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 ۲..... .................................................................................................................................فهرست

 7 .......................................................................................شریعتی دکتر علی کانون پیشگفتار

 

 فصل اول: این زمان، زمانی دیگر است.

 1۲................................................................................پس از بیست سال .................................

 88 ..... ........................جمهوری ریاست انتخابات در حضور اعالم بیانیۀاین زمان، زمانی دیگر است = 

 9۲........................نخستین سخنرانی پس از اعالم کاندیداتوری ............ -حرکت از نازی آباد

 103 .......................................... انتخابات نامزدی از ایشان انصراف از پس خاتمی محمد سید به پیام

 107....... ........................................... انتخابات در نامزدی از پس مطبوعاتی مصاحبۀ نخستین 

  189 رجبی........... فاطمۀ دربارۀ( نویسان طنز دیگر و) نبوی سید ابراهیم زطن دربارۀ اطالعیه

  153 ..................................................دیدار با مراجع ...................................................................

     17۲ ......................................................... جنگ خاتمه یافته و اقتصاد جنگی پایان یافته است

  ۲07 ................ در دیدار با تعدادی از فعاالن سیاسی، اعضا و دبیران کل احزاب  -دارم  اعتقاد حزب به

 ۲12........................ ن خراسان ....................دیدار با نخبگان استا –راهبردهای اصالح طلبی 

 ۲۲۲نامۀ مشترک موسوی و کروبی به دبیر شورای نگهبان ...................................................... 

 ۲۲5...... .................................................................................. ایرانی اقوام حقوق درباره بیانیه 

 ۲3۲ ..... .........................................................................................................بشر حقوق منشور

 ۲83............ ...........................................................................انتخابات در تقلب روند به واکنش
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ز تسلیم این صحنه آرائی خطرناک فصل دوم: هرگ

 نخواهم شد
  ۲82............ ............................پایداری در برابر شعبده بازی ....................؛  یک شمارۀ ی یانیه

  ۲50............ .................................................................................................مراجع و علما به  نامه

 ۲5۲........ ابطال انتخابات، تنها راه حمایت از مردم و دولت ....................... ؛دو شمارۀ ی بیانیه

 ۲52..... ...................................... بزرگ حماسۀ بهمن؛ ۲5  کنندگان تظاهر جمع در سخنرانی

 ۲20....... ....................بز ....................................................................موج س  ؛ سه شمارۀ بیانیۀ

 ۲25..... ...............................................پنج شنبه همه جا عزاداری کند  ؛ چهار شمارۀ ی بیانیه

 ۲27......................................................................... ............ بگویم تا بودم آمده پنجم؛ ی بیانیه

 ۲77..... ......................................................................... شماست به متعلق کشور ششم؛ بیانیۀ

 ۲80.................................... دیدار با جامعه شناسان ............ –با جامعۀ جدیدی روبرو هستیم 

 ۲85.... ......................................کشور؛ از خارج ایرانیان به پیام=  باشید مردم اعتراض صدای

 ۲89..... ................................................................................................= کلمۀ سبز  هفتم بیانیۀ

  ۲9۲. ......  اند گرفته قرار اخیر اغتشاشات اصلی مسببان کنار در انتخاباتی مجرمان - هشتم بیانیۀ

 ۲97.. ..................................................................................   امید بذر هویت ماست نهم؛ بیانیۀ

 318و گروههای سیاسی تدوین می کنیم ...................................... منشوری فراتر از جبهه ها 

 3۲8.... ..................................................................................نمایشی بیدادگاههای ؛ دهم بیانیۀ

 3۲8...............................................................راه سبز امید در راه است... ..................................

 332....................  یکروبمهدی حجت االسالم و المسلمین نامه به  -تقدیر از شیخ شجاع 

 380......... ........................................................... راه سبز امید را زندگی کنیم  یازدهم؛ بیانیۀ

 371............. ..................................................................... مظلوم های بهشتی دوازدهم؛ بیانیۀ

 378..... ............................................ چگونه راه سبز امید را زندگی کنیم؟ ؛ سیزدهم ی بیانیه

  390.......................................................... کرد اعتبار بی را کاذب های کشی خط سبز جنبش 

 399................  مشکالت است حل راه تنها، مردم حق شناختن رسمیت به و بحران پذیرش
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 813.. ..........پیام تسلیت در پی شهادت فرماندهان سپاه در اقدام تروریستی سیستان و بلوچستان 

 812.................................................. ... یک دست را ببندند، صدها دست باز می شوند

 8۲3..........  رهبرانند مردم که آوریم یاد به تا است میعادی آبان سیزدهم -بیانیۀ چهاردهم 

 832......... نیست  ما شکالتم حلّال اساسی قانون بویژه قوانین تخریب یا ها نهاد پی در پی شکستن

 878............................................  کردند لشکرکشی «مردم شهامت» علیه خیابان در آبان 13

 889... ........................................................................................ واقعی بسیجی – پانزدم بیانیۀ

 503........................................................................  نیست انداختن سبز رنگ به علوی جامعۀ

 510...... ... است سقوط حال در خاکریزهایتان مردم، های وجدان میدانِ در -شانزدهم بیانیۀ 

 5۲8........................................................................ نباشند خبر بی مستضعفان از دانشجویان

 539.....................................................  (ره) منتظری اهلل آیت رحلت مناسبت به تسلیت پیام

 581.... ................................................................ هنر فرهنگستان از خداحافظی و تشکر پیام

 583.... .............................. بحران از رفت برون های حل راه  - عاشورا وقایع – هفدهم بیانیۀ

   559..............................................  علیمحمدی مسعود دکتر شهادت مناسبت به تسلیت پیام

 521................ ..................................................................  است نرسیده خود اهداف به انقالب

 582... .....................................................................فجر دهۀ مناسبت به -دانشجویان با دیدار

 21۲.................... ............ ببینم کشور در را سبز جنبس های پوستر از نمایشگاهی دارم آرزو

 280................................................................................  شود فراموش نباید خرداد ۲5 حماسۀ

 252............... ...........................1389 نوروز مناسبت به تصویری پیام -سال صبر و استقامت

   227............    کرد  نمی اتخاذ تنهایی به را بود مردم سرنوشت به مربوط که میمیتص هیچ( ره) امام

  275........................................................  برگردد اساسی قانون به  حاکم جناح تا ایستیم می

 282 ................................................ است حیاتی ما برای رسانه= شود می متولد ایده با تغییر

 293.......................   بکشانید کشاورزان و کارگران روستائیان به را ها آگاهی گسترش دامنۀ

 7۲5  ............................ معلم  روز و کارگر روز مناسبت بهپیام  -هستند عدالت دنبال مردم

  732..........................................   هستند سرزمین این ذخایر از متنوع های فرهنگ و ها زبان

 781...............................................................  عشایر معلم درگذشت مناسبت به تسلیت پیام
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 783..... ................................................................. جمعی دسته اعدامهای به واکنش در بیانیه

 785.......................................  شود نمی ایجاد تغییری نشود، عمومی سبز گفتان که زمانی تا

  770.................................  دارد؟( س)فاطمه سیره با تناسبی کوچکترین دولتمردان روش آیا

  778........................................................  رسید خواهد فرا امید حصب آنگاه بازگردید مردم به

  788.................  است اقتصادی و سیاسی یافتۀ سازمان فساد  خدمت در امروز گرایی خرافه

 789................. ............................... اوین زندان با نه شود، می اداره عدالت و آزادی با کشور

 80۲................................................  خواهند می مراسم و تشریفات برای فقط را مردم برخی،

 807............................................................................  صهیونستی رژیم جنایات کردن محکوم

 809....... ............................................................................................ مینیخ امام دربارۀ گفتگو

 8۲8..... بگیرد  صورت قبلی مهندسی بدون توانست نمی سخنرانی  تریبون مقابل در ای عده هتاکی

 8۲9........................  88 انتخابات سالگرد مناسبت به کنفرانس( ویدئو) مطبوعاتی کنفرانس

 898..............................................  شد نخواهد برگزار راهپیمایی مردم، مال و جان حفظ برای

 899.................................................  مراجع بیوت حرمت هتک و  خرداد ۲۲ پیرامون اطالعیه

 

 سبز جنبش منشور راه؛ نقشۀ: سوم فصل
  908...... ............................( ..................نخست ویراست) سبز جنبش منشور و هجدهم بیانیۀ

 931..........................................  اهلل فضل حسین محمد عالمه رحلت مناسبت به تسلیت پیام

 933........................  کوبید خواهد ساله بیست انداز چشم تابوت به را میخ آخرین ها تحریم

  982...................................  شود می بیشتر فجایع و انحراف باعث  ها کژی برابر شدن تسلیم

 953....................................   است سبز جنبش عضو  کند دفاع قانون و حق از جا هر کس هر

 92۲........................................................................  زاهدان تروریستی حادثۀ بتمناس به پیام

 928.................................  کرد اداره توان نمی  زندانها پرکردن و سرکوب و دروغ با را کشور

 973..... .........................................................................................................جنگ    های ناگفته

 987...............................................................................  مردم انتخاب یا اقتدارگرایانه رویکرد

 997....................................... ..... سبز جنبش حقانیت از نشانی  زندانی، نگاران روزنامه تعدد
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 1013......... ..................................................................کننده اعتصاب سیاسی زندانیان به پیام

 1015...................... ...................................................................... مراجع به جنتی از دادخواهی

  10۲5...........................................  پایبندند اخالقی اصول به  شدت به سبز جنبش دلبستگان

 1031........................................................  است آورده فراهم را ملی آشتی زمینه سبز جنبش

  1035...........  اقتدارگرایان با مرز و حد حفظ با بیگانه تهدید نهگو هر به سبز جنبش واکنش

 1080 ................................قدر  شب مناسبت به یادداشت - پرســــــند  می خود از مردم

 1058............  کروبی مهدی منزل به  یافته سازمان حمالتدربارۀ  به موسوی میرحسین پیام

 1052................  شود نمی متوقف آن همراهان حذف و امنیتی های محدودیت با سبز جنبش

 1028 ................................... .......................بگذارید  رفراندوم به را کنونی ویرانگر سیاستهای

 1079... .............................است  خودکامگان اسفندیار چشم آگاهی/  ماه آذر مناسب به پیام

  1098....... ..................؛ توطئۀ بیست ساله  ..................(برگی تک روزنامۀ) سبز قلم با گفتگو

 1103............ ......................   محرم ماه مناسبت به یادداشت - کنیم زینبی کاری که برماست

 1115 ........ ...........................  بشکنید را اعتصابتان اند،رس سبز نسیم را شما ایستادگی پیام 

 1117..........................................  رسانه یک شهروند هر ها؛ تهمت و ها دروغ با مقابله راهکار

 11۲9........... ......................................... هواپیما سقوط پی در موسوی میرحسین تسلیت پیام

 1130.............................................................  دانم می آن افتخار را مردم به سبز جنبش اتکای

 113۲.......... .....................................است  شده دیر که شنوند می را ملت صدای زمانی فراعنه

 1132......................................................................  راهپیمایی برگزاری برای مجوز درخواست

 1138........ ..................................................انقالب  پیروزی سالگرد مناسبت به مشترک بیانیۀ

 1158................ ..............................................بهمن  ۲5 راهپیمایی درباره ملت به خطاب پیام

 1152............ ...................................................................... (دوم ویراست) سبز جنبش منشور
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 پیشگفتار

 

 

 

قرار بود ما ایرانیان، در هر کجای جهـان کـه هسـتیم،    

قـرار   .ر میان خود تقویت کنیمهسته های اجتماعی را د

هایمان را رو در روی یکدیگر بسازیم؛ به تعبیـر   بود خانه

 های خود را قبله قرار دهیم. قرآن خانه

را  ای ییجمـع کوچـک دانشـجو    ،این قرار زبه پیروی ا

تشکیل دادیم. اولین سوالی که خودمان را با آن مواجـه  

بـرویم؟   دیدیم این بود که ما کیستیم؟ کجا می خواهیم 

 افراد؟ گفتگو های مفصلی در گرفت. با بکنیمباید  هو چ

کـردیم از تجربـه هـای     تـالش کردیم.  گفتگو گوناگون
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ایـن   پاسخِ بستر برای یافتنِ ندیگران بهره ببریم. بهتری

بجز   جنبش سبز یافتیم. ۀتجربجستجو در پرسش ها را 

 کمتر مـتنِ  ،تجرهه های شخصی و روایتهای دوستانمان

و یا منبع قابـل اعتنـایی یـافتیم کـه      و منسجم مدون

بتــوانیم تجربــه جنــبش ســبز را اســتخراج و  پاســخ 

 پرسشهایمان را در آن بیایم. 

با جستجوی فروان در نهایت به یک منبع غنی و سرشار 

در نگـاه   ،رسیدیم. منبعی که از فرط نزدیک بودن به ما

 نخست آن را نمی دیدیم.

 اصـیلِ  سوی نـه فقـط روایـت   های میرحسین مو بیانیه

مـان را  انفردی که آرا و حمایت جمـع بزرگـی از هموطن  

 که صدای خـود مـردم بـود. همـان     ،پشت خود داشت

چیزی که در پی آن بودیم. هنر بزرگ میرحسین فهـم و  

نزدیکی با نبض جمامعه است. این موضوع وقتی برایمان 

روشن تر شد که بیانیه های میرحسین را به دنبال هـم  

که است معترضی  صدای مردمها رور کردیم. این متن م

روشن تر داشتند. با خواندن پیوسته  ۀامید به یک آیند
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ما به عمق تاریخ جنبش می رویم. این متنها  ها این متن

داستان مردمی است که جنبش سبز را آفریدند. روایت 

ترسیم گر خواست ها و رویاهای بیم های ما. و  ترس ها 

 مردم و میرحسین.  گو های ما. حاوی گفتما

برای این که این روایت غنـی و منسـجم میرحسـین از    

 افزودنخواستهای یک ملت دست نخورده باقی بماند از 

به این مجموعه خودداری کـردیم. تنهـا  بـرای     توضیح

ـ  18 یاه عالوه بر بیانیه ،امل باشداینکه مجموعه ک  ۀگان

           ،پیامهـــامجموعـــۀ ســـخنرانی هـــا،   ،میرحســـین

 1387 بهمناز ها،یادداشت ها و گفتگوهای وی  یهاطالع

شده اسـت. اصـالت و دقیـق     گردآوری 1389تا اسفند 

به کمک سـایت میرحسـین موسـوی     نیزبودن متن ها 

 مورد بررسی قرار گرفته است. «کلمه»

 ،ی میرحســین موســویگشــایکــی از ایــده هــای راه

 پیشنهاد مطالعه کتابهایی به صورت دسته جمعـی بـود.  

ـ ی راستا، او در در این دیـدارهای انـدکی کـه در     زا یک

ـ   ا دختـرانش داشـت، کتـاب    دوران حصر غیرقـانونی ب
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را جهـت  « وجـدان بیـدار  » و« رباییگزارش یک آدم »

 مطالعه و بویژه مطالعۀ گروهی به جامعـه معرفـی کـرد.    

 هادی آگاهانـه بسـیار مـوثر   که با پیشنایده ای راهگشا 

زمـانی در بـازار   و هر دوی این کتاب ها در انـدک   افتاد

کتاب نایاب گشت و نسخه های افسـت و اینترنتـی آن   

ـ  تسدبارها و بارها تجدید چاپ  ـ د هب ـ  تس ـ  نیب  مدرم

         هــم  «چنــین گفــت میرحســین»مجموعــۀ  . دیــخرچ

جمعـی   کتابخوانی های دستهمی تواند پیشنهادی برای 

در گروهایمان باشد. ما در جمع کوچک خودمان با ایـن  

کـه در بـاال    روشن تر در مقابل پرسشهای یکار تصویر

 آمد پیدا کردیم.

در راه  را که مـا  «کلمه»از سایت  الزم می دانیم در پایان

 کنیم. سپاسگذاریانتشار این مجموعه یاری کرد  تهیه و

 

 کانون دکتر علی شریعتی

  7817خرداد 
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زمانی دیگر 
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 میرحسین گوی و گفت نخستین

  ...سال بیست از پس 
 

    1387 بهمن 1 شنبه سه
 

 مصمم خود سکوت شکست در اندازه همان   به اکنون او

 حسین میر. بود مصمم سکوت دهه دو آن در که است

 تاریخ در فرد به منحصر ای نمونه تردید بی موسوی

 عمومی، اقبال اوج در که است ایرانی ورزی سیاست

 حبانصا دیگر با مردم اعتماد کردن تقسیم به را سکوت

  .داد ترجیح قدرت

 دارد، بسیار هایی ناگفته او ساله ۲0 سکوت که همچنان

 های سال اولین در که کشوری بر او مدیریت دهه یک

 و اقتصادی بحران هزاران اسالمی، انقالب پیروزی از پس
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 است، کرده تجربه جنگ با همزمان را اجرایی

  .دارد شگفت هایی ناگفته

 مدیریت و اجرایی امور ردنک رصد های پیچیدگی از او

 جنگ سخت شرایط در کشور اقتصادی نیازهای تأمین

 مدیریت اتاق وزیر، نخست اتاق گویی. گوید می سخن

  .است بوده کشور بحران

 و ها پیچیدگی از بار نخستین برای وزیر نخست

 محرمانه فوق های سناریوی تدوین فرآیند های دشواری

 نخست دهه در ومیعم امور اداره در بحران مدیریت

 آن از نسخه 9 تنها گاه که سناریوهایی دارد، برمی پرده

  .شد تدوین

 را بهانه بیشترین که بحران مدیریت استراتژیست اما

 در اطالعات جریان کردن محرمانه و کردن مسدود برای

 مثبت های کارکرد و مزایا از است، داشته خود دولت

 جزئیات ارانتش و مجلس و دولت دموکراتیک روابط

 مختلف های دیدگاه تعامل و کشور ارزی بودجه اسناد
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 برای انقالب نخست دهه دولت درون در اقتصادی

  .گوید می سخن بحران مدیریت

 اداره قدرت معنای به موسوی مهندس اداره قدرت

 تعبیری به و ارزی درآمد دالر میلیارد 5 از کمتر با کشور

 است، کنونی های سال از برخی درآمد درصد 8 از کمتر

 های شاخص از بسیاری باورنکردنی ای گونه به

 بحران و جنگ اوج در او مدیریت حاصل که ای اقتصادی

 جنگ از پس دوران با مقایسه در است، کشور اقتصادی

 روایت برای میرحسین های گزاره اولین اما ترند، موفق

 توصیف نخست، دهه در عمومی امور اداره های سازوکار

 از او نیست؛ کارشناسانش تیم و خود های موفقیت

 میرحسین. گوید می سخن «خود بر ملت یک مدیریت»

 مفهوم توصیف به صادقانه و ساده ادبیاتی با

 در آن نقش و «اجتماعی سرمایه» شناختی جامعه

 خود که پردازد می نخست دهه های بحران مدیریت

 دهه در ملت - دولت مناسبات در عمیق تحولی حاصل

  .است نخست



 

 چنین گفت میرحسین 15

 سرمایه این شدن گرفته نادیده ها سال رنج اکنون که او 

 دهد می توضیح خوبی به دارد، سینه در را ملی بزرگ

 با همزمان بازسازی قدرت اجتماعی، سرمایه چگونه

  .است داده می انقالب نخست دهه دولت به را جنگ

 های پدیده تفسیر انقالب نخست دهه وزیر نخست 

 و عملی های زمینه درک مستلزم را دهه این اجرایی

 غفلت دلیل به شاید. داند می ها پدیده این وقوع فکری

 اطالعات از برخی که ست ها زمینه همین درک اهمیت از

 واقعیت. باشد انگیز شگفت خوانندگان برای متن این

 بنیانگذار موسوی میرحسین دولت که است این

 که است هایی محور از بسیاری در گذاری سیاست

 سکوتش، از استفاده سوء با کردند سعی رندان و رقیبان

  .کنند محکوم ها آن گرفتن نادیده به را وی دولت

 انقالب تاریخ اسناد از بخشی دارید روی پیش که آنچه 

 نخست دهه مدیر سینه در کنون تا که است اسالمی

 تردید بی که اسنادی. است مانده تر مست انقالب

 وقوع موسوی میرحسین سوی زا ها آن روایت استمرار
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 دنبال به را ایران داخلی سیاست در گفتمانی تحول یک

 واقعیت این است روشن ما برای آنچه. داشت خواهد

  .است شکسته را خود سکوت او که است

 مهندس با «کلمه» تحلیلی خبری سایت مصاحبه متن 

 دیدگاههای تبیین محوریت با موسوی میرحسین

  .استشم روی پیش اقتصادی

 ... 

 انقالب پیروزی سال امین سی آستانه در ما: «کلمه»

 ها، جناح ها، گروه همۀ که است فرصتی این و هستیم

 وبررسی تحلیل به اندیشمندان و نظران صاحب

. بپردازند اسالمی انقالب گذشته سال سی تجربیات

 از خود برداشت ٔ  ارائه برای تفکری هر که است روشن

 از که را برداشتی باید ابتدا گذشته سال 30 تجارب

 است، داشته دوره این بر حاکم عملی و فکری ٔ  زمینه

 توضیح که رسد می نظر به رو این از دهد، توضیح

 انقالب ابتدای دوران بر حاکم فکری فضای ٔ  درباره

  .باشد گو و گفت این برای مناسبی شروع نقطه
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 معتقدم پرسش این به پاسخ برای  : موسوی میرحسین

 از که دارم یاد به. برگردیم انقالب از قبل به کمی باید هک

 ایران در اقتصادی مسایل به ویژه توجه شمسی 80 دهه

 انقالب به ما که اندازه هر بعد به زمان آن از. شد آغاز

 اقتصاد مسئله به نیز ها گروه نگاه شویم، می  تر نزدیک

 نگرش دوران آن در ها نگرش از یکی. شود می تر جدی

 بودند شناور فضایی در ها مارکسیست بود، ارکسیستیم

  .بود مهم بسیار ها آن برای اقتصادی مسایل که

 سیاسی های حل راه همه که درشرایطی دیگر سوی از

 15 با است، شده بسته شاهنشاهی رژیم تغییر برای

 سیاسی مواجهه مسیر در عطفی نقطه ،8۲ سال خرداد

 های توانمندی و آید می پدید ستمشاهی رژیم با

 این از. یابد می ظهور ناگهانی طور به اسالمی های حرکت

 میان در اقتصادی های بحث گیری اوج شاهد ما پس

  .هستیم اسالمی گروههای
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 دیگری ٔ  انگیزه نیز  مارکسیستی های اندیشه البته 

 به پرداختن در اسالمی های گروه شدن فعال برای

 شوند، می محسوب خود معاصر اقتصادی های پرسش

 حال در های جریان از یکی عنوان به اسالمی های گروه

 ی اقتصادی مسائل که شدند متوجه دوران این در رشد

 هرگز که است مهمی های مسئله جمله از شده، مطرح

 ها آن بلکه کنند، عبور آن کنار از راحتی به توانند  نمی

 و ها پرسش این با مستقیم مواجهه از ناگزیر

 ها آن رو این از. هستند آن ٔ  درباره یپرداز نظریه

 ها پرسش این به پاسخ برای را وسیعی نظری های تالش

 نظری های بررسی ٔ  مجموعه زمینه این در. کردند آغاز

 آهلل آیت و صدر شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید

 هم دیگری صاحبنظران البته. است العاده فوق طالقانی

 اقتصادی های مسئله بررسی به ضعف و قوت با

  .دارد وجود زمینه این در زیادی های کتاب. پرداختند

 که داشتیم قرار خاصی فکری ٔ  زمینه در ما واقع در

. داشتند نیز اقتصادی کتاب یک مبارز های جریان همه
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 کردن کپی دهد می رخ دوران این در که خطایی اما

 های گروه از برخی سوی از مارکسیستی های اندیشه

 کتابی رابطه این در خلق جاهدینم. است اسالمی

 به دلیل همین به. بود مارکسیستی شدت به که داشتند

 مقابله برای دیگری های کتاب شمسی 50 ٔ  دهه در ویژه

 سعی ها آن نویسندگان که شد منتشر اندیشه نوع این با

 مسایل ٔ  درباره نابی اسالمی های حل راه داشتند

 درگیر ار خود برخی البته. دهند ارائه اقتصادی

 مارکسیستی اقتصاد سوی از شده مطرح های پرسش

 بهشتی، شهید همچون دیگر برخی اما کردند، نمی

 این برای منطقی هایی پاسخ صدر شهید و مطهری شهید

  .کردند می ارائه ها پرسش

 از کامالً مارکسیستی و اسالمی های گروه دوران این در 

  .شوند می محسوب هم مقابل نیروی دو ایدئولوژیک نظر

 عقیدتی های نظام آنکه رغم به کنیم توجه باید البته  

 لیبرال، فاشیستی، های نظام همچون مختلف وسیاسی

 از اما متفاوتند، یکدیگر با کلی به... و مارکسیستی
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 اقتصاد در نیز مشابه تقریبا قواعد و ها شاخص برخی

 علت به توان نمی صورت این در کنند، می استفاده

 منظر از را ها آن همه قواعد این از برخی دنبو مشترک

 با ما اگر بنابراین،. دانست هم به نزدیک ایدئولوژیک

 دو در اجتماعی عدالت همچون مشترک واژگان از برخی

 این معنای به هرگز بودیم، مواجه متفاوت ایدوئولوژی

  .برخودارند یکسانی منطق از ایدئولوژی دو این نیست

 امروز ی ها قضاوت و ها تحلیل عنو در که مهمی نکته 

 ها قضاوت پذیری تأثیر است، اثرگذار دوران این درباره

 به. است گران تحلیل سیاسی های انگیزه و گرایشات از

 بر حاکم شرایط گران، تحلیل از بسیاری که ای گونه

 نادیده را جنگ و اسالمی انقالب آغازین های روز

 بودن انتزاعی از ها آن تحلیل صورت این در و گیرند می

 های زمینه و تاریخی های واقعیت با ربطی بی نوعی و

 رنج بررسی مورد مقطع در موجود فکری و عملی

 های ویژگی ترین مهم از یکی بنابراین. برد می

 انقالب پیروزی از پس روزهای اولین شناختی جامعه
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 و ظالمانه روندهای تغییر در مردم مطالبات انبوه اسالمی

  .است گذشته نظام موجود هناعادالن

 مردم که کارهایی آخرین از باشید داشته یاد به اگر 

 شکستن دادند، انجام انقالب پیروزی از پیش

 وابستگی به شدت به ها آن. بود ها بانک های شیشه

 نیز پیروزی از پس. بودند معترض غرب به کشور اقتصاد

 بدبین اقتصادی وابستگی عنصر به نسبت شدت به

 عدم مسئله بر نیز اساسی قانون اصول در. بودند

 از موضوع این. است شده تاکید اقتصادی وابستگی

 مردم جمعی حافظه. بود مردم مطالبات ترین مهم جمله

 نبرده یاد از قاجار دوره در ویژه به را ها دادن امتیاز عصر

  .بود

 روی اسالمی انقالب پیروزی از پس که نظامی بنابراین 

 مردم مطالبات به نسبت که است طبیعی آید، می کار

 که باشیم داشته نظر در اگر ویژه به. دهد نشان واکنش

 این دربارۀ انقالب مبارزات دوران طول در وضوح به

 گرفتن نادیده بنابراین بود؛ شده داده شعار مطالبات
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 مشروعیت بحران گرفتن شکل به منجر خود ها آن

  .شد می

 در انقالب از قبل که هایی ظلم و ها عدالتی بی به توجه با 

 همان   در داشت وجود کشور سطح در زمین با رابطه

 زمین مسئله اسالمی انقالب پیروزی آغازین روزهای

 که آنجا تا کرد ایجاد انقالبیون برای اساسی مشکالتی

 سوم یا دوم روز شاید کرد؛ پیدا امنیتی ای جنبه موضوع

 اصطالح به های چریک اسالمی، انقالب پیروزی پس

 ها زمین توزیع به شروع صحرا ترکمن در خلق فدایی

 با مواجهه برای حلی راه نظام اگر که بود طبیعی. کردند

 هم انقالب شکست حتی نداشت مردم جدید مطالبات

  .شد می بینی پیش

 مسئله اسالمی انقالب آغازین های روز همان   در 

  می شروع قضائیه قوه و انقالب شورای توسط ها مصادره

. است نشده تحلیل و تجزیه درستی به کنون تا که شود

 قوه معنای به دولت به ها مصادره مسئله اگرچه البته

 که است این واقعیت اما شود می داده نسبت مجریه
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 اما. ندارد آن در دخالتی هیچ جنگ زمان دولت

 پیش در که افتد می اتفاق خاصی جو در ها مصادره

  .دادم توضیح

 انقالب آغازین روزهای اقدامات از ای عمده بخش اهداف

 جهاد تشکیل زمین، قوانین قالب در که اسالمی

 اجتماعی، عدالت به معطوف گرفت صورت... و سازندگی

 اقتصاد از ای ویژه نوع و مستضعف قشرهای به رسیدگی

 ها ایده این. کرد پیدا تبلور اساسی قانون در که بود،

 حزب یافته انتشار مواضع ترین مهم از بخشی همچنین

  .است اسالمی جمهوری

  

 این در آن به اشاره که دیگری جالب نکتۀ: «کلمه»

 است این کند، یاری را ما واقعیت فهم در تواند می زمینه

 متفکرینی جدی انتقادی های گیری موضع دلیل به که

 برابر در مطهری شهید و بهشتی شهید همچون

 ایشان جدی احترام و اهتمام همچنین ها، مارکسیست

 خود حیات زمان در بزرگواران این مالکیت، حقوق به
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 ها شعار بیشترین چنانکه شدند؛ راستگرایی به متهم

 که است این حیاتشان زمان در بهشتی شهید علیه

  .دارد داری سرمایه تمایالت ایشان

  

 در انقالب اول دهه همان   در :موسوی میرحسین 

 که شد می دیده کوچکی های گروه اسالمی های گروه

 نباید داشتند اعتقاد و پسندید نمی را متفکران این نگاه

 در. )بپردازیم اسالمی اقتصاد اندیشه مبانی و ها ریشه به

 همچون بزرگانی پردازی نظریه و اجتهاد ها آن واقع

 مسائل با مواجهه در را مطهری شهید و بهشتی شهید

 آوریم می یاد به کنید دقت اگر( تابیدند برنمی را جدید

 اقتصادی عقاید انتشار برای هایی محدودیت حتی که

 وجود زمان آن در مطهری شهید و بهشتی شهید

 ها گروه این شد  اعمال که هایی سیاست با ها بعد. داشت

 پردازان نظریه آثار کردن نقد و کنند می پیدا قدرت

 که آنجا از اما کنند، می آغاز را اسالمی اقتصاد نوگرای

 اصلی متون و گیرد نمی انجام علمی موضع از ها نقد این
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 تنها انتقادات شوند، نمی بررسی دقیق طور به

 زدن کمونیستی انگ و زدن چپ انگ و زدن درتهمت

 ما انقالب خود، های تهمت با ها گروه این. شود می خالصه

 در که است حالی در این کنند، می تصویر چپ انقالب را،

 معنوی و دینی اسالمی، بنیادهای ما نقالبا واقع، عالم

  .داشت

 اقتصاد نام به خود ویژه هویت با اقتصادی ما من باور به 

 برویم، طفره واقعیت این از که اندازه هر. داریم اسالمی

 مطرح موضوعات معتقدم. کنیم نفی را آن توانیم نمی اما

 زکات، وقف، ربا، انفال، همچون اسالمی اقتصاد در شده

 نباید اما. است مهم العاده فوق احتکار وصیت، س،خم

 شروع اسالمی اقتصاد ٔ  درباره که را افرادی دید

 از کردند سعی ها آن. کنیم محدود اند کرده پردازی نظریه

 یک که مسایلی با و کنند استفاده بشری تجربیات تمام

 و شوند روبرو شود، می روبرو آن با مدرن دولت

  .باشند اشتهد آن برای هایی حل راه
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 نشینان کوخ بحث( ره) خمینی امام دوره آن در: «کلمه»

 کردند، مطرح را غنا و فقر جنگ و نشینان کاخ برابر در

 درک خوب را اسالم کسی هر که دهد می نشان ها این

 برابر در ای منتقدانه و انقالبی های گیری سمت کند می

 سمت این معنای اما دارد، طبقاتی فاحش تضاد و تبعیض

 نظر دارد، سوسیالیستی تمایالت او که نیست این گیری

  چیست؟ باره این در شما

 نکات که است این بر من احساس :موسوی میرحسین 

 کنون تا که دارد وجود اسالمی اقتصاد در ای برجسته

 و اخالق اسالمی اقتصاد در. است نشده بیان روشن

 صادیاقت مسائل با تعامل و تبادل در ای ویژه رفتار

 قسط و عدالت سمت به را جامعه که دارد وجود  جامعه

 محترم اینجامعه در نیز مالکیت که حالی در برد، می

 دارد، وجود آن در شخصی های انگیزه شود، می شمرده

 مفاهیم این از کدام هر اما دارد، وجود آن در پول

  .دارند را خود کارکرد
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 آن، به جهتو معتقدم که کنم اشاره ای نکته به باید 

 تحلیل در حدودی تا تواند می گذشته درک بر عالوه

 مواجه آن با که مشکالتی های ریشه درک و موجود وضع

  .کند کمک ما به نیز هستیم

 که رفتیم می ای جامعه سمت به ما انقالب از قبل  

 اصطالح به و شد می فروش و خرید آن در چیز همه

 در. بود داگرانهسو منش و خصلت با ای جامعه ها امروزی

 سنجیده پول با و است کاالیی چیز همه جوامع نوع این

 های ارزش سمت به فرهنگی های ارزش. شود می

 هر فروش و خرید امکان و کند می پیدا ریزش اقتصادی

 اسالمی اقتصاد که است روشن کامالً. دارد وجود چیزی

  .نیست چنین این

 که بود ای معهجا شد، ساخته انقالب از بعد که ای جامعه

 غالب اقتصادی های ارزش بر فرهنگی های ارزش آن در

  .بود

 که بود مردم ایثار و گذشت این انقالب، اول دهه در 

 به اقتصادی های ارزش ریزش و برد می پیش را ها کار
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 اداره در بزرگی نقش فرهنگی و معنوی های ارزش سمت

 ممعتقد من دلیل همین به. داشت کشور اقتصادی امور

 بود، دولت سهم باالتراز بسیار دوران آن در مردم سهم

 های حل راه به را ما سهم این ندیدن من باور به

  .ایم نگرفته خوبی نتایج آن از خیلی که کشاند می

 خراسان به سفری دوران درآن دارم دارم یاد به  

 که جایی رفتیم؛ هم قائنات به سفر آن در. داشتم

 مردم با که مالقاتی در روز آن. دارد زیادی زعفران

 جبهه به روستا جوانان بیشتر شدم متوجه داشتم

 هم روستا های خانواده بیشتر بود مشخص. اند رفته

  .هستند کشاورز و دامدار

 که هنگامی برگشتم، تهران به اینکه از بعد روز چند  

 همه زعفران بوی که دیدم شدم، اداره ساختمان وارد

 داخل دیدم و رفتم بعد. است گرفته فرا را ساختمان

 مردم که هایی  زعفران است؛ زعفران پر ها اتاق از یکی

 دانید می حتماً. بودند فرستاده ها جبهه به ارسال برای

 آن اول چین و آید می بدست سختی به زعفران محصول
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 با شما بنابراین. است مهم بسیار روستائیان برای هم

 از جنگی شرایط آن در که بودید روبرو روستایی یک

 آن از آنکه ضمن داشت، را درخواست کمترین دولت

 برای را آن بهترین داشت که هم محصولی اندک

  .فرستاد می ها جبهه

 را فرزندانش یا رفت می جنگ به خودش یا تر مهم آن از

 قضیه این درگیر هم اش خانواده و فرستاد می جبهه به

 در هم و یشهر اقشار در هم که روحیه این سهم. بود

 مسایل اداره در گاه هیچ داشت، وجود روستایی اقشار

 محاصره هم ما زمان آن. نشد ارزیابی کشور اقتصادی

 و اقتصادی تأسیسات دشمن هم و بودیم اقتصادی

 اما نبود خوبی وضعیت کرد، می بمباران را زیربنایی

 به پایداری این ٔ  عمده بخش کرد، می پایداری کشور

 اقتصاد در مستضعف قشرهای هک است سهمی دلیل

  .داشتند جنگی

 را وضعیت این عکس شرایطی تصور توانیم می اما 

 و روستایی چه شهری، چه ها قشر این اگر. باشیم داشته
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 و داشتند اقتصادی فزاینده های خواسته عشایری چه

 طبیعتاً نداشتند، را صبر این و کردند  می خواهی سهم

 عملی را خود های یاستس توانست نمی زمان، آن دولت

 در مردم صبوری و تحمل سهم من نظر به. کند

 پایداری و انقالب اول ٔ  دهه های پیروزی و ها دستاورد

 این متأسفانه اما باالست، العاده فوق جنگ در کشور

  .است نشده توصیف خوبی به نقش

 و کنیم عوض را بحث فضای خواهیم می اجازه: «کلمه»

 شما مسولیت ٔ  دوره به هک موضوعاتی و مسائل به

 بسیار های ناگفته جنگ دولت. بپردازیم است تر نزدیک

 امکان این همواره دادید توضیح چنانکه. دارد زیادی

 به تاریخی های واقعیت سیاسی، دالیلی به که دارد وجود

 شده خودداری ها آن بیان از یا و نشده بیان درستی

 روایت یک به یابی دست که است شرایطی در این. باشد

 که چرا دارد؛ زیادی اهمیت ما برای دوران این از درست

 این در ای پیچیده بسیار و نظیر بی ملی های تجربه ما
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 در تواند می ها آن درست تحلیل مسلماً که داریم دوران

  .کند یاری را ما نیز امروز تحوالت درک

  

 نیز شما پرسش این به پاسخ برای :موسوی میرحسین

 قبل باشیم، داشته انقالب از قبل دوران به تیبازگش باید

 و وسیع اتفاقاتی بعد به 50 سال از خصوصاً انقالب از

 آن ترین مهم که داد روی ایران اقتصاد در غیرعادی

 به منجر نفت قیمت افزایش. بود نفت قیمت تحول

 در هم من البته و شود می گفته. شد پنجم برنامه بازبینی

 ام رسیده نتیجه این به ام کرده بررسی که هایی گزارش

 البته بود، چهارم برنامه سابق رژیم برنامه ترین موفق که

 ٔ  نکته اما بود، شده بسته ای اندازه تا هم پنجم برنامه

 از پس که تجدیدنظری با برنامه این که اینجاست مهم

 در. شد منتفی عمالً شود، می ایجاد نفت قیمت افزایش

 به شناسان کار توسط رهاییتذک و ها اخطار باره این

 در. است آموز عبرت بسیار که شد می داده مسئوالن

 رامسر در پنجم برنامه بازبینی برای ها آن که کنفرانسی
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 بررسی را ها قیمت افزایش متغییر کردند، برگزار

 و برنامه شناس کار دو - یکی که ام شنیده. کنند می

 با و کنند می اعتراض کنفرانس این در شجاعت با بودجه

 منجر است ممکن برنامه این که کنند می اعالم صراحت

 برخورد ها آن با تلخی با اما شود، رژیم فروپاشی به

  .کنند نمی توجهی ها آن به و شود می

 شود، می آشفتگی عامل خود ریزی برنامه رویه این 

 این در رژیم های طلبی جاه که اینجاست مهم نکته

 در بلکه نیست، ادیاقتص حیطه در تنها دوران

 که دارد وجود هایی طلبی جاه هم دیگر های حیطه

 جاه. کند می بار کشور بر اقتصادی سنگین های هزینه

 نظر از کند می سعی او که نقشی همچون شاه های طلبی

 که ای وظیفه یا و شود دار عهده فارس خلیج در امنیتی

 یفتعر خود برای اسرائیل و اعراب صلح با ارتباط در او

 همه و همه اسرائیل سران با شاه های همکاری کند، می

 حتی او. اوست برای سنگینیی های هزینه دربردارنده

 تعریف را دیگر کشورهای به کمک رسالت خود برای
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 بار به کشور برای را زیادی های بدهی که کند می

 از پس چگونه نشد گفته گاه هیچ که هایی بدهی آورد، می

  .شد پرداخت انقالب

 جنگ زمان در ناگزیر ها بدهی این بیشتر که بگویم باید

 که سوختی قبال در فرانسه دولت به حتی. شد پرداخت

 گرفته تحویل اتمی های نیروگاه برای آینده در بود قرار

 وزیری نخست زمان در البته شد؛ داده کالنی وام شود

 وام این گرفتن پس باز برای گویی و گفت ما شیراک

  .گرفتیم پس را وام آن و رسید هم نتیجه به که داشتیم

 شدن سرازیر گفته پیش مشکالت تمامی بر عالوه 

 نشینی حاشیه ایجاد و ها شهر های حاشیه به روستاییان

 در را ما دست این از ای اقتصادی -اجتماعی مشکالت و

  .داد می قرار خاصی شرایط

 طور به که ایدئولوژیکی حرکت مشکالت، این بستر در 

 مردم مختلف اقشار روی است، انقالب ساز زمینه وسیع

 دنبال به. کند می ایجاد را هایی شورش و گذارد می اثر
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 انقالب به مردم پیوستن و میلیونی تظاهرات شاهد آن

  .هستیم اسالمی

 که است این من برداشت چه اگر شوم؛ متذکر باید 

 وضعیت اقتصادی نظر از رژیم عمر پایانی دوران وضعیت

 که نبوده ای اندازه به بحران اما است، بوده نامطلوبی

 و اعتقاد ایدئولوژی، عنصر اگر شود، رژیم سقوط باعث

 کنار را اسالمی های حرکت و خمینی امام رهبری

 در را ایران اقتصادی وضعیت این شبیه ما بگذاریم،

 وجود رغم به که کنم می مشاهده نیز دیگری کشورهای

 گاهی. نشدند مواجه انقالب اب اما مشابه، مشکالت

 سقوط از که هایی تحلیل و تجزیه در کنم می مشاهده

 ای اندازه به را اقتصاد عنصر کنند، می نقل سابق رژیم

 تنها اقتصادی های بحران گویا که کنند می برجسته

  .بود شاه رژیم کننده سرنگون عنصر

 امعن این به هرگز تحلیل این کنم می تأکید بازهم البته  

 یا نبوده جدی شاه زمان در اقتصادی بحران که نیست



 

 چنین گفت میرحسین 35

 نادیده اسالمی انقالب پیروزی در ها بحران این تأثیر

  .شود گرفته

 از بعد چه و رجایی شهید زمان چه جنگ زمان دولت 

 اقتصاد در شدیدی آشفتگی با رجایی شهید دولت

 مختل بودجه و برنامه زمان آن در. روبروست کشور

 دارد، قرار تاب و تب حال در کامالً کشور اقتصاد و است

. است شده شروع منافقین وسیع ترورهای آن بر عالوه

 بود، وسیع منافقین ترورهای آنکه دلیل به البته

. گرفت قرار سایه زیر دیگر مسلح های گروه های حرکت

 را صحرا ترکمن و کردستان به مربوط های بحران ما

 اشرف به مربوط خلق فدایی های چریک گروه داشتیم

  .بودند بندرعباس در حتی گذاری بمب حال در دهقان

 آشنایی اقتصاد با خیلی شدم دولت وارد وقتی بنده 

 در خوبی شناسی کار نیروی که بودم معتقد اما نداشتم،

 در آن از استفاده ضرورت به بسیار که دارد، وجود کشور

 .داشتم اعتقاد جامعه عمومی امور ٔ  اداره و مدیریت

 و برنامه دادن سامان کشور اقتصاد در را اقدام اولین
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 که مشکالتی دلیل به بودجه و برنامه. دانستم بودجه

 دارم یاد به. بود تعطیل موقتا آن از قبل سال یک داشت

. شد بسته وزیری نخست در 20 سال بودجه 59 سال

 تشکیل باهنر شهید جدید دولت که زمانی همین برای

 احیای گیرد می قرار توجه مورد که یکار اولین شود، می

 باهنر آقای ایام آن در متاسفانه اما است، بودجه و برنامه

  .رسند می شهادت به

 و توسعه شدم، دار عهده را دولت مسئولیت که هنگامی

 داشت من برای زیادی اهمیت بودجه و برنامه اندازی راه

 دولت در بودجه و برنامه احیای بر زیادی تاکید و

 سازمان این شدن زنده بدون کردم می احساس. یتمداش

 این برای متاسفانه اما ببریم، پیش از کاری توانیم نمی ما

 که عمیقی تحوالت. شدم مواجه زیادی مشکالت با کار

 های واقعیت بود، داده رخ آن از پیش سال سه - دو در

 کرده رو و زیر را آماری و اطالعاتی ها شاخص و اقتصادی

 اقتصادی مدارک و اسناد از بسیاری دیگر ویس از. بود

 برنامه نگارش انگیزه با دلیل همین به. بود مخدوش نیز



 

 چنین گفت میرحسین 37

 تولید آن آغاز نقطه. گرفت شکل ملی حرکت یک اول،

 برای ای برنامه. بود ها استان در همکاران توسط اطالعات

 که حدی در آن براساس و شد ارائه اطالعات تولید

 و ها شهر سطح در تصادیاق اطالعات داشت امکان

 سپس و شد آوری جمع بزرگ و کوچک روستاهای

 اطالعات این مجموعه از. شد تلفیق دولت در اطالعات

 اول برنامه آن پایه بر که شد تهیه سندی بار اولین برای

  .شد ریزی طرح

 نقش ای برجسته شناسان کار برنامه این تدوین در 

 یاد نسب عالی مرحوم از باید جمله آن از که داشتند

 اقتصاد اداره در ایشان سهم که است این واقعیت. کرد

  .دیگرنیست افراد با قیاس قابل جنگ دوران در کشور

 کنم اذعان باید. نشد تصویب مجلس در اول برنامه  

 واقعی غیر محاسبات از برخی آن نشدن تصویب دلیل

 و جنگ بار اول، برنامه در شناسان کار برخی. بود آن

 و بودند گرفته کم کشور اقتصاد روی را آن های ههزین

 زیادی را کشور امکانات و نفتی درآمدهای مقابل در



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 38

 فرآیند ها نقصان این وجود با اما. بودند کرده برآورد

 کشور در ریزی برنامه اندیشه دادن نظم در برنامه تدوین

 گفت توان می که ای گونه به داشت؛ سهم العاده فوق

  .بود متأثر آنچهارچوب از نیز یبعد های برنامه

 شدم، دار عهده را دولت مسولیت من که هنگامی 

 داشتیم، اسنادی تعهدات دالر میلیارد 9 تا 8 بین تقریبا

 همین به نزدیک دادم، تحویل نیز را دولت که هنگامی و

 رغم به که تفاوت این با داشتیم، اسنادی تعهدات مقدار

 انقالب وقوع دلیل به بانقال ابتدای در نفت قیمت آنکه

 یک دلیل به هم و جنگ دلیل به هم اما رفت، باال

 به کشور نفت فروش نشده، اعالم اقتصادی محاصره

 خرید داد قرار ژاپن مثال بطور. بود آمده پایین شدت

 بشکه هزار ۲00 زیر به را ایران از نفت بشکه هزار 200

 نفت خرید نیز غربی اروپای کشورهای. بود داده تقلیل

 همان   در ما ترتیب این به دادند، کاهش را ایران از

. شدیم روبرو ارزی بحرانی با دولت کار آغاز لحظات

  .است نشده عنوان کنون تا مسائل این گاه هیچ
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 ترین مهم از یکی نفت فروش کاهش بحران مدیریت 

 وجود نیتی حسن آغاز در. بود دولت های مسوولیت

 حمایت ما از ها کشور از برخی اینکه بر مبنی داشت

 کمک ها آن از توانیم می ما که کردیم می تصور. کنند می

 به را نوربخش مرحوم که دارم یاد به. بگیریم مالی

 بگیریم، وامی ها آن از بلکه تا فرستادیم لیبی و الجزایر

 کاالهای برای حتی بود، خالی دستمان واقعاً چون

 نوربخش ممرحو که زمانی. نداشتیم بودجه اساسی

 طور به ها آن اگر که گفتم ایشان به بودند رفتن آماده

 ما کشور های بانک در نکردند، کمک مستقیم

 خالی دست و رفت ایشان اما. کنند گذاری سپرده

 فضای با که شد مسجل ما برای کامالً و برگشت

 رو روبه اقتصادی های واقعیت نظر از ای رحمانه بی

  .هستیم

 برخی با بعداً ما که( تهاتری مالت)معا BTC معامالت 

 بحران مدیریت برای تدبیری کردیم، قرار بر ها کشور از

 برای. بود اقتصادی اول محاصره در نفت فروش کاهش
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 قبال در و کردیم باز مشترک حساب یک ترکیه با نمونه

. دادیم می نفت ها آن به داشتیم کشور آن از که وارداتی

 کردیم، پیاده هم شرق بلوک کشورهای برای را الگو این

 البته شد، نفتی صادرات افزایش باعث کمی ابتکار این

  .است نشده گو باز مسائل این گاه هیچ

 وارد دولت به زیادی بسیار فشار جنگ اواخر در 

 نفتی، های خانه  تلمبه و ها پاالیشگاه بمباران شد، می

 شد باعث آمد پدید بعداً که مسایلی و نفت قیمت کاهش

 و تر پیچیده بسیار وضعیت کشور اقتصادی مدیریت هک

 بار دو هفته در گاه دارم، یاد به. کند پیدا تری مسئله پر

 نسب عالی مرحوم. شد می برگزار اقتصاد شورای جلسه

 او راهبری و نظارت و بود شورا در وزیر نخست نماینده

 تمام. بود مؤثر العاده فوق پولی های سیاست تنظیم در

 شده حساس اقتصاد مسئله روی نوعی هب دستگاه

  .بودند

 مشکالت از بخشی حل برای که دیگری تدبیرهای از 

 بسیج ستاد طراحی شد، اندیشیده مردم، اقتصادی
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 ٔ  همه مشارکت و هماهنگی با ستاد این. بود اقتصادی

 های مسئله از برخی مدیریت در عظیمی نقش ها دستگاه

  .کرد بازی جنگ دوران اقتصادی

 امور ٔ  اداره در دوران آن های دستاورد است این عیتواق

 حاصل کشور، اقتصادی های بحران غلبه و عمومی

 کار همه دوران این در است جمعی خرد  مجموعه

 دوستان، از را نکاتی میان این در نیز من و کردند می

 تکیه بیشترین آموختم، نظران صاحب و دانان اقتصاد

 خاطره دلیل همین هب. بود جمعی خرد و عقل بر من

 سیاستی به نیز دوران آن دستاوردهای از مردم خوش

 تصمیمات دولت کل در آن اساس بر که گردد می بر

 آن های نقصان که است بدیهی. شد می گرفته جمعی

  .است من مثل افرادی به مربوط دوران

 و سازی تصمیم ٔ  نحوه های برجستگی از یکی: «کلمه»

 رغم به که است این دوران آن در گذاری سیاست

 توانست می که ترور و جنگ از ناشی های  اضطرار

 زده سیاست و زده شتاب های گیری تصمیم برای توجیهی
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 نظام کل درسطح کشور های گیری تصمیم اما باشد،

  .داشت شناسی کار نظام به نسبت ای العاده خارق تمکین

  

 های ناگفته از یکی نیز موضوع این :موسوی میرحسین

 شناسی کار نظام که گرفتم یاد من. است دوران این همم

 طبیعی مسیر عنوان به بلکه مانع، عنوان به نه را

 ابتدای که هایی ایده از یکی کنم، تلقی ها گیری تصمیم

 که بود این گرفت نیزاوج کمی گاه و داشت وجود انقالب

 موانع و ها کار و ساز که اندازه هر انقالبی تصمیمات برای

 و ها شورا موانع این از بخشی. است بهتر باشد کمتر

 من اما. شد می تلقی ها دستگاه شناسی کار های گروه

 مشارکت کارکرد توانستیم نمی که بودم معتقد

 که دولت، مختلف های بخش گان نمایند و شناسان کار

 به. کرد حذف کرد می فراهم را آن زمینه عالی های شورا

 و کشور منافع از بخشی افراد این از یک هر حال هر

 مجموعه در که تصمیمی. کردند می نمایندگی را ها گروه

 رعایت برای بهینه تصمیم واقع در شد می گرفته دولت
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 کس، هیچ شرایطی، هیچ در. بود ها گروه ٔ  همه منافع

  .بگیرد را جمعی های حرکت این جای تواند نمی

 وزارت گرایش با صنایع وزارت گرایش نمونه برای 

 در ها دستگاه این که است بدیهی. بود متفاوت زرگانیبا

 نمایندگان دعوای من باور به. گیرند نمی قرار خط یک

 کشور نفع به ها آن بودن هم کنار در و ها دستگاه این

  .است

 کارکرد و مشارکت این از گرفتن بهره که آموختیم ما

 گیری تصمیم و سازی تصمیم فرآیند در عالی شوراهای

 تجارب از یکی عنوان به دارد؛ باالیی سیارب اهمیت

 رویکرد این اگر که کنم عرض باید انقالب، اول ٔ  دهه

 هر. شویم می خسارت دچار حتماً شود، گرفته نادیده

 سازوکار این از نیاز بی نبوغی و ذهنی توانایی هر با کس

 در فردی هر که است طبیعی این. نیست سازی تصمیم

 باشد، داشته گیری جهت د،گیر می مسئولیتی جایی هر

 اهمیت از نباید نباشد، اثرگذار وی گیری جهت اگر اما

 که آنجا تا باید من باور به. شد غافل شناسی کار کار
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 ما دلیل همین به. داد اهمیت موضوع این به دارد امکان

 دولت از خارج که هایی برنامه برخی به هم ایراداتی بعضاً

 کمیته یک مثال طور به. داشتیم گرفت می صورت

 پشتیبانی عالی شورای نام به داشتیم جنگ از حمایت

 بتواند اینکه برای جنگ آخر سال چند که جنگ

 نیز قوه سه سران. شد تشکیل بگیرد بر میان تصمیماتی

 این به اختیاراتی نیز( ره) امام حضرت و بودند آن عضو

 تصمیماتی شورا این در اوقات برخی. بودند داده شورا

 داشتیم اعتقاد من. گرفتند می دولت اختیارات رهدربا

 تر معقول بگذرد دولت خود مسیر از تصمیمات این اگر

 شورا آن در کنم می فکر ،27 سال در مثال برای است

 زیادی بودجه زمان آن که تومان میلیارد 80 به نزدیک

 گفتیم می ما. شد تصویب جنگ از پشتیبانی برای بود،

 از پشتیبانی به متمایل که دولتی خود در پول این اگر

 کار آن روی چون است، بهتر شود تصویب است جنگ

 به بنا البته. شد می انجام بیشتری شناسی کار

 برداشت اما. نگرفت صورت کار این جنگ های ضرورت
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 در تصمیمات نوع این که اندازه هر که بود این من

 های دیدگاه از و شود  گذاشته شناسی کار دید معرض

 ها آن بررسی در مختلف های گرایش با ها دستگاه مامت

  .شود می گرفته بهتری نتایج شود،  استفاده

  

 قواعد خالف ظاهر در که دیگر توجه قابل نکته: «کلمه»

 و شفافیت است، جنگ دردوران امورعمومی اداره

 با نمونه برای. است دوران این در دولت عملکرد صداقت

 توانست می قبول قابل توجیه نهزارا دوران آن در اینکه

 را ارزی بودجه های تخصیص دولت که باشد داشته وجود

 سازوکار ها ده خود دولت تنها نه دهد، انجام کارانه پنهان

 کنار در حتی بلکه بود، گذاشته دولت درون کنترلی

 مجلس به تصویب برای نیز را ارزی بودجه ریالی، بودجه

  .کرد می ارائه

  

 و احساس این دولت در کلی طور به :یموسو میرحسین

. بود صادق مردم با باید که داشت وجود جدی رویکرد
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 معنا این به دید، می اطمینان قابل را مردم دولت چون

 دولت به رسید می مردم دست به شفاف اطالعات اگر که

 مردم از چیزی اینکه دلیل همین به. کردند می کمک

 دولت اخالقی خصلت و اصل یک به تبدیل نماند، پنهان

 که دارم شیرینی ٔ  خاطره باره این در من. بود شده

 ٔ  درباره ملت - دولت رابطه نوع ٔ  دهنده نشان

 های نیاز و ها مسئله به سو یک از که است موضوعی

 بر مردم معیشتی نیازهای به دیگر سوی از و کشور ارزی

  .گشت می

 پاالیشگاه از بازدیدی بس، آتش از پس جنگ اواخر 

 دید در پاالیشگاه این که دانید می. داشتم بادانآ

 یکسان خاک با جنگ زمان در و بود دشمن تیر مستقیم

 که داشتیم خوبی خیلی مدیر. بود تر خاکس واقعاً و شده

. است بیکار حاضر حال در اما هست هم هنوز البته

 های پروژه ترین مهم از برخی در عظیمی سهم ایشان

 آهن ذوب و آبادان الیشگاهپا جمله از کشور صنعتی

 من: گفت من به ایشان رفتم آبادان به که زمانی. داشتند
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 ازآنجایی. کنم می آغاز را نفت پاالیش روزه صد اینجا در

 طی آن بازسازی بود، شده یکسان خاک با پاالیشگاه که

 شما: گفت چگونه؟ گفتم. رسید نطرمی به بعید روز 100

 در را مسئله این گفتم. کنید ارزی کمک کمی فقط

  .کنید اعالم بله: گفت کنم اعالم خبرنگاران مقابل

 به من بود اجرایی معاون میرزاده آقای دوران آن در 

 برای ارز اندازه چه که کنید بررسی گفتم ایشان

 70: کرد اعالم ایشان. است نیاز پاالیشگاه بازسازی

 پشت را موضوع این من. است الزم ارز دالر میلیون

 که بگذریم کردم، اعالم خبرنگاران مقابل در نتریبو

 ۲00 حدود ظرفیت با را آبادان پاالیشگاه روزه 98 ایشان

 تر اهمیت پر بسیار ای نکته اما کرد، احیا نفت بشکه هزار

 در. تبریزرفتم به مستقیم آبادان از من. دارد وجود

 در. داشتند حضور زیادی جمعیت تبریز جامع مسجد

 مردم با را بود افتاده اتفاق آبادان در که ماجرایی آنجا

 100 اینکه مقابل در ما کردم اعالم و گذاشتم میان در

 تقبل دالر میلیون 70 شود، احیا آبادان پاالیشگاه روزه
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 در را برنج کوپن یک توانیم نمی دلیل همین به کردیم

 مردم که اکبری اهلل فریاد هنوز من. کنیم توزیع کشور

 دیگری جای هیچ سردادند موضوع این از حمایت در

 آذوقه جنگ زمان در که است حالی در این. نشنیدم

 اما بود، مهم خیلی مردم برای برنج کوپن و نبود فراوان

 کاری نوع چه صرف بودجه این که دانستند می ها آن

 بیشتر پشتیبانی باعث اعتماد و شفافیت این. شود می

 دولت. دش می دولت و نظام کل های سیاست از مردم

 به مسائل تمام نداشت، پنهانی چیز هیچ جنگ زمان

 دولت به متقابل اعتمادی نیز مردم و شد می گفته مردم

 ملت، -دولت رابطه نوع این در که است بدیهی. داشتند

. بود دولت برای سرمایه ترین بزرگ خود مردم، اعتماد

 ارزی مسایل ٔ  درباره دولت که کرد می اقتضا منطق این

 روزهای مان ازه البته. کند دنبال را شفاف کامالً یا رویه

 در. شدیم مواجه ارزی بحران با ما دولت بکار آغاز

 بعدا اما داشتیم، درآمد افزایش قدری 23-28 های سال

 را بحران این کنترل. یافت کاهش ها درآمد دوباره
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 در دولت اخالقی خصلت ۲ مدیون حداقل توان می

 شفافیت نخست دانست؛ یعموم گذاری سیاست فرآیند

 به اعتقاد دوم و ملت، - دولت متقابل اعتماد و اطالعاتی

 تعامل و شناسی کار کار سازو از دولت تصمیمات عبور

 در مختلف های دستگاه شناسان کار بخشی میان قوی

  .دولت گیر تصمیم عالی شوراهای و ها کمیسیون قالب

  

 که رسیدید ایده این به شما سازوکاری چه در: «کلمه»

 مجلس با گونه این ارزی های سازی تصمیم نوع درباره

  باشید؟ داشته شفاف تعامل

  

 ذهنم به که بود 20 سال اواخر: موسوی حسین میر

 تصمیم این کنیم، ایجاد ارز توزیع جدول یک تا رسید

 منجر که بود ارز تخصیص کمیته تشکیل مقدمه واقع در

 ایجاد های نشیب و فراز کنترل و شدن مند ضابطه به

  .شد دولت ارزی درآمد در شده
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 چه و دولت داخل چه مختلف دستگاهای سوی از البته 

 این خصوص در زیادی اعتراضات و ها فشار دولت خارج

 تصمیم نوع درباره ما اما شد، می وارد دولت به جداول

 خطر احساس باره این در منطق بدون گیرهای

 مدیریتی منطق دادن سامان در اگر واقعاً. کردیم می

 این اهمیت از و داشتیم می کمبود کشور در ارز توزیع

 کشور به زیادی های خسارت کردیم، می غلفت موضوع

 به که بود پراهمیت ای اندازه به مسئله این شد، می وارد

 تمام جنگ شکست بهای به آن از غلفت آمد می نظر

 ای ویژه راهبردی اهمیت ارزی مصارف از برخی. شود

 از نداشت امکان اصالً نمونه برای. داشت کشور برای

 مردم اساسی کاالهای از برخی یا هواپیما بنزین تأمین

 نهادهای از برخی. کرد نظر صرف گندم همچون

 این از یک هر و بودند حساس العاده فوق کشاورزی

 کنار در که طلبیدند می را هایی هزینه و مخارج موارد

 ارزی منابع تخصیص و أمینت مدیریت جنگ، های هزینه

 .کرد می مواجه چندانی دو راهبردی های پیچیدگی با را
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 دالر میلیون دویست و میلیارد سه تا میلیارد سه بین 

 که اندازه هر بودجه این تأمین و بود جنگی های هزینه

 شرایط این در. بود تر عاقالنه کرد می پیدا بیشتری ثبات

 قرار مسائل این یانجر در مجلس اگر که بودیم معتقد

 عبور مجلس مصوبات مسیر از دولت تصمیمات و بگیرد

 ترنیز آسان ترشود، سخت دولت کار آنکه جای به کند،

 ای فاصله ما اساساً دوران آن در که چرا شد، خواهد

 طبیعی البته دیدیم، نمی مجلس و دولت اهداف میان

 مجلس از دولت تصمیمات عبور که است

 ایجاد دولت برای گیری تصمیم در نیز را هایی محدودیت

 دولت برای را اعتراضاتی طرح زمینه خود گاه و کرد می

 بود رسیده نتیجه این به کامالً دولت اما کرد، می ایجاد

 تصمیم فرآیند در مجلس بیشتر چه هر مشارکت که

 که را کشور اداره مجموع در گیری تصمیم و سازی

  .کند می تر منطقی و تر سهل
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 اقتصاد های شاخص بررسی در که دانیم می: «مهکل»

 قابل های شاخص از یکی جنگ، زمان در دولت کالن

 این است، خصوصی بخش گذاری سرمایه توجه

 ،23 و 2۲ های سال در که دهد می نشان ها شاخص

 رکوردی به ایران در خصوصی بخش گذاری سرمایه

 و است سابقه بی گذشته های دهه مقیاس در که رسد می

 به هم باز کشور نیز بعد دهه 5/1 تا گفت توان می حتی

 پارامترهای از برخی که حالی در. رسد نمی رکورد این

 انقالب، از پس شرایط جمله از سیاسی، و اقتصادی

 بخش که کند می اقتضا القاعده علی... و تحریم جنگ،

 حال هر به. نشود گذاری سرمایه عرصه وارد خصوصی

 شما که طور همان   است ای ژهوی شرایط کشور شرایط

 تعرض و ها مصادره ناخواسته یا خواسته فرمودید اشاره

 نظر به. دارد وجود زمان درآن هم ها مالکیت حقوق به

 گذاری سرمایه گیری اوج توان می اندازه چه تا جنابعالی

 پیوند از ناشی توان می را دوران این در خصوصی بخش

  .کرد تلقی جامعه و دولت عمیق
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 هایی عالمت که کنم می احساس من :موسوی میرحسین

 داده خصوصی بخش به دولت مجموعه سوی از که

 این. بود داخلی تولید به بازگشت و قوی حمایت شد می

 به کار این. بود زندگی و مرگ مثل ما برای موضوع

. گرفت می انجام مختلف های سیاست قالب در و ها شکل

 در گرفته انجام های ریگذا سیاست نوع ها آن از یکی

 این به سریع خیلی دولت. بود دولت خود های پروژه

 جنگ در که مشکالتی و مسایل با که رسید نتیجه

 ها نیاز همه به یکسان صورت به توان نمی داریم،

 زمان آن واقع در را تخصیص واژه اهمیت. پرداخت

  .دریافتم

 لبقا در و دادیم تشکیل ای ویژه بخش ما دوران آن در

 انقالب های طرح عنوان به را ها طرح از ای مجموعه آن

 قبالً که هم طبا هاشمی آقای. کردیم جدا و برگزیدیم

 دار عهده را بخش این مسوولیت بودند، صنایع وزیر

 به که شد براین بخش دراین ما کار اساس. شدند
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 بگذارد اثر ها طرح این روی نباید جنگ مسایل وجه هیچ

 طرح. ببریم پیش را ها طرح این باید طیشرای هر در ما و

 جنگ دوران در که بود ها طرح این از یکی مبارکه فوالد

 آن درصد 90 تا 80 از بیش نیز جنگ پایان تا و شد آغاز

 های پروژه بندعباس، - بافق آهن راه. رسید اتمام به

 اجرا مرندی دکتر آقای که عمومی بهداشت ٔ  گسترده

 جهانی تایید مورد و نظام راتافتخا از واقعاً و کردند

  .بودند ها طرح این از بخشی است،

 دولت، گذاری سیاست رویه این ایام آن در من باور به  

. بود توسعه برای خصوصی بخش به دادن عالمت نوعی

 دارد قصد دولت که داد می نشان تصمیم این

 یا موفقیت البته. باشد داشته را باثباتی های سیاست

  .است دیگری مسئله زمینه این در ولتد موفقیت عدم

 ها واحد مشکالت به دائم رسیدگی دولت دیگر سیاست 

 شناسان کار نظریات از گیری بهره و  بازرسی طریق از

 از یکی در. بود ها آن فعالیت زمینه تسهیل برای

 اعالم واحد هزار 250 ی تولید صنوف تعداد ها گزارش
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 چنان. داشتند شاغل نفر میلیون ۲ حدود تقریباً که شد

 دوران آن در کشور ارزی بودجه شد، داده توضیح که

 نیازهای تأمین برای دالر میلیون صد حال این با بود، کم

 های ماشین تأمین. شد داده تخصیص ها واحد این ارزی

 جمله از هم هنوز که ها واحد این نیاز مورد CNC تراش

 از یکی است، کشور در موجود  تراش های ماشین بهترین

 دوران آن در بود، ارزی بودجه این تخصیص های زمینه

 برای را دست این از هایی سیاست مکرر طور به دولت

 اجرا به و تدوین شناسان کار توسط خصوصی بخش رشد

 و روابط در ها سیاست این از بخشی. گذاشت می

  .شد می دیده جنگ با تولید بخش های پیوند

 روایت مقدس دفاع سائلم از بخش این کنون تا شاید

 جنگ پایانی سال سه - دو در ویژه به اما باشد، نشده

 بود، رسانده استخوان به را کارد تعبیری به ارز کمبود که

 تأمین مشغول نوعی به کشور سراسر در صنایع اغلب

 از نوعی پوسته نمونه برای. بودند دفاعی صنایع های نیاز

 شد می تولید مختلفی های کارگاه و ها کارخانه در خمپاره
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 میان ای گسترده روابط و سازوکار ترتیب این به و

 که بود آمده پدیده کشور تولیدی مختلف های بخش

  .بودند خصوصی بخش ها آن اکثر تقریباً

 اما کنیم، می حمایت تولید بخش از کردیم اعالم ما

 های بخش از حمایت در دولت سیاست با ای عده منافع

 را تجارتی نوع دولت دوران این در. ودنب سازگار تولیدی

 نیز بود ملی اقتصاد اهداف به خدمت چهارچوب در که

 سیاست این گرفتن پیش در اما داد، قرار حمایت مورد

 بخش در نیز برخی برانگیخت، را برخی اعتراض تجاری

 که کردند می گشایش طلب حد از زیاد بازرگانی

 اصالً جنگی شرایط در ها آن به پاسخگویی

 .پذیرنبود امکان

 نوع این به اشاره با برخی که است این جالب 

 ها کار که کردند می تبلیغ گونه این دولت، های سیاست

 ها بار من که است حالی در این است، شده دولتی

 در کنم، تاکید هم مصاحبه این در است خوب و ام گفته

 داری سرمایه مهد که کشورهایی از برخی تجربه
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 شود می دیده انگلستان همچون ند،شو می محسوب

 های کارگاه اند، گرفته قرار جنگی شرایط در که هنگامی

 مواد تحویل هنگام از را نفره دو های کارگاه حتی کوچک

 کردند، می اداره دولت نظر زیر محصول دریافت تا اولیه

 در جهان های کشور دیگر های تجربه بررسی با بنابراین

 راحتی به جنگی رایطش در عمومی امور ٔ  اداره

 از یکی شاید که یابیم دست نتیجه این به توانیم می

 اما است، شده تجربه ایران در ها سیاست ترین مالیم

 زمینه این در ها سیاست ترین مالیم حتی که است روشن

 تمامی خواستند می که را ای عده منافع توانست می

 ها آن و دهد قرار تاثیر تحت باشد، اختیارشان در منابع

  .کند ناراضی را

  

 ایده این دوره همان   در که شود می نقل شما از: «کلمه»

 واگذاری زمینه در که گرفت شکل دولت و شما ذهن در

 خصوصی بخش به شده مصادره های بنگاه از برخی

 از دوره کدام به مربوط موضوع این. شود آغاز اقداماتی
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 کرد پیدا تحقق چقدر اقدامات این شد؟ می دولت حیات

  داشت؟ پی در را هایی واکنش چه و

  

 سال در جدی طور به بحث این: موسوی میرحسین

 وقت وزیر با هست یادم. شد پیگیری 1322 یا 1325

 موضوع این آنجا در که رفتیم می اراک سمت به صنایع

 نسب عالی مرحوم موضوع این دنبال به. شد مطرح

 هم کارگر خانه کرد، زمینه این در طرحی تهیه به شروع

 زمینه این در گذاری سیاست در همزمان طور به

 و جنگ آخر های آشفتگی دلیل به اما کرد، مشارکت

 و برنامه سازمان توانایی عدم و ها دستگاه گرفتاری

 پیش سریع خیلی طرح تهیه زمینه، این در بودجه

 صورت به واگذاری اجرای اگر که بود این من باور. نرفت

 اساسی قانون اصول تمام گرفتن نظر در با و اصولی

 خدمت در کامل طور به توانست می شد، می انجام

 تر راحت را کار ابزار به مردم دسترسی و باشد اشتغال

 مدیریت یک نیازمند سیاست این اجرای اما کند،
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 موفق زمینه این در کشورهایی دنیا در. بود منسجم

 دادند، انجام باال قدرت و قوت با را ها واگذاری که بودند

 حال هر به. بودیم نرسیده مرحله این به ما متاسفانه

 در اقدام این و نداد اجازه ما به دولت کار پایان و زمان

  .شد دنبال بعدی های دولت در دیگر های شکل

  

 اقتصاد در جنگ دوران در که دیگری رکورد: «کلمه»

 که است 1328 سال تورم نرخ است، شده ثبت ایران

 اسالمی انقالب تاریخ در تورم نرخ ترین پائین مه هنوز

 سمت به را شما هایی حساسیت و ذهنیت چه. است

 خطیر شرایط علیرغم که برد هایی سیاست اجرای

  بزنید؟ رقم را درخشانی کارنامه چنین توانستید جنگی

  

 تا اغراقی هیچ بدون که بگویم باید :موسوی میرحسین

 نوع حاصل موفقیت ینا به دستیابی زیادی بسیار حد

 بسیار سهم جامعه و بود مردم سیاسی و اقتصادی رفتار

  .داشت زمینه این در باالیی
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 هلی با که هنگامی آباد، خرم به ها سفر از یکی در

 مسیر در را چادرهایی سیاه گشتیم، برمی تر کوپ

 هلی آنجا گرم خون ایالت از یکی جمع در دیدیم،

 مشکالتشان شدند، جمع ما دور اهالی آمد، فرود تر کوپ

 افراد با مجموع در. نبودند هم زیادی جمع. گفتند می را

 من آنجا در. شدیم می نفر 50 -80 تر کوپ هلی داخل

 شما برای فورا ما تا دارید درخواستی چه شما که گفتم

 هیچگاه داد را جوابم که پیرمردی چهره. دهیم انجام

 شما از ما شود می مگر: »گفت او. کنم نمی فراموش

 به باید ما. است جنگ زمان. باشیم داشته درخواستی

  «.کنیم کمک شما

 ادبیات در امروز که مردم سهم هرگز، که دارم باور من 

 سرمایه» عنوان به آن از اجتماعی علوم تخصصی

 لی حا در است نشده محاسبه شود، می یاد «اجتماعی

 ردمم العاده فوق سهم اغراق بدون جنگ ٔ  دوره در که

 به اقتصادی های شاخص در که هایی موفقیت همه در
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 باالیی بسیار اهمیت دارای و شود می دیده آمد، دست

  .است

 و حساس نقاط و ها کمبود متوجه البته هم دولت  

 خصوص در رجایی شهید زمان از اقداماتی. بود بحرانی

 دوره آن در برنج بندی سهمیه. شد شروع ها کاال برخی

 اختیارات و بسیج ستاد تشکیل با آن از پس. شد آغاز

 ترین باال در تا شد تالش کرد، پیدا شورا این که وسیعی

 دوران طول در مردم نیازهای تأمین مدیریت به سطح

 ها تفکیک. شود رسیدگی وسیع ی ها کمبود با مواجهه

 نیاز مورد خدمات و معیشت. شد شروع دولت توسط

 با بود مشخص مالکا و شد جدا حواشی بقیه از مردم،

 توجه باید داشتیم که محدودی منابع و ها توانایی

 نیاز مورد کاالهای تأمین. بشود ها نیاز این به ای ویژه

 حساسیت با و دقیق آماری گزارشات اساس بر مردم،

 مردم اختیار در فوراً توان حد در تا شد می ی ای ویژه

 جبسی ستاد توسط فورا بود کمبودی اگر. شود گذاشته
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 و دریافت کرد می عمل هوشمند سیستم یک شبیه که

  .شد می اندیشیده مناسب حل راه

 سیستم این های پیچیدگی و اهمیت درک برای  

 تأمین برای ریزی برنامه کار و ساز به توان می هوشمند

 کشور نیازهای ترین مهم از یکی عنوان به خشک، شیر

 میلیون 80 اختصاص با توانستیم می زمانی. کرد اشاره

 چون کنیم برطرف کشور در را خشک شیر مشکل دالر

 ویژه اهمیت ها مادر برای زمان آن در خشک شیر

 را دالر میلیون 80 این که رسیدیم جایی به اما داشت،

 راه از یکی آن جای به تازه شیر تامین. نداشتیم نیز

 چگونه آن قیمت که شد می بررسی باید اما بود ها حل

 مسؤلیت ای عده... و برسد؟ ها خانواده به چگونه باشد؟

 هایی حل راه و طراحی هایی برنامه زمینه این در داشتند

  .دهند ارائه

 انجام های گذاری سیاست نوع در محور ترین مهم 

 دوران بودجه امروز. بود بودجه کنترل دولت در گرفته

 تا شد می سعی دوران آن در است؛ بررسی قابل جنگ
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 کسری ما. باشد خودش حداقل و ضرورت در بودجه

 اجازه. بود شفاف بودجه کسری اما داشتیم، هم بودجه

 شود، دیده وضوح به کسری این تلخی که دادیم می

 این اما شود، پیدا هایی حل راه و شود نقد موضوع

 نادیده را مردم مشکالت که شد نمی باعث ها فشار

  .بگیریم

 خیلی که کنم نقل( ره) امام حضرت از را ای خاطره 

 دوران های بودجه از یکی تدوین در زمانی. است جالب

 را دولت درآمد اینکه برای مجلس دوستان جنگ،

 سیگار انحصار. بردند باال را سیگار قیمت دهند افزایش

 امام خدمت زمانی ما. بود کم هم قاچاق بود، دولت دست

 انجام کارهای و دوران آن های گزارش و رسیدیم( ره)

  .کردیم ارائه را گرفته

. کنید گران را سیگار خواهید می شنیدم: فرمودند امام

 را هست مردم برای که چیزی ندارم دوست من: گفتم

 گران خواهید می شنیدم من اما: فرمودند. کنم گران

 و کنم مجلس دوستان از شکایت خواستیم نمی. کنید
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 به مجلس دوستان که گفتم تنها نکردم، هم را کار این

 قیمت مقداری شود، زیاد دولت درآمدهای که لیلد این

  .بردند باال را

 این در و داشتیم قرار جنگ بحرانی شرایط در ما  

 دولت متقابل پیوستگی و عاطفی رابطه ها حمایت شرایط

 در امام بود برخوردار باالیی بسیار اهمیت از ملت -

 در) قیمت تعیین بگوئید بروید شما که فرمودند پاسخ

  .هستم مخالف من و است رهبری به مربوط( رایطش این

 مجلس دوستان به شدم خارج امام دفتر از اینکه از بعد 

 به اما بودند دوستان از کدامیک دانم نمی زدم، تلفن

 نکردم؛ مطرح امام با را موضوع من که گفتم ایشان

 وجود مجلس در بحثی چنین که دانستند می خودشان

 و گرفتند مالقات وقت مجلس دوستان از نفر چند. دارد

. کنند برطرف را مسئله تا رفتند( ره) امام خدمت سریع

: فرمودند و نشدند راضی نهایت   در( ره) امام حضرت

 کشند می مرفهین و است قیمت گران که سیگارهایی

 ارزان سیگارهای و کنید گران را( لوکس سیگارهای)
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 جا همه در گیری جهت این. نکنید گران را( اشنو) قیمت

 آن در آن نقش که مواردی از دیگر یکی. داشت وجود

 دوستان که زحماتی واقعا و نشده دیده خیلی دوران

 انجام اقدامات و گذاری سیاست ماند، ناگفته کشیدند

 مصرف و کننده تولید از حمایت سازمان در گرفته

. شد تضعیف نهایت   در نهاد این متاسفانه که بود کننده

 و داشت دلسوزی مدیر سازمان این دوران آن در

 کاالهای هم. بود شده بسیج واقعی معنای به سازمان

 دولت. داشت نظر زیر را تولیدی کاالهای هم و وارداتی

. خواست می حل راه و گزارش ها آن از مستمر طور به هم

 ای اشاره نیست بد است شده طرح ها یارانه بحث که االن

 آن در. باشم داشته اندور آن شده ثبت های یارانه به

 میلیارد 15-18 رقم به ها یارانه سطح ترین باال در دوران

 حذف خاصی کار سازو با کم کم هم بعد و رسید تومان

  .شد

 را ها بحران از بسیاری توانستیم ما سازمان این کمک با

 مواد مقداری بود مجبور دولت نمونه برای. کنیم مدیریت
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 مقابل در. کند وارد ها داری مرغ نیاز تأمین برای اولیه

 چه با و اندازه چه تا تولیدی های واحد که بود معلوم آن،

 تحویل توزیع سیستم به گوشت باید ای دهی سازمان

 اما باشد، دولتی تولید سیستم آنکه بی بنابراین. دهند

 شده تعریف کامال و شده گذاری سیاست تولید مسیر

  .بود

 های سازمان یا ها انهکارخ به که موادی از بخشی در 

 تولیدی محصوالت به نسبت شد می داده تولیدی

 ها سود این التفاوت به ما از. شد می تعریف سود مقداری

 کمک به مواردی در که شد می تامین ها یارانه ٔ  هزینه

  .آمد می اساسی کاالهای

  

 تضعیف برای شدیدی فشارهای دوران آن در: «کلمه»

 نیز دولت البته و شود می ردوا دولت به ملی پول ارزش

 این در خود تجارب درباره کرد؟ مقاومت خیلی مقابل در

  دهید؟ توضیح باره
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 کارهای ترین دشوار از یکی این :موسوی میرحسین

 های مسئله و ها سیاست که مندم عالقه بسیار. بود دولت

 قبل سال سی از تر طوالنی حتی ای فاصله از کشور ارزی

  .شود سهمقای و ارزیابی

 و ریال قدرت که داشتم قطعی باور اوال جنگ دوران در 

 اعالم که هایی قیمت به نسبت حتی ما پولی قدرت

 صورت به ارز اگر حتی اینکه دوم. بود باال خیلی شد، می

 کاالی یک همچون باید شد می تقاضا و عرضه کاال

 قرار بررسی مورد گندم یا فشنگ همچون استراتژیک؛

 نظر صرف آن از راحتی به توانستیم مین و گرفت می

 گندم کمبود با شما که هنگامی اینجاست، مسئله. کنیم

 را کشور یک ثروت تمام است ممکن شوید، می مواجه

 برای ارز واقع در. بگیرید گندم کمی بقا برای تا بدهید

 و کند پذیر امکان را دفاع توانست می که بود ابزاری ما

 ارزی از اگر. بگیرد را ما شکست جلوی دشمن مقابل در

 که بود معنا این به کردیم، نمی استفاده خوب داشتیم که
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 و قحطی به واقع در و نداشتیم کشاورزی تولیدات

 .رسیدیم می گرسنگی

 نقاط از یکی که شدم متوجه اول، های سال همان   در 

 های پایانه بمباران دلیل. است ارز مسئله ما حساس

 میزان کاهش برای غربی هایکشور های تالش و نفتی

 درآمد میزان از کاستن هم، ایران نفت صادرات و تولید

 برای. بود کشور تسلیم زمینه کردن فراهم و کشور ارزی

 شد، می گرفته ارز برای که تصمیمی هر در همین

 بیش شد، بندی تقسیم ارز اینکه از بعد. بودیم حساس

 حالی در این داشت، قیمت یک ارز درصد چند و نود از

 جنگ، زمان در دولت ارز نرخ شد گفته بعدا که است

 توجه حقیقت این به کسی اما است بوده نرخی 15 -18

 و بود نرخی تک ارز درصد 92-95 حدود شاید که نکرد

 سیاست برخی دلیل به آن درصد سه - دو تنها

 ارز مثال شد، می توزیع متفاوتی های قیمت با ها گذاری

 جداگانه قیمتی صادراتی ارز یا اندرم بخش نیاز مورد

  .داشت
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 بانک رئیس «نوربخش» مرحوم هنوز که هست یادم

 را ارز قیمت که درگرفت تندی بسیار بحث بود، مرکزی

. کردم نگرانی احساس زمان آن در. کنیم تعدیل

 رئیس. شود بحث اقتصاد شورای در موضوع تا خواستم

 با و دآمدن اقتصاد شورای جلسه در هم مجلس محترم

 جمع. شد انجام باره این در مفصلی بحث دوستان بقیه

 مورد موضوع این باید که بود این جلسه آن در من بندی

 شود بررسی یعنی گیرد؛ قرار تطبیقی مطالعات

 آیا کردند ایجاد تعدیل ارز قیمت در قبال که کشورهایی

 نوربخش آقای که شد قرار بودند؟ موفق زمینه این در

 .دهند انجام را کار این رکزیم بانک رئیس

 همکاری هم نسب عالی آقای تا دادم پیشنهاد هم من

 این در ای جداگانه مطالعات نفر دو این شد قرار. کنند

 کشید طول ماه دو حدود مطالعات. دهند انجام خصوص

 آقای ابتدا. شد تشکیل افراد همان   با ای جلسه هم باز و

 مطالعه را شورک 50 از بیش که داد گزارش نوربخش

 اغلب در سیاست این که گفتند ایشان. بود کرده



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 70

 نسب عالی مرحوم. است شده شکست به منجر ها کشور

 300 ملی، پول ارزش تضعیف صورت در: گفت هم

 میلیارد 300. آوریم می بودجه کسری تومان میلیارد

 کل. کشور بودجه کل نزدیک یعنی زمان آن در تومان

 بیشتر تومان میلیارد 800 زمان آن در کشور بودجه

 پایان تا. شد منتفی تصمیم این جلسه آن در. نبود

 ارز انتقال بدون واردات موضوع که زمانی تا و جنگ

 من نظر به. کرد دنبال را موضع همین دولت شد، مطرح

 های سیاست به هم ارز انتقال بدون واردات موضوع

  .نبود ساخته کاری هم ما دست از که زد لطمه دولت

 دوران آن در که است آن بر قضاوتم هم هنوز

 اختالالت به منجر ارز قیمت در تغییری ترین کوچک

 تجربیات آن به کاش. شد می ملی صحنه در جدی بسیار

 جنگ از بعد ژاپن در ارز کردن نرخی تک. شد می توجه

 از سال 15 -18 که زمانی یعنی گرفت صورت 20 دهه در

 مفید خیلی کشور آن برای که گذشت می ها آن جنگ
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 داشته را خود ارزی منابع مدیریت توانستند می و بود

  .باشند

 آزاد ارز اگر که بود این بر اعتقادشان برخی زمان آن در 

 من. کند می ایجاد فراوانی و رسد می تعادل نقطه به شود

 دالر میلیارد 7 -2. نداشتم اعتقاد موضوع این به اصال

 که حالی در. باشد داشته را نقش این توانست نمی ارز

 نباشد هم جنگ که ای جامعه در مصرفی نیاز

 های گلوله خمپاره، از ما نیاز زمان آن در. انتهاست بی

. بود شدید بسیار دارو و گندم تا گرفته اسلحه و توپ

 دالر میلیون 800 تا 300 بین ها سال آن در دارو واردات

 مشکل ینا البته نداشت، وجود پرداخت توان که بود

 به اصطالح به و شود شکوفا دارویی صنایع تا شد باعث

 حال هر به. برسیم زمینه این در خوبی نسبتا خودکفایی

 که بودند ضروری ای اندازه به ها نیاز نوع این

 را ارز قیمت و کنیم نظر صرف ها آن از توانستیم نمی

. باشد مفید توانست نمی کردن نوسانات این دستخوش

 کرد تنظیم ای گونه به مصارف نوع این برای ار ارز دولت
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 در که ای یارانه صورت به ها این ملی های حساب تا

  .نیاید فشار بودجه خود به تا باشد شود می درج بودجه

  

 زمان در را دولت ترکیب وقتی رسد می نظر به: «کلمه»

 های دوره با قیاس در دهیم می قرار بررسی مورد شما

 به نگاه نوع سیاسی، های گیری جهت لحاظ به بعدی

 آرای تفرق اقتصاد حوزه مسائل جمله از مختلف مسائل

 مسوولیت به توجه با. شود می دیده آن در بیشتری

 نظر به عمومی، گذاری سیاست فرآیند در دولت سنگین

 در ویژه به گیری تصمیم و سازی تصمیم رسد می

 مختلف افکار و آرا تضارب بدون عالی های شورای

 این از باشد، گذاری سیاست برای موفقی رویه تواند ینم

 نوع مشاهده برای محلی باید دولت واقع در منظر

. باشد هم سیاسی و اقتصادی مسائل به متفاوت های نگاه

 تلقی. کرد پیدا تغییر وضعیت این بعدی های دوره در

 وضعیت این از زمان آن در دولت رئیس عنوان به شما

 این تضارب محل که دولتی ناحیه زا کشور آیا بود؟ چه
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 هایی دولت آیا و ببرد؟ سود توانست می بود گوناگون آرا

 تر یکسان آن داخل های نگاه و هستند تر یکدست که

  نبودند؟ تر موفق است

  

 این به. پسندم می بیشتر را اولی من :موسوی میرحسین

 های حرکت به منجر که نرسد ای نقطه به که شرط

  .شود دولت کارهای کردن ختلم برای سیاسی

 فردی هر که بود حاکم دیدگاه این زمان آن دولت در 

 مدیریتی های سازوکار کند، کار علمی و شناسانه کار

 خوب و برجسته نیروهای از و بکارگیرد را ای قوی

 نادیده او های تالش محصول و ها دیدگاه کند، استفاده

 در زیادی یدعقا اختالف دلیل همین به. شود نمی گرفته

 بانکداری درباره مثال. شد می دعوا هم گاهی و بود دولت

 و آمد می شرعی غیر نظرشان به دوستان برخی اسالمی

 چنین وجود اما شدند، نمی موضوعات این وارد

 مفصل های بحث باعث اقتصاد شورای در هایی اندیشه

 باعث توانست می آرا اختالف. برسیم نتیجه به تا شد می



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 74

 من اما. است شده عوض ها نگاه اکنون هم. دشو تحول

 برای هایی مزاحمت ها بحث این نکردم احساس گاه هیچ

 رعایت بازی قواعد آنکه شرط به کند می ایجاد کار

 نهادهای اقتصاد شورای اگر که معنا این به شد، می

 این نهایت   در گرفت، می تصمیمی دولت و رسمی

 تا کردند می عبور رسمی مجاری مسیر از باید ها تصمیم

 برطرف نقص این داشت، وجود ها آن در نقصی اگر

  .شد می

. بود شکوفایی و رشد باعث اختالفات این نظرم به  

 های بخش متفاوت نگاه. کردیم نمی پیدا مشکلی هیچ

 ما اجتماعی های واقعیت و قواعد از بازتابی مختلف

 آن در ما. بودند نیامده که خارج از که ها نگاه این. بودند

 و داشتیم استقالل کشور داخل در کامل معنای به زمان

  .نگرفتیم قرار مرز از بیرون مسائل تاثیر تحت گاه هیچ

 در اصطالح به که آمد وجود به ای روحیه دوران آن در

 مضمون به قریب. شد می خالصه( ره) امام حضرت کالم
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 جای کند کار اینجا تواند نمی که کسی: بود این کالم

  .کند کار یگرد

 ها، آشنایی ها، دوستی که بود آن حرف این معنای  

 توانستند نمی که افرادی اما داشت را خود جای ها رفاقت

 مشغول دیگر جای در و رفتند می کنند کار باهم

 هم، دولت در. شد نمی ایجاد هم مشکلی و شدند می

  .بود حاکم شرایط همین

 حضور تلفیمخ سیاسی های گرایش با مختلف افراد

 در. کردند می کار هم با خوبی به رفاقت با که داشتند

 را خودشان نظر اقتصاد شورای و دولت کاری های جلسه

 تصمیم چه هر اکثریت نهایت   در و کردند می مطرح

  .کردیم نمی پیدا هم مشکلی شد، می اجرا گرفت می

 نماینده رسمی مجامع در یا و دولت هیات در فردی هر

 ٔ  درباره گیری تصمیم. است کشور منافع از بخشی

 داوری معرض در دولت جلسات در که موضوعاتی

 موارد این جمله از بود؛ دشوار بسیار شد، می گذاشته

. بود دولت کار ترین مشکل بودجه. بود بودجه موضوع
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 و ارقام ماه، دو نزدیک باشد، شفاف بودجه اینکه برای

 یک هر. شتگ می دولت در دست به دست بودجه اعداد

 اهمیت تا کرند می سعی مختلف های بخش نمایندگان از

 کردند، می ارائه که هایی استدالل با را خود بخش سهم

 بودجه موضوع در گوناگون های گرایش کنند، توجیه

 این تمامی کنار در اما دادند، می نشان را خود بازتاب

 اجازه که فرآیند این به دادن تن نهایت   در ها، دشواری

 مطرح نظرات همه و گیرد انجام قانونی، حرکت تا دهیم

  .بود مهمی بسیار مسئله شود،

  

 سال های بحران مدیریت در دولت موفقیت: «کلمه»

 آن ٔ  کارنامه در عطفی ٔ  نقطه مختلف جهات از 1325

 معکوس شوک نخستین سال این در. شود می محسوب

 شد، شروع ها شهر باران موشک افتاد، اتفاق نفتی

 در. شد ایران اقتصادی تاسیسات انهدام عراق استراتژی

 با ها کمبود و بیکاری و تورم چالش باره یک به دوران آن
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 مدیریت در موفقیت با دوره آن چگونه. شد پیدا هم

  شد؟ سپری متعدد های بحران

  

. بود ای ویژه و سخت دوران دوره آن :موسوی میرحسین

 طور به. داشت وجود هم ای پرده پشت سیاسی مسائل

 سران سطح در که بود مطرح کامل محاصره بیم مثال

 شد متعهد دولت. گرفت قرار بررسی مورد هم قوه سه

 تصمیم این. کند ارائه شرایط ترین بد برای ای برنامه

 نوین شرایط عنوان تحت ای برنامه که شد آن به منجر

 این در مختلف سناریوی سه. شود تدوین اقتصادی

 وضعیت و زرد وضعیت قرمز، وضعیت شد؛ حمطر برنامه

 کشور وضعیت ترین بد که قرمز وضعیت سناریوی. آبی

 شد می گرفته نظر در شرایطی ٔ  درباره کرد، می تصویر را

 ما مواسالتی مهم های گلوگاه شود، بسته هرمز تنگه که

 جلفا حتی و کنیم صادر نتوانیم هم نفت شود، بمباران

 ببندد؛ ما بر را خودش اهر هم شوروی و شود بسته هم

 مثال. گرفت می صورت باید اقداماتی چه صورت این در
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 اگر که بندرعباس نزدیک آباد حاجی در داشتیم پلی

 قطع محور این در کاال انتقال و نقل شد، می بمباران

 کرد می قطع ترکیه با را ما رابطه که قطوری پل یا شد می

 شرایط ترین دب این شد؛ بمباران هم ها بار البته که

 تهیه سری خیلی هایی طرح آن اساس بر که بود مفروض

  .شد می

 گذشت توان نمی آن از که حیاتی مسائلی ها طرح این در

 شد، می محسوب کشور اداره برای ممکن حداقل و

 دیده تدارک ها آن برای هایی حل راه و شدند ارزیابی

 آن حتی برنامه این تدوین در دولت شناسان کار. شد می

 نیز را استراتژیک های پل موضوع که شدند ریز اندازه

 عمان دریای حاشیه خورهای نمونه برای بودند؛ دیده

 و وارد توان می کاال میزان چه ها آنجا از که شد بررسی

 به حداقل که بود آن بررسی این دیگر نتایج. کرد صادر

 تهیه ای برنامه داشتیم، نیاز نفت بشکه هزار ۲00 صدور

 حفظ را صادرات سطح این حداقل بخواهیم اگر هک شد

 حجم این باید شده هم قاچاق طریق از حتی کنیم،
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 و تأمین هایمان نیاز حداقل تا گیرد، انجام صادرات

 مسائل تک تک برای. شود برطرف بحرانی مشکالت

 تهیه را ها طرح این که افرادی. شد می داده طرح

 جلسه ساختمانی رد که بودند وزرا از نفر 15 کردند، می

 و اسناد کردند، می بررسی را موضوع گذاشتند، می

 حیاتی اطالعات چراکه ماند می همانجا هم جلسه مدارک

  .کرد می پیدا درز بیرون به نباید کشور

 تکثیر آن از نسخه 9 تنها که طرح این معنای ها انت در

 این شد، فرستاده( ره) امام حضرت برای هم یکی و شد

 بشکه هزار ۲00 تواند می کشور شرایط ترین بد در که بود

 ادامه نیز جنگ در مقاومت اینکه ضمن کند، صادر نفت

 تر باز کمی دوم سناریوی. بود برنامه یک این. کند پیدا

. بود کشور عادی وضعیت هم آبی وضعیت سناریو و بود

. شد تهیه وضعیت سه این از یک هر به مربوط های طرح

 همین اما نرسیدیم، قرمز وضعیت هب گاه هیچ ما البته

 مواظب باید که کرد باز ها محدودیت به را ما دید طرح

  .باشیم هایی بخش چه
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 شدت به و آمد پدید ارزی های بحران که هنگامی 

 حتی و خارک بمباران همزمان یافت، کاهش نفت قیمت

 تلمبه عالوه به کرد، پیدا افزایش هم سیری جزیره

 در همه رساندند، می ها پاالیشگاه به را نفت که هایی خانه

 که شد باعث وضعیت این. گرفتند قرار بمباران معرض

 یکبار ای هفته. شود داده ای ویژه اهمیت ارزی منابع به

 های پرداخت جدول مورد در سری خیلی گزارشی

 چه بعد های هفته که شود معلوم تا شد می داده خارجی

 کنترل شدت به اه متغیر تمام. داشت خواهیم شرایطی

 برای که حساسی نقاط اینکه دلیل به الحمداهلل. شد می

 به و شد دیده ها برنامه در بود مهم پایداری برای و مردم

 این داشتند مردم که ای روحیه با شد، پرداخته آن

  .شد گذاشته سر پشت بحران

 بسیار همراهی مردم مانند به دوران آن در هم مدیران 

 پاالیشگاه در زمان آن در مسئولی هست یادم. داشتند

 و شد بمباران بار چندین اصفهان پاالیشگاه. بود اصفهان

 رفت می بین از اگر بود حساسی بسیار مکان چون
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 آنجا گفتند و کردند تلفن زمانی. کردیم می پیدا مشکل

 کردم جو و پرس ها زخمی و شهدا از. است شده بمباران

 با تا خواستم را متقس رئیس وقت آن. دادند گزارش که

 شده، خراب که برجکی سر رفته گفتند کنم، صحبت او

. کند شروع را آنجا بازسازی کار تا داده تشکیل گروه

 به دولت در ها بار موقع آن که راهبردهایی از یکی

 اتمام منتظر ما که بود این شد؛ اعالم علنی صورت

 یا پاالیشگاه اگر حتی. شویم نمی بازسازی برای جنگ

 هم بار ده اگر حتی شد، می بمباران حساس های کانم

 باید ابتدا که خیالی خوش این با افتاد، می اتفاق این

 منتظر شود، شروع بازساری بعد شود، تمام جنگ

  .داشتند اعتقاد مسئله این به مدیران. ماندیم نمی

 شما برای دارد عاطفی جنبه چون هم دیگری نمونه  

 اراک سازی آلومینیوم کارخانه در. کنم می نقل

 بسیار ها دیگ این دارد، وجود مذاب مواد با هایی دیگ

 زخمی و شهید تعدادی و شد بمباران آنجا. حساسند

 متوجه. کنم ارزیابی را شرایط تا گرفتم تماس. داشتیم
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 ها جنازه کشیدن بیرون دلهره ای عده اینکه ضمن شدم

 و ظحف دلهره هم دیگر ای عده دارند، را ها زخمی و

 دیگر را این دارند، را مذاب مخازن های دیگ نگهداری

. نامید کشور یک بر جمع یک مدیریت توان نمی

 کرد می مدیریت را خودش کشور کل بگویم، خواهم می

 هم خانواده سطح در. شود روبرو مشکالت با بتواند تا

 بمباران تهران که هایی شب. بود حاکم کار سازو این

 سطح به شناس نا صورت به موارد از بسیاری در شد می

 خود چگونه که دیدم می رفتارمردم در و رفتم می شهر

 شاید که ای گونه به کردند؛ می مدیریت را خودشان ها آن

 برنمی اقدامات این عهده از متمرکز طور به حکومت

  .آمد

  

 رو پیش های افق و جنگ از بعد دهه دو مباحث: «کلمه»

 صحبت اگر است؟ رسیده تماما به هم زمان و ماند باقی

  بفرمایید؟ دارید پایانی

  



 

 چنین گفت میرحسین 83

 توانند می هم دیگران. نیست مهم :موسوی میرحسین 

 این که گویم می بازهم. کنند صحبت ها دوران این درباره

 شد عنوان انقالب دهه تجربیات گفتن برای تنها سخنان

 این من. بود کشور خوب مدیران و ملت تالش حاصل که

 و شود گرفته ها آن از ای بهره شاید تا تمگف را مسائل

 ما که شود می وارد هم زیادی نقدهای دوره آن به گرنه

 ها تالش و ها زحمت نباید اما داریم، قبول را ها آن همه

 و امکانات همه که شویم متوجه باید. شود گرفته نادیده

 های سرمایه بلکه نیست ارز و ریال و پول ما، سرمایه

 دوران آن در ها آن کمک به که هست هم دیگری

 این هوای باید ما. شویم روبرو ها کمبود با توانستیم

 دست از خارج ها سرمایه این. باشیم داشته را ها سرمایه

 موثر ها آن جذب در توانند می ها دولت اما است دولت

  .باشند

 

 

 

 



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 84

 

 

 
 حضور در انتخابات ریاست جمهوریبیانیۀ اعالم 

 

 رحیمبسم اهلل الرحمن ال

 

انتخابات ریاسـت جمهـوری کـه بزرگتـرین جشـنوارۀ      

شـود. در آسـتانۀ    جمهوریت در نظام ماست نزدیک می

ساز جای آن اسـت کـه هـر جـان      این رویداد سرنوشت

شیفتۀ عدالت و آزادی و استقالل و توسعه که به تحقـق  

کند  ها در چارچوب جمهوری اسالمی فکر می این آرمان

ز نـو بیندیشـد و بـا هـدف     به وظائف و تعهدات خـود ا 

هـای اسـالم    استقرار یک جامعه ارزشی مبتنی بر آموزه

های حضـرت امـام    ناب محمدی )ص( و متکی بر اندیشه

خمینی مسئولیت خویش را بازشناسی کنـد. بـر مـردم    

هـای   شریف ایران پوشیده نیست که اینجانب طـی مـاه  

گذشته با کمک و همفکری آنان در تکاپوی این جستجو 
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رو ، حـواد    های پـیش  ام؛ وضعیت کشور ، انتخاب بوده

های موجود و بسیاری نکات خرد و کالن  ممکن، ظرفیت

دیگر را مورد دقت قرار دادم و هرچه پیشتر رفتم همان 

های گذشته به عدم حضـور   دالیل و عواملی که در وهله

خواندند بیشتر مـرا متقاعـد    در صحنۀ انتخابات فرا می

مانی دیگر است و حضور را ایجـاب  کردند که این زمان ز

هـا و   کند. اینـک نـه از روی خودپسـندی تـا ارزش     می

 سـر  از نـه  و بگیـرم،  نادیـده   های همگنان را ارجمندی

 را اندکم بضاعت و ناچیز  مشکالت پیش رو را تا تجاهل

 وظیفه ادای امید به بلکه بدانم، خداوند به توکل از کافی

 از دهــم دورۀ در شــدن نــامزد بــرای را خــویش قصــد

 .نمایم می اعالم جمهوری ریاست انتخابات

هـای   تـرین پایگـاه بـرای ارزش    مستضعفان این مطمئن

تـرین قشـر بـرای     برآمده از انقـالب اسـالمی و آمـاده   

ــول و   ــرای اص ــتوانه ب ــدترین پش ــالحگری و پایبن اص

گوشـند کـه آیـا فرزنـدان      گرایـی صـبورانه بـه    اصول

عزیـز آنـان اقـرار     شان همچنان به جایگاه مصدرنشین
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ناپذیرشـان در حمایـت از    کنند و بر وظایف تخطـی  می

کنند. معنـای ایـن انتظـار را     منافع محرومین اصرار می

هـای   است کسی که ندانـد در سـفره    چگونه لمس کرده

هایی  تر از نان اعتنای صادقانه به ارزش کوچک آنان اولی

انـد؟ ایـن    است که جان جوانانشان را خـرج آن کـرده  

ــویتی اســت کــه چشــمها هــای برکــت را از زمــین  ول

آوردهای  ای از این جوشش دست جوشاند. تنها نمونه می

ناپذیر جوانـان دانشـمند مـا در زمینـه انـرژی       برگشت

ای است. اگر سرهای آنان در مقابل اجنبی خم بود  هسته

کردنـد کـه آزادی گفـتن و شـنیدن و      و یا احساس می

هایی از آنـان   جوشش انتخاب کردن ندارند هرگز چنین

کـردن    هـا را بـا هزینـه    زد. مـا ایـن کامیـابی    سر نمی

هـا   ایم، بلکـه ارزش  های نجومی به دست نیاورده بودجه

 .اند اند و برکت آفریده هستند که چنین میوه داده

ویژه جا دارد که ارزش آزادی در این عصر مورد توجه  به

هـا و   زیباره قرار گیرد. این آرمانی است که خرا چندین

اند، زیـرا اگـر    ها و باکری ها در پای آن جان داده باقری
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ایســتادند از جملــه نخســتین  آنــان و یارانشــان نمــی

شد آزادی بـود. مـا را چـه     هایی که از ما سلب می نعمت

شود که به کمترین بهانـه خانـۀ آرزوهـای همـت را      می

طلبی خـود   هایی از جاه کنیم تا به جایش برج خراب می

باید بـدانیم کـه گشـودگی در مقابـل انتظـار       بسازیم؟

مستضعفان و بازگشت به ارزشها هرگـز کوشـش بـرای    

 کشـور  اقتصاد شدن نیرومند به که  یافتن راه حل هایی

 نیروهای  یانجامد ، فضای کسب و کار را رونق دهد و ازب

 اهمیـت  از کنـد  جانبـه  همـه  حمایت ملی تولید و مولد

 .انداخت نخواهد

صور کنند عجله برای عملی کردن چنین شاید کسانی ت

کند، ولـو   ای را مباح می نیت خیری استفاده از هر شیوه

های گسترده باشد . این کـار   شکنی این که شامل قانون

صرفا نقض عهد با ملت نیست بلکه انکار خـرد جمعـی   

کـنم کـه تـداوم     است. اینجانب صراحتا اعالم خطر می

ج در نظام مدیریتی های العال ای به آشفتگی چنین رویه

شود، تا جائی که یک روز در کشور سنگی بـر   منجر می
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روی سنگ نماند. آیا فرصت هایی که تبعیت از قانون در 

 اسـت  شـده  مستهلک  دهد پیش از این اختیار قرار می

 اساسـی  قانون زنیم؟ می خطرناک بازی این به دست که

 هـای  ظرفیـت  دارای اهـداف  همـین  به رسیدن برای ما

 به. برسند فعلیت به توانند می همچنان که است میعظی

 این از 88 و 83 های اصل که ارزشمندی راهبردهای ویژه

جه بـیش از پـیش   تو به نیاز اند داده شکل را ملی میثاق

دارند و ما موظفیم منابع کمیاب موجود را بـا تخصـیص   

حداکثری در جهت تحقق هرچه کـاملتر آنهـا بـه کـار     

ن این منابع در خدمت منافع کوتـاه  بندیم و از هدر داد

 .مدت و اغراض سیاسی کم بها جلوگیری کنیم

 صـرف  بـه   کنم که اهـداف پـیش رو   اینجانب ادعا نمی

بل دستیابی است، بلکـه خواسـت   قا شخص یک انتخاب

هـا و گسـترش    عمومی برای تجدیـد نظـر در سیاسـت   

هـای بنیـادین    گفتمان انقالب اسالمی و تکیه بـر ارزش 

توانـد ضـامن    ز آن در سطح عموم است که مـی زائیده ا

چنین تحولی باشد. حتی در آن صورت نیز نباید منتظـر  
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معجزه بود. به یاد داشته باشیم که یک قدم پیشرفت که 

ی عمـل   واقعا محقق شود بر آرزوهای درازی کـه جامـه  

 .نمی پوشند برتری دارد

شـود و   به زودی شور مبـارزات انتخابـاتی فراگیـر مـی    

هایی از آنچه کـه   ت آن هر شخص و گروه جرعهدرحرار

 کـه  دولتـی   ای از چشاند و نمونـه  هست را به مردم می

 قـرار  بینـا  دیـدگان  معـرض  در را کـرد  خواهـد  برقرار

دهد. شاید نتوان یک انتخابات جـدی را در فضـایی    می

گیری، به ویژه نسبت به دولتی که حـاکم   خالی از خرده

الزم اسـت کـه احتـرام     است در نظر آورد. با این همـه 

دولت قانونی جمهوری اسالمی به دقت رعایـت شـود و   

انتقادات به صورت روشنگرانه، مستدل، دلسوزانه و نـه  

 .با قصد فریب ارائه گردد

های انتخاباتی، سـتاد اینجانـب حـق     در جریان فعالیت

چاپ و تکثیر عکس مرا نخواهد داشت و از عالقمنـدانی  

جـوش وارد صـحنۀ   که ممکـن اسـت بـه صـورت خود    

ی  تبلیغات شوند نیز انتظار دارم کـه بـه ایـن خواسـته    
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خدمتگزار خود توجه کنند. از نظر من نوشته سادۀ یـک  

ی  شهروند عالقمند به سرنوشت کشور در پشت شیشـه 

تـرین و مـوثرترین الگـوی تبلیغـاتی      اش دلنشین مغازه

است. این نه بدان معناست که استفاده از تصویر را الزاما 

خـواهم از   سرفانه و یا فریبکارانـه بـدانم، بلکـه مـی    م

کارهایی که شایعه شیوعشـان را در فصـول انتخابـات    

ام، و امیـدوارم هرگـز واقـع نشـده باشـند، بـه        شنیده

اکیدترین وجهی پیشگیری کنم. هرگونـه عمـل خـالف    

اخالق حضـور و نشـاط مـردم را در صـحنۀ انتخابـات      

انب در معرض اسـائه  کند. چنانچه نام اینج دار می خدشه

قرار بگیرد انتظار از عالقمندان و حامیان سکوت اسـت،  

نـاکرده خـود مرتکـب هتـک      چه رسد به آن که خدای

ادبی نسبت به کسی شوند و نوشته یا گفتـۀ   حرمت و بی

ناحقی را اشاعه دهند. عالقمندان مطمـئن باشـند اگـر    

مواردی رخ دهد که بر حسب موازین اخالقـی و قـانونی   

به پیگیری داشته باشد ستاد به وظیفۀ خود در ایـن   نیاز

کند. همچنین از همۀ عزیزان و دوسـتان   زمینه عمل می
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وجه از امکانات و اموال عمومی، چـه   تقاضا دارم به هیچ

به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، در امور انتخابـاتی  

 .استفاده نکنند

و سرانجام وحدت؛ حل مسائل بزرگ نه فقـط نیـاز بـه    

ها ، که بـه وحـدت و    ها و گفتمان همفکری همه اندیشه

انسجام تمامی نیروهای توانمند کشور نیز نیازمند است. 

امیدوارم با پختگی و حکمتی کـه در دلسـوزان وجـود    

دارد بتوانیم سرانجام به این هـر دو ضـرورت پاسـخی    

 .درخور بدهیم

کنم و از ایزد منـان   برای مردم ایران آرزوی بهروزی می

برترین بنـدگان   هایی که به اضا دارم به بهترین وعدهتق

مورد این ملت بزرگوار وفا کند، کـه  خویش داده است در

 .اند: فمن تبعنی فانه منی پیامبرانش گفته

 میر حسین موسوی 

 138اسفند  ۲0
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 نخستین سخنرانی پس از اعالم نامزدی

 ...نازی آباد حرکت از
 1387اسفند  ۲5

 

 اعالم از بعد خود سخنرانی اولین در موسوی میرحسین

 آیا: گفت تهران آباد نازی حجت مسجد در کاندیداتوری

 غیرعادی صورت به که نفتی، ارز فراوانی های سال در

 قحطی و کمبود های سال برای برد، باال را ما ذخایر

 ایم؟ ریخته ای برنامه

 اعالم از بعد خود سخنرانی اولین در موسوی میرحسین

 حالی در تهران، آباد نازی حجت مسجد در توریکاندیدا

 وارد «مستضعفان حامی قهرمان میرحسین» شعار با که

 نازی در کنم می افتخار اینکه بیان با شد، مسجد این

 محله: گفت کنم، می صحبت مقدس مکان این در و آباد
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 شهیدان، خون اهدای با که است مکانی آباد نازی

  .کرد ثابت ایران و اسالم به را خودش وفاداری

 و انقالب چهارم دهه الزامات بر را خود سخنان که وی

 در بود داده اختصاص( ص) محمد حضرت میالد نیز

 ایران انقالب دستاوردهای به خود سخنان نخست بخش

 طیف یک در اینکه بیان با و کرد اشاره استقالل جمله از

 دست به انقالب از قبل به نسبت هایی دگرگونی گسترده

 فرصت ما کشور در استقالل: داشت اظهار ایم، آورده

 برای زمانی فرصت این ارزش و کرده ایجاد را نظیری بی

 از قبل زمان بتوانیم که شود می آشکار ما جوان نسل

  .کنیم ترسیم ها آن برای را انقالب

 استقالل: کرد تاکید مقدس دفاع دوران وزیر نخست

 در قوی نسبتا مزیت یک پرآشوب جهان این در هنوز

 موسوی میرحسین. شود می محسوب اسالمی جمهوری

 ها ده انقالب از قبل: گفت انقالب از قبل فضای ترسیم با

 حضور کشور مختلف های بخش در نظامی مستشار

 منطقه در غرب دفاعی حلقه جزو ایران و داشت
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 صورت منطقه در که تحوالتی در و شد می محسوب

  .بود غرب فعمنا خدمت در ایران گرفت می

 135۲ از نفتیمان درآمد که زمانی: کرد تصریح وی

 فارس خلیج در غرب ژاندارمری نقش کرد پیدا افزایش

 ترین مهم جزو ما دیگر طرف از و شد سپرده ایران به

 این متاسفانه ولی بودیم آمریکایی اسلحه خریدارهای

  .گرفت نمی صورت عادی وضعیت در ها خرید

 تصمیم بیشترین اینکه بیان با موسوی میرحسین

 نقش از متاثر انقالب، از قبل در کشور در ها گیری

 دفاع به بود ایران در بزرگ کشورهای های سفارتخانه

 دفاع این در ما ملت همه: گفت و کرد اشاره مقدس

 یک در اکنون نبود ها آن پایداری اگر و کردند شرکت

  .بودیم جهان دیگر نقطه

 به منجر که روس با ایران های جنگ از بعد: افزود وی

 یک شد ما ازسرزمین توجهی قابل های بخش جدایی

 ایجاد کشورما در غربی های قدرت برای وحشتی و ترس

 در ما پادشاهان که شد باعث وحشت و ترس این و شد
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 از را کشورما از قطعاتی خود درایتی بی با بعد های سال

  .دادند دست

 خوف و مرگ از خوف مقدس دفاع: کرد خاطرنشان وی

 حفظ برای مردم و برد بین از ما کشور در را ایستادگی از

 از را هراس این و ایستادند مرگ برابر در اسالم کشور

  .کردند بیرون خود

 بعد که ملتی: داد ادامه مقدس دفاع دوران وزیر نخست

 از که بود شجاعی ملت شد متولد مقدس دفاع از

 ترین بزرگ از یکی این و هراسید نمی بزرگ های قدرت

 ایستادگی از ترس و بود کشور از دفاع برای ها سرمایه

  .بود بزرگ های قدرت مقابل در بازدارنده عامل یک

 یک که نیست ای مساله فقط استقالل: شد یادآور وی

 را خوبی های فرصت بلکه بخشد می ملت به سرافرازی

  .آورد می وجود به کشور برای توسعه و پیشرفت برای

 و استقالل این بدون اینکه بیان با موسوی میرحسین

 ایجاد شد نمی کشور در را ای سرمایه چنین مقدس دفاع

 فرصت مقدس دفاع و استقالل بدون: داشت اظهار کرد،
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 فقط و نبود پذیر امکان ای هسته وتکنولوژی دستیابی

 ای تکنولوژی چنین به دستیابی امکان استقالل سایه در

  .بود اهدخو پذیر امکان

 اشاره شود می انجام کشور علیه که هایی تحریف به وی

( استقالل) فرصت این از ایم توانسته آیا: گفت و کرد

 دو در که کشورهای با را خود فاصله و کنیم استفاده

 پیشتاز درصد10 باالی رشد نرخ با آسیا در اخیر دهه

  کنیم؟ استفاده اند بوده

 که ساله ۲0 انداز شمچ سند به مقدس دفاع وزیر نخست

 کرد اشاره شود می محسوب کشور راه نقشه وی گفته به

 ارتباط همین در و ندانست اقتصادی صرفا را سند این و

 اگر و دارد هم امنیتی جنبه سند این: کرد خاطرنشان

 سند با همراه باید کنیم حفظ را خود تمامیت بخواهیم

 این باشیم باور براین و برویم پیش ساله ۲0 انداز چشم

  .دارد ای العاده فوق اهمیت سند

 ۲0 انداز چشم سند به دولت توجهی بی از انتقاد با وی

 سند خصوص در دولت های روش اصالح خواستار ساله
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 بیان با موسوی میرحسین. شد ساله ۲0 انداز چشم

 به داریم، اختیار در هایی فرصت سری یک ما اینکه

 و کرد اشاره ،است روبرو آن با کشور که خطرهایی

 انتقاد بزرگ خاورمیانه طرح از شدن غافل به نسبت

  .کرد

 اکرم پیامبر میالد شب به اشاره با موسوی میرحسین

 در ها بار عمرش آخر سال دو در امام: گفت( ص)

 تاکید محمدی ناب اسالم به هایش اطالعیه و ها سخنرانی

 مردم به خواستند می ایشان که ای مساله اصل و کرد می

 درست اسالم درباره ها ادعا همه که بود این کنند منتقل

  .نیست

 اسالم. دارد زیادی اهمیت مساله این به دقت: افزود وی

 توسط اسالم نوع این و است جعل نوع هر از مصون

 و است شده معرفی اسوه عنوان به( ص) اکرم پیامبر

  .است مبرا آلودگی نوع هر از پیامبر اسالم

 مشکلی اینکه بیان با مقدس دفاع ندورا وزیر نخست

 با اسالم شدن آلوده داشته، وجود تاریخ طول در که
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 حضرت وقتی: داشت اظهار است مختلف های گرایش

 را قدم اولین کرد باز نجف در را فقیه والیت بحث امام

 های مقاومت دلیل و برداشت روز اسالم معرفی برای

 حضرت. ودب جامعه در اسالم این رسوخ برای ما بعدی

 که کردند معرفی بخش رهایی را اسالم این امام

  .بود خواهند او صاحب فقرا و پابرهنگان

 مقابل در که اسالمی: کرد تصریح موسوی میرحسین

 و شناس خدان داران سرمایه متحجر، نماهایی مقدس

 شدت به که بود اسالمی کرد معرفی امام درد بی مرفهین

 مرفهین با امام: افزود یو. دارد مشکل جامعه مسایل با

 خدمت در که هم های سرمایه با و بود مخالف درد بی

  .کرد می مخالفت بودند کشور غارت

 مرفهینی با ما: گفت مقدس دفاع دوران وزیر نخست

 تجمل رژه مردم مشکالت میان در که هستیم مخالف

 حالت یک میلیونی چند خودروهای با و روند می

  .کند می ایجاد جامعه یینپا قشرهای در را سرکوبی



 

 چنین گفت میرحسین 99

 رابطه کردن دار خدشه دنبال به امام: داد ادامه وی

 ما جامعه که نبود هم این دنبال و نبود کارفرما و کارگر

 وقتی: کرد اظهار هنر فرهنگستان رییس. کند کاالیی را

 شویم می متوجه رسد می شهادت درجه به باکری شهید

 است آن دلیل به این ولی است مکانیک مهندس او که

 رفتن باال برای افراد و نبود ارزش مدرک زمان آن در که

  .کردند نمی فروش و خرید را ها مدرک قدرت نردبان از

 ایم، گرفته فاصله ناب اسالم از اکنون اینکه بیان با وی

 های پول و برافراشته ها کاخ که ای جامعه در: کرد تصریح

 پاش و ریخت مختلف های جشن گرفتن برای عظیم

  .کنیم خطر احساس باید شود، می

 ایثار اسالمی جامعه در: اظهارداشت موسوی میرحسین

 را اجتماعی منزلت که است مهم ها ارزش به پایبندی و

 کردیم تغییر نحوی به انقالب پیروزی با ما. کند می ایجاد

 دلیل و شد تبدیل دیگر چیزهای به مصرف از ها ارزش و

 آشکار مساله همین در ونتاکن هم ما استقالل حفظ

  .است
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 قشرهای های ارزش انقالب اول در: کرد اضافه وی

. کرد پیدا جامعه در چیرگی نوع یک که بود ضعیف

 ناب اسالم: کرد تاکید مقدس دفاع دوران وزیر نخست

 استفاده بشر تجربیات همه از و است تحجر مخالف

 استفاده ها نیرو همه از متحجرانه دید در. کند می

  .شود نمی اعتنایی ها برنامه به و شود مین

 که وقتی: گفت( ع) یوسف حضرت سریال به اشاره با وی

 گرفت، قرار فرعون اعتماد مورد( ع) یوسف حضرت

 یک از توانست او و بسپار من به را کشور اداره که گفت

. کند عبور هایش نیرو همه از استفاده با ساله 18 بحران

 آن در قحطی ساله هفت بعد و فراوانی سال هفت وقتی

 و ها روش همه از( ع) یوسف حضرت شد اعالم زمان

 قحطی های سال در بتواند تا کرد استفاده هایش نیرو

 های تمدن ها قحطی از برخی که چرا کند حفظ را تمدن

  .است برده بین از را بزرگی

 های سال در آیا: افزود کشور مسوولین به خطاب وی

 باال را ما ذخایر غیرعادی صورت به که نفتی، ارز فراوانی
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 ایم؟ ریخته ای برنامه قحطی و کمبود های سال برای برد،

 نقد به گوش ارزی، درآمد فراوانی های سال در آیا

 و متخصصان های حرف به آیا و ایم داده شناسی کار

 های نشیب و فراز که ایم داده گوش سیاسی شناسان کار

  اند؟ کرده یادآوری ما به را سیاست

 ناب اسالم اینکه بیان با مقدس دفاع دوران وزیر نخست

 همیشه: اظهارداشت نیست، خاص دوره یک برای

 برنامه از اسالم این. کرد استفاده ناب اسالم از شود می

 بودجه برنامه سازمان تواند نمی و کند می استقبال ریزی

 همه از که کند می توصیه ما به ناب اسالم. کند منحل را

 داشته بلند بازوانی و کنیم استفاده کشور روهاینی

 را ها آن و بدانیم را هایمان نیرو گوناگونی قدر و باشیم

  .نیاوریم حساب به تهدید

 دارد وجود استقالل که کشورما در: داد ادامه وی

 استفاده ها نیرو همه از که بروند سمتی به باید ها دولت

 کشور مدیران از توجهی قابل بخش به اینکه نه کنند،

 ما شد متذکر هنر فرهنگستان رییس. شود اعتنایی بی
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 کشور منبع ترین بزرگ و نداریم نهایتی بی های سرمایه

  .منابع سایر و نفتی ذخایر بعد و هستند مردم ما

 استراتژیک اهداف اختیار در باید کشور منابع: افزود وی

 چککو های پروژه خدمت در را منابع این اینکه نه باشد؛

  .گیریم کار به کند می ایجاب جامعه در عامی رضایت که

 از استفاده: گفت سخنانش پایان در موسوی میرحسین

 جزو راهبردی اهداف از غیر به کمیاب منابع این

 زیاد جامعه در فساد آن به توجه عدم که است مسایلی

 دقت با باید برگردیم ناب اسالم به ما اگر و کند می

 .کنیم استفاده کشور منابع از بیشتری
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 از نامزدی انتخابات ویپیام به سید محمد خاتمی پس از انصراف 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

برادر عزیز جناب حجت االسالم و المسلمین سید محمد 

 خاتمی

ر اظهـا  از و کـردم  مطالعه را شما دلسوزانه پیام با سالم،

سـت قـدیمی   لطفی که به این فرزند کوچک مردم و دو

ها بـه عنـوان    خود نموده بودید منفعل شدم. برای سال

یک شهروند از این که شخصـیت عزیـزی چـون شـما     

 لـذت  ریاست این جمهوری را بر عهـده گرفتـه اسـت   

 نسـل  کـه  زمـانی . کـردم  می افتخار آن ه وب بردم می

چهـره مالقـات    آن در را خـود  آرمانهای تاللو نوخاسته

به همراه آنان خود را جـوان   آمد کرد و به هیجان می می

دیدم. ایـن احسـاس همچنـان کـه هنـوز بـا آنـان         می

ای اسـت   باقیمانده است با اینجانب نیز هست و ذخیـره 



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 104

برای اسالم و انقالب و سعادتی که مردم ما بـه راسـتی   

ام که مخالفان چگونه  مستحق آنند. بسیار تاسف خورده

نقـالب  توانند نقشی را کـه در بزنگـاهی خطیـر از ا    می

طلبی بر عهده گرفتید نبیننـد و یـا    اسالمی برای اصالح

ــر    ــد ب ــات از تاکی ــزایش مطالب ــد اف ــا امی ــان ب موافق

پوشی کنند، تا  اید چشم آوردهای بزرگی که داشته دست

جایی که فضا برای غفلت از آنها باز شود؛ غفلت نه فقط 

سازی که درکشان به مرور زمـان و   های دوران از کامیابی

های عمیق نیاز دارد که حتـی حقیقـت روشـنی     هیا نگا

هـای بدسـت    چون نقش دولت شما در انشای پیشرفت

ای و یـا ارتقـای موقعیـت     آمده در زمینه انرژی هسـته 

 جهانی نظام وکشور.

دانید کـه اینجانـب چـون شـما راه درسـت را       خود می

اصالحات همراه بازگشت بـه اصـول، و نیـز پیـرایش و     

کنم و اگر مختصات زمانـه   لقی مینوزایی در این مسیر ت

تر  کرد برای تداوم این طریق کسی را مناسب ایجاب نمی

گونه کـه در   دانستم. همچنین و همان گزار آن نمی از پایه
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مالقات حضوری عرض کردم دقت و صحت برآوردی کـه  

بیـنم و   ناپـذیر نمـی   از این مختصـات دارم را برگشـت  

 نخواهـد  مـا  بر ریختا که هایی رودربایستی از فارغ  اگر

 دارد جا ملی منافع با مقایسه در که مالحظاتی و بخشید

 نظـر  همـه  بر غالب و دوستان رای شوند، گرفته نادیده

. کـنم  نمـی  اصرار آن بر نکند تایید مرا ارزیابی این شما

 بهتـرین  اتخاذ برای را مجال فسحت و فرصت همچنین

 و همفکــر نیروهــای کــه وحــدتی وصــول   و تصــمیم

 گسـترده  هنـوز  رسـند  می آن به تردید بدون نگرهمس

 دوسـتان  دیگر از هریک یا شما یا خود تاخیر و  دانم می

 فضـای  شدن شورانگیزتر به مفید صحنه از خروج در را

 .شناسم می انتخابات

 تمـامی  انتظار است، قطعی شما تصمیم اگر حال عین در

در میانشان اینجانـب از تعهـد اسـالمی و     و ایران مردم

ایم این است که  نقالبی که در آن جان عزیز سراغ گرفتها

هـایی کـه پیشـارو داریـم      نقش شما در تحقق آرمـان 

همچنان ادامه یابد. به ویژه برای توسعۀ جامعه مدنی که 
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دغدغۀ عصری نیروهای فهیم و دلسوز کشور است نیـاز  

هـای جـدی چـون تـالش و تکـاپوی       گذاری به سرمایه

 مشخص شماست.

 یکم و رحمه اهلل و برکاتهوالسالم عل

 میر حسین موسوی
 1387اسفند  ۲7
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 مطبوعاتی پس از نامزدی گفتگوی نخستین
 

 1388فروردین  17 

 

در کشـور، گفـت کـه     ییگرا بر قانون دیبا تأک یمهندس موسو

نسبت به نظام  دیشود با لیتبد هیرو کیبه  یزیگر قانون یوقت

 .میاحساس خطر کن

دوران دفاع مقدس بعـد   ریوز ، نخستوزین ش قلمبه گزار

خـود   ینشست خبـر  نیاز ظهر امروز دوشنبه در نخست

، یجمهور استیدر انتخابات ر یداتوریپس از اعالم کاند

ـ  یجهـان  طینگاه متاثر از شرا نیا نکهیا انیبا ب  یو داخل

ـ ییاست، افزود: جامعه ما در چهار سال گذشـته تغ   یرات

ـ    یداشته است و اتفاقات در  توانـد  یکه افتـاده اسـت، م

 .مردم موثر باشد یریگ میتصم
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ـ است که با تک یزمان ریتاث نیگفت: ا یو بـر کرامـت    هی

ـ یکه  یانسان ـ  یک ـ آن در چـارچوب   یهـا  یاز تجل  کی

بـروز کنـد، در    تواند یم یانتخابات آزاد، عادالنه و رقابت

در  ییو احساس کننـد فضـا   اوردیبه وجود ب دیمردم ام

دولت،  یاصل فیجزء وظا نیوجود دارد. بنابرا نهیزم نیا

ـ هاسـت کـه از    ها و رسانه ملت، همه نهادها، ارگان  کی

 .کنند تیمنصفانه حما یانتخابات آزاد رقابت

حضور خود در صحنه  زهیدر ادامه با اشاره به انگ یموسو

ـ درباره فعال حیتوض زیو ن سـال   ۲0در طـول   شیهـا  تی

دولت تمام شد و در  کار بنده در 28گذشته، گفت: سال 

انجام شـده   یدر قانون اساس زین یدنظریآن دوره، تجد

برداشـته شـده    یریوز بود و خود به خود پست نخست

هـم   یبود. بنده نه تنها در آن مقطع بلکه در مقاطع قبل

پست  کیکه افراد در  میکه ما انقالب کرد کردم یفکر م

 .نباشند یو جاودان یشگیو مقام، هم

بـود کـه    دی، امیبنا بر قانون اساس نکهیبه ا با اشاره یو

، گفت: من معتقدم ندیایبه صحنه ب یگوناگون یها قهیسل
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ـ شـوند، هـر عق   تیرعا یبه درست نیقوان نیاگر ا و  دهی

نظام در طول  کی رایوجود داشته باشد ز تواند یم یفکر

 یرو توانـد  یهم نم یمسئول چیو ه شود یم تیزمان تثب

ـ    ییها تفاوت نکهیمگر ا دیایکار ب داشـته   یبـا فـرد قبل

 فیتشـر  یهاشـم  یباشد. ابتدا برادر بزرگوارمـان آقـا  

آوردند که من هم  فیتشر یخاتم یآوردند و بعد هم آقا

 .همان نظر را داشتم 72در سال 

ـ  نیا چگاهیدر ادامه افزود: ه یموسو را نداشـتم   ینگران

ـ از جناح راست  یکه فرد ـ ایکـار ب  یچـپ بـه رو   ای . دی

داشته باشم،  یخاص شیمکن بود که خودم گراهرچند م

بود که  نیو اعتقادم ا دانستم یاما اصل را در خود نظام م

خواهـد   شیکشور به پ یول ینوسیهر چند به صورت س

تالش  ی، فرد بعدکرد یافراط م یدر کار یرفت. اگر کس

 یجمهور استیکند. در انتخابات ر لی، آن را تعدکرد یم

 .آمدند و انتخابات انجام شد ینهم هم افراد گوناگون

ـ گفت: آنچه در دوره جد یموسو مـن را بـه سـمت     دی

ـ    -حضور راند و از هفـت   کـه بحـث    شیهشـت مـاه پ
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مطرح بود، هر وقت از مـن در   یجمهور استیانتخابات ر

جـواب نـه،    شـه ی، بر خـالف هم شد یمورد سؤال م نیا

بود کـه احسـاس کـردم خـود آن قواعـد و       نیندادم، ا

 نیرفتن است و ا نیخوردن و از ب بیحال آس در نیقوان

ـ ورود من بود و از همان ابتدا کـه ا  زهیانگ هـا   بحـث  نی

فکر را داشتم اما هر چـه زمـان    نیا زیمطرح شده بود ن

 .فکر خود مصرتر شدم نیگذشت بر ا

 اسـت یانتخابـات ر  یحضور خـود بـرا   لیدال انیبا ب یو

ـ دال نیاز مهمتـر  یکیگفت:  یجمهور  حضـور مـن،   لی

قانون هر چند در شکل  یاست. اجرا یزیگر مسأله قانون

 یحفظ و حراست از کرامت انسـان  ی، قدم اول برایصور

 .است یو حفظ منافع مل

ـ  جـاد یا یطیشـرا  یوقت نکهیا انیبا ب یموسو کـه   میکن

ـ به رو لیبلکه بارها تکرار و تبد کبارینه  یزیگر قانون  هی

ادامـه   مینسبت به نظام خود احساس خطر کن دیشود با

خوب هـم صـورت    تیبا ن یزیگر داد: ممکن است قانون
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ـ  کـنم  یگرفته باشد اما فکر م بـاالتر از   یا مسـاله  چیه

 .قانون نباشد یاجرا

 اسـت یعمده حضور خود در انتخابات ر لیدل نیدوم یو

ـ گ میتصم یرا برهم خوردن ساختارها یجمهور در  یری

کشور عنـوان کـرد و گفـت: مسـأله دوم بـه هـم زدن       

است که بـه هـم    یریگ میتصم ستمیدر س ییاختارهاس

را در کشـور از   یعقالن یریگ میخوردن آنها امکان تصم

در  یمهم است. وقت اریابزارها بس نیو حفظ ا برد یم نیب

ـ گ مینظام تصـم  امکـان   میدرسـت را بـه هـم بـزن     یری

ـ چیپ طیدرسـت در شـرا   یریگ میتصم را از دسـت   دهی

 .میرو یو به قهقرا م میده یم

 تی، مسأله عدم شـفاف یبعد لیدل نکهیا انیبا ب یموسو

بار، نـه   کیگردش اطالعات در کشور بود، گفت: بنده نه 

که مردم،  ام دهیمسأله را د نیدوبار، نه ده بار بلکه بارها ا

مواجـه   یمتفـاوت  یما با آمارها ینخبگان و همه قشرها

انـد.   درست را از دسـت داده  صیاند و امکان تشخ شده

گردش آزاد اطالعات در کشور وجود نداشته باشد  یوقت
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ـ   یریگ میامکان تصم ـ  نیدرسـت از ب ـ یو  رود یم از  یک

 .شود یحقوق ملت از آنها سلب م نیتر یاساس

ـ    یـی اجرا یها استیس از  یاریدر زمـان جنـگ، در بس
 .کشورها آزموده شده بود

به پرسش و پاسخ بـا خبرنگـاران، در     در ادامه یموسو

ـ ذهن نکـه یوزنامه اطالعات در باره اپاسخ به سوال ر  تی

 یگردد و بـه نـوع   یبه زمان جنگ برم یمردم از موسو

کندو اکنـون چـه    یم یرا تداع یاقتصاد کوپن استیس

اتخاذ خواهد شد گفت: من  یاقتصاد نهیدر زم یاستیس

ـ  جـاب یها را ا استیس نیجنگ ا طیبارها گفتم شرا  یم

 یکشـورها   و همه ستیبه کشور ما منحصر ن نیکرد و ا

موفق بودند کـه بـر اقتصادشـان     یدر صورت  در جنگ

ـ ینظارت داشته باشند و  آن کشـور   یاز نمونـه هـا   یک

ورود  یها حت یسیانگل  انگلستان است . من بارها گفتم

ارز  متیرا تحت کنترل داشتند. ژاپن ق  و خروج کاال ها

سـال از جنـگ    ۲0شناور کرد کـه   یرا در کشورش زمان

 .گذشته بود
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 یارز یدرآمدها دویجد طیپس از جنگ با توجه به شرا

ـ جنگ از مدار تول لیکه به دل یاستان 5و فعال شدن   دی

ـ جد یهـا  اسـت یکنار رفته بـود س  اتخـاذ شـد و    یدی

به اصول و  یاقتصاد یها استیشروع شد و س ییکارها

 اسـت یمختلف س طیگردد و تحت شرا یبر م ییادهایبن

 استیس ستیقرار ن دیجد طیشود. در شرا یها عوض م

 .زمان جنگ دنبال شود یها

 نـه یزم نیگفت : در ا یاقتصاد یدر مورد راه حل ها یو

هـا   نـه یزم یها اجماع هست و در برخ هیزمن یدر برخ

 ینفـر دکتـرا   1000از  شیاختالف نظر وجود دارد. االن ب

ـ  یخـوب  یبر آنها برنامه هـا  هیو با تک میاقتصاد دار  یم

 .توان داشت

در قدم اول چـه   دیکن یداد اگر از من سوال مادامه  یو

ثبـات   جادیقدم اول ا میگو یم ردیصورت بگ دیبا یکار

بـه بودجـه    یشود و نگاه جادیا دیدر کشور با یتیریمد

 یکند و در قـدم هـا   جادیرا در آن ا یراتییو تغ اندازدیب

دادن بـه مـردم ، بخـش     دیو ام دیتول یراه انداز یبعد
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ـ و ن یخصوص ـ ا باکـار ر  یروی در دسـتور کـار قـرار     دی

و ثبـات ارزش پـول    ینگینقـد  شیکنترل افزا یو  داد.

ــور ــریرا از د  کش ــتیس گ ــا دانســت اس ــت:   ه و گف

جز   نیاست و ا یکاریمشکل دولت تورم و ب نیدشوارتر

 .شود یحل نم دیو تول یبا نگاه نو به بخش خصوص

 .یونیتلوز یکانال ها یدفاع از آزاد

 یاسخ به سوال مهـر دربـاره آزاد  در ادامه در پ یموسو

 ینیگفت: من در مجلـس بـازب   یخصوص یها ونیزیتلو

آن مجلـس   یـی اجرا یو سخنگو28سال  یقانون اساس

بنده بود و من از آن  شنهاداتیکه از پ یبودم جزو موارد

نظـام   تیریبا مد یونیزیتلو یکانال ها یدفاع کردم ازاد

از  یکیسه بود و هنوز هم اعتقادم عوض نشده در آن جل

ـ کن یرا دولت زیهمه چ دیخواه یدوستان گفت شما م  دی

می خواهید خصوصی کنیـد و  باشد  یدولت دیکه با نیو ا

این موضوع رد شد. وی تاکید کرد: من هنـوز بـر ایـده    

 رسـانه  فضای  گسترش  به توجه با  گذشته اصرار دارم

 ماسـت  همسایه کشور که عراق در حتی امروز جهان ای
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 فضـای  در حرکـت  امکـان  مـا  و شده دیده موضوع این

 باشـیم  داشـته  عمل ازادی اینکه مگر نداریم ای رسانه

 اساسـی  قانون به توجه با زمینه این در تغییری هر ولی

و باید به قانون اساسی رجوع کنیم  گرفت خواهد صورت

. شـاید  کند یرا باز م ییها هیزاو 88قانون در اصل  نیا

شیم و من در این زمان ها از باید منتظر بازنگری هایی با

 .این ایده دفاع می کنیم

 .منتظر تغییرات در سیاست های عملی امریکا هستم

 بـاره  در  موسوی در پاسخ به سوال خبرنگـار الجزیـره  

 بـاراک  اخیـر  های گیری موضع و  ه ایران و آمریکارابط

 قبلـی  جمهـور  رییس به نسبت اوباما لحن:  گفت اوباما

 هـا  تفـاوت  این ببیینم که مانم می رمنتظ و کرده تفاوت

 خواهـد  آمریکـا  هـای  سیاسـت  در عملی تغییرات چه

 سـخنان  بـر  پـراگ  در اوبامـا  اخیر سخنان البته داشت

اتهامـاتی را متوجـه ایـران     وی و انداخته سایه نوروزی

کرده و ادامه این اتهامات می تواند بـر ارتبـاط ایـران و    



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 116

یم قدم های بعـدی  آمریکا سایه اندازد ما منتظریم ببین

 .به کجا خواهد کشید

 .گشت های ارشاد را جمع آوری می کنم

 کــه اعتمــاد خبرنگــار ســوال  موســوی در پاســخ بــه

دوران بگیر و  که بودید دورانی وزیر نخست شما»پرسید

ببند بود اگر شما رییس جمهور شوید بـا طـرح امنیـت    

اجتماعی و طرح های مشابه چگونه برخورد می کنیـد و  

دوم اینکه موضع شما درباره تحزب چیست آیا به  سوال

احزاب در کابینه سهم می دهید یا خود را فراحزبی مـی  

گفت: پروژه امینت اجتماعی اثرات سـوء دارد و  « دانید؟

تامین کننده اهداف نظام ما نمی باشـد و همـه مسـایل    

 و جوانان به اعتماد  اجتماعی با تکیه بر مزیت های ما در

 نـوع  هـر  خشن و آمرانه صورت به شودو یهته باید زنان

 نخواهــد مثبتــی آثــار باشــیم داشــته کــه برخــوردی

 اساسـا  برخوردهـا  از بخشـی : کـرد  تاکید وی  .داشت

 بـه  ایـن   انجام می شود و نیت سو با نداردو موضوعیت
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 جمـع  را هـا  گشت این من و شود گذاشته نظام حساب

 .کرد خواهم

ناشـی از نبـود    به تحزب اعتقاد دارم/ مشکالت کشـور 

 .احزاب قوی است

 حـزب  سیاسی دفتر رییس من: گفت  وی درباره تحزب

 و دانـم  مـی  را تحـزب  اهمیت و بودم اسالمی جمهوری

حزب های قوی اسـت و   نبود کشور های کاستی از یکی

بخشی از مشکالت انتخابات های ما به این مساله بر می 

 گردد. اگر در زمینه حزب پیشرفت داشـتیم مشـکالت  

کمتری بود و اگر احزاب امیدوار باشند که در آینده مـی  

توانند سهمی در انتخابات داشـته باشـند بـرای ملـت     

خودشان برنامه ریزی می کنند و نیروی انسانی تربیـت  

می کنند. وی ادامه داد، معتقدم در ایـن زمنیـه ضـعف    

داریم و باید مشکالتش را حل کنیم در این زمینه بایـد  

قوی در چـارچوب قـانون اساسـی     تشکل های سیاسی

شکل بگیرد اما من مساله اعتقاد به تحـزب را مسـاوی   

سهم دادن به احزاب نمی دانم اگر از سلیقه من دربـاره  
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گزینش مدیران سوال شود می گویم هر کسی که بتواند 

به کشور خدمت کند باید از او استفاده کرد من مخـالف  

ها و تغییـرات  تغییرات اساسی در نیروهای وزارت خانه 

کامیونی نیروها هستم و باید از مدیرانی با تجربه قدیمی 

استفاده کرد و مدیران جدید را جذب کرد. من در زمان 

در زمان جنـگ  جنگ این کار را می کردم. در دولت من 

که کامال با مشی کلی دولت مخالف بودنـد و  نفر بودند  9

ور کار می ما هم اطالع داشتیم اما با هم برای اعتالی کش

کردندو نتایج خوبی می گرفتیم در آینده هـم اینگونـه   

 .خواهد بود

نمی توانم با افراد ساختار شکن کنار بیایم و هیچ وقـت  
 .هم در مقابل آنها سکوت نکرده ام

 علـت   موسوی در پاسخ به خبرنگار فارس که پرسـید، 

 دین درباره که هایی ساختارشکنی به شمانسبت سکوت

 بـا  شـما  قرمـز  خط و چیست گرفت رتصو  امام خط و

 شـرایط : گفت «کجاست؟ در احزاب و سیاسی های گروه

 مـی  بهشـتی  شـهید  کـه  بـود  ای گونه به انقالب اوایل
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کتر پیمـان و نماینـده چریـک    د و کیانوری   با توانست

های فدایی خلق مناظره کند و با استدالل فضـایی را در  

ایـن معنـا نمـی    کشور باز کند. بنده ان مناظره ها را به 

گیرم که اقای بهشتی افکار خود را به سطح حزب تـوده  

تقلیل می داد بلکه اینگونه بود که ایشان به برهان خود 

انقدر اعتقاد داشت که به مصاف یک اندیشه می رفـت.  

وی ادامه داد، درکشور ما ممکن است ساختار شکنی را 

 نظـام  بـا  خواهـد  مـی   اینگونه تعبیر کنیم کـه کسـی  

 امـا  اسـت  امنیتی های دستگاه با او حساب که  دبجنگ

 داده دسـت  از نظـام  بـه  را اعتقادش کسی است ممکن

 حـق   مـا  کنـد  عمـل  قـانون  چهـارچوب  در امـا  باشد

که از مدار شهروندی خارج شده با او  کسی مثل  نداریم

 افـراد  بـا  تـوانم  نمی من کرد، تاکید وی  مواجه شویم.

نکردم .  سکوت هم قتو هیچ و بیایم کنار شکن ساختار

 دو تـا  یـک  سـالی  کـم  دسـت سـال   ۲0 نیمن در هم

 اسـاس  بـر  و کـردم  بیان را مواضعم و داشتم سخنرانی

ه دادم این ک ای اطالعیه در و کنم می عمل مواضع همان
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اصول را به صراحت مطرح کردم و در آینده هم بر همین 

اصول متکی خواهم بود. موسوی گفت : من برای خـودم  

ت نمی کنم و اینگونه نیست کـه سـریع خـط    قید درس

قرمز بکشم و افراد به غیر نظام یا خودی و غیر خـودی  

تبدیل کنم من با اصالح طلبـان و اصـولگرایان ارتبـاط    

قوی دارم و گفتم من اصالح طلبی هستم کـه دایـم بـه    

اصول رجوع می کنم و دستم را به کسـانی کـه قـانون    

ی کنم هنوز می گویم اصول و نظام را قبول دارند دراز م

 در دانـم  مـی  حال  بسیج مدرسه عشق است و در عین

 هست زیبایی شعارهای هم طلبی اصالح شعارهای میان

ارها اصول را نفی شع آن تایید که نیست این معنای به و

 .می کند

یکی از آسیب هـای مـا در سیاسـت خـارجی افـراط و      
 تفریط هاست

او پرسید، گفتـه   در ادامه خبرنگار خبرگزاری فرانسه از

می شود شما شخصیت میانه رویی دارید چـه کارهـایی   
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انجام خواهید داد که چهره جمهوری اسالمی نه افراط و 

 ؟نه تفریط باشد و نظر شما درباره هولوکاست چیست

موسوی پاسخ داد، یکی از آسیب های مـا در سیاسـت   

خارجی افراط و تفریط هاست در جایی ما تند رفتـیم و  

مجبوریم کند برویم و این جریان ها به منـافع   در جایی

ما لطمه جدی زده است درباره هولوکاست اسالم کشتن 

یک فرد را بر نمی تابد و این چهره اسالم اسـت. بحـث   

هولوکاســت بحــث اینکــه چــه تعــداد یهــودی بودنــد 

 جنایتی که هولوکاست از آیا که است این بحث   نیست

 بایـد  چرا و  دارند هیگنا چه ها فلسطینی افتاده اتفاق

 نگاه منظر این از اگر بدهند پس را ها نازی جنایت تقاص

 کـه  هنجارهـایی  همـه  مطـابق  ما که دید خواهیم کنیم

 .صحبت می کنیم است معتقد آنها به بشریت

گمان نمی کنم کسی به اندازه من با گرایش های جوانان 
 اشنایی داشته باشد

منتقدان  یبرخ:» دیکه پرس سنایدر پاسخ به سوال ا یو

سال گذشته ارتباطی بـا   ۲0در  یموسو یآقا ندیگو یم
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جوانان نداشته و آیا جونان نسل سوم آقای موسـوی را  

می شناسند ؟ گفت: بین نسل های مختلف امکان گفـت  

و گو قایل هستیم و من مـی تـوانم چنـین ارتبـاطی را     

برقرار کنم من در ده سال گذشته در فرهنگستان هنـر  

با جامعه میلیونی هنرمنـدان ارتبـاط داشـتم و     بودم و

مهمترین استفاده کنندگان کاالهای فرهنگی ما جوانـان  

هستند و گمان نمی کنم افرادی که تـا ایـن انـدازه بـه     

گرایش های جوانان اشنایی دارند به اندازه مـن باشـند   

 .یکی از مشغله های روزانه من درباره جوانان بود

ن مهمترین مساله جوانـان ایـن   وی ادامه داد، به نظر م

 در که هستند تغییراتی متاثر همه از  است جوانان بیش

 تغییـرات  ایـن  بـه  ما برخورد نوع و دهد می رخ جامعه

برخی در جهت بستن تغییرات جهـانی   است مهم بسیار

حرکت می کنند در حالی که این رویه موجـب انباشـت   

مسایل پشت یک سد می شود ودر صورت شکسـت آن  

رات جدی کشور را تهدیـد مـی کنـد کـه یکـی از      خط

 .مهمترین آنها جدایی جوانان از نظام است
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مشکل از اینجا شروع می شود که عـده ای را خـودی و   

 عده ای را غیرخودی می نامیم

وی اظهار کرد: ما باید ماهیت تغییرات را بفهمیم قدرت 

ماهواره ها و رسانه ها را درک کنیم ، به دهکده جهـانی  

ه کنیم و در عـین حـال سـعی کنـیم تغییـرات را      توج

مدیریت کنیم. یکی از مشکالت ما در مورد جوانان ایـن  

است که اعتماد ما به جوانان کم شده و به محض اینکـه  

کمی ظاهر آنها با ما تفاوت می کند هـزار سـو ظـن در    

ذهن ما برانگیخته می شود. مورد دیگر ایـن اسـت کـه    

نوز مهم است و همه متعلـق  نهاد خانواده در کشور ما ه

به خانواده های بزرگی هستم . خـانواده هـا بزرگتـرین    

کنترل کننده سلیقه های گوناگون هسـتند. مشـکل از   

اینجا شروع می شود که ما در یک خانواده بزرگ عـده  

ای را خودی و عده ای را غیرخودی می نـامیم و نتیجـه   

ی آن نوعی جدایی بین نسل های گوناگون است در حـال 

که در نهادهای سنتی که از ارزش های زیبـای مـذهبی   

 .متاثر هستند این جدا سازی ها وجود نداد
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باید به جوانان اعتماد کنیم و بدانیم آنها کشور خودشان 

 را دوست دارند

وی ادامه داد، آیا یک گشت امنیتی می تواند جوانان ما 

را حفظ کند یا پدربزرگی که سـعی دارد نـوه هـایش را    

کند؟ من معتقدم ما بخشی از نهادهای سنتی را از حفظ 

دست می دهیم و برای اعتماد سازی بایـد بـه جوانـان    

اعتماد کنیم و بدانیم آنها کشـور خودشـان را دوسـت    

دارند و سعی کنیم نظام ارتباط قوی با این نسـل ایجـاد   

 .کند

موسوی تاکید کرد، این نسل فرزنـدان همـان پـدرانی    

را پـیش بردنـد امـروز جنـگ     هستند که دفاع مقدس 

نیست اما کشور مسایل دیگری دارد اگر اول انقالب بـه  

جوانان اعتماد نمی کردیم ان همـه نیـرو در جبهـه هـا     

نداشتیم االن هم باید به فرزندان همان جوانان اعتمـاد  

 کنیم

عالقمندم از نظرات همه شخصیت ها بـا هـر گرایشـی    

 استفاده کنم
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میرحســین موســوی  در ادامــه کنفــرانس مطبوعــاتی

خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران این سوال را 

مطرح کرد که در صورت انتخاب از با توجـه بـه اینکـه    

مشاور آقایان هاشمی و خاتمی بودید آیا برای مشـاوره  

 گرفتن از آنها استفاده می کنید یا نه؟

موسوی در پاسخ به این سوال گفت:  "کلمه"به گزارش 

ی برای تجدید نظر ملـت هـا نسـبت بـه     انتخابات فصل

گذشته و آینده است. چه بسا واسطه ای بـرای نزدیـک   

کردن نیروها و ایجاد وحدت در جامعه باشـد. در مـورد   

اقای خاتمی و آقای هاشمی به مشاورت این دو افتخـار  

می کنم و هر کسی هم که رییس جمهوری باشد با طیب 

ن در آینده جرات خاطر نظراتم را به ایشان اعالم کنم. م

نمی کنم به آقای خاتمی پیشنهاد شغلی بدهم هر چنـد  

از کمک ایشان استفاده خواهم کرد و انتظار دارم پـیش  

از انتخابات نیز ما را مساعدت کنند و از مشـورت هـای   

ایشان استفاده خواهم کرد. همانگونه کـه عالقمنـدم از   

 .نظرات همه شخصیت ها با هر گرایشی استفاده کنم
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ول انقالب نظارت استصوابی نداشتم و ایـن بعـدها بـه    ا
 قانون تبدیل شد

خبرنگار دنیای اقتصاد نظر مهندس موسـوی را دربـاره   

برگزاری انتخابات در ایران و نظارت استصوابی پرسید و 

رد  نـدگان ینفـر از نما  80: در انتخابات دوره هفتم گفت

صالحیت شدند موضع شما درباره چنین نظارتی چیست 

 فرمودیـد  شـما : گفت و کرد مطرح دیگری سوال وی  ؟

 برنامـه  ، بدهید امید خصوصی بخش به که دارید برنامه

 ؟ چیست زمینه این در شما عملیاتی

موسوی در پاسخ به این سـوال گفـت: مـا اول انقـالب     

نظارت استصوابی نداشتم و این بعدها به قـانون تبـدیل   

گذاشتن آنهـا   شد. این سوال دو بخش دارد و من با کنار

 .جواب می دهم

موسوی گفت: رییس دولت موظف است به قوانین عمـل  

کند حتی اگر به آن اعتقـاد نداشـته باشـد دوم اینکـه     

رییس دولت می تواند به قانون اعتقاد نداشـته باشـد و   
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اقدام کند که تحولی ایجاد کند و قـوانین را بـه سـمت    

 . مطلوب سیر دهد من به این روش اعتقاد دارم

در مورد مجلس هفتم هم صریحا نظرم را اعـالم کـرده   

 .کرد مراجعه موجود اسناد به توان می و  بودم

 نباید دنبال مافیای نفتی خیالی باشیم

وی ادامه داد: ما باید فضای کسب و کار را بهتر کنـیم و  

اراده ای قوی می طلبد و نیازمنـد همکـاری همـه قـوا     

بگیریم امـا منظـور   هستیم. ما باید جلوی فساد مالی را 

من این نیست که باید دنبال مافیای نفتی خیالی باشـیم  

اما با روش های اجرایی و مصوبات می توان زمینه هـای  

جرم خیری را کم کرد و در نهایت اگر فاسدی پیدا شد با 

 .همکاری قوه قضاییه باید عمل کرد

وقتی ما در سه سال سه رییس بانک مرکزی عوض کنیم 

ه سرمایه گذار داخلی و خارجی حاضر به طبیعی است ک

 مشارکت نیست

میرحسین موسوی ادامه داد : بخش خصوصی از شـناور  

بودن سیاست ها می ترسد. کسی که زحمت کشیده و با 
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خون دل سرمایه ای جذب کرده با وجود سیاست هـای  

شناور نمی تواند سرمایه گـذاری خـوبی داشـته باشـد     

نک مرکزی عوض کنیم وقتی ما در سه سال سه رییس با

طبیعی است که سرمایه گذار داخلی و خارجی حاضر به 

مشارکت نیست. من حمایت از تولید کننـده داخلـی را   

نیز به عنوان یکی از برنامه هـا دنبـال خـواهم کـرد در     

دوران جنگ هم این برنامه را دنبال می کردم. برای همه 

یل مـا  ما باید دردناک باشد که پسته کالیفرنیایی در آج

باشد امروز همه خبر دادند که صـادرکنندگان خـارجی   

مستقیم با کارخانه هایی که سالها رشد کردند تماس می 

گیرند که تولید را متوقف کـرده و کاالهـای آنهـا را بـه     

 .فروش برسانند

تالش مـی کـنم اعتمـاد سـازی کـنم و بـدبینی هـای        
 بـین  از را افراطـی  های گیری موضع به مربوط  تصنعی

 رمبب
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موسوی در پاسخ به سوال خبرنگار جام جم که پرسـید  

سیاست خارجی شما چگونه است و دولت نهم نگـاه بـه   

 چه برنامه ای دارید؟ شما  شرق را مطرح کرد حال

پاسخ داد: ما به دنبال تـامین منـافع ملـی بـه صـورت      

حداکثری هستیم و این کار نباید همراه با زیاده روی ها 

به ما لطمه بزنـد، همچنـین مـن     و تندروی ها بشود که

سیاست تنش زدایی را در پیش خواهم گرفـت و تـالش   

می کنم اعتماد سازی کـنم و بـدبینی هـای تصـنعی و     

مربوط به موضع گیری هـای افراطـی را از بـین ببـرم.     

درباره رابطه شرق یا غرب آنچه تعین کننده است حفظ 

 منافع ملی ماست و ما می خواهیم با همه کشـورها چـه  

 .شرق و غرب ارتباط داشته باشیم

به ظرفیت سازی برای روابط جدید نیاز داریم/بهتر است 
 به سمت دوستی با ملت ها پیش برویم

 صـحبت  در بنده: داد ادامه موسوی  "کلمه"به گزارش 

 مـی  جهـانی  صـحنه  در کشوری کردم اشاره اخیر های

 وی  .بـرود  مصاف این به پر دست با که باشد موثر تواند
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 مـا  بـا  و اسـت  بزرگـی  قدرت: گفت آمریکا مثال ذکر اب

 بـا  اول ولی  کند برخورد ما با خواهد می و دارد مشکل

 دنیا درباره خواهیم می که ما  اما کند می هماهنگ اروپا

 هـای  مزیـت  از چقـدر  داریم؟ متحدانی چه کنیم عمل

 روشن برنامه کردیم؟ استفاده داریم منطقه در که نسبی

 همسـایه  کشورهای با سازنده و خالق تباطار ایجاد برای

 حضـور  برای تاریخی مناطق که قفقاز و مرکزی آسیای و

همکـاری هـای    سـازمان  در حتـی  ما. نداریم هست ما

شــانگهای حضــور روشــنی نــداریم. وی خاطظرنشــان 

 بـه  را آنها باید که داریم محکمی دوستان ما البته  کرد:

 تقویـت  آنهـا  با را روابطمان و کنیم حفظ سرمایه عنوان

 روابـط  بـرای  سـازی  ظرفیـت  به حال عین در اما کنیم

 به است بهتر باشد که هر بعدی دولت.  داریم نیاز جدید

وستی با ملت ها پیش برود و تنش ها را از بـین  د سمت

 .ببرد و این برای توسعه داخلی ما بسیار حیاتی است

 موضع ما رفتن برای ساخت تسلیحات هسته ای نیست
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 در  پاسخ به سوال خبرنگار خبرگـزاری اسـپانیا   وی در

 سـال  نخسـتین  در: داد پاسـخ  ای هسته مسایل  مورد

یروگاه بوشهر وجود داشت ن اندازی راه بحث انقالب های

حتی رژیم سابق قرار بود در رابطه با انرژی هسته ای بـا  

فرانسوی ها همکاری داشته باشند اما در سال های بعـد  

دادها نقض شد. در سال های بعد هـم  از انقالب این قرار

ما در نخست وزیری و هم در زمان دولت آقای هاشـمی  

تالش های زیادی انجام شد که کارهای قبلـی بـه ثمـر    

برسد اما از هـر در وارد شـدیم نشـد و بـا کارشـکنی      

کشورهای غربی مانند روسیه چین و آرژانتـین مواجـه   

مـی  شدیم. وی تاکید کرد اگـر بـه انـرژی هسـته ای ن    

پرداختیم به نوعی تصمیم به عقب گـرد بـود بنـابراین    

مقرر شد برای رسیدن به تکنولوژی های برتر روی پـای  

خود بیاستیم . زمان آقای خاتمی کار جدی شروع شد و 

تکنولوژی در این زمینه پیش رفت تا پایان دوره ایشـان  

کار پیشرفت زیادی کـرده بـود در همـان دوران بحـث     

راه حلی برای رفـع شـبهات ارائـه     تعلیق مطرح شد تا
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شود، در سال های بعد تعلیق شکسته و مجتمع اصفهان 

راه اندازی شد. تصمیم کل نظام این است که بایـد ایـن   

تکنولوژی را داشته باشیم ، عوارض عقب نشینی بسـیار  

گسترده خواهد بود ما نباید عقب نشینی کنیم به همان 

ـ ن اندازه که مساله عقب نشـینی در جریـا   شـدن   یمل

داشت. موضع ما رفتن  تیاهم 1330صنعت نفت در سال 

 .ستین یهسته ا حاتیساخت تسل یبرا

موسوی ادامه داد: ما جزو نخستین کشورهایی بودیم که 

تعهد نامه را امضا کردیم و االن هم به تعهـداتمان پـای   

بند هستم و مساله پیشرفت در ایـن زمینـه از مسـاله    

ین زمینه بـه اعتمـاد سـازی    تسلیحات جدا شود و در ا

 گـره  هـم  بـه  مسـاله  دو این اگر و داریم  بیشتری نیاز

خواهـد   دشـوار  مساله حل است اینگونه االن که بخورد

بود، موضع من در این زمینه کم کـردن هزینـه هـا بـا     

 .مقاصد صلح آمیز است

در همه برنامه و از جمله سند توسعه باید اصـول سـند   
 چشم انداز رعایت شود
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ــور در  ــار جمه ــه خبرنگ ــالم یادام ــو  یاس  یاز موس

سـال گذشـته    8کـه در   ییمجموعه اقدام هـا   ،دیپرس

ـ  دیانجام شده و شما به آنها انتقاد داشـت  از نگـاه   یناش

ـ   یاسیس لیخاص دولتمردان به مسا  نیاست حـال هم

توسعه است که شما در  5برنامه  نیدر حال تدو کردیرو

ملـزم بـه    ندهیآجمهور  سییصورت انتخاب به عنوان ر

شده دولـت   نیتوسعه تدو 5با برنامه  دیآن هست یاجرا

 کرد؟ دینهم چه خواه

پـنجم    برنامـه   سـوال گفـت:   نیدر پاسخ به ا یموسو

ـ شـده اسـت و ا   نیمشابه با اصول برنامه چهارم تدو  نی

ساله است در همـه   ۲0اصول متاثر از برنامه چشم انداز 

ـ برنامه و از جمله سند توسعه با ـ ا دی ـ اصـول رعا  نی  تی

ـ ها هـم ا  ارانهی حهینحوه برخورد مجلس با ال  شود،  نی

ر د اصـول  این به توجه برای مجلسدهد که  یرا م دینو

 .برنامه دقت الزم را داشته باشد

 
کروبی به فضای گفتگـو در جامعـه کمـک     آقای حضور

 کرده است
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 چـه  پرسـید  موسوی  در ادامه خبرنگار پرس تی وی از

 توافق به کروبی آقای و شما که دهید می احتمال میزان

 کـه  شـود  معرفـی  کاندیـدا  عنوان به نفر یک و برسید

ن بزرگوار ماسـت و  برادرا از ایشان:  داد پاسخه موسوی

فردی مستقل و شناخته شده هست و مواضع خودشـان  

را دارند به هر حال این تصمیم فردی و مربوط بـه بنـده   

در جامعه کمک نیست حضور ایشان به فضای گفت و گو 

کرده و اگر یکی از اهداف ما جلب ارای زیاد و روشنگری 

باشد حضور تک تک کاندیداها مغتنم است و ما از بودن 

ایشان در صحنه خوشحال هستیم اما اینکه نهایت کـار  

به کجا بیانجامد باید منتظر باشیم و نتیجه هرچه باشـد  

 .امیدواریم به نفع مردم باشد

 ه محدودیت ها پاسخ نمی دهداعتقادم این است ک

 بسـته   فضـای  بـه  اشاره با  خبرنگار نیویورک تایمز نیز

اهید این فضا خو می آیا پرسید  گذشته به نسبت کشور

را باز کنید و با توجه به فشارهای زمـان آقـای خـاتمی    

 چگونه این کار را می کنید ؟
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قانون  یصور یکردم اجرا دیپاسخ داد : من تاک یموسو

را در  یاست. شما انتشـارات  قیتحول عم یبرا یمقدمه ا

 یکرده و با سخت یگذار هیسال سرما ۲0که  دیرینظر بگ

کتاب هایی که چند جلد از  یجمع کرده اما وقت هیسرما

با سلیقه شما جور نیست را توقیف می کنید چه اتفاقی 

می افتد ؟ وقتی این انتشاراتی در معرض ورشکسـتگی  

در سال هـای گذشـته شـاهد     قرار می گیرد اتفاقی که

بودیم اما اگر رعایت قانون کنیم و به کتابی که یک بـار  

مجوز گرفته اجازه بدهیم مشکلی پیش نمی آید و او بـه  

 فضـای  مـورد  در داد ادامـه  وی  کارش ادامه می دهـد. 

 کنـیم  رعایت هست که آنچنان را قانون اگر هم مجازی

ـ  مـن  روش. اسـت  مسـتعد  شدن باز برای زمینه  رایاج

 کـه  است این اعتقادم هاست زمینه این در قانون دقیق

 سیاسـی  فضای مدیریت و دهد نمی پاسخ ها محدودیت

با مزیـت هـای تمـدنی و فرهنگـی و      کشور فرهنگی و

اعتماد به مردم و سرمایه اجتماعی این قدرت را بـه مـا   

 . می دهد که جریان توسعه یافتگی را تشدید کنیم
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 ه آرای مردم رجوع کنیمدر مساله فلسطین باید ب

اگر  دیکه پرس مزیدر پاسخ به خبرنگار تهران تا یموسو

ـ  رانیا یبعد یجمهور سییر دولـت   لیاز تشـک  دیباش

ـ کن یم تیحما 1927 یدر مرزها نیفلسط ـ  دی ـ خ ای  ری

  :گفت

موضع ما درباره مساله فلسطین با هنجارهای بین المللی 

فلسطین همساز است و ما به آرای مردم رجوع می کنیم 

سرزمین شناخته شده ای است و بر اساس نرم هایی که 

در جهان هست و کنوانسـیون هـا مـی تـوان مشـکل      

فلسطین را حل کرد. تا مساله به این شکل حـل نشـود   

 .بحران اسرائیل باقی می ماند

 با امروز مطبوعاتی نشست  میرحسین موسوی در ادامه

 بـر  مبنـی  ایلنـا  خبرنگار سوال به پاسخ در  خبرنگاران

وط شما برای حضـور در انتخابـات محقـق    شر آیا اینکه

شده که تصمیم به کاندیداتوری گرفته اید و اینکه آیا با 

بزرگان نظام و رهبری در این زمینه مشورت داشته اید، 

گفت: در سال های گذشته میل به حضـور در انتخابـات   
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نداشتم ولی اکنون توانـایی هـایی در خـود دیـدم کـه      

شدم و راه را ادامه خواهم داد. پیرامون حضـور  کاندیدا 

در انتخابات با کسی مشورت نکردم؛ البته مقـام معظـم   

 خـواهم  ایشـان  خـدمت  کـه  دادند وقت من به  رهبری

 شک بدون و باشم کرده خالفی کار کنم نمی فکر. رسید

 نمـی  ناراحـت  دیگری شخص هر یا حضوربنده از ایشان

 .شد خواهند خوشحال بلکه شوند،

به گزارش کلمه، وی درپاسخ به سوال خبرنگـار سـایت   

خبری عصر ایران، پیرامون نوع فعالیت ستاد انتخابـاتی  

اش و ضعف های احتمالی آن، گفت: ستاد ضعیف نیست؛ 

روش ما نوع کار ستادهای دیگر متفاوت است؛ ما با پول 

کار نمی کنیم؛ اساس کار ما بر این نیست که بـا هزینـه   

تومانی در صحنه حضور داشته باشـیم.   چند ده میلیارد

فکر می کنم چاپ و پخش تصاویر بـزرگ از کاندیـدا در   

سطح شهر می تواند حداقل در درازمدت ذهنیت بـدی  

در میان مردم ایجاد کند و البته از نظر زیبایی شـناختی  

هم سالم نیست. این مسـاله مـی توانـد باعـث ایجـاد      
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ضـمن   احساس سرکوب و دلزدگی میـان مـردم شـود؛   

اینکه هزینه گزافی هم دارد. وی با بیـان اینکـه شـعار    

, گفت: در مورد "هر شهروند یک ستاد است"ستادمان 

استفاده از نیروهای سایر ستادها مثالً ستاد آقای خاتمی 

حق انتخاب آنها باز است، ولی آنچه که مشـخص اسـت   

های اخیر استقبال از سـتاد در حـال افـزایش     در هفته

وسیع مشغول فعالیت هستیم و بسـیاری   است و در حد

شـود ناشـی از اخـتالف     از این مباحثی که مطـرح مـی  

 .ها در اداره ستاد است روش

میرحسین موسوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 

حضور شما به منزله ایجـاد گفتمـان جدیـد در عرصـه     

سیاسی کشور است، خاطر نشان کرد: معتقدم باید برای 

هـای اجتمـاعی    لت و اتحاد بیشتر گروهوحدت صفوف م

تالش بیشتری کرد و این مساله سرمایه بزرگ فعالیت ما 

 .است
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وی ادامه داد: معتقدم زنده کردن بخشـی از شـعارهای   

تـوان   اول انقالب نیاز جامعه ماست و با این شعارها مـی 

 .بسیاری از مسایل و مشکالت را حل کرد

ه اعتماد ملـی کـه   وی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنام

پرسید حضور شما در عرصه انتخابات، ورود یک گفتمان 

جدید است؛ آیا در آینده این جریـان سیاسـی را اداره   

خواهید کرد؟ گفت: گروه های سیاسی شعارهایی داشته 

و پشت این شعارها صف بندی می کنند؛ اما در بسیاری 

 از موارد، متن جامعه متفاوت از گروه های سیاسی است.

اگر به متن جامعه رجوع کنیم، ویژگـی هـای خـوبی از    

اصالح طلبی را در آن می یابیم و ایـن جامعـه در عـین    

 .حال به اصول پایبندی دارد

خبرنگار روزنامه حیات نو از میرحسین موسوی خواست 

تا توضیحات بیشتری درباره موضع گیری اش نسبت بـه  

یرامون قضیه هولوکاست دهد که وی در این باره گفت: پ

قضیه هولوکاست صحبت های الزم انجـام شـد امـا در    

عین حال این سوال مطرح است که در این اتفـاق چنـد   
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نفر و چه کسانی کشته شده اند که طبق اعتقادات دینی 

و ملی ما کشته شدن هـر بـی گنـاهی جـدا از آیـین و      

مذهب او محکوم اسـت. همچنـین بایـد پرسـید اگـر      

وده است، این مسـاله چـه   هولوکاستی در کشور آلمان ب

ربطی به مردم مظلوم فلسطین دارد؟ چرا جهـان غـرب   

درباره این چنین کشتارهای جمعی و نسل کشی هـا در  

غزه ساکت است؟ آیا ایـن اتفاقـات خـود هولوکاسـت     

دیگری را پدید نمی آورد؟ اگر بحث این باشد که دولـت  

های غربی از قضـیه هولوکاسـت سوءاسـتفاده کـرده و     

لوم فلسطین را قتل عام کننـد، بنـده موافـق    مردم مظ

چنین مساله ای نیستم و آن را مخالف اعتقادات اسالمی 

 .مان می دانم

 آیـا  انتخـاب،  صـورت  در پرسید  این خبرنگار همچنین

 بـرای  آمریکـا،  جمهور رییس "اوباما" با هستید حاضر

 میرحسـین  که کنید مذاکره دولت، دو بین روابط ایجاد

در صحبت های قبلی هم  که همانطور: ددا پاسخ موسوی

پیرامون این مساله صحبت شد، فکـر مـی کـنم لحـن     
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تبریک سال نو رییس جمهور آمریکا نسبت بـه موضـع   

گیری های گذشته این دولت متفـاوت بـود امـا وی در    

صحبت های اخیر خود مطالب دیگری را بیان کرد که بر 

 اظهارات شان در عید سایه انـداخت؛ ممکـن اسـت در   

آینده هم باز صحبت های دیگری را مطـرح کننـد کـه    

متفاوت تر از اظهارات قبل باشد. همینطـور بـا بررسـی    

هایی که ما در گذشته انجـام دادیـم، کارشـکنی هـای     

بســیاری از دولــت آمریکــا در اقــدامات عملــی اش در 

کشورهایی چون عراق و افغانستان وجـود دارد کـه بـا    

نداشته است. حال بایـد  اظهارات مقامات آنها سازگاری 

 هـای  تفـاوت   در آینده صبر کرده و مطالعه کنـیم کـه  

به هر ترتیب ما هم بـه   است؛ واقعی اندازه چه تا کنونی

مانند دولت های دیگر اکنون در ایجاد روابط بـا آمریکـا   

باید ببینیم این تعامالت تا چه به سود منافع ملی کشور 

سـاله طبیعـی   و چه اندازه به ضرر آن است. این یـک م 

بوده که سیاستمداران آمریکایی هـم مـدنظر خواهنـد    

 .داشت
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میرحسین موسوی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار 

روزنامه آرمان درباره برنامـه هـای او بـرای مبـارزه بـا      

اعتیاد، گفت: بحث اعتیاد از اول انقالب هم بـه عنـوان   

یکی از مهمترین خطرها برای جامعه ما مطرح بـود کـه   

ساتی هم برای این موضوع برگـزار شـد و مبـاحثی    جل

چون ترانزیت مواد مخدر و... هم مطرح شـد و عـده ای   

آن زمان پیرامون این مساله کار کردند، منتها یکسـری  

مشکالتی در هماهنگی بین قوا برای حـل ایـن مسـاله    

 .وجود داشت

های اخیر به هیچ وجه ایـن   وی افزود: متاسفانه در سال

نشده اسـت و در کنـار آن بـه دلیـل     جلسات تشکیل 

فراوانی این مشکل به نـوعی بـه ایـن مریضـی عـادت      

خواهم زحماتی که بـرای مقابلـه بـا ایـن      ایم. نمی کرده

پدیده شوم شده است، دسـت کـم گرفتـه شـود ولـی      

ها نسبت به این مساله  معتقدم در سطح ملی حساسیت

ـ  کنار در  کم شده است. معتقدم اگر به این مساله  ردیگ

م کشور از جمله بیکاری باید توجـه شـود در   مه مسایل
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این زمینه راهکارهایی وجود دارد که قطعا آنها را مـورد  

 .توجه قرار می دهم

همچنین خبرنگاری پیرامون برنامه های وی در سفرهای 

استانی و توجه به مشکالت استان ها و شهرهای مـرزی  

انی کشور پرسید که موسوی گفت: برنامه سفرهای اسـت 

ما به زودی اعالم خواهد شد؛ بنده قصد دارم بـه تمـام   

استان های کشور سفر کنم و از نزدیک مشکالت کشور 

را با مردم در میان گذارم؛ حال اگر نتوانیم به همه استان 

ها سفر کنیم، این به علت کم عالقه گی به آن استان ها 

نیست بلکه تنها محدویت زمانی مـی توانـد دلیـل آن    

ه در ایــن صــورت از مــردم ایــن اســتان هــا باشــد کــ

 .عذرخواهی می کنم

وی ادامه داد: بدون شک توجه به استان هـای آسـیب   

دیده ما در زمان جنگ که به پنج استان خسارت هـای  

سنگینی وارد شد و بعضا در توسعه ساختاری آنهـا نیـز   

تاثیرگذار بوده و برای حل شدن مشکالت شان نیاز بـه  

دت است، وظیفه و برنامه هر دولتـی  برنامه ریزی درازم
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است که روی کار می آید. شنیده ام که آنهـا مشـکالت   

وسیعی دارند و به طور طبیعی رسیدگی به وضع شان از 

برنامه های ما خواهـد بـود. مـی خـواهم در سـفرهای      

استانی کلیات را با مردم در میان بگـذارم و در صـورت   

 .لزوم وارد برخی جزییات شد

از میرحسین موسوی پیرامون  "برنا"نگار همچنین خبر

 دیمطرح شد، پرس 1325سال مساله مک فارلین که در 

که شما معتقد بـه ایجـاد فضـای گـردش     و گفت اکنون 

اطالعات هسـتید، چـرا مشـاورین شـما در آن زمـان      

 ؟مذاکراتی را با مسووالن آمریکایی داشته اند

 میرحسین موسوی در این باره گفت: فکر می کنم پـس 

از انتسار خاطرات آقای هاشمی دیگر فضای مبهمـی در  

این باره وجود ندارد که بخواهیم به آن اشاره کنیم. اگـر  

شما به پی گیری این مسـاله عالقمنـد هسـتید، کـافی     

است به برخورد و موضع گیری حضرت امام )ره( نسـبت  

به کسانی که می خواستند از این موضع اسلحه گرفته و 

بین ببرند، رجوع کنیـد. ایـن مسـاله    شخصیت ها را از 



 

 چنین گفت میرحسین 145

وقتی آشکار شد، در حدی که مقدور بود توسـط آقـای   

هاشمی بارها مطرح شد اما اینکه چه فردی یـا افـرادی   

مذاکره کردند, مثل آن است که بخواهیم اسـامی افـراد   

دانم ایـن چـه نـوع     وزارت اطالعات را معرفی کنیم،نمی

 .شود یسازی است که در سوال شما مطرح م شفاف

این خبرنگار همچنین از فردی نـام بـرد کـه در سـتاد     

انتخاباتی میرحسین موسوی مسوولیت دارد اما براساس 

سوابق او از آشوبگران دانشگاه بوده و سابقه زندان هـم  

داشته است که این با تفکرات شما در بیان گرایش های 

فعالین ستاد انتخاباتی تان متناقض است که موسوی در 

ین خبرنگار گفت: فکر نمی کـنم بیـان کـردن و    جواب ا

متهم کردن فردی که اکنون قدرت دفاع ندارد، با اصول 

اخالق اسالمی متناقض است. ستاد ما پول هـای کـالن   

ندارد، نمی تواند سرچهارراه ها به مردم کاسه آش دهد، 

نمی تواند برای رای جمع کردن در میان مردم بـه عـده   

های سیب زمینی در میان مردم ای پول داده و یا کیسه 

 .پخش کند
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وی افزود: مساله مهم گـرایش کلـی و حـاکم در سـتاد     

ماست که خط امامی بوده و پایبند اصول انقالب، قـانون  

اساسی و رهبری است. بدون شک اگر در برخی بخـش  

ها مشکلی ببینم، آن را بررسی کرده و برخورد می کنم. 

ر چند روز یکبـار  در حال حاضر سایتی وجود دارد که ه

مصاحبه های نادرستی را به نقل از بنده علیـه افـرادی   

دیگر منتشر می کند که گفتیم اگر نام او را بیان کنـیم،  

مهم می شود که در این قضیه ما باید ببینیم چه جریانی 

و چه افرادی از آنها حمایت مـی کننـد؛ معقتـدم ایـن     

فضـای   یک در باید که است برانگیز سوءتفاهم  مسایل

درست اسالمی بررسی و مطرح شود. میرحسین موسوی 

همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بـر احتمـال مطـرح    

شدن عنوان نخست وزیری و در یک رده قرار گرفتن بـا  

ریاست جمهوری، گفت: قانون اجازه چنین کاری را به ما 

نمی دهد. بنده در جلساتی که در گذشته پیرامون ایـن  

فع حفظ نخسـت وزیـری بـودم و    مساله گرفته شد مدا

اینکه رییس جمهور در نقش تشریفاتی ظاهر شـود امـا   
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در نهایت باید به جایی می رسیدیم که یکـی از ایـن دو   

عنوان حرف آخر را در دولت بزند. آن زمان نظام و مردم 

تصمیم گرفتند که به جای نخست وزیری، رییس جمهور 

خسارت ها باشد و اکنون هم تغییر دادن چنین وضعیتی 

و هزینه های سنگینی را به مردم و جامعه متحمل کرده 

 .و به ضرر کشور ما خواهد بود که با آن موافق نیستم

کاندیدای ریاست جمهوری دهم در پاسـخ بـه سـوالی    

مبنی بر اینکه آیا موافق جداسـازی هسـته اقتصـادی    

کشور از هسته مرکزی هستید یا خیر؟ گفـت: معتقـدم   

ید منزلت سیاسی بیافرینند. اگر بتوانیم ها نبا مندی بهره

هـای   منـدی  بین دستیابی به منزلـت سیاسـی و بهـره   

اقتصادی خطی بکشیم, راه وسیعی به سمت توسعه پیدا 

 .خواهیم کرد

موسوی ادامه داد: این ایـده در دنیـا در بـین برخـی از     

های فکری طرفـدارانی دارد و آن ایـن اسـت کـه      نحله

در احســاس امنیــت  سیاســت داخلــی و خــارجی مــا

گــذاران اثــر دارد و بایــد بــا مالحظــه اثــرات  ســرمایه
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گـذاری در نظـر    های دیگـر را در بخـش سـرمایه    بخش

 .بگیریم

میرحسین موسوی در پایان این کنفرانس بـا تشـکر از   

اطالعـات بـه     االسالم دعایی مدیرمسئول روزنامه حجت

دلیل در اختیار گذاشتن آمفی تئاتر روزنامـه اطالعـات   

هـا   برای برگزاری این کنفرانس عنوان کـرد کـه دولـت   

هـای   مانـد، بحـث   روند و خدمات در کشور باقی می می

امروز هم به این معنا نیست که مـا از خـدمات مـدیران    

ــیس    ــای ری ــدان و آق ــور، وزراء، کارمن ــور  کش جمه

های خوب  باشیم. در این کشور با نیت  پوشی کرده چشم

تخابات است و ما ایراداتی گیرد اما ان کارهایی صورت می

کنیم نگاه به این ایرادات امکـان تجدیـد    داریم. فکر می

 .نظر درستی را ایجاد کند
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 اطالعیه در مورد طنز ابراهیم نبوی )و دیگر طنز نویسان( 

 دربارۀ فاطمۀ رجبی
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 اینجانب در بیانیه اعالم نامزدی خود از فعاالن سیاسـی 

بودم که حتی اگر در معرض توهین قرار  درخواست کرده

گرفتم نسبت به این امر واکنشی نشـان ندهنـد. هنـوز    

مبارزات انتخاباتی چندان گرم نشده است و مطلب غیر 

قابل تحملی از سوی کسی بیان نگردیده که مقاله خـانم  

العمـل   ای در انتقاد از اینجانب موضوع عکـس  نویسنده

نویسندگان مقیم خارج از کشور قرار  قابل تاسف یکی از

 .گرفته است
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دهـد و حتـی آن را    خداوند به قلمی شیرینی طنز مـی 

کنـد کـه خـود     درخور ثبت در تاریخ ادبیات ملتی مـی 

پیشتاز ادبیات بشریت است، اما صاحب آن قلم حد ادب 

کند و در مورد آن خانم نویسنده مطـالبی   را رعایت نمی

کننـده ی آن   تردیـد بیـان   بیآورد که  به نگارش در می

زمانی که به پختگی برسـد و در نظـر آورد کـه چگونـه     

کرد اگر همان جمالت بـه هـر علتـی و هـر      احساس می

ای در مورد زنانی از بستگان خود او بیان شده بود،  بهانه

گاه در هیچ کجـا   کند هرگز آن را ننوشته و هیچ آرزو می

 .ثبت نشده بودند

هـا و   و مزمن ترین خصـومت  ها گری سخت ترین قشری

ها برای بیـرون کـردن زنـان مـا از میـدان       بدترین نیت

توانند آن جفا را بکنند که چنین  سیاست و اجتماع نمی

شود، به صورتی که حق است  هایی موجب می مرزشکنی

هایی دیگر هیچ زنی جرات اظهار  اگر با رواج چنین شیوه

ب به عنـوان  نظر در سطح جامعه را نداشته باشد. اینجان

ام بـه جـز    کسی که مخاطب نامه آن خانم محترم بـوده 
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ام بـه   اطالع ناصحیحی که در مورد محل منزل مسکونی

اند مابقی این نوشته را نظری در میان نظرات  ایشان داده

یافتم که یک نامزد انتخابـات ریاسـت جمهـوری بایـد     

  .طاقت شنیدنش را داشته باشد

متگزار مـردم در پیشـگاه   امیدوارم ابراز تاسف این خد

ی مقـیم خـارج از    تمامی بانوان از اقـدام آن نویسـنده  

  .کشور ارزش و اثری در تخفیف این امر داشته باشد

 میرحسین موسوی

 1388فروردین  ۲1 
 ـــــــــــــــــــــ

این اطالعیه زمانی منتشر شد که فاطمه رجبی )همسـر غالمحسـین   *

به کاندیداتوری میرحسـین موسـوی   الهام( واکنش های توهین آمیزی 

نشان داد. این واکنش ها دستمایۀ طنز نویسان کشور از جمله ابـراهیم  

دیرحسـین موسـوی و   »نبوی قرار گرفت. وی یادداشت طنزی با عنوان 

را منتشر کرد. یکی دیگر از طنز نویسان نیز یادداشتی با « عصبی   فاطی

کنش به این یادداشـتها  نوشت. در وا« …فاطی شاه، فاطی ماه »عنوان 

میرحسین موسوی بیانیۀ باال را منتشر نمود.  در ادامه فاطمۀ رجبـی بـا   

تکرار مواضع عصبی و توهین آمیز خود یادداشتی با ایـن مضـمون کـه    

را منتشر کرد. اما مشخص نشد کـه چـرا   « موسوی را هرگز نمی بخشم»

یۀ میرحسین میرحسین را نمی بخشد. ابراهیم نبوی هم در پاسخ به بیان
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و بر خالف « آقای موسوی ما با شما رابطه نداریم»موسوی، یادداشتی با عنوان 

مـن   »رجبی، به تحسـین ایـن رویکـرد موسـوی پرداخـت و نوشـت:       

کـنم کـه از تـوهین بـه      خوشحالم که از نامزدی برای انتخابات دفاع می

 «.شود توهینی در کار باشد( خوشحال نمی   اگر مخالفش هم )
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 دیدار با مراجع تقلید

 
 1388 فروردین ۲۲

 

مهندس میرحسین موسوی در دیدار با مراجـع تقلیـد،   

ها و دالیل حضور خود در عرصه انتخابات را بیان  دغدغه

  .کرد

اهلل العظمی صانعی، بـا بیـان اینکـه     وی در دیدار با آیت

ین ترین وظیفه دولت ا ام که مهم من همواره معتقد بوده»

، احساس خطر نسـبت بـه   «است که به قانون عمل کند

قواعد و اصول نظام را انگیزه خود برای حضور در عرصه 

انتخابات عنوان کـرد و افـزود: در دوره جدیـد برخـی     

آزرد و احسـاس   دیدم که افـراد را مـی   ها را می سیاست
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توانم در این عرصه ساکت باشم؛ بنابراین وارد  کردم نمی

  .صحنه شدم

وزیر دوران دفاع مقدس با اشـاره بـه مشـکالت     ستنخ

فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی کشور، اظهار کـرد: ایـن   

های مـا کـه اول انقـالب را     مسایل و مشکالت با سلیقه

دیده بودیم و امام )ره( را درک کرده بودیم و نیز بعـد از  

  .آنکه دیگر برادران ما سر کار بودند، سازگاری نداشت

های حضـرت امـام )ره( و    ا اشاره به تالشوی در ادامه ب

ها بود و  ایجاد جامعه جدید که در آن حاکمیت، با ارزش

مسایل مادی و کوچک به فراموشی سپرده شد و بعد هم 

ها و مشکالت به دلیل حاکمیت همـین   رغم سختی علی

ها، مردم به انقالب و نظام پایبنـد ماندنـد گفـت:     ارزش

ک شود، با وجود فـراز و  وقتی این چارچوب به خوبی در

هایی که به طور طبیعی در هر نظامی ممکن است  نشیب

رود. در  وجود داشـته باشـد، اصـل نظـام از بـین نمـی      

هایی که جنگ تمام شد و خدمت ما هـم در دولـت    سال

طـور بـود کـه نظـام      خاتمه یافت، در ذهنم همواره این
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جمهوری اسالمی برای این آمده است که افراد به صورت 

العمر در یـک پسـت و مقـام نباشـند و مـردم در       ائمد

انتخابات مختلف فرصـت تحقـق ایـن مسـاله را پیـدا      

کنند. بنابراین چندان نگرانی از این جهت نداشتم که  می

 جدیـد  ٔ  آید تا اینکه بـه دوره  کدام تفکر بر سر کار می

  .رسیدیم

موسوی با اشاره به اینکه استفاده از نیروهای کارآمـد و  

های مشورتی کم کم در کشور مـا نهادینـه    تگاهنیز دس

شده بود، از این موضوع ابراز تاسف کرد که در این دوره 

  .ها و افراد حذف شدند بخشی از این دستگاه

وی ادامه داد: هر کس بر اساس دانـایی خـود مسـوول    

است بنابراین بنده بر همـین اسـاس در صـحنه حاضـر     

ی که در صـحنه  شدم و قصدم این است که بنده و کسان

هستیم، عقاید و قواعد خود را بیان کنیم و مـردم نیـز   

  .دهند انتخاب خود را انجام می

مهندس موسوی همچنین با تاکیـد بـر صـیانت از آرای    

مردم و برگزاری انتخاباتی رقابتی و آزاد، خـاطر نشـان   
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شـود   کرد: هـر کـس کـه در جامعـه وارد صـحنه مـی      

آرای مـردم و برگـزاری   هایی نسبت به صیانت از  نگرانی

هایی  انتخاباتی رقابتی، آزاد و سالم دارد و این از دغدغه

کنم هر کاندیدایی داشته باشد؛ سـعی   است که فکر می

کنیم کـه درسـت اسـت و نظـر      کنیم آنچه فکر می می

  .مشورتی است، با مردم در میان بگذاریم

وی با تاکید بر نقش مرجعیت در جامعـه، اظهـار کـرد:    

خـوش در بـین     ما به دلیل استقالل و سـابقه  مرجعیت

هـا   مردم یک نیروی تعیین کننده اسـت و پشـتوانه آن  

  .تواند کمک کند که بهتر به اهداف خود برسیم می

اهلل العظمـی موسـوی    مهندس موسوی در دیدار با آیـت 

اردبیلی با اشاره به اهمیت و نقش مرجعیـت در کشـور   

مـا در مسـایل    گفت: اهمیتی که مرجعیت و روحانیـت 

سیاسی و اجتماعی کشور دارد، بسیار قابل توجه است و 

ها پیش از انقالب خدمت  خود من از قدیم و حتی از سال

هایتـان همـواره    شخص شما ارادت داشتم و از راهنمایی

  .ام استفاده کرده
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وزیر دوران دفاع مقـدس افـزود: بـا توجـه بـه       نخست

در هر شـرایطی  اهمیتی که مرجعیت در کشور ما دارد، 

  .در تصمیمات بزرگ کشور دخیل و تاثیرگذار است

مسـایل و مشـکالتی کـه در    »موسوی با بیـان اینکـه   

های اخیر در کشور به وجود آمده، موجب شد تا در  سال

« این دوره هر چه فکر کردم نتوانستم جواب نـه بگـویم  

افزود: وقتی مسایل را ارزیـابی کـردم احسـاس کـردم     

رد صحنه شوم؛ البته نتیجـه بـه دسـت    وظیفه دارم، وا

خداست ولی احساس کردم که من باید تالش خود را در 

  .این زمینه انجام دهم

که در آینده هر اتفاقی بیفتد و هرکس که  وی با بیان این

جمهور شود، حضور و نظر یک مرجعیـت بیـدار و    رییس

کننده اسـت اظهـار    آگاه به مسایل مختلف بسیار تعیین

هـا   ر مرجعیت بر افکار عمومی و تبعیـت از آن کرد: تاثی

  .همواره ما را از مشکالت نجات داده است

هـای آن   گیری موسوی افزود: از قدیم مرجعیت و موضع

کننده بوده است و در حال حاضر این  در جامعه ما تعیین
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تر شده اسـت و قطعـا در آینـده نیـز ایـن       تاثیر وسیع

  .شود گرفته می سرمایه در خدمت مصالح کشور به کار

اهلل العظمی موسـوی اردبیلـی را یـک     وی در پایان آیت

عالم فرزانه و یک فرد سیاسی شناخته شده در کشـور  

هیچ نهاد رسمی در کشور استقرار  توصیف کرد و گفت: 

کنـد مگـر اینکـه ارتبـاط خـود را بـا        درست پیدا نمی

  .مرجعیت حفظ کند

ظمـی مکـارم   الع اهلل مهندس موسوی در دیدار بـا آیـت  

شیرازی نیز با اشاره به اینکه این نظام با تقدیم شـهدا و  

رنج زیاد استقرار پیدا کـرد و بـدین ترتیـب تغییـرات     

همان ابتدا نقش    اساسی در کشور ما ایجاد شد افزود: از

کرد و اکنـون   مرجعیت بسیار مهم و تاثیرگذار جلوه می

تـد  اف هم، چنین است یعنی اگر اتفـاقی در جامعـه مـی   

تفـاوت باشـد و    تواند نسـبت بـه آن بـی    مرجعیت نمی

سرشت جمهوری اسالمی نیز در این مسیر بـوده اسـت   

  .که این نقش را تثبیت کند
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وی اضافه کرد: با توجه به مشکالتی که در جامعه دیدم، 

احساس وظیفه کردم که باید بـه صـدا دربیـایم و ایـن     

حسـاس  ایـم و ا  مساله را هم از علمای خود یـاد گرفتـه  

کنم که در این مرحله نیاز به ارتباط با مراجع بسـیار   می

  .ضروری است

موسوی اظهـار کـرد: جـوان کـه بـودیم ماننـد همـه        

هایی که در خانواده و از خانواده مـذهبی بودنـد،    جوان

هـای دینـی در    همیشه آرزوی حاکمیـت دیـن و ارزش  

کردند در چنین فضـایی   جامعه را داشتیم. همه آرزو می

دانست که از چه طریقی باید  ی کنند اما کسی نمیزندگ

این مساله را عملی کرد و بدین ترتیب گاهی داشتن یک 

  .شد انتشاراتی یا مدرسه و امثالهم کار مهمی تلقی می

وی افزود: این مساله ادامه داشت تا اینکه خداوند کمک 

هـای امـام    کرد و مردم هم کاری را شروع کردند و بحث

والیت فقیه نیز زمینه مناسبی را فراهم کرد )ره( درباره 

پـذیر   های آن، بحـث امکـان   ترین بخش که یکی از مهم
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جلوه دادن جایگزینی نظام شاهنشاهی در ذهـن مـردم   

  .بود

موسوی گفت: امروز مسـایل و مشـکالت گونـاگونی در    

دانم کـه   ها را بدان معنا نمی کشور وجود دارد اما من این

دست داده است زیرا آثار انقـالب  نظام قدرت خود را از 

اسالمی حتی در خارج از مرزهای کشور مشـهود اسـت   

اما همه باید در این راه تالش کنیم و انتخابات نیز مجالی 

  .برای همین مساله است

وزیـر دوران دفـاع مقـدس در پایـان بـا ابـراز        نخست

هـای   گیری درست از راهنمایی امیدواری نسبت به بهره

رد: مردم در انتخابات این فرصت را پیـدا  مراجع اظهار ک

کنند که به گذشـته و آینـده نگـاه و در نظـر خـود       می

نظر کنند یا اینکه انتخاب خود را تثبیت نماینـد.   تجدید

ورود به این عرصه هم جنبه شرعی دارد و هم اگر نیـت  

 .انسان پاک باشد، ثواب نیز دارد

العظمی  اهلل مهندس میر حسین موسوی در دیدار با آیت

نوری همدانی نیز با انتقـاد از عـدم احیـای شـوراهای     
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گیـری   گیری در کشور، اظهار کرد: وقتی تصـمیم  تصمیم

شود که این همه پول داشته  ناپخته شود، نتیجه این می

باشیم و هزینه زیادی کنیم اما نتیجـه عکـس آن را در   

  .جامعه شاهد باشیم

داخل ایران اثـر  وی با بیان اینکه انقالب اسالمی هم در 

عمیق گذاشت و هم در سطح دنیا آثـار قابـل تـوجهی    

هایی کـه تشـکیل شـد، حاصـل و      داشت، افزود: دولت

برآمده از همین انقالب اسالمی بزرگ بود و بنده هـم در  

ای به عنوان یک خدمتگزار در جریان امور اجرایی  دوره

  .کشور قرار داشتم

: پس از اتمام وزیر دوران دفاع مقدس اضافه کرد نخست

 28کار بنده در دولت و نیز اصالح قانون اساسی در سال 

بنده همواره اینطور در ذهنم بـود کـه نظـام جمهـوری     

های گوناگون بـا   اسالمی برای این ایجاد شده که سلیقه

رونـد و اگـر آن قواعـد     آیند و می حفظ قواعد نظام می

حفظ شود مهم نیست فردی با گرایش به این سـمت یـا   

سمت بیاید؛ چرا که مردم در هر انتخابـات تصـمیم    آن
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گرفتند. بدین ترتیب به کار فرهنگی مشغول شدم و  می

کـردم و   هایی مـی  در کنار آن به عنوان مشاور هم کمک

  .کردم در دانشگاه نیز تدریس می

 به توجه با شد آغاز جدید ٔ  وی با بیان اینکه وقتی دوره

صحنه بیایم، اظهار  به که کردم فکر دیدم که مالحظاتی

کرد: تصمیم گرفتم با آمدن به صحنه از وضعیت موجود 

هـا را نیـز بیـان کـنم.      برای مردم صحبت کنم و برنامه

دغدغه بنده نسبت به مشکالتی بود که در جامعه وجود 

دارد و البته دستاوردهایی داریم که متاثر از آمد و رفت 

ـ   دولت ذهبی ها نیست؛ مثال استقالل کشور و روحیـه م

مردم و نیز عالقه بـه کشـور و اسـالم از جملـه همـین      

 .دستاوردهای انقالب است

موسوی در ادامه با تاکید بـر حمایـت از تولیـد ملـی و     

رویه به کشور اظهار کـرد: متاسـفانه    انتقاد از واردات بی

االن شاهد هستیم کـه بازارهـای اسـالمی را کاالهـای     

جـات تولیـدی مـا    اند و بسیاری از کارخان بیگانه گرفته

انـد   اند و آنهایی هم که ورشکست نشده ورشکسته شده
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انـد و مشـغول فـروش کاالهـای      تولید را تعطیل کـرده 

  .دیگران هستند

وزیر دوران دفاع مقدس، در تشریح این مطلـب   نخست

هایی را عنوان کرد و گفت: به عنـوان یـک مثـال     مثال

بینیم یـا   ساده، پسته کالیفرنیایی را در آجیل تبریز می

مثال برنج پاکستانی و هندی در شـمال کشـور فـروش    

رود اما برنج کشاورزهای شمال کشور خودمـان روی   می

گوییم چرا اشـتغال   ماند. آن وقت می دست خودشان می

کم است و در نتیجه همین اشـتغال کـم، بیکـاری و در    

گیرد کـه   ها شکل می نتیجه بیکاری، اعتیاد و بداخالقی

د برای کشور به سود نیست. بنده از زاویـه  ادامه این رون

کنم و ایـن مـردم    یک نقد منصفانه، مسایل را مطرح می

  .نهایت تصمیم خواهند گرفت  هستند که در 

موسوی بخشی از مشکالت موجود در کشور را به نظـام  

هـا مربـوط    گیری و بخشی دیگر را بـه سیاسـت   تصمیم

ر کشـور  گیـری د  دانست و در مورد مساله نظام تصمیم

رود که ممکن  گفت: کشور با قواعد و شوراهایی پیش می
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هـا را   گیـری  ها را کند، کند امـا تصـمیم   است گاهی کار

  .تر خواهد کرد معقول

مـن  کـه   وزیر دوران دفاع مقدس، بـا بیـان ایـن    نخست
گیری مورد تهدیـد   احساس کردم که امروز نظام تصمیم

مانند شورای ، اضافه کرد: بعضا شوراهایی در کشور است

پول و اعتبار و شورای آمـوزش و شـورای اقتصـاد کـه     

رغـم اینکـه    متاسفانه در این دوره حذف شدند و علـی 

ها نبود اما مجلس باز هـم بـرای    دولت مایل به ادامه این

ها تالش کرد و بحث به مجمع تشـخیص   بازگرداندن آن

مصلحت نظام آمد که در آنجا به شکل قریب به اتفـاق،  

هـا رای داده شـد امـا متاسـفانه      ی ایـن شـورا  به احیا

شـود و   رغم این مساله باز هم اجرایی نمی بینیم علی می

  .اند ها معطل مانده باز هم این شورا

ها من معتقدم کـه یـک فـرد     وی ادامه داد: در کنار این

هـا در ایـن    گیرد و برآیند نظر هیچگاه جای جمع را نمی

شـود   و عقالنی می گیری درست ها منجر به تصمیم شورا

روند، امکان اینکـه یـک    ها از بین می اما وقتی این شورا
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شـود کـه در    فرد به جای جمع قرار بگیرد، فـراهم مـی  

شود در حالی کـه ایـن    ها ناپخته می گیری نتیجه تصمیم

گیریم؛ البته من وجـود   همه پول داریم، نتیجه عکس می

تـایجی  هـا ن  کنم اما به هر حال ایـن  سوءنیت را نفی می

  .آید است که به دست می

موســوی بــا اشــاره بــه اهمیــت و میــزان میرحســین 

کنندگی مراجع در کشور اظهار کرد: فردی که بـه   تعیین

کننده جامعه توجه  آید باید به نیروهای تعیین صحنه می

داشته باشد و مراجع جـزو ایـن نیروهـای تاثیرگـذار و     

و ملی مـا  های دینی  کننده هستند و جزو سرمایه تعیین

شوند. مرجعیت همواره هم، پناه مردم بوده  محسوب می

ــق مرجعیــت، خــود را از فشــار   ــردم از طری و هــم، م

  .اند زورمندان حفظ کرده

وی در پایان گفت: ما در قانون اساسـی کشـور، والیـت    

فقیه، مجلس، قوه مجریـه و قضـاییه داریـم و در کنـار     

شـده اسـت.   ها به اصل تفکیک قوا نیز اهمیت داده  این

من مطمئنم که همـه مراجـع بـه سرنوشـت انتخابـات      



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 166

دهند و مدافع یک انتخابات آزاد، منصـفانه و   اهمیت می

  .رقابتی بوده و هستند

اهلل جـوادی   مهندس میرحسین موسوی در دیدار با آیت

آملی نیز گفـت: مـردم انتظـار دارنـد مشکالتشـان در      

 حـل  از فـارغ  و شـود  حـل  اسـالمی  های ارزش ٔ  سایه

 را مسایل اسالم که ببینند مردم وقتی معیشتی، مسایل

  .شد خواهد ها آن خشنودی موجب کند می حل

ها قبل و  های سیاسی در دانشگاه وی با اشاره به فعالیت

های اسـالمی و   هایی که بین گروه بعد از انقالب و رقابت

های چپ وجود داشت، ادامه داد: بـه لطـف خـدا،     گروه

رد عمل شـد و بـدیلی بـرای رژیـم     حضرت امام )ره( وا

هـا و   شاهنشاهی به وجود آورد و بدین ترتیب اعتـراض 

مبارزات سمت و سو پیدا کرد. اگـر مـردم دورنمـایی از    

شوند و به پـیش   آینده داشته باشند، بیشتر منسجم می

  .روند می

وزیر دوران دفاع مقدس در ادامه بیان کـرد: هـر    نخست

شود و این  توجه واقع میکند، مورد  حرکتی که نظام می
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تنها به دلیل نقش ما در خاورمیانه نیست؛ بلکه به نقـش  

شـود. موفقیـت نظـام،     ما در جهان اسالم مربـوط مـی  

کنند به طور مستقیم بر  ها و کسانی که خدمت می دولت

ها تاثیر دارد و مـن   خشنودی مردم و ایمان و اعتقاد آن

را در معتقدم که خشنودی مردم، خشنودی حضرت حق 

  .پی خواهد داشت

موسوی، نقش مراجع در پیروزی انقالب و پـس از آن را  

قابل توجه، ارزیابی کرد و گفت: حضور مرجعیت موجـب  

هـا، تـالش در    اتحاد در بین مردم شد؛ در ابتدا اعتراض

ناامیدی بود و دورنمای روشنی وجـود نداشـت امـا بـا     

ره( اتصال مردم به مرجعیت و بـه ویـژه رهبـری امـام )    

  .چنین دورنمایی به وجود آمد

موسوی در ادامه به مشکالتی نظیر مشکالت فرهنگـی،  

سیاسی و اقتصادی در جامـه اشـاره کـرد و افـزود: در     

آمد مبنا این بود که  های قبل هر کس بر سر کار می دوره

کردم  این قواعد و قوانین را رعایت کند و طبیعتا فکر می

در کنار آن کارهای خوبی  اگر اشتباهاتی هم کرده باشم،



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 168

دهم و دولـت بعـدی آن اشـکاالت را برطـرف      انجام می

ای از این نداشتم که فکر کسی با  کند؛ بنابراین دلهره می

فکر بنده مغایر است اما در شرایط جدید کمی دغدغـه  

هـای   پیدا کردم و در این حضـور هـم تمـام چـارچوب    

  .ام جمهوری اسالمی را مدنظر قرار داده

ادامه به حضور خود در عرصـه انتخابـات اشـاره     وی در

کرد و افزود: من یک فرد دهاتی بودم که انقالب مرا بـه  

هـا باشـد    جلو پرتاب کرد و شاید این خصوصیت انقالب

کنند و در این مسیر قرار  که افراد فرودست پیشرفت می

گیرند؛ البته موقعیت هیچگاه حب ذاتی مـن نبـوده    می

کـارم در دولـت بـه کـار فرهنگـی      است و بعد از اتمام 

مشغول شدم اما این اواخر مشکالتی را احساس کردم و 

دیدم، فکـر کـردم    هایی که در خود می بر اساس توانایی

که باید کاری انجام دهم و در این راه سعی کردم کـه در  

  .حد وسع خود، نیتم را خالص کنم

هایی که به خـاطر آن انقـالب    متاسفانه بخشی از ارزش

 دیم، مخدوش شده استکر
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که متاسفانه  وزیر دوران دفاع مقدس، با بیان این نخست

هایی که به خـاطر آن انقـالب کـردیم،     بخشی از ارزش

مخدوش شده است، اظهار کرد: همیشه از قدیم اعتقـاد  

هـای   گیری حکومت در حوزه ام که هر نوع تصمیم داشته

وجـود   هایی که امروز به گذارد و نارسایی مختلف اثر می

آمده، قلب مردم را آزرده کرده است. بخشی از مسـایل  

 نیسـت  حل قابل ها حوزه ٔ  هست که بدون توجه به همه

رد توجه قـرار  مو تواند نمی تنهایی به ها این هیچکدام و

  .گیرد

موسوی همچنین با بیان اینکه هر چقدر منـابع کمیـاب   

تر به کار گرفته شود، برکات  در خدمت اهداف بلندمدت

یشتری دارد، یادآور شد: در زمان جنگ اگر ما درآمـد  ب

کم، امکانات، اسلحه و ارز کم داشتیم، علت اینکه کشور 

شد، این بود که آن منـابع کمیـاب در اختیـار     حفظ می

کنم کـه   اغراض شخصی و گروهی نبود. من احساس می

  .شود این منابع مانند اول انقالب استفاده نمی
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مساله نداشـتن نگـاه جـامع بـه     وی با بیان مصداقی از 

های مختلف، گفت: مثال وقتی در مجلس به خالفی  حوزه

شود اما جـوابی بـه آن    که صورت گرفته، تذکر داده می

دهیم، یعنی توجه نداریم که این مساله خالفی کـه   نمی

شود و جوابی به آن داده  در رادیو هم مستقیما پخش می

د. مـا دائـم در   گذار نشده است، چه تاثیری بر مردم می

معرض حمله هستیم و اگر سیال و شـفاف نتـوانیم بـه    

ای بـرای وسوسـه    سواالت مردم پاسخ بگـوییم وسـیله  

  .ایم دشمنان فراهم کرده

مهندس موسوی در پایان تصریح کـرد: رضـایت مـردم    

بسیار خوب است اما اگر هدف را ایـن قـرار دهـیم کـه     

خواهـد  رضایت آنی مردم را جلب کنیم، اثرات مخربـی  

داشت. اگر به مردم بگوییم کـه فـالن کـار چـه اثـرات      

ها دارد، قطعا همراه خواهنـد شـد و    بلندمدتی برای آن

  .حمایت خواهند کرد

اهلل العظمـی   مهندس میرحسین موسوی در دیدار با آیت

صافی گلپایگانی نیز با بیان اینکـه بایـد از آرای مـردم    
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گفـت: بایـد   صیانت شود و سالمت رای به وجود بیایـد،  

خواهد رای بگیرد، امانت مـردم   معلوم شود کسی که می

  .کند را حفظ می

موسوی در پایان گفت: نیـت خـود را در ورود بـه ایـن     

ام که نتیجه هـر چـه بشـود،     ای قرار داده گونه عرصه به

 .ای ناراحت نخواهم شد ذره
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 موسوی اقتصادی مانیفست

 جنگ خاتمه یافته و اقتصاد جنگی نیز خاتمه پیدا کرده است

 

 1388 فروردین ۲8
 

میرحسین موسوی در دیدار با بیش از هزار نفر از 

تولیدگران، مدیران صنعتی و اقتصادی و اقتصاددانان 

گزاره اقتصادی مدنظرش را بیان و تاکید کرد  51کشور، 

افته و اقتصاد جنگی نیز خاتمه پیدا جنگ خاتمه ی»که 

  .«کرده است

نیوز، میرحسین موسوی شامگاه  به گزارش خبرنگار قلم

پنجشنبه با جمعی از تولیدگران دیدار کرد و تولیدگران 

های خود در این جلسه پرداختند و  به بیان دغدغه

های خود را در این جمع  مهندس موسوی نیز دیدگاه

  بیان کرد.

http://shoraa.org/2009/04/post-260.php
http://shoraa.org/2009/04/post-260.php
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ی در این نشست که به شکل زنده از مهندس موسو

صدای قلم در اختیار کاربران قرار گرفت، در پاسخ به 

سواالت حاضران تاکید کرد: جنگ خاتمه پیدا کرده و 

  اقتصاد جنگی نیز خاتمه پیدا کرده است.

موسوی که به طور مکرر مورد تشویق تولیدگران قرار 

دگی گرفت، خط اصلی برنامه اقتصادی خود را بالن می

تولید، شکوفایی کارآفرینی و ثبات و پیشرفت خواند و 

ای تخصیص  در ادامه بیان کرد: منابع کشور باید به گونه

  یابد که زمینه رشد کشور فراهم شود.

رفت از شرایط کنونی را با  مهندس موسوی راه برون

پذیر دانست و تاکید کرد  محوریت بخش خصوصی امکان

شد اقتصادی کشور که بخش خصوصی عامل اصلی ر

  است.

وی در ابتدای این نشست ضمن تشکر از نخبگان و 

فعاالن اقتصادی برای شرکت در این جلسه گفت: من 

گیریم و هم آن را به مفهوم  این حضور را به فال نیک می

که ببینند  دانم؛ نگرانی مبنی بر این نگرانی می
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 آیند چه آشی برای ملت ما کاندیداهایی که به صحنه می

اند، مخصوصا با توجه به تجربیات چند سال اخیر  پخته

  اند. که همه حساس شده

موسوی اظهار کرد: مسایل اقتصادی هم از جمله 

های زیادی در  ترین مباحث کشور است و دلهره مهم

  ها به این مساله وجود دارد. نحوه ورود دولت

وزیر دوران دفاع مقدس با اشاره به سفر اخیر  نخست

ترین  استان خوزستان اظهار کرد: شاید زرخیزخود به 

استان ما استان خوزستان باشد. دارا بودن منابع آبی 

عظیم، انرژی و نفت فراوان، گاز، برخورداری از رودخانه 

کارون، موقعیت استراتژیک ویژه، همسایگی با عراق به 

ویژه بعد از سقوط صدام یعنی همسایگی با کشوری 

گذاری و تعامل در آن به  یهگشوده برای امکان سرما

عنوان دارنده دومین ذخایر نفتی جهان، نزدیکی به 

عربستان و کویت و مرتبط با مناطق آزاد بسیار نیرومند 

های این استان محسوب  ویژگی  در خلیج فارس از جمله

 شود. می
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وی در ادامه با اشاره به وجود منابع عظیم در خوزستان 

شوید گویی رنگ فقر را  گفت: وقتی وارد خوزستان می

روید گله و  اند و هر کجا که می در این سرزمین پاشیده

  دشواری است.

موسوی با بیان اینکه نرخ بیکاری در آن منطقه حداقل 

ها گفته  شود و در برخی از شهر درصد اعالم می 19

درصد بیکاری وجود دارد ظهار  30شود که باالی  می

شوید،  ر و اهواز میخرمشه  کرد: وقتی وارد آبادان، 

ها شایسته یک سرزمین  تن بینید نه مسایلی که می

پربرکت نیست بلکه شایسته یک ملت سرافراز و استانی 

که در دفاع مقدس، آن همه ایثار و قربانی داد هم 

 .نیست

نمای  وی، استان خوزستان را تا حد زیادی آیینه تمام

طرح کل کشور دانست و گفت: برای نمونه فقط درباره 

ای که در مورد منطقه آزاد برای آبادان و  مصوبه

خرمشهر داریم، ظرف سه چهار سال گذشته درست 

مانند تغییری که برای ریاست بانک ملی یا بانک مرکزی 
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رییس عوض شده و در سطح استان چند  5، 8داشتیم، 

آیند و  ها می استاندار تغییر کرده است و فرماندار

یی وجود دارد و یکی از عوامل ها روند و دائم تعویض می

  تواند همین مساله باشد. مشکالت می

موسوی یادآور شد که یکی از اصلیترین مسایلی که اگر 

های کنونی را  افتاد، خیلی از بحران در کشور اتفاق می

داشتیم، برخورد عقاید و سینه باز داشتن برای  نمی

  های گوناگون است. شنیدن حرف

تن از تولیدگران به بیان  10در ادامه این جلسه، 

های خود پرداختند و مهندس موسوی پس از  دغدغه

گزاره اقتصادی  51ها به بیان  های آن پایان صحبت

مدنظرش پرداخت و در حالی که تقریبا پس از هر گزاره 

 :گرفت، تیتروار بیان کرد مورد تشویق حاضران قرار می

 

د. سرعت و ان عصر کنونی را عصر شتاب تاریخ خوانده. 1

اجتماعی در اثر انقالب دانایی -شتاب تحوالت اقتصادی 
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ترین سطح خود در طول تاریخ بشر رسیده  سابقه به بی

  است.

امروزه، توسعه را به صورت قدرت انعطاف کافی در . ۲

اجتماعی برای مواجهه به موقع و  -های اقتصادی  نظام

  کنند. کارآمد با این تغییرات تعریف می

صلی برنامه اقتصادی، بالندگی تولید، شکوفایی خط ا. 3

  کارآفرینی، ثبات و پیشرفت خواهد بود.

چنین اهدافی در پرتو استقرار نهادهای کارآمد و . 8

  سر خواهد شد. انعطاف پذیر می

ای تخصیص داد که  بایستی منابع کشور را به گونه. 5

های  شرایط برای رشد پایدار تولید متکی بر ظرفیت

انسانی کشور فراهم شود. تأمین منافع آحاد ملت  باالی

تواند  ایران در گروی ایرانی بالنده و رو به پیشرفت می

  تأمین شود.

رفت از شرایط کنونی و نیل به توسعه  راه برون. 2

اقتصادی با تأکید بر تولید و اشتغال با محوریت بخش 

  پذیر است. خصوصی امکان
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ق رشد و توسعه بخش خصوصی عامل اصلی در تحق. 7

  اقتصادی برای کشور است.

هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که . 8

های بخش خصوصی اصلیترین نقش را  در آن فعالیت

  نداشته باشد.

همچنین هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه . 9

ریز و  نداریم که در آن دولتی توانمند و برنامه

گرا نقش اساسی در فراهم  گذار و ناظر و توسعه سیاست

نمودن بسترهای مناسب برای حضور توانمند فعاالن 

  اقتصادی خصوصی را فراهم نکرده باشد.

دولت به نمایندگی از آحاد جامعه از جمله فعاالن . 10

اقتصادی، بایستی توان خود را در خدمت ارتقای توان و 

تسهیل شرایط حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد 

  ها قرار گیرد. که در رقابت با آن نه آن صرف کند و

های  ارتقای مؤثر مشارکت بخش خصوصی و تشکل. 11

گیری یک  سازی و تصمیم مرتبط با آن در فرایند تصمیم

ضرورت است. این نقیصه مهمی است که در ساز و کار 
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گذاری کشور از پیش وجود داشته  ریزی و سیاست برنامه

ریزی  ی و نظام برنامهریز و سازمان مدیریت و برنامه

  کشور بایستی بر این مبنا احیا و بازسازی شود.

گذاران  بسترسازی و تسهیل شرایط برای سرمایه. 1۲

ایرانی در اولویت قرار دارد و میزبان سرمایه گذار 

  خارجی، بخش خصوصی توانمند است نه دولت.

گذاری منوط به احترام به  گسترش تولید و سرمایه. 13

ها، ایجاد  کیت مردم، تالش برای ثبات سیاستحقوق مال

جریان آزاد و شفاف اطالعات به منظور جلوگیری از 

خواری و کاهش ریسک برای  فساد و رانت

  گذاران بخش خصوصی است. سرمایه

های اخیر از منظر کاهش  اقتصاد کشور در سال. 18

شفافیت در ارائه اطالعات تنزل کرده است و به اعتبار 

  وارد آمده است. دولت لطمه

الگوی رفتاری دولت و نحوه نگرش آن به مردم و . 15

بخش خصوصی باید تغییر کند. در هر گونه حرکت 

اصالحی تقدم با اصالح رفتار دولت است. برای تحقق 
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شعار اصالح الگوی مصرف نیز باید نخست از دولت 

  شروع کرد.

ها  ثباتی و تغییرات پی در پی و نابهنگام سیاست بی. 12

ترین دغدغه فعاالن اقتصادی تبدیل شده است  به مهم

های اقتصادی به ضرورتی  لذا ثبات در مدیران و سیاست

  گریزناپذیر تبدیل شده است.

تغییرات مکرر وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و . 17

ثباتی جایگاه مدیران  ها نمادی از بی روسای بانک

نیز تاثیر داشته  ها ثباتی سیاست اقتصادی است که بر بی

  است.

ثباتی حتی در سیاست خارجی هم مشکالت  بی. 18

فراوانی در مسیر جریان تجارت خارجی ایران در همه 

های اقتصادی ما را از بین برده  ابعاد پدید آورده و فرصت

  و کار تجار را بسیار سخت کرده است.

شناسانه و  ثباتی تصمیمات غیرکار در کنار این بی. 19

ده آثار سوئی را در عرصه اقتصادی به دنبال شتابز

  داشته است.
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به عنوان نمونه چنین تصمیماتی پی آمدهای مخربی . ۲0

که بسیاری از  بر سیستم بانکی کشور داشته در حالی

های دولت به گردن سیستم بانکی گذاشته  کاری ندانم

شناسانه موجب شده  شده است. تصمیمات غیرکار

  دوره مظلوم واقع شود.سیستم بانکی در این 

استقرار ثبات یک ضرورت جدی است که آن را با . ۲1

گیری  اتکا بر حاکمیت قانون و بازسازی نظام تصمیم

  کشور دنبال خواهم نمود.

قدم باشد نه  دولت باید در احترام به قانون پیش. ۲۲

  که خود قوانین را زیر پا بگذارد. این

نادیده گرفتن  های اخیر تفریغ بودجه، گزارش. ۲3

الزامات قانون بودجه در اختصاص بودجه برای واردات 

بنزین، نادیده گرفتن نقش و جایگاه مجلس در 

قانونگذاری و نظارت بر اعمال مجریان حاکی از روندهای 

  ای در نقض حاکمیت قانون است. نگران کننده

ها  روندهای اخیری که در بحث هدفمندکردن یارانه. ۲8

کند که دولت  شائبه را ایجاد می دنبال شد این
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خواهد به خاطر تصمیم شجاعانه نمایندگان در  می

مخالفت با تصمیم شتابزده دولت در این زمینه، بین 

  مردم و نمایندگانشان رویارویی ایجاد کند.

گیری کشور از  احیا و بازسازی نظام تصمیم. ۲5

  اولویتهای برنامه من است.

نگری، طراحی و استقرار اصل محوری در این باز. ۲2

نظامی است که در آن شناسایی مسائل جامعه و یافتن 

ها توسط  حل های مناسب برای آن و نیز اجرای راه حل راه

ها  های صنفی، شورا های مردمی )اعم از اتحادیه تشکل

شناسی کشور صورت  و...( و با استفاده از ظرفیت کار

 خواهد گرفت

 

ریزی هم مبتنی بر  برنامهاحیای سازمان مدیریت و . ۲7

  چنین اصلی خواهد بود.

ریزی بایستی  های سازمان مدیریت و برنامه نارسایی. ۲8

که آنرا منحل  شد نه این در چنین قالبی رفع می

 کردیم. می
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یابی  گیری مشارکت و نقش با اصالح ساختار تصمیم. ۲9

اندرکاران اقتصادی اعم از صنوف و بازاریان،  همه دست

ران و کارگران در حل مسائل اقتصادی تولیدگ

  سیستماتیک )نظاممند( و مؤثر و دائمی خواهد شد.

تعامل گسترده سیاسی و اقتصادی با کشورهای . 30

مختلف جهان با حفظ استقالل کشور بایستی در دستور 

هایی که  آفرینی کار روابط خارجی قرار گیرد و از جنجال

  ممانعت کرد. کند باید در این مسیر خلل ایجاد می

تجارت بخشی از نیاز اقتصاد ملی است و مورد . 31

  حمایت دولت اینجانب خواهد بود.

بایستی به سمت تنظیم یک رابطه مناسب بین . 3۲

بخش تولید و توزیع در راستای پیشرفت و توسعه 

  اقتصادی حرکت کرد.

بانک یک بنگاه اقتصادی است و نباید به حیاط . 33

  شود. خلوت دولت تبدیل

گیری  شورای پول و اعتبار با تقویت قدرت تصمیم. 38

  آن باید احیا گردد.
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سازی  ها در فرآیند خصوصی کارکنان بانک. 35

  های دولتی مشارکت داده خواهند شد. بانک

اهتمام اصلی ما به حرکت در جهت تحقق . 32

  ساله کشور خواهد بود. انداز بیست چشم

یگر یک انتخاب نیست بلکه اقتصادی برای ما د 8۸رشد 

  یک الزام است.

گذاری مداوم با  بدون سرمایه  8۸رسیدن به رشد 

فناوری پیشرفته و مدیریت برجسته   وری باال،  بهره

ممکن نیست و لذا حضور غالب بخش خصوصی در 

اقتصاد آینده ایران با رعایت قوانین و مقرارت ضد 

ناپذیر  بانحصار و پایش بازار به وسیله دولت اجتنا

  است.

  اهتمام جدی به اجرای کامل، : 88نحوه اجرای اصل . 37

قانون  88های کلی اصل  جانبه و دقیق سیاست همه

ناپذیر برای توسعه ملی  های اجتناب اساسی از ضرورت

سازی در حال حاضر  است. آنچه به عنوان خصوصی
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ور دولتی است.  شود تثبیت مدیریت غیر بهره انجام می

آنچه به بخش خصوصی آن هم به طریق  در واقع

ارزش  10۸شود شاید کمتر از  نامناسب واگذار می

  ها باشد. واگذاری

سازی و نیز به طور کلی  از جمله موانع در خصوصی. 38

، وجود تبعیضات  تقویت و فعال شدن بخش خصوصی

ها و خدمات  ای است که در ارایه مواد اولیه و کاال عمده

های دولتی و خصوصی اعمال  ن بنگاهدر اختیار دولت بی

شود. به عنوان مثال قیمت خوراک تحمیلی به یک  می

شود و  پتروشیمی دولتی با خصوصی متفاوت دیده می

ها که اتفاقا در قانون اصل  نظایر آن. باید به این تبعیض

  پایان داد.  نیز برآن تاکید شده،  88

های  الیتها در فع ها و بیمه ممانعت از حضور بانک. 39

رقابتی )غیر از موضوع اصلی فعالیت خودشان( با بخش 

هایی است که باید به آن توجه  خصوصی از دیگر زمینه

  شود.
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ساماندهی فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی در . 80

امور اقتصادی به نحوی که مانع توسعه و توانمند شدن 

  بخش خصوصی نشوند.

 70۸دی که بیش از قطعا عبور از وضیت فعلی اقتصا. 81

های دولتی صورت  تولید ناخالص داخلی به وسیله بنگاه

گیرد به وضعیت مطلوب اقتصادی نیاز به زمان دارد و  می

یک شبه قابل انجام نیست و قطعا گذار از وضعیت 

ریزی منظم  موجود به وضعیت اقتصادی مطلوب به برنامه

  بسان ترسیم یک منحنی مجانب نیاز دارد.

گذاری اقتصادی در تعامل با محیط  ش سیاستپذیر. 8۲

توانیم به  خواهیم و نه می ما نه می -المللی اقتصادی بین

ای بدون ارتباط در اقیانوس جهانی زندگی  عنوان جزیره

نیازهای الزم  کنیم. تعامل سازنده و موثر با جهان از پیش

  ای بهتر برای نسل حاضر،  برای توسعه و ساختن آینده

  های بعدی ماست. نسلجوانان و 
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گاه به مفهوم  عدالت ضامن توسعه ملی است و هیچ. 83

توزیع فقر نیست. بدون کاهش فاصله طبقاتی توسعه 

 متوازن و پایدار قابل دسترسی نیست.

باید رویکرد جامع به مفهوم رفاه عمومی در کشور . 88

تامین اجتماعی   مسکن،   بهداشت،   اعم از آموزش، 

  داشته باشیم.

های برابر برای آحاد ملت  باید به سمت ایجاد فرصت. 85

  پیش برویم.

ای به  های قومی و منطقه باید با توجه به ویژگی. 82

  ای و محلی توجه ویژه داشته باشیم. عدالت منطقه

توانمندسازی طبقات میانه راهی برای امکان . 87

  حمایت موثر از مستضعفان جامعه است.

نع عمده توسعه اقتصادی ملی و فساد اداری ما. 88

های  ثباتی و افزایش هزینه موجب افزایش بی

های اقتصادی است. مبارزه با فساد خرد و فراگیر  فعالیت

های اداری به ویژه  و کلی و سازمان یافته در سیستم
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آنچه که زندگی مردم و فضای کسب و کار را ناسالم و 

  هاست. دچار اختالل کرده است از ضرورت

ها مستلزم رعایت تدریجی و  هدفمند کردن یارانه .89

انجام آن در میان مدت و با فراهم کردن پیش نیازهای 

نظیر اصالح ساختار و فرایند تولید با هدف   الزامی آن، 

کاهش شدت انرژی و استقرار نظام فراگیر حمل و نقل 

که این کار باید به نحوی  سور است. ضمن آن عمومی می

از یک سو موجب افزایش فاصله  صورت پذیرد که

های ما در تولید و  طبقاتی نشده و از دیگر سو به مزیت

به ویژه در صنایع متکی بر گاز طبیعی آسیب نرساند. 

ها منجر  نباید منابع مالی حاصل از هدفمند کردن یارانه

های جاری  به بزرگ کردن بدنه دولت و افزایش هزینه

های اساسی  باید قدمآن شود. بلکه به کمک این منابع 

در جهت فراگیر کردن و ارتقا کیفیت تامین اجتماعی در 

  کشور برداشت.

های  تمرکز نظام حکمرانی ملی منجر به عدم تعادل. 50

و توزیع خدمات در سطح ملی شده است. در   جمعیتی، 
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شهر بزرگ  7جمعیت شهری در   85۸حال حاضر حدود 

ت از طریق برنامه بایس استقرار دارند. تمرکززدایی می

ها با  گذاری آمایش سرزمین شامل هدایت سرمایه

استفاده از سازوکارهای حمایتی اقتصادی و استفاده از 

ها درقانون اساسی و به  ظرفیت اصول مربوط به شورا

های حکمرانی محلی صورت  سود افزایش اختیارات نظام

  گیرد.

مهم  در برنامه پنجم در حوزه اقتصاد به چند فراز. 51

  توجه خواهد شد:

اول اینکه حتی اگر الیحه برنامه پنجم نیز به مجلس 

از مجلس پس گرفته خواهد شد و با   تقدیم شده باشد، 

یافته با مدیران با تجربه در سطح ملی و  مشورت سازمان

اصالح خواهد شد. دوم   ای و مدنی،  نیز نهادهای حرفه

تشکیل و فعال که صندوق توسعه ملی در این برنامه  این

که برنامه بر اساس بازتعریف  خواهد شد. سوم این

  جایگاه دولت که متضمن شفافیت عملکرد، 

گیری  کوچک شدن حجم دولت و جهت  پذیری،  نظارت
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های عمرانی دولت عمدتا به سمت و سوی ایجاد  طرح

زیربناهای الزم برای توسعه کشور تنظیم خواهد شد. 

دی دولت در بخش که کاهش جدی تص چهارم این

اقتصادی مورد نظر خواهد بود. پنجم اینکه در بخش 

های  اقتصاد توجه به توانمندسازی و تقویت بخش

  خصوصی و تعاونی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.

های خود، به  میرحسین موسوی پس از بیان گزاره

های مطرح شده  ها و دغدغه صحبت درباره برخی پرسش

  خت.در این نشست پردا

سازمان تجارت جهانی و  WTO ٔ  موسوی درباره

پیوستن ایران به این سازمان گفت: متاسفانه در این 

ایم؛ البته ورود ما به این سازمان  زمینه خیلی فعال نبوده

های سیاسی هم هست  های فنی ندارد و جنبه تنها چنبه

و اگر اجماعی در آن سازمان به وجود نیاید و حتی یک 

کند ما مشکل خواهیم داشت ولی نظر کشور مخالفت 

که باید تالش کنیم وارد این  بنده این است که ضمن این
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ها  بیرون بودن ما از این سازمان فرصت  سازمان شویم، 

  و تهدیدهایی برای ما دارد.

که اگر در  وزیر دوران دفاع مقدس با بیان این نخست

بین بودیم و مسایل سیاسی را  های گذشته واقع سال

دانستیم که ورود به این سازمان برای ما با  دیدیم، می یم

مشکل همراه خواهد شد و تاخیر خواهد داشت، پس 

های بیرون ماندن از این سازمان باید  حداقل از فرصت

های بیرون ماندن  کردیم گفت: ما از فرصت استفاده می

  ایم. از سازمان تجارت جهانی استفاده نکرده

قدر که دست ما باز است،  نه آنوی افزود: در این زمی

 WTOدست ترکیه و کشورهای همسایه که عضو 

ها همین  هستند، باز نیست؛ بنابراین یکی از پروژه

  مساله است که باید بر روی آن کار کنیم.

وزیر ایران با اشاره به برخی از  آخرین نخست

شناسان اقتصادی  های مطرح شده توسط کار صحبت

زی ما قطعا باید شناور و اظهار کرد: سیاست ار

توانیم بخش اخیر را از آن  شده باشد و ما نمی مدیریت
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توانیم به سمت  حذف کنیم و در عین حال نمی

های آمرانه و حاکمانه برویم و شرایط هم این را  سیاست

  کند. ایجاب نمی

موسوی در ادامه با تاثربرانگیز خواندن برخی مطالب 

وضوع که اعتبار مطرح شده در این جلسه، این م

است را  193کشور رتبه  198گذرنامه ما در بین 

دهنده خواند و افزود: این مساله، مساله اقتصادی  تکان

  خورد. هم نیست و واقعا به انسان بر می

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به بحث 

بنده اعتقاد دارم  اقتدار بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: 

اقتدار بانک مرکزی پیش برویم. از  که باید به سمت

قدیم هم به این مساله گرایش داشتم ولی زمان جنگ 

پذیر نبود. در اول انقالل مشکالتی که  این مساله امکان

بانک مرکزی و دولت داشتند، موجب شد که رییس 

من اعتقاد  بانک مرکزی در جلسات دولت شرکت کند، 

دی داشت، که فوای دارم که این شرکت کردن ضمن این

ضررهایی هم داشت و آن، بستگی و پیوند بسیار زیاد و 
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غیرعادی دولت به مسایل سیاست پولی و نقش اساسی 

بانک مرکزی بود، یعنی حضور بانک مرکزی تنها در 

شورای اقتصاد کافی بود و حضور آن در دولت را خیلی 

  بینم. دیدم و االن هم نمی مناسب نمی

بگویم اگر رای آوردم چنین خواهم  وی تاکید کرد: نمی

کاری را خواهم کرد ولی به این سمت حرکت خواهم 

مساله اقتدار   کرد. طبیعی است که در کنار این امر، 

بانک مرکزی اصل خواهد بود. ثبات حاکم بر بسیاری از 

ها و  اقتصادهای جهان را ناشی از اقتدار بانک مرکزی آن

ا هم به آن دانم که امیدوارم در کشور م نقش آن می

سمت پیش برویم. حداقل فایده آن، این است که از 

کند و  های سریع بانک مرکزی جلوگیری می جابجایی

  خود این مساله خیلی تاثیر دارد.

موسوی درباره پرسش مطرح شده درباره نرخ ارز نیز 

گفت: بنده موافق برخورد آمرانه با این مساله نیستم و 

تابم و به نظرم  بر نمی ها را دخالت دستوری در بانک

ای باید به قانون رجوع کنیم و  آید که در هر مساله می
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اگر مشکالتی در این ساختار هم وجود دارد و از نظر 

رو هستیم، باز هم از  هایی روبه محتوای قانون با نارسایی

تواند  ها را حل کنیم چرا که این می طریق قانون باید آن

کند و به ثبات  آرامشی را در سطح کشور ایجاد

  ها کمک خواهد کرد. سیاست

وزیر دوران دفاع مقدس همچنین راجع به بیمه  نخست

مرکزی اظهار کرد: بنده اعتقاد دارم که بیمه مرکزی باید 

در اجرا وارد نشود و شبیه نقش بانک مرکزی را در قبال 

  ها بازی کند اما االن این چنین نیست. بقیه بیمه

یالیستی یا لیبرالیستی در وی درباره گرایش سوس

نظریات اقتصادی خود گفت: من همیشه از اقتصاد 

کنم و اقتصاد اسالمی را هم از مسایلی  اسالمی بحث می

هایی در اقتصاد  بینم و اصول و گرایش که گفتم جدا نمی

  هایی با این مسایل ندارد. شناسم که تناقض اسالمی می

که  ا بیان اینوزیر دوران دفاع مقدس در ادامه ب نخست

های دولت در زمان دفاع مقدس،  یکی از دغدغه

پرداختن به صنوف تولیدی بود، افزود: بنده شهادت  
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دهم که با اندک توجهی که دولت به این بخش  می

ها سامان داده  داشت، یک اشتغال وسیعی توسط این

ریزی  شد و در رابطه با خود دفاع مقدس هم در برنامه

دادند  اینکه آن زمان مهمات به ما نمیکه شد با توجه به 

و پول هم نداشتیم، این صنوف تولیدی به طور وسیع در 

شدند. برای مثال یکی از  سراسر کشور به کار گرفته می

وارد کردن  کارهای زیبایی که آن موقع صورت گرفت، 

بود که  CNCهای تراش  تعداد قابل توجهی از ماشین

د. در زمینه پشتیبانی های خصوصی توزیع ش بین کارگاه

های تراش برای برخی قطعات  از جنگ هم همین ماشین

ها به کار گرفته شدندو هر کس در  حساس و خمپاره

آینده بیاید، همین سیاست با همین روحیه باید ادامه 

  داشته باشد.

وی به مساله سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: بحث 

مطرح کنیم.  88سهام عدالت را باید در چارچوب اصل 

برداشت من این است که شیوه اجرایی طرح سهام 

سازی واقعی را به خطر انداخت. این  عدالت، خصوصی
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مساله جنبه سیاسی هم پیدا کرده است و یکی از 

  مشکالت ما هم جمع و جور کردن این مسایل است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی 

ر جلسه، خاطرنشان دیگر از مشکالت مطرح شده د

کارخانه  8۲ریزی تا کنون  کرد: به دلیل نبود برنامه

هایی که بدون پزشک در  سیمان داشتیم یا بیمارستان

سراسر کشور وجود دارد. یکی از مشکالتی که دولت در 

این زمینه دارد، اختصاص منابع کمیاب در خدمت 

ها  اغراض سیاسی است؛ بسیاری از این تعهدات و برنامه

  شی از این مسایل است و ایستادن در مقابل آن هزینهنا

شاءاهلل همگی  طلبد و محکم بودن الزم دارد که ان می

  داشته باشیم.

موسوی در ادامه با اشاره به مساله کسب و کار در کشور 

اظهار کرد: یکی از عزیزان راجع به محیط کسب و کار 

صحبت کردند و این اصطالحی است که کم کم در حال 

تر شدن است و متاسفانه سال به سال دراین زمینه  باز

کنیم. مسایلی شبیه این امر یا مساله  تنزل پیدا می
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تواند امنیت  ها می ها، ثبات در مدیریت ثبات در سیاست

اقتصادی و کسب و کار را در کشور ما ایجاد کند. با 

ای که در این زمینه  توجه به آشفتگی بیش از اندازه

نده اعتقاد دارم که در یک سطح باال نهادی وجود دارد، ب

سازی اقتصاد کشور باید طراحی شود که در  برای روان

های نظری کار  کنار افرادی که در اجرا هستند و در جنبه

هایی تهیه شود و پیش  اند به طور مرتب پروژه کرده

  برویم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: گاهی 

بهبود فضای کسب و کار به  های مربوط به توسعه شاخص

های  ها برنامه رسد و برای تک تک این ها مورد می ده

ها در اختیار قوه قضاییه  خاصی الزم است. بخشی از این

تواند با قوه قضاییه کار کند. بخش  است ولی دولت می

ها و قوانین و مقررات است که  نامه دیگر مربوط به بخش

الیت اقتصادی عمال برای گرفتن اجازه جهت یک فع

گذاری  ساده طوری کار به طول انجامد که امکان سرمایه

برد و خود این مساله فساد ایجاد  و رقابت را از بین می
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ها هم به همین  ها و امثال این کند و بخشی از رشوه می

گردد. ثبات در مدیریت، ثبات در  مساله بر می

ها و بهبود بخشیدن حداکثری در فضای کسب  سیاست

  هایی است که بنده پیگیری خواهم کرد. ر از برنامهو کا

موسوی در ادامه راجع به نگاه خود به صنعت گردشگری 

مساله  نظر از مسایل اقتصادی،  اظهار کرد: صرف

های فرهنگی عمیقی دارد. در منطقه،  گردشگری جنبه

کشور ترکیه درآمدهای زیادی از این طریق دارد و به 

سطح کشور خود ایجاد کرده عالوه اشتغال عظیمی در 

است. در این زمینه با موانعی از قبیل مسایل فرهنگی 

روبه رو هستیم ولی به نظر من آن مسایل فرع بر این 

های کشور ما را تحت تاثیر خود  قضیه است که جاذبه

ها و تزلزل در این زمینه،  گذاری قرار دهد، فقدان سرمایه

رادی که تخصص و ها و به کارگیری اف تزلزل در سیاست 

همت این کار را ندارند از جمله مشکالت ما در این 

زمینه است. چنین افرادی ممکن است در فضاهای 

سیاسی و مذهبی کار کنند اما این صنعت را از عمق و 
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شناسند و به کارگیری این افراد موجب شده  درون نمی

  گرد داشته باشیم. در این زمینه عقب

زدایی در این  شور و تنشخارجی ک  موسوی، سیاست

گردشگری بسیار موثر دانست و   ها را در صنعت سیاست

تصریح کرد: اگر ما با همین صنعت و در جای دیگر به 

وسیله مثال کارهای تولیدی بتوانیم ارز جمع کنیم و 

اشتغال را باال ببریم، شاید آن موقع بتوانیم ادعا کنیم 

ا کردن است که وابستگی ما به نفت در حال کاهش پید

وگرنه همیشه این طوق بر گردن اقتصاد ایران خواهد 

  بود.

وزیر دوران دفاع مقدس در ادامه درباره دیدگاه  نخست

خود نسبت به مهاجرت نخبگان به خارج از کشور و 

جذب نیروهای جوان تحصیلکرده به داخل کشور گفت: 

ترین  ها عوامل مختلفی دارد که شاید مهم این مهاجرت

که یک جوان بداند اگر  نداشتن دورنماست و این ها آن

خواهد چه کار کند و به کجا برسد و اینکه آیا  بماند می

دورنمایی برای خالقیت، مسکن و رشد ازدواج وجود 
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دارد یا خیر. بهترین نیروهای ما در دانشگاه صنعتی 

شوند و  های ما جذب می شریف و برخی دیگر از دانشگاه

خواهند و کافیست  ی پول هم نمیها حت بسیاری از آن

گذاری خوبی در کشور انجام شود و او احساس  سرمایه

تواند از دانش خود استفاده کند. حتی در  کند می

ام که افراد  ای را دیده تولیدگران کشور هم چنین مساله

دانند و زرنگی این مساله را هم دارند که  به خوبی می

یل عشق و وارد بخش سوداگرانه شوند ولی به دل

ای که به صنعت کشورشان داشتند، به عنوان یک  عالقه

  اند. مساله اخالقی و دینی در جایگاه خودشان ایستاده

هایی در  وی خاطرنشان کرد: متاسفانه یک نوع دخالت

شود  ها در کشور داریم که موجب می ها و گرایش سلیقه

دولت و دیگران به او اعتماد  جوان احساس کند، کشور، 

ارند. در فضایی که دوستی و آشتی در میان همه ملت ند

ها دخالت و  باشد و در امور خصوصی و داخلی خانواده

ها را بهتر نگه داریم.  توانیم این نیرو تجسس نشود، می

ها به خارج کشور عوامل متعددی دارد که  مهاجرت
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بخشی از آن فرهنگی و سیاسی و بخشی هم اقتصادی 

  ها برنامه داشته باشیم. موعه ایناست و ما باید برای مج

ها و ایجاد امنیت  گذاری وی گفت: ثبات در سیاست

اقتصادی در کشور جزو مواردی است که به کم شدن 

  کند. ها بسیار کمک می خود به خودی این مهاجرت

موسوی در ادامه درباره مشکل بیکاری در کشور به 

گذاری اشاره کرد و گفت: در بخش  مساله سرمایه

گذاری اگر بخواهیم به سراغ صندوق ذخیره  رمایهس

شود و  ها برویم مشکلی گشوده نمی ارزی و امثال این

افتاد، در نتیجه دولت  ها اتفاق می شد در این سال اگر می

در این رابطه به کارآفرینان و ابتکارات بخش خصوصی 

نگاه کند و فضایی را فراهم کند که رونق و حرکتی در 

های  حل خواهم بگویم راه وجود بیاید. نمیاین رابطه به 

موضعی و کوچک در این زمینه وجود ندارد برای اینکه 

ها را کاهش دهد ولی اصل قضیه این است که  اندکی درد

پذیر  تولید، آن هم جز با تکیه بر بخش خصوصی امکان

 .نیست برای اینکه این مشکل را حل کند
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در  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد:

آید،  کشورهای دیگر وقتی مشکل بیکاری پیش می

های بزرگ و کارهای دیگر را شاهد  شروع برخی پروژه

ها در دولت فعلی هم به  هستیم؛ کارهایی که برخی از آن

عنوان کارهایی که انجام شده و جواب نداده صورت 

ها؛  های زودبازده و امثال این گرفته است، نظیر طرح

ی باید اجرا شود که چنین آثار سوئی های ها و طرح پروژه

نداشته باشد. در آینده یکی از اصلیترین مشکالت هر 

آید، مساله تورم و بیکاری است و  دولتی که روی کار می

تر است و یکی از  کننده ها تعیین اینکه کدام یک از این

تصمیمات دردناک برای هر دولتی همین مساله خواهد 

  بود.

دیگری درباره توسعه بخش   وی در پاسخ به پرسش

قانون اساسی و رسیدن به سهم  88اجرای اصل  تعاون، 

اظهار کرد: از اول   واقعی بخش تعاون در قانون اساسی، 

انقالب همه به مساله تعاون اعتقاد داشتیم ولی 

گاه جدی گرفته نشده است و یکی از  متاسفانه هیچ
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 دالیل رشد نیافتن این بخش هم همین مساله بوده

است. گاهی بخش تعاون را در مقابل بخش خصوصی 

اند که به نظر من به هیچ وجه چنین چیزی  قرار داده

ای فراهم آمده  زمینه 88درست نخواهد بود. االن با اصل 

کنم اگر این اصل را اجرا کنیم بسیار مهم  است و فکر می

  خواهد بود.

مجبوریم  88موسوی خاطرنشان کرد: برای اجرای اصل 

گیری در این زمینه را از نظر  گاه نهاد تصمیمجای

موقعیت و منزلت در سیستم اداری ارتقاء  اختیارات، 

بدهیم. یکی از مشکالت ما این است که برای کارهای 

ها و نهادهای ضعیف، با اختیارات کم و  بزرگ با سازمان

کنیم  با مدیران بسیار ضعیف کار را شروع و فکر می

سازی همین مساله است. اگر  یکی از مشکالت خصوصی

این مساله حل شود مشکل بخش تعاون هم حل خواهد 

  شد.

در ادامه پرسشی درباره چگونگی حل مشکالت استان 

خوزستان مطرح شد که مهندس موسوی پاسخ داد: با 
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های کشور ما  توجه به اینکه خون افرادی از همه آبادی

ین در خوزستان ریخته شده، حسی که مردم نسبت به ا

استان دارند مشابه هیچ استانی نیست و ما باید این 

سرمایه ملی را پشتوانه بازسازی آن مناطق قرار دهیم. 

ها در این استان باید  در عین حال برخی زیرساخت

اصالح و کارهای اساسی در آنجا باید انجام شود. این 

استان برخی مشکالت محیط زیستی هم دارد که موجب 

گذاری از استان  و فرار سرمایههای بزرگ  مهاجرت

  شود. خوزستان می

وی مشکل وجود گرد و غبار فراوان در استان خوزستان 

را از جمله مشکالت محیط زیستی مهم این استان 

برشمرد و افزود: این مشکل ظاهرا ناشی از برخی 

ها و  مسایل نظیر عدم محاسبات مناسب در سدسازی

تواند  عراق میفرسایش برخی مناطق در عربستان و 

باشد و تا حدی هم حرکت نیروهای نظامی در عراق و 

فرسایش خاک آن مناطق و از بین رفتن مراتع در این 

رابطه اثر گذاشته است. مساله خوزستان احتیاج به یک 
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مهندسی همه جانبه دارد ولی باید دید که آیا این در 

های قوی،  یک فضای خیالی است؟ خوزستان زیرساخت

های عظیمی  گذاری و منابع فراوان دارد و سرمایهانرژی  

ای که  هم در آنجا صورت گرفته است و تمام مواد اولیه

معموال در جاهای دیگر نیست در آنجا گردهم آمده 

است ولی یک خالء وجود دارد و آن مساله مدیریت و 

  داشتن یک طرح جامع است.

وزیر دوران دفاع مقدس باز شدن مرزهای عراق  نخست

را فرصتی عظیم برای خوزستان دانست و افزود: یکی از 

مسایلی که در برخی مناطق خوزستان نظیر آبادان و 

خرمشهر و همچنین در ایالم امیدهایی را ایجاد کرده 

همین مساله باز شدن مرزهای عراق است ولی متاسفانه 

ها  دورنمایی در این زمینه وجود ندارد. باالخره آشفتگی

خواهد شد و با این ذخایر عظیم و در عراق تمام 

های کالنی که خواهد شد و نیز نیروی  گذاری سرمایه

عظیمی که در آن سوی مرز، هم مذهب و همسایه 
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گذاری و  ماست، ظرفیت قابل توجهی را برای سرمایه

  آورد. ریزی در استان خوزستان فراهم می برنامه

این وی با اشاره به طرح منطقه آزاد در خوزستان گفت: 

تواند معطوف به  طرح، طرح بسیار خوبی است و می

طور که قبال هم  امتیازات آن استان باشد ولی همان

اشاره کردم طی این سه چهار سال اخیر چند مدیر 

عوض شده است در حالی که بنده مناطق آزادی را در 

 ۲0شناسم که گاهی سابقه مدیریت آن به حدود  دنیا می

ها انتخاب  ت باالی آن کشوررسد که از مقاما سال می

توانند آن منطقه را  ها می تن ایستند و نه شود و می می

توانند آن منطقه را تبدیل به  متحول کنند بلکه می

ای کنند که در کل کشور جریان توسعه را به  وسیله

  وجود بیاورد.
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 در دیدار با تعدادی از فعاالن سیاسی، اعضا و دبیران کل احزاب؛

 به حزب اعتقاد دارم 
 

 1388اردیبهشت  3 

 

 گذشته روز عصر موسوی مهندس نیوز، قلم  به گزارش

کل  دبیران و اعضا سیاسی، فعاالن از تعدادی با دیدار در

احزاب، پس از شنیدن سخنان ایشان، طی سخنانی 

های  ریزی دنبال ثبات و برنامهگفت: باید در کشورمان 

شده باشیم. ما باید به دنبال امید و  مطمئن و حساب

های نهادینه در قدرت باشیم. شهید بهشتی  نظارت

. دانست نمی پذیر امکان حزب بدون را کشور ٔ  اداره

فکر تاسیس حزبی بودند و پس  به انقالب از قبل ایشان

ند. در از پیروزی حزب جمهوری اسالمی را تاسیس کرد

http://shoraa.org/2009/04/post-476.php
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ها تاسیس شدند احزاب  میان احزابی که در آن سال

 ٔ  کمتری بودند که دوام و فراگیری داشتند که از جمله

 که شد ایجاد ملی ٔ  جبهه سپس بود، توده حزب ها آن

نهضت  آن از پس و نداشت را توده حزب فراگیری البته

آزادی و سپس حزب موتلفه شکل گرفت که تا امروز 

  ست.ادامه پیدا کرده ا

هایی هستند که  های حزبی نظام وی افزود: نظام

های فراگیر و گسترده دارند؛ حمایت دولت از  تشکل

های  گرایش 22ها بسیار حیاتی است. در سال  تشکل

مختلفی وجود داشت، در آن سال سازمانی مانند 

 مجمع بازار، اسالمی ٔ  تبلیغات اسالمی، جامعه

 که گرفت شکل وحدت تحکیم دفتر و مبارز روحانیون

 این ما پیشنهاد و داشتند متفاوتی های دیدگاه کدام هر

 تا شود ایجاد نظام برای نیرومند تشکل دو که بود

 و جمهوری ریاست دولت، ناپایداری از ناشی مشکالت

ین نشد که اینچن اما شود حل غیره و وزیری نخست
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بخشی از آن ممکن است به دولت برگردد اما بخش 

  به نوع نگاه افراد به حزب. گردد دیگر برمی

شود اگر  موسوی گفت: آنچه مربوط به دولت آینده می

من وارد دولت شدم این است که آنچه وعده بدهم عمل 

کنم. من به حزب اعتقاد دارم و دولت باید احزاب را  می

نهادینه کند اما مشکل مالی احزاب نباید از طریق 

قوانینی را توان  های دولتی حل شود بلکه می یارانه

ها حل  ایجاد کرد که از طریق آن مشکل مالی تشکل

. کند کمک تواند می زمینه این در احزاب ٔ  شود که خانه

 مطرح دولت نقدپذیری ٔ  درباره افروغ آقای آنچه

به دولت وارد شدم  اگر شاءاهلل ان. دارم قبول را اند کرده

از انتقادات احزاب بهره خواهم برد و به کوچکی و بزرگی 

کنم. من معتقدم احزاب قوی در کشور ما  آنان نگاه نمی

ای که در آن  کنند مگر آنکه از هاله شکل پیدا نمی

اند خارج شوند. احزاب با وجود آنکه  پیچیده شده

اهدافشان حفظ نظام و قانون اساسی است و اعضای 

اند اما  ها در انقالب اسالمی امتحان خود را پس داده آن
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گیرند، در  تلف مورد حمله قرار میاز سمت و سوهای مخ

حالی که اهداف احزاب باید در جامعه جا بیفتد. باید 

اینجا بیفتد که احزاب در برابر نهادهای سنتی و 

روحانیت نیستند. احزاب قدرتمند در کشور ما بجز با 

یف شده با نهادهای سنتی امکان دوام تعر ٔ  یک رابطه

فریبی  وامندارند. حضور روحانیون در احزاب یک ع

ها نهادهای سنتی هستند که ریشه در  نیست بلکه آن

  تاریخ دارند.

وی همچنین گفت: هرگونه فرار از قانون به پایه و اساس 

های فراگیر در کشور صدمه خواهد زد در حالی  تشکل

 قانون بر ها تشکل ٔ  که در کشورهای پیشرفته تکیه

 اهداف در افکنی تردید گذشته های سال در. است

 عبور اساسی قانون از خواهند می اینکه بر مبنی حزابا

 تبلیغ عمومی افکار سطح در هستند خواه زیاده یا کنند

 باید احزاب. کرد دفاع احزاب از باید امروز بنابراین شد؛

آنان به  شدن متهم به منجر که اقدامی هر از

گیرند  ساختارشکنی شود پرهیز کنند. احزاب قدرت می
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خواهند قانون را تغییر  ها نمی ا کنند. آنکه قانون را اجر

دهند. البته همه در بیان آرا و نظرات خود آزادند اما 

کنند باید دقت داشته  احزابی که در چارچوب حرکت می

باشند که متهم نشوند به اینکه حرکتی برای تغییر 

ها به  دهند. این نوع اتهام قانون اساسی صورت می

به نظر من قدم بعدی که حرکت آنان لطمه خواهد زد. 

 این در بتواند شاید احزاب ٔ  باید برداشته شود و خانه

 سمت به رفتن و ائتالف ایجاد کند کمک زمینه

  .است بزرگ های تشکل

نخست وزیر دوران دفاع مقدس با تاکید بر اینکه هیچ 

ضرورتی وجود ندارد که در هر بخش و شهر یک حزب 

ها NGOت: کوچک وجود داشته باشد، اظهار داش

گوییم حزب منظور  بحثشان با حزب فرق دارد. اگر می

احزابی هستند که به دنبال اثرگذاری در قانون 

اند که باید با پا گذاشتن بر منافع شخصی و  اساسی

حدی را وا ٔ  حزبی خود درصدد آن برآیند که مجموعه
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تشکیل دهند و اال تنوع در نگاه حزبی را چندان به نفع 

  بینم. نمی

همچنین با تاکید بر صیانت از آرا در انتخابات اظهار  وی

 ترین مهم از یکی آرا از صیانت ٔ  داشت: این مساله

 احزاب اگر و است مختلف های گروه های دغدغه

 در کمتری ٔ  دغدغه باشیم داشته کشور در قدرتمندی

ین رابطه خواهیم داشت. بنابراین هر چه بیشتر به ا

 افزایش را ما نفوذ ٔ  د دامنهتوان هایی که می سمت ائتالف

 گفتمانی جامعه سطح در اگر. است بهتر برویم دهد

 چه بگیرد قرار حمایت مورد و بیفتد جا صمیمانه

 از صیانت دولت، چند و دوره چند برای که دارد اشکالی

 آن اگر حتی. دربیاید ملی ٔ  وظیفه یک عنوان به احزاب

 تیجهن صورت این غیر در باشند، دولت مخالف احزاب

 ٔ  یارانه و است حزب موافق خاتمی آقای که شود می این

 است مخالف دیگری دولت ولی کند می برقرار را احزاب

  .کند می قطع را آن و
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موسوی به پیشنهاد مطرح شده از سوی مجید انصاری 

های تلویزیونی در  مبنی بر قرار دادن یکی از شبکه

کرد و اظهار ها تا زمان انتخابات اشاره  اختیار کاندیدا

کرد: برخی پیشنهادات مانند داشتن کانال تلویزیونی 

 یک صورت به تواند می فعلی ٔ  آرزویی که در عرصه

 ایجاد مساله این ٔ  فایده حداقل و شود مطرح مطالبه

 ملی ٔ  رسانه، رسانه اگر. است انتخابات در نشاط و شور

  .کند توجه مساله این به باید است

ای مفید است.  انات جدید رسانهوی گفت: استفاده از امک

ها امکانات خوبی هستند  ها و امثال این اینترنت، وبالگ

ها نگاه شود و از  تر به آن تر و فراگیر که اگر به طور جدی

تواند بسیار موثر باشد. ما  حالت تفننی بیرون بیاید؛ می

کنیم که البته جای  در انتخابات از این مساله استفاده می

گیرد ولی بخشی از این  اوسیما را نمیروزنامه و صد

  کند. ها را جبران می کمبود

 ٔ  موسوی با اشاره به بحث مطرح شده در جلسه درباره

 از قوانین تغییر: گفت احزاب، و مطبوعات قانون اصالح
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اجرا است و این مساله یک  قابل قانون اجرای طریق

 و مجلس جمهوری، ریاست در خوب انتخاباتی ٔ  مبارزه

 قدرت احزاب اینکه برای ها شورا. طلبد می را ها شورا

 ها قومیت مشکالت از ای عمده بخش همچنین و بگیرند

 و ها شورا احزاب،. دارد ای العاده فوق اهمیت شود حل

نکه نظام ای برای بسازنند را مثلثی توانند می دولت

تری داشته باشیم و از تمایالت مردم بیشتر  مردمی

 که داریم ها شورا ٔ  اصل درباره استفاده کنیم. ما هفت

 ها شورا ٔ  زمینه در تصویب برای الیحه دو من دولت در

 و آمد پیش ها تحریم و جنگ آن، از بعد. شد ارائه

 به اعتقادی من البته. است جنگ فعال گفتند ای عده

ها نداشتم ولی به هر حال اختیارات  ن شوراماند معطل

  ها تقلیل پیدا کرد. این شورا

حلی پیدا کنیم برای اینکه چند  ید کرد: باید راهوی تاک

 ٔ  حزب نیرومند در کشور داشته باشیم، من به همه

 نزدیک هم به و کنیم تالش که کنم می توصیه احزاب

ری را ت وسیع های جمع تا شود ایجاد ای زمینه تا شویم
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ای زده شد مبنی  فراهم کنیم. حرف نسبتا ناامیدکننده

دنیا طول کشیده تا حزب جا  بر اینکه چندصد سال در

سال محکم روی یک  10بیفتد ولی من معتقدم اگر 

توانیم  آینده می موضوع بایستیم و اصرار کنیم یقینا در 

چند حزب تعیین کننده و اساسی در کشور داشته 

 باشیم.
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 دیدار با نخبگان استان خراسان

 راهبردهای  اصالح طلبی 

 1388اردیبهشت  8
 

وزیر دوران دفاع  نیوز، نخست به گزارش خبرنگار قلم

شنبه شب در دیدار با برخی نخبگان استان  مقدس پنج

اهلل شیرازی شهر  خراسان رضوی در حسینیه آیت

مشهد اعالم کرد: ما طبقات میانی فربه در جامعه نداریم 

طلبانه با پشتوانه یک  که امیدوار باشیم شعارهای اصالح

توانند  پیش برود. طبقات پایین جامعه میطبقه میانه 

بهترین پشتوانه هر نوع برنامه اصالحی به حساب 

  .بیایند

او با بیان اینکه هم از نظر اعتقادی و هم از نظر شرعی و 

انسانی ضرورت دارد که با قشر مستضعف و پایین 

هایی که  جامعه پیوند بخوریم گفت: یکی از فضیلت
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توانند پیدا کنند  طلبان می حنیروهای خط امامی و اصال

هایشان به طرفداری از  این است که در کنار بقیه فضیلت

گویم  مستضعفان هم شهرت پیدا کنند و اینکه من می

گردم، یکی از آن  طلبی هستم که به اصول برمی اصالح

اصول همین قضیه است. نباید بگذاریم این نیروهای 

فته شوند. مستضعف مصادره و در جای دیگر به کار گر

هایی  نگذاریم این افراد به اسم اصولگرایی در جبهه

تواند  طلبی می های اصالح جمع شوند در حالی که زمینه

ها بجوشد و نظام را حفظ کند. اگر این روح  از درون آن

طلبان زنده کنیم خواهیم دید که  را در میان اصالح

  .نیروی عظیمی پشت سر این جریان قرار خواهد گرفت

ت وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس بر نقش نخس

های مردم در حل مشکالت جامعه تاکید کرد و  حمایت

روم احساس  افزود: هر چقدر در این انتخابات پیش می

کنم بارهایی که باید برداشته شود سنگین است و  می

رسد مگر اینکه همه مردم همت  این کار به سامان نمی

ها گفت اگر  د و به آنکنند. باید مردم را روشن کر
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خواستار دگرگونی و تحول هستند همه باید دست به 

  .دست هم بدهند و کشور را بسازند

موسوی با بیان اینکه هر دولتی که روی کار بیاید 

کشد تا به نقطه ثبات برسیم و از آن  ها طول می مدت

نقطه آغاز کنیم اظهار کرد: یکی از اولین مسایلی که 

شود مساله بودجه است. بودجه کشور  باید به آن توجه

میلیارد تومان کسری دارد و جبران  80ما نزدیک به 

کردن و اصالح این امر بسیار دشوار است. مساله طراز 

ها هم از جمله دیگر مشکالت ماست. کشوری  پرداخت

میلیارد دالری  80، 70های مطابق با درآمد  که به هزینه

میلیارد دالر  80، 30در سال عادت کرده، اداره آن با 

  .درآمد دشوار خواهد بود

او با انتقاد از افزایش تعهدات در سفرهای استانی دولت 

نهم توضیح داد: افزایش تعهدات در دولت جدید از 

طریق سفرهای استانی زیاد است و قابل وصف با هیچ 

های زده  ها کلنگ های گذشته نیست. این کدام از دولت

شده است که باید به نوعی ترمیم های ایجاد  شده و زخم



 

 چنین گفت میرحسین 219

ها کارهایی هستند که جنبه استراتژیک  شود. اغلب این

های مهم  و راهبردی ندارند. متاسفانه بسیاری از طرح

های اجرایی که آن  کشور معطل مانده و ایجاد روش

اندازی کند یکی دیگر از مشکالت  ها را دوباره راه طرح

  .دولت جدید خواهد بود

دامه به شعار مبارزه با فساد در دولت نهم موسوی در ا

اشاره کرد و گفت: دولتی که روی کار آمد با شعار مبارزه 

با فساد بود ولی آنچه با آن روبرو هستیم این است که 

ای را در کشور  به طور ناخواسته فساد سازمان یافته

ایجاد کرده است و ظاهرا هم تاکنون کسی را گیر 

ها  م که قبال گیر افتاده بود. ایناند؛ جزایری ه نیاورده

اند. از  ها را پیدا نکرده هیچ! مافیای نفت و امثال این

های ما که داشتند کم کم قدرت  سوی دیگر پیمانکاری

گرفتند و نظامی پیدا کرده بودند و تبدیل به  می

ها  های آن شدند، نه تنها طلب ای برای کشور می سرمایه

انکارهای دست دوم داده نشد بلکه خودشان به پیم

تبدیل شدند و مجبور شدند کارهای دسته چندم 
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توان حدس زد که در این مسیر چه فسادی  بگیرند و می

  .شود ایجاد می

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با بیان 

های قوی هستند اظهار  اینکه صنایع ما محتاج حمایت

 ها طول خواهد کشید کرد: سامان دادن این مساله مدت

که آمیخته با مسائل سیاسی فراوانی هم خواهد بود. 

قبال هم گفته بودم کشوری که مرز ندارد امکان 

گذاری اقتصادی در آن وجود ندارد. در کشوری  سیاست

مانند آمریکا که بیشترین واردات و صادرات را دارند اگر 

هزار دالر به ایران کاالیی فروخته باشد که 10کسی تنها 

کنند و  ها نباشد یقینا او را کشف می آنمطابق قوانین 

برند ولی متاسفانه ما اصال چنین مرزهایی  به دادگاه می

  .در کشور نداریم

وی با اشاره به گستردگی تولید قند و شکر در کشور به 

رویه شکر که موجب  ویژه در خراسان، از واردات بی

اختالل در صنعت قند و شکر در کشور شده انتقاد کرد 

: یقینا منافع و سودهایی پشت این قضیه است و و گفت
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حرکت در این راه یک اقدام و تصمیم ساده نیست. کار 

پیش روی ما کار دشواری است و تنها با مشارکت، صبر، 

آگاهی و نوآوری به همراه اراده و عزم دولت امکان به 

  .ها وجود دارد سامان رسیدن آن

آگاهی  موسوی در پایان ابراز امیدواری کرد که

آیند بتواند پشتوانه  کم به صحنه می نیروهایی که کم

های خوبی قرار بگیرد. برای حل مشکالت کشور  حرکت

غیر از حمایت فرهیختگان جامعه نیاز به پشتوانه مردم 

عادی کشور هم داریم. اگر مردم پشت اقدامات صورت 

گرفته نباشند این مساله تبدیل به یک تهدید خواهد 

ن باید بسیج گسترده مردمی را پشت سر شد؛ بنابرای

 .ها داشته باشیم نیرو
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 نامه مشترک موسوی و کروبی به دبیر شورای نگهبان

 

 دبیر محترم شورای نگهبان

 باسالم

 

احتراماً، با توجه به برگزاری دهمین دوره انتخابات 

و با  88جمهوری در تاریخ بیست و دوم خرداد  ریاست

ول هشتم و پنجاه و ششم قانون اساسی، عنایت به اص

ناظر به حق نظارت عمومی مردم بر حکومت و همچنین 

حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش، و با 

جمهوری  قانون انتخابات ریاست 39و  87استناد به مواد 

در قانون مذکور، « معتمدین محلی»و استفاده از عنوان 

، «عضاء شعب اخذ رأیا»و « هیأتهای اجرایی»در تعیین 

گذار بر حق نظارت مردم بر  که گویای تأکید قانون
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انتخابات و نحوه تعیین سرنوشت خویش است، انتظار 

رود شورای محترم نگهبان و مجموعه وزارت کشور  می

ای فراهم نمایند تا در گزینش و دعوت از ناظرین  زمینه

های  معتمدین هیئت»شورای نگهبان و همچنین 

االمکان از  حتی« اعضای شعب اخذ رأی»و « اجرایی

شده )که  های مستقل و اشخاص موجه و شناخته چهره

بهترین مصادیق برای عنوان معتمدین محلی هستند( 

های  استفاده گردد. طبیعی است در صورت کمبود چهره

توان از اشخاص با گرایش  ها می مستقل در برخی حوزه

از یک سلیقه سیاسی اما به طور متعادل )و نه فقط 

  سیاسی( بهره جست.

های  سویی زیاد گروه تردیدی نیست که با توجه به هم

نظارتی و اجرایی در این دوره، چگونگی برگزاری 

انتخابات ریاست جمهوری بیش از پیش مورد توجه 

افکار عمومی و آحاد مردم خواهد بود، از این رو انتظار 

ظرین از سوی طرفانه معتمدین و نا رود با انتخاب بی می

وزارت کشور و شورای نگهبان به این حساسیت واکنش 
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مناسب نشان داده شود و سنگ بنای محکمی برای 

شائبه که شایسته نظام  برگزاری یک انتخابات سالم و بی

ساالر و خواست همه مسئوالن و آحاد مردم است  مردم

گذاشته شود و با تکیه بر چنین بنای محکمی است که 

نتخاباتی پرشور و فعال مردم نیز خواهیم شاهد حضور ا

  بود.

شده  های مستقل و شناخته در این خصوص از همه چهره

گیری  نماییم، با پی در سرتاسر کشور نیز درخواست می

مجدانه و حساسیت نسبت به نحوه گزینش و انتخاب 

ناظرین و مجریان انتخابات، تالش نمایند با حضور و 

برگزاری انتخاباتی سالم و  عضویت در ارکان مذکور، در

  باشکوه سهیم گردند.

 مهدی کروبی -میرحسین موسوی 

 ۴۸۱۱ارديبهشت  ۴۱ 
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 ایرانی اقوام حقوق باره در ای بیانیه

 دوازده راهبرد میرحسین برای صیانت از حقوق اقوام ایرانی

 

ایران، سرزمینی بزرگ با تنوع اقلیمی و اقوام گونـاگون  

کـه در عـین تنـوع و رنگـارنگی از      باشد. کشـوری  می

پیوستگی و یکپارچگی برخوردار است. فرهنگ و تمدن 

ایرانی و اسالمی محصول تعامل همـه ایرانیـان اسـت و    

بویژه سهم اقوام ایرانی با تمام گوناگونی هایشان در این 

سازی انکارناپـذیر اسـت. علیـرغم همزیسـتی      فرهنگ

همبسـتگی   آمیز و تـاریخی ایرانیـان و وجـود    مسالمت

هـایی از کشـور کـه محـل      اجتماعی متأسفانه در بخش

 .استقرار اقوام است با مشکالت خاصی روبرو هستیم

از دیر باز اکثر مناطق دور دست و مرزی کشور علیـرغم  

برخورداری از منابع طبیعـی سرشـار و موقعیـت ویـژه     
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مندی از نعمت مرزهای آبی و خـاکی،   جغرافیایی و بهره

هـای   یین توسـعه و در معـرض شـکاف   های پـا  در رتبه

ها قـرار   ها و محدودیت اقتصادی و اجتماعی و محرومیت

خواهانـه    هـای عـدالت   اند. با وجودتمامی آرمـان  داشته

ها و تأخیر در توسعه اقتصادی  انقالب اسالمی این شکاف

و اجتماعی مناطق مرزی ، این منـاطق هنـوز نتوانسـته    

 .توسعه یابنداست در شأن جمهوری اسالمی ایران 

مطالبات اقوام ایرانی از مطالبات تاریخی مردم ایـران  

یعنی استقالل، آزادی، برابری و پیشرفت در پرتو اسالم 

ــر       ــالوه ب ــا ع ــی آنه ــت. ول ــدا نیس ــت ج و معنوی

ای، از برخــی  هــای اقتصــادی و توســعه مانــدگی عقــب

بـه  برند. این خواسته ها را می توان  نابرابریها نیزرنج می

 .کرد یبند میتقس لیدسته ذ 3صه در طور خال

 عادالنه ثروت؛   عیتوز.  1

 یتیریامکان مشارکت در قـدرت و مناصـب مـد   .  ۲

  کشور؛

 .یو فرهنگ یمنزلت برابر اجتماع . 3
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هـا در مـتن    توجه به مطالبات بر حق اقوام که تمامی آن

قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران ملحـوظ شـده     

و امنیت ملی را تقویـت  است، همبستگی ، وحدت ملی 

ترین عواملی که در اصالح وضـع   می نماید. یکی از مهم

موجود مؤثر می باشد بازنگری در نـوع تفکـر مـدیریت    

کشور نسبت به اقوام است. این رویکرد متناسب با اصل 

سـورۀ   13 ۀیاز آنوزدهم قانون اساسی است که با تأسی 

قبیله که  مردم ایران از هر قوم و»کند  حجرات تأکید می

نژاد، زبان و   باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،

 «.ها سبب امتیاز نخواهد بود مانند این

به مسـائل و مشـکالت     ریزی شده توجه معقول و برنامه

این مناطق همراه با پرهیز از دامن زدن به مطالبـات دور  

از ذهن و برآوردن خواسته های اقوام در چارچوب قانون 

های زیادی دارد. در برنامه های آینده  ه ظرفیتاساسی ک

 .اینجانب گنجانیده خواهد شد

 یاز مناطق قوم یدر برخ یکنون تیاز موقع یریتصو •

 رانیا
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  یاقتصاد یعدالت یوجود ب .1

برابر  یاقتصاد یها برخوردار نبودن از منابع و فرصت

  مناطق کشور؛ رینسبت به سا

  یمنزلت  ضیاحساس تبع .۲

 گریبرابر با د یار نبودن از منزلت اجتماعبرخورد

 یها از رسانه ینامناسب در برخ یریشهروندان، موضع گ

 یها لمی، فیونیزیتلو یها از جمله برنامه یجمع

  ؛یمناسبات اجتماع ،یینمایس

  یاسیس ضیوجود تبع .3

 گریبا د یبرابر و مساو ازاتیبرخوردار نبودن از امت

( و اداره یتیریصب )مدبه منا یشهروندان در دسترس

  مذهب؛ یوطنان سن در مورد هم ژهیامور کشور بو

  یفرهنگ ضیاحساس تبع .8

 رینظ یاز اصول قانون اساس یکامل برخ یتعلل در اجرا

 . 1۲و  15اصل 

 ها استیراهبردها و س •
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اقوام در چارچوب قانون  یمطالبات قانون نیتأم .1

  (؛100و 88، 15، 1۲)اصول  یاساس

محور به  و نگاه فرصت رانیدر ا یر به تنوع قومباو .۲

  ؛یخداداد دهیپد کیبه عنوان  یرانیاقوام ا

 فیمربوط به توسعه وظا حهیال بیو تصو هیته .3

 یکه الگو یشهر و روستا به نحو یاسالم یشوراها

  گرداند؛ ریرا امکانپذ رانیدر ا یقوم تیریمطلوب مد

 یر مناطق قومد یو اجتماع یتوسعه متوازن اقتصاد .8

دار  و مدت یبرنامه مشخص جهش کی یط یو مرز

و توسعه همه  یبرنامه بازساز یاجرا تیهمراه بااولوِ

از جنگ در غرب و جنوب  دهید بیجانبه مناطق آس

  کشور؛

 یطرح توسعه محور شرق کشور شامل استانها .5

و بلوچستان و هرمزگان با استفاده از فرصت و  ستانیس

  آن خطه یو خاک یآب ینعمت مرزها

 انیم تیمشارکت و رضا اعتماد، تیضرورت تقو .2

  عادالنه ثروت، قدرت و عیتوز قیو اقوام از طر تیحاکم
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  منزلت؛

 یاجتماع ،یفرهنگ نیتوه  و کیاز تحر یجد زیپره .7

  ؛ یرانیاقوام ا یو مذهب

 یریگ میتصم یها مشارکت اقوام و مذاهب در عرصه .8

و باور به  شانیدانستن ا یخود احساس جادیو ا یمل

  ؛ینقش مؤثر آنان در سطح مل

ورود به نهادها و سازمان  یبرا ینشیحذف موانع گز .9

 مختلف  یها

 یها تیبرابر همراه با حما یآموزش یها فرصت جادیا .10

در  ینیگز یمانند بوم ییها از طرح یریو جلوگ ژهیو

  ها؛ دانشگاه

کردگان اهل  لیتحصو  ستگانیارائه فرصت به شا .11

در سطوح  یتیریو مد یمشاغل ادار یتصد یسنت برا

  .مختلف 

 ینیدر مدارس د تیو ترب میدفاع از استقالل تعل .1۲

  .قانون اساسی 1۲اهل سنت مطابق اصل 

امید است توسعه اقتصادی و اجتماعی متوازن و پایدار 
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ایران اسالمی در سایه شعار ایران پیشرفته با قانون، 

ت وآزادی با مشارکت همه اقوام ایرانی محقق عدال

 .گردد

 میرحسین موسوی

 1388 اردیبهشت 
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 منشور حقوق بشر
 

 1388اردیبهشت  ۲7 

 

اصـلی    هـای   آرمـان   از   یکی   آزادی   و   بشر   حقوق   تضمین 

سال   در   ایران   مردم   شکوهمند   انقالب   و   مشروطه   انقالب   

صـالح    مردمان   همواره   تاریخ   طول   در   است.   بوده  357  1  

آن   همـه    سـرآمد    و   انـد   بوده  آزادی   و   بشر   حقوق   مُنادی   

و   آزادی   تضمین   وقف   را   خود   زندگی   که   پاکان   و   صالحان   

ندایی   و   افراشته   امتی ق  با   پیامبران،   اند،  کرده  بشر   کرامت   

انـد.   داشته  فراگیر   و   ماندگار   تأثیری   پرطنین،   و   دلنشین   

حرکــت   از   مهــم   ای  مرحلــه  کــه   ایــران   مــردم   انقــالب   

از   اسـت    کهـن    بـوم    مـرز    این   ساکنان   ی  خواهانه آزادی  

معنـوی    تعـالیم    بـه    کا ات  با   که   است   هایی  حرکت  ی  جمله  
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در   بشـر    رفـت. حقـوق     پـیش    و   کرد   باز   را   خود   راه   دین   

حقـوق    ی  اعالمیـه   اولـین    نیست،   تازهای   مضمون   ایران   

دهنـد   مـی   نسبت   ایرانی   نامدار   پادشاه   کورش   به   را   بشر   

حقـوق    منشور   است.   گرفته   لقب   ذوالقرنین   قرآن   در   که   

آن،   از   پـس    دارد.   جهـانی    اعتبـار    و   شهرت   کورش   بشر   

انعکـاس    اسـالم    دینی   متون   در   که   بشر   حقوق   مضامین   

بـه    ساسـانیان    اسـتبداد    و   ظلم   از   که   را   ایرانیان   داشت،   

دل   اسالم   تعالیم   به   و   کرد   جلب   ود خ  به   بودند   آمده   تنگ   

  سپردند.  

لحاظ   به   بشر   حقوق   مضامین   با   اینکه   ضمن   معاصر   ایران 

آشناسـت،    اسالمی   های  آموزه  لحاظ   به   هم   و   خود   تاریخ   

میثـاق    بشـر،    حقوق   جهانی   اعالمیه   متحد،   ملل   منشور   

میثاق   و   فرهنگی   و   اجتماعی   اقتصادی،   حقوق   المللی  نبی  

پذیرفتـه    رسما   نیز   را   سیاسی   و   مدنی   حقوق   المللی  بین  

بشـری    حقـوق    موازین   تنها   نه   ایران   مردم   انقالب   است.   

ضمین و ت  استقرار   دانست،  نمی  مردود   هرگز   را   المللی  بین  

دسـتاوردهای    تـرین   مهم  از   یکی   عنوان   به   را   موازین   آن   
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در   ها  انسان  ی  همه  جمعی   خرد   حاصل   عنوان   به   و   بشری   

مـردم    داد. اکثریت   قرار   تأکید   مورد   ” آزادی“شعار   قالب   

مفهـوم    همان   ه ب  بشر،   حقوق   که   داشتند   باور   درستی   به   

از   پیـروی    و   پرسـتی    خدا   با   وجهی   هیچ   به   خود،   جهانی   

به   نیز   علت   همین   به   ندارد،   تعارضی   اسالم   معنوی   تعالیم   

مـوازین    نتیجـه،    در   و   گفتنـد    آری   ” اسـالمی   جمهوری “

اساسی   قانون   وارد   المی اس  موازین   کنار   در   بشری   حقوق   

معنوی   های  آموزه“پناه   در   ایران   در   ” آزادی“تا   شد   ایران   

جـای    هـر    از   بیش   ” اسالمی  جمهوری “قالب   در   و   ” اسالم  

  گیرد.  قرار   حمایت   و   تضمین   مورد   دنیا   دیگر   

شناخته   خدادادی   حقوقی    عنوان  به   اسالم   در   بشر   حقوق 

قـدرتی    یا   مجلس   دولت،   فرمانروا،   هیچ   بنابراین   شود  می  

سـوی    از   کـه    را   بشـر    حقـوق    طریـق    هیچ   به   تواند  نمی  

فـردی    هیچ   و   کند   نقض   یا   محدود   گردیده،   اعطا   خداوند   

در   عقیده   این   نماید.   پوشی    چشم  حقوق   این   از   تواند  نمی  

بنـی    کرمنا   لقد   و  “آسمانی   و   ژرف   کلمات   در قالب   قرآن، 

، ”آزادی“، ”حیــات“اســت. حــقِ   یافتــه   انعکــاس   ” آدم  
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و   ” سـعادت   و   رشـد    جویی  پی  حقِ “، ”امنیت“، ”مالکیت“

سـلب    و   طبیعـی    حقوق   ، ”ستم  برابر   در   ایستادگی   حقِ “

   افراد اند.   ناشدنی   

نهادهـای    گسـترش    و   ایجاد   طریق   از   دارد   وظیفه   دولت 

مـورد    را   حقوق   این   مؤثر،   و   یافته   سازمان   نحوی   به   الزم،   

اسـاس    بـر    جمهـور    دهد. رئـیس    قرار   تضمین   و   حمایت   

و   آزادی   از   دارد   وظیفه   جمله   از   کند،  می  یاد    که  سوگندی   

پاسـخگو    کنـد،    حمایـت    ملت   حقوق   و   اشخاص   حرمت   

بـه    ملـت    که   را   قدرتی   و   بپرهیزد   خودکامگی   از   و   باشد   

پارسـا    امینی   همچون   سپرده،   او   به   مقدس   امانتی   عنوان   

و   اختیـار    بـر    بنا   و   اساس   این   بر   من   برد.   کار   به   فداکار   و   

کـه    بندم  می  پیمان   مردم   با   پیشاپیش   خود،   قلبی   تمایل   

مـورد    جمهوری   ریاست   خطیر   مقام   تصدی   برای   چنانچه   

  گیرم:  قرار   اکثریت   حمایت   و   اعتماد   

تحقـق    الزم   شـرط    عنـوان    به   را   قانون   حکومت   تقرار اس

اصـلی    اهـداف    از   یکـی    شهروندی،   حقوق   و   بشر   حقوق   

آورم   عمـل    به   را   الزم   حقوقی   اصالحات   و   دهم   قرار   خود   
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حکـومتی    هـای   سـازمان   و   مقامات   همه   توسط   قانون   تا   

و   نشود   ابزاری   استفاده   قانون   از   گیرد،   قرار   رعایت   ورد م  

حقـوق    مـوازین    بـا    سـازگار    تفسیرهایی   براساس   قانون   

مناسـب،    نهادهای   ایجاد   طریق   درآید. از   اجرا   به   بشری   

ــرایطی    ــراهم   ش ــا   آورم   ف ــانون   ت ــیله  ق ــال   ی  وس اعم

و   خشـونت    نگیـرد،    قـرار    مـوهن    و   نـاروا    های  خشونت  

حقـوق    مـوازین    و   نشـود    قـانونی    تبعیض،   و   عدالتی  بی  

معنوی   های  آموزه  کنار   در   جامعه   جمعی   وجدان   و   بشری   

قـرار    مـد نظـر     لـوایح    ی  تهیه  و   مقررات   وضع   در   اسالم   

  گیرد.  

و   بیـان    آزادی   شـمارم،    محتـرم    را   افراد   خصوصی   م حری

و   توسـعه    طریق   از   دهم،   قرار   حمایت   مورد   را   اجتماعات   

رقـابتی،    انتخابـات    برگـزاری    با   و   مدنی   ی  جامعه  تقویت   

و   مطبوعـات    از   حمایـت    بـا    همچنـین    و   منصفانه   و   آزاد   

حـق    سانسـور،    از   جلـوگیری    بـا    و   مسـتقل    های  رسانه  

تعیـین    بـر    مـردم    حـق    و   اطالعـات    بـه    آزاد   دسترسی   
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را   سیاسـی    مشـارکت    و   نظارت   حق   و   خویش   سرنوشت   

  کنم.  تضمین   

ـ   انسـانی    امنیتِ   نیست،   دولت   امنیتِ   تنها   امنیت  ت. اس

و   تـرس    از   آزاد   تا   سازم   برقرار   مردم   آحاد   برای   را   امنیت   

کننـد.    فعالیت   و   زندگی   قانون   حمایت   تحت   نیاز،   از   رها   

خـود    روستا   امور   در   بکوشم،   شوراها   تقویت   و   توسعه   در 

شـهر    مردم   به   را   شهر   امور   و   ندانم   داناتر   روستایی   از   را   

  کنم.  تقویت   را   محلی   حکمرانی   واگذارم.   

رفتار   منصفانه   خود   مخالفان   و   رقبا   با   و   سیاسی   اقلیت   با 

محتـرم    مخالفـت    یـا    و   رقابت   برای   را   آنها   حقوق   و   کنم   

نکـنم.    تلقـی    دوم   دست   شهروند    را  فردی   هیچ   شمارم.   

را   بدنی   و   روحی   از   اعم   شکنجه   هرگونه   اعمال   ممنوعیت 

تبعـیض    از   و   کنم   حمایت   زنان   حقوق   آورم. از   در   اجرا   به   

ــوگیری   جنســیتی    ــایم. فعالیــت  جل مســتقل   هــای  نم

  دهم.  قرار   حمایت   مورد    را  آموزی  دانش  و   دانشجویی   

امنیـت    ایجـاد    بـا    اقتصـادی،    نظـام    درست   ریزی  پی  با 

ی  زمینـه   رقـابتی،    بازار تقویت   و    گسترش  با   و   اقتصادی   
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درمان،   و   بهداشت   مسکن،   غذا،   »اساسی:   نیازهای   تأمین   

فسـاد    بـا    آورم.   فـراهم    را   « اشـتغال   و   وپرورش   آموزش   

پـذیریِ   آسیب  و   نیاز   و   کنم. ناتوانی   مبارزه   مالی   و   اداری   

طلبـی    افـزون    و   گری  سلطه  ی  وسیله  را   شهروندی   هیچ   

اقتصادی   اطالعات   از   سوء استفاده   از   ندهم.   قرار   سیاسی   

کشـوری    اسـتخدام    از   کنم.   یری جلوگ  عمومی   امکانات   و   

حمایـت    جلـب    برای   ی  ا وسیله  عنوان  به  اداری   وسازمان   

خـود    داران طرف  برای   امتیاز   و   پاداش   عنوان   به   یا   و   افراد   

اسـتمرار    ی  وسـیله   را   عمـومی    امکانـات  نکنم.   استفاده   

  نسازم.  خود   قدرت   

هنرمندان،   برای   ویژه  به  مردم   آحاد   برای   را   شغلی   یت امن

معلمـان،    ورزشـکاران،    سیاسـی،    فعاالن   نگارن،  روزنامه  

هـای   کـنم. حمایـت    تـأمین    کارگران   و   دانشگاه   اساتید   

نحـوی    به   کنم   تقویت   و   داده   گسترش   را   اجتماعی   تأمین   

روستائیان،   کودکان،   زنان،   ویژه  به  مردم،   افراد   ی  همه  که   

مطلـوب    نحـو    بـه    را   منـدان   سال  و   کارگران   کشاورزان،   

فـراهم    را   جامعـه    در   شـادی    ابراز   ی  دهد. زمینه  پوشش   
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 نشـاط   و   زنـدگی    بـه    امیـد    ارتقـاء    و   تقویت   برای   و   کنم   

دارم. بـه    محفـوظ    را   حسـنه    اخالق   و   بکوشم   اجتماعی   

میـرا     و   باسـتانی    آثـار    از   و   گـذارم    احترام   ملی   سنن   

بـر    حـق    کـنم. از    محافظـت    شایسـته    نحو   به   فرهنگی   

گزینشـهای    حـذف    جهـت    در   و   کـنم    حمایـت    آموزش   

معلمان   نمایم. دانشجویان،   اقدام   ناروا   سیاسی   و   عقیدتی   

آنان   بلند   جایگاه   خور   در   که   آنچنان   را   دانشگاه   اساتید   و   

  شمارم.  محترم   است   

کنم،   حمایت   علمی   و   هنری   ادبی،   آثار   آورندگان   پدید   از 

های  خالقیت  ناروا،   های  مجازات  و   تعقیب   از   ترس   بدون   تا   

فرهنگی   زندگی   در   آزادانه   و   دهند   بروز   و   پرورش   را   خود   

شناسم   رسمیت   به   را   اقوام   جویند. حقوق   شرکت   جامعه   

در   را   اقـوام    متمرکـز،    غیـر    مـدیریت    الگوی   اساس   بر   و   

حقـوق    و   انسـانی    کنم. کرامـت    سهیم   خود   امور   ی  اداره  

را   وجـدان    و   عقیده   آزادی   و   دینی   های  اقلیت  شهروندیِ   

عقـاب    و   سـرزنش    و   عقاید   تفتیش   و   شناسم   رسمیت   به   

آن   از   و   شـمارم    ناپسند   را   اعتقادی   مسائل   دلیل   به   افراد   
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حق   را   سالم   زیست   محیط   از   کنم. برخورداری   ری جلوگی  

رونـد    آورم،   شمار   به   شهروندی   حقوق   ی  جمله  از   و   بشر   

و   سـازم    متوقف   را   زیست   محیط   تخریب   گسترش   به   رو   

   کنم.   حفاظت   زیست   محیط   از   عمومی   مشارکت   جلب   با   

امکانات   به   توجه   با   اهدف،   این   رساندن   ثمر   به   که   هم آگا

امـا    دشـوار،    بـس    است   کاری   موجود،   حقیقی   و   حقوقی   

سـوم    فصـل    در   منـدرج    اصـول    اجرای   مقام   در   متعهدم   

بشـری    حقوق   تعهدات   و   انداز    چشم  سند   اساسی،   قانون   

پذیرفتـه    المللی  بین  های  کنوانسیون  موجب   به   ایران   که   

شـهروندی    حقـوق    و   بشر   حقوق   معاونت   ایجاد   با   است،   

بـر    نظـارت    و   پیگیری   هیئت   احیای   با   جمهوری،   ریاست   

بـا    سـازنده    همکـاری    و   تعامـل    طریق   از   اساسی،   قانون   

ی  زمینـه   در   فعـال    المللی  بین  نهادهای   و   ها  دولت  ی  همه  

حقوق   آموزش   ملی   طرح   اجرای   و   تصویب   با   بشر،   حقوق   

مدیران   و   وزرا   انتخاب   طریق   از   شهروندی،   حقوق   و   بشر   

حقـوق     و  بشـر    حقـوق    به   که   مدبر   و   شایسته   متخصص،   

از   قـوا،    سایر   همکاری   جلب   با   و   باشند   متعهد   شهروندی   
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و   اهـداف    ایـن    تحقـق    برای   موجود   های  ظرفیت  حداکثر   

را   فعلی   های  ظرفیت  حال  عین  در   و   کنم   استفاده   ها  آرمان  

   دهم.   افزایش   ممکن   حد   تا   

در   را   خـود    مشـروعیت    کنم،   عمل   شفاف   و   باشم   صادق 

و   زنان   ویژه   به   و   مردم   بدانم،   مردم   حمایت   و   اعتماد   گرو   

سـندیکاها،    شـوراها،    دولتـی،    غیـر    سازمانهای   جوانان،   

در   را   مـــدنی   نهادهـــای   و   اصـــناف   و   هـــا  اتحادیـــه  

دهـم،    دخالـت    کشـور    رهبری   و   اداره   و   ا ه سازی تصمیم  

ی  زمینه  و   شمارم   محترم   را   مخالفت   حق   و   اقلیت   حقوق   

عمـومی    مصالح   ی  باره  در  انتقادی    -عقالنی  گوهای    و   گفت  

و   ایران   فرهنگ   آوردهای  دست  تا   بکوشم   آورم،   فراهم   را   

جایگـاه    بشـر،    کرامت   از   حمایت   در   اسالم   معنوی   لیم تعا  

هـای   میثاق  و   ها  اعالمیه  محافل،   به   و   بیابد   را   خود   جهانی   

روح   و   تفـاهم    فرهنگ   گسترش   برای   یابد،   راه   المللی  بین  

ـ   ویژه  به  خشونت،   زدودن   برای   و   بردباری    هـای   ونتخش

توکـل    با   و   کنم   تالش   یافته،   سازمان   سیاسیِ   و   عقیدتی   

آباد   و   آزاد   ایرانی   ساختن   برای   مردم   بر   تکیه   با   و   خدا   به   
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مـردم،    و   خـدا    برابـر    در   خـود،    عهد   به   نسبت   و   بکوشم   

حضـرت    پیشوایم   ی  گفته  به   که   باشم   پاسخگو   و   مسئول   

ای  خودکامه  هر   و   کند   خوار   را   جباری   هر   خدا »)ع(   علی   

 «سازد.  مقدار  بی  و   پست   را   
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 واکنش به روند تقلب در انتخابات
 

 به نام خدا

 مردم شریف ایران   

ال گسترده شما از ضمن تشکر از حضور پر شور و استقب

رسـاند طبـق    انتخابات ریاست جمهوری، به اطالع مـی 

ها و مسـتندات واصـله علـی رغـم تخلفـات و       گزارش

های گسترده، مستندات  های متعدد و نارسایی کارشکنی

واصله حاکی از آن است که رای اکثریـت قـاطع مـردم    

گزارشان بوده است. از مسووالن امـر   متوجه این خدمت

شـمارش آراء نهایـت دقـت را بنماینـد و      خواهم در می

صورت از همه امکانات قـانونی   کنم در غیر این اعالم می

برای احقاق حقوق حقه ملت ایران اقدام خـواهم کـرد.   
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شـمارم و از ملـت شـریف     جا فرصت را مغتنم می همین

خـواهم آمـاده برگـزاری جشـن پیـروزی در       ایران می

مـه زهـرا )س(   شامگاه میالد بانوی دو عالم حضرت فاط

 .باشند

 میرحسین موسوی

 88خرداد  ۲۲جمعه 
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 فصل دوم:
هرگز تسلیم این 

 صحنه آرایی خطرناک

 ...نخواهم شد
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 شمارۀ یک  ی بیانیه

 پایداری در برابر شعبده بازی

 

 ایران شریف ملت

 جمهوری ریاست انتخابات دوره دهمین برای که نتایجی

 طوالنی صفهای در که مردمی است آور بهت شد اعالم

 به که دانند می خود و بودند آرا ترکیب شاهد رای اخذ

 بازی شعبده به تمام حیرت با اند داده رای کسی چه

. کنند می نگاه سیما و صدا و انتخابات اندرکاران دست

 که هستند آن دنبال به همیشه از بیش اینک آنان

 این طرح مقاماتی و کسانی چه توسط و چگونه بدانند

 اعتراض ضمن اینجانب. است شده ریخته بزرگ بازی

 روز فراوان و آشکار تخلفات و موجود روند به شدید

 آرایی صحنه این تسلیم که دهم می هشدار انتخابات

 عملکرد از که آنچه نتیجه. شد نخواهم خطرناک

 تزلزل جز بینیم می و ایم دیده امانت بی متصدیان
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 حاکمیت و ایران اسالمی جمهوری قدسم نظام ارکان

 و شرعی وظیفه طبق اینجانب. نیست استبداد و دروغ

 روند این سر پشت رازهای افشای به خویش ملی

 بر را آن کننده نابود آثار و پرداخت خواهم پرمخاطره

 که دارم آن ترس و داد خواهم توضیح کشور سرنوشت

 به را نظام در موثر نیروهای همه موجود وضع ادامه

 و دنیا و کند تبدیل مردم مقابل در دروغگو گرانی توجیه

 قرار ناپذیر جبران های لطمه معرض در را آنان آخرت

 .دهد

 این شود دیر که آن از بیش کنم می توصیه مسووالن به

 و قانون خط به همگی و کنند متوقف فورا را روند

 از خروج که بدانند و بازگردند ملت آرای از امانتداری

 از دیگر کس هر از بیش آنان. زداست مشروعیت عدالت

 و بزرگ انقالبی کشور این در که باخبرند حقیقت این

 این ما انقالب پیام کمترین. است گرفته صورت اسالمی

 روی تقلب با که کسانی برابر در و آگاهند مردم که است

 .کرد نخواهند تمکین بیایند کار
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 تشکر ضمن و کنممی استفاده فرصت همین از اینجانب

 که دهم می تذکر آنان به ایران بزرگوار ملت عواطف از

 نه و است آنان به متعلق آسمانی موجود این ایران

 از خود هوشیاری با باید که هستند آنان این متقلبان،

 آن از ابایی مردم آراء به خائنین. کنند حفاظت آن

 ما. شود کشیده آتش به پارسایان خانه این که ندارند

 و دینی تعالیم از برگرفته که را خود سبز عقالنیت موج

 تمامی با است( ص)پیامبر بیت اهل به ما ملت عالیق

 کشور در که دروغ شورش با و دهیم می ادامه شور

 میکنیم، مبارزه است آلوده را آن چهره و کرده طغیان

 خود به کور شکل ما حرکات که داد نخواهیم اجازه اما

 .بگیرد

 پیام این رساندن برای که شهروندانی یکایک از دارد جا

 و مردمی ستادهای تمامی و بودند ستادی کدام هر سبز

 سپاسگذاری میکردند فعالیت انتخابات در که رسمی

 کشور که ای نتیجه به رسیدن تا که نمایم تاکید و کنم
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 نیاز آنان تالش و حضور به همچنان است آن الیق ما

 .است

 لنصبرن و سبلنا هدانا قد و اهلل علی نتوکل اال لنا ما و

 المتوکلون کل فلیتو اهلل علی و اذیتمونا ما علی

 میرحسین موسوی
 ۴۸۱۱خرداد  ۳۸
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 به مراجع  نامه

   اهلل الرحمن الرحیم سمب

  انا هلل و انا الیه راجعون

   محضر مبارک مراجع عظام و علمای اعالم

الم، اینجانب اطمینان دارم که روند حـواد   با اهدای س

انتخابات ریاست جمهوری دهـم را بـا دقـت پیگیـری     

ی بی حساب  اید. اگر چه توسل به دروغ و استفاده کرده

سـویه بـه    از امکانات عمومی و دولتی برای تبلیغات یک

سود نامزد حاکم به خوبی نشان دهنده عزم ایـن گـروه   

و از هر راه ممکن بـود،  خاص برای پیروزی به هر قیمت 

اما تصور تقلب در آرای مردم تا این اندازه و برابر انظـار  

زده جهانیان از حکومتی کـه تعهـد بـه عـدالت      شگفت

شود، برای کسی  شرعیه از ارکان اساسی آن شمرده می

امروز که بـا حیـرت تمـام شـاهد چنـین       .ممکن نبود

ها  هتصورات جسورانه در امانت مردم هستیم و تمامی را

برای احقاق حق بسته شده، مواجه شدن مـردم مظلـوم   
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با سکوت علما و مراجع که ملجا راسخ این ملت شمرده 

شوند، خسارتی بیش از یک تغییر در آرا را به دنبـال   می

 .خواهد داشت

های واهی با چـوب و چمـاق و بـاطوم و     عواملی به بهانه

شوک الکتریکی به جان اعضـای سـتادهای اینجانـب و    

اجعه کنندگان سرگردان و مبهـوت از ایـن وضـعیت    مر

اند، در حالی که امیدی بـه کـارایی قـوه قضـاییه      افتاده

رود زیرا جایی که دادستان کل کشور نتواند  محترم نمی

از سخن قانونی خود در پیشگیری از سـخنرانی اضـافی   

نامزد حاکم در سیما جلوگیری نمایـد، بـا چـه ابـزاری     

سیاه بازداری کند؟ بـه حسـب    تواند از این خشونت می

وظیفه صیانت از آرای مردمی که اینک دچار چنین زیان 

شوم که  ند عرض حالی تقدیم و یادآور می ا عظیمی شده

  .شاید تذکر به جای شما به مسووالن مفید واقع شود

 ایاک و الظلم لمن لیس له اال الدعا

 میرحسین موسوی -برادر شما  

 88خرداد  ۲3شنبه 
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 شمارۀ دوی  نیهبیا

 ابطال انتخابات، تنها راه حمایت از مردم و دولت

 

 زهموطنان عزی 

از سراسر کشور اخبار بسیاری در مورد وقـوع اعتـراض   

نسبت به نتایج اعالم شـده بـرای انتخابـات اخیـر بـه      

 .رسد اینجانب می

ها نه به خاطر شخص مـن ،   اطمینان دارم که این واکنش

بـه روش جدیـدی از زنـدگی     بلکه از سر نگرانی نسبت

 .شود سیاسی است که دارد بر کشور ما تحمیل می

ایـم   اقداماتی که در طی این چنـد روز شـاهد آن بـوده   

 .تاکنون در جمهوری اسالمی سابقه نداشته است

کنند بـه   اگر مردم با اضطراب تحوالت فعلی را دنبال می

خاطر نگرانی شدیدی است که نسبت به در خطـر قـرار   

 .دستاوردهای عظیم انقالب خود دارند گرفتن
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ما به عنوان کسانی که به نظام جمهوری اسالمی و قانون 

اساسی آن پایبندیم اصل والیت فقیه را یکـی از ارکـان   

هـای   دانیم و حرکت سیاسی را در چارچوب این نظام می

 .کنیم قانونی دنبال می

امیدوارم روند آتی حواد  نادرست بودن این برداشـت  

دهیم کـه در ایـن    شان دهددر عین حال هشدار میرا ن

کشور هیچ یک از کسانی که به انقالب اسـالمی عالقـه   

دارند چنین روندی را نخواهند پذیرفت این چیزی است 

که خون صدها هزار شهید ما را به مسوولیت پـذیری در  

 .خواند قبال آن فرا می

 زمردم عزی

بنی بر ابطال ای تقاضای خودرا م اینجانب امروز طی نامه

نتایج انتخابات اخیر به شورای نگهبان ارایه کردم و این 

کار را تنها راه حـل بـرای بازگشـت اعتمـاد عمـومی و      

ــی   ــت مــ ــردم از دولــ ــت مــ ــم حمایــ  .دانــ

توصیه موکد و مجدد این خدمتگزار شما آن است که به 

صورت مسالمت آمیز و با رعایـت اصـل عـدم برخـورد     
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خـود را در سراسـر کشـور    های مدنی و قانونی  مخالفت

 .ادامه دهید

ایم که مجـوز برگـزاری    ما از مسووالن درخواست کرده

یک راهپیمایی بزرگ در تمامی شـهرهای کشـوربه مـا    

داده شود تا در طـی آن مـردم فرصـتی بـرای نمـایش      

مخالفت خود با شیوه برگزاری انتخابات و نتایج آن پیدا 

نـد بهتـرین راه   توا کنند. موافقت مسوالن با این امر می

 .حل برای مهار هیجانات فعلی باشد

از رنگ سبز که نماد معنویت و آزادی و عقالنیت دینی و 

های انقالبی  مداراست و شعار اهلل اکبر که حاکی از ریشه

ماست دست بر نداریم. این رنـگ و شـعاری اسـت کـه     

همچنان وحدت بخش صفوف ملت ما و بهترین وسـیله  

 .های ما با هم خواهد بود هها و خواست ارتباط دل

ای برای قطع تمـامی امکانـاتی    متاسفانه تالش گسترده

گیرد و به این نکتـه توجـه    ارتباطی ما با هم صورت می

شود که قطع این مجاری تنها منجر بـه آن خواهـد    نمی

های موجود از شـکلی هدفمنـد و مهـار     شد که واکنش
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حرکـات  شده تغییر ماهیت پیدا کند و خدای ناکرده به 

 .کور تبدیل شود

هـای ارتبـاطی    اطمینان دارم که خالقیت شما راه حـل 

جدید و موثری را پایه ریزی خواهد کـرد تـا بتـوانیم از    

اقدامات خود نتایجی مفید بـه حـال کشـور و نظـام و     

 .انقالب بگیریم

کنم  به عنوان یک عالقمند به نیروی انتظامی توصیه می

جـوش مـردم   هـای خود  از برخورد خشـن بـا حرکـت   

خودداری کند و اجازه ندهد که اعتماد مردم نسبت بـه  

 .این نهاد ارزشمند خدشه دار شود

این مردم برای احقاق حقوق خود و حقوق شما در صحنه 

اند و برادران و خواهران شما هستند. قدرت  حاضر شده

نیروهای نظامی و انتظامی کشور ما همـواره در وحـدت   

 .درآینده نیز چنین خواهد بودآنها با مردم بوده است و 

 میرحسین موسوی

  1388خرداد  ۲8
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 بهمن؛  ۵۲سخنرانی در جمع تظاهر کنندگان 

 ی بزرگ حماسه
 

مهندس میرحسـین موسـوی در راهپیمـانی میلیـونی      

مردم تهران در اعتراض به تقلب آشکار در رای آنها، بـا  

احترام به مـردم و حامیـانش تاکیـد کـرد کـه آمـاده       

ختن هرگونه هزینه برای تحقق آرمـان هـای ملـت    پردا

 .ایران است

میرحسـین موسـوی در    قلم نیـوز،  به گزارش خبرنگار

 شـرق  اجتماع میلیونی مردم تهران و راهپیمایی آنها از

 آرا شـمارش  نحوه به اعتراض در آزادی میدان تا تهران

سالم بر شما ملـت عزیـز، سـالم بـر شـما       :کرد اظهار

تا ادای احترام به این همه ایستادگی  هموطنان. آمده ام

و آگاهی بکنم. گروههای سیاسی متعـددی درخواسـت   
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مجوز کرده بودند تـا یـک راهپیمـایی در اعتـراض بـه      

تقلبات وسیع در انتخابات صورت گیرد. چون اجازه داده 

نشد و بنده شنیدم ممکن است مردم حضور پیدا کنند، 

ز حق خـود بـه   آمدم تا همه را ضمن دعوت برای دفاع ا

استقامت »آرامش دعوت بکنم . آمده ام ، تا بهاری سبز 

وی بیـان   نبرنـد . « یغمـا » بـه  را « نماد سـبز »تا « کنم

شکن نیستید.  شما مردم بت شکن هستید، شیشه کرد:

آن کسانی دیروز اتوبوسها و موتورها را آتش زدنـد کـه   

دیشب بـه خوابگاههـای دانشـجویی حملـه کردنـد و      

ای را از  ن شکستن دست و سر و پـا، عـده  وحشیانه ضم

 ها بیرون ریختند و عده زیادی را دستگیر کردند. پنجره

بنـده قویـاً خواهـان آزادی بـی      موسوی تاکید کرد که

درنگ همه این عزیزان هستم و از نیروهای دولتی مـی  

خواهم، دست از خشونت علیه مـردم و فرزنـدان آنهـا    

 بردارند.

ا شعارهای اهلل اکبر و زیـر سـایه   وی ادمه داد: مردم ما ب

پرچم سبز اهل بیت )ع( به صورت مسالمت آمیز احقاق 



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 258

حق خود را می خواهند و احساس می کنند بـه شـعور   

آنها بی احترامی شده است . مـن نامـه ای بـه شـورای     

نگهبان نوشته ام و موارد تخلف را شرح داده ام، گر چه 

 از زیـادی  تعـداد . نیسـتم  امیدوار به شـورای نگهبـان  

 خود طرفی بی انتخابات طول در نگهبان شورای اعضای

 . کردند حمایت دولتی کاندیدای از و نداشتند نگه را

موسوی بیان کرد: من از شما ملت عزیز، زنان و مـردان،  

دانشجویان، روحانیون، هنرمندان، بازاریان، کـارگران و  

کارمندان وهمه اقشار تشکر می کنم، به ویژه از اقلیـت  

 های عزیز.

وی افزود: ما باید با اهلل اکبر هایمان و از طریق راههـای  

 و  ی مردم خود باشـیم  قانونی به دنبال حق پایمال شده

 ایـن   یعنی آخرین، دروغ این پدیده، این جلوی بتوانیم

 .بایستیم آور حیرت بازی شعبده و تقلب

موسوی اظهار کرد: راه حل بنده، ابطـال ایـن انتخابـات    

است و این کمترین هزینـه را بـرای ملـت مـا     مخدوش 

خواهد داشت وگرنه از اعتماد ملت به دولت و نظام هیچ 
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چیزی باقی نخواهد ماند. البته من به همه عزیرانی که به 

ــداها را انتخــاب کــرده   تشــخیص خــود، ســایر کاندی

آورم و  انــد،احترام گذاشــته و ســر تعظــیم فــرود مــی

ی و تخلـف فـاحش   اعتراضم به عدم مراعـات امانتـدار  

 دست اندرکاران انتخابات است.

وی ادامه داد: مردم ما بر سر این حق خود ایستاده اند و 

من هم آماده ام همه گونه هزینه ای را برای تحقق آرمان 

 های شما ملت عزیز بپردازم .
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 شمارۀ سه  ی بیانیه

 موج سبـــز
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

الجهر باسوء من القول اال من ظلم و کان اهلل  ال یحب اهلل

 سمیعا علیما

 

 مردم شریف ایران

خرداد کـه در    ۲5تجمع عظیم و بی سابقۀ شما در روز 

دفاع از حق و صیانت از رای تان و دفـاع از جمهـورت و   

اسالمیت نظام انجام گرفت، اصحاب دروغ  را آن چنـان  

شـیرینی   به خشم آورد که تحمل نیاوردند و کوشـیدند 

این همایش پر شـکوه را بـا برخـورد سـبعانه بـه کـام       

دوستداران ایران تلخ کننـد. اینجانـب ضـمن محکـوم     
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نمودن اقدامات وحشیانه و کشـتار مردمـی کـه صـرفا     

خواستار احقاق حق خود هستند، الزم می دانم نکاتی را 

دربارۀ این رخداد و تحوالت مربوط به آن به آگاهی ملت 

 برسانم:

مانگونه کـه مـردم فهـیم تهـران در تجمـع روز      ه -  1

دوشنبه به روشنی نشان دادند ما در پی اعتراض آرام به 

روند ناسالم برگزاری انتخابـات و تحقـق هـدف ابطـال     

انتخابات و تجدید آن بر اساس راهکارهایی هستیم کـه  

عدم تکرار تقلب های فضاحت بار انتخابـات پیشـین را   

کسـانی کـه بـا آشـوب و      تضمین کند. لذا حساب ما از

تخریب امـوال خصوصـی و عمـومی فضـای جامعـه را      

متشنج کننـد و آن را بـه سـوی هـرج و مـرج ببرنـد       

جداست. بلکه اطالعاتی که به دست ما رسـیده اسـت،   

نشان می دهد این اصحاب تقلـب و دروغ هسـتند کـه    

برای تکمیل طرح خود بـه بانـک هـا و ادارات و امـوال     

آنهـا را تخریـب مـی نماینـد.      مردم حمله می کننـد و 

بنابراین عموم مردم را به هوشیاری در برابر ایـن نقشـه   
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فریبکارانه و تداوم اعتراض با حفظ آرامش دعـوت مـی   

کنم. مردم می دانند چه کسانی خوابگـاه دانشـجویا را   

ویران کرند و دانشجویان پسر و دختر را کتک زدند. یـا  

دت رسـاندند.  در شمال میدان آزادی مردم را بـه شـها  

راهی که ملت برای رسیدن به پیروزی و احقـاق حقـوق   

نقض شده اش انتخاب کرده است، استفاده از روش های 

 صلح آمیز و دوری از خشونت است.

دولت با همکاری سازمان صداوسیما کوشـش مـی     -  ۲

کند این موج سبز مردمی را وابسته به بیگانگـان جلـوه   

رسـانه هـای خـارجی نـه      دهد. غافل از آن که اقبال به

ناشی از توفیق این رسانه هـا در جلـب مخاطـب و یـا     

وابستگی این جریان مردمی به خارج، بلکه حاصـل بـی   

تدبیری و فضای بستۀ رسانه ای موجود است. دولتی که 

رسیدن صدای مخالفانش را از طریـق چنـد روزنامـه و    

پایگاه خبری طاقت نمی آورد، الجرم به دست خود، نگاه 

معه را به رسانه های بیرون از مرزها معطوف می کند. جا

موج سبز اعتراض های ما نه تنها منعکس کننـدۀ یـک   
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خواست مستقل و به حق داخلی است، که بـه مداخلـۀ   

 دیگران خوش آمد نمی گوید.

دستگیری های گسترده ای که طی روزهای گذشته  -  3

یـن  از فرزندان انقالب انجام گرفته است، نشان دهندۀ ا

واقعیت است که عامالن تقلب و سـپس بلـوا، کمتـرین    

شناختی نسبت به حقیقت اعتراضات مردم ندارند و بـا  

توهم اینکه سـازماندهی تشـکیالتی عظیمـی در ورای    

حرکت های مردم قرار دارد، خود را تسلی می دهند تـا  

باور نکنند که طبیعت خودجوش واکنش های مردم خبر 

ر رسیدن به نتیجـه مـی دهنـد.    از ادامه دار بودن آن تا

اینجانب دستگیری های وسیع اخیر را محکوم می کـنم  

و هشدار می دهم که گسترش این رویه هـا تنهـای بـر    

زشتی چهرۀ مخالفان ملت و انگیزۀ مردم را برای توسعۀ 

 اعتراضات می افزاید.

اینجانب با ابراز همدردی عمیـق بـا خـانواده هـای      – 8

بتکار دلسوزانی که صمیمانه بـا  شهیدان و مصدومان از ا

خانواده های این عزیزان همدردی و همراهی کرده انـد  
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سپاسگزاری می کنم و این سـنت حسـنه را برآمـده از    

 عواطف پاک دینی و انسانی آنان می دانم.

 میرحسین موسوی

 ۴۸۱۱خرداد  ۳۲
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  شمارۀ چهار ی بیانیه

 ...یدپنج شنبه همه جا عزاداری کن

 

  بسمه تعالی

  ملت شریف ایران

همانگونه که می دانید طی روزهای گذشته و در نتیجـه  

برخوردهای غیرقـانونی و خشـونت بـار بـا منتقـدان و      

معترضان نسبت به نتایج انتخابـات ریاسـت جمهـوری    

شماری از هموطنانمان مصدوم و تعدادی نیز به شهادت 

خانواده های رسیده اند. اینجانب ضمن عرض تسلیت به 

شهدا و همدردی با مصـدومان و مجروحـان از همگـان    

درخواست می کنم بعد از ظهر روز پنج شنبه بیسـت و  

هشتم خردادماه به هرصورت ممکن، اعم از اجتمـاع در  

مســاجد و تکایــا بــا اســتفاده از نمادهــای ســوگواری 
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همدردی خود را با بازماندگان اعالم کنند و بدیهی است 

  .ر این مراسم شرکت خواهم کردکه خود نیز د

 میرحسین موسوی

 ۴۸۱۱ خرداد ۳۲
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 شمارۀ پنجی  بیانیه

 آمده بودم تا بگویم...
 

  بسم اهلل الرحمن الرحیم

ان اهلل یامرکم ان تؤدوا االمانات الی اهلها و اذا حکمـتم  

  بین الناس ان تحکموا بالعدل

 مردم شریف و هوشمند ایران

ها نقطه عطفی در تـاریخ ملـت مـا در     روزها و شباین 

حال شکل گرفتن اسـت. مـردم از یکـدیگر و درمیـان     

کنند که چه باید کرد و به  جمعشان از اینجانب سوال می

بینم که آنچه را  چه سو باید رفت. بر عهده خویشتن می

باور دارم با شما در میان بگذارم، با شما بگویم و از شـما  

مان را از یـاد نبـریم و    که رسالت تاریخیبیاموزم، باشد 

ها و عصرها بـر   شانه از بار مسئولیتی که سرنوشت نسل

  .دوش ما گذاشته است خالی نکنیم
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سی سال پیش از این در کشورما انقالبی به نام اسالم به 

پیروزی رسید؛ انقالبی برای آزادی، انقالبی برای احیـای  

و درستی. در ایـن   ها، انقالبی برای راستی کرامت انسان

مدت و به خصوص در زمان حیات امام روشن ضمیر مـا  

های عظیمی از جان و مال و آبرو در پای تحکیم  سرمایه

آوردهــای  ایــن بنــای مبــارک گــذارده شــد و دســت 

ارزشمندی حاصل آمد. نورانیتی که تا پیش از آن تجربه 

نکرده بودیم جامعه ما را فراگرفت و مردم ما به حیـاتی  

تـرین شـداید برایشـان     رغـم سـخت   سیدند که بهنو ر

شیرین بود. آنچه مردم به دست آورده بودند کرامـت و  

هایی از حیات طیبه بـود. اطمینـان دارم    آزادی و طلیعه

اند بـه چیـزی کمتـر از آن     کسانی که آن روزها را دیده

  .شوند راضی نمی

هایی را از دست داده بـودیم کـه    آیا ما مردم شایستگی

کـردیم؟ مـن    آن فضای روح انگیز را تجربـه نمـی  دیگر 

آمده بودم بگویم چنین نیست؛ هنوز دیر نیست و هنوز 

راهمان تا آن فضای نورانی دور نیست. آمـده بـودم تـا    
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توان معنوی زندگی کرد و در عین حال در  نشان دهم می

امروز زیست. آمده بودم تا هشدارهای اماممان را درباره 

ده بودم تا بگویم گریز از قـانون بـه   آم .تحجر بازگو کنم

انجامد؛ تا به یاد آورم که اعتنـا بـه کرامـت     استبداد می

کنـد، بلکـه    هـای نظـام را تضـعیف نمـی     ها پایه انسان

بخشـد. آمـده بـودم تـا بگـویم مـردم از        استحکام می

خواهند و بسیاری  خدمتگزارانشان راستی و درستی می

است. آمده بودم تا  های ما از دروغ برخاسته از گرفتاری

عدالتی سرنوشت ما  ماندگی، فقر، فساد و بی بگویم عقب

نیست. آمده بودم تا بار دیگر به انقالب اسالمی آن گونه 

که بود و جمهوری اسالمی آن گونه که باید باشد، دعوت 

  .کنم

من در این دعوت بلیغ نبودم، ولی پیـام اصـیل انقـالب    

لنشین بود کـه نسـل   حتی از بیان نارسای من آنچنان د

جوان را، نسلی که آن روزگاران را ندیـده بـود و میـان    

کـرد، بـه    خود و این میرا  بزرگ احساس فاصـله مـی  

هایی را که تنها در ایـام نهضـت و    هیجان آورد و صحنه
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دفــاع مقــدس دیــده بــودیم بازســازی کــرد. حرکــت 

خودجوش مردم رنگ سبز را بـه عنـوان نمـاد خـویش     

کنم که در این امر پیرو آنان  اعتراف میبرگزید. اینجانب 

شـد   نسلی که به دوری از مبانی دینی متهم می بودم. و

نصـر مـن اهلل و   »در شعارهای خود به تکبیر رسید و به 

و نام خمینی تکیه کرد تا ثابت « یاحسین»و « فتح قریب

نشـیند   کند این شجره طیبـه هرگـاه کـه بـه بـار مـی      

ین شعارها را کسـی جـز   هایش شبیه به هم است. ا میوه

انصـافند   چقدر بی .آموزگار فطرت به آنان نیاموخته بود

کسانی که منافع کوچکشان آنها را وا می دارد تـا ایـن   

ساخته و پرداخته بیگانگـان و   معجزه انقالب اسالمی را 

  .بنامند« انقالب مخملین»

دانید همگی ما در راه ایـن تجدیـد    اما آن چنان که می

هایی که در دل و جـان پیـر و    تحقق آرمانحیات ملی و 

جوان ما ریشه دارند با دروغ وتقلب روبـرو شـدیم و آن   

بینی کرده بـودیم   گریزی پیش چیزی که از عواقب قانون
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تـرین زمـان    ترین شکل ممکـن و در نزدیـک   به صریح

  .تحقق یافت

استقبال عظـیم از انتخابـات اخیـر در درجـه نخسـت      

برای ایجاد امید و اعتمـاد در  هایی بود که  مرهون تالش

های مدیریتی موجـود   مردم صورت گرفت تا برای بحران

شـان   اجتمـاعی، کـه انباشـت    های گسترده و نارضایتی

تواند کیان انقالب و نظـام را نشـانه بـرود، پاسـخی      می

ظن و اعتماد مردم از  شایسته فراهم شود. اگر این حسن

د و یـا آنهـا   طریق صیانت از آرای آنها پاسخ داده نشـو 

نتوانند برای دفاع از حقوقشان به نحـوی مـدنی و آرام   

واکنش نشان دهند مسیرهای خطرناکی در پیش خواهد 

مسئولیت قرار گرفتن در آنها بر عهـده کسـانی    بود که

  .کنند آمیز را تحمل نمی است که رفتارهای مسالمت

جـایی آرا، کـه آتـش بـه      اگر حجم عظیم تقلب و جابه

د مردم زده است، خود دلیل و شاهد فقدان خرمن اعتما

تقلب معرفی شود، جمهوریت نظام بـه مسـلخ کشـیده    

خواهد شد و عمال ایده ناسازگاری اسالم و جمهوریت به 
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ایـن سرنوشـت دو گـروه را خوشـحال      .رسد اثبات می

خواهد کرد؛ یک دسته آنـان کـه از ابتـدای انقـالب در     

سالمی را همـان  آرایی کردند و حکومت ا مقابل امام صف

دانسـتند و بـه گمـان باطـل خـود       اسـتبداد صـالحان   

خواهند مردم را به زور به بهشت ببرند و دسته دیگر  می

که با ادعای دفاع از حقوق مردم اساسا دیانت و اسالم را 

دانند. هنر شگرف امام باطـل   مانع تحقق جمهوریت می

تا با  ها بود. من آمده بودم انگاری  کردن سحر این دوگانه

تکیه بر راه امام تـالش سـاحرانی را کـه دوبـاره جـان      

  .اند خنثی کنم گرفته

اکنون مقامات کشور بـا صـحه گذاشـتن بـر آنچـه در      

انـد و بـرای    انتخابات گذشت مسئولیت آن را پذیرفتـه 

نتایج هرگونه تحقیـق و رسـیدگی بعـدی حـد تعیـین      

هـا موجـب ابطـال     اند، به صورتی که این رسیدگی کرده

تخابات نشود و نتایج آن را تغییر ندهد، حتـی اگـر در   ان

حوزه انتخابـاتی تعـداد آرای بـه صـندوق      170بیش از 

  .ریخته شده بیشتر از تعداد واجدین شرایط باشد
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شود که در این شرایط شکایت خـود را   از ما خواسته می

از طریق شورای نگهبان پیگیری کنیم، حال آن که ایـن  

چه قبل، چه حـین و چـه بعـد از    شورا در عملکرد خود 

طرفی خود را به اثبات رسانده اسـت و   انتخابات عدم بی

  .طرفی است نخستین اصل در هر داوری رعایت بی

اینجانب همچنان قویا اعتقـاد دارم درخواسـت ابطـال    

انتخابات و تجدید آن حقی مسلم اسـت کـه بایـد بـه     

ـ  صورتی بی ی طرفانه از طریق یک هیئت مورد اعتماد مل

مورد بررسی قرار گیرد، نـه آن کـه پیشـاپیش امکـان     

ثمربخش بودن آن منتفی اعالم شود، یا با طرح احتمـال  

خــونریزی، مــردم از هرگونــه راهپیمــایی و تظــاهرات 

شوند، یـا شـورای امنیـت کشـور بـه جـای        بازداشته 

پاســخگویی بــه ســواالت مشــروع در خصــوص نقــش 

ل عمومی و ایجاد ها در حمله به افراد و اموا شخصی لباس

های مردمی بـه فرافکنـی بپـردازد و     التهاب در حرکت

مسئولیت فجایع به وجود آمـده را بـر عهـده دیگـران     

  .بگذارد
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نگـرم آن را پرداختـه شـده     اینجانب چون به صحنه می

برای اهدافی فراتر از تحمیل یک دولـت ناخواسـته بـه    

ملت، که تحمیل نوع جدیدی از زندگی سیاسی بر کشور 

هـای مـوج    بینم. من به عنوان یک همراه که زیبایی می

سبز حضور شما را دیده اسـت هرگـز بـه خـود اجـازه      

نخواهم داد بر اثر عمل من جان کسی درمعـرض خطـر   

قرار گیرد. در عین حال بر اعتقاد راسخ خویش مبنی بر 

باطل بودن انتخاباتی که گذشت و استیفای حقوق مردم 

هـای انـدکی کـه در     وانـایی پای می فشارم و علیرغم ت

اختیار دارم براین باورم که انگیزه و خالقیت شما مـردم  

هـای   تواند حقوق مشروع تـان را در چهـره   همچنان می

مدنی جدید مورد پیگیری قـرار دهـد و محقـق کنـد.     

مطمئن باشید که اینجانب همواره در کنار شـما خـواهم   

هـای   حـل  ماند. آنچه این برادر شما در در یافتن این راه

جدید، خصوصا به جوانان عزیز توصیه می کند این است 

که نگذارید دروغگویان و متقلبان پرچم دفـاع از نظـام   

اسالمی را از شما بربایند و نا اهالن و نامحرمان، میـرا   
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گرانقدر انقالب اسالمی را که اندوختـه از خـون پـدران    

راستگویتان است از شما مصادره کننـد. بـا توکـل بـه     

هایتـان   اوند و امید به آینده و تکیـه بـر توانمنـدی   خد

حرکات اجتمـاعی خـود را پـس از ایـن نیـز براسـاس       

های مصرح در قانون اساسـی و اصـل امتنـاع از     آزادی

ما در این راه با بسـیجی روبـرو    .خشونت پیگیری کنید

نیستیم؛ بسیجی برادر ماست. ما در این راه بـا سـپاهی   

انقالب و نظام ماست. ما بـا   روبرو نیستیم؛ سپاهی حافظ

ارتش روبرو نیستیم؛ ارتش حافظ مرزهای ماست. ما بـا  

نظــام مقــدس خــود و ســاختارهای قــانونی آن روبــرو 

نیستیم. این ساختار حافظ استقالل ، آزادی و جمهوری 

اسالمی ماست. ما با کجروی ها و دروغ گویی هـا روبـرو   

ـ   ت بـه  هستیم و در پی اصالح آنیم؛ ا صالحی بـا برگش

  . اصول ناب انقالب اسالمی

ما به دست اندرکاران توصیه می کنـیم بـرای برقـراری    

قـانون اساسـی    ۲7آرامش در خیابان ها مطـابق اصـل   

امکان تجمع های مسالمت آمیز را نه تنها فراهم کننـد،  
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بلکه چنین گردهم آیی هایی را تشویق کننـد وصـدا و   

کردن ها رها  سیما را از قید بدگویی ها و یک طرفه عمل

سازند. بگذارند صداها قبل از آن که بـه فریـاد تبـدیل    

شود به صورت استدالل و مجادله احسن در این رسـانه  

جاری، تصحیح و تعدیل گردد. بگذارند جراید نقد کنند، 

خبرها را آنچنان که هسـت بنویسـند و در یـک کـالم     

فضایی آزاد برای مردم جهت ابراز موافقت ها و مخالفت 

خود آماده سازند. بگذاریم آنهایی که عالقه دارنـد   های

تکبیر بگویند و آن را مخالفت با خود تلقی نکینم. کامال 

مشخص است که در این صـورت احتیـاجی بـه حضـور     

نیروهای نظامی و انتظامی در خیابان ها نخواهد بود و بـا  

هایی که دیدن آنها و شنیدن خبـر آنهـا دل هـر     صحنه

آورد، روبـرو   ب و کشور را بـه درد مـی  عالقمند به انقال

   .نخواهیم بود

 میرحسین موسوی -برادر و همراه شما 

  ۴۸۱۱خرداد  ۸۳
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 ششم ی بیانیه

 کشور متعلق به شماست...
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 انا هلل و انا الیه راجعون

خبر دلخراش شهادت گروهی دیگر از معترضان به وقوع 

ات اخیر، جامعه ما را در بهـت و  تقلب گسترده در انتخاب

سوگ فروبرده است. تیراندازی به مردم ، پادگانی شدن 

 همگـی  نمـایی  قـدرت  و  فضای شهر، ارعاب، تحریـک 

 در  کـه  اسـت  شدیدی گریزی قانون نامشروع فرزندان

 شـرایطی  چنین بانیان که عجبا و داریم قرار آن معرض

ی کـه  کسـان  بـه . کنند می متهم خطا این به را دیگران

مردم را به خاطراظهار نظر قانون شکن نامیده اند خبـر  

می دهم که بی قانونی بزرگ عدم اعتنا و نقـض صـریح   

قانون اساسی از سوی دولـت در عـدم صـدور     ۲7اصل 



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 278

مجوز برای اجتماعات مسالمت آمیز است. آیـا مردمـی   

انقالبی که با مشابه همـین اجتماعـات مـا و شـما را از     

ریخ ستم شاهی بیرون آوردند بایـد  فراموشخانه های تا

مورد ضرب و جرح قرار گیرند و تهدید بـه زورآزمـایی   

 شوند؟

اینجانب به عنوان یک هم سوگ همچنان مردم عزیز را 

به خویشتنداری دعوت مـی کـنم. کشـور متعلـق بـه      

شماست. انقالب و نظام میرا  شماسـت. اعتـراض بـه    

دروغ و تقلب حق شماسـت. بـه احقـاق حقـوق خـود      

 و ناامیدی برای که کسانی  امیدوار باشید و اجازه ندهید

 در. برانگیزنـد  را خشـمتان  کوشـند  مـی  شـما  ارعاب

 پایبنـد  خشـونت  از پرهیـز  به همچنان خود اعتراضات

 رفتارهـای  با شکسته دل مادرانی و پدران چون و بمانید

 در. کنیـد  برخورد امنیتی قوای در فرزندانتان نامتعارف

وهـای نظـامی و انتظـامی انتظـار دارم     ز نیرا حال عین

نگذارند خاطرات این ایام لطمه های جبران ناپـذیر بـه   

روابط آنها و مردم بزند. این که نـام و نشـان شـهیدان،    
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مجروحان و بازداشت شدگان به خانواده آنها اطالع داده 

نشود و آنان در سرگردانی قرار گیرند هـیچ سـودی در   

احساسـات را جریحـه دار    برقراری آرامش ندارد و تنها

می کند. همچنین است دستگیری های فله ای که تنهـا  

موجب هتک پرهیزها و برداشته شدن رعایت ها میـان  

 .فرزندان نظامی و انتظامی ملت و بدنه جامعه می شود

از خداوند متعال برای این شهیدان عزیز رحمت و علـو  

درجات مسئلت می کنم و برای خانواده هـای داغدیـده   

 .شان صبر و اجر آرزو دارم

 میرحسین موسوی

 1388خرداد  31
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 دیدار با جامعه شناسان

 با جامعۀ جدیدی روبرو هستیم
 

 1388تیر  8پنجشنبه 

 

، نخست وزیر دوران دفاع «کلمه»به گزارش خبرنگار 

شناسان که برای بررسی شرایط  مقدس در جمع جامعه

ی گرد آمده بودند ا جامعه بعد از انتخابات در جلسه

ها و... جامعه  ها، نیاز افزود: باید مشخصات، خواسته

  .جدید بررسی و تحلیل شود

ها،  وی با اشاره به فشارهای وسیع تبلیغاتی این روز

های اخیر بر من برای کوتاه آمدن از موضع  افزود: فشار

ابطال انتخابات است. به هر حال دولت با وضعیت فعلی 

  .ت سیاسی روبرو خواهد بودبا بحران مشروعی
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به گفته موسوی، تنها چند روز بعد از انتخابات آقای 

ترکان به دلیل انتقاد کردن، از وزارت نفت کنار گذاشته 

شد. وقتی دولتی نیروی انسانی قوی و کارآمد نداشته 

  تواند کار خود را ادامه دهد؟ باشد چگونه می

ا رئیس وی همچنین به موضوع نحوه ارتباط رهبری ب

جمهوری اشاره کرد و گفت: حمایت رهبری در شرایط 

عادی از دولت مفید است ولی یکی تلقی شدن رهبر و 

  .ریاست جمهوری به نفع کشور نیست

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به اقشار میانه 

جامعه اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی یک 

که اگر  خودآگاهی در بین قشر میانی ایجاد شده است

هدف داشته باشد انرژی مثبتی است که برای ساختن 

آینده کشور بسیار مفید خواهد بود و اگر سرخورده 

  .شود شود مشکل ساز می

موسوی معتقد است که نیازهای قشر متوسط با نیازهای 

ملی جامعه عجین شده است که اگر پاسخ مثبت 
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دریافت کند خوب است اما اگر پاسخ مثبت دریافت 

  .آید د سرخودگی بزرگی در جامعه پدید مینکن

ای  وی افزود: دولت برای این قشر در شرایط فعلی برنامه

ندارد و امیدی به آن نیست. باید این انرژی در جایی به 

های غیر  کار گرفته شود که در این بین نقش تشکل

دولتی بسیار مهم است. برای ایجاد امید و استفاده از 

ای از  و انرژی آزاد شده شبکهظرفیت طبقات میانی 

های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی باید به وجود  تشکل

آید و مدیریت رانده شده از بدنه دولت در این زمینه 

  .نقش بزرگی بازی کند

افتد  ها اتفاق می هایی که این روز موسوی گفت: حرکت

اگر به خوبی مدیریت نشود امکان مدیریت آن از خارج 

ارج از نظام وجود دارد. باید توجه کشور و افرادی خ

ترین سرمایه ما استقالل است نباید  داشته باشیم مهم

  .اجازه دخالت به بیگانگان داده شود

تر در صداوسیما شد و  وی خواستار ایجاد فضایی باز

نظام جمهوری اسالمی ایران است که  گفت: این به نفع
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باشند.  همه امکان ابراز نظر درباره انتخابات را داشته

شود که از این مرحله با موفقیت  این موضوع باعث می

عبور کنیم وگرنه مشکالت زیادی پیش رو خواهد بود. 

  .کند گو یکطرفه و هتاکانه دردی را دوا نمی و گفت

موسوی افزود: دسترسی من به مردم کامال محدود شده 

است. دو سایت ما با مشکالت فراوانی روبرو هستند و 

نامه کلمه سبز متوقف است و اعضای انتشار روز

های دیگر هم با  اند. روزنامه تحریریه دستگیر شده

ها به هیچ وجه  های جدی روبرو هستند. این محدودیت

به نفع بهبود فضای ملی نیست و فضا را به خشونت 

کند و احتمال مدیریت چنین فضایی  بیشتر هدایت می

  .به خارج از کشور نیز وجود دارد

موسوی، اگر در این شرایط با نیروهای دلسوز  به گفته

انقالب تعامل بیشتری صورت گیرد این شرایط تعدیل 

 شود می

ها هم اشاره  ای بسیار جدی این روز وی به تخریب رسانه

کرد و افزود: به دلیل عدم قدرت پاسخگویی، این 
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ها  ها بیشتر شده است تا حدی که این روز تخریب

های مردمی با  داشتن حرکت هایی مانند رابطه کلیشه

بیگانگان و امثال آن مطرح شده است. بنده فکر 

کنم هیچ فردی که به وطن خودش و اسالم و انقالب  نمی

عالقه دارد نقش بیگانگان را در امور کشورمان تحمل 

  .کند

وی تصریح کرد: در این شرایط باید مردم احساس کنند 

در عین هایشان در حال پیگیری است و  که خواسته

توانم  حال باید از این شرایط آشفته عبور کنیم. من نمی

سیاه را سفید و سفید را سیاه اعالم کنم. باید صداقت 

داشته باشیم. راه حل این نیست که از بنده این انتظار 

وجود داشته باشد چیزی را بیان کنم که به آن اعتقاد 

 ندارم. سرمایه اصلی همه ما صداقت با مردم است. ان

شاءالهی با استعانت از حضرت حق تعالی این سرمایه 

 .حفظ شود
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 پیام به ایرانیان خارج از کشور

 صدای اعتراض مردم باشید...
 

  بسم اهلل الرحمن الرحیم

 هموطنان عزیز

 ایرانیان شرافتمند دور از وطن

 ۲۲حضور گسترده و پرشور شما هموطنان در انتخابـات  

 لبستگی شما عزیزانخرداد امسال نمایانگر د

ای قابل تحسین شما نسبت به به ایران عزیز و دغدغه ه

انتخاباتی به  کشورتان است و همانطور که در پیام آینده

شما عزیزان اعالم کردم ایران متعلق به همـه ایرانیـان   

 خارج نسبت به آینده است و همه آحاد ملت در داخل و

 ند.ابرخوردار آن مسئول و در آن از حقوق یکسان
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بر خود فرض میدانم که از حماسه حضور شما در تعیین 

   سرنوشت کشورتان قدردانی نمایم .

استقبال گسترده شما عزیزان از این انتخابات و حضـور  

آنچنـان   سبز و بانشاطتان در پـای صـندوق هـای ر أی   

وسیع بود که حتی منـابع دولتـی و برگـزار کننـدگان     

سیصـد درصـدی    فزایشانتخابات ر ا وادار نمود که به ا

 خارج از کشور در انتخابات دهمـین  مشارکت هموطنان

 اعتراف نمایند. دوره ریاست جمهوری

خـادم کوچـک ملـت و رأی     اعتماد وسیع شما به ایـن 

گیـری   اینجانب در اکثریت حوزه هـای رأی  قاطعتان به

خارج از کشـور مسـئولیت سـنگینی را بـر دوش مـن      

دهم به عهدی  اطمینانمایلم به همه شما  گذاشته است.

 ن و تمامی آحاد ملت بـزرگ و حماسـه  که با شما عزیزا

پایبند بـوده و بـا اسـتفاده از     ساز کشورمان بسته بودم

تمامی راهکارهای قانونی حقـوق حقـه شـما را، کـه در     

 متجلی شده بود پیگیری خواهم کرد. صندوق های ر أی
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ریـق رسـانه هـای بـین     متأسفانه چنانچه شما نیز از ط

قـانون   میکنید ، بر خالف نـص صـریح   المللی مشاهده

اساسی و آزادی های مصرح در جمهوری اسالمی کلیـه  

شـما عزیـزان    امکانات ارتباطات من با ملت و از جملـه 

 راضات مسالمت آمیز مردم سرکوب مـی قطع شده و اعت

المال کشور اداره میشود بـا   شود . رسانه ملی که از بیت

ه ای به قلب حقایق پرداختـه و  سیاه نمایی مشمئز کنند

مسالمت آمیز قریب به سه میلیـون نفـر در    راه پیمایی

 روزنامه هـایی  ن را به اغتشاشگران نسبت میدهد وتهرا

 اره میشود به بوق و کرنای غاصبانکه از منابع دولتی اد

 رأی مردم تبدیل شده اند.

مسالمت آمیز  نجانب ضمن تشکر مجدد از اعتراضاتای 

ـ  نان خارج از کشور کـه انعکـاس  شما هموط یعی در وس

که بـا اسـتفاده از کلیـه     جهان داشت از شما میخواهم

مقـدس جمهـوری    راهکارهای قانونی و وفاداری به نظام

خـود را در تقلـب گسـترده     اسالمی، صـدای اعتـراض  

کشور برسانید. من کامالً بـر   به گوش مسئولین انتخابات
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برحق شـما هـیچ   این نکته واقفم که خواسته مشروع و 

گروههایی که معتقد به نظام مقـدس   ارتباطی با فعالیت

شماسـت کـه    اسالمی ایران نیستند، ندارد. بر جمهوری

 جدا کرده و اجازه سوء استفاده ازخود را از آنان  صفوف

 موقعیت کنونی را به آنان ندهید.

  میرحسین موسوی 

 1388تیر  3
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 هفتمی  بیانیه

 بزی س کلمه

 

  بسمه تعالی

  هموطنان عزیز

در پی مانع تراشی ها و تهدیدهای مکـرر کـه در عمـل    

انتشار روزنامه کلمه سبز را پس از برگـزاری انتخابـات   

ریاست جمهوری متوقف کرده بود، به این حد نیز اکتفـا  

دفتـر روزنامـه مـورد     88/8/1نشد و شبانگاه دوشنبه 

کنان شـریف آن  هجوم مأموران امنیتی قرار گرفت و کار

  .دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند

در حالی که مقامات کشور و رسانه های دولتی مرتباً بـر  

قانون و اجرای آن تأکید می کنند و معترضان به تقلـب  

وسیع صورت گرفته در انتخابات به قانون شکنی مـتهم  

می شوند، چنین برخوردی با روزنامه ای که با اخذ مجوز 
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به انتشـار نمـوده و مسـئوالن، دبیـران،     قانونی شروع 

خبرنگاران و کادر فنی و اداری آن، غیرقابل درک است، 

مگر با قبول آنکه برای عده ای حاکمیت قانون تا جـایی  

پذیرفته است که برای محدود کردن اعتراض مخالفـان  

  .باشد و نه چیزی دیگر

این قانون شکنی در حالی صورت می گیـرد کـه دیگـر    

ی که از طریق آنان ارتباط اینجانب بـا جامعـه   رسانه های

برقرار می شد و نیز مطبوعات ورسانه هـای غیردولتـی   

مورد محدودیت جدی قرار گرفته اند و تنها مجرای بـاز  

برای اطالع رسانی به مردم جریان خبرسازی یک سویه 

رسانه ملی و رسانه های دولتی است و متأسفانه جامعـه  

ـ   ات از طریـق رسـانه هـای    را به سمت دریافـت اطالع

 .خارجی سوق می دهد

این برخوردهای غیرقانونی، مبتنی بر تحلیـل نادرسـت   

دولت از شرایط اجتماعی حاکم است که راه را برای نفوذ 

بیگانگان در تحوالت کشور باز مـی کنـد و حرکـت در    
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مسیر اصالح امور جامعـه را در چـارچوب مبـانی نظـام     

  .جمهوری اسالمی دشوار می سازد

ضمن اعتراض شدید به تداوم این رویه های غیرقانونی، 

بر حق ملـت ایـران در اسـتفاده از ظرفیتهـای قـانون      

اساسی برای ابراز مخالفت با آنچه در انتخابـات اخیـر و   

پــس از آن روی داده تأکیــد مــی نمــایم و آن را جــزء 

الینفک حقوق آنها بر اسـاس ایـن سـند میثـاق ملـی      

  .ورزم ن اصرار میدانم و بر پیگیری آ می

 برادر و خدمتگزار شما

  میرحسین موسوی 

 ۴۸۱۱چهارم تير 
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 بیانیۀ هشتم

مجرمان انتخاباتی در کنار مسببان اصلی اغتشاشات  

 اخیر قرار گرفته اند

 

  بسمه تعالی

  مردم هوشیار و شریف ایران

طی روزهای اخیر صدا و سـیما، خبرگزاریهـای دولتـی،    

ی دولتی و سایتهای اینترنتی وابسـته  برخی روزنامه ها

به دولت و روزنامه کیهان، بخش عمده ای از فضای خود 

را به وارونـه جلـوه دادن آنچـه قبـل، حـین و پـس از       

برگزاری دهمین انتخابات ریاسـت جمهـوری ایـران رخ    

داد، اختصاص داده اند. آنها با استفاده از امکانـاتی کـه   

ان ساختن تخلفـات و  متعلق به شماست، نه تنها به پنه

حواد  دلخراشی که در ایـام اخیـر اتفـاق افتـاد مـی      

پردازند بلکه مسـئوالن مسـتقیم و غیرمسـتقیم آن را    
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کسی معرفی می کنند که تنها شما را در مسـیر احقـاق   

  .حقی که داشته اید همراهی کرده است

واقعیتی که آنان بیهوده تالش می کنند نادیده انگارنـد  

ین انتخابات تقلبی بزرگ اتفاق افتاده و آن است که در ا

پـس از آن، معترضـان بـه ایــن وضـعیت بـه گونــه ای      

غیرانسانی مورد هجوم قرار گرفته و کشته، زخمی و یـا  

اگر با مسببین جنایت کوی دانشگاه  .بازداشت شده اند

به گونه ای مناسب و قـانونی برخـورد    1378تیر  18در 

ع در ابعادی وسیع تر می شد امروز شاهد تکرار آن فجای

و وارونه جلوه دادن واقعیتها به گونـه ای جسـورانه تـر    

 .نبودیم

همان ها هستند که هنوز با اتکاء به امکاناتی که متعلـق  

به عموم مردم است در راستای منافع گروهی خـود بـی   

پروا به دروغ گویی و پرونده سازی برای دیگـران ادامـه   

ل آن هستند را به بنده می دهند و افعالی را که خود عام

آنـان غافلنـد کـه موسـوی بـا ایـن        .نسبت می دهند

ترفندهایی که ماهیت آن برای همه مردم روشـن شـده   
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آنچه در ایـن روزهـا رخ    .است از صحنه بیرون نمی رود

داد اصل نظام جمهـوری اسـالمی را کـه میـرا  امـام      

بزرگوار و شهدای گرانقدرمان است هـدف قـرار داده و   

نیسـت کـه بتـوان بـه سـادگی از کنـار آن        این چیزی

گذاشت و با طرح اتهاماتی اینگونه و تهدید به محاکمـه  

  .از آن صرفنظر نمود

من نه تنها از پاسخ گویی در برابر این اتهامات واهمه ای 

آمادگی دارم تا نشان دهم چگونـه مجرمـان    ندارم بلکه

انتخاباتی در کنار مسببان اصلی اغتشاشات اخیر قـرار  

و اکنون کوشش  گرفتند و خون مردم را بر زمین ریختند

می کنند صحنه هایی را که صدها شاهد و دهها تصـویر  

آن را گواهی می دهند به گونه ای دیگـر جلـوه دهنـد؛    

آماده ام تا نشان دهم چگونه کسـانی کـه عملشـان در    

راستای ایجاد هرج و مرج در کشـور؛ تضـعیف نظـام و    

ــال  ــت ت ــان اس ــافع بیگانگ ــه  من ــه بهان ــد ب ش نمودن

گریهای عناصری نامعلوم، جنبش سـبز شـما را    تخریب

حاضر  اغتشاشگری و وابسته به بیگانه معرفی کنند؛ ولی
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نیستم به خاطر مصـالح شخصـی و هـراس از اینگونـه     

تهدیدها از ایستادگی در سایه شـجره سـبز اسـتیفای    

حقوق ملت ایران که امروز به خون به ناحق ریخته شده 

نظـر   این کشور آبیاری شده است لحظه ای صرف جوانان

از مجموع آرای ریخته شده در صندوقها تنها یک  .نمایم

رأی متعلق به من است و شـما بـه خـوبی مـی دانیـد      

مشکل آنها با میلیونها رأیی است کـه جـوابی بـرای     که

  .سرنوشت آنها ندارند

باز هم از عموم ملت شریف ایران متواضعانه درخواسـت  

م با حفظ آرامش و پرهیز از ایجـاد تـنش، در دام   می کن

بدخواهان که کوشش می کنند ایـن حرکـت گسـترده    

اجتماعی را شـورش و اغتشـاش و وابسـته بـه بیگانـه      

قلمداد کنند، نیافتند و با زیرکی و هوشیاری که ویژگـی  

ممتاز شماست این توطئه هـا را مهـار نماینـد. تـداوم     

عایت اصـول و مبـانی   اعتراض در چارچوب قانون و با ر

نشأت گرفته از انقالب اسالمی راهبرد اصلی اسـت کـه   

  .ضامن تداوم و دسترسی به اهداف شماست
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دشمن خارجی با همراهی یاران جاهل و طماع خـود در  

داخل بر آنست که مطالبات این حرکت عظیم خودجوش 

حتـی اهلل   را به خوارج بیـرون از نظـام نسـبت دهـد و    

مده شما را چون قرآنهـای سـر نیـزه    اکبرهای از دل برآ

معرفی کند. بر ماست که با رفتار و گفتار خود این توطئه 

  .شوم را خنثی نماییم

 برادر و خدمتگزار شما 

  موسوی میرحسین

 1388چهارم تیر 
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 بیانیۀ نهم

 هویت ماست... امید بذرِ

 

 سم اهلل الرحمن الرحیمب

 هموطنان عزیز

رفت شـورای نگهبـان، پـس از     نتظار میگونه که ا همان

کس را جلب نکرد، و با چشـم   هایی که توجه هیچ نمایش

های صورت گرفتـه،   ها و تخلف بستن بر روی انبوه تقلب

سرانجام نتایج دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهـوری  

ای که تجدید حیات ملـت مـا را    را تایید کرد. جشنواره

عهدهای اسالم و انقالب داد با تقلب و تخلف از  مژده می

ها به پایـان رسـید؛ بـا حملـه بـه       با ناگوارترین صحنه

های ریخته شـده، جوانـان    خوابگاه دانشجویان، با خون

کتک خورده و مورد اهانت قرار گرفته، صدا و سیمای از 

های بسته،  های شکسته، روزنامه انظار جامعه افتاده، قلم
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دی تلخ و گستردۀ اعتما با فضای امنیتی کودتاگونه و بی

مردم نسبت به نتایج اعالم شده برای انتخابات و دولـت  

نشـیند و   ناشی از آن. به زودی گرمای حادثه فـرو مـی  

 بلنـدباالی  حسـاب  صورت با ماجرا این  اندرکاران دست

 آنچـه  تحمیل از آنان آیا. شوند می روبرو خود اشتباهات

 د؟بردن سود داد روی

داشت که از نظر ارتباط بـا   از این پس ما دولتی خواهیم

بـرد و اکثریتـی از    ملت در ناگوارترین شرایط به سر می

جامعه، که اینجانب نیز یکی از آنان هستم، مشـروعیت  

های ضـعیف   پذیرد. دولتی با پشتوانه سیاسی آن را نمی

تـدبیری،   مردمی و اخالقی کـه از او انتظـاری جـز بـی    

های گریـزی، عـدم شـفافیت، تخریـب سـاختار      قانون

هـای ویرانگـر اقتصـادی     گیری و تدوام سیاست تصمیم

 شـمار  بـی  های ضعف اثر بر که رود می آن بیم نداریم، و 

 بیگانگـان  بـه  دادن امتیـاز  ورطه در اش عارضی و ذاتی

 باشـیم،  خرسـند  آن از مـا  که نیست چیزی این. بیفتد

 .داریم واهمه شدت به آن از بلکه
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سـال بـه    سـی  خطر در پیش است. نظامی که به مـدت 

تواند یک شبه قوای امنیتی  اعتماد مردم متکی بود نمی

را جایگزین این نقطه اتکا کند. این اعتماد لطمات جدی 

 مـا  رساند،  دیده است؛ اگر انکار این واقعیت سودی می

 خطـر  کـه  بـس  از شـدیم،  می صدا هم آن منکران با نیز

کنـیم واقعـا صـحت     نکارش مـی ا آنچه اگر. است عظیم

دهیم تا معلـوم   د، چرا به دیگران اجازه اجتماع نمیندار

 شود که چقدر اندکند.

تـوان   باید باز گردیم، هنوز دیر نشده است. هنـوز مـی  

اطمینان آسیب دیدۀ مردم را بازسازی کرد؛ امنیت نظام 

 از را انقـالب  فرزنـدان  ما در گرو چنـین کـاری اسـت.    

 نیـد. حـبس آنـان جـز تغذیـه غریـزه      ک آزاد ها زندان

ای ندارد. مردم چگونه  فرافکنی در وجود خود شما فایده

توانند به حکـومتی اعتمـاد کننـد کـه دوسـتان و       می

کنـد؟   همکاران و فرزندانش را به صرف توهم در بند می

چیره کردن فضای امنیتی بر جامعه جز صـدمه زدن بـه   

گذارد. مطبوعـات   عواطف ملت نسبت به نظام اثری نمی
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ک جامعه سـالمند؛ بـرای تـرمیم    آزاد مجاری تنفسی ی

 اعتماد مردم این مجاری را مسدود نکنید.

باید به اسالم باز گردیم، اسالم ناب محمدی که تحجر را 

تابد و تا قیام قیامت برای معضالت جدید بشریت  بر نمی

های بکر و نو دارد. به اسالمی باز گردیم که ما را به  پاسخ

 امانت و راستی فرا خوانده است.

خـواهیم   صـداقت بـازگردیم. چگونـه از مـردم مـی      به

شان را سرمایه اعتماد به ما قرار دهند  های مذهبی ایمان

 شود؟ در حالی که صراحتا به آنان دروغ گفته می

به خرد بـازگردیم. کشـوری بـه عظمـت ایـران را، بـا       

هایی بـه بزرگـی اهـداف انقـالب اسـالمی و بـا        آرمان

شناسـیم   وزی که میت دشمنانی به آن سرسختی و کینه

با دور ریختن سی سال تجربه مدیریتی و انکار ضـرورت  

الســاعه فــردی اداره  ریــزی و تصــمیمات خلــق برنامــه

 توان کرد.  نمی

به قانون بازگردیم؛ به قـانون اساسـی، ایـن بزرگتـرین     

ایـم پایبنـد    میثاق ملت. به قوانینی که خود وضع کـرده 
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ـ  ن کـار سـنگ روی   بمانیم و آنها را اجرا کنیم. بدون ای

 سنگ بند نخواهد ماند.

کننـد کـه آنـان را محـرم      مردم به حکومتی اعتماد می

ترین مسائل مملکت از مردم پنهـان   بداند. چرا باید مهم

باشد؟ محرم دانستن ملت و شـفافیت اطالعـات اولـین    

قدم در راه مبارزه با فساد است، حال آن که مـردم مـا   

ـ   د روزنامـه محـرم   حتی به اندازه خواندن خبرهـای چن

 شوند. دانسته نمی

هـای   به مردم بازگردیم. چرا هر گره سهلی را با دنـدان 

هرکسی را   کنیم؟ چرا به کوچکترین بهانه، امنیتی باز می

کنیم؟ این یکی بـیش از   مان دور می های ی از دایره خود

از اندازه هنرمند است،   اندازه جوان است، آن یکی بیش

این یکی با ما اخـتالف سـلیقه    آن یکی روشنفکر است،

دارد، آن یکی دانشجوست، این یکـی از کـار مـا ایـراد     

گیرد، آن یکی به گروه ما تعلق ندارد، این یکی قدش  می

قـدر از   پوش اسـت. آن  بلند است، آن یکی خیلی شیک

مـانیم. ایـن شـیوه     رانیم تا این که تنها می دور خود می
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نیسـت کـه   انقالب اسالمی نیسـت، و شـیوه اسـالمی    

کند و به صـرف شـهادت    آغوشش را به روی همه باز می

 آورد. ها را در دایرۀ خود می زبانی، انسان

سـاز در معـرض    چرا باید پس از یک انتخابات سرنوشت

چنین خطراتی باشیم، حال آن که انقالب و نظام مـا در  

 ۀ تحصیل بزرگترین دستاوردها بود؟آستان

 مردم!

خست غیرقابل عبور را در چنـد  ما راهی دور و در نگاه ن

ماه کوتاه پشت سر گذاشته بودیم. ما با هم این فاصله را 

آمدیم؛ از فضایی که به گرد دروغ و تردیـد و بـه غبـار    

نسـلی   های گروهی، طبقـاتی، خـانوادگی و بـین    رمیدن

امیـدی شـروع بـه     آلوده شده بود، از دورانی که نطفه نا

م از نظامشـان  رشد کرده بود، زمـانی کـه فاصـله مـرد    

 را انتخابـات  مقدمات هم با تا شد، می بیشتر روز به روز 

 تبـدیل  ملـی  حیـات  تجدیـد  یک از طوالنی جریانی به

 نشـاط،  و آگـاهی  شـادی،  آشـتی،  از پـر  فضایی کنیم؛

 کـه  حـالی  در نامزدهـا  دوسـتداران  آن در که ای عرصه
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توانسـتند بـا    سـت مـی  ب نمی بر رخت لبانشان از خنده

بحـث دربـاره آینـده بنشـینند و آن آزادی     یکدیگر به 

اش را داده بود تجربـه کننـد.    فرزانه که انقالب ما وعده

فضایی که در آن کسی خـود را شـهروند درجـه دوم و    

 و لـر  و کرد و نبیند، اسالمی نظام و انقالب با غیرخودی 

و  جـوان  و پیـر  و دیگـر  قـوم  هر و ترک و بلوچ و عرب

ر صنف دیگر و هر سـلیقۀ  میانسال و هر قشر دیگر و ه

دیگر که تا چند ماه پیش خود را بیگانـۀ بـا سرنوشـت    

دید همچون عهد نخست جمهـوری اسـالمی،    کشور می

  خویشتن را از نو در دایره صاحبان انقالب بیابد.

ما با هم آمدیم تا با تجسس در احـوال شخصـی مـردم    

سـازی بیـزاری    پراکنی و پرونده مخالفت کنیم و از نفرت

ییم. با هم آمدیم تا حاکمیت عقل و عشق را توامان بجو

داشته باشیم. همۀ ما به چهرۀ رحمانی اسالم رو کـردیم  

و در این رویکرد میرا  تمدنی ایران عزیـز و بـزرگ را   

تجدید شده دیدیم، تا آنجا که در مساجد شعار ایـران،  

ایران! را با طنینی که هنوز در تکبیرهـای شـبانۀ شـما    
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سر دادیم و کسی احسـاس نکـرد کـه     شود شنیده می

ایران جدای از انقالب و یا جدای از اسالم اسـت، بلکـه   

اسالم و ایران و انقالب از تحجـر و کهنگـی و تعصـب و    

گری جداسـت. اسـالمی کـه در ورای تمـایزات      خارجی

هـا   عقیدتی و طبقاتی و قومی و جنسیتی کرامت انسان

شـوینده هـر    داند. اسالمی که نهد و اصل می را ارج می

نوع نابرابری در مقابل قانون و پرچمدار تکـریم حقـوق   

  شهروندی است. 

 مردم!

علیرغم آنچه روی داد، ما در این چند ماه آرزوهای بلند 

های خالصانۀ خود را نباختیم. ما در این میانـه   و کوشش

هایمان را یافتیم و دیدیم کـه   ای از تحقق آرمان مستوره

چقدر خواستنی است و چـه نسـبت   دنبال آنیم   آنچه به

نزدیکی با حقیقت اسالم و انقالب و هویت ملی مـا دارد.  

توانـد آن را از مـا    کس نمی این دستاوردی است که هیچ

ایـم کـه پشـتوانه و     ای اندوخته بستاند. ما با هم سرمایه

های آتی ما و فرزندانمان خواهد بود و ایـن   بستر حرکت
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ـ  خط سبز جوشیده از فطرت هـای   ردم و واقعیـت های م

 ادامـه   ها سال طول در همچنان تاریخی کشور و انقالب 

 حفظ برای ما. برسد خود نهایی مقصد به تا یافت خواهد

 .کرد خواهیم ایستادگی همچنان بزرگ دستاورد این

هایی که این روزهـا در مخالفـت بـا شـما      تمامی تالش

گیرد برای آن اسـت کـه از ثمـربخش بـودن      صورت می

ضات قانونی خود ناامید شوید، زیرا تـا مـا ناامیـد    اعترا

نشویم این دولت از اعتبار واقعی برخوردار نخواهد شد. 

 دیرینه سابقه به امید به آینده رساترین اعتراض ماست. 

 از کـه  مـردم  مـا  زنـدگانی  در. کنید نگاه سرزمین این

راز کنـونی جزئـی از   ف ایم، شده زاده ها تمدن ترین کهن

ای به درازای تـاریخ   والنی است. ما در جادهیک تاریخ ط

ها  زنیم. در این جاده چه بسیار ملت همه بشریت قدم می

که منقرض شدند و جز داستانی از آنان باقی نمانـد. آن  

ترین  چیزی که ملت ما را به خالف آنان و علیرغم سخت

رویدادها زنده نگه داشت امیـد بـود، زیـرا آفـت ایـن      

له ناامیــدی اســت. مــردم مــا راهپیمــایی هــزاران ســا
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توانستند با بدبینی و ناامیدی حوادثی شبیه به آنچه  می

را که در جریان انتخابات گذشـته بـا آن روبـرو شـدیم     

بینی کنند و به صحنه نیایند. آیا آنان اشتباه کردند  پیش

ها اعتنا نکردند؟ نه! آنان به مقتضای  بینی که به این پیش

هویت ملی ما را شکل داده روح امیدی که هسته درونی 

داشـته اسـت چنـین      ها زنده نگه و ما را در طول هزاره

خواهیـد   گویم که اگـر مـی   ویژه با جوانان می کردند. به

هـای خـود    ایرانی باقی بمانید از شعله امیـد در سـینه  

محافظت کنید، زیرا امید بذر هویت ماست؛ بذری که بـا  

جان هرکسی  کند و نخستین باران شروع به روییدن می

را که هنوز ایرانی باقیمانده است، در هر کجای جهان که 

آورد، تا از نو خـود را   بیتوته کرده باشد به اهتزاز در می

 در سرنوشت این خاک شریک بداند.

 چـه  بـه  معطوف است داده شکل را ما هویت که امیدی 

های  قعی و خرافهوا غیر امور به معطوف قطعا است؟ چیز

توانست ملتـی را بـرای هـزاران     اال نمی واهی نیست، و

سال زنده نگه دارد. بلکه این امید معطـوف بـه لطـف و    
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فضل الهی است. اگر عالقـه بـه ایـن هویـت تـاریخی      

 مـا  ای با اسالم ندارد، به این خاطر است.  کمترین فاصله

ـ  هویـت  این از. کنیم احیا را عالقه این بودیم آمده ود خ

ویش را به درسـتی انجـام   فاصله نگیریم. شما وظیفه خ

اید و غیر ممکن است که لطف خداوند مردمی را که  داده

 کنند تنها بگذارد. های پاک ادای وظیفه می با نیت

گیـرد و تنهـا    امید به صرف گفتن و شنیدن شکل نمـی 

شـود کـه دسـتانمان در جهـت      زمانی در ما تحکیم می

وی آرزوهایی که داشتیم در کار باشد. دستانمان را به س

هایمان را قبلـه قـرار دهـیم.     یکدیگر دراز کنیم و خانه

واجعلوا بیوتکم قبله. به خودتان و دوسـتان همفکرتـان   

برگردید و این بار هر شهروند محوری باشد بـرای یـک   

اقتصادی، فرهنگـی، اجتمـاعی و     فعالیت مفید سیاسی،

منتظرتشویق و کمک دولتی که وجاهت خود را از دست 

 .داده است نباشد

مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهیم 

و از تالش برای استیفای حقوق مردم دست بـر نـداریم.   
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مسئولیت دینی ماست که نگذاریم انقـالب و نظـام بـه    

پسندد استحاله بیابد. مسئولیت انقالبی  آنچه اسالم نمی

ماست که اجازه ندهیم حاصل خون صدها هزار شهید به 

ی تنزل پیـدا کنـد و مسـتهلک شـود.     یک دولت امنیت

ای دلخواه برسد  لیکن برای آن که این اعتراض به نتیجه

 باید چند اصل مهم را رعایت کنیم:

نظام و انقالب اسالمی میرا  و میوه مبارزات تـاریخی   -

مانـدگی اسـت.    ساله شما با اسـتبداد و عقـب    دویست

است که اگـر بـر اسـاس عهـد      جمهوری اسالمی نظامی

اصــیلش بــه اجــرا درآیــد تمــامی   ین و نســخهنخســت

گیـرد. مبـادا کسـی فریـب      های ما را در بر می خواسته

شعارهای ساختارشکنانه را بخـورد. اینجانـب قویـا بـا     

ای مخالفم و اعتقاد دارم قانون اساسی ما  چنین وسوسه

ای  های ارزشمند تحقـق نایافتـه   همچنان دارای ظرفیت

بگـان روحـانی و   است کـه بایـد بـا فعالیـت همـه نخ     

دانشگاهی و اندیشمندان کشور اجرای آنها بـه صـورت   

 ای ملی درآید. مطالبه
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به یاد آوریم که ملت ما در انقالب اسالمی به دلیل عـدم  

های به حقش، که از زبان امـام   انعطاف در قبال خواسته

 بـه  شد، مجبور به ساختارشکنی گردید.  راحل بیان می

 کـه  کـنم  مـی  توصیه نظام در گیر تصمیم نهادهای همه

 بـرای  را  مجـاری  و نکننـد  عمـل  نگهبان شورای چون

از بگذارند، زیرا که بسته شـدن ایـن   ب اشتباهات اصالح

راه، تهدید ساختارشکنی را به عنوان تنها بدیل مطـرح  

خواهد کرد، و این بدیلی است که همۀ ما هزینه سنگین 

ین تاکیـد  دانیم و قاطعانه با آن مخالفیم. همچن آن را می

هـایی چـون    کنم که تعلل در محقق ساختن آرمـان  می

ــر  قــانون گرایــی، عــدالت، آزادی و حاکمیــت مــردم ب

سرنوشت خود، و به ویژه اصـول معطـل مانـده قـانون     

 سوز است. اساسی مشروعیت

ای نیست که برخی مخالفـان   اسالم آن پوستین وارونه -

مقـدس  اند. شیوه آنها این است که هر چیز  شما پوشیده

و مبارکی را به نفع سلیقه خود مصادره کنند، تـا جـایی   

سـتانند.   که حتی اگر بتوانند شال سبز شما را هـم مـی  
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های  اندیشی ها و کج اسالم راستین نسبتی با ظاهرسازی

بخش است کـه اگـر بـه     آنان ندارد، بلکه مکتبی رهائی

حقیقت و نورانیـت آن برسـیم دوای تمـامی دردهـای     

 ی ماست.شخصی و اجتماع

ماجرای ما، هر چقدر تلخ، یک اختالف خانوادگی است  -

که اگر خامی کنیم و بیگانگان را در آن دخالت دهیم به 

 زودی پشیمان خواهیم شد.

کـس   در اعتراض و حرکت اصالحی و اصولی مـا هـیچ   -

نباید صدمه ببیند. ما زمانی در تالش خود موفق خواهیم 

حقوقمـان تـا آن حـد     بود که ابتکارهای ما برای احقاق

اندیشیده شده، کارآمد و در چارچوب قانون باشـد کـه   

حتی کودکان خردسـال و زنـان بـاردار بتواننـد در آن     

 شرکت کنند.

ای از تاریخ کشـور خـود قـرار     ای و گریوه ما در برهه -

مـا قـانون اسـت.      حل بسیاری از مشکالت داریم که راه

رسـت  عیـب نیسـت. د   درست است! قانون همیشه بـی 

است! قانون عرفی قراردادی اجتماعی است و به ماننـد  
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بندند رعایت آن  ها با هم می هر عهد و پیمانی که انسان

تنها تا زمانی الزامی است که طـرف مقابـل نیـز بـه آن     

اساسـی را    پایبند باشد. درست است! مخالف شما قانون

 از را شما  گذارد، به خالف نص این میثاق ملی زیر پا می

 اگـر  حتی بلکه کند، می محروم اجتماعات برگزاری حق

ان ببندیـد بـه   دستت به سبز ای پارچه اعتراض نشانه به

شمار عادی،  رغم اصول متعدد قانون اساسی و قوانین بی

خود آن کسی که مسئول حفظ امنیت است شما را مورد 

 و متقلبـان  دهد. درسـت اسـت!    ضرب و شتم قرار می

 نام پشت در منویاتشان تحمیل نیت به تنها دروغگویان

 آن وارد مـا  کـه  تالشـی  لـیکن . اند گرفته سنگر قانون

جـویی نیسـت. مـا را     یـک مشـاجره و تالفـی    ایم شده

طلبی یا خودپسندی برنیانگیخته است،  عصبانیت یا جاه

بلکه حرکت ما اقدامی برای اصـالح و تـامین بهـروزی    

ما  کشور است. برای رسیدن به چنین هدفی جا دارد که

دانیم کـه   حتی به جسد قانون احترام بگذاریم، زیرا می

رسد،  مان به ثمر می در فردای نزدیک، زمانی که کوشش
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نخستین اصلی که باید آن را نهادینه کنیم پایبندی بـه  

 صـبورانه  امـروز  کـه  اسـت  ای شالوده این قانون است. 

 اسـتوار  را فردایمـان  رفیـع  بنای رویش بر تا ریزیم می

 .کنیم

کنم.  سرانجام وحدت. همه شما را به برادری دعوت می -

پیروزی ما در گرو معاضدت و پیوند با یکدیگر اسـت، و  

در این یکدیگر تمایزی میان ما و مردمی که به دیگـران  

اند نیست. حتی آنانی که اینک رو در روی ما به  رای داده

شوند در اخوت ما شریکند، زیرا مـا   خشونت متوسل می

ای هستیم کـه در آن همـان کسـی کـه      آینده به دنبال

هـا کتـک زده اسـت،     خواهر و برادرمـان را در خیابـان  

تر و زیباتر از امروز زندگی  تر، سالم سعادتمندتر، معنوی

 انتخـاب  خـود  نمـاد  عنـوان  به ما که سبزی رنگ  کند.

 را ما که سبزی رنگ است؛ این هم معنایش یک ایم کرده

 اهـل  خـرد،  بیـت  اهل راستی، بیت اهل نور، بیت اهل به

 .دهد می پیوند فضیلت و کرامت بیت
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ای  شاید بگویید که با این همه قید و بنـد دیگـر فرجـه   

برای بیان اعتراض باقی نمانده است. این گمـان خـامی   

اندیش و افراطی شـما در سـر    است که مخالفان سطحی

دارند. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در 

هـای خـود    کوشند خداونـد آنـان را بـه راه    دا میراه خ

هایی از این هدایت به یاد  کند. به عنوان نمونه هدایت می

آورید کـه خداونـد چگونـه آرامـش را بـر اجتماعـات       

کـرد و یـا در خـالل آنهـا      تـان مسـتولی مـی    کرانۀ بی

های ذهنی مردم به چه شعارهای نغزی رهنمـون   ظرفیت

قادر است که با توجه به شد. همان خالقیت همچنان  می

پای ما قرار  کارهایی بکر و موثر پیش تمامی این اصول راه

 مـا   مقابـل  در عمـل   ای برای های گسترده دهد، میدان

 جهـان  آزادیخواهـان  برای جدیدی تجربیات و بگشاید

 .کند اندوخته

در ابتدا هدف همه ما از شرکت در انتخابات آن بود کـه  

یریت کشور بازگردد، لـیکن  عقالنیت دینی به فضای مد

در میانه مسیر به اهدافی بسیار بلندتر هدایت شدیم. ما 
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خواستیم ارکان ذیربط نظام به یاد آورنـد   در این بین می

که در ورای تمامی آنان و ما فوقشان میزانی به نام رای و 

عزم مردم وجـود دارد کـه آنهـا نـه حـق دارنـد و نـه        

امروز خواسـت عمـومی    توانند آن را نادیده بگیرند. می

برای سـازوکاری کارآمـد جهـت انتخابـات کـه در آن      

اطمینان ملی حاصل شود و دروغ، تقلب و تزویر جـایی  

نداشته باشد، به یک مطالبه انکار ناپذیر مردمی تبـدیل  

شــده اســت. در هــر قــدمی در آینــده تجربــه تلــخ و 

زدای جریانات اخیر باید پیشاروی ملت باشد   مشروعیت

تر شدن ابعاد این دروغ  د هیچ فرصتی برای روشنو نبای

 آمدهای تلخ آن از دست برود. و تقلب بزرگ و پی

هایی بـه سـراغ    ها و گروه در ایامی که گذشت شخصیت

اینجانب آمدند و خواستار گذشت من از آنچـه گذشـت   

شد که اینجانب از همان ابتـدا از   شدند. شاید توجه نمی

ـ   انتخابـات  مسـئلۀ  ا حق شخصی خود گذشته بودم، ام

 سـر  بر توانم نمی من. نیست و نبود من شخصی مسئلۀ

ل شدۀ مردم معامله یا مصالحه کـنم.  پایما آرای و حقوق
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مسئله جمهوریت و حتی اسالمیت نظام ماست. اگـر در  

این نقطه ایستادگی نکنیم، دیگر تضمینی نداریم که در 

ی آینده با حواد  تلخی نظیر آنچـه در انتخابـات کنـون   

 گذشت روبرو نباشیم.

 بـا  هی از نخبگان بر سر آنند که گـرد هـم آینـد و     گرو

ی قانونی صیانت از حقوق و آرای پایمـال  جمعیت تشکیل

شده مـردم در انتخابـات گذشـته را از طریـق انتشـار      

های انجام گرفته و نیـز   ها و تخلف مدارک و اسناد تقلب

را  رجوع به محاکم قضایی پیگیـری کننـد و نتـایج آن   

مستمرا به اطالع عموم مردم برسانند. اینجانب نیـز بـه   

پیوندم. این گروه اجرای اصول معطل مانده  این جمع می

قانون اساسی را در دستور کار خـود خواهـد داشـت و    

عالوه بر آن در این مرحله مطالبات زیر را دنبال خواهـد  

 کرد:

توقف برخوردهای امنیتی، فوق امنیتـی و نظـامی بـا     -

ئل انتخاباتی و بازگشت کشـور بـه فضـای طبیعـی     مسا

 سیاسی
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اصالح قانون انتخابات بـه نحـوی کـه امکـان تکـرار       -

طرفـی نهادهـای    تقلبات گسترده را از بین ببـرد و بـی  

 مجری و ناظر را تضمین کند

 قانون اساسی در مورد آزادی تجمعات ۲7رعایت اصل  -

 آزادی مطبوعات و رفع توقیف از آنها -

 های خبری مستقل ت مجدد سایتفعالی -

ممنوعیــت مــداخالت غیرقــانونی دولــت در فضــای  -

هـای کوتـاه، و جلـوگیری     ارتباطی، نظیر اینترنت، پیام

 هـر  و مـردم  مکالمات شنود و تلفنی ارتباطات قطع  از

 دیگر تجسس گونه

پـردازی و   جانبـه، افتـرا، دروغ   توقف برخوردهای یک -

 اهانت در رسانه رسمی کشور

های مستقل تلویزیونی در خارج و  رخورداری از کانالب -

 داخل کشور

  هـای سیاسـی،   صدور مجوز بـرای تشـکیل جمعیـت    -

 فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی
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آزادی همـــه دستگیرشـــدگان سیاســـی، ابطـــال  -

هـای جعلـی امنیتـی و دخالـت نـدادن       سـازی  پرونده

 های جاری در برخورداری آنها از حقوق اجتماعی پرونده

انتها به همه مردم شریف کشورمان، چه آنها کـه بـه    در

اینجانب رای دادند و چه آنهایی کـه بـه اینجانـب رای    

 هـای  هفته ناگوار حواد  در که کسانی  ویژه به ندادند، 

ــر ــدمه اخی ــد ص ــی درود دیدن ــتم م ــین. فرس  همچن

 طلبـی  آزادی و خواهی حق جرم به که را شهیدانی  مقام

 بـزرگ  خداونـد  از و نهم می ارج غلطیدند خود خون در

  .دارم اجر و صبر طلب آنان عزیز های خانواده  برای

 میر حسین موسوی

 88تیر  10
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 سیاسیهای و گروه ها منشوری فراتر از جبهه 

 کنیم تدوین می 

 

 1388تیر  31چهارشنبه 

 

میرحسین موسوی، پس از دیدار با خانوادۀ سهراب 

نماد همۀ شهیدان یاد کرد. پس از  اعرابی، از او به عنوان

آن نیز وی با خانوادۀ زندانیان سیاسی دیدار کرد و در 

 ادامه با اهالی رسانه های کشور به گفتگو نشست.

نیوز، نخست وزیر کشورمان در  به گزارش خبرنگار قلم

دوران دفاع مقدس پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با 

کشور با اعالم اینکه های  جمعی از اهالی برخی از رسانه

این منشور به زودی منتشر خواهد شد، تاکید کرد: 

های مغفول قانون اساسی را عملیاتی  خواهیم ظرفیت می

  .کنیم
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ها در جنبش اجتماعی مردم  وی با اشاره به نمادسازی

خواهیم این منشور، وجهی از به هم  اظهار کرد: ما می

ا به ه پیوستگی مردم باشد و مشخص باشد که این

اند. ما به دنبال شعاری هستیم که  جنبش سبز پیوسته

 ٔ  بتواند پیوستگی مردم را بیشتر کند و مورد استفاده

  .بگیرد قرار مردم

خواهیم منشور  موسوی خاطرنشان کرد: فضایی که می

را در آن منتشر کنیم فضایی است که حتی شخصی 

کند. وقتی در  مثل آقای هاشمی را هم تحمل نمی

یی از حاکمیت امثال آقای هاشمی هم تحمل ها بخش

تر  تر شدن و امنیتی نشوند جامعه الجرم به سمت نظامی

کس از این مساله  شدن پیش خواهد رفت که هیچ

 .استقبال نخواهد کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تصریح 

کرد: ما و کسانی که متعلق به این جنبش هستند باید 

که ساختارشکنی به  این طوری عمل کنیم که ضمن

خواهند خارج از قانون اساسی  مفهوم کسانی که می
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حرکت کنند اتفاق نیفتد، مطالبات مردم لحاظ شود. ما 

در منشور خود این دغدغه را داریم که هم پیوستگی 

مردم حفظ شود، هم منافع ملی لحاظ شود و هم به 

  .مطالبات مردم پاسخ داده شود

با اشاره به تخلفات صورت  وی در ادامه سخنان خود

گرفته در انتخابات اخیر اظهار کرد: این یک ضرورت 

ملی است که به طور دائم به بحث انتخابات اخیر 

پرداخته و این مساله زنده نگه داشته شود و این مساله 

کس  رد و هیچ در انبوه وقایع اخبار پس از انتخابات نمی

شکل  فراموش نکند که این دولت در چه فرآیندی

که مدافعان تقلب  گرفته است. با توجه به این

هایی نظیر صدا و سیما در اختیار دارند،  تریبون

مطبوعات باید پرداختن به مسایل پیش آمده در این 

 .انتخابات را از جمله وظایف خود بدانند

نخست وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس در ادامه 

سی، تصریح کرد: با تاکید بر لزوم توجه به قانون اسا

نیروهای مدافع جامعه باید حامی قانون اساسی باشند؛ 
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هایی دارد که اگر  چرا که قانون اساسی در خود ظرفیت

های ساختارشکنانه را هم  عملیاتی شود حتی گرایش

  .کند متقاعد می

وی تاکید کرد: اگر از چارچوب قانون اساسی خارج 

رو خواهد  وبهگسیخته ر شویم جامعه با یک آنارشی لجام

بینی خواهد بود.  شد که جمع کردن آن غیر قابل پیش

 اساسی قانون چارچوب در باید ها نیرو ٔ  بنابراین همه

 کودتای شبه فضای این های خسارت تا کنند حرکت

  .برسانند حداقل به را شده تحمیل

رییس فرهنگستان هنر در بخش دیگری از سخنان خود 

ت بیگانگان و تالش به حساسیت مردم نسبت به دخال

برای گرفتن اعترافات نادرست از بازداشت شدگان 

شدگان هم  اشاره کرد و گفت: اگر از همه بازداشت

ها را قبول  اعتراف بگیرند باز هم افکار عمومی این

اند و  کند؛ چرا که مردم در وقایع اخیر حضور داشته نمی

ا و ه اند که ابعاد این مساله چقدر بوده است. شعار دیده

دهد که اگر برخی افراد  رفتارهای مردم نشان می
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بخواهند ترفندهایی برای اتصال جنبش سبز مردم به 

  .بیگانگان به کار ببندند بیهوده خواهد بود

وی با اشاره به سفرهای تبلیغاتی خود در ایام پیش از 

ها متوجه شدم  انتخابات اخیر، عنوان کرد: در این سفر

دهند و  ایرانی خود اهمیت می که مردم چقدر به هویت

های مختلف کشور، مردم عرق زیادی بر روی  در استان

  .ایرانی بودن خود دارند

موسوی افزود: دولت پشتیبانی آرای مردم و در نتیجه 

مشروعیت ندارد، بنابراین در عمل ناچار خواهد بود به 

کشورهای خارجی امتیازاتی بدهد که به نفع کشور ما 

های  ما باید طوری عمل کنیم که سرمایهنخواهد بود. 

عظیم اجتماعی که در انتخابات شرکت کردند بتوانند 

ها به وجود  منسجم باشند و شرایط مفیدی برای آن

  .بیاید

بر اساس این گزارش، مهندس موسوی در بخش دیگر 

های مجازی اشاره کرد و  سخنان خود به فعالیت رسانه

سزایی در اطالع رسانی  های مجازی تاثیر به گفت: رسانه
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داشتند و این ارتباطات باید تقویت شود و باید 

های  فضاسازی الزم در این زمینه صورت گیرد و رسانه

ها هم باید مردم را به استفاده از  مکتوب و خبرگزاری

های مجازی تشویق کنند. یکی از نقاط قوت  این رسانه

روی این فضاهای مجازی این است که اعمال سانسور بر 

  .تر است ها دشوار آن

نخست وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس در پایان، 

به مساله بازداشت شدگان روزهای پس از انتخابات 

اشاره و تاکید کرد: تا وقتی که آخرین نفر از زندانیان 

 این ٔ  روزهای پس از انتخابات آزاد نشود، پرونده

 این یتمشروع که این مضافا بود، خواهد باز انتخابات

 .بود خواهد سوال زیر نیز دولت
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 دهم ی بیانیه

 های نمایشی... بیداد گاه

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

گویند فرزندان انقالب در دادگاهی که دیروز تشکیل  می

ریزی بـرای سـاقط    شده بود به ارتباط با بیگانه و برنامه

ـ  .اند کردن نظام جمهوری اسالمی اعتراف کرده ب اینجان

در سخنان آنان دقیـق شـدم و در حقیقـت آن چنـین     

ای عمیـق از   چیزی نیافتم، بلکـه شـنیدم کـه بـا نالـه     

سرگذشت دردناک خود در این پنجاه روز مـی گفتنـد؛   

هایی له شده که ممکن بود به هرچیز دیگری هـم   انسان

که به آن الزام شود اقرار کننـد بـه راسـتی چـه چیـز      

اند ممکن اسـت   کشیده هایی که دیگری جز داستان رنج

االمینی حق داشـت کـه    گفتند محسن روح می .بگویند

روز ایسـتادگی نکـرده    50شهید شد. می گفتند که اگر 
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گفتند   شد. می ها پیش برگزار می بودیم این نمایش هفته

گفتند تا گفته باشـند کـه اینهـا     هرچه را که به آنان می

 .های ما نیست حرف

گیران دیگر بـه اسـتخوان    گران واعتراف دندان شکنجه

مردم رسیده است تا جایی که اینـک از میـان کسـانی    

گیرند که خدمات بزرگ به کشـور و نظـام در    قربانی می

کارنامه دارند و به تهدید دیگرانی سرگرمند که در نشـو  

از آن   و نمای ایـن نهضـت و تاسـیس نظـام برخاسـته     

کسانی را آیا  .اند ها را بر عهده داشته ترین نقش برجسته

ــالمی   ــالب اس ــورانی انق ــهادت در راه ن ــه آرزوی ش ک

یا پـس   کنید؟ اند به چیزی کمتر از آن تهدید می داشته

از به مسلخ بردن جمهوریت نظام، اسالمیت و آبروی آن 

ایـد؟ تنهـا داوری    ها هدف گرفته آبرویی را هم با این بی

هایی اینچنـین   ی دادگاه قطعی وجدان بشری از مشاهده

گردانان آن  اعتباری صحنه شی سقوط اخالقی و بیفرمای

 .است
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هایی که دیدیم و دیدید جز تدارکی ناشیانه برای  صحنه

شروع به کار دولت دهم نیست. از دادگـاهی کـه همـه    

چیزش تقلبی است انتظار دارند عـدم وقـوع تقلـب در    

انتخابات را اثبات کند. اگر شما اهل تقلب نیستید آن را 

اولیه یک دادرسی قضایی بـه نمـایش    در رعایت ظواهر

ربط، با  بگذارید. با دادخواستی سبک، با طرح مطالبی بی

شـوند، بـا    هایی که به خروار خمیر مـی  استناد به کتاب

تکیه بر گزارش خبرنگارانی که نامشـان را هـم کسـی    

هـایی کـه رنـگ     نشنیده است و با استناد بـه اعتـراف  

ست انتظار دارند های قرون وسطایی از آن هویدا شکنجه

اند که پیـامبر   ملت را به چه چیز قانع کنند؟ آیا نخوانده

اکرم )ص( فرمود برای کسی که بعد از شکنجه اقرار کند 

حدی نیست یا کسی که در زندان یا قید و بند باشد و او 

را تهدید کرده باشند اقراری برای او نیست )الغدیر جلد 

 (ششم

روز  50شـب پـس از   مردم ما با فرزنـدان خـود کـه دی   

شـان را دیدنـد احسـاس همـدردی      خبـری چهـره   بی
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برادران ما! غمگین نباشید. بدانید کـه مـردم    .کنند می

دانند که حفظ جـان   کنند و می وضعیت شما را درک می

تر از هر چیز دیگر است. زود خواهد بود کـه   شما واجب

ملت محاکمه مرتکبین ایـن فجـایع را شـاهد باشـد و     

گونه با جان و آبروی او  گرانی که این شکنجهبازجویان و 

 .کنند بشناسد بازی می

ۀ      وَلَوْ یُؤَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَکَ عَلَیْهَـا مِـن دَآبَـّ

وَلَکِن یُؤَخِّرُهُمْ إلَى أَجَـل  مسسَـم ى فَـَِذَا جَـاء أَجَلُهُـمْ الَ      

 ونَیَسْتَأْخِرُونَ سَاعَۀً واَلَ یَسْتَقْدِمُ

و اگر خداوند مردم را بـه سسـزا س ستمشـان مؤاخـذه     

گذاشت لیکن  ا  بر رو  زمین باقى نمى کرد جنبنده می

انـدازد و چـون    سکیفرس آنان را تا وقتى معین بازپس مى

تواننـد   اجلشان فرا رسد ساعتى آن را پس و پیش نمـى 

 افکنند

 میرحسین موسوی
 ۴۸۱۱مرداد  ۴۳
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 ...تراه سبز امید در راه اس
 

 1388مرداد  ۲8

 

مهندس میر حسین موسوی کاندیدای اصالح طلب و 

معترض به نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست 

اش و تشریح  جمهوری ضمن تاکید دوباره بر مواضع

تقلب گسترده در جریان برگزاری انتخابات در دیداری 

با اعضای انجمن اسالمی جامعه پزشکی ایران از آغاز به 

تشکیالت راه سبز »اجتماعی فراگیر با نام کار نهضت 

  .خبر داد« امید

رنگ سبز نماد این »میرحسین موسوی در این باره گفت 

راه و مطالبه اجرای بدون تنازل قانون اساسی شعار آن 

های اجتماعی خودجوش و خودمختار  است و شبکه

شمار و گسترده در سطح جامعه، بدنه این جنبش  بی

  «.هستند
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در حقیقت راه سبز امید »الم این موضوع افزود وی با اع

ادامه شعار راهبردی هر شهروند یک ستاد است که این 

بار برای مطالبات به حق مردم و استیفای حقوق آنان 

  «.گیرد شکل می

میر حسین موسوی در این دیدار همچنین به شیوه 

برخوردهای صورت گرفته با معترضان به نتیجه انتخابات 

اگر به جای آنکه مردم را تحقیر »ه و گفت اشاره کرد

کنند و در صدا وسیما شروع به جو سازی کنند، مواضع 

گرفتند و اگر قبل از آنکه مردم به  ای می منصفانه

ها بیایند در چارچوب قانون و با احترام به حقوق  خیابان

کردند ما امروز با بسیاری از  مردم با آنان برخورد می

  «.دیمها روبرو نبو بحران

شعارهای ما در طول انتخابات در »موسوی افزود 

چارچوب قانون اساسی واصولی که مردم باور دارند 

ها پایبند هستیم و  همان شعار   انتخاب شد، امروز هم به

شد  یقین داریم اگر با خواست مردم منصفانه برخورد می

های  های تبلیغی به جای پیوند دادن حرکت و دستگاه
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به بیگانگان و وارونه نشان دادن حقایق  خودجوش مردم

سعی در اقناع افکار عمومی با نقد منصفانه و التزام به 

کردند به نفع نظام بود و روح بدبینی و  گوئی می راست

  «.شد اعتمادی به جامعه دمیده نمی بی

نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در این 

ابات را تشریح دیدار چگونگی وقوع تقلب در روز انتخ

خرداد ستادهای ما  ۲۲از چند روز قبل از »کرده و گفت 

های مردمی که حاکی از  با موج عظیمی از تماس

اطالعات دقیقی در مورد تحرکات در دست انجام و 

سناریوهایی که برای روز انتخابات و بعد از آن طراحی 

شده است مواجه گردید، به صورتی که در شب انتخابات 

ای برای فراخواندن مردم به  صدور اطالعیه مجبور به

بینی نسبت به مجریان و پرهیز از قصاص قبل از  خوش

جنایت شدیم. اما آنچه در فردای آن شب دیدیم عبارت 

های ارائه شده به ما یکی  بینی از به اجرا درآمدن پیش

شماری بود که سالمت جریان  پس از دیگری و قرائن بی

  «.ردب حواد  را زیر سوال می
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تعلیمات اسالمی به ما »مهندس موسوی با بیان اینکه 

با »تاکید کرد « دهد که تن به دروغ بدهیم اجازه نمی

تمام این احوال ما در ابتدا فکر کردیم که شاید آنچه 

شاهد آن هستیم ناشی از سوء تدبیر است، برای همین 

   خود من تالش کردم با مسئوالن کشور تماس بگیرم و

دوبار با رئیس قوه قضائیه، دو بار با دادستان  همان روز

کل کشور، دو بار با رئیس مجلس و چهار بار با بیت 

رهبری موضوع را مطرح کردم. عالوه بر این گروهی از 

های  طرف ستاد به دیدار وزیر کشور رفتند تا نگرانی

مردم را منتقل کنند و عجیب بود که وزیر کشور در 

تا تنها کارش باید رسیدگی به حالی که در آن روز قاعد

مسائل مربوط به انتخابات باشد پس از مدت زیادی 

معطل کردن افراد اعزام شده به آنان وقت مالقات نداد. 

وی ادامه داد: این موارد قرائنی بود که یکی پس 

خرداد  ۲۲شد تا اینکه از عصر روز  ازدیگری انباشته می

از شد و سپس حمله به ستادهای انتخاباتی اینجانب آغ
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ها در سطح کشور گسترش  به ستاد مرکزی و سایر ستاد

  «.یافت

بنده یک »نخست وزیر دوران دفاع مقدس تصریح کرد 

توانستم از حق خودم بگذرم،  رای بیشتر نداشتم و می

توانستم بگذرم، چون ما  ولی از حقوق مردم نمی

دهد  های دینی به ما اجازه نمی ه مسلمان هستیم وآموز

دروغ تن بدهیم. قصد ما این بود که پس از تالش به 

نفس گیر ایام انتخابات، نتیجه هر چه باشد آن را 

بپذیریم، اما آنچه اتفاق افتاد ما و جامعه را به این سمت 

  «.کشاند

وی در ادامه سخنان خود برخوردهای صورت گرفته با 

اگر در جریان »مردم را فراقانونی خوانده و گفت 

واد  پس از آن مطابق قانون و انصاف عمل انتخابات وح

شد ما شاهد این حواد  نبودیم، بلکه اگر بنده هم  می

کردم مورد اعتراض مردم  برروی مسائلی پا فشاری می

کنم. اما نادیده گرفتن  گرفتم که چرا تندروی می قرار می

تر از قانون عمل کردن و نادیده گرفتن  قانون و فرا
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وندان موجب پیدایش جنبش کرامت و حقوق ذاتی شهر

  «.اعتراضی و ابعاد روز افزون آن شد

مهندس میرحسین موسوی در بخش دیگری از 

اظهاراتش تحریکات صورت گرفته از سوی صدا و سیما 

به فاصله کمی از »را مورد توجه قرار داده و گفت 

انتخابات فردی که به فراخور عنوانش باید نمونه ادب 

 37ر تلویزیون صحبت کرد و باشد یک ساعت و اندی د

بار از صدا  3مرتبه نام بنده را به زبان آورد و این برنامه 

ترین فرصتی برای  وسیما پخش شد بدون آنکه کوچک

پاسخگویی داده شود. این تنها یک نمونه از رفتارهای 

ای بود که مردم را عصبی  کننده غیرمنصفانه و تحریک

نکه اگر مردم ها شد. حال آ کرد وموجب گسترش آشوب

از مسئوالن نظام انصاف و احترام به حقوق ذاتیشان را 

 ۲5دیدند تجمعی همانند راهپیمائی چند میلیونی می

توانست آبی بر آتش خشم آنان باشد. در  خرداد می

حالی که با رفتارهای غلط و زشت بعدی روز به روز از 

  «.تر شدیم چنین سرانجامی دور
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همه ما به انقالب »افزود نخست وزیر امام در ادامه 

عالقه داریم. ما به نهادهائی چون بسیج وسپاه عالقه 

کنیم بسیج برای مقابله با دشمن  داریم، چون فکر می

است و سپاه برای آن ایجاد شده تا در مقابل دشمنان 

بایستد. آیا تالش برای وابسته نشان دادن حرکت 

ی ها خودجوش مردم از سوی صداوسیما و سایر رسانه

های تبلیغاتی  اعتمادی مردم به دستگاه دولتی زمینه بی

های  گوئیم به جای آنکه جمعیت کند؟ ما می را فراهم نمی

مان اصلی  میلیونی مردم رامتهم کنید، برای یافتن مته

گردانی  در بین کسانی بگردید که با کارگردانی وصحنه

جنگ مسموم تبلیغاتی اعتماد و آ رامش مردم را هدف 

های مالیخوالیایی خود به دشمن  د و با تحلیلگرفتن

 «.کنند خدمت می

ترین هدف  مهندس میرحسین موسوی همچنین بزرگ

های فعاالن سیاسی و روزنامه نگاران را  برگزاری دادگاه

اساس دانسته و با اشاره به نقض  اثبات یک توهم بی

اصول اولیه دادرسی قضایی از جمله دسترسی آزاد 
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ها در  آن  های آنان به وکیل و آزادی دهمان و خانوا مته

آیا نباید در برپایی یک دادگاه »دفاع از خود تاکید کرد 

مان و  اصول اولیه دادرسی در مورد دسترسی مته

خانواده آنان به وکیل و آزادی آنان در دفاع از خود 

 «.رعایت شود
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 یکروبمهدی حجت االسالم و المسلمین نامه به 

 قدیر از شیخ شجاع ت
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 برادر گرامی،

 یحضرت حجت االسالم و المسلمین کروب

 

 با سالم

جای تاسف است که در نظام اسالمی ما متصدیان 

اند که حتی تذکر را تاب  طاقت شده چندان بی

آورند. تذکر از سوی چه کسانی؟ از سوی  نمی

عمرشان را  برادرانشان، از سوی کسانی چون شما که

  .اند صرف انقالب و نظام اسالمی کرده

نامه شما در مورد رفتارهای زشتی که در برخی 

ها با زندانیان صورت گرفته است، رسانه  بازداشتگاه
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های کودتاچیان را دستپاچه کرده  غیرملی و روزنامه

دهد؟  است. این همه دستپاچگی خبر از چه چیز می

ها  هنوز اطالعی از آن خبر از خبرهای وحشتناکی که ما

نداریم. خبر از آنکه دروغ چون چرکی مسموم روز به 

دهد و به بهانه دفاع از  روز دامنه خود را گسترش می

خواند و  غافالن را به حمایت از خود فرامی« اصل نظام»

اند و حکومت  مردم« اصل نظام»گوید که  کسی نمی

 بخش کوچکی از نظام و دولت بخش کوچکی از حکومت

گونه رفتارهای غیر انسانی را  و مجموعه افرادی که این

اند تنها بخش کوچکی از کارگزاران اجرایی  مرتکب شده

  .کشورند

ها مورد تعدی و تجاوز قرار  از کسانی که در زندان

خواهند که چهار شاهد عادل با شرایط  اند، می گرفته

ویژه ارائه کنند. آیا آنان برای بازداشتن دست خود از 

طلبند؟ اینهایی که مرتکب جرم  گناه هم چهار شاهد می

اند. آیا حکومت عالقه ندارد  اند، ایادی حکومت بوده شده

  کنند؟ بداند دستان او با مردم چه می
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سخن از دلجویی آسیب دیدگان حواد  اخیر گفته 

ها چگونه التیام خواهد  شود. به راستی این آسیب می

شوند و با  ان مییافت، وقتی که منکر اصل وقوعش

دیدگان را به سکوت و انصراف از  تهدید و ارعاب ستم

کنند؟ دلجویی با پول و زور ممکن نیست  تظلم وادار می

بلکه با رسیدگی سریع، صریح و دقیق به دادخواهی 

  .هایشان ممکن است ها و خانواده آن

به راستی وظیفه ایمانی و انسانی یک روحانی انقالبی که 

و مراجعات مکرر قربانیان چنین جنایاتی  ها با گزارش

رو شده است، آیا جز کاری است که شما انجام  روبه

اید؟ انتظار از روحانیت اسالم آن است که در ابالغ  داده

های الهی که بر دوش او قرار دارد، از خدا بترسد  رسالت

ها و  زنان و متجاوزان، از تهدید و از زورگویان و دروغ

یچ چیز دیگری جز خدا نترسد. در این ها و از ه تضییق

تر از آن است که به  روزگار، کدام رسالت الهی سنگین

ترین لهجه، اسالم را از فجایعی که رخ داده است  صریح

دهد، تبرئه کنیم؟ این رسالتی است که انجام  و رخ می
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آید، و اگر در انجام آن  آن جز از روحانیت متعهد بر نمی

وهی که از بابت آن مالمت کوتاهی شود، نخستین گر

  .خواهند شد، آنان خواهند بود

عجبا اگر کسانی به جای پرداختن به این مسئولیت 

تاریخی، به راحتی بر روی آنچه انجام گرفته است چشم 

بپوشند، به صورتی که گویی انجام آن اعمال ناشایست 

بخشی از وظایف نیروهای امنیتی بوده است، و تنها گناه 

و سزاوار واکنش آگاه کردن مردم از این نابخشودنی 

  .فجایع است

اینجانب به سهم خویش از شجاعت و تعهد شما تشکر 

های شما با همصدایی دیگر  کنم و امیدوارم تالش می

  .های روحانیت مبارز تقویت شود استوانه

 برادر شما

 میر حسین موسوی

 ۴۸۱۱مرداد  ۳۲
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 یازدهم ی بیانیه

 ...زندگی کنیم راه سبز امید را
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 !مردم شریف، آزاده و آگاه ایران

نزدیک به سه ماه پیش از این زمانی که شما در انتخابات 

دهمین دوره ریاست جمهوری شرکت کردید، با این باور 

های رأی رفتید که بـا تأکیـدهای مکـرر     به پای صندوق

ن در برابـر  مسئوالن و تالش نهادهای مدنی، از آرای تـا 

طلبانه گروهی اندک پاسداری خواهد شد.  مقاصد قدرت

یافته و حواد  تلخی که  های سازمان ها و تقلب اما تخلف

متعاقب آن صـورت گرفـت، از رویـدادی کـه بنـا بـود       

ای برای ملت ما فراهم آورد تاسفی بزرگ بـاقی   سرمایه

توانست در فرآیندی منصفانه و  گذاشت. مشکلی که می
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تدبیری مسئوالن امر، با یورش  نه مهار شود با بیطرفا بی

های دولتی و حملـه نیروهـای امنیتـی     تبلیغاتی رسانه

آمیـز   رسمی و غیررسمی به تجمعـات آرام و مسـالمت  

مردم، به بروز انشقاق، ابهام و اختالف عمیق و گسـترده  

اجتماعی منجر شد، وضعیتی که پیامد بالفصل آن جـز  

ماد میان مردم و حکومـت  های اعت گسسته شدن رشته

 .نیست

های اجتماعی، فرهنگی و  جمع کثیری از دلسوزان حوزه

سیاسی کشور و نیز مراجع عظام تقلید و نیروهای آگـاه  

های  های رسانه پردازی های علمیه نسبت به افسانه حوزه

های نمایشی فاقد  دولتی و حوادثی چون برگزاری دادگاه

ن فهرسـت بلنـد   پشتوانه حقوقی و شرعی، برمال شـد 

شـدگان و   قربانیان، برخوردهای غیرانسانی با بازداشـت 

های غیرقانونی واکـنش نشـان    افشای وجود بازداشتگاه

داده و خواستار رسیدگی به آنهـا هسـتند، بلکـه همـه     

دلبستگان به نظام جمهـوری اسـالمی، ایـن دسـتاورد     

مبارزات یک صد ساله مردم و تبلور مطالبـات اساسـی   
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ســتیابی بــه آزادی، اســتقالل، عــدالت و آنــان بــرای د

 .پیشرفت در سایه دینداری، اینک نگرانند

حفظ تمامیت ارضی و استقالل ملی و صـیانت از کیـان   

کشور در مقابل مطامع بیگانگان و دفـاع از اصـل نظـام    

در  زده حوادثی کـه پـی   جمهوری اسالمی در روند شتاب

چـویی بـرای خـروج از شـرایط      دهند چـاره  پی رخ می

موجود را بیش از پیش ضروری ساخته اسـت، هرچنـد   

های حکومتی  همه به خوبی آگاهیم که در درون دستگاه

حکومتی افرادی وجود دارند کـه تنهـا راه ادامـه     و شبه

های  زایی آفرینی و بحران حضور خود در قدرت را التهاب

هـایی   پیاپی و طفره رفتن از حل مشکالت و نابسـامانی 

اند. آنها همچنـان بـه    سبب آنها بودهدانند که خود م می

دنبال پوشاندن و پنهان کردن بحران هـای موجـود بـا    

بحران های بزرگ تر و توسعه رفتارهای نابخردانه خـود  

ترند، تا جایی که پس از ایجاد ایـن   به مرزهایی خطرناک

توجه به عواقب  همه پیچیدگی در فضای کشور اینک بی

های واهـی زمزمـه    وییسنگین رفتارهای خود با بهانه ج
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 از وسـیع  هـای  تسـویه  زمزمه  هایی خطرناک از جمله

 .دهند می سر را متعهد و آزاده دانشگاهیان

از این روست که اتخاذ رویکردی اجتماعی )و نـه صـرفاً   

ناپـذیر   حکومتی( برای حل مسئله به ضرورتی اجتنـاب 

گیـری از   تبدیل شده است، ضرورتی که الزمه آن، بهره

 .مردمی نظام جمهوری اسالمی است های ظرفیت

اساس چنین رویکرد متفاوتی، پذیرش واقعیت تعـدد و  

هـای موجـود در خـانواده بـزرگ،      تنوع باورها و نگرش

باستانی و خداجوی ایران زمین اسـت. ایـن راه و رسـم    

پیامبران الهی و جانشینان آنان بوده و نشـان از سـنتی   

ن دادن راه است الهی دارد که مقام و کارکرد هدایت نشا

و وظیفه داعیان دین به فراهم سـاختن بسـتر مناسـب    

های انسان جهت تعالی  برای رشد و شکوفایی توانمندی

دهد  تاریخ به روشنی نشان می .شود و تکامل محدود می

اند به سوی محـو تعـدد و    ها خواسته که هر گاه حکومت

ای  تنوع موجود در جوامع بشری دست دراز کنند، چاره

های ظـاهرا گونـاگون امـا در     متوسل شدن به چهرهجز 
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هـایی کـه    انـد، راه حـل   جوهر یکسان استبداد نداشته

نتیجه آن نه یکدست شدن افراد جامعه، بلکه بروز نفاق 

و دوچهرگی در زندگی مردم خواهد بود و بـس. اتخـاذ   

ای نـه ممکـن اسـت و نـه براسـاس آنچـه        چنین رویه

 .دهد مطلوب است های قرآنی به ما یاد می آموزه

پس از حوادثی که در این مـدت کوتـاه بـر جامعـه مـا      

گذشت کیست که نداند وضعیتی که ایران امـروز در آن  

قرار دارد حاصل استیالی چنین طرز تفکر اشتباهی بـر  

های کالن کشور است. دسـتیابی بـه ایـن     گیری تصمیم

های  وجدان عمومی دستاورد بزرگی است که گاهی قرن

هـا صـرف تحصـیل آن     ها و تمـدن  عمر ملتمتمادی از 

هــای گزافــی کــه در ایــن راه  شــود و چــه هزینــه مــی

پردازند. اما مردم ما این موهبت بزرگ را بـا هزینـه    نمی

هایی بسیار اندک و ظرف مدتی کوتاه به دست آوردنـد.  

مردم ما اینک بـا پوسـت و گوشـت و اسـتخوان خـود      

آمیز سـلیقه   تنها راه همزیستی مسالمت اند که دریافته

ها، و اقشار، اقوام، مذاهب و ادیان گوناگونی  ها و گرایش



 

 چنین گفت میرحسین 345

کننـد اذعـان بـه     که در این سرزمین پهناور زندگی می

های زندگی و اجتماع بر کـانون   وجود تنوع و تعدد شیوه

ای است که آنان را به یکدیگر پیونـد    آن هویت دیرینه

هضـم   های ضعیف و باژگونه از دیـن  زند، اگرچه فهم می

نکنند که این اذعان نه بدان معناست که اسالم ناب دین 

حق و آئین خاتم و صراط مستقیم نیست، بلکـه یعنـی   

اجباری در دین وجود ندارد، به درستی که راه از بیراهه 

بیان شده است. ال اکراه فی الدین قد تبین الرشـد مـن   

 .الغی

از اینروست که علیرغم تمـامی حـواد  تاسـف بـار و     

خیز این ایام، مردم ما اینک بـه نتـایجی بسـیار     تمرار

ارزشمندتر و مانـدگارتر از انتخـاب یـک فـرد دسـت      

اند و این آن چیزی است کـه آنهـا را نسـبت بـه      یافته

اقدامشان برای شـرکت در رویـداد انتخابـات و هزینـه     

هایی که در قبل و بعد از آن متحمل شده اند دلگرم می 

 .کند
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نیرویی عظـیم از ملـت مـا آزاد    در ماه هایی که گذشت 

شد، نیرویی که باید به کارآمدترین شیوه برای سـعادت  

بلندمدت او به خدمت گرفته شـود. مـردم مـا از آنچـه     

خواهند آگاهند. آنان تصویر شکوهمند اراده خـود را   می

انـد و   در آیینه آنچه کـه سـپری شـد مشـاهده کـرده     

داننـد کـه سـرمایه و تـوان تحقـق بخشـیدن بـه         می

های خود را دارند و در این میدان انبوه نخبگان  خواست

اینـک   اند. لذاست که و زبدگان دوشادوش آنان ایستاده

پرسیم چه باید کرد؟ این سوالی از  همه ما از یکدیگر می

پرسیم با این  سر ناامیدی و یا بالتکلیفی نیست، بلکه می

سرمایه عظیم، با این امید تجدید حیات یافته و بـا ایـن   

 های فراهم شده چه باید کرد؟ توانمندی

به راستی چه بایـد کـرد؟ در پاسـخ بـه ایـن پرسـش       

نخستین قدم آن است که بدانیم چه باید بخـواهیم تـا   

بهترین و بیشترین را خواسـته باشـیم. اگـر در یـافتن     

پاسخ این سوال خطا کنیم قطعا همه یا بخشـی از ایـن   

بلکه حساسیت  سرمایه فراهم آمده را از دست داده ایم.
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این انتخاب بسیار بیشتر از این است. نیروی عظیمی که 

ملت ما فراهم آورده توان آن را دارد کـه کشـور را بـه    

های مـادی و   سکویی بلند برای جهش به سوی پیشرفت

معنوی ارزشمند ارتقا دهد و یا در یک آنارشی درازمدت 

به فرو برد. این که نتیجه حرکت ما چه خواهد بود تماما 

 .انتخاب درست ما در این مرحله بستگی دارد

های تبلیغـاتی دولتـی سـعی در     برخالف آنچه دستگاه

این ما هستیم کـه بازگشـت اعتمـاد و     القای آن دارند،

آرامش به فضای جامعه را خواهانیم و این ما هستیم کـه  

مـا   .کنـیم  از هر اقدام تندروانـه و خشـن امتنـاع مـی    

منطقی داریـم. مـا حفـظ     هایی بسیار روشن و خواسته

جمهوری اسالمی را می خواهیم، و تقویت وحدت ملی، و 

احیای هویت اخالقی نظام و بازسازی اعتماد عمومی بـه  

ترین مولفه قدرت ساختار سیاسـی کشـور    عنوان اصلی

جز با پذیرش حق حاکمیت مردم و کسب رضایت نهایی 

آنان از نتایج اقدامات حکومـت، و شـفافیت در تمـامی    

رسانی مستمر ممکن نیسـت. در   قدامات از طریق اطالعا
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نهضت سبزی که آغاز شده است ما امـر غیرمتعـارف و   

خـواهیم اسـتیفای    نابهنگامی نمی خواهیم. آنچه ما می

 .حقوق از دست رفته ملت است

حقـوقی کـه    استیفای کدام حقوق؟ در درجـه نخسـت  

قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته اسـت و مطالبـه   

آری! در . کم و کاست و بـدون تنـازل آن   رای اجرای بیب

ــرای اداره برخــی از شــئون کشــور   ــانون اساســی ب ق

راهکارهایی ارائه شده است که شاید زمانی پاسـخگوی  

هـایی   مقتضیات جامعه و جهان ما نباشد. امـا در بخـش  

بینـی   دیگر از همین قانون راه روشن اصالح آنهـا پـیش  

مشـروعیت همـه ارکـان    شده است. در میثاق ملی مـا  

حکومت متکی به رأی و اعتماد مردم است، تا جائی کـه  

اگر دقیـق مالحظـه شـود خـواهیم دیـد حتـی نهـاد        

ناپذیری چون شورای نگهبان از هیمنه نگاه مردم  نظارت

آری! در قانون اساسی وظایفی سـنگین،   .به دور نیست

از جملهوظیفه نظارت بر انتخابـات بـر عهـده شـورای     

کـه   های غیرمعصـومی  انسان رار گرفته است؛نگهبان ق
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ممکن است در دام خطا و گناه بیفتند و دچـار وسوسـه   

اما در همـین قـانون بـه صـراحت اعـالم       .قدرت شوند

برگزاری اجتماعات از سوی مردم آزاد است.  شود که می

اگر تنها همین اصل از میثاق ملی ما بـه درسـتی اجـرا    

از ارکـان حکومـت   شود حتم داشته باشید که هیچ یک 

اسـتفاده از موقعیـت خـود را پیـدا      هرگز امکـان سـوء  

 .کند نمی

هایی است کـه هنـوز بـه     قانون اساسی ما پر از ظرفیت

مسئوالن گاهی با ایـن حقیقـت بـه     اند؛ فعلیت نرسیده

کنند کـه گـویی بـه عنـوان امـری       ای برخورد می گونه

هـای بیشـتری از    مستحب مخیرند همچنـان اسـتفاده  

قانون اساسی ببرند. نه! هرگز چنین نیست. آنهـا  ذخائر 

هـا   ها، آن هم تمامی این ظرفیت مکلفند که این ظرفیت

ای یکپارچه  قانون اساسی مجموعه .را به فعلیت برسانند

هایی از آن که منافع اشخاص  است و نباید بر روی بخش

کنـد بـه صـورت     هایی خـاص را تـامین مـی    و یا گروه

هـایی دیگـر کـه حقـوق      و بخش آمیز تاکید شود اغراق
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مردم را دربر گرفته است معطل باقی بماند، یا ناقص بـه  

پس از سی سال ما هنوز بـا اصـولی از ایـن    .اجرا درآید

میثاق ملی روبرو هستیم که سخن گفـتن از اجرایشـان   

آورد، به صورتی که گویی  اندرکاران را به خشم می دست

تـأمین   .استگوینده با جمهوری اسالمی مخالفت کرده 

های سیاسی و اجتماعی، رفـع تبعـیض، امنیـت     آزادی

ناپذیری آزادی،  قضایی و برابری در مقابل قانون، تفکیک

استقالل و تمامیت ارضی کشـور از یکـدیگر، مصـونیت    

حیثیت، جان و مال اشخاص، ممنوعیت تفتیش عقایـد،  

هـا، اسـتراق    آزادی مطبوعات، ممنوعیت بازرسی نامـه 

هـا،   تجسس، آزادی احـزاب و جمعیـت   سمع و هر گونه

های دولتی در  آزادی برگزاری اجتماعات، تمرکز دریافت

داری کل، تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به آن با  خزانه

حضور هیئت منصفه، آزادی بیان و نشر افکار در صـدا و  

طرفی آن و . . . هر یک اصولی روشن از قانون  سیما و بی

اند؛ اصـولی کـه بـه     داده اساسی ما را به خود اختصاص

شوند و یا به صورتی نـاقص و   راحتی و صراحت نقض می
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براساس تفسیرهای مخالف با روح این میثـاق ملـی بـه    

آیند، تا جایی کـه در اجـرای اصـل سـاده و      اجرا درمی

های قومی و محلی بـه   روشنی چون آزادی تدریس زبان

 .شود صرف سلیقه و پسند شخصی مانع ایجاد می

هـای انقـالب    همین برخورد گزینشی بـا آرمـان  مشابه 

اسالمی نیز صورت گرفته است. ما خواسـتار احیـای آن   

بخش فراموش شده از اهدافی هستیم که ایـن نهضـت   

عظیم به امید تحقق آنها آغاز شد. چه شعارهای بزرگی 

از انقالب که اینک دم زدن از آنها روی کسانی را تـرش  

ـ  می ا شـعارهای ضـدانقالب   کند، تا جائی که گویی اینه

ای از آنهـا آزادی اسـت؛ آزادی عقیـده،     اند. نمونه بوده

آزادی بیان، آزادی پس از بیان، آزادی انتخاب کـردن و  

انتخاب شدن، آزادی به تمامی آن معنـای جلیلـی کـه    

تـأمین آن را یکـی از مهمتـرین     57  مردم ما در بهمن

الب را دانستند، به صورتی که پیروزی انق اهداف خود می

بهار آزادی نامیدند. این آزادی به مفهوم آزادی سیاسی 

 .هراس از حاکمان بوده است و حق انتقاد بی
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تر از انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی و قـانون   و مظلوم

اساسی، خود اسالم است؛ دینـی کـه بسـیار از آن نـام     

چه بسیار که دیـن   .شود برند و اندک به آن عمل می می

نند، هر چه از آن کـه منافعشـان ایجـاب    ک را سرند می

هـای   ها و مصلحت سپارند و سلیقه نکند به فراموشی می

نامنـد، تـا جـایی کـه دروغ بـه       خود را متن اسالم می

ای غیرقابل تفکیک از صدا و سیما تبدیل شود  مشخصه

ها نشانه تعهد به دیـن پیـامبری    ترین بداخالقی و زشت

هـای اخالقـی    ریتلقی گردد که بـرای تکمیـل بزرگـوا   

مبعو  شده است؛ شکنجه زندانیان و کشـتن آنـان، و   

 .کند اعمالی که قلم از ذکرشان شرم می

اگر برای حکمرانی مبتنی بر دین تنها یک رسالت وجود 

داشته باشد آن این است که زمینه را برای زندگی تـوأم  

تر کند. پس چرا فاصله جامعه ما با زندگی  با ایمان آماده

شـود؟ ایـن فاصـله میـرا       روز بیشتر می وزبهایمانی ر

، چه بسـیار بودنـد   58  انقالب نیست. در تابستان گرم

کسانی که برای نخستین بار رمضان را روزه گرفتند و از 
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این تجربه خود لذت بردند؛ میرا  انقالب ما ایـن بـود.   

میرا  انقالب ما معنویتی بود که در دوران دفاع مقدس 

هـای   میرا  انقالب ما پـرورش روح  جامعه را فرا گرفت.

زدنی بود. انقالب ما نشـان داد   های مثال بزرگ و اخالص

تواند نورانیتی را که جامعه تشـنه آن اسـت تـأمین     می

کند. آخر یک بار هم که شده میراثی را که از امام خـود  

ای  جامعـه  تحویل گرفتیم با ایران امروز مقایسه کنـیم؛ 

ای  کند؛ جامعه سازی می تسودازده که در آن تحجر دول

 .زده زده، دروغ تقلب

برخورد گزینشی با پیام دین و آن را مناسـب سـلیقه و   

منافع خود درآوردن، خرافـه و تحجـر را بـه دامـن آن     

بستن، پول و زور را جایگزین حکمت و موعظـه حسـنه   

هایی از روحانیت، این شجره هزار ساله را  کردن و بخش

زمانی  .هم نباید نتیجه بدهددولتی ساختن بیش از این 

بـرد و آن را   که امام ما از اسالم ناب محمدی)ص( نام می

داد  در مقابل اسالم تحجرگرا و اسالم آمریکایی قرار می

دید. این پوستین وارونـه اسـمش    چنین روزهایی را می
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اسالم هست، اما رسمش اسـالم نیسـت. مـا خواسـتار     

یـن غریـب   بازگشت به اسالم ناب محمدی)ص(، ایـن د 

هـای   هستیم. و خداونده وعده داده است که ما را به راه

رسیدن به این تحفـه آسـمانی هـدایت کنـد. والـذین      

جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و کسـانی کـه در راه مـا    

کوشش کنند به تحقیق آنان را بـه راه هایمـان هـدایت    

 .کنیم می

ه آیا در این چند ماهه ندیدید که او چگونه به این وعـد 

هایمـان را ضـایع نکـرد و     عمل کرد؟ پروردگار ما ایمان

نخواهد کرد، زیرا او به خالف مدعیان، نسبت بـه مـردم   

دلسوز و مهربان است. و ما کان اهلل لیضـیع ایمـانکم ان   

اهلل بالناس لرئوف رحیم. کام ملت از آنچه کـه گذشـت   

تلخ است، اما کیست که دستاوردهای حاصـل شـده در   

ها را ناچیز بشمارد؟ مـا بـا پوسـت و     میعین این تلخکا

خون خود عظمت آنچه در این ایام کوتاه حاصـل شـده   

کنـیم. مـا چـه کـردیم کـه بـه ایـن         است را درک می

دستاوردها رسیدیم. حقیقت آن است که جز ایمـان بـه   
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وعده الهـی عملـی متناسـب بـا ایـن همـه پیشـرفت        

امشان ایم. به حواد  این ایام بنگرید و در هر کد نداشته

راه های خدا را که یکی پس از دیگـری پـیش پـای مـا     

گشوده شدند مالحظه کنید. آنها را هم که ببندنـد دادار  

هایی  شود و راه ای که داده است عاجز نمی از وفا به وعده

گشاید؛  کوشند می دیگر پیش پای کسانی که برای او می

ون هایی مستقیم که بد هایی هموار، راه هایی امن، راه راه

تردید ما را به مقصد می رسانند. چرا به خداونـد توکـل   

هایمان را به ما نشان داده است؟ و  نکنیم حال آن که راه

ما لنا اال نتوکل علی اهلل و قد هدانا سبلنا. با دسترسی به 

هایی ما نیاز به تخطی از قـانون، پشـیمانی از    چنین راه

ره راه مسالمت، توسل به تخریب یا وارد شدن به هر کـو 

 .دیگری نداریم

و در آن سو نگاه کنیم که مخالفان مردم با قدم گذاشتن 

رونـد. فرزنـدان    ها چگونه رو به نشـیب مـی   راهه  در بی

انقالب را به زندان انداختند تا اوهـام خـویش را ارضـا    

 توقـع  خـود  کـار  ایـن   ای بـرای  کنند. آنها چه نتیجـه 
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 و  کشـیدند  بدن رنجور قربانی ترور را به بنـد  داشتند؟

دند. آنها انتظار داشتند دا قرار متمتع و آزاد را او ضارب

 در ببرنـد؟   از این کار جز ریختن آبروی خود چه سودی

 خردشان بودند افتاده آن درون که راهی کوره سراشیبی

 کـه  گرفت قرار گرانی افراط دست در عنانشان و ماند جا

 لـوم مظ و غریـب  دانشجویان خوابگاه به شب های نیمه

گ لغاتشـان  فرهن در کلمات ترین رایج و کنند می حمله

 .های رکیک است دشنام

های خدا به امیدی کـه از وعـده او داشـتند     رهروان راه

آیا مسافران بیراهه نیز به آن چیزی کـه بایـد    رسیدند؛

انـد؟ مالحظـه تقیـه و     کشیدند نرسیده انتظارش را می

آز از دهان تملق این و آن و شنیدن بوی حرص و بخل و 

برخورداری از حمایت خطیبی که از منبـر   تمجیدگران،

 گیری اعتراف به و تشویق  مقدس نمازجمعه به خشونت

  ؛ ترس،ترس از تنهایی، تـرس از آینـده،  کند می مباهات

ترس از عاقبت، ترسی که با ترساندن دیگران پنهـانش  

 .کنند می
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نقـالب  مردم فداکار ایران! پیمانی است بر ذمه فرزندان ا

اش از  اسالمی که در بازگرداندن آن بـه اصـل نخسـتین   

بذل هیچ کوششی کوتاهی نکنند، و عهـدی اسـت بـر    

عهده همراهان و یاران شما که در راه مبارزه با متقلبـان  

و دروغگویان به سرمایه اجتماعی و اعتمادی که ایجـاد  

شده است، خیانت ننمایند. در عین حال تکلیفی اسـت  

اگر مصـلحت کشـور و مـردم را در امـری     بر همه ما که 

دیدیم از مالمت نترسیم و از شجاعت دریغ نورزیم. بنـا  

هـایی   بر چنین تعهداتی اینجانب برای رسیدن به آرمان

که پیش روی خویش داریم به جز ادامه راه سبزی که در 

کنم؛ راه سبز  اید پیشنهاد نمی این چند ماهه دنبال کرده

ز انتخابـات آغـاز کردیـد و    امید. راهـی کـه از پـیش ا   

همچنان با عزم های استوار در آن گام می زنیـد. راهـی   

که با دعا و ندا و تکبیـر، بـا گردهمـایی هـای بـزرگ و      

 و پرس و گفتگوها و  کوچک، با کوشش ها و جوشش ها

 .دارید قرار آن در همچنان خود جوهای
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ما برای اشاره به جنبشی که آغاز کـرده ایـم از عنـوان    

ر مرحله ه در که هایی توفیق تا کنیم می استفاده  «راه»

آوریم پایان کار ندانیم و همـواره نگـاه بـه     به دست می

کمالی برتر بدوزیم. عالوه بر آن ما در این مسیر چشـم  

پایمـان قـرار    هایی داریم که هدایت الهی پـیش  به جاده

کنیم، اما ایمان داریم  اندیشیم و تدبیر می دهد. ما می می

گشـاید از   هایی که او برایمـان مـی   عمل، تنها راه که در

 .دهند خود کارسازی نشان می

ما در راهی که خداوند پیش رویمان قـرار داده اسـت از   

ایم تا پرچم دلبستگی نسـبت   استفاده کرده« سبز»نماد 

به اسالمی باشد که اهل بیت پیـامبر)ع( آموزگـاران آن   

اهـل بیـت   اند؛ اهل بیت خرد، اهل بیـت محبـت،    بوده

 .نورانیت

ایـم تـا حـاکی از     را سرمایه خود قـرار داده « امید»و ما 

مـان باشـد؛ امیـدی کـه ایـن ملـت را از        هویت ایرانی

های سـخت تـاریخ عبـور داده و حیـات او را در      گردنه
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ترین روزهای این سرزمین تداوم بخشیده است؛ راه  تلخ

 .سبز امید

هـای   ن ویژگیچندی پیش، زمانی که از این نام برای بیا

حرکت شما استفاده کردم تصور برخی بر آن قرار گرفت 

ای جدید در حال تشکیل است، حـال   که حزب یا جبهه

آن که این راه به هیچ وجه مشابهی و یا جایگزینی برای 

های سیاسی رسمی نیست و نیاز به آنها را منتفی  سامان

 کند، بلکه حرکتی اجتماعی و دامنه دار برای ترمیم نمی

هـای سیاسـی    و ایجاد برخی از بنیادین ترین زیرساخت

است که همه شئونات کشور را تحت تاثیر قرار خواهـد  

 ثمربخش فعالیت برای  ها و احزاب داد و از جمله تشکل

قطعا جامعه ما بـرای محقـق    .دارند مبرم احتیاج بدانها

کردن فضای باثبات سیاسی به احزاب صالح و قدرتمنـد  

چه بسا زمانی که زمینـه بـرای فعالیـت    نیازمند است و 

موثر و مفید سامان های سیاسی فراهم شود اینجانـب و  

برخی از همفکران شما نیـز کوشـش هـای خـود را در     

چارچوب تشکلی متعارف از این نوع قرار دهیم. امـا راه  
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سبز امید تشکلی از این نوع نیست. تحـزب اساسـا بـه    

سـازمانی   معنای آن است که گروهـی از همفکـران در  

مراتب شـناخته شـده گـردهم     مشخص و دارای سلسله

بیایند. همچنین در یـک حـزب تأکیـد بـر بیشـترین      

همفکری و وحدت حداکثری در عقاید است، حال آن که 

راه ما به عنوان مسیری که تجدید و تقویت هویت ملـی  

را هدف گرفته، بر وحدت حول حداقل نکـات مشـترک   

محور و متشکل از تمـامی   مای پیا کند؛ مجموعه تکیه می

سازوکارهای مدنی کوچک و بزرگ کـه در مسـیر خـود    

 .اند هدفی مشترک را انتخاب کرده

صورت ظاهری اقداماتی که برای تداوم و تقویت حرکت 

شود در حکم لباسی است که بر  کنونی مردم انتخاب می

ها تنها در صورتی  دوزیم، و فاخرترین لباس قامت آن می

د بود که به فراخـور واقعیـت بـرده شـود.     برازنده خواه

واقعیت موجود در کشور مـا نسـبت بـه آنچـه کـه در      

آنچه اینک در  .گذشته بود تغییرات شگرفی کرده است

کنـد شـبکه اجتمـاعی     آفرینـی مـی   جامعه مـا نقـش  
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خودجوش و توانمندی است که در میان بخش وسیعی از 

 مردم شکل گرفته و نسبت به پایمال شدن حقوق خـود 

های منحصـر بـه    معترض است. این شبکه دارای ویژگی

ها  حل گیری در مورد راه فردی است که به هنگام تصمیم

و اقدامات آتی، باید به آنها توجه کرد. آنچه اینجانب در 

کـنم تقویـت و    پاسخ به سوال چه باید کرد پیشنهاد می

 .تحکیم این شبکه اجتماعی است

که ما از نزدیک شاهد  تجربه چندین دهه از تاریخ ایران

دهد حرکات جمعی مردم مـا تنهـا    ایم نشان می آن بوده

هـا بـه    در دوران باروری، حیات و سرزندگی این هسـته 

 ای جامعه عنوان به آن از که چیزی آن   رسند. نتیجه می

 مـوثر،  صـورت  به که ای جامعه بریم، می نام فعال و زنده

 دهـد  می اننش واکنش حواد  به نسبت خالق و آگاهانه

  خواست از قدرت ساختارهای تخطی و استبداد امکان و

 چنـین  از یافتـه  تشکیل ترکیبی برد می میان از را خود

 .قدرتمندی است  شبکه
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ای که امروز بر عهـده همـه مـا قـرار دارد و بـه       وظیفه

هـای کوچـک و بـزرگ و حتـی      صورتی فطری از جمـع 

ت کـه  زند آن اس های سیاسی ما سر می احزاب و تشکل

ای عمـل   های معین برای چنین شـبکه  به صورت هسته

 .کنیم

از مهمترین نقاط قوت این شبکه، شکل طبیعی اجـزای  

هایی کوچـک امـا    آن است. این واحدها عبارت از گروه

بسیار متکثر از همفکرانـی اسـت کـه در قالـب روابـط      

دار دوستی یا خویشاوندی یا همکاری نسـبت بـه    سابقه

اند، به صورتی که انحالل  اد پیدا کردههم آشنایی و اعتم

آنها امکانپذیر نیست، زیرا به معنای انحالل جامعه است. 

این واحدها همواره وجود دارند، امـا بـه صـرف وجـود،     

دهند. با ایـن همـه    شبکه اجتماعی موثری را شکل نمی

حل پیشنهادی اینجانب آن است که ما  اولین قدم در راه

هـان کـه هسـتیم، بایـد ایـن      ایرانیان، در هر کجای ج

بایـد   .های اجتماعی را در میان خود تقویت کنیم هسته

هایمان را رو در روی یکدیگر بسـازیم؛ بـه تعبیـر     خانه
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های خود را قبله قرار دهیم، یعنـی بـه ایـن     قرآن خانه

های اجتماعی که واحدهای بنیـادین جامعـه مـا     هسته

ـ    یش از هستند بپردازیم، اهمیت آنهـا را بشناسـیم و ب

های نهفته ای کـه دارنـد    پیش به آنها رو کنیم تا قدرت

برای ما ظاهر شود. خانه های خود را قبله قـرار دهـیم؛   

یعنی اگر تا پیش از این هر دو ماه یک بـار همـدیگر را   

کردیم اینک هفته ای دوبار گـرد هـم جمـع     مالقات می

 .شویم. قدرت شبکه های اجتماعی ما در این امر است

جمع شویم تا چه کنیم؟ این نخسـتین سـوالی   گرد هم 

پرسیم.  است که معموال در چنین شرایطی از یکدیگر می

هـا   آیـی  کنیم آنچه در ایـن گـردهم   ما معموال تصور می

اهمیت دارد کاری اسـت کـه در قالـب آنهـا بـا کمـک       

رسانیم. البته ایـن تصـور درسـتی     یکدیگر به انجام می

ایـن روسـت کـه    نیست، اما تصوری طبیعـی اسـت. از   

هـای   واحدهای اجتمـاعی اگـر محـوری بـرای فعالیـت     

هایشـان   مانند درختانی که میوه ثمربخش قرار نگیرند به

بایـد   دهند، لذا چیده نشود بازدهی خود را از دست می
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های اثرگذار اعتقـادی، اجتمـاعی،    آنها را موضوع تالش

المنفعـه و   سیاسی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، عام

های مدنی مشابه قرار داد تا در درازمـدت   فعالیتدیگر 

همچنان بـه ایفـای    پس از عبور امواج حادثه و عاطفه و

 .سازی که از آنها انتظار داریم بپردازند نقش تاریخ

های خویشاوندی، همسـایگی، دوسـتی، جلسـات     جمع

هـای فرهنگـی و ادبـی،     قرآن، هیئات مـذهبی، کـانون  

هـای صـنفی،    شـکل هـا، ت  ها، احـزاب، جمعیـت   انجمن

کنند یا  هایی که با هم ورزش می ای، گروه نهادهای حرفه

ــی   ــر م ــری حاض ــدادهای هن ــه   در روی ــوند، حلق ش

التحصیالنی که هنـوز دور هـم    ها، گروه فارغ همکالسی

جمع می شوند، همکـارانی کـه بـا یکـدیگر صـمیمیت      

اند، و . . . ؛ هر کدام از ما در چندین نمونـه از ایـن    یافته

مایه  های کوچک عضویت داریم و این دست وعهزیرمجم

هـای جامعـه ماسـت.     اصلی گفتگو و ارتباط میان هسته

هایی که از این  رسانه بلکه تجربیات اخیر نشان داد خرده

توانند سریعتر و مـوثرتر از هـر    شوند می روابط زاده می
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رسانه عمومی دیگر عمـل کننـد، مشـروط بـر آن کـه      

یـق توافـق بـر روی یـک     های این شبکه از طر ظرفیت

 .آرمان بزرگ به فعلیت برسد

ما زمانی موفق به برقـراری ارتبـاط مـوثر بـا یکـدیگر      

خواهیم شد که در شـعاری مشـترک همصـدا شـویم؛     

های مـا   شعاری دقیق و عمیق که قادر به تأمین خواسته

هـایی کـه اینـک در     باشد. بخش مهمـی از توانمنـدی  

ت مرهون آن است های اجتماعی ما ایجاد شده اس شبکه

تعـادل   .که شعار و آرمـانی مشـترک پیـدا کـرده ایـم     

ویژگی مهم این شعار و آرمان است، بـه صـورتی    طالیی

که اگر بر آن بیفزاییم چه بسا کسـانی کـه نتواننـد یـا     

نخواهند با آن همصدا شوند، و اگر از آن بکاهیم چه بسا 

قشــرهایی کــه امیــدهای خــود را در آن نیابنــد. ایــن 

رین سرمایه ماست که باید در پاالیش و پاسـداری  بزرگت

 .از آن بیشترین دقت و همت را به کار بگیریم

ما اگر صـرفاً در یـک انتخابـات شـرکت کـرده بـودیم       

برخورداری از حمایت اکثریت مردم برایمان کافی بـود.  
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اما در یک حرکت عظیم اجتماعی، اکثریت تنها زمانی به 

زدیک شـود و آن گـاه از   رسد که به اجماع ن پیروزی می

مقاومت برخوردار خواهـد شـد کـه     مشروعیت غیرقابل

ها و حقـوق کسـانی کـه     توجه خود را نسبت به دغدغه

امروز یا فردا ممکن است متفاوت بـا او بیندیشـند و در   

 .اقلیت قرار گیرند به اثبات برساند

ای که بخش قابل توجهی از آن دچـار   توان از جامعه نمی

تأمین نیازها اولیه خود ناتوان است انتظـار   جبر نان و از

مشارکت گسترده در فرآیند توسعه سیاسی را داشـت.  

ای کـه از   البته عکس این رابطه نیز صادق است و جامعه

های اساسی محـروم شـود در تـأمین     ها و آگاهی آزادی

ماند و حتـی در   معیشتی که لیاقت آن را دارد نیز درمی

بـه پیشـرفتی بیشـتر از     ای، عهد درآمـدهای افسـانه  

پروری و واگذار کردن اختیار بازار و اقتصاد ملـی   صدقه

شود. ما بـر ایـن بـاوریم کـه      خود به بیگانگان نائل نمی

آزادی زمانی دوام دارد که با عدالت توأم باشد. به همان 

های جاری برای آزادی بیان و امکان  اندازه که محدودیت
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ست، وجود فقر، فسـاد  کننده ا برگزاری اجتماعات نگران

انداز دسترسـی بـه    و تبعیض در سطحی گسترده چشم

کند،  ای آرمانی مبتنی بر قانون اساسی را تیره می جامعه

هـای اخیـر دورنمـای     سـال   به ویژه آن که در سیاست

شود، به  روشنی برای خروج از ا ین وضعیت مالحظه نمی

صورتی که وارد آمدن صدمات اساسی به تولیـد ملـی،   

اوم فعالیت سودآور اقتصادی را به یک آرزو و یـافتن  تد

هـای   شغل مناسب را به دغدغه اصلی جوانان و خانواده

 .آنان مبدل ساخته است

های خدا متکثر است و برای دفع ظلـم و اسـتبداد و    راه

تحقق ایرانی پیشرفته، ما نباید به قدم گذاشتن در یکی 

اکتفا کنیم. ما  از آنها یا همراهی با یکی از همفکران خود

 دسـت  اگـر  تـا  داریـم  نیاز  در پیوندهای خود به نظمی

م فردی یا افرادی از همراهانمـان را ربـود و   ظل و تطاول

واحد یا واحدهایی از این شبکه اجتمـاعی گسـترده را   

ای به حیات و پویایی آن وارد نشود و با  ویران کرد، لطمه

سـیر  ای از ایـن م  تکیه بر خرد جمعـی، در هـر مرحلـه   
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بتــوانیم اهــداف پیشــاروی خــویش را شناســایی و بــا 

 .ها به سوی آن حرکت کنیم بلندترین گام

همچنین اگر در جناحی که قدرت خود را در مخالفت بـا  

مردم و خواسته های به حق آنـان تـوهم کـرده اسـت     

 باشـد  داشـته   خواستی برای برون رفت از بحران وجود

 هـدف  ایـن  بـه  دتوان می مرحله این در که آنچه حداقل

 است: زیر اقدامات کند کمک

یاب و حکمیت مـورد قبـول    تشکیل گروه حقیقت     .1

همه ذینفعان در مورد انتخابات دهم ریاست جمهوری و 

رسیدگی به تخلفات و تقلب های انجام گرفته و اعمـال  

   مجازات برای خاطیان

اصالح قانون انتخابات به صورتی که شرایط بـرای       .۲

ری عادالنه و منصفانه انتخابات و اطمینان مردم از برگزا

 .این امر فراهم شود

شناسایی و مجازات عامالن و آمران فجایعی که در      .3

حواد  پس از انتخابات بر علیه مـردم صـورت گرفتـه    

 ای است در تمامی نهادهای نظامی، انتظامی و رسانه
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دیــدگان حــواد  پــس از  رســیدگی بــه آســیب     .8

باختگـان، آزادی همـه    هـای جـان   ابات و خـانواده انتخ

اندرکاران، فعـاالن سیاسـی و نیروهـای مردمـی      دست

ها، اعاده حیثیت از  دستگیر شده، مختومه کردن پرونده

آنان و خاتمه یافتن تهدیدها و آزارهـایی کـه همچنـان    

برای واداشتن آنان به عدم تظلم و پیگیری حقوق شـان  

 .صورت می گیرد

قانون اساسی در خصـوص تعریـف    128صل اعمال ا .5

جرم سیاسی و رسیدگی به جرایم سیاسـی بـا حضـور    

 هیئت منصفه

تضمین آزادی مطبوعات، تغییر رفتار جانبدارانه صدا  .2

و سیما، رفع محدودیتهای اعمال شده برای برخورداری 

احزاب، گروههای سیاسی و نگرشهای مختلـف از ارائـه   

، به ویـژه صـدا و سـیما و    ها دیدگاههای خود در رسانه

اصالح قانون رسانه ملی به صورتی که رسانه ملی نسبت 

 .به اعمال خالف قانون خود پاسخگو قرار گیرد
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به فعلیت درآمدن ظرفیت های ایجاد شده در قالب     .7

قانون اساسی برای ایجاد رسـانه هـای    88تفسیر اصل 

 شنیداری و دیداری خصوصی

در تشـکیل اجتماعـات و   تضمین حق اساسی مردم  .8

 قانون اساسی ۲7ها با اعمال اصل  راهپیمایی

تصویب منع مداخله نظامیان در امـور سیاسـی و        .9

هـای   جلوگیری از دخالت نیروهـای مسـلح در فعالیـت   

 اقتصادی

ایم که از هـم اینـک    ما در راهی پر از نورانیت وارد شده

ت. برای سالخوردگان را جوان و جوانان را پخته کرده اس

طلـبم و   خود و شما در این مسیر از خداوند یـاری مـی  

امیدوارم با همکاری و همراهی همـه دلسـوزان نظـام و    

انقالب اهداف ملت در هر مرحله از این مسیر روشـن و  

 .محقق شود

 میرحسین موسوی
 ۴۸۱۱شهريور  ۴۱
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 دوازدهم ی بیانیه

 بهشتی های مظلوم...
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ر دستگیری برادران عزیز آقایان دکتر سید علیرضـا  خب

بهشتی و مهندس مرتضـی الـویری مسـئوالن کمیتـه     

پیگیری امور آسیب دیدگان حواد  ایام اخیر و سـردار  

مقدم مسئول کمیته ایثارگران ستاد انتخاباتی اینجانـب  

موجی از شگفتی و ابهام در دلبستگان به نظام اسـالمی  

ه بند کشیده شده اند در حـالی  ایجاد کرده است. آنان ب

که جرمی جز پیـروی از راه انقـالب و دفـاع از اجـرای     

ناحق ریخته شده و کمک به  های به عدالت در مورد خون

خانواده بی گناهانی که پس از انتخابات به زندان افتـاده  

برند در حالی  زندان به سر می در  آنان اینک .اند ندارند

 کنند می ادعا مسئوالن  ند وکه عامالن فجایع اخیر آزاد
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 خواهنـد  رسـیدگی  اسـت  داده رخ که جنایاتی به حتما

 کـردن  بنـد  در و جنایـت  اسناد بردن بین از با آیا. کرد

 کـار  این کردند می پیگیری را قربانیان حقوق که کسانی

 دهید؟ می انجام را

هـا در فرزندانشـان    المرء یحفظ فی ولده. حرمت انسان

دم اینـک از مـدعیان پرچمـداری    شود. مر پاسداری می

انقالب اسالمی می پرسند حرمت شهید مظلوم انقـالب  

آیت اهلل دکتر بهشتی را در خانـدان او چگونـه رعایـت    

 اید؟ کرده

 !مردم ایران

هـای شـما بـرای بازگردانـدن      کامال پیداست که تالش

آرامش به جامعه قرار نیست با پاسخی خردمندانه روبرو 

رو قـرار گرفتـه اسـت.     در پـیش روزهایی خطیر  .شود

دستگیری کسانی چون دکتر بهشتی یک نشـانه اسـت   

اما باطل رفتنی  .دهد تر خبر می که از حوادثی سهمگین

رسـاند بـاقی    است و آن چیزی که به مـردم سـود مـی   

آرامـش   .ماند. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی االرض می
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 و هوشیاری خود را حفظ کنید. سلسله حواد  جدیدی

که آغاز شده است به مانند دیگـر تحرکـات کـور ایـن     

 نخواهـد  بـاقی  خسـارت  جـز  شـما  مخالفان برای  ایام

مراقب باشید که آنها شما را تحریک نکنند و به .گذاشت

هنگام نابود کردن خود بـه کاشـانه و کشـورتان لطمـه     

 .نزنند

 مظلـوم  بهشـتی  از کـه  حرمتی هتک ویژه به  اینجانب

 پیروان و شاگردان و شهید آن دانفرزن به را است شده

 اسـالم  و انقـالب  به دلبستگان تمامی و او دوستداران و

ای که بـا   و از خداوند آرزومندم ضایعه گویم می تسلیت

این عمل در قلب مردم ما ایجاد شده است بـا جاودانـه   

 .کردن آبروی این خاندان جبران شود

 مير حسين موسوی

 ۴۸۱۱شهريور  ۴۱
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 سیزدهمی  بیانیه

 

 چگونه راه سبز امید را زندگی کنیم؟

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

راهپیمایی روز قدس امسال در روند حواد  چنـد مـاه   

شـود.   گذشته بدون تردید یک نقطه عطف محسوب می

نتایجی بسیار مبارک از آنچه در ایـن مناسـبت اتفـاق    

رود که مختص بـه یـک سـلیقه و یـک      افتاد انتظار می

نیست، بلکه فضلی عام و دستاوردی برای تمـام   گرایش

کسانی است که در این سرزمین ریشه دارند، حتی اگـر  

های نادرست اینـک و   برخی از آنها به خاطر پیشداوری

 .امروز نتوانند این نعمت و رحمت را لمس کنند
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های امام بود. او بارها به مـا   این برکت، میوه دوراندیشی

را چنان بگذارید کـه پـس از   های درست  گفت بنیان می

شما اگر خواستند هم نتوانند آنها را خراب کنند. شـاید  

ما نتوانسته باشیم حق این رهنمـود را بـه درسـتی ادا    

کـرد؛   گونه عمل مـی  اش این کنیم، ولی او خود در سیره

هـایی از   های جمهوری اسالمی را بـر پایـه   تمامی ستون

در هـر سـال   اعتماد مردم برافراشـت و عـالوه بـر آن    

چندین سنت و میعاد برای حضور عملی آنان در صـحنه  

قرار داد، تا کسی قادر نباشد این شـالوده را دیگرگـون   

 .کند

روز قدس از جمله این میعادهاسـت. بـا چنـین سـنتی     

توان مردم را از صحنه دور کرد. بـا چنـین دعـوتی     نمی

توان بدون تامین و ترویج عدل در داخل بـه وقـوع    نمی

ر دور دست معترض بود. آن گاه او این مناسبت را ستم د

نه فقط مختص به فلسطین، که روز مستضعفین و اسالم 

ای بـاقی نگـذارد. اینـک ارزش     نامید تا کمترین شـائبه 
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اهتمام آن پدر دلسوز برای پر کردن مسـتمر صـحنه از   

 .شود حضورهای میلیونی مردم معلوم می

نان جهان خواست سی سال پیش از این امام ما از مسلما

هایشان بر روی درد مشترکی کـه   با حفظ تعدد و تفاوت

آزرد همصدا شوند. چقدر این پیام بـا   تمامی آنان را می

سخن امروز ما نزدیک است؛ اسالم نگفته است برای آن 

که وحدت پیدا کنـیم بایـد مثـل هـم بیندیشـیم. آن      

ایـم در عـین قبـول     وحدتی که ما بدان دعـوت شـده  

ت و قدس روزی است که مسلمانان بایـد بـا   هاس تفاوت

هـای خـود درمـان دردهـای      تحمل تنـوع در دیـدگاه  

شان را دنبال کنند. از این روست که اگـر ایـن    مشترک

مناسبت به یک پسند سیاسی تعلق یابد سال بـه سـال   

دهد؛ آثاری کـه بـرایش آرزو    شکوه خود را از دست می

د روز اسالم و توان گذارد و دیگر نمی شده است باقی نمی

 .روز مستضعفان باشد

های گوناگون را آمیخته  آرمان این روز آن است که رنگ

با یکدیگر به صحنه بیاورد. روز قدس امسال ما این گونه 
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نبود، اما برای چنین چیزی بود. اتفاقا اینجانـب آخـرین   

جمعه از رمضان امسال را در میان کسانی حاضـر شـدم   

ای گره کـرده بـه پیشـوازم    ه که جمعی از آنان با مشت

آمده بودند و بـرایم آرزوی مـرگ داشـتند. در مسـیر     

پرهیاهویی که بایکدیگر همراه شده بودیم سیمایشان را 

ها را دوست دارم.  که آن چهره  دیدم کردم و می مرور می

و می دیدم پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی 

اگرچـه  شکست بخورد. همه باید با هم کامیاب شـویم،  

 .برخی مژده این کامیابی را دیرتر درک کنند

از قضا آنها که از رخـدادهای قـدس امسـال احسـاس     

کردند بیشترین بهره را از آن بردند. آنها به  می شکست 

سابقه  ترین شکل دریافتند که سه ماه خشونت بی واضح

کمترین اثری در حضور مردم به جای نگذاشـته ، بلکـه   

است. اگر فرصت روز قـدس نبـود    آن را فراگیرتر کرده

چه بسا تا چند ماه دیگر که میقات بهمن فرا برسد، آنان 

هـای خـود را مالقـات     نتیجه و پرخطا بودن سیاست بی
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های سنگین عملکـرد خـود    کردند و زمانی با هزینه نمی

 .کردن بسیار دیر بود  شدند که برای چاره روبرو می

لم کافه؛ همگی خشونت چاره ساز نیست. ادخلوا فی الس

 .در مسالمت وارد شوید

زنـد.   خشم مرکبی است که سوار خود را به زمـین مـی  

هـای مـدوام    درمقابل رفتارهای زشت امنیتی و تحریک

تبلیغاتی مردم حق دارند عصبانی شـوند، اگرچـه ایـن    

کند. مـا   حقانیت تغییری در تبعات خشم آنان ایجاد نمی

شـان بـدهیم از   ای که از خـود صـبر و خـرد ن    به اندازه

گیـریم و اگــر بــه ســوی   هایمــان نتیجــه مــی کوشـش 

دلیل بلغزیم چه بسا که حاصل یک هفته   های بی تندروی

و یــک مــاه تــالش را در یــک روز و یــک صــحنه جــا 

مردم ما از آن رو خود را شایسـته رفتارهـایی    .بگذاریم

بیننـد کـه هوشـیار و     تر از سوی حاکمـان مـی   مناسب

کسی است که نه فقط میان خوب  و خردمند  خردمندند،

  .و بد، بلکه میان خوب و خوبتر و بد و بدتر تمیز بدهد
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خوبتر از نتایجی که در روز قدس به دست آوردیم هنوز 

وجود دارد، کما این که بدتر از وضعیتی کـه از آن رنـج   

رو و  کنیم نیز هست. در پیش بریم و بدان اعتراض می می

وشنی از نتایج رفتارهـای  در شرایط تاریخی ما تصویر ر

  .ساختارشکنانه نیست

گونه که در نامه فرستاده شده برای تمامی مراجـع   همان

تقلید به عرض رسید افغانستان و عراق دو عبرت بزرگ 

در دو سوی سرزمین ما هستند که هرگز نباید آنها را از 

هـا مـا را از اسـتیفای     نظر دور کنیم. البته ایـن عبـرت  

کنند، زیرا ما آن صبوری و دانایی  میحقوقمان منصرف ن

هـای سـنگینی     را داریم که بدون پرداختن چنین هزینه

 .سرنوشت خود را بهبود ببخشیم

تواند این هدف بـزرگ را محقـق کنـد     آن چیزی که می

ایـم.   پایبندی به شعارهای زرینی است که انتخاب کرده

ای که دوستی و برادری میان مـردم را تحـت    هیچ کلمه

ر قرار دهد به بازسازی هویـت و وحـدت ملـی مـا     تاثی

انجامد. ما اسالم رحمانی را درمـان دردهـای خـود     نمی
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دانیم و آن چیزی را که اینک به نـام دیـن از سـوی     می

شـود پوسـتینی وارونـه     بخشی از حاکمیت معرفی مـی 

  .بینیم می

ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت 

اصالت اخالقی نخستینش هسـتیم.   جمهوری اسالمی به

ما جمهوری اسالمی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را 

طلـب    ومرج  خواهیم، و آنانی را ساختارشکن و هرج می

بهانـه از مـوازین اسـالمی     شناسیم که با بهانه و بـی  می

کنند و بنا بر امیال شخصی به تعطیـل اصـول    عدول می

 .زنند قانون اساسی دست می

یاسی امروز کشور آن چیزی نیسـت کـه سـی    فضای س

سال پیش از این ایرانیان آرزویـش را داشـتند. مـردم    

پرسند چه چیـز مـا را از رسـیدن بـه      اینک از خود می

 ایـن . رسـاند  فعلی شرایط به  هایمان بازداشت و آرمان

 هـای  کوشـش  دربـاره  دارد جـا  که است اساسی سوالی

 تـا  بکنیم باید چه ما. شود پرسیده نیز ما  فردای و امروز

 ین پرسش روبرو نشویم؟هم با نو از بعد سال سی
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رسـیم کـه    ما تنها در صـورتی بـه ایـن اطمینـان مـی     

هـای   اجتماعی خود را به زندگی -دستاوردهای سیاسی 

مان متکی کنیم. در طول یک قرن گذشته مردم  روزمره

اند، اما همـه آنهـا    ما از این قبیل دستاوردها کم نداشته

به مبارزه بوده است؛ تا فضای جهاد و تالش وجود متکی 

داشت این دستاوردها زنده بود و همین که مردم خسته 

هایشـان   کردنـد بایـد بـه خانـه     شدند یا تصور مـی  می

مبارزه امری مقـدس   .رفت بازگردند محصول از میان می

   .است، اما دائمی نیست. آنچه دائمی است زندگی است

رزمندگان خود در هشت سـال   این درسی است که ما از

هـا دو گـروه در    دفاع مقـدس آمـوختیم. در آن سـال   

شـدند؛ گـروه نخسـت ایـام      های جنگ حاضر می جبهه

جنگ را مبارزه کردند و سپس به نظرشان رسـید وقـت   

زندگی کردن رسیده است؛ وقت آن که پـول روی پـول   

بگذارند و برج روی برج بسازند. و گـروه دوم کـه بـرای    

رفتند. آنها بـرای ایثـار    سرشارتر به جبهه میمعنویتی 
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رفتنـد تـا از فضـای     شدند؛ مـی  کردن عازم جبهه نمی

  .مند شوند آنجا بهره  نورانی

انـد هضـم    شاید برای کسانی که آن فضا را تجربه نکرده

این کلمات آسان نباشد، اما واقعیت دارد. نه آن که ایثار 

ن بودنـد. امـا   کردند؛ نامدارترین قهرمانان مـا آنـا   نمی

آوردنـد بـاور    درمقابل آن گوهرهایی که به دسـت مـی  

کننـد. آنهـا    گذشـتگی مـی   نداشتند که دارند از خـود 

شان  های جنگ را زندگی کردند و پس از آن مبارزه سال

ای آرام برای پاسداری از حیـاتی، یـا    شروع شد؛ مبارزه

الاقل خاطره حیاتی که چشیده بودند. اگر آنها نبودند ما 

    .توانستیم هشت سال با دستان خالی بایستیم مین

در زمان انتخابات وقتی گروهی از آنان مرا مفتخر کردند 

تـرین   و کمیته ایثـارگران را بـه عنـوان یکـی از فعـال     

های ستاد اینجانب شکل دادند احساس سربلندی  بخش

گفتند به امید تجدید نورانیت ایـام   کردم و چون می می

تر  اند بار خود را به مراتب سنگین شدهجمع  امام گردهم 

دانم کسی در میان ملت ما باشد که به  دیدم. بعید می می
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آنان مباهات نکند. آنها درست در نقطه مشترک سبزی 

 .قرار دارند که همه ما را به یکدیگر پیوند داده است

به تاسی از آنان ما نیز باید راه سبز امید را زندگی کنیم؛ 

ای کـه آنـان آفریدنـد در     ان معجـزه در این صورت هم

انتظار ما نیز هست. اهمیت روز قدس امسال در این بود 

انـد   که نشان داد حیات جدیدی که مردم انتخاب کـرده 

هایمـان   امری گذرا و موقتی نیست. اگر همـه در خانـه  

نشسته بودیم و در عین حال این پیام با همین صـراحت  

  .نبود ابالغ شده بود دستاورد ما هیچ کمتر

راه سبز را زندگی کردن یعنی هر روز و همزمان کـه در  

هایمان و سرکارمان و در کوچه و خیابان و بـر سـر    خانه

های روزمره خود هستیم این پیام بـا غیرقابـل    معیشت

انکارترین ندا تکرار شود، آن گونه که مسلمان بـودن و  

 .شود ایرانی بودن و این زمانی بودن ما تکرار می

هـای اجتمـاعی و یـا     ه سخن از تقویـت شـبکه  وقتی ک

پرسـند   شـود بالفاصـله مـی    زندگی کردن راه سبز می

سـخن از آن نیسـت    .گونه کـه هسـتید   چگونه؟ همان
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های اجتماعی که وجود ندارند را شـکل دهـیم و    شبکه

قدرتمند کنیم؛ سخن از آن است کـه قـدرت مـردم در    

های اجتماعی است که بـه صـورت طبیعـی و بـه      شبکه

هدایتی فطری درمیانشـان شـکل گرفتـه اسـت. بایـد      

  .اهمیت آنها را درک کنیم

روز قدس امسال نشان داد این شبکه همچـون نـوزادی   

که به راه افتاده باشد با سـرعتی بـاورنکردنی در حـال    

کند و به  رشد است؛ به زودی سخن گفتن را هم آغاز می

شود و همگـان را بـه تحسـین و احتـرام      زودی بالغ می

ای که بر عهـده مـا    دارد. آن وظیفه نسبت به خود وا می

هـایی کـه در    قرار دارد آن است که با تکثیـر اندیشـه  

گیرد و با تذکر دائمی اهمیـت ایـن    حوالی آن شکل می

 .کنیم پرستاری آن از  پدیده مبارک

شود راه سبز را باید زندگی   اگر گفته می به همین ترتیب

و دعوت به امری ناشناخته ای  کرد سخنی پیچیده و تازه

نیست. بلکه توجه دادن به همان چیزی است که داریـد  

کنید، و این که حرکت امروز مردم ما به خالف  تجربه می
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عهــدهای پیشــین، آغــاز نــوعی از زنــدگی اســت. در 

هـا و   ها و یکرنگـی  پوشی ها و پیوندها و چشم همصدایی

هایی کـه ادامـه ایـن مسـیر      ها و سرزندگی هوشمندی

مســتلزم آن اســت حظــی وجــود دارد کــه زنــدگی را 

  .کند سرشارتر می

عالوه بر آن در دانایی ملت ما قدرتی هست کـه او را از  

کنـد. مـردم مـا بـرای      نیاز می ها بی تحمل بسیاری رنج

استیفای حقوق خود از پرداختن هزینه مضایقه ندارنـد،  

حال زیرا بهشت را به بها دهند و نه به بهانه. اما در عین 

اگر برای نتایجی که از حرکات اجتماعی خود بـه دسـت   

خواهیم باید شجاعت و فراست را بـه   آوریم دوام می می

 .هم بیامیزیم

اینک بر اثر سیاست خارجی غلط و ماجراجویانه دولتـی  

انـد کشـور در آسـتانه     که مردم ما بـدان دچـار شـده   

هایی قرار گرفته است که بیشترین خسارت آن را  بحران

رهای محروم خواهند پرداخت. اگر با منطق مبـارزه  قش

کـردیم کـه    انگارانه تصور می رفتیم شاید ساده پیش می
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این یک امتیاز برای راه سـبز ماسـت، امـا زمـانی کـه      

  .خواهیم مسیر سبز را زندگی کنیم چنین نیست می

اینجا کشور ماست و ایـن زنـدگانی ماسـت و ایـن مـا      

 نگـران  مشـکالتی    هستیم که باید نسبت بـه چنـین  

با اتکـا بـه    اقتصاددانان. دهیم نشان حساسیت و باشیم

آمارهای رسمی منتشر شـده از سـوی مراجـع رسـمی     

ها میلیارد دالر از درآمدهای ارزی کشور  همین دولت ده

کننـد و و   های گذشته مفقـود اعـالم مـی    را ظرف سال

تفاوت  مراجعی که باید درمقابل این امر واکنش دهند بی

توانـد چنـد ارتـش را     ت به حجم این ارقام که مـی نسب

  .اند های سیاسی افتاده تجهیز کند در گیرودار یارکشی

هایی که بـر اثـر    از کدامیک از آنان انتظار داریم به رنج

شود اهمیـت بدهنـد؟    رفتارهایشان بر مردم تحمیل می

اگر ما نسبت به آنچه زندگی در این خاک و بوم را مختل 

ت نشان ندهیم دیگری نشـان نخواهـد   کند حساسی می

کـه اقتصـاددانان مـا بیمنـاک از آن کـه       داد؛ کما ایـن 

سرنوشتی شبیه به معترضین نسبت بـه وقـوع اعمـال    
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ها داشته باشند در اعتراض خـود   خالف اخالق در زندان

زمانی مفقود شدن بیست هـزار دالر  .کامال تنها هستند

فی بـود.  درخزانه کشور برای ساقط کردن یک دولت کـا 

اما اینک فریادهای اخطار نسبت به گـم شـدن چنـین    

 .انگیزد نمی بر   ارقام گزافی کمترین واکنشی

ای  اخیرا گروهی از اساتید ایرانی مقـیم خـارج در نامـه   

ضمن تشریح برداشت خود از راه سبز امید هر چیزی که 

منافع ملت ایران را تامین کند هدف این جنبش معرفی 

کردند کـه بـا    این اساس آنان توصیه میکرده بودند. بر 

های دیگر ظرف این چند ماه  سپاسگزاری از حمایت ملت

از آنها بخواهیم در هیچ تحریمی بر علیه ایران شـرکت  

نکنند. اینجانب نظر آنان را پسـندیدم و بـر آن صـحه    

بلکـه تحمیـل     گذاشتم، زیرا این نه تحریم یک دولـت، 

 دولتمـردان  مصیبت  های بسیار بر مردمی است که رنج

سـبز را زنـدگی    راه. اسـت  کافی برایشان مالیخولیازده

کردن به این معناست و ما با اعمال هرگونه تحریمی بـر  

 .علیه ملت خود مخالفیم
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این یک نمونه است. کسی به کسانی که این خواسـته را  

گذارند از ضرورت زندگی کردن راه سبز  با ما در میان می

ا نیز از این ضرورت آگاه باشـیم یـا   نگفته بود. ما بقی م

نباشیم به هدایتی فطری در همین مسیر هسـتیم، لـذا   

ضرورت ندارد که این شیوه را به یکدیگر تلقین کنـیم؛  

 .تنها کافی است از آن آگاه باشیم و پرستاری کنیم

زندگی ادامه دارد و افراد موقتی هستند. هـر جمعـی و   

نبودکسان پیونـد  جماعتی که سرنوشت خود را به بود و 

سرخورده شـدند.   -حداقل با فقدان او  -زدند سرانجام 

هرگاه مردمی برای به تنی یا افرادی از همراهان عـادی  

دلیل قائل شـدند سـرانجام تشـخیص     خود امتیازات بی

عقالنی خود را در مقابل خواست آنان واگذار کردند و به 

  .طلبان مجال دادند که در آنان طمع کنند  جاه

خواهند سرپای خـود بایسـتند و حیـاتی     ردمی که میم

هایی  کریمانه را تجربه کنند جا دارد که از نخستین قدم

هـا   انجامـد بابیشـترین دقـت    شـان مـی    که به ناکـامی 

تولد اینجانب نـه هفـتم مهـر کـه روز      .پیشگیری کنند
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آشنایی با شماست. حتی اگر روز هفتم مهر به دنیا آمده 

حرکت شما به کیش شخصیت آلوده بودم نیز جا نداشت 

امیدوارم این کلمات مرا صمیمانه و از سر نگرانی و  .شود

گونـه تلقـی     حقیقت و تعارف نفسی بی  نه یک شکسته

 .کنید

 میر حسین موسوی -برادر شما 

 1388مهر ماه  7
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 دیدار با شورای مرکزی فراکسیون خط امام مجلس هشتم

 شی های کاذب را بی اعتبار کردجنبش سبز خط ک

 

 1388مهر  8

 

ــزی   ــورای مرک ــا ش ــدار ب ــوی در دی میرحســین موس

فراکسیون خط امـام مجلـس شـورای اسـالمی گفـت      

جنبش سبز که بعد از انتخابـات در حـال گسـترش و    »

تعمیق است شرایط خاص را در کشور ایجاد کرده است. 

ننـد  بی کسانی که بقای خود را در اختالف میان مردم می

های کاذبی را ایجاد کرده بودن که  کشی پیش از این خط

هـایی از مـردم از نظـام و حتـی      موجب شده بود بخش

هـای   جامعه قهر کنند و گاهی این قهر خود را با تفـاوت 

ظاهری اعالم نمایند، اما امروز بر اثر تغییراتی کـه ایـن   

ها بـه سرنوشـت کشـور     جنبش ایجاد کرده است همان
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  «.انـــــــــد عالقمنـــــــــد شـــــــــده 

  

اند و آسـتانه   تر شده اینکه مردم به هم مهربان»او گفت 

تـر رفتـه اسـت از     ها نسبت به یکـدیگر بـاال   تحمل آن

دستاوردهای شرایط کنونی است که اگر به عنوان یـک  

ها و  تواند به کم کردن شکاف فرصت به آن نگاه شود می

  «تقویت وحدت ملی منجر شود.

یون خـط امـام مجلـس،    ارش پایگاه خبری فراکسگز به

پارلمان نیوز، میرحسین موسوی درخصـوص چگـونگی   

به نظر من در »ادارۀ تشکیالت راه سبز امید نیز گفت که 

هـای گونـاگونی    شرایط کنونی کشور احـزاب و تشـکل  

ها مهم و مغتنم و ایجـاد حـزب    وجود دارد که وجود آن

های موجود کشور اضافه کند،  تواند به ظرفیت جدید نمی

های اجتماعی ظرفیت جدیدی  حالی که تقویت هستهدر 

  «کند. را در جنبش اجتماعی مردم ایجاد و تقویت می

 همـان    از را تجربـه  ایـن  ما که مسئله این به اشاره با او

 هـر » شعار طرح با و انتخاباتی های فعالیت شروع ابتدای

دیم افـزود  کـر  ارزیـابی  موفق بسیار «ستاد یک ایرانی
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ه اینترنتـی در فضـای مجـازی شـکل     امروز یک شبک»

کند  گرفته است که در فقدان رسانه بسیار مؤثر عمل می

های اجتماعی که در ورای ایـن فضـای مجـازی     و هسته

پذیری کمتری دارند و اعضـای ایـن    فعال هستند آسیب

اند که ما را بـیش از   ها ماهیتی پویا به جنبش داده هسته

یـدوار کـرده   پیش به کارآمد بـودن ایـن تشـکیالت ام   

  «است.

 ریاست دهم انتخابات در طلبان اصالح اکثریت کاندیدای

 هـیچ  قـدس  روز بـرای  نمونـه  بـرای » گفـت  جمهوری

ــی نشــد، داده ای اطالعیــه  در عظــیم حضــور ایــن ول

 شـرایطی  در ایـن  و بودیم شاهد را قدس روز پیمایی راه

حوادثی کـه در طـول    و گرفته انجام تهدیدات با که بود

هـا از   ذشته اتفاق افتاده بود بسیاری از خانوادهسه ماه گ

هـایی کـه    حضور فرزندانشان در خیابان به دلیل نگرانی

داشتند جلوگیری کرده بودند، و این به جز نتیجه و اثـر  

  «این شبکه نبود.
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 حساسـیت  کـه  نکتـه  ایـن  بر تأکید با موسوی مهندس

هارنظرهای مسـئوالن بسـیار   اظ و رفتار به نسبت مردم

ماند  د است و هیچ حرف و عملی از دید آنان دور نمیزیا

کننـد اظهـارنظر و اقـدامات     به کلیه کسانی که فکر می

ها در جامعه مؤثر است توصیه کرد در رفتار و گفتـار   آن

خود دقت کنند، به فضای خشونت در جامعه دامن نزنند 

  های مردم توجه داشته باشند. و به حساسیت

 بـه  مـردم  پاسـخ  امـروز  اینکـه  به اشاره با همچنین او

 ها دغدغه بیان به است سریع بسیار افراد این اشتباهات

 امـور  متولیـان  مکـرر  اشـتباهات  از خود های نگرانی و

 براسـاس  متولیـان  ایـن  که نکته این بیان با و پرداخت

 آینـده  در نامناسبی شرایط ساز زمینه نادرست تحلیلی

ا بـه کشـور   هـای بیشـتری ر   تواند هزینه ه میک هستند

برخی حواد  مانند اتفاقـات  »تحمیل نماید، تأکید کرد 

بازداشتگاه کهریزک و برخوردهای خالف قانون با افـراد  

بازداشتی و نیز برخوردهای تند بـا دانشـجویان فضـای    

جامعه )به ویژه جوانـان( را بسـیار تنـد کـرده اسـت.      
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داری و بردبـاری و بـه    برعهده همه است که با خویشتن

جتناب از برخوردهای ناخواسته از سـوی عوامـل   ویژه ا

تـر شـدن فضـای جامعـه      امنیتی و انتظامی از رادیکال

  «جلوگیری کنند.

 گفـت  همچنـین  خمینـی  اهلل آیـت  دوران وزیر نخست

 مسـئوالن  از بیشـتر  مراتب به مردم اعتراضی جنبش»

هـای   شـور ک. اسـت  متعهد ملی منافع به نسبت رسمی

دم کارآمدی مسئولین مترصد خارجی با امید بستن به ع

امتیازگرفتن از کشور هستند ما باید صـیانت از منـافع   

ملی را در اولویت توجهات خـود قـرار دهـیم. لـذا مـا      

توانیم با تحریم کشور و تضییع حقـوق ملـی خـود     نمی

توسط کشورهای دیگر موافق باشیم و نباید اجـازه داده  

بیشتری به های  شود که با رفتارهای ماجراجویانه هزینه

  «مردم تحمیل شود.

 سـوابق  در که کسانی امروز» داد ادامه موسوی مهندس

 و غـرب  بـه  گـرایش  از روشـنی  شـواهد  عملکردشـان 

 منـافع  بـا  همسـویی  به متهم را ما دارد وجود بیگانگان
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 سـازی  پرونـده  بـا  کنند می سعی یا و کنند می بیگانگان

ای ایجاد کنند. ولی این اعمـال سـودی بـر    فشار فضای

ها نخواهد داشت، و بنده امیدوارم در کنار بدخواهی  این

  «زنی کمی عقل و تدبیر هم وجود داشته باشد. و تهمت

 یکسـویه  و بسـته  کـامالً  فضـای  به اشاره با همچنین او

 تحت مردم از بخشی است ممکن» گفت کشور تبلیغاتی

سترده تلقی درست و کـاملی  گ و نادرست تبلیغات تأثیر

های جنبش نداشته باشند. همچنین  خواستهاز اهداف و 

این نگرانی وجود دارد که مردم برای دستیابی به حقایق 

ای خـارج از کشـور    و اطالعات درست به فضای رسـانه 

اقبال کنند. در چنین شـرایطی اقـدام همـۀ نخبگـان،     

روشنفکران و صـاحبنظران در توجیـه مـردم و تبیـین     

یـک  شرایط کشـور و روشـنگری درخصـوص حـواز      

تواند عملکرد نادرست و خالف  تکلیف ملی است که می

  «منافع ملی و یکسویه صدا و سیما را جبران نماید.

 در یکپارچـه  تأکیـد  امـروز » افـزود  موسوی میرحسین

 یـک  اساسـی  قـانون  تنـاول  بدون اجرای بر ملی سطح
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اسـی میـرا    اس قـانون . راهگشاسـت  و کارساز راهبرد

اق ملــی ماســت کــه مانــدگار امــام و شــهیدان و میثــ

های بسیار زیادی برای گذر از بحران کنـونی در   ظرفیت

ها و استفاده از  آن نهفته است، که ما باید بر این ظرفیت

امکانات قانون اساسی به عنوان راه حل یگانه برای حـل  

  «مشکالت کشور تأکید ویژه داشته باشیم.

نقــش مجلــس شــورای اســالمی و  موســوی مهنــدش

ـ   ام را در شـرایط دشـوار کنـونی در    فراکسیون خـط ام

کاستن از مشکالت کشور بسیار تأثیرگذار ارزیابی کرد و 

ابراز امیدواری کرد که مجلس بـه ایـن نقـش خـود در     

  شرایط بحرانی کشور به درستی عمل نماید.

 در کـه  کسـانی  امـروز » اینکـه  بـه  اشاره با همچنین او

و بق عملکردشان شواهد روشنی از گرایش به غرب سوا

بیگانگان وجود دارد ما را متهم به همسـویی بـا منـافع    

شرایط فعلی برای کشور یک »، گفت «کنند بیگانگان می

فرصت است که اگر به درسـتی درک و مـدیریت شـود    

  «تواند تفاهم ملی را به حداکثر برساند. می
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ــزی   ــورای مرک ــا ش ــدار ب ــوی در دی میرحســین موس

بر این نکتـه  فراکسیون خط امام مجلس شورای اسالمی 

تأکید کرد که احساس نیاز به وحدت ملی امروز بیش از 

شـود و   هر زمان دیگری در کشور بین مردم احساس می

بنـدی   ها و یـا دسـته   هایی که مردم را به گروه کشی خط

کـرد اعتبـار خـود را از دسـت داده      دیگری تقسیم می

  است.

 حـال  در انتخابـات  از بعد که سبز جنبش» کرد تاکید او

 ایجـاد  کشور در را خاص شرایط است تعمیق و گسترش

 میـان  اخـتالف  در را خـود  بقای که کسانی. است کرده

 ایجاد را کاذبی های کشی خط این از پیش بینند می مردم

ـ  از هـایی  بخش بود شده موجب که بودن کرده ردم از م

نظام و حتی جامعه قهر کنند و گاهی این قهر خود را بـا  

عـالم نماینـد، امـا امـروز بـر اثـر       های ظاهری ا تفاوت

هـا بـه    تغییراتی که این جنبش ایجاد کرده است همـان 

  «اند. سرنوشت کشور عالقمند شده



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 398

 فراکسـیون  مرکزی شورای اعضای دیدار این ابتدای در

ی ضمن ارائـه تحلیلـی از   اسالم شورای مجلس امام خط

شرایط حساس کشور و حواد  پس از انتخابات، به بیان 

 نظرات خود در این خصوص پرداختند. ها و نقطه دیدگاه
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 از انتخابات؛ پسنخستین گفت و گوی تصویری 

 مردم حق شناختن رسمیت به و بحران پذیرش

 مشکالت است حل راه تنها
 

   1388مهر  ۲7
 

اش پس از  میرحسین موسوی در اولین مصاحبه تصویری

طرح وحـدت  »درباره  کودتای انتخاباتی درباره مسایلی

هـای سیاسـی    ها، احـزاب و چهـره   از سوی گروه« ملی

  .مطرح است، توضیحات مهمی ارایه کرد

ها در جریـان ایـن    وی با این توضیح که از طریق رسانه

مساله قرار گرفته است گفت که تاکنون هیچ تماس و یا 

گوی مستقیمی در این باره با او انجام نشده اسـت   و گفت

وضوعی باشد آن را با مردم در میان خواهـد  و چنانچه م

  گذاشت.
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وی در بخشی از توضیحاتش با بیان اینکه بعضی از افراد 

کننـد، در   پیشنهاد چنین طرحی را با نیت خیر ارایه می

تا هنگامی که مساله بحران و مشکل در »این باره گفت: 

کشور قبول نشود، تا هنگامی که مردم کثیر و اکثریـت  

شگر نامیده بشوند، تا موقعی که مـردم بـه   مردم اغتشا

حساب نیایند، تا موقعی که حق مردم قبول نشود بـرای  

تعیین سرنوشت خودشان، راه حل جـامعی بـرای رفـع    

  «مشکل پیدا نخواهد شد.

میرحسین موسوی همچنین با تشـریح بیشـتر دربـاره    

او  13که در بیانیه شـماره  « زندگی کردن راه سبز امید»

هـای خـود جـوش     بود با اشاره به فعالیـت منتشر شده 

هنری، فرهنگی سیاسی و مذهبی که تا کنـون در ایـن   

هـا،   راستا انجام شده و همچنین اهمیـت نقـش رسـانه   

درحقیقت در اینجا مبارزه تبدیل به یک زنـدگی  »گفت: 

شده است، زندگی که ادامه دارد و هیچگاه توقف پـذیر  

ای  یک نقطـه  نیست، این طور نیست که بشود آن را در

متوقف کرد. به همین دلیل ایـن حرکـت یـک حرکـت     
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گـوی   و آسیب ناپذیر هم هست و در یـک فضـای گفـت   

شـود مسـیرش و    ها تسریع مـی  همگانی هم این حرکت

 «رود. پیش می

 اولین در موسوی میرحسین مهندس سخنان کامل متن

  :است شرح این به وی اینترنتی و تصویری مصاحبه

 وحدت ملی توضیح درباره طرح

شـود کـه    ح به اشکال گوناگونی مطرح مـی اصطال این  

خوب است این موضوعات از همدیگر تفکیک شود. مـن  

در دیداری که بانمایندگان فراکسـیون اقلیـت مجلـس    

داشتم، بحث وحدت ملی را مطرح کـردم کـه در آنجـا    

قصد من از این اصطالح بیشتر اشاره بـه یـک حـس و    

ل انتخابات تشکیل شـد کـه   اراده جمعی بود که در طو

براساس پیوند با میرا  تمدنی و منافع ملی خودمان در 

جهت سعادت و پیشرفت کشور بود و منظری کـه بـرای   

کرد و همه شـاهد   شد اهمیت پیدا می آینده گشوده می

  ای در این باره در کشور ایجاد شده بود. بودیم که عالقه
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ز انتخابـات  کنم حتی با توجه به مسایل بعـد ا  گمان می

این سرمایه همچنان باید حفظ شود و سـعی شـود کـه    

تقویت شود، وحدت ملی از این لحاظ فوق العاده برای ما 

مهم است و همه بایـد روی آن تکیـه کنـیم. در اینجـا     

منظــور از وحــدت، وحــدت بــین همــه اقشــار اســت 

هـا   روشنفکران و مردم، دانشجویان با مـردم و قومیـت  

  های مختلف باهم است. مختلف با هم و فرهنگ

در استانه انتخابات زنجیره سبزی که میدان تجـریش را  

به میدان راه آهن جـوش داد یکـی از بهتـرین مظـاهر     

وحدت بود که همه اقشار مردم در آن شرکت کردنـد و  

این مساله در سراسر کشور ما موج پیدا کرد و بر اساس 

  چنین تصوری ایده راه سبز امید شکل گرفت.

ی غیر از این موضوع مساله وحدت ملی در معـانی  منته

دیگری هم بکار گرفته شد که بعد از مشکالت و مسایلی 

که در کشور پیش آمد که همگی بخـوبی بـه آن وقـوف    

گـاه بـا    هـای گونـاگون و   ای بـا انگیـزه   داریم یک عده

شـود در   های خیر به دنبال این بودند که آیا مـی  انگیزه
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ها را کـم   شود دامنه تنش ی میگوهای افراد سیاس و گفت

کردیا نـه؟ در ایـن بـاره یـک طرحـی آقـای هاشـمی        

رفسنجانی داشتند یک موقعی هم بحث ایـن شـد کـه    

آیت اهلل مهدوی کنی در این باره نظریاتی دارنـد، کلـن   

افراد گوناگونی در این باره اظهار نظر کردنـد. آنچـه در   

طه اظهـار  اینجا مهم است اینکه بنده تا بحال در این راب

  ام با توجه به این معنا. نظری نکرده

 ایـن  در کـه  هایی بحث از که شایعاتی به توجه با منتهی

 دارم امـام  حضرت از ای خاطره یک من است مطرح باره

 اسـاس  بر بنده که هست آن در ای نکته کنم، می نقل که

 بحرانـی  کـه  فـارلین  مک مساله برسر. کنم می عمل آن

ه مک فارلین بـه  ک دانستند نمی وزهن مردم و کرد ایجاد

ایران آمده یا چـه اتفـاقی افتـاده، اینکـه آیـا ایشـان       

محرمانه به ایران آمده و برگشته. این موضوع اولین بـار  

ای مطرح شد و در اینجا در بحثی  در یک روزنامه سوریه

که در میان سران سه قوه شکل گرفت گفته شد که این 

خواهد شد و با توجـه  مساله به داخل کشور هم کشیده 
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گـو بـا    و به حسی که به مساله رابطه با آمریکـا و گفـت  

آمریکا وجود داشت طبیعی است که بحرانی را در داخل 

کشور ایجاد کند، روسای سـه قـوه کـه بنـده هـم در      

خدمتشان بودم به اتفاق رفتیم خدمت حضرت امام )ره( 

و با ایشان صبحتی داشتیم. وقتـی ایـن مسـاله بـرای     

ن توضیح داده شد که چگونه، چطور و به چه دلیلی ایشا

اصلن این فرد با چه گروهی آمدند و رفتند و نتیجه چـه  

بود و گفته شد که این مساله در یک روزنامه لبنـانی یـا   

ای مطرح شده و به ایـران هـم خواهـد کشـید،      سوریه

ایشان فرمودند که برویـد و بـه مـردم ایـن مسـاله را      

جریان باشند و یک مقـداری هـم    بگویید، مردم باید در

خواسـتیم بلنـد    بحث کردند در این رابطه. وقتی که می

شویم ایشان یک جمله فرمودند که همیشه بـه عنـوان   

. اسـت  مانـده  بنـده  ذهن در مهم و طالیی ٔ  یک جمله

 بـه  نتوانیـد  که نکنید کاری موقع هیچ فرمودند؛ ایشان

 بـاقی  مذهن در مساله این بنده که. بدهید توضیح مردم

 .است مانده
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گویی باشد، صحبتی باشد، بحث و  و برای همین اگر گفت

موضوعی باشد طبیعتا به عنوان یک همراه این جریـان  

عظیم با مردم آن را درمیان خـواهم گذاشـت و چیـزی    

  نخواهد بود که نتوانم از آن دفاع کنم.

طبیعی است که در این رابطه با توجـه بـه ضـعفی کـه     

ارنـد و برعلیـه راه سـبز امیـد فعالیـت      های ما د رسانه

هـای مـا    کنند و ما رسانه رسمی نداریم و تمام رسانه می

محدود شده است، خبرهایی که در این رابطه یا مسایلی 

شود خوب است کـه مـردم بـه     شبیه به این منتشر می

ها متعلق به چه جناحی هسـتند و   اینکه خود این رسانه

کنند، انشاهلل توجه  می با چه قصدی این اخبار را منتشر

تواند به همه ما کمک کنـد کـه در    خواهند کرد. این می

های مورد اعتقـاد   یک فضای اندیشمندانه و پر از ارزش

  خودمان حرکت کنیم.

توضیح درباره اینکه آیا دیداریا تماسی در این بـاره بـا   

  وی صورت گرفته است یا خیر؟
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ریـان  نه چنین صحبتی نشـده اسـت، البتـه مـن در ج    

پیشنهادی که آقای هاشمی رفسنجانی در نمـاز جمعـه   

مطرح کردند و بعد پیشنهاداتی که تعـدادی از اعضـای   

مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایشان کردند، هستم و 

هـایی   هـا در جریـان صـحبت    همچنین از طریق رسانه

شود که آقای حضـرت آیـت    هستم که انتساب داده می

اند. و گـاهی هـم    ح کردهاهلل مهدوی کنی و دیگران مطر

هـای خیـر چنـین     ام که دیگران و افرادی با نیـت  دیده

کنند، ولی تماس مستقیمی در این  ای را مطرح می مساله

رابطه با بنده گرفته نشده و نه نامه نگاری صورت گرفته 

و نه مذاکره رسمی در این رابطه گرفته اسـت. کلـن در   

  این رابطه کاری انجام نشده است.

ا یک حرکـت بزرگـی را شـروع کـرده و مـاهم      ملت م

همراهش هستیم که انشااهلل در گرو همین جهتی باشـم  

کنند. اگر دقت شود اوایل این  که مردم در آن حرکت می

اتفاقاتی که در کشور افتاد بحث بود کـه چگونـه بایـد    

ــد باشــد کــه از   ــا چــه بای حرکــت کنــیم و جــواب م
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ـ  المی بتـوانیم  دستاوردهای بزرگ انتخابات و انقالب اس

ها را ادامه بدهیم. در این باره بحث  مند باشیم و آن بهره

هـای مختلـف شـد کـه مبـارزات       حزب و جبهه و گروه

سیاسی تعریف شده در کشور یا در جهان مطـرح بـوده   

تواند مقصود و اهداف ما  است، ما فکر کردیم که آن نمی

را برآورده کند و بـا تجربیـات خـود انتخابـات خیلـی      

انی نــدارد البتــه آن تجربیــاتی کــه باهمــدیگر همخــو

  داشتیم.

هـای   هـا، گـروه   در این انتخابات ما دیدیم که خـانواده 

سیاسی، مذهبی، هنری، فرهنگی و کلـن هـر کـس در    

هرجایی که هست به شیوه خـودش و بنـا بـر توانـایی     

خودش کمک رساند و در این رابطـه وارد ایـن حرکـت    

اسـت کـه داشـتیم و    شد، در حقیقت دنباله هم بحثی 

مطرح شد که هر شهروند یک ستاد چنین کاری بصورت 

ای در کشور صورت گرفت. قدرت این حرکت هـم   شبکه

گرفت نه از یک حرکت حزبی،  از همین مساله نشات می

البته به این معنی نیست که احزاب موثر نبودند یا مـوثر  
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ها جایگاه خودشان را دارنـد و فـوق    نخواهند بود، نه آن

ها  شان ضروری است و ضرورت دارد که آن لعاده جایگاها

های خودشان را داشته باشند. ولـی   هم همچنان فعالیت

هـا کـه    برای ادامه این راه و رسیدن به اهداف و آرمـان 

مطـرح شـده اسـت در    « ایران پیشـرفته »تحت عنوان 

هـای مـردم و در حقیقـت     جهت برآورده کردن خواسته

کر کردیم که مساله خیلی بـا  استیفای حقوق مردم، ما ف

خواهد  تر با توجه به تجربه انتخابات می بازتابی گسترده

پی گرفته شود، که همانطور هم شد و همـین طـور هـم    

اعالم شد. در چنین نگاهی مهم نیست که هر کس چـه  

کنـد، اصـل    ای کمک می کند، به چه شیوه قدر کمک می

شـور  این است که یک اراده و نیت همگانی در سـطح ک 

ایجاد شده و بشود، حتی در یک خانواده و حتـی یـک   

هـا و   فرد بتواند به تنهایی تا برسد بـه احـزاب و گـروه   

هایی که سـابقه دارنـد هـر کـس در چـارچوب       تشکل

های خود که در حال انجام است و با آن زنـدگی   فعالیت

کند بتواند به این حرکت عظیم کمک برسـاند. بنـده    می



 

 چنین گفت میرحسین 409

یک آدم روشن دلی، پیرزنـی یـا   همیشه اعتقاد داشتم 

تواند در این  پیرمردی فردی که اصلن به هیچ نوعی نمی

اش یـک   ها شرکت داشته باشد در گوشـه خانـه   فعالیت

کند ما این را به عنوان یک فعالیت در داخـل   دعایی می

هـایی کـه    این شبکه قلمداد کنیم تا برسد بـه فعالیـت  

  سازمان یافته و منظمی که هست.

ا شاهد این هستیم کـه بصـورت غیـر عـادی و     امروز م

هـا و   هـای هنـری در میـان گـروه     استثنایی خالقیـت 

ها هیچ کدام تـابع   گیرد، این های هنری صورت می دسته

یک حرکت حزبی نیست ولی متعلـق بـه یـک شـبکه     

ها و سـرودهایی   گسترده اجتماعی است، ما تعداد کلیپ

ها یـی   حکه داریم در این مدت ساخته شده و تعداد طر

که در این مدت نقاشی شده، کاریکاتورهایی که داریـم  

در این مدت کشیده شده اصلن با هـیچ دوره تـاریخی   

ها هسـتند   کشورمان قابل قیاس نیست و در حقیقت آن

گو و حرکت این موج و این راه عظـیم   و که محتوای گفت

برند. این کار در داخل یک  کنند و پیش می را هدایت می
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نگرفته است گاهی سه یا دو هنرمند بـاهم  حزب صورت 

تر در گوشه و کنـار   تر و کوچک های بزرگ و یا در دسته

کشور و حتـی در خـارج از کشـور بـه ایـن راه کمـک       

هــای مــذهبی هســتند،  انــد. همچنــین گــروه رســانده

هـای   هـای خیریـه و دسـته    های مختلف، هیـات  هیات

  سیاسی و غیره.

به یک زنـدگی شـده    درحقیقت در اینجا مبارزه تبدیل

است، زندگی کـه ادامـه دارد و هیچگـاه توقـف پـذیر      

ای  نیست، این طور نیست که بشود آن را در یک نقطـه 

متوقف کرد. به همین دلیل ایـن حرکـت یـک حرکـت     

گـوی   و آسیب ناپذیر هم هست و در یـک فضـای گفـت   

شـود مسـیرش و    ها تسریع مـی  همگانی هم این حرکت

ای  ها اهمیت فوق العاده ظ رسانهرود. از این لحا پیش می

کشـند   های ما مـی  دارند و زحمتی که کسانی در رسانه

کـنم   قابل تقدیر است و بنده همین جا بازهم توصیه می

ای را در اختیار نداریم به  با توجه به اینکه ما هیچ وسیله

این ابزار و وسـیله بیشـتر توجـه شـود و از امکانـاتش      



 

 چنین گفت میرحسین 411

ای است که ما در طـول   زهبیشتر استفاده شود، این معج

ایم که باید با توجـه بـه    انتخابات و بعد از انتخابات دیده

  موقعیتی که داریم از این وسیله استفاده کنیم.

های فردی و اجتماعی را از طریـق   طبیعتا فضای زندگی

دهیم و یـک حرکـت عظـیم و     ها به هم پیوند می رسانه

 کنیم. گسترده و قابل دوامی را ایجاد می

کی از دالیل تداوم همین حرکت به نظـر بنـده همـین    ی

قضیه است که متعلق به یک گروه اندک یا حـزب و یـا   

جریان مبارزه با تمام ابعاد و جزییات نیست بلکـه یـک   

ها و آمال و شیوه زنـدگی   جریانی است آمیخته با آرمان

 خود مردم.

های خـود   خانه»ای که  خواهیم از تفسیر اینکه آیه ما می

الهام گرفته و این طور باشد که مردم « بله قرار دهیدرا ق

های ریز  در رجوع به شبکه وسیع اجتماعی و این تشکل

ها چندین سهم  و درشت خودشان که هر کدام ما در آن

و شرکت داریم در حقیقت این حرکت شکل و ادامه پیدا 

  کند.
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  آید؟ راه حل بحران چگونه بدست می

و مشـکل در کشـور قبـول     تا هنگامی که مساله بحران

نشود، تا هنگـامی کـه مـردم کثیـر و اکثریـت مـردم       

اغتشاشگر نامیده بشوند، تا موقعی که مردم به حسـاب  

نیایند، تا موقعی که حق مردم قبول نشود برای تعیـین  

سرنوشت خودشان، راه حل جامعی برای رفـع مشـکل   

  پیدا نخواهد شد.

بنـده ذکـر   برای همین وحدت ملی در معنای دومی که 

کنند در ایـن   ها می ها و گروه ها و دسته کردم که فعالیت

کـنم کـه ایـن     رابطه که برخی با نیت خیر است فکر می

مساله ضرورت دارد که در هر حرکتی به مـردم احتـرام   

گذاشته بشود، اکثریت مردم رانده نشوند، مردم همه بـا  

اند حتی آنهایی که عقاید دیگری دارند، این تفکیک  هم

کنیم و متاسفانه مـردم را از همـدیگر    و تجزیه را ما می

کنیم. اصل این است که به مردم احترام گذاشته  جدا می

شود، عقایدشان را قبول شود و این اصل که همه ما باید 

به قانون اساسی برگردیم و اینکه باید به حاکمیت مردم 
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بر سرنوشت خودشان باید برگردیم، آن موقـع راه حـل   

 شود برای این مشکل. حت پیدا میخیلی را
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 تسلیت در پی شهادت فرماندهان سپاهپیام 

 اقدام تروریستی سیستان و بلوچستان در
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

خبر شهادت تعدادی از فرمانـدهان سـپاه پاسـداران و    

دیگر افراد بیگنـاه در حادثـه تروریسـتی سیسـتان و     

دم ما را متاثر کرده است. خشـونت لجـام   بلوچستان مر

گری در مرزهای شـرقی   ای که تعصب و قشری گسیخته

کشور ما بر انگیخته است جا دارد ایـن تامـل را در مـا    

برانگیزد که بذرهایی از این نوع در هر کجا و هـر زمـان   

هـای   که کاشته شوند به فاصله چند سـال چـه بحـران   

مجـال زنـدگی را    دهند و چگونه داری را شکل می ریشه

  .کنند ها تنگ می بر انسان

وظیفه ملی همه ایرانیان از هر قشر و قومیتی است کـه  

هایی که هنوز به خارج از مرزهای مـا   اجازه صدور بحران
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تعلق دارند را به خاک خود ندهنـد. امنیـت، وحـدت و    

ای بزرگ است که همه ما در  تمامیت ارضی کشور ودیعه

های آینده مسـئولیت   برابر نسلزمینه حراست از آن در 

  .داریم

اینجانب ضمن محکوم کردن حادثـه تروریسـتی اخیـر    

برای شهیدان آن رحمت و مغفرت و برای بازماندگانشان 

 .کنم صبر و اجر از خداوند مسئلت می

 میرحسین موسوی

 1388مهر  ۲7
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 دیدار با اعضای تحریریۀ روزنامۀ کلمۀ سبز

 ..دند، صدها دست باز می شوند.یک دست را ببن

 

 جناح ماهه چندین جلوگیری و فشار اعمال دنبال به

 موسوی میرحسین «سبز کلمه» روزنامه انتشار از حاکم

 تصمیم از روزنامه این تحریریه اعضای میان در حضور با

 خبر روزنامه این انتشار توقف برای همفکرانش و خود

 که شد باعث یسیاس فایده و هزینه بحث» گفت و داد

 که برسند نتیجه این به جمعی تصمیم یک در دوستان

 در» که کرد تاکید و «کنند نظر صرف روزنامه انتشار از

 برای ابتکاری های شیوه آن از بعد و انتخابات مسیر

 بسته دست یک اگر و شد گرفت پیش در رسانی اطالع

 «.شد باز دست ها صد آن عوض در شد

 معنای به سبز کلمه تعطیلی» که کرد تاکید البته او

 ضرورت و نیست ای رسانه های فعالیت تعطیلی و توقف
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 بیاید وجود به هایی رسانه ابتکاری کارهای راه با که دارد

 را جنبش این مطالبات ملی منافع های چارچوب در که

  «.دهند بارتاب

 کارکنان و تحریریه جمعه در حضور با که موسوی

 برای آنان های تالش از نهمچنی سبز کلمه روزنامه

 براینکه تاکید با و کرد تقدیر روزنامه این انتشار

 چقدر آن اعضای برای روزنامه یک تعطیلی دانم می»

 خواهان که تحریریه اعضای به خطاب «است سخت

 ای هزینه هر پرداختن قیمت به «سبز کلمه» انتشار

 معنای به و نیست بد ها نشینی عقب همه» گفت بودند،

 دیگر های راه از مسیر ادامه هدف با و نیست مانیپشی

  «.شود می انجام

 انتشار عدم به اشاره با سبز کلمه روزنامه امتیاز صاحب

 که شد باعث سیاسی فایده و هزینه بحث» گفت آن

 که برسند نتیجه این به جمعی تصمیم یک در دوستان

 کلمه تعطیلی البته. کنند نظر صرف روزنامه انتشار از

 ای رسانه های فعالیت تعطیلی و توقف معنای به سبز
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 ابتکاری کارهای راه با که دارد ضرورت و نیست

 منافع های چارچوب در که بیاید وجود به هایی رسانه

  «.دهند بارتاب را جنبش این مطالبات ملی

 غیاب در اینکه بیان با موسوی کلمه، سایت گزارش به

 هستند ملی منافع پیگیر که هایی رسانه خالء

 مرجع به سی بی بی و آمریکا صدای مانند هایی رسانه

 هایی رسانه چنین» داشت اظهار شوند می تبدیل خبری

 در را کشورشان منافع باید نهایت   در که است طبیعی

  «.بگیرند نظر

 سوی از که ابتکاری های روش به اشاره با سپس موسوی

 ایبر گذشته های ماه طی «سبز جنبش» اجتماعی شبکه

 انتخابات مسیر در» گفت است شده ایجاد رسانی اطالع

 در رسانی اطالع برای ابتکاری های شیوه آن از بعد و

 آن عوض در شد بسته دست یک اگر و شد گرفت پیش

 به نیاز اکنون که است این مهم. شد باز دست ها صد

 احساس جنبش این هواداران همه سوی از رسانه داشتن

 کنیم حفظ را نیاز این بتوانیم هم دهآین در اگر و شود می
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 را فراوانی های راه مردمی عظیم شبکه در قطعا

  «.کرد بازخواهیم

 اتفاقی باید را «سبز کلمه» تعطیلی البته» افزود او

 که کند می ایجاب ها ضرورت که چرا کرد، فرض موقتی

 خطر. کنند پیدا شدن شنیده اجازه ها صدا همه سرانجام

 را رسانی اطالع مجرای که افتد می قاتفا زمانی بزرگ

 به نظام جذب قدرت آوردن پایین با و کنیم محدود

  «.کنیم کمک انفجاری وضعیت ایجاد

 کنونی دنیای در اینکه بیان با موسوی حسین ر می

 باز فضا اگر» که گفت کشید دیوار جامعه دور توان نمی

 پیدا وسیعی مشکالت و مانیم می عقب دنیا از نشود

 فضای با پیوند بدون شد می گذشته در اگر. نیمک می

 اما کرد، اداره ها سال برای را کشور خارجی و داخلی

 غیر کاری چنین ارتباطات و تکنولوژی گسترش با اکنون

  «.است ممکن

 میان که تاریخی فاصله به اشاره با همچنین موسوی

 از» کرد تاکیبد داشته وجود جامعه عامه و روشنفکران
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 و مردم میان جدایی نوع یک تاکنون وطیتمشر دوره

 مسایلی به روشنفکران. داشتیم روشنفکران

 مردم عامه های خواسته و ها نیاز با که اندیشدند می

 دهد می نشان اخیر وقایع اما داشت، اساسی های تفاوت

  «.است شدن برطرف حال در فاصله این که

 و روشنفکران های اندیشه در» گفت همچنین او

 که است داشته وجود نقص این معموال ما مدارانسیاست

 خوب امور دیگر از را ها آن ها ارزش برخی روی بر تاکید

 ما مردم واقعی زندگی در آنکه حال دارد می باز

 خواهند می ها آن و نیست هم از منفک خوب های ارزش

 به اصال. باشند داشته یکدیگر کنار را ها خوبی همه

 که است یونانی خدای ژانوس نندما ایرانی جامعه عبارتی

 جمع یکدیگر با را جهت هم غیر ظاهرا امور تواند می

 سلطان آقا ندا شهادت از توانند می هم ها آن. کند

 دیگر و غزه در مردم شهادت از هم و باشند ناراحت

  «.کنند تاسف ابراز جهان نقاط
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 رویدادهای در که عواملی به سپس موسوی میرحسین

 مردم عامه و نخبگان میان فاصله هشکا موجب اخیر

 سبز جنبش در که هایی ویژگی» کرد تاکید و اشاره

 و هاست ارزش سازواری هین از حاکی شود می مشاهده

 را خوب های ارزش کوشند می جریان این به قائالن تمام

 روش همین باید هم آینده در و کنند ترکیب یکدیگر با

  «.کنیم دنبال را

 از دیگری بخش در مقدس دفاع دوران وزیر نخست

 که شده مطرح شعارهای برخی به اشاره با خود سخنان

 از ناشی افراطی شعارهای» گفت خیابانی های تجمع در

 شعارهایی که ماست همه نفع به. است عصبانیت

 شعارهای طرح از و کنیم طرح کشور ظرفیت با متناسب

  «.بپرهیزیم کشور وضعیت با غیرمنطبق و تند

 اجازه نباید اینکه به اشاره با همچنین موسوی مهندس

 به نسبت بدبینی به گذشته های ماه اتفاقات شود داده

 طبیعی» کرد تاکید شود منجر انقالب دستاوردهای

 قدرت آن یا قدرت این صدای که هایی رسانه است
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 به ولو خود کشور ملی منافع از مجبورند باالخره هستند

 کل به بدبینی بذر راه این در و کنند دفاع فارسی زبان

 گذشته سال سی طول در اسالمی انقالب دستاوردهای

 و عظیم حماسه سراغ به کنند سعی حتی و بپاشند

 متاسفانه و بروند ما ملت مقدس دفاع تاریخی

 مکمل زمینه این در موجود ای رسانه های سیاست

 امروز که شرایطی و است بیگانه های رسانه آن اقدامات

 در روشن شاهد یک است شده ایجاد سبز کلمه برای

  «.ماجراست این

 ـــــــــــ

 مدیر موسوی، حسین میر امتیازی صاحب به سبز کلمه روزنامه*

 شیرازی بهشتی علیرضا سردبیری و بهشتی حسینی علیرضا مسئولی

 این به هفته 3 تنها حاکم جناح امایافت.  انتشار به انتخابات آستانه در

 از تهران وقت دادستان فشار با آن از پس و داد نتشارا اجازه روزنامه

 قصد روزنامه این مسئوالن که هنگامی و شد لوگیریج سبز کلمه انتشار

 ماموران بگیرند سر از را آن انتشار قانونی منع عدم به توجه با داشتند

 و کارکنان از نفر ۲0 از بیش سبز کلمه روزنامه دفتر به هجوم با امنیتی

 . کردند بازداشت را آن سردبیر
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 چهاردهم ی بیانیه

 

  تا است میعادی آبان سیزدهم

 رهبرانند. مردم که آوریم یاد به

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

در تاریخ معاصر ما سیزدهم آبـان یـادآور سـه حادثـه     

است. در نخستین از این رویدادها امام خمینی از ایـران  

 .له فرورفـت تبعید شد و نهضت در فترتی سـیزده سـا  

ای بایـد   رژیم شاه پس از به دست آوردن چنین نتیجـه 

خود را شماتت کرده باشد که چرا این راه حل سـاده را  

پیش از آن به کار نبست. یک قیام بود و یک امـام کـه   

ــور     ــزی از ش ــر چی ــد دیگ ــحنه دور ش ــی از ص وقت

خواهی باقی نماند. آیا به راستی امـام خمینـی در    تحول
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کرد تنها بود؟ هرگز چنین نبـود، زیـرا   حرکتی که آغاز 

هرگز چنین نیست که یک فـرد بتوانـد بـه تنهـایی در     

صحنه جامعه تحوالت نمایان ایجاد کند. پیروان او بسیار 

هـا بعـد    بودند، اما آنان شبیه به یارانی نبودند که سـال 

رهبـر مـا آن   »پیرامونش را گرفتند، آن زمانی که گفت 

 «… طفل سیزده ساله است

ــاله  دو ــران ســیزده س ــان روز رهب ــین ســیزدهم آب م

آمـوزانی کـه بـرای تظـاهرات در محوطـه       دانش است؛

دانشــگاه تهــران گــرد آمــده بودنــد و مــورد یکــی از 

ترین کشـتارها قـرار گرفتنـد. تجربـه رژیـم از       سبعانه

حواد  دهه چهل بود که موجب چنین حرکات خونینی 

گذشـته  شد. تصور بر آن بود که اگر با همـان قاطعیـت   

کننـده دسـت    عمل کنند از نو به همـان نتـایج خیـره   

یابند، حال آن که زمینه اجتماعی کامال تغییر کـرده   می

بود؛ زمین تغییر کرده بود و زمـان تغییـر کـرده بـود و     

هـا تغییـر کـرده بـود. دیگـر       مهمتر از آن جان انسـان 

حکومت شاهنشاهی با یک امام تنها روبرو نبود. این بار 
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او جمع شده بودنـد کـه شـاید بـه انـدازه       کسانی گرد

شناختند یـا سـخنانش را نشـنیده     پدرانشان او را نمی

بودند، اما به اندازه امام خود شور در سینه داشتند؛ آنها 

افتـادن الزم نبـود کـه     همچون پدرانشان برای بـه راه  

 .درپی شماتت شوند پی

درباره سومین سیزده آبان بسیار گفته شده اسـت، تـا   

ی که بعید است کمترین اطالعی از آن ماجرا ناگفتـه  جای

مانده باشد؛ از جملـه آن کـه در ایـن رویـداد امـام از      

دانشجویان مسلمان پیروی کرد. ظاهرا این دانشـجویان  

خواندند، اما در واقـع   بودند که خود را پیرو خط امام می

یک  این امام بود که حرکت آنان را دنبال نمود. قطعا هیچ

ان و فرماندهان انقالب در شکل دادن به آنچه در از رهبر

ــاد نقشــی نداشــت. حتــی خــود   ــن روز اتفــاق افت ای

کردند بعد از چند روز حادثه تمـام   دانشجویان تصور می

گردند. ولـی امـام ایـن     هایشان باز می شود و به خانه می

تر از انقالب  رویداد را پیگیری کرد و آن را انقالبی بزرگ

امامی که درد یک سکوت سیزده ساله را  اول نامید. تنها
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یافتـه از   ای شـکل  دانـد کـه جامعـه    چشیده باشد مـی 

های فرمانبر و خشک از خـود جوششـی نـدارد و     چوب

پسندید، زیرا  ای ندارد. او مردم را رهبر می حیات پاکیزه

دانست که گذر از یک گردنه تـاریخ بـرای سـعادت     می

ــد از چ    ــان بای ــت. آن ــافی نیس ــی ک ــیچ ملت ــان ه ن

خودانگیختگی و بصیرتی برخـوردار شـوند کـه در هـر     

عصری و نسـلی بتواننـد راه را از بیراهـه بشناسـند و     

بپیمایند. مردم ما امروز رهبراننـد و ایـن همـان آرزوی    

بزرگی است که امام برای آنان داشـت. او مـا را دعـوت    

 .کرد کرد به سوی آن چیزی که ما را زنده می 

سبزترین روز سال دوباره از راه آنک سیزدهم آبان، این 

تصور است که حرکت مردم بر اثر  رسد. آیا امروز قابل می

بازداشته شدن همراهی از همراهی خاموش شـود؟ اگـر   

اینگونه باشد دستاوردهای چهـل و پـنج سـال تـاریخ     

ایم، و اگر چنین نباشد ایـن   معاصر خود را از دست داده

ما به اتکـای ایـن    .های انقالبی ماست ای از ریشه نشانه

هایی که اگر از آنهـا   ایم، ریشه هاست که سبز شده ریشه
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دور شویم به همان چیزی تنزل خواهیم کرد که مخالفان 

کنند. به این خاطر است که جا دارد با هر  مردم آرزو می

آمیز داشته  تالش افراطی در این جهت برخوردی احتیاط

 .باشیم

پرسـتان   جبهه خرافه حرکت ما از واگذار کردن اسالم به

و سپردن انقالب به دست نااهالن و نامحرمان، از نـاچیز  

صدساله مردم ایران  شمردن میرا  و میوه مبارزات یک

و جایگزین کردن آن با تصوراتی گنـگ، و از جـدایی و   

بـرد، و   اش نفع نمی های تاریخی بیگانگی نسبت به ریشه

ـ    اگر برخی دولت ایالتی های بیگانه بر تـرویج چنـین تم

کننـد.   اصرار دارند شاید در این کار سودی مالحظه مـی 

آنها اگر الزم باشد با وجدانی آرام بر سر جنـبش امـروز   

نشینند و به همـان مقـدار    ایرانیان پشت میز معامله می

وجود   آزادی و توسعه سیاسی که در کشورهای همسایه

کنند و در این قناعت قابـل   دارد برای ملت ما قناعت می

رزنش نیستند. این ما هستیم که اگر مصالح خود را به س

 .شویم  درستی تشخیص ندهیم باید مالمت 
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افتـد از پیـروزی    این روزها هر نگاهی که به نگاهی مـی 

رسیم؟ چـه چیـز مـا را بـه آن      پرسد. کی به آن می می

اندازد؟ و  رساند؟ کدام قدم و اقدام آن را به پیش می می

خشد؟ تمامی وجود مـا دعـا و   ب چه چیز آن را کمال می

سوال است و وعده خداوند که فرمود هر آنچه مسـئلت  

کنیم مقداری از آن را اجابت خواهد کرد. و آتـاکم مـن   

کل ما سالتموه. )و از هرآنچه از او خواستید به شما داد(. 

شود دیگر هیچ  ای در جامعه متولد می همین که خواسته

مانعـت کنـد و   کس قادر نیست از برآورده شـدن آن م 

توانند بر مقادیری چون زمان و میزان و  ها تنها می دولت

 .شکل تحقق آن تاثیر بگذارند

توانیم بر این مقادیر اثـر داشـته باشـیم؟     آیا ما هم می

هـا بـه قـدری کـه      آری. المعروف بقدر المعرفه؛ انسـان 

گذارنـد در خـور    بصیرت و آگاهی از خود به نمایش می

یرند. کما این که در ایـن چنـد مـاه    گ ها قرار می نیکویی

های خود گنج بـه دسـت    مردم ما بیش از آن که از رنج

 .اند مند شده آورده باشند از برکات خردمندی خود بهره
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راه سبز ما یک مسیر عقالنی است و این یـک بشـارت   

دهـد کـه مـا تـا انتهـا بـر سـر         است، زیرا نشان مـی 

گـر دچـار   های خود مستحکم خواهیم ایستاد. ا خواسته

تندروی و رفتارهای افراطی بودیم شک نکنیـد کـه بـا    

گشتیم، زیرا افراط راه را  دستانی خالی از نیمۀ راه باز می

اگر برای قبول این حقیقـت بـه    .کند برای تفریط باز می

مثال نیاز دارید به سیاست خارجی دولتمردان بنگریـد.  

 المللـی کشـور را بـه    همان وقتی که آنان مناسبات بین

اغراض تبلیغاتی آلوده کردنـد و از خـردورزی و متانـت    

شد حـدس زد کـه بـه زودی مصـالح      کناره گرفتند می

بلندمدت مردم را به هیچ معامله خواهنـدکرد. شـانزده   

ای  سال پیش از این تهیه سوخت برای تاسیسات هسته

ها انجـام آن   تهران امری بود که نه مسئوالن و نه رسانه

کردند. امروز قسـمت اعظـم    نمی را یک خبر مهم تلقی

ای کشـور ،کـه ایـن همـه      های هسـته  محصول فعالیت

جاروجنجال به خود دیده و چندین تحریم برای ملت به 

همراه آورده است، گویا باید برای تامین همین نیاز ساده 
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تحویل کشورهای دیگر شود، شاید بعدها لطف کننـد و  

ن یک پیروزی اندکی سوخت در اختیار ما بگذارند. آیا ای

است؟ یـا یـک تقلـب آشـکار، کـه چنـین تسـلیمی        

 المبین نامیده شود؟ فتح

دولتمردان نه مشکالت جهان را حـل کردنـد و نـه بـر     

حقوق تردیدناپذیر ملت خـود تاکیـد نمودنـد، کـه بـا      

دستی از این حقوق عقب نشستند. آنهـا نشـان    گشاده

دادنــد کــه حتــی در تســلیم شــدن و کــرنش کــردن 

حتی اگر بـا تـالش دلسـوزان از واگـذاری      .گرند افراط

ای  آمیز هسـته  دستاوردهای کشور در زمینه انرژی صلح

های دولتمـردان   جلوگیری شود از عواقب افراط و تفریط

ایم، زیرا رفتارهای آنان زمینه را برای اجماع  ایمن نشده

ها و فشارهای بیشتر بـه   بین المللی جهت اعمال تحریم

 .ستملت ما فراهم کرده ا

توانیم از این ماجرا بیاموزیم آن است که  چیزی که ما می

 خـدا  امید به بلکه –دیر یا زود  .خود دچار افراط نشویم

 آیـا . کنند می ترک را صحنه مردم مخالفان – زود بسیار
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ن روز باید کشوری تخریـب شـده بـرای ملـت بـاقی      آ

آن چیزی که امروز باید نگران آن باشیم مصـالح   بماند؟

اش کسـی را   است، زیرا کشور جز صاحبان اصلیکشور 

ندارد که در این باره ابراز نگرانی کند. سـاختن فـردا را   

باید برای فردا چنان مهیا باشیم  .باید از امروز آغاز کنیم

که اگر همین فردا از راه رسید یکه نخوریم. باید هریـک  

از ما مردم نه فقط نقش پیشوایی که مسئولیت آن را نیز 

 .ده خود احساس کنیمبر عه

تاکید بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی یـک راهبـرد   

کلیدی برای ساختن فرداست. با چنین راهبردی مـا در  

های بـه جـا مانـده از     گذاریم و میرا  تاریکی قدم نمی

و  .دهیم های پیشین را به هیچ تقلیل نمی مبارزات نسل

مانـد بـا   هایمان که جـا ب  ها و خواسته هر آنچه از آرمان

آوریم، زیرا سـاختار   های خود آن را به دست می زندگی

ظاهری هرگز تمام آن چیزی، بلکـه قسـمت اصـلی آن    

چیزی نیست که در جامعه واقعیت دارد. بخـش اصـلی   

تواند  های ماست. دستگاه ظاهری می این واقعیت زندگی
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فرزندان انقالب را همچون تبهکـاران دسـتگیر کنـد و    

ـ  لباس ز بـر قامتشـان بپوشـاند و مـردم     های تحقیرآمی

توانند با نگاهشان از آنان قهرمان بسازند و به آنـان   می

انـد؟   افتخار کنند. در این رودررویـی کـدامیک برنـده   

های نمایشـی   تواند آنان را در دادگاه دستگاه ظاهری می

توانـد آنـان را در پیشـگاه     محکوم کند و نگاه مردم می

ستی کدامیک از این دو وجدان خویش حاکم بداند. به را

کنند؟ دستگاه ظاهری بـا   در واقعیت جامعه حکومت می

هـای آنـان را    آمیـز خـود خـانواده    برخوردهای توهین

های مردم آنـان   خواهد و نگاه سرافکنده و خوارشده می

بیند.  چشند سربلند می هایی که می کامی را در عین تلخ

ها چیـره   کدامیک از این دو نگاه بر احساس این خانواده

است؟ دقت کنید که تنها در نگاه مردم این همه قـدرت  

وجود دارد و تـا اینجـای کـار هنـوز حرفـی از دیگـر       

توانـد   ایم. دستگاه ظـاهری مـی   های آنان نگفته توانایی

ها تنهایی و عسـرت تـدارک ببینـد و     برای این خانواده

توانند آنان را در آغـوش بگیـرد؟ بـه راسـتی      مردم می
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ین دو بر کار خود غالبند؟ دستگاه ظـاهری  کدامیک از ا

تواند دانشجویان غریب را به جـرم ابـراز عقیـده از     می

خوابگاه محروم کند و معیشت آنـان را در تنگنـا قـرار    

های خود   توانند با حمایت های اجتماعی می دهد و شبکه

از آنان پشتیبانی کنند. تـاثیر اقـدام کـدامیک از آنهـا     

کـدامیک از آنهـا قدرتمنـدتر    بیشتر است؟ به راسـتی  

است؟ بلکه اساسا تقابلی میان این دو وجود ندارد؛ یکی 

های ماست که به  هست و دیگری نیست، زیرا این زندگی

بخشـد. مـا در    هر امری در نظم ظاهری جامعه معنا مـی 

چند ماه گذشته نه با شکستن این نظم، که با تغییر معنا 

نه جامعه را تغییـر  هایمان صح دادن به آن از راه زندگی

دادیم. ما چه نیازی به شکستن این نظم داریم در حـالی  

های خـود   که در هر شرایطی این ما هستیم که با زندگی

 .دهیم به آن جهت می

بعد از این نیز راه ما این است. در شـرایطی کـه اصـول    

محابـا معطـل بماننـد     متعدد قانون اساسی بتوانند بـی 

ن قانون خوب و بد وجـود  حقیقت آن است که فرقی میا
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ندارد. ساختار سیاسی کشور اگر بهتـرین نظـم ممکـن    

های ما بـه آن اعتبـار    آید اگر زندگی باشد به چه کار می

نبخشد، یعنی معنی برایش تدارک نبینـد، آن را تنفیـذ   

نکند و اجرای بدون تنازل آن را مطالبه ننماید؟ به همین 

عقــب  ترتیــب اگــر ایــن ســاختار واجــد اشــتباهات و

توانسـتیم   های واضح بود ما تنها در صورتی می افتادگی

آن را اصالح کنـیم کـه نخسـت معنـای آن را اصـالح      

هـای خـود انجـام     کردیم و ایـن کـار را بـا زنـدگی     می

 .دادیم می

هایی که این توانایی خـود را بـه جـا     البته بسیارند ملت

دهند قـدرت را بـه قدرتمنـدان     آورند و ترجیح می نمی

ارند. آنها در جامعه خود پیشوا نیستند، ولی مردم وابگذ

 .ما هستند

سیزدهم آبان میعادی است تا از نو به یاد آوریم کـه در  

میان ما مردم رهبرانند. این روز عزیز را به ملـت ایـران   

گویم و بـرای گروهـی از آفریننـدگان ایـن      تبریک می

مناسبت که اینک در بندند و دیگر اسیران نهضت سـبز  
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ــا از خ داونــد آزادی، شــکیبایی و پاداشــی متناســب ب

 .کنم های بلندشان آرزو می نیت

 

 میرحسین موسوی

 ۴۸۱۱آبان  9
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 گفتگو با پایگاه اطالع رسانی جماران

 

ها یا تخریب قوانین بویژه  شکستن پی در پی نهاد

 .ال مشکالت ما نیستقانون اساسی حلّ

 
 7833آبان  73دوشنبه 

 

پـیش از  س میر حسین موسوی حـدود دو هفتـه   مهند

گویی تفصیلی با پایگاه  و در گفت تاریخ انتشار این متن،

اطالع رسانی و خبری جماران که بـه مناسـبت سـالروز    

از سوی حضرت « منشور برادری« صدور پیام روشنگرانه

صورت گرفـت، برخـی از دیـدگاههای     27امام در آبان 

ا مطرح کرده است. خود در خصوص مسایل روز کشور ر

  .گو امروز در سایت جماران منتشر شد و این گفت
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سال پس از پیروزی انقالب اسالمی، 9به گزارش جماران 

یاران روحانی رهبـر انقـالب، گـرد آمـدن بـر یکـی از       

هـای جامعـه روحـانی را برنتافتنـد و      ترین حلقـه  موثر

سودای جدایی و ایجاد مجمع دیگری کردند. رهبر کبیر 

ب این زایش تاریخی شـاگردان خـویش را مبـارک    انقال

دانست و مجمع روحانیون مبارز از دل جامعه روحانیـت  

اعالم موجودیت کـرد. جریـان جدیـدی کـه معـادالت      

سیاسی را در انتخابات پیش روی مجلس سوم بـه نفـع   

خود تغییر داد و همچنین در رخدادهای سیاسی کشـور  

  نقش تاثیرگذاری پیدا کرد.

ای  تایید این انشقاق، به نگارش توصـیه نامـه  امام ضمن 

ای کـه   روشنگرانه به این دو جریان دست یازیـد، نامـه  

شهرت یافـت.  « منشور برادری»عطف به محتوای آن به 

سال پس از صـدور منشـور بـرادری از سـوی امـام       ۲1

ایـم   خمینی )س(، سراغ یاران امام و بزرگان انقالب رفته

بپرسـیم و  « اختالف»و « حدتو»تا مراد رهبر کبیر را از 

های فراروی وحدت ملی و امنیت سیاسی را  چاره چالش
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ای از حساسترین دوران نظام جمهوری اسـالمی   در برهه

ها بخواهیم. میرحسین موسوی نیازی بـه معرفـی    از آن

همان که نخست وزیر مود وثوق امام خمینی )س(    ندارد.

  دهم.است و کاندیدای مطرح ریاست جمهوری دوره 

در نشست دو ساعته اعضـای تحریریـه پایگـاه اطـالع     

ها از  رسانی و خبری جماران با میرحسین موسوی، او بار

قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و نمـاد وحـدت یـاد    

تـرین عامـل تفرقـه     کرد و تفسیر نامتوازن آن را مهـم 

دانست. با آخرین نخست وزیر در طبقه هفتم ساختمان 

م، بنایی که به همراه چند بنای معـروف  صبا گفتگو کردی

  دیگر، حاصل معماری مهندس هنرمند است.

گفتگو با مهندس میرحسین موسوی پیرامـون منشـور   

وحدت بخشی از رویکردی »شود:  برادری چنین آغاز می

است که حضرت امام خمینی )س( از اول انقالب تا آخـر  

اشتند کردند. امام کامال توجه د عمرشان به آن توجه می

ترین سرمایه ما وحـدت ملـی هسـت و تـالش      که مهم

تـرین شـکل خـودش     کردند این وحدت در گسترده می
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وجود داشته باشد. مردم دور هم باشند. هیچ نوع مـتن  

بینیم که به این مساله تاکید نکرده  مهمی از ایشان نمی

  باشند.

هـای   میر حسین، وحدت را همزاد قبول کثرت اندیشـه 

گویـد:   کند و مـی  در جامعه معرفی میسیاسی و فکری 

هـا و نظـرات، امـام را آزرده و پریشـان      کثرت اندیشـه 

ها را به عنوان نعمتی بـرای جمهـوری    کرد بلکه این نمی

دانست. به نظر من، گاهی خود ایشان با مهر  اسالمی می

نهادنـد اخـتالف را بـه     تاییدی که روی این مساله مـی 

تـرین   که درخشندهکردند  عنوان یک ضرورت مطرح می

رفتار امام در این خصـوص، رضـایت کامـل ایشـان بـا      

  تشکیل مجمع روحانیون مبارز است.

های دهـه اول را   نخست وزیر دوران دفاع مقدس بحران

بهانه محدود کردن فضای سیاسـی از سـوی حاکمیـت    

دارد: در عرف ملی و جهانی، رهبری  داند و اظهار می نمی

هـای داخلـی و    درگیر آشوبکشوری که انقالب کرده و 

جنگ خارجی است، باید به این سمت گـرایش داشـته   
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ها و افکار مختلف را در یک کانال قـرار   باشد که اندیشه

بدهد و سعی کند یک اندیشه در کشور حاکم باشد؛ ولی 

امام بـا تاکیـدی کـه روی تشـکیل مجمـع روحـانیون       

داشتند، نشان دادند که وجود مستقل دو گـروه مجمـع   

حانیون و جامعه روحانیت مبارک بوده و ایـن کثـرت   رو

  ضروری است.

در « منشـور بـرادری  »مهندس موسـوی بـه فـرازی از    

خصوص باز بودن باب اجتهاد در نظـام اسـالمی اشـاره    

سازد: امام توجه داشتند که مبادا  کرده و خاطرنشان می

تکیه بر نظام ارزشی اسالمی و مباحث تام فقهی، منجـر  

هـای دیگـر و حتـی خـود ایـن       که اندیشهبه این شود 

ها خفه بشوند و امکان بروز و ظهور پیدا نکننـد.   اندیشه

های فقهی نظرات  کردند که در زمینه امام مدام تاکید می

تواند وجود داشته  مختلفی گرداگرد مسائل گوناگون می

  باشد.

 کـه  ایشـان  گیـری  موضـع  این که آید می نظرم به من»

 و نـدارد  فقهـی  جنبـه  تنها ست؛ا روشن و صریح خیلی
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هـا، بـه نظـر مـن      از فق بیش بلکه نیست ها فق متوجه

دغدغه مردم مد نظر امام است که مبادا به دلیـل طـرح   

ها، مردم در حصاری قـرار   مباحث تنگ نظرانه این بحث

  «بگیرند که آزادی خود را از دست بدهند.

، امام در باب باز بودن باب اجتهاد درجمهوری اسـالمی »

فرمایند: در مسائلی که ادعای اجماع هم شده است،  می

اقوال مخالف وجود دارد. این مساله مهمی است. یعنـی  

یک مساله فقهی وجود دارد کـه تـا االن علمـا روی آن    

اند، بنابه فرمایش امام حتی در ایـن مسـاله    اجماع کرده

هم امکان اختالف است. اگر دقت بکنیم ایشان معتقد به 

ها بـاز   امح و مدارا است. فضا را برای مجتهدیک نوع تس

کند تا بتوانند بر اساس مسائل و رویدادهای جدیدی  می

که در فضای مدرن در حال رخ دادن است، نظر بدهنـد.  

حتی امام به مردم عادی که فقیه نیستند و بـه نظـرات   

کنند، پیام داده که نسبت به  ها رجوع می شناسی فق کار

هـای   ه نکنند و بدانند که اندیشـه مساله خیلی تنگ نگا

  «گوناگون راجع به آن وجود دارد.
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اسالمی که امام به »آخرین نخست وزیر معتقد است که 

آن اشاره دارد اسالمی است که دائم با مسائل گونـاگون  

جامعه درگیر است و نظریاتش در حال تغییر و متناسب 

هـا اسـت.    با شرایط جدید است و در حال پاسخ بـه آن 

یشان دنبال اجتهادی است که در برخـورد بـا مسـائل    ا

ها داشته باشد و به  جدید و نو بتواند درک درستی از آن

تبع مسائل جدید بتواند احکام متناسب بـا آن را ارائـه   

  «کند.

هـایی هسـتند    قرآن، اسالم و انقالب واژه»اومی افزاید: 

که معانی سیالی دارند که بر اساس مسائل مختلف معانی 

کننـد و حـوزوی آشـنا بـه مسـائل و       وناگون پبدا میگ

هــا، مســولین، مجریــان و مــدیران کــه بــا  روشــنفکر

تواننـد   اند با این نگاه مـی  های امام جوش خورده اندیشه

مشکالت را حل کنند و گرنه یک حالـت تنـگ نظرانـه    

  «همیشه حاکم خواهد بود.

با توجـه   -ری و تحجر نظ تنگ با رابطه در امام حضرت»

اند که شـاید   ها صحبت کرده بار -ه بروز برخی مسایل ب
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ها منتشر نشده باشـد. ایشـان توجـه     هنوز برخی از آن

توانـد   دارند که تکیه بر تحجر یا اصالت دادن به آن مـی 

کشور را دچار بن بست بکند. مواردی هسـت کـه امـام    

اخطارهای شدیدی به برخی افـراد دادنـد کـه ذهنیـت     

بودند که این مساله نظـام را بـا   تنگی داشتند و مواظب 

 «بن بست مواجه نکند.

میرحسین موسوی از نتیجه این تفکـر فقهـی امـام در    

کند: اولین ویژگـی   حوزه آزادی بیان چنین برداشت می

شـود افـراد را    این تفکر این است که خیلی راحت نمـی 

ها را خارج از مدار دین به حساب آورد.  تکفیر کرد و آن

بار اینکه کسانی که مختصر اختالفی بـا  شود به اعت نمی

نظرات رسمی در یک گروه یا جمعی دارنـد، بـه عنـوان    

افرادی که مخالف دین و نظام هسـتند، قلمـداد کـرد و    

هـا بـه نـوعی بـر      مورد حمله قرار داد. این تنگ نظری

ها. امـام   روشنفکران اعمال شده و به نوعی دیگر بر فق

ــر ســر م  نــافع ملــی ایــن نگــاه را مخــالف وحــدت ب

  دانستند. می
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از نظر »مهندس موسوی در ادامه این گفتگو تاکید دارد: 

شود.  امام وحدت بر اساس خویشاندی سیاسی طرح نمی

در وحدت مورد تاکید امام، فامیل و دوست و آشـنا بـه   

های منافع  دهند بلکه امام وحدت را به مولفه هم باج نمی

دانند و همه جا گر ملی و حیات طیبه نظام اسالمی بر می

کنند. بحث بر سـر خـدمت و ارزشـهای     به آن تاکید می

بسیار اساسی و بنیادی است که کشور را برومنـد کنـد.   

منشور برادری حضرت امام، کـامال بـه مسـائل حیـاتی     

های مختلف سیاسـی،   جامعه معطوف است. صالح گروه

ها و مردم است کـه روی آن   ها، روحانیون، روشنفکر فق

ها بر اساس این پیام  های مختلف آن و اندیشهفکر کنند 

  «به هم پیوند بخورد.

در ادامه این گفتوگو از مهندس موسوی پرسیدیم لحـن  

حضرت امام در نامه به جریانات سیاسی موجود، خـوش  

بینانه و خود این لحـن ایشـان وحـدت بخـش اسـت.      

واقعیت چه بود؟ آیا فضای آن دوران اینگونه بود یا امام 

های سیاسی  خواهند به جامعه و گروه ا این کار میعمدا ب
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وحدت را القا نماید؟ پاسخ امـا ایـن چنـین مهـم بـود:      

حقیقت این است که در آن شرایط که خود نامه هم بـه  

هایی وجـود داشـت و جنـاح     آن معطوف است، اختالف

هـا در نهادهـای    هایی هم بروز کرده بود. شخصیت بندی

ها به جناح مخصـوص   نهادموازی حضور داشتند که این 

خودشان تعلق داشت. دفتر تبلیغات اسـالمی در کنـار   

سازمان تبلیغات اسالمی، انجمن اسالمی در کنار جامعه 

اسالمی و غیره وجود داشت. در نهادهای مختلف چنین 

تقسیم بندی وجود داشت. آنچه من در رابطه با حضرت 

، رفاه ام ایشان در حوزه اقتصاد، معیشت امام دقت کرده

کنم بـا نظریـات    هایی داشت که من فکر می و ... ترجیح

تر بود یعنی با جناحی که آن موقـع   دولت خیلی نزدیک

  سر کار بود.

گوید: آنچه مهم است این است که هیچ کـدام از   وی می

ها، منجر به این نشد که در حلقه پیرامـونی   این اختالف

بشـوند.   های مختلف حذف ایشان، افراد متعلق به جناح

ها یکپارچه حضور داشتند. آقای عسگر اوالدی  همه این
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ها بود،  بود، آقای مهدوی کنی بود، آقای موسوی خوئینی

آقای موسوی اردبیلی هم بود. این افـراد همـه در کنـار    

امام بودند. بودن یک جناح در کنار امام به معنی حـذف  

  جناح دیگر نبود.

 ایـن  بر احساسم. ما کرده فکر مساله این روی خیلی من

 قاعـده  از بخشی با امام ارتباط واسط ها، حلقه این است

 موسـوی  آقـای  طریـق  از که افردای یقینا. بودند جامعه

 قـرار  فحاشـی  و اتهـام  مـورد  امـروز  کـه  - ها خوئینی

ـ  امام به - اند گرفته شـدند؛ از طریـق آقـای     ل مـی وص

هایی کـه   توانستند وصل بشوند. همان مهدوی کنی نمی

شـدند و   طریق آقای مهدوی کنی به امام وصـل مـی   از

رسـید   ها از طریق ایشان به گوش امام مـی  سخنان این

هـا   توانستند از طریق آقای موسوی خـوئینی  یقینا نمی

وصل شوند. این خودش یـک روش خـوبی بـود. بـرای     

ها در  همین ایشان در مقابل حذف هر کدام از این چهره

کـرد همـه تـا     مـی  گرداگرد خودش به سختی مقاومت

هـا، موجـب    آخرین دم در کنار ایشان ماندند. حذف این
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شد و این اختالفـات را بـه بدنـه اجتمـاعی      اختالل می

هـا، بـه معنـای     کشاند. حذف هر کدام از این چهـره  می

حذف یک قاعده اجتماعی نبود، چرا که قاعده که حذف 

شود؛ بلکه رابطه رهبری و بخشی از قاعده اجتماعی  نمی

رسد این مساله غیر از اینکه بعد  شد. به نظر می ع میقط

اعتقادی داشت، یک جنبه استراتژیک هم در ذهن امام 

داشت. ایشان هر کسی را که قصد خدمت داشت و نیت 

پاک داشت، در انقالب اسالمی و نظام به نوعی مشارکت 

 داد. می

مهندس موسـوی در ایـن بـاره کـه شـما در گذشـته       

داشـتید. االن هـم در عرصـه     های خطیـری  مسئولیت

سیاسی حضور فعال دارید و همیشـه مسـائل را رصـد    

های بـالقوه تفرقـه    کنید. پس از انقالب همه استعداد می

ای،  هـای منطقـه   شـود، آشـوب   در کشور پررنـگ مـی  

های قومی، هجمه تهدید کننـده دشـمن خـارجی،     نزاع

ها برای اینکه جامعـه   نیاز فشارهای اقتصادی؛ همه پیش

ار تشتت و تفرقه بشـود، وجـود داشـت و شـرایط     دچ
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سختی بر جامعه حاکم بود که نظام این فضا را مـدیریت  

کند. االن سی سال پس از انقالب، نظـام بـه شـرایط     می

تر  خاصی گام نهاده است. به نظر شما شرایط امروز خطیر

کنـد: مـا    است یا شـرایط آن دوران؟ خاطرنشـان مـی   

یـریم امـا دو تـا موقعیـت     توانیم از گذشته درس بگ می

توان روی هم انـداخت و بـا هـم     دشوار را به سختی می

مقایسه کرد. ما آن موقع تازه انقالب کرده بودیم و تـازه  

از سلطه رژیمی درآمده و رو بـه نظـام جدیـدی آورده    

  بودیم.

نظام سابق ریشه عمیق تاریخی داشت و اثر خـود را در  

حکومــت  فرهنــگ، سیاســت، اجتمــاع و ســاختارهای

گذاشته بود بعالوه حرکتی که انقالب آغـاز کـرده بـود    

شد و بخاطر همین  برخالف نظم موجود جهانی تلقی می

دشمنان زیادی در سطح جهان بود که مشکالت زیـادی  

ها و حمله صدام برای مـا بـه    مثل کودتای نوژه، شورش

هـای   وجود آورده بودند. در سطح بین المللی هم حرکت

شت. آنچه در این شرایط به مـا قـدرت   دیگری وجود دا
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بخشید، وحدت و همدلی بر گرداگرد یک ایـدئولوژی   می

بسیار پیشرفته، مترقی و به روز و یک نـوع صـیانت از   

توانست این  هایی که می این وحدت در مقابل امواج فتنه

  وحدت را مورد حمله قرار بدهد، وجود داشت.

آن موقـع را   گوید: در حال حاضر یقینا خطرهـای  می می

کنـیم   به آن شکل نداریم اما اینکـه االن احسـاس مـی   

ایم، به نظر من عامـل آن مشـکالت    تر شده آسیب پذیر

داخلی است. زمان جنگ علـی رغـم همـه مشـکالت،     

کردیم ولی االن چنین  احساس قدرت وصف ناپذیری می

  احساسی وجود ندارد.

 به نظر من امروزه تساهل و مدارای جامعـه نسـبت بـه   

های مختلف در سطح سیاسی بسیار کـم شـده    اندیشه

است. آن موقع مشکالت اگر چه بیشـتر بـود، تحمـل و    

های مختلفی که با هـم   سعه صدر هم بیشتر بود. اندیشه

توانستند در کنار هم کـار بکننـد    اختالفاتی داشتند می

  ولی االن متاسفانه چنین حالتی وجود داشت.
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ر بخـش دیگـری از   نخست وزیر دوران دفاع مقـدس د 

های دهـه اول و فضـای    گفتگوی خود، در تبیین تفاوت

فعلی کشور از حاکمیت ارزشهای بنیـادی در آن دوران  

یاد کرد که همه را برای اجرای سالم قوانین بسیج کرده 

آن موقع اگـر فسـاد اقتصـادی    »بود. وی اظهار داشت: 

گرفـت.   شد، سـریع مـورد توجـه قـرار مـی      مطرح می

شد. اگر در سـطح   فسادی، بزرگ دیده میترین  کوچک

شد که ده هزار دالر گم شده و تکلیفش  دولتی گفته می

روشن نیست و مشخص نیست کجا هزینه شده، ممکـن  

بود که منجر به سقوط دولت بشـود. در حـالی کـه االن    

ها دالر هست ولـی هـیچکس حساسـیت     بحث میلیارد

م امـا  خواهم کسی را متهم بکـن  دهد. من نمی نشان نمی

آورد کـه مـا را    ها مسائلی را در کشور به وجود مـی  این

کند. آن موقع دغدغه همه رسیدن به  تر می آسیب پذیر

این مساله بود که همه مـردم از نعمـات و امکانـات و از    

تواند داشته باشد،  هایی که یک کشور و نظام می فرصت

مند بشوند و صادقانه این خدمات در اختیار همگان  بهره
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اشته بشود. بحث، بحث مردم بود. متاسـفانه امـروزه   گذ

ها در اقتصاد و تجارت و فرهنگ فـرق کـرده    این ارزش

  «است.

ها اشاره کرد  میرحسین موسوی به هدفمند کردن یارانه

ای اشاره کنم. همین الیحـه   و گفت: من مجبورم به نکته

ها اگر اول انقالب بود به این شـکل   هدفمند کردن یارانه

شد. اصل این الیحه چیز بدی نیست. اما اینکه  میطرح ن

ها را مطـرح کنـیم و    ما بیاییم از یک طرف حذف یارانه

بنزین را گران نماییم و از سوی دیگر بودجه متـرو داده  

نشود. از یک طرف امور مردم به دلیـل بهـای سـنگین    

بنزین مختل شود و از طرف دیگر به تامین وسایل حمل 

ندهیم، برای مردم مشـکل ایجـاد   و نقل عمومی اهمیت 

کند. همه زندگی و شغل و درآمد ملت به رفت و آمد  می

بستگی دارد. اگر ما حمل و نقل را گسترش داده باشـیم  

هـای خـانوار    این گرانی بنزین بار زیادی را روی هزینـه 

ای از مسایل بین  کند. اما اگر به دلیل وجود پاره وارد نمی

نیاز مترو تامین نشـود و در   دولت و شهرداری، ارز مورد
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ها تصویب شود که مشـکالت   حالی هدفمند شدن یارانه

ترین شرایط تـامین   مثل قرار داشتن مترو در بد-زیادی 

وجود داشته باشد، چوب این مسـائل را مـردم    -بودجه

  خورند. می

ها اگـر   کند که الیحه هدفمند کردن یارانه وی تاکید می

دی داشته باشد و از همـه  خوب اجرا بشود، دولت کارآم

ها خوب استفاده کند و مشکالت مردم را حل کنـد،   نیرو

ممکن است به کشور کمک کند. اما اگر اینگونه نشـود،  

خداوند با هیچ کسی عهد و پیمان نبسته است. اگـر داد  

ــرار    ــت ق ــر دول ــان را در براب ــد، آن ــردم را دربیاورن م

  «دهند. می

جنگی افکـار عمـومی   وی با بیان اینکه حتی در شرایط 

های دوگانه به دولـت   اجازه اظهارات متناقض و سیاست

دادند، گفت: اینکه یک نفر از یک طـرف حرفهـایی    نمی

بزند و از طرف دیگر کارهایی بکند کـه پاسـخی بـرای    

اعمال خود نداشته باشد، اشتباه است. االن مـا جنـین   

ـ  چیزهایی را زیاد داریم. این مساله ما را آسیب پـذیر  ر ت
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وزیـر   کند و مشکالت ما را زیاد خواهد کرد. نخسـت  می

دوران امام از دهه اول به عنوان یـک نوسـتالوژی یـاد    

دارد: این حسی که در سطح ملی بـه   کند و اظهار می می

دهه اول انقالب وجود دارد، ناشی از ایـن اسـت کـه در    

دانستند که همه تـوان   شرایط آن دوران چون مردم می

رکاران در خدمت حل کردن مشـکالت  نظام و دست اند

دیدنـد، تحمـل    آنان است اگر جایی هم کم و کسری می

آمدنـد پشـت سـر دولـت قـرار       باالیی داشـتند. مـی  

  گرفتند. می

 بـود  هم زیاد خیلی که کشور های کسری و کم با مردم» 

 خطوط نفتی، های کشتی انفجار و جنگ و فقر از ناشی و

ات و صـادرات بـود،   وارد هـای  محـدودیت  و گاز انتقال

کردند ولی فریادشـان   ساختند. مشکالت را حس می می

دانستند که هـم خودشـان، هـم     شد. چون می بلند نمی

کسانی که در خدمتشان هستند برای حل ایـن مسـاله   

اند. برای همـین بـا یـک     تمام توان خود را به کار گرفته

همکاری وسیع و صبر بزرگ در سطح ملی روبرو بـودیم  
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برد، هم مشـکالت را حـل    ختالفات را از بین میکه هم ا

کرد و هم پشتوانه قوی برای نیروهای رزمنده مـا در   می

  جبهه بود.

در چنین شرایطی که کمبودهایی وجود داشـت، مـردم   

فرستادند و طالهای خود را  های خود را به جبهه می بچه

هـای   بخشیدند تا بلکـه بخشـی از هزینـه    به دولت می

بکنند. این مساله احساسی از امنیـت و   جنگی را تامین

کرد که هنوز هـم ذائقـه و    آرامش را در کشور ایجاد می

اش در جامعه مقداری مانده است. االن متاسـفانه   سابقه

  چنین چیزهایی نیست.

مهندس موسوی در پاسخ به این پرسش که اصولی کـه  

ها باید وحدت کرد چیست؟ چگونه باید وحدت را  بر آن

رسد در مفاهیم اساسـی ماننـد    ؟ به نظر میتعریف کرد

منافع ملی یک تعریف واحد مورد قبول و اجماع نیست. 

گوید: به این دلیل که توجهی به قانون اساسـی   چرا؟ می

نداریم. در متن قـانون اساسـی همـه مسـائل بصـورت      

شـود مـا بخشـی را     متوازن در مطرح شده است و نمی
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رنگ ببینیم. االن  برجسته نگاه کنیم و بخش دیگر را کم

آیـد   ها و مسئوالن مختلف به مذاقشان خوش می جناح

ای را برجسته کنند و تکه دیگر را ضعیف نمایند؛  که تکه

های به هم پیوسته است.  ها بخش این درست نیست. این

ها )آزادی بیـان، آزادی   مخصوصا بخش مربوط به آزادی

 هــا، اصــل عــدم اجتماعــات، آزادی عقیــده ...(، شــورا

هـا و   های و آموزش آن های قومیت تجسس، مساله زبان

کننـد   ها هیچ خطری را برای کشور ایجـاد نمـی   ...، این

تـوانم بـا    بلکه وحدت بخش هستند. بنده نـوعی نمـی  

سلیقه خود بگویم که اجرا یا عـدم اجـرای ایـن اصـل،     

  صالح نیست.

 مختلـف،  کشـورهای  در جنگ زمان در که کنید توجه»

 برگـزار  تصـنعی  بسـیار  یا و شود نمی نجاما یا انتخابات

 اما شود می پیدا مشکل قانون اجرای زمینه در. گردد می

 مشکالت و ها بحران همه باوجود ما جنگ دوران تمام در

 کـه  هـایی  هزینه رغم علی ها «انتخابات» بود که وسیعی

شت، پشت سر هم انجام شد و نظام به قوت خود باقی دا
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ید که کار دیگری بکند. تنهـا  ماند. کسی به ذهنش نرس

ها بود.  موردی که تاخیر انداخته شد، اجرای قانون شورا

دلیل آن هم نظریات مختلف مسووالن بود وآن زمان من 

اعتقاد داشتم برای عدم تمرکز دولت قانون شورا یکی از 

ترین راهکارهای ممکن است. برخـی مخـالف ایـن     مهم

د مشـکالت  گفتند زمـان جنـگ احتمـال دار    بودند می

اساسی در برخی از مناطق خصوصا مناطق مرزی داشته 

  «باشیم.

ما در دولت اقدام کردیم قانون را به مجلـس بـردیم و   »

ها معین کردیم. در آستانه  زمانی هم برای انتخابات شورا

ها به امام نامه نوشتند کـه   ای از استاندار انتخابات، عده

ت امام مالحضـه  این مساله به تاخیر انداخته شود. حضر

کردند. بعد در جلسه روسای سه قوه تصمیم بر این شد 

که انتخابات به بعد از جنگ وانهاده شود. بحث این بـود  

که ما همه اصول را پیاده کنیم ولی االن این اعتقاد زیاد 

وجود ندارد. برخی اصول پررنگ شده و برخی اصال کنار 

تواند یکی  اند. عدم اجرای درست قانون می گذاشته شده



 

 چنین گفت میرحسین 457

از عوامل تفرقه باشد و از سوی دیگر اجرای متـوازن آن  

 « تواند همه را دور یک میثاق ملی جمع کند. می

فرماییـد کـه اگـر     از مهندس موسوی پرسیدیم شما می

همه اصول قانون ساسی بصـورت متـوازن نگریسـته و    

شـود.   عمل شود، بخش بزرگی از این مشکالت حل مـی 

ه قرائت از برخی از اصول قـانون  کنید ک آیا احساس نمی

اساسی آنقدر فربه هستند که اصول دیگر را به خـودی  

کنند؛ بطوری که مفسران و مجریان آن  خود کم رنگ می

دهند و متوجه اصول  اصول را خیلی مورد توجه قرار می

شوند؟ همین امر باعث شـده اسـت کـه     مهم دیگر نمی

ن به میـان  برخی از لزوم بازنگری در قانون اساسی سخ

  آورند.

وی پاسخ داد: مشکالتی در جامعه داریم کـه بخشـی از   

گردد. رفتار، عالیـق و کـردار    های ما بر می آن به میرا 

سیاسی ما بیش از شکل و ظاهر قانون اساسی درموضع 

های نظام ما موثر واقع شده اسـت و گرنـه مـا در     گیری

جهان کشورهایی داریم که از نظـر شـکلی و محتـوایی    



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 458

جوامعی کامال دموکرات و باز هستند اما وقتی به قـانون  

هایی که بایـد بـه    کنیم و به رویه ها توجه می اساسی آن

تـر از   بینم که خشک کنیم، می آن رجوع کنند، نگاه می

هـا وجـود دارد ولـی     قانون اساسـی مـا در آن کشـور   

هایی که برای نهادینه کردن مـردم سـاالری در آن    رویه

ار پیدا کرده، منجر به این شده که تفسیر ها استقر کشور

ــارچوب ــرای   آن چ ــنتی، مشــکلی ب ــای خشــک س ه

اش چنـد   آورد. نمونـه  دموکراسی و آزادی به وجود نمی

کشور اروپایی که اگر نگاه بکنید اصـول بسـیار سـنتی    

مبتنی بر نظـام شاهنشـاهی در آن هسـت. وی اضـافه     

ین ها یـا تخریـب قـوان    کند: شکستن پی در پی نهاد می

بخصوص قانون اساسی حالل مشکالت ما نیسـت. ایـن   

تواند یک نوع آشوب و آشفتگی را در کشور  خودش می

سیاسـی ریشـه   -ایجاد کند. توجه به مسائل اجتمـاعی 

داری که در تاریخ کشور و فرهنگ ما وجود دارد، مهـم  

است. مخصوصا اگر ما دقت بکنیم که خود قانون اساسی 

کنـد بلکـه    له را ایجاد مینیست که در حقیقت این مسا
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نوع تلقی از قانون است که با تکیه بر نیروهای اجتماعی 

  بخشد. و فرهنگی به این مشکالت عمق می

یک ذهنیت نقاد مردمی که نسبت بـه سرنوشـت خـود    

ها بـرای جمـع    حساس هست، با استفاده از تمام فرصت

تواند به ما مجال دهـد   شدن بر اصول قانون اساسی می

فسیرهای متعالیتر این قانون را اجرا نماییم. البته که ما ت

قانون اساسی هم وحـی آسـمانی نیسـت و بـر اسـاس      

تواند در چارچوب پیش بینی شـده   مقتضیانت زمان می

  مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

مهندس موسوی تاکید دارد: من مشکل را بیش از آنچه 

هـای دیگـر    که فربه بودن یک اصل و سنگینی بر اصـل 

بیـنم   های اجتماعی فرهنگی می ببینم در برخی از سنت

های نادرست انباشت شده در طـول تـاریخ و    که با رویه

های غلط جدید، به نوعی به کرختی رسـیده   ایجاد رویه

است. کرختی تنها به حکومت مربوط نیست. به کسـانی  

شود. البته مـن   که شهروند عادی هستند هم مربوط می

ر فرهنـگ پـذیری جامعـه و    نقش تربیتـی حاکمیـت د  
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دانم. وقتی  ها با حقوق خود را خیلی موثر می آشنایی آن

های مختلفی  تابید که افکار و اندیشه حضرت امام بر می

وجود داشته باشند، این خودش در فرهنگ جامعه تاثیر 

ها و معیارهای جمعی  گذاشت. امام دائم به مالک زیاد می

  ها برمی گشت. در تصمصم گیری

دس موسوی در ادامه با بیان اینکـه شـیوه تفسـیر    مهن

حاکمیت در رابطه با قانون اساسی از یـک سـو اهمیـت    

ای دارد و در سوی دیگر، سمت گیری مردم و  فوق العاده

ها هم اهمیت زیادی دارد. امام حق را گرفتنی  روشنفکر

داننـد. آزادی را جـزو    دانند. آزادی را گرفتنـی مـی   می

باید مردم باید دنبال بکنند و بـه از  دانند که  حقوقی می

دست دادن ارزشهای بنیادی تن در ندهند. این برای مـا  

یک اصل است. اگر در یک نظام، مردم برایشـان عـادی   

ها چیزی نگوینـد؛   باشد که حقوقشان پایمال بشود و آن

کنـد.   آن نظام بسوی دیکتاتوری و خشـونت سـیر مـی   

روشـنفکران،  هـا،   اینجاست که نقش مطبوعات، رسـانه 

کنـد.   مردم، ادبیات سیاسی و فرهنگی اهمیت پیدا مـی 
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ها با این مساله روبـرو هسـتند. در    گفت: البته همه نظام

کشورهایی که جامعه کمی به پختگی رسیده است، یک 

شـود،   ذره محدودیت که در برابر حقوق مردم ایجاد می

شود و این کار نهادینـه   بالفاصله موج اعتراض ایجاد می

  ه است.شد

هـای زیـادی    گوید: ما از دوران مشروطیت قـدم  وی می

پیش گذاشتیم. وضعیت امروز ما نه با دوران مشروطیت 

هـایی   و نه با سی سال پیش قابل مقایسه نیسـت. قـدم  

ای بـه   پیش گذاشتیم اما اینکه بگوییم این راه در نقطـه 

پایان رسیده و مردم بروند در خانه خود بخوابند و هـیچ  

ای نداشته باشند و مساله خوبخود حـل بشـود،    خواسته

اشتباه است. مطالبه مردم از حاکمیت و تفسـیر روشـن   

اندیشانه حاکمیت از قانون اساسی به نحوی که به ملـت  

 .کمک کند، راه حل مشکالت است

کنــد:  نخســت وزیــر دوران دفــاع مقــدس تاکیــد مــی

حساسیت شدیدی در فرامین حضرت امام نسـبت بـه   »

ی بود. یک زمانی در کشور این بحث آغاز شد مسائل مال
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کــه نیروهــای مســلح نیــاز مــالی دارنــد و بایــد وارد  

های تجاری شوند. مـن مخـالف بـودم و اعتقـاد      فعالیت

داشتم که این مساله کشور را با مسائل مختلفی روبـرو  

خواهد کار عمرانـی   گفتند نیروی نظامی می کند. می می

در پی آن باشد که کـه   بکند. من گفتم نیروی نظامی که

کند  قیمت دالر چند است دیگر به وظایف خود عمل نمی

ها این بود کـه در   کند. استدالل آن و فساد هم ایجاد می

قانون اساسی اصولی داریم که در زمان صـلح، ارتـش و   

توانند در سازندگی کشور کار کنند. من گفـتم،   سپاه می

ند بدون اینکـه  توانند این کار را بکن بله در حد خود می

از انجام وظایف خود جدا شوند و نیازی نیسـت کـه در   

  مسائل مالی وارد شوند.

ها باید در دولت و وزارت دفـاع حـل و    نیازهای مالی آن

فصل بشـود. بنـده اعتقـاد قطعـی دارم کـه واگـذاری       

پیمانهای چند میلیارد دالری به سپاه نه به نفع اقتصـاد  

نه نفع کلیت نظـام. ایـن    کشور است و نه به نفع سپاه و

تواند کشور را در معرض خطر قرار  رویکرد به تنهایی می
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افزاید: در سه چهـار سـال اخیـر اینگونـه      دهد. وی می

مسائل ابعاد وسـیع تـری پیـدا کـرده اسـت. توسـعه       

موسسات پولی عجیب و غریب هم در میـان نیروهـای   

نظامی و انتظامی مشکل ایجـاد کـرده و هـم در میـان     

فکر نکنیم که سـپاهی عزیـزی کـه در مرزهـای      مردم.

شود، نفعی از این برده است. خیر، ایـن   کشور شهید می

ای ایجاد کرده که این  فعالیت اقتصادی برای خود شبکه

شبکه، شبکه اقتصادی صرف نیست مقاصد سیاسی هم 

دارد و این به نفع کشور نیست. حضرت امام این مسـاله  

کردیم بـه   گر به آن عمل میها مطرح کرده است، ا را بار

  «رسیدیم. اینجا نمی

مهندس موسوی در این باره که امـام در نامـه خـود از    

کننـد و   گوید که القای بدبینی می هایی سخن می واسطه

هـا کـی    ها پرهیز شود. این توصیه موکد دارند که از این

گوید: هستند کسـانی کـه    کنند؟ می هستند؟ چکار می

دانم دین و  خورند. واقعا من نمی اه مینان خود را از این ر

ایمان دارند یا نه. االن فضای تهمت خیلی رواج دارد. ما 
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هایشان با نگاه امام گشـوده   افرادی داریم که اگر پرونده

هـا آمدنـد    ای دارنـد. ایـن   های بسیار آلوده شود پرونده

گوینـد کـه بـه     یکدفعه یک حرکت عظیم مردمی را می

همان کسانی هسـتند     ها د و .... اینمنافقین ارتباط دارن

که آتش بیار معرکه هستند و نفـع خودشـان بـرای رو    

هایشـان در ایـن اسـت کـه دائـم ایـن        نشدن پرونـده 

اختالفات را در کشور به هم بزنند و بدبینی ایجاد کنند. 

در حالی که به سود همـه هسـت کـه حقـوق مـردم را      

ای  عـده  بشناسند و خوش بینی ایجاد کنند. اینکه یـک 

این وسط بیافتند و بگویند این با بیگانه ارتباط دارد و ... 

هـا اینقـدر    این کار بزرگ کردن بیگانه است اگر بیگانـه 

تواننـد اینهمـه آدم را بـه صـحنه      بزرگ هستند که می

هایمان را ببـریم بـاال و از کـل     بیاورند که ما باید دست

  انقالب اسالمی استعفا بدهیم.

پاسخ به پرسش که این فضـای بـد    مهندس موسوی در

گوید: یقینا یک عده از  سازند؟ می بینی را چه کسانی می

ای  برنـد و عـده   ساختن فضای بدبینی سود سیاسی می
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دیگر سود شخصی. مشهور بـود کـه کسـی در حضـور     

حضرت امام واقعا جرات اینکه از دیگری غیبـت کنـد و   

 جوسازی و بدگویی بکند، نداشت.

داد. بنـده مـواردی    ن جا جواب تندی میهما   ایشان در

شد. ایـن   شاهد بودم که امام در برابر این مسائل تند می

اثر جانبی در جامعه داشت. اینکه باید مراقب کسانی که 

کنند، بود. از  آتش بیار معرکه هستند و فضا را آلوده می

ای بر ضرورت وحدت تاکیـد   او پرسیدیم که امروزه عده

کننـد.   ا مساله وحدت مخالفـت مـی  کنند و گروهی ب می

گویند  شود می مسائلی از سوی برخی از افراد مطرح می

اول محاکمه بعدا وحدت و از ایـن قبیـل. شـما ایـن را     

بینید؟. مهندس موسـوی پاسـخ داد: جنـگ     چگونه می

سیاسی و قدرت طلبی است. در این میان آنچـه مطـرح   

یـن  ای نفعشان بر ا نیست، معنای وحدت است. یک عده

است که در این کشور اختالف باشد و دایره نظام و متن 

تـر بشـود. امـام سـعی      تر و الغـر  نظام روز به روز تنگ

کرد که متن واقعـی انقـالب و جامعـه غنـی باشـد.       می
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تـرین   ترین حجم را داشته باشد و حاشیه، کوچک بزرگ

حجم ممکن را داشته باشد. موقعی که در وصـیت نامـه   

کسـانی کـه از انقـالب بریدنـد،     کنند کـه   سفارش می

دهد که حتی آن حاشیه کوچـک را   بازگردند؛ نشان می

خواهند همه در دریای وحدت قـرار   تابند. می هم بر نمی

  بگیرند.

مهندس موسوی در ادامه با بیان اینکه امـروزه حاشـیه   

گوید: آنچه امروزه اتفاق  تر رفته است می نظام از متن فرا

تـر رفتـه اسـت و     یه از متن فراافتاده این است که حاش

گویم که  متن خیلی الغر شده است. من فقط نمادین می

در این حاشیه تعداد وسـیعی از مـدیران و روحـانیون،    

بخشی از مراجع، چنـد ریـیس دولـت و حتـی ریـیس      

شود حاشیه گفت. این نقـل   مجلس داریم. به اینکه نمی

مکان است. در چنین حـالتی آن کسـانی کـه در مـتن     

مانند به دلیل عـدم برخـورداری از ایـن     لی باقی میاص

حاشیه بزرگ، مجبورند در یک حالت پادگانی و فیزیکی 

همان چیـزی اسـت      به افراد معدودی تکیه بکنند و این
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که به نفع کشور ما نیست. وی افزاید: مصـلحت کشـور   

این است که آن فضایی که به عنوان غیر خـودی بـرای   

ترین سطح و اندکترین  کوچک کنند، در خود تعریف می

وجه ممکن باشد. اگر غیر از این باشـد، بایـد در رفتـار    

شود کـه در کشـور هـزاران هـزار      خود شک کنیم. نمی

انـد همـه را کنـار     ای کـه خـدمت کـرده    مدیر برجسته

  بگذاریم و به حاشیه ملحق بکنیم.

هـا   اند که موسوی خوئینی ای کشف کرده االن یک عده»

یعنی همین شخصی که شاگرد امام اسـت.  ای است  توده

اند. اگـر   گویند گروه فرقان پیش ایشان درس خوانده می

کـنم مـا در نظـام یـک نفـر را       اینجوری باشد فکر می

توانیم پیدا کنیم که بـا ایـن و آن ارتبـاط نداشـته      نمی

دهـیم   باشد. وقتی ما مسائل را به این اندازه تقلیل مـی 

جامعه ما گسـترش پیـدا   این نشان بیماری است که در 

  «کرده است. همه باید نگران باشیم.

زند که این مساله بسیار مهمـی   وی مثال دیگری هم می

است که ما یک همایش دوساالنه کاریکاتور بگـذاریم و  
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ها اعالم کننـد   بیش از صد نفر از بهترین کاریکاتوریست

کنـیم. ایـن اتفـاق     که ما در این دوساالنه شرکت نمـی 

ت. ما اگر این را عالمت بگیـریم، مشـکالت را   بزرگی اس

ها همیشه در کالن جامعـه نیسـت    کنیم. عالمت حل می

توانیم به حل  ها را ببینیم، می اگر در بخشی از جامعه آن

ــینمایی   ــتر س ــه بیش ــیم. اینک ــکالت برس ــای،  مش ه

گیرند، ایـن   ها و ... در حاشیه قرار می ها، نقاش نویسنده

  ت.عالمت خطر برای کشور اس

مهندس موسوی در ادامه در توصیف اوضاع امروز به این 

ایم  وار شده کند که ما دچار کرختی جذام نکته اشاره می

وار  دهد: مـا دچـار کرختـی جـذام     او سپس توضیح می

 و شود می جدا انقالب ٔ  هایی از بدنه ایم. یک یخش شده

 االن مـا  کـه  اسـت  وضـعیتی  ایـن . شـویم  نمی متوجه

 به توجه برادری منشور در امام نگرانی و داریم متاسفانه

 در خـودش  اوج در را هـا  حساسـیت  که است قضیه این

  .کنند حفظ مسوول نیروهای میان
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چند نفـر از هنـد آمدنـد و خواهـان      58 سال اوایل در

حضور گروهی در آنجا جهت معرفـی انقـالب اسـالمی    

شدند. بنده از طرف شهید بهشتی مامور شدم که پـس  

های  نفر به هند رفتیم. یک روز که روی پله انتخاب چند

مسجد جامع دهلی نشسته بودیم دیدم کنار مـن یـک   

هـایش   جذامی نشسته است که قسمتی از انگشتان و پا

افتاده است از یک دوسـت هنـدی پرسـیدم کـه چـرا      

اینجوری شده؟ گفت، بدن این فرد کرخت است. وقتـی  

ـ    افتد شخص متوجـه نمـی   تکه تکه می ار شـود. مـا دچ

بینیم افرادی  ایم. وقتی می وار شده کرختی اساسی جذام

ــرای نظــام دل مــی ســوزانند و چیــزی از نظــام  کــه ب

خواهند و حرفشان هم بازگشت به قانون اساسـی و   نمی

هـا را مـورد هتـاکی قـرار      اصول است و مـا راحـت آن  

دهیم و حتی مثال به آقـای کروبـی حملـه فیزیکـی      می

یـک کرختـی اساسـی پیـدا     کنیم، باید بدانیم کـه   می

 « ایم. کرده
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وی در پاسخ به این پرسش که آنچه از خـاطرات امـام و   

آید، این تصویر را ایجـاد   یاران ایشان از دهه اول بر می

کند که آزادی سوال و انتقاد و مخالفـت بـا نظـرات     می

دیگران و ایشان در آن زمان معمول بوده است، چرا امام 

فقیه بودند، مسـاله تمکـین    پرداز والیت که خود نظریه

گویـد:   کردند؟ هم مـی  مطلق را در این موارد مطرح نمی

البته در آن دروان به دلیل محبوبیت امام، مخالفـت بـا   

ایشان یک نوع بدبینی نسبت به شخص در جامعه ایجاد 

کرد اما این مانع از آن نبـود کـه افـراد و نهادهـای      می

نکننـد. مـن    مختلف ار جمله مجلس نظر خود را اعـالم 

افراد مختلفی را یادم هست که حرفهای درشتی هـم در  

کردند بـه نظـر امـام     رابطه با امام زده بودند و فکر نمی

رسیده است. بعـدا فهمیـده بودنـد و از ایشـان وقـت      

خواسته بودند و ایشان بالفاصله وقـت داده بـود. ایـن    

کرد. تحمـل،   مساله در سطح جامعه هم انعکاس پیدا می

و آزاداندیشی بخشی از اعتقادات دینی مـا اسـت   مدارا 

که هیچ نوع تناقضی با مساله قانون اساسی ندارد بلکـه  
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قانون اساسی در همه جا به این مساله تاکید کرده است. 

البته بیم آن هست یک موقع اجماعی پیش آید کـه بـه   

دلیل ناکارآمدی و بـدعمل کـردن مـا، مـردم در هـیچ      

کـنم در اصـل آن    فکر نمـی  موردی را قبول نکنند. من

چیزی که انقالب برای آن اتفاق افتـاد، مشـکلی باشـد.    

مشکل در عملکرد ما است. اگر زمـانی مـردم تصـمیم    

شـود   جمعی و اجماعی بگیرند در برابـر مـوج آن نمـی   

  ایستاد.

دارد: آنچه  مهندس موسوی در پایان این گفتگو ابراز می

یـک فـرد    کنم از نظر سیاسی بـه عنـوان   من مطرح می

کوچک که مختصر آشنایی بـا وضـع کشـور دارم ایـن     

است، به نفع کشور ما است که بر سر یـک امـر مهـم و    

بنیادی بنام قانون اساسی اجماع کنیم. ممکن است بنده 

و شما عقاید متفرع و مختلفی داشته باشـیم ولـی الزم   

است که بر همین قانون اجماع بکنیم و مشکالت را حل 

تفرق بیرون آییم و اصالحات خـوبی را در  کنیم و از این 

کشور انجام بدهیم. مـن ایـن را بهتـرین مسـاله بـرای      
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دانم. خود قانون اساسی هم وحی نیست و اگر  اجماع می

تواند اصول آن مورد تجدید نظر قرار گیرد  الزم باشد می

اینچنین شد. ما اگر این اجمـاع   28همانطور که در سال 

یی کـه حضـرت امـام در ایـن     را داشته باشیم، در فضا

ای خواهد بود که باز هم  فرمایند، قضیه بگونه منشور می

مردم مدافع ارزشهای اسالمی خواهند بود. اگر مشکالت 

آیند ولی اگـر ببیننـد    حل شود مردم دنبال حاکمان می

کننـد،   کنند، فشار بیشتر مـی  تر می ها را بدبخت که آن

شود روی  اصال نمیکنند؛ به نظر من  مشکالت را زیاد می

  آن حساب کرد.

گوید: اینکه به مردم بگـوییم علـی رغـم همـه      وی می

ها پشت حاکمیت بایستید؛ این  ها و فساد ها و ضعف بدی

جوانمردانه نیست. نظام باید مشکالت همه مردم را حل 

تواند کاری بکند، مـردم   کند یا اینکه در جاهایی که نمی

هـای   ای تـا سیاسـت   هرا قانع سازد. از تکنولوژی هسـت 

  اقتصادی و کارآمدی. مردم از این نظام انتظار دارند.
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سخن پایانی مهندس موسوی هم یک توصیه و هشـدار  

بود: مردمی که در انقالب به صحنه آمدند یقینا برای این 

ها آمده بودنـد تـا بـه     تحمل اینهمه مشکل نیامدند. آن

فضـا از   رفاه و آزادی برسند. اگر درست عمل نکنیم این

خـواهیم از دسـت بـرود،     رود نه اینکه ما مـی  دست می

رود. حکومت باید مشکالت مردم را حل کند.  خودش می

آمدند  مثل دفاع مقدس که اگر مردم نبودند دشمنان می

انداختـد   ها که دیگر چرتکه نمی گرفتند. آن کشور را می

ها مسلمان هستند و باید مراعات کنیم. مشکالت  که این

همچنین شکلی دارد اگر دولت در مسائل مختلف کشور 

کننـد.   کارآمد نباشد مردم برنمی تابند و اعتـراض مـی  

عدم کار آمدی به طور قطع به سلب مشـروعیت نظـام   

 شود. ختم می

 

 
 

 

 



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 474

 

 

 

 «کلمه»سایت با  گفتگوی تصویریمتن 

 کردند. لشکرکشی «مردم شهامت» علیه خیابان در آبان 78
 

 1388آبان  30

 

سـابقه   های خشن و بی آبان امسال مردم با برخورد13* 
نیروهــای نظــامی و انتظــامی مواجــه شــدند و حجــم  

نیروهایی که برای مقابله با تظاهرات مردم به کار گرفته 

ای را از ایـن   شد بسیار عظیم بود. به نظر شما چه نتیجه
خواستند بگیرند؟ آیا به آن نتیجـه رسـیدند؟    اقدام می

کنیـد و چـه    ل را چطور ارزیـابی مـی  آبان امسا 13کال 

 نتایجی حاصل شد؟

ها وحضور  آبان امسال با نحوه شرکت مردم درخیابان13

در صحنه به یک خاطره بزرگ برای مردم ما تبدیل شد. 

در اوایل انقالب مراسم و روزهای گوناگونی داشتیم، بـه  

عـدم نـوآوری دور شـدن از       تدریج به دلیل تکرار زیاد 
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هایی کـه بـرای آن روزهـا و     بسا انگیزه چه مبدا و منبع

مراسم بود دور شدیم و فراموش کردیم چـه فضـایی در   

های بنیادی که منجر بـه ایـن    کشور حاکم بوده و ارزش

 شد را از یاد بردیم. مراسم و اتفاقات می

جریانات رخ داده در انتخابات و پس از آن منجر یه ایـن  

تاریخی هستند  ها که شد که تک تک این روزها چه آن

اسـالمی هسـتند    ها که متعلق به تاریخ انقالب و چه آن

نماد جدید پیدا کرده دوباره بـاز تعریـف و بـاز تفسـیر     

آبان یاد آور سـه حادثـه    13شوند که بسیار مهم است. 

بود که در بیانیه گفته شـد. مهمتـرین آن اشـغال النـه     

ــه آمریکــا توســط   ــرفتن ســفارت خان جاسوســی و گ

 خط امام بود. دالیل آن هم روشن است.دانشجویان 

هـای آمریکـا در    مرداد و نوع فعالیت ۲8مساله کودتای 

حمایت از رژیم شاه سرکوب و کشـتن مـردم و غـارت    

اقتصادی کشور که در یک نمونه آن خرید وسیع اسلحه 

در آن زمان بود؛ موضوع دیگـر حضـور چنـد ده هـزار     

عنـوان   بـه مستشار آمریکایی در کشورما که به ایـران  
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کردنـد و هـر کـار کـه      بخشی از خاک آمریکا نگاه مـی 

 دادند. خواستند انجام می می

مردم مـا مخـالف دخالـت بیگانگـان در سرنوشتشـان      

 هستند

آید اگر به جای آمریکا انگلیس یا روسیه  من به ذهنم می

داد.  بود هم این اتفاق بر ضد روسیه و انگلـیس رخ مـی  

ـ     ان در سرنوشتشـان  مردم مـا مخـالف دخالـت بیگانگ

هستند. تسخیر سفارت آمریکا واکنشی نسبت به ایـن  

خصوص بعد از بردن شاه به آمریکا و پـس   مساله بود. به

از آن جنایاتی که مرتکب شـده بـود. مـردم احسـاس     

عصبانیت و نارضایتی کرده و سفارت را گرفتند.ت وجـه  

آبان( در طول سـالیان   13های تاریخی این روز) به ریشه

 ه کمی تضعیف گردید.گذشت

من برداشتم این است که درست است در این مـدت بـا   

آمریکا قطع رابطه داشتیم و شاید دیگر فعالیت آمریکـا  

جلوی چشم و ذهن جوانان نبود اما مردم ما همچنان به 

ها توجه دارند. دوست دارند که کشورشان مستقل  بنیاد
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وجـه   باشد و بیگانگان حضور نداشته باشند. برای همین

آبان بـه خیابـان    13مشترک و ذهنیت همه مردم که در 

 گشت. آمدند به این مساله بر می

آبان(  13هایی در این قضبه )راهپیمایی  متاسفانه دخالت

صورت گرفت. جدا کـردن مـردم از یکـدیگر و اعمـال     

ای  محدودیت برای راه سبز و جنبش سبز وضعیت تـازه 

هـا   کـه در خیابـان   را به وجود آورد. در درجه اول آنچه

کشی عظیم علیه مردم بود. مـن در   شد یک لشکر دیده

ای را ندیده بودم که این  طول تاریخ انقالب چنین صحنه

 همه نیرو در جاهای حساس چیده باشند.

آبان که از خانه به سمت فرهنگسـتان بیـرون    13صبح 

آمدم شاهد یک آرابش نیروی بسـیار متـراکم روبـروی    

هـای منتهـی بـه خیابـان      همه خیاباندانشگاه تهران و 

اهلل طالقانی و نقاط مرکزی شهر بودم. همان لحظـه   آیت

که مردم هنوز جمع نشده بودند وآن اتفاقـات نیفتـاده   

بود به ذهنم رسید که اگر امروز یک نفر هم بـه خیابـان   

نیاید این یک پیروزی برای راه سبز امید اسـت.)آوردن  
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خـوفی از آن دارنـد و   دهد چـه   آن همه نیرو( نشان می

 جنبش سبز چه عظمتی در خود دارد.

اگر واقع بینانه نگاه کنـیم نبایـد نظـام از ایـن مسـاله      

شـود   بترسد. مسیردر کشوری که به نام اسالم اداره می

ویک انقالب بزرگ را از سر گذرانـده نبایـد از ایـن راه    

باشــد کــه بــا ترســاندن مــردم کشــور را اداره کنــد.  

اتفاق افتاد که به مـردم شـهامت بدهـد.    اسالمی  انقالب

اسالمی از زمین سربرداشتند وچشم در  مردم در انقالب

چشم جهانیان دوختند. در خودشان شـهامت را کشـف   

سـال   8کردند. این شهامت بود که به ما قـدرت داد در  

دفاع مقدس مقابـل همـه نیروهـا بایسـتیم و بـا دادن      

ا واگـذار  شهدای بسیار یک میلیمتر از خـاک کشـور ر  

 نکنیم. در طول انقالب سرمایه بزرگتر از این نداریم.

آبان ایـن اسـت    13اولین برداشت از آن آرایش نیرو در 

توانـد داشـته باشـد و     که مفهومی جز ایجاد ترس نمی

سرمایه بزرگ )شهامت مردم( مورد تهدید و هدف قـرار  

که اگر بخواهیم یک ملت و کشور سرفراز  دادند. درحالی



 

 چنین گفت میرحسین 479

ــ ــاله   و پیش ــن مس ــر ای ــد ب ــیم بای ــته باش رفته داش

ین همان چیزی اسـت   )شهامت(تاکید کنیم و بایستیم. ا

آبان مورد هدف قرار گرفت. اما اگر بپرسیم آیا  13که در 

 ها حاصل شد؟ به نظر من حاصل نشد. این هدف برای آن

هـا کـه در    حضور گسترده نیروها و بعد آن ضرب و شتم

شـمار   هـای بـی   و شـاهد  ها منتشر شد تصاویر و سایت

داشت مردم را اذیت کرد. به مردم خسارت وارد کردنـد  

ها را ببینیـد   اما مردم نترسیدند. شما اگر صحنه خیابان

کننـد، بلکـه    زنند اما مردم فرار نمـی  مردم را کتک می

 دهند. روند آن طرف خیابان شعار خود را می می

 نتیجه بعدی این نوع برخوردها )برخـورد خشـن( ایـن   

ها از شـعار   است که عصبانیت موجب فراتر رفتن بعضی

شود که راه سبز بر آن تاکیـد داشـته اسـت.     اصولی می

ــانون ــر ق ــدی ب ــه اصــول   پایبن اساســی و اجــرای هم

اساسی بدون دخالت واعمال سلیقه در کشور است  قانون

 که باید به آن توجه داشت.
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 اگر بخواهیم اجماع قابل توجهی برای تغییر مطلـوب در 

کشور به سمت اهداف خوبی که تعریف شده را بین خود 

حفظ کنیم و پایبندی خود را به این مساله نشان دهـیم  

( را حفظ کنیم  اساسی پایبندی به قانون  باید این حداقل)

و بســیار ضــروری اســت کــه بگــوییم مــا پایبنــد بــه 

اساسی هستیم. مردم توجه کننـد کـه هرچـه در     قانون

ها نباید اسـیر خشـونت و    نند آنها خشونت ک مقابل آن

احساسات شوند. برای ما حفظ عقالنیت و خونسـردی و  

حفظ و پایبندی به اصـول و شـجاعت ابـراز عقایـد در     

 جامعه ضروری است.

انقالب شده که ما به اصـول پایبنـدی داشـته باشـیم.     

انقالب شده که ما شجاعت داشته باشیم و آزادی را بـه  

ری انسان دائم بخـواهیم.  عنوان یک اصل و خواسته فط

ای کـه   توانیم از این اصول برگردیم و هـر هزینـه   ما نمی

 کنیم. دهیم و تحمل می الزم باشد تن می

ایـم و ایـن    از نظر روش هم با مردم بـه اجمـاع رسـیده   

خواست همه مردم کشور است کـه راه)جنـبش سـبز(    
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آمیز باشد. باید این  آمیز و از مسیر غیر خشونت مسالمت

را حفظ کنیم و در این راه خداوند کمک خواهـد   اجماع

 کرد.

* طرح هدفمند کردن یارانه ها اکنون در کشور مطـرح  
هـا زیـاد بـوده اسـت،      است و بحث مخالفت و موافقـت 

هایی هم بین کارشناسان وجود دارد. با توجه بـه   نگرانی

ایـد نظرتـان در مـورد     تجربیات اجرایی که شما داشته

 نتایج این طرح چیست؟

ها اسم مثبتـی دارد. در ایـن    طرح هدفمندسازی یارانه

کنند که پرداخـت   برند تایید می اصطالحی که به کار می

گوینـد   ناپذیر است و از سوی دیگر مـی  ها اجتناب یارانه

ها را هدفمند کنیم. امـا در برخـی    خواهیم یارانه که می

 برد راهه می ها که برای یارانه شده و ما را به بی استدالل

زنند کـه گـویی    ای حرف می این است که برخی به گونه

 گونه نیست. که این یارانه مضر و زشت است در حالی

شود. اصـل   در همه اقتصادهای جهان یارانه پرداخت می

اما این است که چگونه یارانـه داده شـود کـه بهتـرین     
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حاصل را برای کشور داشته باشد. برخـی از کشـورهای   

ه را به شـکل وسـیع در اقتصـاد    پیشرفته پرداخت یاران

خود دارند. ما هم از این مساله جدا نیسـتیم. بایـد بـه    

کنند یارانه کال بـد اسـت و بایـد     که استدالل می کسانی

 کنند. حذف شود گفت که اشتباه می

ای  ها در محتوای خود الیحه مشکل هدفمند کردن یارانه

است که به مجلس داده شد. این الیحه درواقع بـیش از  

هـا باشـد افـزایش قیمـت برخـی از       آنکه حذف یارانه

که ما نفـت فـراوان    کاالهای مورد نیاز مردم است. زمانی

داریم و به خاطر آن امتیازات نسبی در کشور به دسـت  

آوریم )در اینجا بحث قیمت و فـروش ارزان و گـران    می

آن مطرح نیسـت( بـه دلیـل آنکـه نفتـی کـه دولـت        

لی متفاوت است نباید به این المل فروشد با قیمت بین می

اختالف قیمت به چشم یارانه نگاه کند. این دید اشـتباه  

است. این اختالف قیمت در کاالهای داخلی هـم وجـود   

 دارد.
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هـا نگـاه    اگر با این منطق به مساله هدفمند کردن یارانه

کنیم باید به این سمت میل کنیم که پیوند ارگانیک بین 

هانی ایجاد کنـیم. در چنـین   اقتصاد داخلی و اقتصاد ج

هـای انـرژی برخـی     حالتی انتظار است اگر قیمت حامل

هـای   کاالها و خدمات را افزایش دهیم آیا بقیـه بخـش  

الملل و قیمت جهانی  اقتصاد خود را متاثر از اقتصاد بین

کنیم؟ آیا حاضر هستیم حقوق کارگران را بر اسـاس   می

 المللی پرداخت کنیم؟ قیمت بین

این سوال را مطرح کرد که آیا حاضـر هسـتیم   توان  می

اتومبیل تولید داخل را به قیمـت خـارج بفروشـیم یـا     

المللـی پرداخـت    حقوق کارگران را بر اساس قیمت بین

های داخل را بر این اساس تنظیم  کنیم و میانگین قیمت

توان از یک طرف اقتصـاد کشـور را متـاثر از     کنیم. نمی

فـارس کنـیم و از     ت خلـیج المللی و قیمت نف قیمت بین

های دیگر را حفظ کنیم.  طرف دیگر این فاصله در بخش

درصدی در سال گذشته به معنای  ۲5به طور مثال تورم 

دادن یک چهارم قدرت خرید مردم بـود. خـوب    دست از
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ببینیم میانگین تورم در جهان و کشورهایی کـه از نظـر   

 اقتصادی موفق بودند چگونه بوده است؟

تواند از این زاویه به مسایل نگاه کند که بیشتر  دولت می

دهد یا حقـوقی   خدمات و کاالهایی که به مردم ارائه می

شود و تنظیم کاالی اقتصادی مردم  که به مردم داده می

هیچ تناسبی با وضعیت بیرون از کشور ندارد. به همـین  

ها و حدف یارانه در مقابـل   دلیل باال بردن یکباره قیمت

هزار تومان برای هر فرد اشتباه بزرگی  ۲0یا  10پرداخت 

 . دهیم است که انجام می

یقینا این اقدام اثرش را بر زندگی مردم خواهد گذاشت 

و ذائقه مردم تلخ خواهـد شـد و ممکـن اسـت شـاهد      

مشکالت اساسی امنیتی اجتماعی و اقتصادی در کشور 

در سطح روستاها مردم مستضـعف جامعـه و در سـطح    

م. در همین رابطه من به یاد دارم که در اوایل تولید باشی

انقالب زمانیکه بحث قیمت پایین نفت در داخل کشـور  

مطرح می شد معتقد بودیم از این اختیار نسـبی بـرای   
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ایجاد رقابت قوی در سطح جهان و اقتصاد خود استفاده 

 کنیم.

نمی خواهم بگویم هیچ نوع سیاست تعدیل یا سیاسـت  

ه ها و اقتصاد نداشته باشیم اما همه در جهت تنظیم یاران

این ها می تواند به صورت یک بسته سیاسـتی و از هـم   

که قیمت حامل انرژی در کشور را باال  جدا نباشد. زمانی

های عادی مردم خواهد  ببریم اثرش را در زندگی و سفره

گذاشت که باید تاثیر آن بر آموزش هزینـه بهداشـت و   

 .درمان و... را ارزیابی کرد

اکنون باید دید آیا مقـدمات الزم بـرای اینکـه از ایـن     

ایم؟ یا صرفا با  ها تاثیر کمتر ببینیم تدارک دیده سیاست

هـا چشـم    آمد ناشـی از ایـن سیاسـت    پخش پول و در

توان بـر مشـکالت غلبـه     ایم. در این صورت نمی دوخته

بـرد و   ها را از بین می کرد. نرخ تورم باال فایده این برنامه

 کند. ا با وضعیت خطرناکی مواجه میما ر

کند نبود یـک برنامـه جـامع     آنچه که بنده را نگران می

همراه با نظارت دقیق مجلس است. دولت تالش بسـیار  
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هـای   آمد ناشی از باال بـردن قیمـت حامـل     کرده که در

سازی یارانه به  انرژی را )من این اسم را به جای هدفمند

ر یک سر فصـل کلـی در   برم( به صورت کلی و د کار می

کنم ایـن مسـاله منجـر بـه      اختیار بگیرد. احساس می

 آشفتگی و فساد گسترده در جامعه خواهد شد.

کـه در   کنیم دولت و کسـانی  در حال حاضر مشاهده می

طرف و نگاه جامع به منـافع کلـی    اجرا هستند حالت بی

کشور ندارند. گاهی اختالف مجری با یک دستگاه دیگر 

شود.  ت را ندارد منجر به انجام ندادن کار میکه نظر دول

های اصلی بـرای   نمونه آن مترو است. مترو جز، ضرورت

رفت و آمد است. با افزایش قیمت بنزین وسایل رفـت و  

آمد عمومی مانند مترو را تقویـت کنـد امـا بـه دلیـل      

ای شـاهد هسـتیم    اختالفات سیاسی و اختالفات سلیقه

ـ  چند سال را از دست داده م و مـردم را بـا مشـکالت    ای

اند. برای اجرای طرح هدفمند سـازی   بسیار مواجه کرده

ها کافی است دولت با یک بخش خـوب و بـا یـک     یارانه
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دهد و به قسـمت   بخش بد باشد. به یک قسمت پول می

 دهد. دیگر نمی

ریزی در کشور ایـن اسـت کـه سـالیق      ضرورت برنامه

میـز و مالیـم   آ شخصی افراد را که گاهی به صورت اقرار

هـا و وظـابف    وجود دارد کنترل شود. از اولین ضروریت

برای تشکیل مجالس در دوران مشروطیت تا بـه امـروز   

آمـد    مند کردن هزینـه و در  این بوده که کنترل و ضابطه

اساسی  اسالمی و قانون دولت را نظارت کند. در جمهوری

نیز بیش از گدشته به این نقش مجلس توجه شد. اکنون 

هـا و   گر این بودجه )در آمـد حاصـل از حـذف یارانـه    ا

( از نظارت دقیق مجلس  های انرژی  افزایش قیمت حامل

خارج بماند نتیجه حاکم شدن سلیقه شخصی و ریخته و 

 پاش فراوان است.

هنوز مردم در جریان حساب ذخیره ارزی و نحوه خـرج  

کرد آن نیستند. اینکه چطور از حساب ذخیـره هزینـه   

میلیـارد   300ف نبوده و مردم اطالعی از اینکه شده شفا

سال دولـت نهـم چطـور و کجـا      8دالر در آمد نفت در 
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هزینه شد و نتایج آن چه بود ندارند. این مسایل هنـوز  

برای مردم جای سوال است و یا اینکه دولت موظف بوده 

ها را در هر سـال بـه صـورت     طبق برتامه چهارم قیمت

یداتی بیندیشد کـه افـزایش   متوازن افزایش دهد و تمه

گذار نباشـد. ایـن اقـدامات     ها بر زندگی مردم اثر قیمت

 اند. انجام نشده و یک باره این طرح را به میان کشیده

بین هستم. البتـه بـرای کمتـر     بنده کال به این الیحه بد

کنم مجلس بـا مقاومـت    های مردم فکر می شدن هزینه

تثبیـت کنـد تـا     ها را باید حداقل نظارت خود بر هزینه

پروری یا تزریـق پـول در    اینکه از این بودجه برای عامه

یک بخش ویژه مواجه نشویم. این مساله مهمی است که 

مردم و دست اندرکاران کـه در مجلـس هسـتند یایـد     

نسبت به آن حساس باشند کـه ایـن مسـاله کـوچکی     

 نیست.

 

 
 

 



 

 چنین گفت میرحسین 489

 

 

 

 

 مهپانزدی  بیانیه

 بسیجی واقعی...
 

 من الرحیمبسم اهلل الرح

 

پنجم آذرماه سالروز تاسیس بسیج مستضعفان از سوی 

امام خمینی و فرصتی است تا این نهاد مـوثر در تـاریخ   

انقالب اسالمی در معرض نگاهی دوباره قرار گیرد. بسیج 

چه بود و چه هست و چه باید باشد؟ بسیج را چـه چیـز   

ها و  ساخت و چه چیز نامدار کرد و قهرمان تمامی سلیقه

ای از تاریخ معاصر این سرزمین قـرار   ها در دوره رایشگ

داد؟ آن سابقه درخشان و دستاورد بـزرگ کـه بسـیج    

های گران به دست  های کالن و سالح نامیده شد با بودجه

نیآمد. سازماندهی برتر نبود که از بسیج اسطوره ساخت 
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های بسیج را شـکل داد،   و قدرت نظامی نبود که توانایی

یی پاک و عمیق این بنای بلند را برافراشـت  ها بلکه نیت

هایی را پرورش داد که هنوز هرگـاه از آنـان نـام     و اسوه

شود گویندگان و شنوندگان، یاران پیامبر )ص(  برده می

 .آورند را به یاد می

عالوه بر ایـن، بسـیج در تـاریخ انقـالب نمـاد و نهـاد       

شجاعت و ایستادگی ملت ماست. سی سال پیش از این 

م بسیج مستضعفان را در مقابلـه بـا احتمـال حملـه     اما

نظامی ابرقدرتسها به وجود آورد و این موثرترین اقـدام  

ممکن برای پیشگیری از آن خطر بود. در این سه دهـه  

هـای بـزرگ و    هیچ سالحی وجود نداشـت کـه قـدرت   

تر از آن را در اختیار نداشته باشند و تنها  کوچک مخرب

د رساندن به این خاک منصرف و چیزی که آنان را از گزن

کرد مالحظه شجاعت مردمی بـود کـه از    یا پشیمان می

ها و  ترسیدند و در دفاع از آرمان قدرت قدرتمندان نمی

ورزیدند. بسیج قابی بود که این  حقوق خود کوتاهی نمی

 .گذاشت چهره از ملت ما را به نمایش می
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ر و گاهی بود برای ظهور یکپارچگی اقشـا  و بسیج جلوه

های گوناگون مردم ما. زمانی که پدر دلسـوز مـا    سلیقه

کشـوری کـه بیسـت    »کرد گفت:  این نهال را غرس می

میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون بسیجی داشـته  

توانست تحقق بیابد اگـر   چنین هدفی چگونه می«. باشد

بسیج به یک سلیقه یا نحله یا فرقه یا قشر تعلـق پیـدا   

صود او از ارتش بیست میلیونی ایجـاد  کرد؟ بلکه مق می

آن ظرفی و رنگی بود که بتواند تمام، یا الاقـل اکثریـت    

هـای جامعـه را در خـود جمـع کنـد؛       عظیمی از رنـگ 

های ساالر شهیدان )ع( که هـر   ترین چیز به پرچم شبیه

شود و همه اقشار مـردم مـا،    ساله در کشور ما بلند می

 .آورد گرد خویش میحتی برخی از اقلیت های دینی را 

اگر بسیج به یکی از بزرگتـرین دسـتاوردهای تـاریخی    

ملت ما تبدیل شد به خاطر توجه به چنین رمزهایی بود، 

واال از صرف یک نام چنین هنرهایی ساخته نیست؛ هنر 

هایی عادی به لشـکر مخلـص خـدا، هنـر      تبدیل انسان

 پایدار ماندن و پیروز شدن با دستانی خالی و هنر محور



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 492

و مایه وحدت و سربلندی یک ملت تاریخی و بزرگ قرار 

 .گرفتن

ها،  ها و نشانه نوعی از نام .اینک نیز داستان همین است

هـا،   هـا و لهجـه   نوعی از کلمات و ظواهر، نوعی از لحـن 

 هـای  مدرسه که نیستند. …ها نوعی از جمالت و طلسم

 بسـیجیان  تمـامی . سـازند  می بزرگ های انسان و عشق

کند  و ایران به آنان افتخار می ایمان که گمنامی و نامدار

به صرف ادای چند حرف در میـادین سـابقین قهرمـان    

نشدند. آنان در بوتـه قـرار گرفتنـد. و در ایـن جهـان      

 های فتنه آزموده نشود؟ کیست که در بوته

 .احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم ال یفتنون

بگویند ایمان آوردیم به  آیا مردم گمان کردند همین که

هـا آزمـوده نخواهنـد     شوند و در فتنه حال خود رها می

 شد؟

و لقد فتنا الذین من قبلهم و لیعلمن اهلل الذین صدقوا و 

 لیعلمن الکاذبین
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به تحقیق کسانی را که پیش از آنان بودنـد آزمـودیم و   

خداوند خواهد دانست کسانی را کـه راسـت گفتنـد و    

 .گویانند را که دروغ خواهد دانست آنانی

ها رسیده اسـت.   ها و باکری اینک نوبت به وارثان باقری

شود امروز در بوتـه   نسل جدیدی که بسیجی نامیده می

ها قرار دارد. آیا ایـن نسـل    ها و فتنه ترین شبهه تاریک

جدید نیز شبیه به کسانی هستند که جنگ جمـل را در  

ـ  هـا   ن قیـاس رکاب امیرمومنان )ع( مبارزه کردند؟ یا ای

کنند بسیج را  گونه قیاس می واهی است و کسانی که این

خواهند برای زدن و گرفتن و آزار   ماشینی سرکوبگر می

هایی که تنهـا جرمشـان دعـوت بـه      و حتی قتل انسان

دانند؟  چه کسانی جواب این سوال را می دادگری است؟

هویت آن سازمانی که اینک بسیج مستضـعفان نامیـده   

نیـت کـه    راستی چیسـت؟ دسـتگاهی بـی    شود به می

و پای خـواهران و   بندد و دست  بفرموده چشمانش را می

تـرین   شکند، یا نهادی مجهز بـه عمیـق   برادرانش را می

  های فتنه راه ترین شب  تواند در ظلمانی ها که می بصیرت
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تشخیص دهد؟ شب فتنه روز کسانی اسـت    را از بیراهه

 .اند ردد ماندهها م که در پاسخ به این پرسش

اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیـل المظلـم فعلـیکم    

بالقرآن. پاسخ پیامبر )ص( را به تمـامی ایـن تردیـدها    

های شب تاریک شما  بشنوید که وقتی فتنه همچون پاره

را فرا گرفت باید به قرآن رو کنید. قرآن شفیعی اسـت  

ـ  که اگر به سود کسی شفاعت  د کند از او پذیرفته خواه

شود؛  دهد تصدیق می شد و چون به رغم کسی شهادت 

کتابی که هـرکس آن را پیشـوا و پیشـارو بگـذارد بـه      

رود و کسانی را که به آن پشت کنند به سوی  بهشت می

هـدایت    راند؛ کتابی که به سـوی بهتـرین راه   دوزخ می

کند؛ کتابی که به روشـنی و صـراحت مـا را فرمـان      می

 .باشیم دهد تا با راستگویان می

 یا ایها الذین آمنوا اتقوا اهلل و کونوا مع الصادقین

اید از خـدا پـروا کنیـد و بـا      ای کسانی که ایمان آورده

 .راستگویان باشید
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ولی اگر معلوم بود کدام گروه راستگو هستند کـه شـب   

رسید. در عین حال ایـن قـدر معلـوم     فتنه به پایان می

ـ   است که راستگویان دروغ نمی انی کـه در  گوینـد. کس

شان دروغ گفتن اسـت   ترین شیوه مبارزه سیاسی اصلی

با آنان و ایمـان    حتما راستگو نیستند؛ تقوا در همدستی

شان نیست. آیا در این چند ماهه هـیچ   سازگار با پیروی

اید؟ ای جماعت مومنان! تقوا کنید و بـا   دروغی نشنیده

 .راستگویان باشید

 باید باشد؟ بسیج چه بود و چه خواهد بود و چه

خواسـت در مقابـل ملـت قـرار       بسیجی کـه امـام مـی   

سـر آنـان بـود؛     گرفت، بلکه در کنار مردم و پشـت  نمی

ها عمل کند و بازوان بلنـدش   بسیجی که فراتر از جناح

همه اقشار را در بر بگیرد؛ بسیجی که از دوستی مـردم  

لذت ببرد؛ بسیجی کـه بـه دنبـال رفاقـت و محبـت و      

شد؛ بسیجی که بدون توجه به اختالفات یگانگی مردم با

شـان   ای خود با دیگران حـافظ عـرض و نـاموس    سلیقه

باشد، که آنان یـا بـرادر او در دیننـد و یـا نظیـر او در      
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های خصوصی مـردم   آفرینش؛ بسیجی که حرمت حریم

راحفظ کند. امام بسیج را به عنوان ابزاری برای قـدرت  

قـدرت مـردم   خواست، بلکه نهادی بـرای   حاکمان نمی

دید تا حاکمیت آنان بر سرنوشتشان تضمین نمایـد.   می

قرار بود رفتار و اندیشه بسیجی در مردم اثر کند، نه آن 

که قدرت بسیج بر سر مردم فرود آید. قرار نبود بسـیج  

خوار دولت شود و به ازای دستگیر کردن مردم در  جیره

ـ  ا اجتماعات پاداش سرانه بگیرد. افسوس بر بسیج اگر ت

حد یک حزب سیاسی تنزل کند؛ این آن چیزی نیسـت  

خواست. قرار نبود بسـیج   که امام ما برای بسیجیان می

به دستگاهی تبدیل شود که اختیار انتخاب و آزادی رای 

 .را از مردم بستاند

برادران بسیجی من! کدام عیب و کاسـتی در آرزوهـای   

 امام برای بسیج وجود داشت که از آنهـا کنـاره گرفتـه   

ای که با زحمات گذشتگان شـما   و چرا باید چهره شود؟ 

ها آلوده گردد؟ شما خود با مردمید  پدید آمد به کدورت

پسندد  و از مردمید. مفاهیمی که فطرت مردم آنها را می
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چرا باید در نزد برخی از دوستان بسیجی ما نفرت ایجاد 

هایی چون آزادی وجود دارد که  کند؟ کدام زشتی در نام

آیـد قلـب بعضـی از آنـان را مشـمئز       ی بر زبان میوقت

کند، گویی که نام بزرگترین گناهان باشد؟ حـال آن   می

ها در اکثر شهرهای ما به نام  که هنوز بزرگترین میعادگاه

هـایی   گـوییم عنـوان   مگر نمی .شوند آزادی خوانده می

هـا، و   چون حقوق بشـر، حقـوق زنـان، حقـوق اقلیـت     

ـ   امثالشان محمل هـا ریاکارانـه    ت تـا قـدرت  هـایی اس

خویشتن را به آنها الصاق کننـد و سیمایشـان را زیبـا    

جلوه دهند؟ چرا آنهایی که قاعدتا باید صاحبان اصلی و 

گیرنـد؟   هایی باشند از آنها فاصله می اصیل چنین آرمان

شان کریه جلوه کنـد؟ چـرا ایـن     خواهند مکتب مگر می

قــرار دینــی  کنــیم و مــالک بــی مفــاهیم را لعــن مــی

دینی که چونان یک بوته گـل دلخـواه بـرای     دهیم؟ می

هـایش مالیـم و    بشر ارمغان آورده شد، از بس که آموزه

موافق با فطرت بود. مبادا آن را تبدیل به یک بوته خـار  

گیرد زخمـی   کنیم تا هرکس با هر گوشه از آن تماس می
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هـا   هایی از نوع آنچه جوانـان مـا در خیابـان    شود؛ زخم

 .دبینن می

بسیج نیز سی سال پیش از این همچون یک بوته گـل و  

 یک پارچه

نور متولد شد. آیا اگر کسی رجعت به آن عهد نـورانی و  

نخستین را بخواهد به انقالب پشت کرده است و دسـت  

به براندازی نظام زده است؟ آیا اگر کسی بازگشـت بـه   

نسخه اصیل انقالب اسالمی را طلب کند، آیا اگر کسـی  

ر آن اسالم ناب محمدی که امام منادی و معـرف  خواستا

هایی کـه   گری ها و قشری پرستی آن بود باشد و از خرافه

آیـا   شود بیزاری بجویـد،  با نام دین به مردم فروخته می

تنازل قانون اساسی را دنبال کند،  اگر کسی اجرای بدون

آیا اگر کسی از وفاداری به عهـدهای ایمـانی و انسـانی    

دادگری فراخوانده است؟ آیا چنین کسانی بپرسد جز به 

هـا شـکنجه    ها کتک بخورند، در زنـدان  باید در خیابان

مدت محکوم شـوند؟ آیـا    های طوالنی ببینند و به حبس
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دهد مردمـی کـه بـا مسـالمت      اسالم و قرآن اجازه می

 کنند کشته شوند؟ حاکمانشان را به عدالت امر می

نـاس فبشـرهم   و یقتلون الذین یامرون بالقسـط مـن ال  

 بعذاب الیم

کننـد بـه قتـل     و مردمی را که بـه دادگـری امـر مـی    

 .رسانند، پس آنان را به عذابی دردناک بشارت ده می

بسیج چه بود و چه خواهد بـود اگـر بـه مسـیری کـه      

رویش گذاشته شده است ادامه دهـد؟ آن نیرویـی    پیش

که یک زمان نماینده شجاعت ملت ما بود آیا اینـک بـه   

ته شود تا ایرانیان را بترساند؟ کامال پیداست که کار گرف

ترین راهبـرد اقلیـت اقتـدارطلب ایجـاد      آخرین و تازه

پوشـند و   های مخوف می هراس در مردم است. آیا لباس

گیرند  های نظامی به خود می های شهر آرایش در خیابان 

ترسانند  وطنانشان را مرعوب کنند؟ یا مردم را می تا هم

رسند؟ یا فرزندان انقالب را به هفت سال ت چون خود می

کنند تا به خود  و ده سال و پانزده سال زندان محکوم می

کنند که با این رفتارهـای   تسلی داده باشند؟ و فکر نمی
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بینانه چگونه امنیت ملی کشور را در معرض خطـر   کوته

 .دهند قرار می

ها به مرزهای این  کافی است مردم بترسند تا پای قدرت

باز شود. کافی اسـت سـمعه شـجاعت ایـن ملـت       بوم

دار گردد و بیگانـه در دالوری و اسـتواری آنـان     خدشه

تردید کند تا خواب های سی ساله تعبیـر شـود. بـه دو    

کشور همسایه ما که اینک در اشغال خارجی قـرار دارد  

نگاه کنید. در هر دو آنها نخست مردم ترسانده شدند و 

بخشی به این دو  شعار آزادیها با  ظاهرا قدرت.ترسیدند

هـا   حال که وقتی ابوغریب کشور قدم گذاشتند، در عین

هـای   انداختند طمـع خـویش را در چهـره    را به راه می

زده مردم پنهان نکردند. آنها بـا صـراحتی کـه     وحشت

گفتند  بیشتر از آن ممکن نبود به مردم این دو کشور می

وحشـت   هایی هستید که از صدام و طالبـان  شما همان

های رعـب   داشتید، پس اینک حق آن است که از سالح

های افراطـی   انگیزتر ما بیشتر بترسید. حتی تروریست

هنوز به آن امید که بتوانند همچون خونخواران پـیش از  
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خود بر هراس مردم این کشورها حکومت کنند آنـان را  

هـای صـدام و    کشند. قربانیـان ددمنشـی   بیرحمانه می

پردازنـد، کمـا    ند تاوان ترس خود را میطالبان هنوز دار

این که ملت ما هنوز امنیت و آرامش خویش را مرهـون  

شجاعت و استحکامی اسـت کـه در طـول سـی سـال      

 .گذشته به نمایش گذاشت

خواهند این سرمایه را از  حال کسانی در داخل کشور می

ترسند،  های آنان مردم یا نمی ما بگیرند. در مقابل نمایش

سند، و این آخرین حربه هـم از آنـان سـلب    تر که نمی

ترسند. در آن صورت آیـا   شود، و یا خدای ناکرده می می

های جنگی از تمامیت ایـن کشـور حفاظـت     بازی اسباب

 خواهدکرد؟

بسیج در تاریخ معاصر ما نه فقط یـک نـام، بلکـه یـک     

شویم؛ تـا جـایی    نیاز نمی عملکرد بود که هرگز از آن بی

هـای   متصدیان این عملکرد ماموریتکه اگر معدودی از 

خود را فراموش کنند الزم است ما مردم خود آنها را بـر  

تـر از   ضرورتی، حتـی بـه مراتـب مهـم     .عهده بگیریم
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کنـد کـه اجـازه     های جنبش سبز ما را مجبور می آرمان

 .ندهیم کسی در ترسیدن ما طمع کند

و بدانیم که باالتر از سـیاهی رنگـی نیسـت. ترسـاندن     

ن تیر ترکش است. مخالفانتان اشتباه کردنـد و در  آخری

مقابل مسالمت و مقاومت شما آن را بـه کـار بردنـد تـا     

دیگـری نداشـته باشـند. چـاره       اگرکارگر نشود چـاره 

راستین آنها هم خود شمایید، روزی که از مخالفان خود 

های رنگارنگ شما نیز به معنای اصـرار   بپرسید آیا پرچم

زل قانون اساسـی اسـت، و اگـر آری    بر اجرای بدون تنا

گفتند آنها را بپذیرید. آن روز وقتی است که همه با هم 

 .شویم سبز می

 میر حسین موسوی

 ۴۸۱۱آذر  ۱
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ز مردم، همزمان با عید سعید غدیر خم جمعی ا

ها با حضور در دارالزهرا  های سیاسی و شخصیت چهره

با میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد دیدار و 

 .ها تبریک گفتند عید سادات را به آن

در این  موسوی میرحسین مهندس کلمه، گزارش به

مراسم با تبریک عید غدیر خم با بیان اینکه این عید 

کشور وجود دارد، شده ای که در  همزمان با شرایط ویژه

های ایام اهلل و روزهای  است تصریح کرد: یکی از ویژگی

ها  خدا این است که متاثر از شرایط فعلی این مناسبت

ها  شوند و معناهای جدیدی از آن دوباره باز تفسیر می
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کنیم عید غدیر امسال هم از این امر مستثنی  درک می

  نیست.

ز شعارهای مهم نخست وزیر محبوب امام گفت: یکی ا

اوایل انقالب؛ برابری، برادری و حکومت عدل علی؛ بود 

ها  که همه در ابتدای انقالب دنبال تحقق این شعار

بودیم. حکومت علی )ع( برای همه افرادی که در آن 

ها که خیلی  ها آمدند الگو بود چه آن دوران به خیابان

ها که کمتر به این امور توجه  مذهبی بودند و چه آن

  داشتند.

وی با اشاره به شیوه حکومت داری و مشی علی )ع( در 

زندگی و رفتار با دیگران تصریح کرد: ابعاد زندگی 

حضرت علی )ع( آنقدر خاص و مهم است که حتی یک 

های و شخصیت  مسیحی با چاپ کتابی تمام ویژگی

  ایشان را مورد توجه قرار داده است.

یران ر حسین موسوی تاکید کرد: ملت ا می

ترین ملت بود که به زندگی حضرت علی نگاه  شایسته

  کند و آن را مشی خود قرار دهد.
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وی افزود: امروز بیش از همیشه نیاز داریم که به آن الگو 

و فضا مراجعه کنیم زیرا در آن مشی و روش عدالت، 

  خواست. آزادی، برابری را برای همه مردم می

در دوران زندگی  وی با اشاره به برخی وقایع تاریخی

ها درباره دادگاهی که حضرت  حضرت علی )ع( گفت: بار

کند  علی )ع( با یک فرد یهودی در آن حضور پیدا می

ایم. وقتی احترامی بیش از فرد یهود به حضرت  شنیده

کنند. یا اینکه  شود ایشان اعتراض می گذاشته می

ها در تاریخ  دلسوزی حضرت علی نسبت به فقرا بار

کید قرار گرفته است. امام علی )ع( حتی رعایت مورد تا

کرد. و از شمع بیت المال برای  شمع بیت المال را نیز می

  کردند. امور شخصی خود استفاده نمی

آخرین نخست وزیر کشورمان گفت: بسیاری از 

ها و مشی حضرت علی و بسیار موارد دیگر در  ویژگی

رد برای ذهن مردم ما باقی مانده است چرا که این موا

ها شکل  ای که باید بر اساس این معیار تحکیم جامعه

  گرفت تعیین کننده بود. می
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وی با تاکید بر اینکه هم اکنون بیش از هر زمان دیگری 

نیاز داریم تا جامعه خود را با آن دوره و مشی مقایسه 

های خود را با آن  ها، دادگاه و زندان کنیم گفت: محکمه

  زمان مقایسه کنیم.

ی افزود: شب شهادت حضرت علی )ع( را به یاد آوریم و

که به فرزندان خود درباره ابن ملجم )قاتل( خود چه 

ماند چه رفتاری با  سفارشی کرد که اگر حضرت زنده می

ابن ملجم شود و اگر حضرت به شهادت رسید با او 

  چگونه برخورد شود.

خواست چنین  مهندس موسوی تصریح کرد: جامعه می

هایی در حکومت دنبال شود. اگر حکومتی نتواند  ویژگی

همانند حضرت علی عمل کند باید حداقل گرایشی به 

سمت مشی ایشان در خود نشان دهد که متوجه شویم 

به آن سمت مایل است نه اینکه در شب عید غدیر فرد 

بیماری را که عمل جراحی کرده و مشکل دارد را به 

حضرت علی )ع( هیچ ها با سیره  زندان برگرداند. این

  انطباقی ندارد.
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وی تاکید کرد: ما که افتخار داریم تا حکومت علی )ع( 

هایی از آن  را الگوی خود قرار دهیم بنابراین باید بارقه

  را در زندگی خود ببینیم.

 

موسوی با طرح این سوال که آیا شرایط امروز برگرفته 

  از زندگی و مشی حضرت علی است؟ گفت:

ی به رنگ سبز انداختن نیست. جامعه علوی جامعه علو

با تعهد در مقابل مردم، با عدل و انصاف، با مردم داری و 

  آید. شفقت به مردم به دست می

ای اشاره کرد و گفت: چند سال پیش  وی به خاطره

شورای انقالب فرهنگی سالی را به عنوان سیره حضرت 

نگی علی )ع( نامگذاری کرد تا این راستا کارهای فره

ای نهج البالغه  صورت گیرد. در آن دوران وزارتخانه

ای را هم برای من فرستاد اما این نهج  چاپ و نسخه

شد آن را  البالغه چنان سنگین بود که به سختی می

بلند کرد. مشخص شد چاپ این کتاب تنها زینتی است 

  که من آن نهج البالغه را نگه نداشتم.
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علی )ع( چاپ نهج موسوی افزود: آیا ما از سیره 

ها را خواند و فهمید و  های بزرگ که نتوان آن البالغه

ایم؟ یا واقعا به دنبال  فقط برای زینت است را یاد گرفته

  عدل و عدالت علی )ع( هستیم.

وی تاکید کرد: زندگی علی )ع( امروز و در این عید 

آید و آرزو و  تر از همیشه به خاطر ما می غدیر برجسته

یم در این روز همه ملت ایران، مسئوالن و کن دعا می

اند به سمت  همه آنهایی که در راه مبارزه گام برداشته

سیره حضرت علی )ع( هدایت و از دل به سمت جامعه 

  حرکت کنند.

وی در پایان تصریح کرد: باید توجه داشت همانطور که 

در روایات آمده است یک جامعه، حکومت و یا نظام با 

  ماند. ماند اما با ظلم باقی نمی کفر باقی می

های سیاسی  به گزارش کلمه، در این مراسم برخی چهره

پور، شکوری راد، محمد  همچون علی اکبر محتشمی

پور، دکتر واعظ مهدوی، دکتر حاضری،  نعیمی
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های زندانیان سیاسی همچون خانواده دکتر  خانواده

 میردامادی، مصطفی تاجزاده و .... حضور داشتند.
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 شانزده آذر - شانزدهم ی بیانیه
 

  مردم، های وجدان میدانِ در

 است سقوط حال در خاکریزهایتان
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

عید سعید غدیر را بـه ملـت مسـلمان ایـران تبریـک      

هـای   گویم و از خداوند متعال نزدیک شدن به آرمان می

سـلمانان جهـان   صاحب غدیر را برای آنـان و تمـامی م  

کنم. در این عید شیعیان برای هـم برکـت و    مسئلت می

هــایی را  کننــد و از یکــدیگر تحفــه بهــروزی آرزو مــی

طلبند که به تحقق چنین آرزوهـایی کمـک کنـد و     می

متضمن سرانجامی نیکو برای ملت و کشور خصوصـا در  

زده کنونی باشد. چنین انتظاری از ما نیـز   شرایط بحران
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گر این انتظـار وجـود نداشـت بـرآورده     هست و حتی ا

ای بر عهده ما بود. بـرای ایـن منظـور     کردن آن وظیفه

آید صمیمیت در خیرخواهی اسـت،   کاری که از ما برمی

حتی اگر آن را نپذیرند، و پایداری در دوراندیشی است، 

تـر   حتی اگر چنین نامی بر آن نگذارند. خطرهایی بزرگ

چه دیگران از خویشتن از آن در پیش است که چه ما و 

تـر از آن در برابـر قـرار     هایی سترگ یاد کنیم و واقعیت

دارند که با نادیدن ناپدید شوند. با استمداد از لطـافتی  

که فضای عید ایجاد کرده است و با استفاده از فرصـتی  

آورد چه چیز بهتـر از   که روز شانزدهم آذر به وجود می

د امـروز باشـد؛   توانـد داروی در  پرداختن به آنچه مـی 

هـا را کنـار    دارویی که الزاما تلخ نیست، اگر پیشداوری

 .بگذاریم

روز دانشجو در پیش است. در تاریخ معاصر مـا جنـبش   

دانشجویی همواره نوعی پرچم و گواه برای حرکت مردم 

ترین  بوده است. در روزهای تلخ بعد از کودتا و در تاریک

آرزوها برباد رفتـه  برهه از تاریخ ملت ما، زمانی که همه 
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روی داد  133۲رسید آنچه در شـانزدهم آذر   به نظر می

هـای   کرد روح مردم و خواسته شاهدی بود که معلوم می

و آن « سه قطره خون»شان هنوز زنده است. آن  تاریخی

که روز دانشجو را پایه گذاشتند، اگر « سه آذر اهورایی»

میـت  پس از نیم قرن هنوز از تازگی، درخشـندگی و اه 

برخوردارند، به خاطر آن است کـه نسـبت بـه وجـود و     

دادنـد.   تر در جان مردم شـهادت   حیات واقعیتی عظیم

های پس از آن نیز از سـوی   ها و نسل این گواهی در سال

جنبش دانشجویی ادامـه داشـت و هنـوز ادامـه دارد.     

هـای در حـال تکـوین در     جامعه به دالیل بسیار گرایش

کسانی که تنها بـه ظـاهر آن    بطن خویش را پیش چشم

های بـزرگ معمـوال    کند. دگرگونی نگرند نمایان نمی می

دهند و از بازیگران سیاسی  باره روی می متهمند که یک

کنند. البته در  فرصت هماهنگ شدن با خود را دریغ می

حقیقت هیچ تحولی دفعتا تحقق نیافته است؛ تنها بروز 

د. در چنـین  و ظهور تغییرهاست که شـکلی دفعـی دار  
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شرایط گواهـانی کـه از اعمـاق ناپیـدای جامعـه خبـر       

 .دهند به راستی ارزشمندند می

جنبش دانشجویی در تاریخ معاصر مـا همـواره حـاوی    

های عمیق سیاسـی و   گیری جریان هایی از شکل گزارش 

اجتماعی در متن جامعه بوده است. این نقشی است کـه  

توانسـت و   مـی  کردند اگر حاکمان با درایت برخورد می

هزینه به سمت توسعه و پیشرفت  تواند برای عبور کم می

ها را برساند، اما آنـان خشـمگینانه ایـن     بیشترین بهره

شکنند؛ آنان دوست دارنـد بـه    قیمت را می نشانگر ذی

های دانشجویی جز غوغـای   خود تسلی دهند که حرکت

چند جوان پرسروصدا نیستند که اگـر خـاموش شـوند    

ه از اسـاس پـاک خواهـد شـد؛ داسـتانی      صورت مسئل

ها و تالش برای تولید و تفسـیر   تکراری از انکار واقعیت

اطالعات مطابق میل دولتمردان که تقریبـا هـیچ عهـد    

ای از آن پایان نیافته است. ان هوالء  تاریخی بدون شمه

لشرذمه قلیلون، )گفتند که( اینها گروهی ناچیزنـد )بـه   

ی بیش نیستند(، و انهم لنا ها خس و خاشاک قول امروزی
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آورنـد، و انـا لجمیـع     لغائظون، و آنها ما را به خشم مـی 

بـریم،   بـاش بـه سـر مـی     حاذرون، و ما همگی در آماده

فاخرجناهم من جنات و عیون، پس خداونـد آنـان را از   

سارها بیرون کرد، و کنوز و مقام کـریم، و   ها و چشمه باغ

 .ها و از جایگاه دلپسند از گنج

هـای دور و   تلخ است اگر پس از ایـن همـه عبـرت   چه 

نزدیک مشابه این خطا هنـوز در رفتـار کسـانی دیـده     

آنهایی که اصرار دارند بگویند مردم دیگر سـاکت   شود؛  

ها هـم   اند؛ در دانشگاه اند و فقط دانشجویان مانده شده

هـای   فقط تهران ناآرام است، از تهران هم فقط دانشگاه

د، آنجا هم کانون جنبش و جوشـش،  کنن مادر هیاهو می

چند نفر جوان غریبنـد کـه اگـر آنهـا را بـه اخـراج از       

خوابگاه و محرومیت از تحصیل تهدید و محکـوم کنـیم   

شود. خوب! تمام این کارهـا را کردیـد،    داستان تمام می

پس چرا داستان تمام نشد؟ زیرا حرکت دانشجویی گواه 

ای کاش قدر آن هایی بزرگتر از خویش است.  بر واقعیت

هایی کـه دربـاره تحـوالت     آگهی دانستند، از پیش را می
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گرفتند و خود را با ایـن   می  دهد درس دور و نزدیک می

کردنــد، خصوصــا اینــک کــه  تغییــرات هماهنــگ مــی

ای کوچک از مردم، کـه یکـی از    دانشجویان نه مستوره

دهنـد.   ترین قشرها را تشـکیل مـی   ترین و فعال وسیع

از هر بیست ایرانی یک نفر دانشجوسـت.  درحال حاضر 

متصدیان امور اگر پیش از این به نقش آنان بـه عنـوان   

گواه فردا توجه کرده بودند اینک در چنین بحرانی قرار 

 .نداشتند

البته این یک قاعده دوسویه است. حرکات دانشـجویی  

ای که از تمایالت واقعی جامعه خبر بدهنـد   هم به اندازه

دارند، زیرا قدرت نهادهای اجتماعی در  نیرومند و ریشه

گرو پایبندی به ضرورتی است که آنها را ایجاد و ایجاب 

کند. نسل ما آن زمـان کـه در حرکـات دانشـجویی      می

دید کـه پیونـد بـا مـتن      شرکت داشتیم به روشنی می

هـایش مـوثر اسـت. در آن     جامعه تا چه حد در توانایی

یان بـه چشـم   های بسیاری میان دانشـجو  زمان گرایش

تر بودند به  های اسالمی از همه قوی خورد. اگر انجمن می
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هـای اجتمـاعی بیشـتر      خاطر آن بـود کـه از واقعیـت   

 .کردند نمایندگی می

بسیاری از فعاالن دانشجویی امروز، گردانندگان فـردای  

جامعه خواهند بـود و ایـن دلیلـی مضـاعف اسـت تـا       

ـ  مظهریت از واقعیت ت ندهنـد .  های اجتماعی را از دس

قدرت و سرزندگی آنهـا در گـرو ایـن رمـز اسـت. راز      

ای  موفقیت سیاستمداران نیز همین است. آنها تا انـدازه 

ها و تمایالت جامعه را بشناسند و بـا   که بتوانند خواست

آنها منطبق شوند، بلکه تجلی و گواه آنها قرار بگیرنـد،  

قادرند به کشور خود خدمت کنند، یـا الاقـل قدرتمنـد    

توانـد بـه رغـم                                                            باقی بمانند. و این تصور که کسی مـی 

های مردم بر آنان حکومت کنـد بیشـتر از یـک     گرایش

شود با  توهم نیست. حتی زمانی که یک دولت موفق می

کنـد   تکیه بـر نیـروی سـرکوب موجـودیتش را حفـظ      

ود با آمادگی جامعه بـرای تمکـین   الواقع از انطباق خ فی

در برابر زور ارتزاق کرده است، گرچه این تمکین هم تـا  

 .پاید ابد نمی
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کنـد؛    ترین تحوالت را تجربه می جامعه ما اینک شگرف

بعد از حوادثی که چند ماه گذشته به خود دید کیسـت  

که بتواند این حقیقت را انکار کند؟ ماهیت دقیـق ایـن   

ن بزرگترین سوال برای مـا و بـرای   دگرگونی چیست؟ ای

مخالفان ماست. آنان نیز اگر بدانند که چه رویداد عظیم 

هایشان  دستی خودها و چوب و مبارکی در راه است، کاله

گذارند و به دنبال ابزارهایی برای پرستاری از  را کنار می

 .روند این گیاه پاک که در خاک ما جوانه زده است می

بسـیاری کـه روزهـای پـیش از     هـای   در میان زیبـایی 

کرد زیباترین پدیده جمـع شـدن    انتخابات را نورانی می

های گوناگون گرداگرد هـم بـود. آنهـا     مردمی از سلیقه

هـا و   برای آن کـه بـه ایـن کـار موفـق شـوند تفـاوت       

گذاشتند، بلکـه بـه رسـمیت     هایشان را کنار نمی تنوع

این دید که برای شرکت در  شناختند. کسی الزم نمی می

یکرنگی هویت خویش را از دست بدهد و دیگری شـود.  

هایمان  ها حظی وجود داشت که فطرت شدن در آن یگانه

های سبز انسانی که شهرهای ما  پسندید. آن زنجیره می
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را فرا گرفت نمایشی تهی از حقیقت نبود. قرار نبود بعد 

از آن که از پل گذشتیم به سرنوشت یکـدیگر اهمیـت   

خواست کـه پـس از چشـیدن     هایمان نمی  ندهیم و جان

طعم آن یگانگی از نو پراکنده شویم. چنین چیزی بدون 

ای از طلوع بزرگی و رشـد در حیـات یـک     تردید نشانه

 .ملت است

بزرگی یک ملت در ثروتمند بودن یـا قدرتمنـد شـدن    

نیست؛ اینها فقط بخش کوچکی از آثار آن است. بزرگی 

گی به آن است کـه  یک ملت در عظمت جان اوست. بزر

بتوانیم امور ظاهرا ناسازگار را با هم داشته باشیم. خانـه  

، اما در خانه بـزرگ  «من»کوچک مکانی است فقط برای 

برای دیگران هم جا وجود دارد. کارفرمایی کـه جـانش   

کرد جز با تجاوز به حقوق کـارگران   کوچک بود فکر می

بـزرگ  تواند مالی بیندوزد، حال آن کـه کـارآفرین    نمی

گونـه   بیند. همین تنها راه سود بردن را سود رساندن می

است تفاوت کارگر کوچک و کارگر بزرگ. به هزار دلیـل  

منـد   مند شدن این است که همه با هم بهره تنها راه بهره
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شوند، اما کسانی که کوچکند ظرفی ندارنـد کـه در آن   

دیگری هم بگنجد. همچنین است تفاوت دینـداری کـه   

دینـدار بـزرگ    .و دینداری که کوچک استبزرگ است 

نشـیند و بـا    امام صادق )ع( است که در خانه خدا مـی 

کند. حقیقت خانـه خـدا    منکر خدا حکیمانه گفتگو می

همان قلب اوست که برای همگان جا دارد و بـرای همـه   

حق قائل است؛ حق زیستن، حق شنیدن، حق برگزیدن، 

رگ بـودن، و  حق اشتباه کردن، حق بزرگ بودن. آری بز

اال بزرگ بـه کوچـک چـه کـار دارد؟ غیردینـدار را در      

هـای دیـن رو    تواند به زیبـایی  بیند که می جایگاهی می

است حقیقتی را بیابد احتمـال درک    کند، اگر نتوانسته

تواند کوچـک   آن را از سوی دیگری نادیده نگیرد، یا می

باشد و هر چیزی را که نچشیده است انکـار کنـد؛ هـر    

که بنشیند  آن کند ترک کند و بی را که درک نمی چیزی

اسـاس   و برای فهمیدن گوش بدهد، عقاید دیگران را بی

 .بخواند
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های بزرگی خود را بـه نمـایش    ملت ما اینک دارد نشانه

گذارد؛ آن تحول شگرفی که جامعه مـا در تکـاپوی    می

تجربه آن است این است. البته چیزی کـه اهمیـت دارد   

هـایش را   های آن. نشانه است و نه نشانه خود این بزرگی

گوییم تا خود آن را باور کنیم که چونـان بهـار از    باز می

کند؛ تا به مبارکی  رسد و حیات ما را دیگرگون می راه می

کنـد   آن ایمان بیـاوریم و از تغییراتـی کـه ایجـاد مـی     

نترسیم. این همان رشدی است که انقالب ما به امید آن 

ندی گذشت و از آن غافل شـدیم، ولـی   بنا نهاده شد. چ

پروردگارمان غافل نشد. بذری را که سی سال پـیش از  

این با هزار امید در خاک خود کاشته بودیم پـرورش داد  

 .رویمان قرار داده است هایش را پیش تا اینک که جوانه

های بزرگی یک ملت شبیه به صفاتی است کـه از   نشانه

کسی که آرمـان نـدارد   رود.  یک انسان رشید انتظار می

گرایی  هیچ نمی ارزد، اما کیست که بتواند در عین آرمان

ها از دست ندهد؟ یـک انسـان    ارتباط خود را با واقعیت

رشید؛ و یک ملت بزرگ. اگـر مـردم علیـرغم تمـامی     
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اند همچنان  های تلخی که در این چند ماهه دیده صحنه

ـ  ود اجرای بدون تنازل قانون اساسی را شعار محوری خ

دانند به آن خاطر نیست که اگر چیز دیگری بخواهند  می

بینـی   شود. تنها و تنها حکمت و واقـع  به آنها داده نمی

مردم بود کـه اجـازه نـداد رفتـار زشـت حاکمـان بـه        

 .گسیخته بیانجامد های عصبی و لجام واکنش

به عنوان مثالی دیگر صفت شجاعت را در نظـر آوریـد.   

)مثال یک پدر در دفـاع از   شهامتی که یک انسان رشید

دهد همراه با هیاهو نیست، مـانع از   فرزندش( نشان می

دلیل نیسـت،   های بی دوراندیشی و مستلزم قبول هزینه

انگیزتر و اثرگذارتر از زور بازوی دیگران اسـت.   اما هول

را در شجاعتی کـه مـردم مـا بـه       آیا مشابه این کیفیت

 کنید؟ گذارند مشاهده نمی نمایش می

به عنوان مثالی دیگر انعطاف یک انسان رشید به معنای 

وادادگی نیست، بلکه بدان معناست که او برای رسـیدن  

گشاسـت. در طـول    های گره حل به مقصود خود پر از راه

هــایی کــه مــردم  شــش مــاه گذشــته هــر روز روزنــه
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شد و آنان هربار بدون آن کـه بـه    گشودند بسته می می

آرمانشـان را کنـار بگذارنـد    رودررویی کشیده شوند یا 

 .کردند های جدید خلق می حل    راه

به عنوان مثالی دیگر به صبر و متـانتی کـه در حرکـت    

هایشان را چنان بـا   مردم وجود دارد نگاه کنید؛ خواسته

توانند صد سـال   کنند که گویی می ای زندگی می حوصله

ای که مخالفانشان را خسته  آنها را زندگی کنند؛ حوصله

 .کند ای که از رشد حکایت می رده است، حوصلهک

و به عنوان مثالی دیگر انسان رشـید کسـی اسـت کـه     

های وجـودی   اعتماد به نفس دارد؛ یعنی نسبت به ارزش

گونه نبـودیم.   خود آگاه است. برای زمانی طوالنی ما این

سرهای ما فروافتاده بود. دو قرن وابستگی خودباوری را 

، تا این که انقالب ترمیم این بـاروی  از ملت ما گرفته بود

فروریخته را آغاز کرد. ولی آیا بالفاصله بـه ایـن هـدف    

هـای تـاریخی    رسیدیم و عمق روح خود را از آن لطمـه 

پس چرا وقتی هنرمندانمان در جهان مورد  پاک کردیم؟

شـدیم؟ انگـاری    گرفتند متعجـب مـی   تحسین قرار می
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نری سر بزند، یا اگر دادیم که از ایرانی ه احتمال هم نمی

باور به آن که ممکن است کمترین نکتـه   بدبین بودیم بی

ستایشی در ما وجود داشته باشد به دنبـال ردپـای    قابل

گشتیم. آیا اگر یک انسان رشـید هـم مـورد     توطئه می

دهد؟ یـا او   نشان می  گونه واکنش تحسین قرار گیرد این

هـا نـه    از فضائل خویش آگاه است، به قدری که تمجیـد 

کنــد و نــه مســیرش را تغییــر  زده مــی جــانش را ذوق

ها ایرانیـان را بسـیار    در چند ماه گذشته ملت .دهد می

هـا   ستودند، اما واکنش مردم ما را در مقابل این تحسین

با گذشته مقایسه کنید تا ایمان بیاورید که جان جامعـه  

 .کند های عظمت را تجربه می ما دارد نشانه

ساله آمده است که ایران باید  از بیست اند در سند چشم

قدرت اول منطقه باشد. آیا قرار اسـت در   1808در سال 

آن سال ما به منطقه و جهان راست بگوییم کـه قـدرت   

آیا قرار است در حـالی   بزرگی هستیم یا دروغ بگوییم؟ 

هـای بـزرگ بپوشـیم تـا      ایم لباس که هنوز بزرگ نشده

است در سطح کشـورهای  عظیم به نظر برسیم؟ آیا قرار 
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کـاره افتتـاح کنـیم، یـا      های عمرانی نیمـه  منطقه طرح

ای  مان را بـا امـدادهای رسـانه    خورده سفرهای شکست

هـا قـرار    پیروزی بنامیم، یا خود را کانون دائمی جنجال

دهیم، یا با تحقیر دیگـران و تـوهین بـه آنـان ادعـای      

ـ   ن عظمت کنیم؟ یا قرار است واقعا قدرتمند باشـیم؟ ای

پرسم که یـک کشـور تنهـا زمـانی      سوال را از آنجا می

 .بزرگ است که ملتی بزرگ داشته باشد

دعایمان مستجاب شد و ملت با تکیه بر زانوان خود بـه  

بلوغ و رشدی که شایسته او بود رسید، منتهی مشـکل  

نشیند تا در روز روشن  یک ملت بزرگ نمی آن است که

ت بـزرگ انتخابـات   رایش را ببرند و هیچ نگوید. یک مل

کند. وقتی که یک ملـت   درجه دو انتصابی را تحمل نمی

شود دیگر خدمتگزارانش اجازه ندارنـد بـه او    بزرگ می

بگویند چه باید بخورد و کجا باید برود و چـه کسـی را   

برگزیند و به چه چیز و چه کس اعتماد کند. یـک ملـت   

د کـه  بزرگ از شورای نگهبان انتظار دارد آنها را قانع کن

تقلبی در انتخابات روی نداده است، نه آن که تنها یـک  
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ادعا پیش رویشان بگذارد و ادعای خود را باطل کننـده  

 .انبوهی از مشاهدات و مستندات بداند

خواهند که مسئله انتخابات را فرامـوش کنـیم،    از ما می

گویی مسئله مردم انتخابات است. چگونه توضیح دهیم 

مردم قطعا این نیست که فالنی مسئله  که چنین نیست؟

آنها این است کـه بـه یـک      باشد و فالنی نباشد؛ مسئله

شود. آن چیزی که مـردم    ملت بزرگ بزرگی فروخته می

دارد آن است که به  کند و به واکنش وا می را عصبانی می

 .شود ترین لهجه بزرگی آنان انکار می صریح

راهـش   خواهید که ما نباشیم و شـما باشـید؟   مگر نمی

توجه به این واقعیت است؛ مردم با زیـد و عمـرو عهـد    

پسندند کـه حـق    اخوت ندارند و آن کسی را بیشتر می

ای اسـت کـه    تر ادا کند. این مسئله بزرگی آنان را کامل

توجه به آن نه فقط گره انتخابات، که هزار گره دیگـر را  

گشاید. و اگر بنا باشد حل نشود آرزو کنیـد کـه    نیز می

 .های مشکل در یک انتخابات، محدود بماند هدامن
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های سنگین و عملیـات عظـیم    برادران ما! اگر از هزینه

گیرید شاید صحنه درگیـری را اشـتباه    خود نتیجه نمی

جنگید حال آن که در  ها می در خیابان با سایه اید؛ گرفته

های مردم خاکریزهایتـان پـی در پـی در     میدان وجدان

کنیـد.   دانشگاه را تحمل نمـی  آذر 12حال سقوط است. 

کنید؟ چشـمانی را   آذر چه می 18کنید؟  آذر چه می 17

فایده افتـاده و   های بی که در صحن دانشگاه به رزمایش

کنید؟ اصـال   آنها را نشانه ترس یافته چگونه تسخیر می

همه دانشجویان را ساکت کردید؛ با واقعیت جامعه چـه  

 خواهید کرد؟

گوییم و  ا از روی خیرخواهی میاینها سخنانی است که م

شـنیدند راه پیـروزی خیلـی     شود. اگر مـی  شنیده نمی

گـویم کـه عبـارت از     شد؛ آن پیروزی را می نزدیک می

غلبه یک حزب نیست، بلکه فراگیر شدن بلوغ یک ملت 

های یک  ها را همچون جوانه است؛ آن پیروزی که انسان

ی آن که کند و ب مزرعه یکی یکی و گروه گروه بزرگ می

کند، تا  الزم باشد هویت خود را از دست بدهند سبز می
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کنـد خجالـت    جایی که خود زندانبان از کارهایی که می

 .بکشد

هـا در   اخیرا شنیدم بسیج دانشجویی یکی از دانشـگاه 

مراسم خود برای مخالفان هم فرصت سخن گفتن قـرار  

داده است؛ این یک شروع خوب است. یا شنیدم کـه در  

یر مخالفان مردم به یکدیگر شـال سـبز هدیـه    عید غد

نگرد این را  دهند. از دیدگاهی که این همراه شما می می

این ما نبـودیم کـه سـبز را     بزرگترین عیدی است. زیرا

انتخاب کردیم، بلکه سبز بود که ما را برگزید. آیا ممکن 

است که این رنگ، بـرادران مـا را نیـز برگزینـد؟ آری     

جود کسـی اسـت کـه بـه حیلـه       ممکن است، زیرا ذی

کند، و راه سبز شدن بر هیچ کـس   زننده نگاه نمی حیله

 .بسته نیست

 میر حسین موسوی
 ۴۸۱9آذر  ۴۱
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 همایش سبز ترین فصل سال در دانشگاه تهران*پیام به 
 

 دانشجویان از مستضعفان بی خبر نباشند...
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

یگر با شما دانشجویان عزیـز  من خوشحالم که یک بار د

صحبت می کنم و درودها و سالم های گرمم را بـه شـما   

می رسانم. این اولین بار نیست که خدمت شما هسـتم،  

هر چند دوست داشتم که به جای پیام در میان شما می 

بودم و ان شاءاهلل در موقعیت های دیگری ایـن فرصـت   

ردهمایی و پیش آید که با هم گفتگو داشته باشیم. این گ

جمع شدن در شرایطی برگزار می شود که کشور شرایط 

دشواری را پشت سر مـی گـذارد و دانشـجویان نقـش     

بسیار عظیمی در گذر از این دشواری ها به دوش دارنـد  
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و یقین داریم و امیـدواریم کـه بـر مبنـای آن بشـارت      

 و راحتـی  دشـواری،  و سـختی  هـر  با –حضرت حق که 

 دشـوار  وضعیت این آینده در اهلل شاء ان – است آسانی

 همـه  همـت  با شود؛ تمام ما ملت صالح و خیر به کنونی

 .متعال خداوند کمک با و مردم

بنده سال گذشته در همین سـالن و در برنامـه انجمـن    

اسالمی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهـران صـحبت   

کردم و گفتم که اهمیت انجمن هـای اسـالمی و نقـش    

ارند، از دو جهت است: از یک سـو  عظیمی که بر دوش د

در دانشگاه و با دنیای مدرن روبه رو هستند، تجربه های 

بشری در دسترشان است، در مرزهای دانش به سر مـی  

برند و تمام اتفاقات جهانی را رصد مـی کننـد و از ایـن    

منظر ذهنشان متوجه این تغییـرات هسـت و از تجربـه    

یگر ایشـان بـا   های بشری استفاده می کنند. از سوی د

سنتهای عمیق و گسترده و تمدن بزرگی در تماس اند و 

از این رهگذر هم ذخایر بزرگی برای هدایت هم جامعـه  

دانشگاهی و هم ملت خودشان برمی گیرند. راز قـدرت  
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دانشجویان هم در همین دو جنبه بودن آنان است که از 

سویی به سمت سنت ها حرکت کرده و آنها را طرد نمی 

و پشتوانه حرکت خود قرار می دهنـد و از سـوی   کنند 

دیگر نگاه به سوی جهان مدرن دارند، آلـوده خرافـات   

نمی شوند و می دانند که عظمت کشور و عظمت انسانی 

ایشان در آن است که با بهره گرفتن از تجارب بشری به 

مملکت خدمت کنند و کشور را به مراتب باالتری ارتقـا  

جهت، مسـئولیتی را بـر دوش   دهند. هر یک از این دو 

دانشجویان می گذارد. البته مؤلفه دیگـری نیـز وجـود    

دارد و آن حرکت های دانشجوییست که از ابتدای ایجاد 

در کشور، نسبت به مسائل مردم و کشورشـان حسـاس   

بوده اند. تا جایی که یادم می آید جامعـه دانشـگاهی و   

 اعم –انجمن های اسالمی همواره نسبت به مسائل مردم 

 ایـن  در و انـد  بـوده  حسـاس  – اجتماعی و اقتصادی از

. انـد  داشـته  مـردم  بـا  را هـا  ارتبـاط  قـویترین  زمینه

ه و اراد نمــای تمــام آیینــه جهــت ایــن از دانشــجویان

خواست مردم و مطالبات ایشان بوده انـد. از ایـن نظـر    
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توجه به این نکته الزم است کـه مبـادا شـرایط خـاص     

سیاسی، جامعه دانشـجویی را از   کشور و به ویژه مسائل

 قشر باالخص –توجه به مسائل معیشتی و روزمره مردم 

 کـه  نشـود  طـور  ایـن  و کنـد  غافل – جامعه مستضعف

ئل بی خبر باشند و به آنها اعتنـا  مسا این از دانشجویان

نکنند. همه مسائل جامعه به هـم پیونـد خـورده انـد و     

رویکردهای  چنین نیست که راه حل آنها فقط در یکی از

سیاسی، اجتماعی یا معیشتی باشد. امروز حـوزه هـای   

سیاسی، معیشتی و اقتصادی در هم تنیده اند و بـا هـم   

تداخل می کنند و به جاست که باهم و در کنار هم دیده 

شوند؛ توجه به این موضوع بـه همـه کسـانی کـه مـی      

خواهند سهمی در حل مشکالت کشور داشـته باشـند،   

 دید می بخشد.

نشجویان در کشور ما جامعه بزرگی هستند و فراوانی دا

 بـه  –آنها هم بسیار پرمعناست. فرای اینکه دانشجویان 

یفـی  ک نظـر  از - دیـد  و بصـیرت  از برخـورداری  دلیل

اهمیتی فوق العاده دارند، خود فراوانی آنهـا هـم نکتـه    
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بسیار مهمی است. اگر جامعه دانشگاهی، انجمـن هـای   

جویان به یک فکر برسند، بر سـر  اسالمی و تمامی دانش

مسئله ای اجماع کنند و یا گفتمـانی پیـدا کننـد، ایـن     

 ملـی  سـطح  در – دانشجویان فراوانی بدلیل –موضوع 

 زمـانی سترده از گذشته خواهد داشت. گ بسیار بازتابی

هــزار دانشــجو و دو ســه دانشــگاه در کشــور   70-20

غیـر   داشتیم، اما در حال حاضر ده ها دانشگاه دولتـی، 

دولتی و آزاد فعالیت می کننـد و همـه اینهـا بـه هـم      

پیوسته اند. در چنین شرایطی به جاست که یک سـری  

اصول و معیارها جلوی چشم همگان باشد و همواره بـه  

آنها توجه شود. این معیارها با گفتگـو و تعـامالتی کـه    

دانشجویان در سراسر کشور با هم دارند به دسـت مـی   

بعد از انتخابات اتفاق افتـاد و بـدنبال   آید. جریاناتی که 

آن جنبش سبز یک سری معیارها و چـارچوب هـایی را   

مطرح کرد و به بحث گذاشـت. ایـن معیارهـا محصـول     

اری است و همین نقطه قوت آن تعامل انسان های بیشم

 است.
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برای اینکه مسائل کشور راحت تـر حـل شـود، هزینـه     

داشـته  کمتری پرداخت گردد و اجمـاع بیشـتری هـم    

باشیم، بهتر آن است که حـول قـانون اساسـی اجمـاع     

کنیم. بنده می خواهم خدمت شـما دانشـجویان عزیـز    

عرض کنم که به دلیل حضور مردم و در صـحنه و طـرح   

مطالبات به حقشان، امروزه حساسیت ویژه ای نسبت به 

قانون اساسی بوجود آمده است. قانون اساسـی متنـی   

رجوع مردم عادی است  است خشک که بسیار کم مورد

و معموالً در قوای مقننه، قضاییه و دولت بـه آن رجـوع   

می کنند؛ اما امروزه می بینیم که تبدیل به متنی شـده  

اســت کــه همــه مــردم، اعــم از روشــنفکران، جامعــه 

دانشگاهی و مردم عادی به آن رجـوع مـی کننـد؛ بـه     

جاست که این میل و حساسیت را در جامعـه گسـترش   

وف مردم از چارچوب هایی که قـانون اساسـی   دهیم. وق

برای حاکمیت ایشان بر سرنوشت خودشـان ارائـه مـی    

دهد، برای پیروزی این راه و پیشرفت کشور فوق العاده 

 اساسـی  قانون به پرداختن –مفید است. به همین دلیل 
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 و دانشـگاهی  هـای  جمع در چه باید که است رسالتی –

 بـه  و شود پیگری عادی مردم جمع در چه و دانشجویی

 دانشـجوها  خود البته. دارد وجود هم آن زمینه من نظر

 تـالش  کـه  است شاهد ملت. دارند موضوع این به توجه

دادن گروه هـایی از مـردم در    قرار هم مقابل برای هایی

برابر گروه هایی دیگر صورت می گیـرد و چـه بسـا در    

فضای دانشگاهی نیز چنین باشـد. راه و مشـی چنـین    

دهــایی از طریــق مســالمت آمیــز و بــا اقنــاع و برخور

دلسوزی و محبت است و ما اعتقاد نداریم که هر چه در 

این برخوردها گفته می شود درست است. چه بسا حرف 

های درستی در جناح های گوناگون وجود داشته باشـد.  

به نظر من می بایست تعاملی در سطح ملی صورت گیرد 

اً کسانی کـه از روی  و همه حرف ها شنیده شود. خصوص

اعتقاد فکر و عمل مـی کننـد بیشـتر در معـرض ایـن      

هستند که طرف گفتگو قـرار گیرنـد و بـا آنهـا تعامـل      

صورت گیرد. ما حساب کسانی را که از بیرون دانشـگاه  

می آیند، در دانشگاه آشوب به پا می کننـد و کارهـایی   
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می کنند که سازگار با شأن علمی دانشـگاه نیسـت، از   

جویان جدا می کنیم و یقـین دارم کـه در محـیط    دانش

 گاهی هم چنین برداشتی وجود دارد.دانش

به هر حال راهی آغاز شده اسـت کـه پایـانی نخواهـد     

داشت و هدف این است که قدم هایی به جلو بـرداریم و  

به پیشرفت برسیم. در این مسیر احتیاج بـه مشـارکت   

مرجـع   همه اقشار مردم، گروه های فکری و گروه هـای 

داریم. خصوصاً دانشجویان و دانشگاه ها در این زمینـه  

فوق العاده مهم اند و مرجع نیرومنـدی هسـتند کـه در    

سطح جامعه حضور دارند و پراکندگی خانوادگی آنها در 

سطح ملی به نقش ایشان اهمیتی صدچندان می بخشد. 

من یقین دارم که هر پیامی در دانشگاه با قدرت مطـرح  

یفتد و هر گفتمانی کـه در دانشـگاه شـکل    شود و جا ب

بگیرد، بالفاصله جامعه را متأثر می کنـد؛ از قـدیم هـم    

و  فراوانـی  دلیل به –چنین بوده است و در شرایط فعلی 

این تأثیرگـذاری بیشـتر    -آگاهی بسیار دانشجویان ما 

هم شده است. االن موضوعاتی کـه از طریـق مقـاالت،    
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کتـاب هـای گونـاگون     نوشته ها، رسانه های مجـازی و 

انتقال پیدا می کند و در جو دانشگاه اثـر مـی گـذارد،    

بسیار بیشتر از سابق است و اصالً در تـاریخ کشـور مـا    

ود این امید زیـادی ایجـاد مـی    سابقه نداشته است و خ

 کند.

قشر دانشجو از اندیشیدن هراسی ندارد. بـه نظـر مـن    

ر مـی  کسانی که به مصلحت کشور و ایرانی پیشرفته فک

 هـراس  بی –کنند، نباید هراس داشته باشند که جوانان 

 گفتگـوراه  و تعامـل  بر مبتنی فضایی در و بیندیشند -

ور پـیش پـا بنهنـد.    کش اداره برای را جدیدی های حل

گمان نمی کنم هیچ کشور و هیچ نظامی بـدون گـردش   

افکار و اندیشه ها در یک فضای شفاف، امکان پیروزی و 

اشد. این }آزادی اندیشیدن{ یکـی از  پیشرفت داشته ب

بزرگتــرین مطالبــات ملــت مــا و دانشــجویان اســت و 

دانشجویان در این زمینه کار می کنند. دانشـجوبان، در  

طول تاریخ کشور نشان داده انـد کـه حاضـر بـه دادن     

هزینه اند و ابایی هم از آن ندارند. همین هـم از ایشـان   
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را دارد. به هرحال  انتظار می رود و ملت هم همین انتظار

همانطور که اشاره کردم به صالح ملت و کشور ماست که 

رویکـردی   تمام مطالبات در چارچوبی مسالمت آمیز و با

 مسالمت آمیز مطرح شوند.

من بـرای همـه شـما آرزوی توفیـق و پیـروزی دارم و      

امیدوار هستم که شاهد روزی باشیم کـه اندیشـیدن و   

نه باشد، فضـای آزادی در  بیان اندیشه در کشور کم هزی

کشور حاکم باشد و حرف ها گفته شود. ظرفیـت هضـم   

جامعه را باال ببریم، به ملت خود اعتماد کنیم و بگذاریم 

همه حرف ها زده شود. مردم ما، با این پیشینه تـاریخی  

و اعتقادات دینی یقیناً بهترین ها را در این میان انتخاب 

ه نیسـت کـه فقـط    خواهند کرد. آن جامعه ای پیشرفت

گروهی اندک در میان میدان باشند، نام ملت بـر خـود   

بنهند و در مقابل حاشیه فربهی وجود داشته باشـد کـه   

تعریـف شـده و سـهمی در     "غیر و دیگـری "با عنوان 

اندیشیدن و ارائه راه حل در جامعه نداشـته باشـد. مـا    

نباید بترسیم که اقوام و افکار مختلف گرداگرد هم و در 
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مل با هم راه حل های بهتری برای اداره کشـور ارائـه   تعا

دهند. گمان می کنم که مهمتـرین مرکـز بـرای چنـین     

کاری دانشگاه های عالقه مند به کشـور و انقـالب انـد.    

یقیناً در این راه، دانشجویان مراقب توطئه ها، فشارها و 

کسانی که منفعتی در این طرز فکر ندارند، هستند و بـا  

قین دارم که آن را خنثی می کنند و من ی هوشیاری خود

 شما این چنین هستید.

  .ان شاء اهلل همه شما موفق و پیروز باشید

 میرحسین موسوی

 ــــــ

      انجمن اسالمی دانشجویان دانشـگاه تهـران و علـوم پزشـکی

تهران به مناسبت برگـزاری گردهمـایی بـزرگ دانشـجویان و     

سبزترین فصـل  "نوان دانشگاهیان به مناسبت روز دانشجو با ع

آذر در تاالر شهید چمران دانشـکده ی فنـی    ۲3که روز  "سال

 برگزار شد پیامی را از میرحسین موسوی دریافت کرده بود کـه 

مشکالت بـا   برخی به دلیل طبق توضیح برگزار کنندگان برنامه،

 .گردیدارائه  آذر( ۲5)تاخیر 
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 )ره( یبه مناسبت رحلت آیت اهلل منتظرتسلیت پیام 
 

 

 بسمه تعالی

 دوست گرامی 

 جناب حجت االسالم و المسلمین احمد منتظری

با سالم درگذشت فقیه مبارز مرحوم آیـت اهلل العظمـی   

منتظری را به حضرتعالی و بیت مکرم منتظری تسـلیت  

کنم واز خداوند منان برای آن عالم بزرگ علـو   عرض می

عظیمی درجات و مغفرت و رحمت آرزومندم. این ضایعه 

است که مجموعه علمای دین باید نسبت به جبـران آن  

اهلل العظمی منتظری  اقدام کنند. وجود کسانی چون آیت

برای نسل جوان این کشور مدرکی بود کـه آنـان را بـه    

منـدی از   هایشان بـرای بهـره   تر با نیاز برخوردی عمیق
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کـرد. امیـدوارم    های روحانیت آگاه متقاعد مـی  پشتوانه

و از میان ما رفته است دانشمندانی دیگر ایـن  اینک که ا

ضرورت انکارناپذیر را پاسخ بگویند و اجازه ندهند کـه  

ها آنان را از تکالیفی کـه نسـبت بـه     ها و زمزمه وسوسه

  .های امروز و فـردا دارنـد منصـرف کنـد     اسالم و نسل

 

 میرحسین موسوی

 ۴۸۱۱آذر  ۸۳
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چنین گفت میرحسین 541

 

 

 

 نگستان هنرپیام تشکر و خداحافظی از فره

 

 

 

 بسمه تعالی

 با سالم

اینک که شورایعالی انقالب فرهنگی جایگزین جدیدی 

را برای اداره امور فرهنگستان هنر تعیین کرده است جا 

دارد از همه هنرمندان و دانشگاهیان و فرهیختگان که 

در سالهای گذشته با فرهنگستان هنر همکاری کردند 

  .تشکر نمایم

های اساتید  ها و همکاری نم محبتتوا بنده بویژه نمی

محترم عضو مجمع عمومی فرهنگستان هنر را فراموش 

کنم، در طول یازده سال گذشته همواره از هنر، اخالق و 

ها گرفتم و رأیی که به این  ها درس فرهنگ واالی آن
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ها و  حقیر دادند پیوسته الهام بخش من در سیاستگزاری

  .اداره فرهنگستان هنر بود

ارم که آیندگان قدر سرمایه اجتماعی فراهم امیدو

ای که موجب اعتماد جامعه بزرگ هنرمندان کشور  آمده

به فرهنگستان هنر گردیده است را بدانند و تالش 

تر سازند. همچنین الزم است  نمایند آن را افزون

بدینوسیله از همه کارکنان و همکاران شریف 

ه گزاران و ها بعنوان پای فرهنگستان هنر در همه رده

  .موسسین اصلی این نهاد تشکر نمایم

 میر حسین موسوی

 ۴۸۱۱دی  ۳
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 بیانیۀ هفدهم 

 

 راه حل های برون رفت از بحران –وقایع عاشورا 
 

 

 بسم الرحمن الرحیم

السالم علیک یا ابا عبداهلل. انی سـلم لمـن سـالمکم و    

حرب لمن حاربکم و وال لمن واالکم و عاد لمن عـاداکم.  

 یالیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیماف

شد که اگـر شـما    همواره به اینجانب و دوستان گفته می

اطالعیه ندهید مردم به خیابانها نخواهند آمد و آنـان از  

اعتراضات و مطالبـات خـود دسـت برخواهنـد داشـت      

وآرامش به کشور برخواهد گشت. بنده به عنـوان یـک   

ظر موافق نبودم همراه جنبش عظیم سبز مردمی با این ن
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تا اصالحات الزم بـا تکیـه براصـول     اندیشیدم که و می

روشن که می توان آنها را از قـانون اساسـی اسـتخراج    

 .، آب رفته به جوی باز نخواهد گشت کرد، صورت نگیرد

برای مراسم عاشورای حسینی علیـرغم درخواسـتهای   

فراوان، نه جناب حجـت االسـالم و المسـلمین کروبـی     

ادند و نه حجت االسالم و المسـلمین خـاتمی   اطالعیه د

اطالعیه صادر کردند و نه بنده و دوستانم. با این وصـف  

یک بار دیگر مردمی خداجوی به صحنه آمدند و نشـان  

دادند که شبکه های وسیع اجتماعی و مدنی که در طول 

انتخابات و بعد از آن به صورت خود جوش شکل گرفتـه  

یه نمی مانند. در حـالی کـه   است، منتظر اطالعیه و بیان

مردم نه روزنامه همراه و مشوقی در کنار خود داشتند و 

نه از صدا و سیما، به عنوان رسانه ای ملی و بی طـرف و  

منصف و عاقل بهره مـی بردنـد. بـاز همـه ملـت هـا و       

جهانیان شاهد بودند که در میان طوفانی از تهدیـدها و  

ان حسینی در ایـن  تبلیغات و تکفیرها و اهانتها، عزادار

روز مقدس حسین حسین گویان بـه صـورت مسـالمت    
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آمیز و بدون شعارهای تند روانه میـدانها و مسـیرهایی   

شدند که خود انتخاب کرده بودند و این بـار نیـز چـون    

دفعات گذشته با اعمال تحریـک آمیـز مواجـه شـدند،     

خشونت های غیرقابل باور چون زیر کردن راهپیمایـان،  

یروهای لباس شخصی که امروز هویت آنها بر تیراندازی ن

کسی پوشیده نیست و روز بروز پرده از چهـره آنـان و   

سرانشان کنار زده می شـود، فاجعـه ای را آفریـد کـه     

اثرات آن به این زودی از صحنه سیاسی کشورمان رخت 

 .برنخواهد بست

دهد که  های تکان دهنده عاشورا نشان می مشاهده فیلم

رکات جاهایی به سمت افراط غیر قابـل  اگر شعارها و ح

شود، ناشی از به زیـر انـداختن افـراد     قبول کشانده می

ها، تیراندازی ها و آدم زیر  ها و بلندی گناه از روی پل بی

جالب آنکه در بعضی از این فیلم  . کردن ها و ترورهاست

ها دیده شده است که مردم در پشت چهـره نیروهـای   

بینند و در  برادران خود را میانتظامی و بسیجی مهاجم 

شرایط بحرانی و پر از خشـم و هیـاهوی آنـروز سـعی     
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کنند بدانها آسیبی نرسد. اگر صدا و سیما یـک جـو    می

انصاف و عقل داشت می توانست بـرای تلطیـف فضـا و    

نزدیک کردن مردم به همدیگر گوشه ای از این صـحنه  

ز ولی هیهات! جریـان روزهـای بعـد ا    .ها را نشان دهد

ها و دیگر تمهیدات دولتی  عاشورا و گسترش دستگیری

نشان می دهد که مسئوالن اشتباهات گذشته را این بار 

اندیشـند   کننـد و آنهـا مـی    در وسعت بیشتر تکرار می

  .سیاست ارعاب تنها راه حل است

ها، تهدیدها و  ، خشونت ها گیرم که چند روز با دستگیری

ا سکوت برقرار گردیـد،  ه ها و رسانه بستن دهان روزنامه

تغییر قضاوت مـردم را نسـبت بـه نظـام چگونـه حـل       

ــی ــران   م ــه جب ــب مشــروعیت را چگون ــد؟ تخری کنی

نمائید؟ نگاه مالمت آمیز و متعجب همه جهانیـان از   می

این همه خشونت یک دولت بـه ملـت خـود را چگونـه     

دهید؟ با مشکالت بر زمین مانـده اقتصـادی و    تغییر می

به دلیل ضعف مفرط دولـت روزبـروز    معیشتی کشور که

ای از  کنیـد؟ بـا چـه پشـتوانه     تر می شود چه می وخیم
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کارآمدی و انسجام ملی و سیاست خارجی موثر، سـایه  

های بیشتر را در سـطح بـین    ها و امتیازخواهی قطعنامه

  الملل از سر کشور و ملتمان دور می کنید؟

فکران اینان می اندیشند با عقب راندن نخبگان و روشن

و دانشــگاهیان و فعــاالن از صــحنه سیاســی خواهنــد 

توانست بدون پرداختن ریشه ای به مسائل امروز کشور 

به دیروز قبل از انتخابات برگردند؟ اما کسانی که تـاریخ  

را خوانده اند و کمی با ماهیت پیچیده جوامـع آشـنایی   

دارند می دانند که این تفکر ناشی از یـک تـوهم واقـع    

اه بردن به رویکردهای کم عمق و گول زننـده  گریز و پن

 .است

فرمان اعدام و قتل و  گویم بنده به صراحت و روشنی می

زندانی کروبی و موسـوی و امثـال مـا مشـکل را حـل      

سخنان روز چهارشـنبه میـدان انقـالب و     .نخواهد کرد

قبل از آن نماز جمعه هفته پیش دانشـگاه کـه توسـط    

د گردید، نتایج هـر نـوع   های منتسب به نظام ایرا چهره

اقدام تروریستی را مستقیما بـه سـمت کـانون نشـانه     
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خواهد رفت و گره مشکل بحران کنونی را نـا گشـودنی   

گوساله و بزغاله خواندن بخش عظیمـی   .خواهد ساخت

از جامعه و خس و خاشاک نامیدن آنان و مبـاح کـردن   

خون عزاداران حسینی فاجعه ای است که هـم اکنـون   

ادی مشخص و صدا و سیما در جامعه رخ داده توسط افر

است. این چه سخنرانی است که از تریبون دولتی مردم 

را به جنگ با یکدیگر دعوت می کند و یک عده را حزب 

اهلل می نامد و عده ای دیگر را حزب الشیطان؟ بارهـا در  

کند مـردم توجـه کنیـد     یک سخنرانی کوتاه اعالم می

عوت به جنـگ و شـورش   جنگ است! آیا این سخنان د

داخلی نیست؟ با توجه به استفاده از اصطالحات مذهبی 

و اشاره به آیات و روایات، این مراجع عظام و روحانیون 

توانند بگویند با این گونه اشـخاص   فاضل هستند که می

 توان کرد؟ چه می

آنچه به بنده به عنوان یک فـرد کوچـک ایـن جامعـه     

ای در راه اسـالم و   جمهمربوط می شود استقبال از هر ه

کشور عزیزمان است و سخنان چند روز اخیر بنده را به 
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بکشـید مـا   »یاد کالم امام رحمه اهلل علیه می اندازد که 

بنده ابایی ندارم که یکی از  .«را، ما نیرومندتر می شویم

شهدایی باشم که مردم بعد از انتخابات در راه مطالبـات  

ردند و خون من رنگین به حق دینی و ملی خود تقدیم ک

  .تر از آن شهدا نیست

تا وجود یک بحران جـدی در   گویم بنده به صراحت می

کشور به رسمیت شناخته نشود، راهی بـرای خـروج از   

مشکالت و مسائل پیدا نخواهد شـد. عـدم اذعـان بـه     

بحران، توجیه گر ادامه راه حل های سرکوبگرانه خواهد 

واند راه حل را نه در شد. اذعان به وضعیت بحرانی می ت

تهمت بی دینی  .سرکوب که بر سر آشتی ملی قرار دهد

و همراهی با قدرتهای بیگانه مسـتکبر و افـراد بـدنام و    

جریانهای منحوسی چون منافقین بـه فـرض آنکـه بـه     

حذف فیزیکی تعدادی از خـدمتگزاران اسـالم و مـردم    

منتهی شود ناشی از چشم بستن به ماهیـت مشـکالت   

من به عنوان یک دلسـوز مـی گـویم     .ر استملی کشو

منافقین با خیانت ها و جنایت های خود مرده اند، شـما  
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برای کسب امتیازهای جناحی و کینه ورزی آنها را زنده 

 .نکنید

دانم قبل از آنکـه راه حـل خـودم را بـرای      من الزم می

خروج از بحران مطرح سازم، برهویت اسالمی و ملـی و  

ن و وفادار به قانون اساسـی مـا و   مخالف سلطه بیگانگا

ما پیروان اباعبـداهلل حسـین    .جنبش سبز تاکید نمایم

علیه السالم هستیم. ما شیفتگان حریتـی هسـتیم کـه    

منادیش آن امام مظلوم بود . ما پیرو کسی هسـتیم کـه   

در قلمرو وسیع اسالمی ربودن خلخالی از پای یک زن را 

انی از اسالم هستیم تابید. ما معتقد به تفسیر رحم برنمی

دانند و یا همسانانی در  که انسانها را یا هم کیش هم می

خلقت. نگاهی که بر کرامـت ذاتـی انسـان بـاور دارد و     

برنمی تابد که ضارب او در زندان با غـذایی جـز شـبیه    

غذای او نگهداری شود و یا مورد شـکنجه و امثـال آن   

  .قرار گیرد

سـیاری از آنهـا در   بنده و دوستان عزیزم کـه امـروز ب  

زندانها محبوس هستند پای بندان سرسـخت اسـتقالل   
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کشور هستیم و از اینکه بازار اسالمی ما تبدیل به یـک  

بازار مکاره برای کاالهای بیگانه شده است رنج می بریم. 

ما به شدت با فساد موجود که ناشی از سیاستهای سـوء  

رگ و گوئیم نهـاد بـز   ما می .و عدم تدبیر است مخالفیم

تاثیر گذاری چون سپاه اگر هر روز چرتکه بیاندازد کـه  

تواند از کشور و  قیمت سهام چقدر باال و پائین رفته نمی

منافع ملی آن دفاع نماید؛ هم خود بـه فسـاد کشـیده    

گوئیم و  ما می .کشاند شود و هم کشور را به فساد می می

حاضریم در مباحثات نشان دهـیم کـه امـروز منـافع و     

مستضعفان و کارگران و کارمندان و سایر اقشـار  حقوق 

ملت در یک فساد بزرگ در حـال غـرق شـدن اسـت .     

جنبش سبز مخالف دروغ اسـت و آنـرا آفتـی خانمـان     

داند و از اینرو دروغ های سیاسی  برانداز برای کشور می

و امنیتی و اقتصادی و فرهنگـی و امثـال آنـرا خطـری     

 .دانیم بزرگ برای کشور می

دولت و نظام صادق و رئوف و با شفقت و مبتنـی  ما یک 

خواهیم که به تنوع آراء و عقاید مـردم   بر آراء مردم می



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 552

نه به شکل تهدید که بلکه بصورت یک فرصت نگاه کند. 

ما سرک کشیدن به زندگی خصوصـی مـردم، تفتـیش    

عقاید، تجسس، بستن روزنامه ها و محدود کردن رسانه 

ایی بخش خـود و مخـالف   ها را مخالف دین مترقی و ره

دانـیم. مـا ضـایع     قانون اساسی برآمده از این دین مـی 

کردن یک ریال از بیت المال را در جهت اهداف باندی و 

جناحی حرام می دانیم و می گوئیم که سند چشم انـداز  

ملی بیست ساله که به تایید همه ارکـان نظـام رسـیده    

است امروز به یـک ورق پـاره بـی ارزش تبـدیل شـده      

ما هشدار می دهیم که رقیبان بزرگی در منطقه با  .است

رشدهای اقتصادی دو رقمی در حال ظهور هستند و روز 

به روز قوی تر می شوند . درحالیکه ما متاسفانه از دادن 

یک بودجه ساالنه و نگهداشتن حسابهای ذخیره ارزی و 

های مردم و پاسخگویی در مقابل دیوان  امانت در سپرده

عمـومی و مجلـس شـورای اسـالمی عـاجز      محاسبات 

  .هستیم
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. تا حال نه کـارت   ما نه آمریکایی هستیم و نه انگلیسی

تبریکی برای روسای کشورهای بزرگ فرستاده ایم و نه 

دانیم با اصـالت قـدرت در    امید یاری آنها را داریم و می

روابط بین اللمل هر کشور به دنبال منـافع ملـی خـود    

سانی هستیم که بر عرف و اعتقادات است و ما بیزار از ک

دینی و ملی ملت خود احترام نمی گذارنـد. و مضـحک   

است که بما تهمت اهانت به قرآن، عاشورای امام حسین 

یا پاره کردن عکس حضرت امام قدس سـره زده شـود.   

مسلما حرمت شکنی اگر در روز عاشورا صورت گرفتـه  

رمـت  باشد مورد تایید ما نیسـت، امـا بـدترین نـوع ح    

شکنی را کشتن بندگان بیگناه و عزادار در روز عاشـورا  

  .و در ماههای حرام می دانیم

اما من برآنم که راه حل مشکالت پیش آمـده و بحـران   

موجود چنین است؛ وضعیت کشور امروز چون رودخانـه  

خروشان و عظیمی است که سـیالبهای تنـد و حـواد     

اسـت.   گوناگون باعث طغیان و گل آلود شدن آن شـده 

راه آرام کردن این رودخانه بـزرگ و روشـن سـاختن و    
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زالل کردن آب آن در یک اقدام سریع و عاجـل امکـان   

ای  اندیشیدن باین گونه راه حلها کـه عـده   .پذیر نیست

ای معامله کنند و بده و بستانی صـورت   توبه کنند و عده

گیرد تا این مشکل بزرگ حل شود عمال به بیراهه رفتن 

 .است

هـایی از   راه حل را در روانه ساختن نهرها و چشمه بنده

دانـم کـه    آب روشن و شیرین به بستر این رودخانه می

بتدریج و طی یک فرآیند تدریجی کیفیـت آب و وضـع   

رودخانه را تغییر دهد. و نیز اعتقاد دارم که هنـوز دیـر   

نشده است و نظام ما آن قـدرت را دارد کـه در صـورت    

ن یک نگاه احترام آمیز و توام با تدبیر و در صورت داشت

مالطفت به همه ملت و اقشـار آن ایـن مهـم را بانجـام     

 و نهرها چون که را حلها راه این از تعدادی بنده  برساند.

 تحـت  را ملی فضای تواند می روشن آب از هایی چشمه

 بیـان  ببـرد،  بهبـود  سمت به را اوضاع و دهد قرار تأثیر

 :کنم می
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ذیری مستقیم دولت در مقابل ملت اعالم مسئولیت پ -1

هـای   و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت

هـایش نشـود و    ها و ضـعف  غیرمعمول در مقابل کاستی

دولت مستقیما پاسخگوی مشـکالتی باشـد کـه بـرای     

به یقین اگـر دولـت کارآمـد و     .کشور ایجاد کرده است

محق باشد خواهد توانسـت جـواب مـردم و مجلـس را     

دهد و اگر بی کفایت و ناکارآمـد بـود مجلـس و قـوه     ب

قضائیه در چهارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند 

 .کرد

تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخاباتهـا   -۲

به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه 

. ایـن قـانون بایـد     و بدون خدعه و دخالت قـانع سـازد  

هـا   همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه شرکت

ای و جنـاحی   هـای سـلیقه   تضمین کند و جلوی دخالت

دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفـی سـازد .   

تواند به عنـوان الگـویی مـورد     مجالس اولیه انقالب می

 .توجه قرار گیرند
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آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها.  -3

ده یقین دارم که این اقدام نه به ضعف که بـه درایـت   بن

 هـای  جریان که آگاهیم نیز و  نظام تعبیر خواهد گشت.

 .هستند مخالف حل راه این با منحطی سیاسی

آزادی مطبوعات و رسانه هـا و اجـازه نشـر مجـدد      -8

های توقیف شده جـزء ضـروریات رونـد بهبـود      روزنامه

ـ    است د از بـین بـرود و   . تـرس از آزادی مطبوعـات بای

تجربیات جهانی در این زمینه بایـد مـورد توجـه قـرار     

ای و اهمیت یافتن آنها  های ماهواره . گسترش کانال گیرد

و تاثیرگذاری قاطع این رسانه که بخوبی ناکـافی بـودن   

رساند .  های قدیمی و محدودیت صدا و سیما را می روش

برای مدت  تواند های اینترنتی می ها و محدودیت پارازیت

کوتاهی اثرگذار باشد . تنها راه چاره داشتن رسانه هایی 

متنوع و آگاه و آزاد در داخل کشور است. آیا زمـان آن  

نرسیده است که با اقدامی شجاعانه و ناشی از اعتماد به 

 آنسـوی  از را هـا  نگاه  متفکران و نیروهای خالق جامعه،
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 فرهنگـی و  و سیاسـی  خالقیـت  شـکوفایی  بـه  مرزها

 اجتماعی داخلی برگردانیم؟

برسمیت شناختن حقـوق مـردم بـرای اجتماعـات      -5

قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصـل  

توانـد بـا    قانون اساسی. اقدام در این زمینه که مـی  ۲7

درایت و همکاری همه عالقمندان به کشور صورت گیرد 

و تواند فضـایی تـوام بـا دوسـتی      در طول چند ماه می

محبت ملـی را جـایگزین در گیـری سـازمان بسـیج و      

نیروهای امنیتی با مردم و یا درگیـری مـردم بـا مـردم     

 .نماید

تـوان اضـافه    به بندهای فوق پیشنهادات دیگری نیز می

کرد. به نظر بنده حتی یک جوی کوچـک زالل در ایـن   

بین می تواند مغتنم باشد. ضرورتی ندارد همه بندها بـا  

مشاهده عزم در این راه بروشـنی افـق   هم شروع شود. 

کالم آخر آنکه همه این پیشنهادات  کمک خواهد کرد. و

بدون نیاز به توافـق نامـه و مـذاکره و داد و سـتدهای     
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ــدبیر و خیرخــواهی   سیاســی و از موضــع حکمــت و ت

 . تواند اجرایی شود می

 میرحسین موسوی

  1388دی ماه  11
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 مناسبت شهادت دکتر مسعود علیمحمدی*پیام تسلیت به 

 

 

 بسمه تعالی

شهادت مظلومانه دانشمند برجسـته فیزیـک و اسـتاد    

دانشگاه تهران دکتر مسعود علی محمدی بازگوی ایـن  

حقیقت تلخ است که دشمنان ملت ایران بـرای تحقـق   

منافع خود، قصد دارند از شرایط بحرانی سـود ببرنـد و   

ه بخشـی از طـرح وسـیعی    مسلما این اقدام جنایتکاران

است که ضرورت دارد همگان فارغ از تمایالت سیاسـی،  

  .برای کشف ابعاد دیگر آن به مراقبت و تامل بپردازند

بدیلی  فقدان شخصیت مومن و آزادیخواه و دانشمند بی

ای نیست که هـر   چون دکتر مسعود علی محمدی فاجعه

ایرانی عالقمند بـه سرنوشـت کشـور و انقـالب بـدان      

  .تفاوت بماند یب
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اینجانب این مصیبت بزرگ را به ملـت شـریف ایـران،    

دانشگاهیان و خانواده محترم آن شهید بزرگوار تسلیت 

  .کنم عرض می

 میرحسین موسوی

 ۴۸۱۱دی  ۳۱

 

 
 ــــ

   دکتر مسعود علیمحمدی از دانشمندان هسته ای کشور بود کـه

ن در یک عملیات تروریستی به شـهادت رسـید. وی از حامیـا   

 1388میرحسین موسوی در جریان انتخابات ریاست جمهـوری  

 بود.
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 «کلمـه»سایت گفتگوی تفصیلی با 

 انقالب به اهداف خود نرسیده است...
 

 ۴۸۱۱بهمن  ۴۸

 

پرسش مهندس میرحسین موسوی در گفت و گویی تفصیلی به 

در مورد، اهداف اصیل انقالب اسـالمی، اقـدامات    «کلمه» های 

ضائیه، عملکرد سوء اقتصادی، بسته شدن فضـای رسـانه   قوه ق

ای کشور، برپایی راه پیمایی و تجمع و برنامه های جنبش سبز 

 .پاسخ گفته است

در آستانه سی و یکمین سال انقالب اسـالمی هسـتیم.   
آیا می توانیم از یادآوری و بزرگداشت روزهای پیـروزی  

 انقالب استفاده ای برای امروز خودمان ببریم؟

در مقدمه الزم میدانم سی و یکمین سال پیروزی انقالب 

اسالمی را به همه ملت و به همه خانواده های شهیدان و 

جانبازان و رزمندگان و ایثارگران تبریک بگویم. تحلیل 
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انقالب اسالمی هنوز پایان نیافته. هزاران کتاب و مقالـه  

نوشته شده و هنوز هم نوشته مـی شـود. آنچـه امـروز     

است که انتخابات اخیر و حواد  بعد از آن دوباره جالب 

انقالب اسالمی را در معرض نقد های جدیدی قـرار داده  

 .است

بعضی از این نقد ها بیشتر بـه مشـابه سـازی گـرایش     

دارند، بعضی از آن ها روی تفاوت ها و مشابهت ها تاکید 

می کنند و بعضی دنباله ریشـه هـای نهضـت سـبز در     

تند.به هر حال این نقد ها فوق العاده انقالب اسالمی هس

مفید اند به ویِژه برای نسل جوان که شور اصلی حرکـت  

سبز از آنهاست. عوامل گوناگونی دست به دست هم داد 

تا با شرکت یکپارچه ملت ما به ویِژه تهیدستان جامعه و 

رهبری درخشـان حضـرت امـام خمینـی)ره( انقـالب      

یاری در این زمینـه  اسالمی به پیروزی رسید. مطالب بس

می توان گفت ولی آنچه بسیار مفید است همان اول این 

همـه   57گفتگو به آن اشاره کنم آن است که در سـال  

مردم یکپارچه در صحنه انقالب بودنـد.این وحـدت در   
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صفوف آنقدر عمیق بود که حتی پادگان های نظـامی را  

در بر گرفت. عکـس ادای احتـرام همـافران و افسـران     

به حضرت امام به عنوان  1357بهمن  19هوایی در نیروی

یک سند تاریخی از این نظر اهمیت فوق العاده ای دارد. 

در روز های منتهی به پیروزی انقالب ما دو گروه اقلیـت  

و اکثریت در خیابان ها نداشتیم، بلکه بـه دلیـل آنکـه    

حکومــت مســتبد و منفــور شاهنشــاهی ریشــه هــای 

ور کامل در آن سال هـا از  مشروعیت بخش خود را به ط

دست داده بود حتی در پادگان ها هم زیر پـایش خـالی   

شده بود، در آن برهه حتی گـروه هـای شناسـنامه دار    

سیاسی تمایزات خود را از دسـت داده بودنـد و از روی   

رضایت یا عدم رضایت با حرکت توده هـای میلیـونی و   

 .شعار استقالل آزادی جمهوری اسالمی همراه شدند

می توان گفت فروپاشی رژیم شاهنشاهی اجتناب ناپذیر 

 بود؟

رژیم مشروعیت خود را به طور کامل از دست داده بـود.  

البته کشتارهای خیابانی در تسریع این روند نقش عظیم 
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داشت؛ مخصوصا کشتار هفده شـهریور تعیـین کننـده    

اگر کمی دورتر برویم می توان به قطع و یقین گفت  .بود

وی ها به میـرا  مشـروطیت خیانـت نمـی     که اگر پهل

کردند رژیم شاهنشاهی با اصالت رای مردم و نقشی کـه  

قانون اساسی مشروطه بر عهده شاه گذارده بـود، مـی   

توانست مثل بعضی از کشورها ادامه پید اکنـد. در ایـن   

زمینه از همان اول به حکومت پهلوی ها تذکرات جـدی  

تا پای جـان   داده شد و حتی کسانی مثل شهید مدرس

در این زمینه مقاومت کردند. ولی همه این مقاومت ها و 

تذکرات بی فایـده بـود و بـه فاصـله کمـی از انقـالب       

مشروطیت نظام استبدادی این بار در شکل شبه تجـدد  

گرایانه باز تولید شد. استمرار نسبتا طوالنی پهلوی هـا  

در حکومت نشان می دهد کـه در انقـالب مشـروطیت    

استبداد خود کامگی بطور کامل از بین نرفت  ریشه های

اجتمـاعی و   و این ریشه هـا در قالـب هـای فرهنگـی،    

ساختهای اجتماعی به حیات خود ادامه دادند. بنده یادم 

هست که رژیم شاه در آن سـالها از یـک عکـس بـرای     
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تبلیغات بسیار استفاده می کرد و آن عکس یک رعیتی 

شهای شاه را می بوسید. بود که به زمین افتاده بود و کف

این عکس از نظر آنها نشان پیونـد شـاه و ملـت بـود و     

 .عاقالن البته در این عکس چیزهای دیگری می دیدند

عواملی که باعث بازتولید رژیم های استبدادی در ایران 
 می شد آیا با انقالب اسالمی از بین رفته است؟

شـده  در سالهای اول انقالب اسالمی اکثریت مردم قانع 

بودند که انقالب همه ساختارهایی را کـه مـی توانسـت    

منجر به استبداد و دیکتاتوری شود از بین برده اسـت و  

من هم یک نفر از ایـن جمـع بـودم. ولـی االن چنـین      

امروز هم عوامل و ریشـه هـایی را کـه     .اعتقادی ندارم

منجر به دیکتاتوری می شود می توان شناسایی کـرد و  

بل بازگشت به این دیکتاتوری را کـه  هم مقاومت در مقا

باید گفت مقاومت مردم میرا  گرانبهای انقالب اسالمی 

است. عدم سازگاری مردم با دروغ و تقلب و فساد که ما 

این روزها شاهد آن هستیم به خوبی حضور این میـرا   

را نشان می دهد. همان طور کـه بسـته شـدن فضـای     
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ها و کشـتن  مطبوعاتی و رسـانه ای و پـر شـدن زنـدان    

بیرحمانه مردم در خیاباها که به صورت مسـالمت آمیـز   

احقاق حقوق خود را خواستارند نشـان دهنـده حضـور    

ریشه های اسـتبداد و دیکتـاتوری باقیمانـده از نظـام     

مردم دنبال آزادی و عدالت هستند و  .شاهنشاهی است

متوجه اند که دستگیری ها و اعدام ها با اغراض سیاسی 

با قانون اساسی و قوانین رایج صـورت مـی    و در تعارض

گیرد. آنها از رژیم شاهنشاهی نفـرت دارنـد و در عـین    

حال متوجه اند که با داد و ستدهای بی اهمیت و بـدون  

رعایت مراتب قانونی ممکن است عده ای به کـام مـرگ   

تا امام جمعه بی رحمـی کـه همـواره از     .فرستاده شوند

رده بـه قـوه قضـاییه    تبعیض و خشونت و تقلب دفاع ک

دستمریزاد بگوید. بـرای او مهـم نیسـت کـه شـایعات      

گسترده ای برا ی اعتراف گیری های غیر قانونی وجـود  

دارد و برای او مهم نیست که این افراد ربطی به جریانات 

انتخابات ندارند . مهم برای او اعدام بـرای زهـر چشـم    

گرفتن اسـت. او از قـدرت تکـوینی اثربخشـی خـون      
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ناهان غافل است و نمی داند سیل خـون شـهیدان،   بیگ

مردم اعتقاد به استقالل و آزادی  .رژیم شاه را از بین برد

و جمهور اسالمی را از انقـالب دارنـد. همـان طـور کـه      

مقاومت دلیرانه ملت و رزمندگان در هشت سـال دفـاع   

مقدس ناشی از همین تغییرات بنیادینی بود که انقـالب  

ردم پدید آورده بـود. بیـاد داشـته    اسالمی در روحیه م

باشیم که از جنگهای روس با ایران تا آخر دوران شاه در 

مراحل مختلف بخشهایی از خاک کشورمان در جنگها و 

بحران ها و بازی های سیاسی توسط همـین شـاهان از   

دست رفته بود و دفاع جانانه هشت ساله دفاع مقـدس  

شکست. اکنون  این مدار خطرناک و خار کننده را در هم

هم در صـفوف سـبز مـردم و مرعـوب نشـدن آنهـا و       

پایداریشان بر سر حقوق خودشان ادامه همان مقاومـت  

دفاع مقدس و همان روحیه آزاد منشانه قـوام آمـده در   

را می بینیم. از سوی دیگر امروز وقتـی دیـده    57سال 

می شود که دروغ از سوی دولت و صدا و سیما و روزنامه 

، سکه رایج است؛ وقتی ملت ما می بیند که های وابسته
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عمال این نیروهای امنیتی و نظامی هستند که بر پرونده 

های قوه قضاییه حکم می رانند و در حقیقت ایـن قـوه   

قضاییه است که ضابط نیروهای امنیتی شده اسـت، بـه   

این نتیجه می رسیم که ما در اول انقالب زیاد خوش بین 

 .شده بودیم

به شهادت رسیدن مردانی چـون بهشـتی و   بنده امروز 

مطهری و دیگر شهدای انقالب اسالمی را ناشی از ادامه 

ریشه ها ی استبداد شاهی می دانم که هنوز بطور کامل 

از کشور ما ریشه کن نشده بود. به همـین دلیـل بنـده    

اعتقاد ندارم که انقالب به اهداف خـود رسـیده اسـت.    

رگـزار مـی شـود در    بزرگداشت دهه فجر که هر ساله ب

حقیقت برای هشیاری وبرای تمدید قوا جهت برخورد با 

باقیمانده ریشه های استبداد است. امروز مـردم بـرای   

نیل به عدالت و آزادی و حاکمیت مـردم بـر سرنوشـت    

خود در صحنه حضور دارند و باید بدانیم که ملت مـا در  

 .این راه صدها هزار شهید داده است
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صل تالش و از خود گذشـتگی عظـیم   انقالب اسالمی حا

ملت ماست و کمی غفلت و عقب گرد ما را به استبدادی 

تاریکتر از قبل از انقالب می برد چرا که استبداد به نـام  

دین، بدترین نوع استبداد است و بـه عکـس آگـاهی و    

ایستادگی بر سـر میـرا  اصـلی و آرمانهـای انقـالب      

ا از گذشته ای اسالمی مطالبه جدی آزادی و عدالت ما ر

سیاه به آینده ای روشن عبور می دهد و باقیمانده تفاله 

های خود کامگی را از بـین مـی بـرد و زمینـه را بـرای      

زیستن در فضای آزاد توأم با احترام به تنـوع و تکثـر و   

آزادی اندیشه ها و کرامت ذاتی انسان فراهم می سازد. 

م را خس و بنده اعتقاد دارم، آن قرائت از اسالم که مرد

خاشاک و بزغاله و گوساله می نامد و مـردم را قسـمت   

قسمت می کند تا عده ای بجان عده ای دیگـر بیفتنـد،   

متاثر از فرهنگ شاهنشاهی است. سزاوار بود کـه قـوه   

قضاییه بجای اعدام چند جوان و نوجوان، کـه شـایعات   

جدی در مورد نحوه اعتراف گیری از آنها وجود دارد، به 

 .ه ها توجه می کرداین ریش
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گر چه همانطور که اشاره کردم ما کامال از قـوه قضـاییه   

  قطع امید کرده ایم و قوه قضاییه ای که فرزند فرهیخته،

آزادیخواه و مومن شهید بهشـتی و آزایخواهـان دیگـر    

امثال او را زیر عکس پدرش در راهروهای دادسراها می 

دور شـده  خیلی از اهداف تعریف شـده انقـالب     نشاند،

 .است

امروز زندانها را پاکترین فرزندان ملت پر کـرده انـد؛ از   

دانشجویان و اساتید و دیگر اقشار. مطابق فرمول هـای  

مندرس شده ای به دنبـال پرونـده سـازی بـرای آنهـا      

در  .هستند با پرونده هایی مالی یا جنسی یا جاسوسـی 

حالی که منحرفان واقعـی و غـارتگران بیـت المـال در     

ون از زندان ها مشغول جوالن هستند. آنها به جـای  بیر

آنکه دنبال جاسوسان واقعی باشند انسان های شریف و 

مؤمن را به جاسوسی متهم می کنند. جا دارد در اینجـا  

بنده از همه مشاوران پاک و فداکار و فرهیخته خود کـه  

همگی دستگیر شده اند و در محـبس عـدالت آقایـان    

و شرمندگی خود را از اینکه کنـار  گرفتارند دفاع نمایم 
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آنها نیستم ابراز کنم. این روز ها شبی نیست که بنده به 

امام و شهید بهشتی و دیگر شهیدان عزیز فکر نکـنم و  

با آنها نجوا نکنم که شما چه می خواستید و امروز ما بـه  

کجا رسیده ایم. از مشاوران خود نام نبردم تـا احتـرام   

ن سیاسی ابراز کرده باشم. ایـران  خود را به همه زندانیا

 .نام و فداکاری همه این عزیزان را حفظ خواهد کرد

آیا از ظهور و بروز روحیه استبدادی در رفتـار مسـؤالن   

 می توانید مثال بیاورید؟

نفوذ این روحیه و باقی مانده آثار رژیم مستبد تـاریخی  

را در همه جا در کنار روحیه برآمده از آگاهی و آزادگـی  

ی توان دید. ولی شـاید برتـرین نمونـه را در بـه هـم      م

خوردن روابط منطقی و قانونی ارکان نظام مشاهده مـی  

کنیم. االن به طور واضحی دیده می شود که زور مجلس 

در مواردی که جزء وظایف آن است به دولت نمی رسـد.  

این فقط گفته مخالفان دولـت نیسـت. اصـول گرایـان     

ه می نالند. عدم پاسخ گـویی  منصف و آگاه از این مسئل

در موارد اعالم شده دیوان محاسبات عمـومی، روشـن   
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نبودن نحوه فروش نفت و شیوه های هزینـه کـردن آن،   

بی اعتنایی به برنامه چهـارم و ویـران کـردن دسـتگاه     

برنامه ریزی برای فرار از حساب و کتـاب و الـخ مـوارد    

هـا  بسیار روشنی از برگشت ما حتی به ماقبـل پهلـوی   

است. جای دوری نرویم. چند روز پیش بعضی از رسـانه  

ها نقل کردند که وزیری در اعتراض به سوال خبرنگاران 

در مورد حقوق معلمان گفته است به کسی ربط ندارد که 

معلمان چقدر حقوق می گیرند و چرا کم می گیرند. شما 

شبیه این گفته ها را از مسـئوالن دیگـر و همچنـین از    

 .نیتی می توانید بشنویدنیروهای ام

همچنین در حالی که در مجلس به دلیـل جنایـات بـی    

سابقه در کهریزک گـزارش داده شـده اسـت. یکـی از     

مسئولین می گوید مسئله کهریزک بی خود بزرگ شده 

است. نمونه بارز دیگر ایـن روزهـا نحـوه ارتبـاط قـوه      

قضاییه با باصطالح ضابطین خـودش اسـت. بایـد دیـد     

مان می دهنـد و تصـمیمی مـی گیرنـد یـا      قاضی ها فر

نیروهای انتظامی و امنیتی؟ قوه قضاییه ای که در قانون 
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اساسی به صورتی قوی بر استقالل آن تأکید شده است 

امروز باید دید که اختیاراتش تا چه حد اسـت؟ تـا چـه    

مقدار شأن و منزلت آن مراعات می شود؟ به نظـر مـن   

استبدادی را در مظلـوم  یکی از مظاهر بارز ادامه روحیه 

واقع شدن قوه قضاییه و مجلس می توان مشاهده کرد. 

آیا امروز قوه قضاییه و قوه مقننـه مـی تواننـد از همـه     

اختیاراتی که قانون اساسی برای آنها تعیین کرده است، 

استفاده کنند. مشابهتی که انتخابات ها هم با انتخابـات  

نشانه ها اسـت.   آن دوره پیدا می کند یکی دیگر از این

شما شـیوه رای گیـری مجـالس اول انقـالب را بـا االن      

مقایسه کنید تا ببینید ما به جلو حرکت کرده ایم یا بـه  

 گذشته؟

از مطالبات همیشگی جامعه که در شعارهای تشکل های 
سیاسی بازتاب داشته است عـدالت اجتمـاعی، بـویژه    

عدالت اقتصادی بوده است. گاهی دیده شده اسـت کـه   
آزادی و عدالت در مقابل هم قرار داده شده اند. میتوان 

 .…گرایش خاصی را در جنبش سبز تشخیص داد
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مــردم در مشــروطیت عــدالت مــی خواســتند و از دل 

عدالت، خواست آزادی هم متولد شد تا آنجا که تـاریخ  

اندیشه بشری نشان می دهد خواست عـدالت همیشـه   

دیشـمندان  مطرح بوده است حتی بعضـی از حکمـا و ان  

عدالت را جمع همه فضیلت ها و یا مادر همـه فضـیلت   

های دیگر دانسته اند. من گمان نمی کنم که ما مجبـور  

باشیم میان عدالت و آزادی یکی از آنها را انتخاب کنیم. 

بطور عینی و ملموس شما توجـه کنیـد کـه خـط فقـر      

هشتصد و پنجاه هزار تومانی و وجـود توأمـان تـورم و    

 .رند درخواست آزادی را محدود می کنندبیکاری، دا

درست در همین نقطه است کـه طمـع سـیطره و مهـار     

خواستهای آزادی خواهانه مردم بروز و ظهور پیـدا مـی   

کند. در کوچکتر شدن سفره مردم است که توزیع سیب 

زمینی و اقتصاد صدقه ای برای جلب آرا و خواسته های 

وضعیت موجـود  مردم مورد توجه قرار می گیرد. بررسی 

کشور نشان می دهد که امروز گره خوردن خواست برای 
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عدالت بویژه عدالت اقتصادی بـا خواسـت بـرای آزادی    

 .سیاسی یک ضرورت است

در سالهای قبل از انقـالب، دفـاع نیروهـای انقالبـی و     

جامعه دانشگاهی از اقشار ضعیف یک اصل بود و متصف 

ـ  ران و اقشـار  بودن به همنشینی باکارگران و حقوق بگی

مستضعف یک افتخار بحساب می آمد. به نظـر بنـده از   

نکاتی که همه ما باید به ان توجه کنیم حمایت از منافع 

اقشار زحمت کش است، البته نه برای آنکه از این اقشار 

به صورت ابزاری استفاده شود بلکه بـا ایـن قصـد کـه     

سرنوشت جنبش با سرنوشت همه آحاد ملت بـویژه دو  

که تولید اقتصادی و تولید علمـی دارنـد یعنـی    قشری 

کارگران و معلمان ودانشگاهیان گره بخـورد. بنـده بـه    

دلیل آنکه مشکالت حاد سیاسـی باعـث شـده اسـت     

مشکالت اقشار پایین دست جامعه و حقوق آنان کمتـر  

مورد توجه قرار گیرد، ناراحت هسـتم. وقتـی معیشـت    

آزادی در مردم سامان پیدا می کند، هـم ریشـه هـای    
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جامعه عمیـق تـر مـی شـود و هـم وحـدت و رشـد و        

 .شکوفایی مردم بیشتر می شود

امروز کسانی که مسـئول شـور بختـی مـردم و عقـب      

ماندگی ملی ما هستند و کسـانی کـه مسـئول تـورم و     

بیکاری و ویرانی اقتصاد کشور هستند، مسئول تعطیلی 

ه پروژه های بزرگ و عقب ماندگی ما از رقیبان در منطق

هستند، با تزریق مسکّن ها و سیاست های بی سر و تـه  

ولی عوام فریبانه سعی می کننداز این وضعیت اسـتفاده  

کنند. کـافی اسـت ببینیـد باسـهام عـدالت و حقـوق       

چه بالیی بـه   88بازنشستگان و شیوه غلط اجرای اصل 

سر مملکت آورده اند. سرنوشت برنامه چهارم و بودجـه  

 .ی جدی استسال آینده مایه نگران

مخصوصا با ندانم کاری هایی که منجر به افزایش خطـر  

تحریم ها شده است. به هر حال باید گفـت کـه اقشـار    

مستضعف جامعه که دل در ارزش های اسـالمی دارنـد   

بالقوه خواستار تحقق اهدافی هستند که جنـبش سـبز   

نیز بدنبال آن است. کسانی که خواسـتار اجمـاع ملـی    
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ید بیشتر بـا اقشـار تهـی دسـت گـره      برای تغییراند با

بخورند و از منافع آنها دفاع بکنند گذشته از آن، امـروز  

به دلیل سرنوشت ساز بودن تصمیمات و سیاست هـای  

اقتصادی همه باید به اخبـار و تحلیـل هـای اقتصـادی     

حساسیت نشان بدهند. این روزها حجم اخبار اقتصادی 

یار اندک است و اجتماعی درمقایسه با اخبار سیاسی بس

 .و در این زمینه اطالع رسانی کمی صورت می گیرد

عده ای عبور از قانون اساسی را حالل مشکالت کشـور  
می بینند. آیا به نظر شما ایـن راه حـل واقعـی مسـائل     

 ماست؟

انشااهلل همه ما برای اصالح به میدان آمده ایم، نه بـرای  

اه حـل  انتقام گیری و یا کسب قدرت و یا ویران گـری. ر 

های گذر از قانون اساسی دارای اشکاالت فراوان و جدی 

است. اولین آنها عدم توانایی صاحبان چنین خواسته ای 

برای جلب نظر اکثریت ملت ماست. بدون جلب نظر این 

اکثریت و حتی باید بگویم، بدون ایجاد یک اجماع نباید 

منتظر یک تحول اساسی و معنا دار باشیم. برای همـین  
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از شعارهای معطوف به عبـور از قـانون اساسـی     بعضی

موردسوء ظن مردم متـدین ونهادهـای سـنتی اسـت و     

متاسفانه باید گفت، گـاهی شـعارهای افراطـی در ایـن     

زمینه بیشتر از افراط کاری های اقتدارگرایان به جنبش 

آسیب می رسانند. اینکه شما مخـالف خرافـه گرایـی و    

 .ی استتحجر هستید یک خواست خوب و اساس

ولی اینکه وسط معرکه بحث هایی به میان کشیده شود 

که با اعتقادات و دین و ایمـان مـردم ناسـازگاری دارد،    

مشکوک است. دلیل بعدی برای ابتر بودن عبور از قانون 

اساسی آن است که با ایـن راه حـل، مـا بـه پرتـاب در      

تاریکی دعوت می شویم. اگر ما این ریسـمان اتصـال را   

زحمات و تالش های نسلهای گذشته ماست از که حاصل 

دست بدهیم به قطعات ریز ریـز بـی خاصـیت تبـدیل     

خواهیم شد. طبیعی است که دنبال آن رویگردانی عامه 

مردم از این آشـفتگی و حرکـت در تـاریکی را شـاهد     

باشیم. کسانی که اهداف مبتنی برعبور از قانون اساسی 

ندگوهای بزرگـی  را دنبال می کنند ممکن است امروز بل
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را در اختیار داشته باشند ولی در بطـن جامعـه اهـداف    

ظن جدی روبرو است. مخصوصا کـه در کنـار    آنها با سوء

منادیان عبور از قانون اساسی خواسته و نخواسته آنهـا  

بعضی از چهره های منفور شاهی حضور دارنـد کـه بـه    

صورت فرصت طلبانه ای کینه خود را به مردم و انقـالب  

نمایش می گذارند. کسانی که تئوریسین های شـاهی   به

را در برنامه های خود علم می کنند ظاهرا یادشان رفته 

است که مردم حافظه بسیار خوبی دارند. بهرحـال هـر   

کس بـه انـدازه وزن اجتمـاعی خـود میتوانـد انتظـار       

 .مقبولیت را داشته باشد و نه بیشتر

مشـخص بـه   شعارهایی امروز مفید است که یا بصورت 

تبیین اهداف جنبش کمک کند و یا همدلی عامه مـردم  

را در کنار نخبگان و طبقات میانه جلب کند.همـه بایـد   

بهمن و انقالب اسالمی را اکثریـت قـاطع    ۲۲بدانند که 

مردم ما متعلق به صدها هزار شهید می دانند و تاریخ و 

منش ملت ما با زنجیره ای از این شهدا در شهر و روستا 

 .دیروز انقالب متصل اند به
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هفت ماه برنامه کانال های کشورهای دیگر که متأسفانه 

به دلیل بستن فضای رسانه ای کشور و انحـراف صـدا و   

سیما اهمیت پیدا کرده اند، اثراتی داشته اند. ولی ایـن  

اثرات ضعیف تر از آن هستند که مـردم از منـافع ملـی    

ست بردارن، خود و خواسته های دینی و تاریخی شان د

همچنانکه نباید همچون حربه ای برای اتهام و سـرکوب  

بـه   .واقعیت های جامعه مورد بهره برداری قـرار گیرنـد  

نظر من تالش برای سوق دادن مردم بسـوی شـعارهای   

محدود و از پیش تعیین شده ،اهانت بـه مـردم اسـت و    

باید شعارها از بطن حرکت های مردمی و بصورت خـود  

 57رانه بجوشد. همـانطور کـه در سـال    جوش و غیر آم

شعار استقالل، آزادی، جمهـوری اسـالمی بـه صـورت     

 .طبیعی از دل مردم جوشید

آیا صرف تکیه بر قانون اساسی راه را برای آینـده نمـی   
 بندد؟

بنده جایی گفته ام که قانون اساسی وحی منزل نیسـت  

یکبار تغییر پیدا کرد می توان با  28و همانطور که سال 
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وجه بـه نیازهـای فکـری مـردم و مطالبـات مـردم و       ت

تجربیات ملی گام های مهمـی در جهـت کارآمدسـازی    

بیشتر آن برداشت. منتهی باید بداینم که صرف داشتن 

یک قانون خوب مسئله را حل نمی کند. ما باید به طرف 

سازو کارهایی حرکت کنیم که امکان نقـض و تخطـی از   

قض کنندگان آن در هـر  قانون هزینه های گزافی برای ن

 .سطح و مرتبتی داشته باشد

به نظر بنده جمهوری اسالمی منهای قانون اساسی بـی  

معنا است، و ما عالوه بر مراقبت جهت عدم نقض قـانون  

اجرا نشدن و یا کمتر توجه کردن به بخشـهایی   اساسی،

از قانون اساسی را هم باید نوعی نقـض قـانون اساسـی    

همـین، خواسـت اجـرای بـدون     بحساب بیاوریم. برای 

تنازل قانون اساسی یک خواست راهبردی است از طرف 

دیگر هم به همین دلیل باید به کسانی که عالقه مند بـه  

بقای جمهوری اسالمی هستند بگـوییم اگـر بخشـهای    

قابل مالحظه ای از قانون اساسی بویژه فصـل سـوم آن   

مورد بی اعتنایی قرار گیـرد بطـور قهـری بـدیل هـای      
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یگری برای نظام ظهور خواهد کرد. همه بایـد بـدانیم،   د

عدم رعایت حقوق اساسی مردم که در قـانون اساسـی   

آمده است و هم چنین به رسمیت نشـناختن حاکمیـت   

مردم بر سرنوشت خود به ابطال ایـن میثـاق ارزشـمند    

ملی خواهد انجامیـد. بـه طـور مثـال آن کسـانی کـه       

بـه یـک رویـه    جاسوسی و تجسس را در جامعه تبدیل 

عادی کرده اند، خواسته و ناخواسته تیشه به ریشه نظام 

می زنند. آن کسانی که رسانه ها را محدود کرده انـد و  

صدا و سیما را در انحصار خواسته های خـود قـرار داده   

اند، به سستی پایه های جمهوری اسـالمی کمـک مـی    

 .کنند

گر وارد اشاره به نهرهایی داشتم که ا 17در بیانیه شماره 

رودخانه گل آلود و طغیانی بشوند می توانند جریان آنرا 

بتدریج آرام و روشن گردانند. یکی از آن نهرهای روشن 

می تواند این باشد که رسما اعالم شود که قـرار اسـت   

 .همه به قانون اساسی برگردیم
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به عنوان سوال آخر در مورد راهپیمایی هـا و تجمعـات   

 دنظرتان را بیان بفرمایی

راهپیمایی و تجمعات مسالمت آمیز، حق مـردم اسـت،   

زنان و مردان و جوانان و میانساالن و سـالخوردگان بـه   

نظر من مردم در اصل هیچ کینه ای نسبت به نیروهـای  

انتظامی و بسیج ندارند چرا که آنها را نیز از خـود مـی   

دانند. درگیری موقعی پیش می آید که ایـن نیروهـا در   

ام مردم قرار می گیرند از هزاران عکس مقابل حرکت آر

و فیلم های کوتاه مردمی که درعاشـورا و یـا روزهـا ی    

دیگر گرفته شده می توان فیلم مسـتندی سـاخت تـا    

معلوم شود که درگیری ها و فضای تند دنبال آن چگونه 

به هر حـال انچـه توصـیه بنـده بـه       .ایجاد شده است

و مالطفـت بـا   نیروهای انتظامی و بسیج است، مهربانی 

مردم است و توصیه من به طرفداران جنـبش سـبز آن   

است که تمایز خود را با بقیه مردم، چه کم و چـه زیـاد   

،کم کنند. این نهضت از میان مردم برآمده و متعلق بـه  

مردم است. همـه بـه شـدت بایـد مراقـب اعتقـادات،       



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 584

امـا هـدف    .مقدسات و عرف و هنجارهای جامعه باشند

را درهیچ مرحله ای نباید از یاد ببـریم و  نهایی خودمان 

آن ساختن ایرانی پیشـرفته و مسـتقل و آزاد و متحـد    

است. این هدف تنها با همکاری همـه زنـان و مـردان و    

همه اقشار ملت و همه اندیشه ها و سـلیقه هـا امکـان    

پذیر است. جا دارد بگویم، وقتی می گوییم ایـران بایـد   

قمنـد بـه اعـتالی ایـن     همه ایرانیان داخل و خارج عال

سرزمین و فرهنگ دیرینه و باورهای دینـی، آسـمانی و   

رحمانی آن را در نظر بیاوریم و انشااهلل حرکت سـبز در  

هیچ مرحله ای دسـت از روش هـای مسـالمت آمیـز و     

اخالقی خود در مبارزه برای احقـاق حـق ملـت دسـت     

این حرکت از انتخاب رنگ سبز رنـگ   .برنخواهد داشت

پیامبر به عنوان اسـالم رحمـانی و دوسـتی و     اهل بیت

محبت و وحدت همیشه استفاده کـرده اسـت. جنـبش    

سبز به کرامت ذاتی انسانی و حق تنوع عقاید و اندیشه 

و آزادی بیان احترام می گذارد و از همه جنبش هایی که 

اهداف آنهـا بهـروزی و رشـد ملـت و تضـمین حقـوق       
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و نیـز عـدالت   شهروندی و آزادی های اساسی ملت مـا  

اجتماعی است استقبال می کند و آنها را از خـود جـدا   

 .نمی داند

 آیا شما نماینده و سخن گویی در خارج دارید؟

در جنبش سبز هر شهروند یک رسانه است و راه سـبز  

هیچ نماینده و سخن گـویی در خـارج نـدارد. یکـی از     

زیبایی های فضای سبز آن است که همه حرفهای خـود  

د و این حرکت در یک فضای تعامل گسـترش  را می زنن

می یابد. بنـده هـم بـه عنـوان یـک همـراه نظـرات و        

 .پیشنهادات خودم را در این فضا مطرح می کنم

گاهی در سایتها و فیس بوک و نظـایر آن از شـما نقـل    

ازه این مطالب مـورد تأییـد   قولهایی می شود. تا چه اند
 شماست؟

ی محـدودی مـنعکس   مطالب بنده با امضاء و در سایتها

می شود و من وبالگ شخصی و امثـال آن نـدارم. نقـل    

قولهایی که اشاره کردید از جمله عوارض اجتناب ناپذیر 

 .فضای مجازی است و ارتباطی با من ندارد
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 به مناسبت دهۀ فجر دیدار با دانشجویان 
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دهه فجر را خدمت شـما دانشـجویان و جوانـان عزیـز     

گویم. این دهه یـادآور یـک انقـالب بـزرگ      می تبریک

گوییم انقالب بزرگ فقط به قضاوت یـک   است. وقتی می

طیف، گسـتره و یـا دسـته در نظـام خودمـان مربـوط       

آور در دوران خـود   نیست.این انقالب یک پدیده شگفت

ثار بسیار عمیقی در سـطح جهـانی بـر جـای      بود که آ

 .گذاشته است

کـه خـود انقـالب     هم است ایـن العاده م ای که فوق نکته

گونـه نیسـت کـه     سال تالش ملت است و این ۲0نتیجه 

ای در یک سال یا در روندهای محـدودی   فقط یک عده
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به صحنه آمدند و فداکاری کردند و این انقـالب پیـروز   

شـمار و تجـارب    هـای بـی   شد. این انقالب نتیجه تالش

ای سابقه موضوع بـه بـیش از    فراوان بود. از نظر اندیشه

تی نزدیک پیروزی انقالب رسد. منتها اتفاقا چند دهه می

در کشور افتاد کـه انقـالب را تسـریع کـرد و وسـعت      

بخشید و آن را گسترش داد و مـا شـاهد یـک انقـالب     

 .عظیم بودیم

ذکر  57دالیل مختلفی هم برای پیروزی انقالب در سال 

تر از آن رهبری  اند، دالیل سیاسی، اقتصادی و مهم کرده

ار اساسـی در  درخشان حضرت امام )ره( که نقش بسـی 

یک از این دالیل نباید ما را  اند. اما هیچ این رابطه داشته

 .ها غافل کند. باید مجموعه عوامل را با هم دید از ریشه

تحلیل شعارهایی که مردم در دوران پیـروزی انقـالب و   

دادند برای ما مهـم اسـت،    بعد از پیروزی انقالب سر می

عار کلیـدی  یک ش« استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی»

در آن موقع بود که باید معنای آن تبیین شود و دالیـل  

تاریخی که مردم به این شعارها رسیدند مورد توجه قرار 
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گیرد. اما شعارهای دیگری وجود دارد که امروز در سایه 

کننده این شعار  قرار گرفته و آن شعارها نیز خود تکمیل

 .اصلی است

های بعد از پیـروزی   یکی از شعارهایی که در راهپیمایی

 57بهمن  ۲۲انقالب اسالمی مطرح شد، چون در فاصله 

تا تقریباً یک سال بعد، هر چند روز یک بار راهپیمـایی  

این شـعار سـر داده    58داشتیم. مخصوصاً در بهار سال 

؛ این شعار را «در بهار آزادی، جای شهدا خالی»شده که 

ـ     کسی به مردم یـاد نمـی   س داد، بلکـه مـردم خـود لم

ای برای آزادی ایسـتادند و جنگیدنـد    کردند که عده می

چون یکی از اهداف اصلی انقالب اسالمی نیل بـه آزادی  

بهـار  »خوردند که آنها  بود و حسرت دوستان خود را می

را ندیدند و لذت و وسعت آن را لمـس نکردنـد.   « آزادی

ای شـهید   ضمن اینکه آن موقع باب شد وقتی خـانواده 

گفتند. بـه یـاد دارم، در بـاالی     تبریک میداد به او  می

زدند. این مسائل از ابتدای  منزل خانواده شهدا پرچم می

دوران پیروزی انقالب شروع شد و به دفاع مقـدس هـم   
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رسید. ولی در عین حال این حسرت وجود داشـت کـه   

 .ای از یاران، این دوران را ندیدند عده

راگیـری آن  خود این شعار به نظر من اگر دقت کنیم و ف

را لمس کنیم هم در ایجاد و تفسیر قانون اساسی و هـم  

، «استقالل، آزادی، جمهـوری اسـالمی  »در تفسیر شعار 

 .تواند داشته باشد نقش بزرگی می

گردیم، بسیار مهم است که  وقتی به قانون اساسی باز می

فضایی که منجر به نوشتن ایـن قـانون شـد را در نظـر     

شود کـه اگـر    منجر به این میبگیریم. دقت در آن فضا 

شناخت دقیقی از مسئله نداریم، که این قانون اساسـی  

چه معنایی دارد، بتوانیم وابستگی و پیوستگی اصول آن 

 .را درک کنیم

به هر حال خود آن مقدمات و سـوابق، اهمیـت زیـادی    

دارد. بویژه شعارها و فضای آن موقع بسیار مهم اسـت.  

ما همیشـه در معـرض ایـن    بگویم  باید  به همین دلیل

کنند،  موضوع هستیم که وقتی کتاب خدا را تحریف می

طبیعی است که میثاق ملی بشری را هم با گذشت زمان 
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و دور شدن از سرچشمه و سرمنشأ آن و بنا بـه دالیـل   

کنند.  گوناگون از جمله منافع فردی و باندی تحریف می

 هـا برسـیم بایـد یـک     اما برای اینکه به آن سرچشـمه 

بازسازی از آن شرایط در دست داشته باشیم، در عـین  

حال نگاه نو و امروزی خود را هم در این تفسیرها از یاد 

 .نبریم

حقیقت این است که اگر ترکیب مجلس خبرگان قـانون  

اساسی و سخنان اعضای این مجلس مورد بررسی قـرار  

رسـد   دهد که به نظر می هایی را نشان می گیرد، دغدغه

هـا   ها هنوز وجود دارد و آن دغدغه ن دغدغهبخشی از آ

در مورد اصول مهمی که در مورد حقوق اساسی مـردم،  

 خیلـی  هـای  بحـث  و بوده مطرح …مسائل اقتصادی و 

 آن خود. نبوده دلیل بی داده اختصاص خود به را طوالنی

 و وسیع گوی و گفت یک حاصل من، نظر به گوها و گفت

گونـه   ده اسـت و ایـن  ما بـو   ملت میان تاریخی طوالنی

نیست که تعداد محدودی از خبرگان بحث کردند و ایـن  

قانون را نوشتند. این مسائل تحت تأثیر شرایط تاریخی، 
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های موجود در جامعه و گفت و گوی میان احزاب  گفتمان

 .ها بوده است و گروه

ها بعد از مشروطه نیز در جریان بود. شـما   اینگونه بحث

حقوق مردم و عـدم تجسـس در    اگر به اصول اقتصادی،

امور خصوصی در قانون اساسی باز گردید، درواقع نتیجه 

های سابق بوده که چنـین   عمری تجربیات تلخ در رژیم

که برداشـت   دادند. لذا به خاطر این کارهایی را انجام می

درستی از قانون اساسی و انقالب داشـته باشـیم، بایـد    

 .شرایط آن موقع کامالً سنجیده شود

این موضوع به این خاطر است کـه در شـرایط فعلـی و    

هایی بـا   وجود فضای خاص سیاسی چه بسا افراد و گروه

توجه به مشکالتی که آنها با انقالب داشته و یا انقالب با 

آنها، سعی کنند تحریفی را در این زمینه باعث شـوند و  

شود و برعکس، یک نـوع   بینیم حقایقی گفته نمی ما می

های انقـالب اسـالمی    هایی در مورد بنیانشک و تردید

گیرد. ولی فقط این مسئله نیست کـه چهـره    صورت می

کند بلکه در این سـو   واقعی انقالب اسالمی را تهدید می
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هم افرادی که صـاحب مـال، امکانـات و منـافعی هـم      

اند باز هم تفسیر خـاص براسـاس منـافع خـود از      شده

 .دهند قانون اساسی را ارائه می

بینیم که برخی اصول برجسـته و برخـی    همین میبرای 

شود، در حالی که قانون اساسی یـک   رنگ می اصول کم

مجموعه به هم پیوسته است و باطل شدن بخشی از آن 

های دیگری منجـر شـود و    تواند به باطل شدن بخش می

اثر کند و پشتوانه مردمی از قانونی اساسـی را   ن را بی آ

 .حذف کند

نظر من، بسیار مهـم اسـت کـه ایـن      به همین دلیل به

مسائل با هم دیده شود. باید دید که چه کسانی از بسته 

برند و یا سایر اصول  ها سود می ها و رسانه شدن روزنامه

قانون اساسی که باید به آن پرداخـت. قـانون اساسـی    

گـردد،   وقتی به مسئله اقوام، زنان، حقوق مردم باز مـی 

هـایی اسـت کـه در     لشکنم معدل نتایج و چـا  فکر می

های قبل از انقالب اسالمی در کشور ایجـاد شـده و    دهه
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به این دلیل، هیچ دلیلی ندارد که ما را قانع کند، که مـا  

 .نظر کنیم از بخشی از این اصول صرف

های دیگری  کنم. البته بحث مثالی در این مورد مطرح می

هم وجود دارد که الزم است مطرح شـود و جـا دارد در   

رسـد   اهمیت به نظر مـی  روزها مسائلی که شاید کم این

های اول انقـالب اسـالمی،    هم مطرح شود. یکی از بحث

 .برقراری نظام شورایی بود

گفتند؛ باید از شورا استفاده شود. ایـن مسـئله    همه می

اصـل در قـانون    7کـنم   منجر به این شد که فکـر مـی  

سب اساسی در مورد شوراها وجود داشته باشد ولی متنا

های مفصلی پشت آن هست، غیر  اصل که بحث 7با این 

های مجلـس خبرگـان؛ بـه یـاد دارم در صـحن       از بحث

اصل به  7ها بحث بود، اما از این  مساجد، منابر، دانشگاه

ایم و ظرفیت عظیم آن را که  اندازه کافی استفاده نکرده

تواند بسیاری از مشکالت کشور را حل کند و سـایه   می

استبداد، حاکمیت نظرهای شخصی و منافع  دیکتاتوری،

 .ایم گروهی را از نظام دور کند، هنوز استفاده نکرده
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اول انقالب بحث بود که کشور ما با توجه به تنوع اقوام و 

تواند به سمت یـک حکومـت    ها نمی ها و فرهنگ قومیت

فدرالی پیش برود ولی عدم تمرکز را در اصول مربوط به 

شد واقعاً چنین ظرفیتـی در ایـن    شوراها در نظر گرفته

 .اصول وجود دارد

شاید زمانی به دلیل نپختگی و شـرایط جنـگ و سـایر    

دالیل، اجرای آن به عقب افتاده سـه بـار در دهـه اول    

انقالب، اگر ذهنم درست یاری کند، ما طرح هـایی را در  

مورد شوراها به مجلس دادیم. ولی متأسفانه به تـدریج  

شد و منجر به همین شوراهای شهر دامنه اختیارات کم 

و روستا شد که البته شوراهای شهر هم باز غنیمت است 

و به نظر من یکی از قوانین خوب ما همین قانون شوراها 

پردازیم، محـل سـؤال    است. ولی چرا به این اصول نمی

کنم جای سؤال برای همه ما باید باشـد.   است و فکر می

ود دارد، ولی یکـی از  نیتی وج خواهم بگویم سوء من نمی

های رایج و مسائلی که در کشور پیش آمـده بـه    بحران

نوعی نتیجه این تفکر است که بسـیاری از ایـن اصـول    
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قانون اساسی که ظرفیـت فراوانـی دارنـد را بـه کنـار      

 .ایم گذاشته

آنچه بعد از انتخابات دهم ریاست جمهـوری در کشـور   

ــد    ــث گردی ــی را باع ــت عظیم ــاد و حرک ــاق افت و اتف

ای در آن زاده شد، از این نظـر اهمیـت    های تازه اندیشه

دارد که ممکن است به ما کمک کند تا مجـدداً بتـوانیم   

ای را از قانون اساسی ارائه کنـیم.   و زنده« باز تفسیر نو»

 .تفسیری که بتواند مشکالت کشور را حل کند

شما در نظر داشته باشید که به هر حال جامعـه مـا بـه    

رده است و جامعه جهانی و محیطی ما هم شدت تغییر ک

تغییر کرده است و به تبع آن، به دلیل تغییـرات فضـای   

هایی هم در کشور اتفاق افتاده اسـت.   جهانی، دگرگونی

ن در  فروپاشی شوروی را نباید دست کم گرفت، آثـار آ 

کشور ما بسیار عمیق است. به یاد داشته باشیم کـه در  

ال رخ داد در اندیشـه  مشروطیت اتفاقاتی کـه در شـم  

ای داشت و این آثار  العاده سیاسی داخل کشور آثار فوق

تا دورانی که بلـوک شـرق وجـود داشـت در کشـور و      
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کـه بلـوک شـرق     های آن منعکس بود تـا ایـن   سیاست

 .فروریخت

این رخدادادی است که در فضای بیرونی کشـور اتفـاق   

هـای   افتاده ولی فقـط ایـن مـوارد نیسـت. پیشـرفت     

ــ ــازی،  اقتص ــای مج ــترش فض ــوژی و گس ادی، تکنول

هـا گسـترش    ها، که عمالً آگاهی را در میان ملت ماهواره

دهند و در حقیقت تمام این موارد به اضافه مسـائلی   می

که در کشور به دلیل تغییراتی که پیش آمده منجـر بـه   

 .تغییرات عمیقی در میان ملت گردیده است

که بین ایـن  یکی از مهمترین مشکالت کشور این است 

تغییرات و تغییرات حاکمیت فاصله افتاده است. یعنی به 

سرعتی که فرهنگ، اقتصاد و نگاه جامعه عـوض شـده   

است، به نظر من، حاکمیت این تغییر را نداشته اسـت و  

این یک مشکل وسـیع اسـت. بـه همـین دلیـل، یـک       

کنـیم کـه بـه چـالش بسـیار       افتادگی را حس می عقب

وگرنه، راه حل مسـائلی کـه در    شود. عمیقی منتهی می

افتد، با توپ و تفنگ و امثال آن حل  ها اتفاق می خیابان
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هـا، فضـای    شود. بلکه، با صدا و سیما، سایر رسـانه  نمی

آزادی و فضای گفت و گو، برهان و عقل قابل حل اسـت  

 .که این مسائل در قانون اساسی و دین ما ریشه دارد

هایی باید عمل کنند که  ها مانند دادگاه درحقیقت، رسانه

هیأت منصفه آن ملت بزرگ ایران باشد.و ما به آن ملت 

کنیم و من اعتقاد دارم ملت صـالح خـود را    اعتماد می 

خواهد و عقل جمعی، عقل برتـر موجـود در صـحنه     می

است و انقالب اسـالمی بـرای همـین رخ داده و قـانون     

ن اساسی نیز برای حاکمیت مردم بر سرنوشت خود تدوی

افتد که بحث و گفت و گویی در  شد. این زمانی اتفاق می

میان مردم به صورت آزاد صورت گیـرد و حاکمیـت بـه    

 .اصول و مبانی و قاعده بازی آن تن در دهد

بنابراین باید نگاه خود را به تبع شرایط جهانی، تغییرات 

انگیـز در توسـعه تکنولـوژی عـوض کنـیم و از       اعجاب

نهایـت اسـتفاده را ببـریم. امـا     هـا   ارتباطات و رسـانه 

ایـم و نتیجـه    بینیم در این رابطه مشـکالتی داشـته   می

تابنـد و   شود که حتی یک یا دو مناظره را هم برنمـی  می
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کنند و درست  کنند. برنامه را قطع می احساس خطر می

کنند. اما اگر نگـاه خـود را عـوض     برعکس آن عمل می

ه، بلکه گسترش کنیم، خواهیم دید نه تنها آن دو مناظر

 .تواند بسیار مهم باشد آن می

شـود. اکنـون در    درست گاهی برعکس مسئله عمل می

های کوتـاه را ، یـا     مجلس بحث این است که چقدر پیام

خبرها را کنترل کنند که این بحث در جای خود خـوب  

تواند منجر بـه   است ولی نوع نگاه اگر اصالح نشود، نمی

 .اصالح امور شود

ساز باشـد و کشـور را بـه     تواند سرنوشت میآن نگاهی 

آرامش برساند که ریشه در دین ما داشته باشد و اجـازه  

هـا را بشـنوند و بهتـرین آن را     دهیم مردم تمام حـرف 

انتخاب کنند و ما یقین داریـم مـردم درسـت انتخـاب     

 .خواهند کرد

تواند کمک کند کـه   نکات دیگری هم وجود دارد که می

های  بینیم. متأسفانه گفته امروز بهتر  ما قانون اساسی را

ای از حضرت امـام)ره( در صـدا و سـیما و     بریده، بریده
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شود که مورد اعتراض نـوه گرامـی    جاهای دیگر نقل می

حضرت امام هم قرار گرفت. اما حقیقت این است که اگر 

ما نتوانیم فضای زنده، پر شور و پر از معنویت و نورانیت 

ود داشته و سخنان امام را تفسـیر  که در اول انقالب وج

شود که ما یک چهـره   کند، بشنویم، منجر به این می می

تاریک و چهره قطعه قطعه شده از انقالب را امروز ارائـه  

تواند به این موضوع منجر شـود کـه نـه     دهیم و این می

تنها مردم از انقالب بلکه از اسالم هم جدا شوند. چـون  

م اسـت و مهمتـرین دغدغـه    نظام ما به نام دین و اسال

گذاران جمهوری اسالمی، این بود کـه بـه اسـالم     بنیان

 .لطمه نخورد

وریم  البته ممکن است که دو روزی منفعتی را به دست آ

و حجتی را از کالم امام)ره( بگیریم و از آن علیه گروهی 

استفاده کنیم ولی وقتی که این کار را بـا لحـاظ منـافع    

کنـیم ایـن    سرچشمه رجوع نمیبینیم و به آن  خود می

زیان را دارد که زبان کسانی کـه از اول بـا انقـالب بـد     
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انـد و هنـوز هـم بـد هسـتند بـاز شـود و تمـام          بوده

 .دستاوردهای انقالب را زیر سؤال ببرند

در حالی که، انقالب اسالمی در حقیقت حاصل جمع همه 

هایی است که بعد از انقالب مشروطه ایجاد شـد.   حرکت

خرداد  15انقالب مشروطه، نهضت ملی شدن نفت،  مانند

و سایر جریانات و تجربیـاتی کـه ملـت داشـته اسـت.      

بنابراین، باید این مسائل را در مجموع مورد توجه قـرار  

تـوان ملـت را    داد. بنابراین براساس چنین رویکردی می

در کنار انقالب اسالمی نگه داشـت. در غیـر اینصـورت    

توانـد دیـن را در    و مقدسات می استفاده ابزاری از دین

های جدی قرار دهد و خود این خطر بزرگی  معرض سؤال

 .است

اسـتقالل، آزادی،  »مسئله بعدی این که اگـر در شـعار   

دقت کنیم، موضوع اسـتقالل اسـت.   « جمهوری اسالمی

ملت ایران بعد از جنگ ایران و روسیه دائـم در معـرض   

کشور جدا شـده  تهاجم بیگانه بود. قطعات بزرگی هم از 

است و این مسئله تا زمان شاه هم ادامـه داشـت ولـی    
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عمالً تمام این موارد منجر به این شد که ملت ما نسـبت  

به نفوذ بیگانه، حساس و حتی دچار هـراس شـوند کـه    

هـای موجـود در کشـور بـه      ریشه بسیاری از گفتمـان 

حساسیت مردم نسبت به نفـوذ بیگانگـان بـود بـویژه     

ها و بعد آمریکا و الی آخر، این مسائل  سها و انگلی روس

استقالل، »در کشور وجود داشته و برای همین، در شعار 

، موضـوع اسـتقالل اهمیـت    «آزادی، جمهوری اسالمی

 .زیادی دارد

اکنون این حساسیت مردم و خود این شعار مورد سـوء  

گیرد یعنی نیرویی که امروز به صـحنه   استفاده قرار می

اش این است کـه بـه قـانون و بـه      تهآمده و تنها خواس

های اصلی انقالب اسالمی برگردیم که یکی از آنها  ارزش

گیرد که آیا به بیگانه  استقالل است، مورد تهمت قرار می

وصل است یا تحت تـأثیر آنهـا اسـت یـا نیسـت. مـن       

خواهم بگویم که برای رهایی از سـلطه بیگانـه بایـد     می

گاهی نـو بـه جهـان    کشوری پیشرفته داشت و باید با ن

افتد  نگریست. با تغییراتی که در داخل و خارج اتفاق می
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توانیم  ها تغییر دهیم. آن موقع می خود را با حفظ ارزش

استقالل واقعی خـود را داشـته باشـیم. وقتـی از ایـن      

کنـیم نتیجـه آن    شعارها به صورت ابزاری استفاده مـی 

بینـیم. از یـک سـو     هایی است کـه اکنـون مـی    تناقض

های مکرر برای نصیحت سران کشـورهای مختلـف    نامه

دعـوت  « مدیریت جهانی»فرستیم و آنها را با عنوان  می

کنیم با آنها ارتباط برقـرار   کنیم و سعی می به اسالم می

کنــیم و از ســوی دیگــر، در ارتبــاط بــا جهــان حتــی 

توانیم یک دوست نزدیـک و صـمیمی در منطقـه و     نمی

 .جهان داشته باشیم

یم امریکا به عنوان یک قدرت بزرگ در جهان، فرض کن

خواهد سیاستی را در مورد ما اعمال کند، بـا اینکـه    می

این کشور قدرت بزرگی است و نیروی نظامی و اطالعات 

های تبلیغاتی و پول زیاد دارد، به  وسیعی دارد و دستگاه

بودجه ساالنه آمریکا نگاه کنید و آن را با بودجه کشـور  

ن کشـور را   با این مقایسه حجم اقتصاد آ مقایسه کنید.

بیند کـه   نیاز نمی کنیم. این کشور باز خود را بی درک می
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نظر انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه را جلب کند 

تا سیاستی را در مورد کشور ما اجرا کند. مثالً در مـورد  

تکنولوژی اتمی، اما عمالً در مقابل این جریان که علیـه  

کشور و یا ملت را در کنار خود داریـم کـه    ما است چند

 مؤثر هستند؟

کنند بـه مـا    نگاری می این در حالی است که با آنها نامه

گویند بیایید و به این کشورها ناسزا بگویید و با آنها  می

گوییم مسـائل انتخابـات خـانوادگی     مقابله کنید. ما می

ت است و ربطی به خارج ندارد و یقیناً ملت ما حاضر نیس

که ما هم مثل  تحت تأثیر منافع دیگران کار کند ولی این

شما، سیاستی ماجراجویانه داشته باشیم، یک روز ناسزا 

بگوییم، یک روز بخنـدیم و روزی نامـه فـدایت شـوم     

 .پذیریم بنویسیم، را نمی

جنبش سبز دچار ماجراجویی، افراط و تفـریط نخواهـد   

 شد

خـواهیم   مـی جنبش سبز یا این شعار بوجود آمده کـه  

تعاملی سازنده با جهان داشته باشیم و ما از این مسئله 
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کنیم و دچار ماجراجویی نخواهیم و افـراط و   غفلت نمی

شویم. ما به دنبال یـک عقالنیـت در رابطـه     تفریط نمی

خود با خـارج و ملـت هسـتیم. بایـد براسـاس منـافع       

درازمدت ملت حرکت کنیم. اگر به شعار استقالل به این 

کننده  وجه، منافع بیگانگان تعیین بازگردیم به هیچ معنا

حرکت ما نباید باشد. و ما به این موضوع اعتقاد راسـخ  

 .داشته و خواهیم داشت

وجـه   جنبش سبز ملت ایران مستقل اسـت و بـه هـیچ   

دهد ولی این  اجازه دخالت بیگانگان را در امور خود نمی

تـرازو   کنـیم در  که ما منفعل باشیم. و هر کاری که مـی 

بگذاریم که یکی خوشحال شود و دیگری بدحال شـود،  

کنیم. ملت مـا اهـداف درازمـدتی را     این کار را هم نمی

کند و یک ملت در ایـن رابطـه بایـد حسـاس      دنبال می

باشد. از آخوند خراسانی داریم که وقتـی بحـث روس و   

ای کـه   کنـد و در پاسـخ بـه عـده     انگلیس را مطرح می

طلبـان، در سـفارت    از مشـروطه گویند چرا بعضـی   می

گوید که اگـر   انگلیس هستند که بحث مفصلی دارد، می
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قرار باشد فالن کار را نکنیم چون به نفع انگلستان است 

و کار دیگری را نکنیم چون به نفع روسیه اسـت، هـیچ   

توانیم انجام دهیم چـون هـر کـاری صـورت      کاری نمی

د و یـا  گیرد، کشورهای دیگری از آن نفعی خواهنـد بـر  

خواهند ضرری را دفع کنند. ولی استراتژی یک نظام  می

مستقل و جنبش مستقل این است که براسـاس منـافع   

 .درازمدت حرکت کند و متأثر از بیگانگان نشود

دلیل این که این مسائل امروزه با جنبش شدتی مطـرح  

شود، به خاطر این است که روی مراجع و روحانیت و  می

د اما اینجانـب بـه صـراحت اعـالم     متدینین اثر بگذارن

وجه جنبش سبز بـه خـارج وابسـتگی     دارم به هیچ می

ندارد و با این مسئله مخالف اسـت و تحـت تـأثیر ایـن     

گیرد و براساس منافع ملی حرکـت   مسائل نیز قرار نمی

کند و کارهای ما ارتباطی با بیگانـه نـدارد. در عـین     می

د، مـا را در  شو ای که به جنبش سبز می حال، این هجمه

کنـد. نصـیحت مـا بـه      شعارها دچار عدم تعـادل نمـی  

حاکمیت این است کـه سیاسـت متعـادلی را در پـیش     



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 606

بگیرید و در جهان دوست پیدا کنیـد و متحـد داشـته    

باشید و از ظرفیت های منطقه اسـتفاده شـود و دامنـه    

نفوذ کشور را با دوستی و ارتباط محکم نمائید تا آسیبی 

ین نصیحت را به همه دارم. این موضوع به کشور نرسد. ا

برآمده از دل همه ملت ما است و خود جنبش سبز هـم  

 .این گونه است و خواهد بود

توانند انجـام دهنـد    در شرایط فعلی آن چه جوانان می

این است که از ظرفیت عظـیم تغییـرات در کشـور بـه     

بهترین وجه در سایه اصولی که بـه خـاطر آن شـهدای    

 .ایم استفاده کند کردهزیادی تقدیم 

جنبش سبز، جنبش جوانی است که در آن جوانان سهم 

بسیار بـاالیی دارنـد. امـا خوشـبختانه جنـبش جنبـه       

احساسی ندارد و خردگرایی در این جنبش بسیار قـوی  

 .است

باید خردگرایی را در کنار شور جوانان اعم از زن و مـرد  

قـالب  حفظ کنیم چون سرمایه بزرگی برای کشورمان، ان

اسالمی و جمهوری اسالمی اسـت و بـدانیم تغییـرات و    



 

 چنین گفت میرحسین 607

هـا، مشـکالت،    رغـم تلخـی   تحوالتی که هسـت، علـی  

ای برای آتیه کشـور بـرای ورود بـه فضـای نـو       سرمایه

محسوب می شود و ما باید بـرای ورود بـه فضـای نـو،     

ها  متناسب با تغییرات جهانی و مسائل خود این دشواری

 .سائل را پیش ببریمرا تحمل کنیم و با خرد م

باید حالت ناصحانه، شفقت و دلسوزی خود را نسبت بـه  

نظــام از دســت نــدهیم. از اول حرکــت جنــبش ســبز 

آمیز بوده و باز هم قویاً باید این مسـئله ادامـه    مسالمت

ای در دو قطبی کـردن جامعـه    یابد.متأسفانه منافع عده

است تا در نتیجه این دوقطبی بهتـر مـردم را سـرکوب    

 .نند و بهتر به اهداف خود برسندک

جنبش سبز با همه دوست است. با کـارگران، معلمـان،   

جنبش زنان دوست است حتی با کسانی که عقاید مـا را  

ندارند، دوست است. چون بخشی از ملت مـا هسـتند و   

آنان برادران و خانواده ما هستند. جزو ملت ما هستند و 

 .ما با همه آنها دوست هستیم
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در کشور وجود دارد که قابل احترامند امـا بـا    نهادهایی

خشونت، زدن، سرشکستن و کشـتن مخـالفیم. مـا بـا     

بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مخـالف نیسـتیم. اینهـا    

نهادهایی هستند که یک نظام به طور طبیعـی دارد و در  

آنجا برادرانی هستند که جزو ملت هستند و دلسوز مـا  

در صحنه حاضـر باشـیم.    هستند لذا با این روحیه باید

 ۲۲ها نباید کنترل را از مـا بگیـرد.    ها و تلخی عصبانیت

 .بهمن ماه پیش رو است

و « روز جمـع »حقیقتاً یکی از روزهایی است که باید نام 

تواند  اهلل است. و می بر آن نهاد. یکی از ایام« روز جامع»

های گوناگونی را در خود جمع کند. همه بـه ایـن    ویژگی

این است که با روحیـه   عالقه دارند. احساس منمسئله 

گونـه   جمع بودن در ضمن حفـظ هویـت بایـد در ایـن    

ها حضور داشته باشیم و سعی کنیم با رفتار خود  حرکت

اثرگذار باشیم تا در سطح ملی آثـار خـوبی را در جـای    

 .خود به جای گذارد
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آمیـز   های مسـالمت  تذکر آخر این که برخورد با حرکت

شـود. کسـانی    گریزی می م اسالم باعث اسالممردم به نا

که به دین اعتقاد دارند، مخصوصاً روحانیت باید بداننـد  

ها، چـون   و بستن  که زندانی کردن، ضرب و شتم، گرفتن

گیرد ضرر آن  به نام اسالم و حکومت اسالمی صورت می

گردد و باید همه تـالش کنـیم کـه ایـن      به اسالم بازمی

 .حالت از بین برود

خواهیم که اسالم را به عنوان سرمایه برای کشور  ر میاگ

نگاه داریم نباید منافع ما، مصالح اسالم را تحـت تـأثیر   

 .قرار دهد

زدن، گرفتن و بستن چه ربطی به اسالم دارد و یا جلوی 

برهان و گفت و گو را گرفتن چه ربطی بـه اسـالم دارد.   

جستجو در احوال شخصی مردم چه ربطـی بـه اسـالم    

های مردم چه ربطی به اسـالم دارد.   د. وارسی ایمیلدار

این مسائل با اعتقادات دینی و اصـول قـانون اساسـی    

 .منافات دارد
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اهانت به مردم، اهانت به آزادی اندیشـه، ارتبـاطی بـه    

اهلل همه متوجـه باشـند کـه کـاری      اسالم ندارد و انشاء

 .نکنند که در کشور رویگردانی از اسالم را شاهد باشیم

یچ کشـوری بـه پیشـرفت نرسـیده مگـر اینکـه در       ه

بـین   هایی از این مسائل را داشته و بسـیار خـوش   دوره

رساند  ها را به ثمر می هستم که خداوند نتیجه این تالش

و ما وضعیت بهتری را برای ملت خـواهیم داشـت تـا از    

 .های مختلف نترسیم ها، از اقوام و از گویش اندیشه

ب و تنوع قـومیتی بـه عنـوان    هند با صدها زبان و مذه

ترین دموکراسی ایستاده است و این تجارب وجود  بزرگ

دارد. آیا زبان برای این کشور مشکلی ایجاد کرده که ما 

ایم. در انتخابات  قدر برای این موضوع مسئله ساخته این

گفتنـد، اینجـا بـا موضـوع زبـان       رفتیم، مـی  هر جا می

 .گونه برخورد کردند این

ی، اعتماد به ملت، گردش آزاد اطالعات لطمـه  ما از آزاد

بینیم. ممکن است به من نوعی فشار وارد شود ولی  نمی
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عمالً برای جامعه مفید است و به نفـع اسـالم و آینـده    

 .کشور است

 والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته
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 7833بهمن  ۵۵به مناسبت راهپیمایی  « هـمـکل» گفتگو  با

 آرزو دارم نمایشگاهی از پوستر های جنبس سبز را 

 ...در کشور ببینم
 

 1388 اسفند 8 

 

بهمن می گـذرد و حـرف و    ۲۲سه هفته از راهپیمایی *

حدیث زیـادی در مـورد ایـن راهپیمـایی گفتـه شـده       

 است.نظر شما درباره این راهپیمایی چه هست؟

برگزار  بهمن اولین بار نیست که در کشور ما ۲۲مراسم  -

می شود. این مراسم دنباله راهپیمـایی هـای میلیـونی    

به مناسبت هـای مختلـف از جملـه تاسـوعا،      57سال 

عاشورا و اربعین است. هر ساله کسانی کـه بـه انقـالب    

عالقه دارند در این مراسم شرکت می کنند و معموال در 

بسیج مردم بـرای راهپیمـایی، نهادهـای سـنتی مثـل      
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قش بزرگی دارند. معموال این مراسم مساجد و هیئت ها ن

در هر سال متـأثر از اتفاقـات مهـم آن سـال و فضـای      

سیاسی کشور است و امسال این مراسـم تحـت تـأثیر    

انتخابات دهم و اتفاقات بعد از آن بود و دولت با هزینـه  

گزاف و بسیج اتوبوس ها و قطارها از سراسـر کشـور و   

ر جنـبش  شکل های خاص اداری سعی کرد اثرات حضو

 .سبز را در آن خنثی کند

راهپیمایی امسال با سال های قبل چه تفـاوت هـایی    *

 داشت؟

تفاوت ها متأثر از مسائل بعد از انتخابات بـود. امسـال    -

 سیاسـی  –با توجه به شکل گیـری جنـبش اجتمـاعی    

تـأثیر نحـوه    تحت شدت به راهپیمایی این سبز، عظیم

رهیچ سالی ایـن  حضور این جنبش در راهپیمایی بود. د

همه نیروی نظامی و انتظامی و امنیتـی بـه خیابـان هـا     

آورده نمی شد. برخوردهای خشـن و وحشـیانه ای کـه    

مخصوصا در میدان صادقیه و بعضی نقـاط دیگـر دیـده    

در سال های قبل مردم با هر  .شد در سال های قبل نبود
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شکل و قیافه و شعاری که می خواستند در راهپیمـایی  

کردند ولی امسـال مـأموران خشـن، حتـی     شرکت می 

طاقت دیدن یک لباس سبز بر تن راهپیمایان جوان و یا 

حتی یک تسبیح سبز در دست یک روحانی را نداشتند. 

گمان نمی کنم اثر این برخوردها به سـادگی از خـاطره   

 .مردم برود

فکر می کنید حجم مردمی که به جنبش سبز عالقـه   *

 قدر بود؟دارند در این راهپیمایی چ

آمار دقیقی نمی توان ارایه کرد ولی از طریـق قراینـی    -

یکـی از ایـن قـراین، وزن جمعیتـی      .می شود فهمیـد 

 ۲۲خـرداد و مقایسـه آن بـا     ۲5راهپیمایی خودجوش 

بهمن است و قرینه دیگر فضای خالی میـدان آزادی بـه   

هنگام سخنرانی و مقایسه آن با سال هـای پرجمعیـت   

وز جوابی برای خالی بودن میـدان و  راهپیمایی است. هن

این که چرا دوربین ها فقط نقـاط محـدود نزدیـک بـه     

جایگاه را رصد می کرده داده نشده است. اینکه مـردم  

مراقب چمن و محیط زیست بوده انـد، مخصوصـا بـرای    
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کسانی که سال های قبـل حضـور مـردم در میـدان را     

ـ  ین مشاهده کرده اند، مضحک است. اگر برای نطام تخم

وزن جمعیتی جنبش سبز اهمیت داشت، جلـوی ابـراز   

هویت جمعیت های سبز را نمی گرفت. ولـی وحشـت از   

آشکار شدن این هویت و دامنه آن، این فرصت تاریخی 

را گرفت. این امر بیش از جنبش راه سبز، برای حاکمیت 

مضر بود. روشن است که پنهان نگـه داشـتن واقعیـت،    

در این مورد بنـده یقـین    منجر به حذف آن نمی شود و

دارم که با این برخورد گسترده، این هویت عمیـق تـر و   

ولی بنده و جناب آقای کروبـی   .گسترده تر خواهد شد

در مشورتی که داشتیم فکر کردیم پیشنهادی که قـبال  

داده ایم را تکرار کنـیم و آن اینکـه اجـازه داده شـود     

ی، بـرای  قانون اساس ۲7جنبش راه سبز با توجه به اصل 

یک راهپیمایی مردم را دعوت کنند. نحوه استقبال مـی  

تواند به حرف و حدیث ها پایان دهد. ما اعتقاد داریم که 

اگر دعوت جنبش سبز و تشـکل هـای اصـالح طلـب و     

مراجع عظام و دیگر شخصـیت هـای نظـام نمـی بـود،      
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امسال ما یک راهپیمایی بی رمقی داشتیم که اکثریـت  

می و انتظامی کـه از سراسـر کشـور    آن را نیروهای نظا

جمع شده بـودن تشـکیل مـی داد، یعنـی مسـیرهای      

راهپیمایی وضعیتی می داشتند کـه میـدان آزادی بـه    

 .هنگام سخنرانی داشت

گفته می شود تطمیع و تهدید در این راهپیمایی نقش *

داشته و عده ای به دلیل مسائل مادی در این راهپیمایی 

 .شرکت کردند

اهپیمـایی مهندسـی شـده را بیشـتر مـی      اصطالح ر -

بنده با توهین به کسانی که موافـق شـعارهای    .پسندم

جنبش سبز نیستند مخالفم. قرار نیست و قرار نبود کـه  

همه با ما هم رأی باشند و اگر کسی با ما هم رأی نیست 

انسان بدی شمرده شود. همـه هموطنـان مـا هسـتند.     

ـ   واهران و منهای یک عده قمه کش و آدمکش، همـه خ

برادران ما هستند. حتـی نیروهـای نظـامی و انتظـامی     

برادران ما هستند و می دانـیم کـه مجبـور بـه اعمـال      

البته هزینه های گزاف و اسـتفاده از   .خشونت می شوند
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اهرم های استخدامی و امکانات دولتی برای جمع کردن 

جمعیت محکوم است. بنده یادم می آید که برای آن که 

عی در زمان جنگ کـامیون هـایی را بـرای    دستگاه دفا

جبهه در اختیار بگیرد با چه موانـع شـرعی و اجرایـی    

روبرو بود و حتی در شرایط بسیار بحرانی جنگ، توسط 

حضرت امام اجازه داده شد از کامیون های شخصی بـه  

شرطی استفاده شود که دولت رسما هزینه ها و خسارت 

ـ      ی بـرای ایـن   های وارده را تقبـل کنـد، کـه کـرد. ول

راهپیمایی، تقریبا بیشترین اتوبوس ها و حتـی قطارهـا   

برای جمع آوری جمعیت و نیروهای نظامی و انتظامی در 

اختیار قرار گرفته شده بود. اینگونه مهندسی اجتماعات 

نه تنها افتخـاری نـدارد، بلکـه شـبیه همـان ذهنیـت       

استبدادی و رویه های پیش از انقـالب اسـت. در زمـان    

ها هم اگر کارمندی در تجمعات مورد نظـر آنهـا    پهلوی

شرکت نمی کرد، دچار مشکل می شد. افتخار نظـام مـا   

و بعـد از آن ایـن بـوده کـه مـردم بطـور        57در سال 

افتخار  خودجوش در این نوع مراسم شرکت می کردند و
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 ۲5واقعی به شـرکت خودجـوش مـردم در راهپیمـایی     

نه راهپیمایی های خرداد و مراسم های بعد از آن است و 

مهندسی شده و یا احیانا اجباری با این همـه هزینـه و   

 .فضای امنیتی و ارعاب

آیا بین شما و آقایان کروبی و خاتمی مشـورتی بـرای   *

 موضع گیری ها و تصمیمات صورت می گیرد؟

ارتبـاط بـا ایـن بزرگـواران همیشـه وجـود دارد. بـا         -

ایـن   دستگیری های وسیعی که صورت گرفته، ضرورت

ارتباط مستقیم امروز بیشتر است و بنده خـدا را شـکر   

می کنم که هماهنگی خیلی خوبی در این زمینه وجـود  

به نفع کشور بود کـه بجـای سیاسـت هـای      دارد. البته

سرکوب و پرکردن زندان ها، سیاست حمایـت از ایجـاد   

یک تشکیالت نیرومند از کسـانی کـه سیاسـت هـای     

ارند در چهارچوب نظام وجود ویرانگر موجود را قبول ند

داشت و به نظر بنده تنها راه عدم انتقال مدیریت جریان 

های سیاسی و اجتماعی به خارج از کشور همین اسـت.  

ولی با انحراف شدید صدا و سیما و یکطرفه شـدن آن و  
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بسته شدن روزنامه های کشور و زنـدانی شـدن ده هـا    

ـ   کیالتی کـه  روزنامه نگار، به نظر می آید که ایجـاد تش

بتواند چهره های مؤثر را دور هم گردآورد تا به صـورت  

آشکار و در چهرچوب قانون اساسی کار را به پیش ببرند 

هـر  »فعال منتفی است و هنوز به اعتقاد اینجانب راهبرد 

و همچنین گسترش فعالیت هـای  « شهروند، یک رسانه

شبکه اجتماعی در جهت گسترش آگاهی های سیاسـی  

، یک ضرورت اسـت و جـایگزینی بـرای آن    و اجتماعی

البته این وضع دشوار در کنار ضررهایی که  .وجود ندارد

دارد، منافعی هم داشته است و آن اتکا همه عالقمندان 

به جنبش سبز به خود و شبکه های بیشـمار اجتمـاعی   

درجامعه است. در این میان، استفاده از فضـای مجـازی   

ساختار کـامال قابـل   معجزه کرده است و به صورت یک 

اتکا، افراد و شبکه ها را در اتصال و تعامـل بـاهم قـرار    

داده است. شییه بازارهای سنتی که کـه تعـداد زیـادی    

مغازه، حجره، تیمچه، مسجد، قهوه خانه و غیره را به هم 

متصل می کند و علیرغم تنـوع آدم هـا و حجـره هـا،     
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ا را مفهوم بازار یک ساختار به هـم پیوسـته از واحـده   

تداعی می کند. جالب است در یک راسـته بـازار، مـی    

تواند اختالف عقیده و سالیق و سرمایه وجـود داشـته   

باشد، ولی این تنوع، وحدت مفهومی و وحـدت عملـی   

 .بازار را بهم نمی زند، بلکه جزو نقاط قوت آن است

تحرکات خیابانی همواره با خشونت شدید روبرو شده  *

بهمـن در میـدان    ۲۲راهپیمـایی   است. نمونه آن را در

صادقیه دیدیم. آیا راه حل های دیگری بـرای پیگیـری   

 اهداف قانونی جنبش راه سبز وجود دارد؟

این سؤالی است که خیلی مطرح می شـود. در جـواب    -

جنبش سبز نباید اهداف خود را فرامـوش   باید گفت که

 کند، همانطور که نباید دچار روزمره گی و انفعال بشود و

استراتژی خود را از یاد ببرد. هدف جنبش سبز از همان 

اول، اصالح در چهارچوب اصولی روشن بود. نقطه اتصال 

را همگی رنگ سبز گرفتیم. هدف حداقلی و مطمئن که 

می توانست اجماع گسترده ای ایجاد کند، تحقق اجرای 

بدون تنازل قانون اساسی بود. البته افرادی و یا حرکـت  
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بین پیدا شدند که خواسـتند از ایـن خـط     هایی در این

بگذرند و یا به اصطالح خط شکنی کنند، ولی جنبش راه 

سبز هیچگاه از اجـرای بـدون تنـازل قـانون اساسـی      

منحرف نشده است و انشاء اهلل تا انتها هم همـین راه را  

بنده بارها درباره اهمیت پایبندی راه سـبز   .خواهد رفت

ام و به عنوان یـک فـرد   این نقطه کلیدی صحبت کرده 

همراه، حراست از آن را مورد تأکید قرار داده ام. صحنه 

خیابان ها و آنچه در آن گذشته را باید یکی از راه هایی 

بشماریم که جنبش سبز تالش کرده است اهداف و نیات 

خود را به گوش همـه ملـت و جهانیـان برسـاند. ولـی      

ده ها میلیون  .تاستفاده از خیابان ها، تنها راه نبوده اس

ایرانی که در این کشور با سانسور، جلـوگیری از آزادی  

ها و اقدامات سرکوبگرانه، سیاست خـارجی دمـدمی و   

ماجراجویانه، سیاست های ویرانگر اقتصادی، رواج فساد 

و دروغ معترض هستند، خواهان تغییراتی هستند که به 

آنها مجال می دهد با حاکمیت بر سرنوشت خـود، ایـن   
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رنوشت تحمیلی از سوی کارگزاران بی کفایت را تغییر س

 .دهند

ملت ما می خواهد که در رقابـت نفـس گیـر جهـانی و     

منطقه ای، عقب نیفتد. ملت ما مـی خواهـد بـا جهـان     

خارج به جای دعوا و دشـمنی، تعامـل داشـته باشـد و     

سیاست خارجی توسعه گرا را دنبال کند. ملت مـا مـی   

اعم از کشاورزی و صنعتی، زیر خواهد کاالهای تولیدی، 

سیل خانمان برانداز واردات بی حساب و کتاب، مـدفون  

نشود. ملت ما می خواهد تحت عنوان خصوصی سـازی،  

بیشترین پروژه ها و فعالیت هـای اقتصـادی کشـور در    

بنگاه های شبه دولتی و نیز سپاه جمع نشود. ملـت مـا   

یـک   می خواهد به شاخص های بیکاری و فقر به عنوان

 بـا  …وظیفه دینی و اسالمی و ملی اهمیت داده شود و 

 بـا  تـورم  و بیکـاری  و فقـر  خـط  شاخص تبلیغات انبوه

 مـا  ملت. نشود پنهان مردم چشم از دروغ، و دستکاری

 خـود  حقـوق  درخواست بابت کشور معلمان خواهد می

 مـورد  خود حق درخواست بابت کارگران نخورند، کتک
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 تبعـیض  رفع درخواست بابت زنان و نگیرند قرار تهاجم

های گوناگون قرار نگیرند. ملـت مـا    تهمت هجوم مورد

می خواهد حکومت اجازه بدهـد کـه در رسـانه ملـی،     

صدای همه ملت شنیده شود و نه افراد خاصی که کاری 

جز بی انصافی و تهمت زنی ندارند. آحـاد ملـت مـا بـا     

یکدیگر دوست هستند و دوست ندارنـد بـه دو دسـته    

هلل و حزب الشیطان، مـردم و خـس و خاشـاک و    حزب ا

 .گوساله و بزغاله تقسیم شوند

ملت دوست ندارد که این چنین نامه هایش، پیام هایش، 

گفتگوهای تلفنی اش و پیامک هایش در معرض شـنود  

قرار گیرد. ملت ما آگاه و رشید اسـت و دوسـت نـدارد    

عده ای معدود به نام مات، آزادی های ملـت را محـدود   

نند، حقوق اساسی آنرا تعطیل کنند، روزنامه هایش را ک

ببندند و هر روز دستورالعمل های آمرانه برای نوشـتن،  

گفتن و شنیدن صادر کنند. باید به هر طریق ممکـن از  

سوی جنبش سبز در سطح کشور و در میان همه اقشار، 

این آگاهی به مردم برسد که این خواست ملت، خواست 



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 624

و نه تنها خواست آن است بلکـه  جنبش سبز هم هست 

این مطالبات را همگانی کند. این مطالبات کامال اسالمی 

و عین قانون اساسی و کامال منطبق بـا مـردم سـااالری    

دینی ماست. این خواسته ها نه جنبه ضدشرعی دارنـد  

که باعث فرمان تیر و قتـل و زنـدانی شـود، نـه جنبـه      

مردم هستند  ضدملی و نه جنبه ضد نظام. این ها حقوق

و به همین دلیل مردم از آن حمایت مـی کننـد. آزادی،   

حقوق بشر، رفع تبعیض هـا، تحمـل عقایـد و نظریـات     

مختلف، مقابله با فساد و تباهی و قانون گریزی، مواردی 

نیستند که پیگیری آنها چه در سطح خیابـان و چـه از   

طریق رسانه ها جرم باشد. برعکس، جلوگیری از طـرح  

لبات، عالمت استبداد و تحریف اهـداف انقـالب   این مطا

اسالمی است که بـا شـعار اسـتقالل، آزادی، جمهـوری     

 .اسالمی پیروز شده است

زمینه هر تغییر  در پاسخ به سؤال شما باید بدانیم که که

اساسی در جهت اصالح گری، گسـترش آگـاهی اسـت.    

بدون آگاهی گسترده در سطح جامعـه، امکـان تغییـر    
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. افشاندن بذر آگاهی و گسترش آن به همـه  وجود ندارد

اقشار و همه نقاط کشور، تنها از طریق حضـور خیابـانی   

فراهم نمی آید، گرچه اجتماعات، حق مـردم و یکـی از   

امکانات آنها برای نیل به اهـداف سیاسـی، اجتمـاعی و    

هـر  »فرهنگی آنهاست. مهم آن است که در چهارچوب 

به جنبش سبز، راهی ، هر عالقمند «شهروند، یک رسانه

برای گسترش این آگاهی و تعمیـق آن در میـان همـه    

اقشار و بویژه در اقشار مستضـعف جامعـه پیـدا کنـد.     

گسترش اگاهی ها، استراتژی اصلی جنبش است. البتـه  

باید متواضع باشیم. هدف آن نیست که تغییرات ناشـی  

از این استراتژی حتما بدست سبزها اتفاق بیفتد. سـبز  

در میان نبودن و خودخواه نبودن. در « خود»عنی بودن ی

این راه ما هم در صورت امکان از خیابان ها بـه صـورت   

مسالمت آمیز و قانونی استفاده می کنـیم و هـم همـه    

امکانات قانونی دیگر. می خواهم به عنوان یـک همـراه   

جنبش سبز، باز هم بر گسترش آگاهی در سطح ملی به 

ای نیل به پیروزی تأکید کنم. عنوان مهم ترین وسیله بر
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ما می خواهیم اهدافمان را در کنار مردم و با آنها بدست 

 .آوریم

نقش حاکمیت و نظام و یا جناح های دیگر را درارتباط  *

 با تغییرات چگونه می بینید؟

جنبش سبز بر سر مطالبات خـود حـق خـود محکـم      -

ایستاده است و هر چه آگاهی ملت به حقوق خود بیشتر 

ود، نیروی عظیم تری پشت این مطالبات قرار خواهـد  ش

گرفت. این آگاهی، جـان هـای مـردم کشـور را تغییـر      

خواهد داد و این تغییر، سـرمایه ملـت بـرای تغییـرات     

سیاسی و اجتماعی است. نکته ای که دوسـت دارم بـه   

عنوان یک همراه کوچک به عالقمندان راه سبز عـرض  

ر چهـارچوب نظـام   کنم این است کههدف ما، تغییـر د 

است. ولی هدف آن نیست که این تغییرات حتما بدست 

این یا آن فرد صورت بگیرد. ما باید یک اصل اخالقی را 

بیاد داشته باشیم و آن تصدیق درستی، خوبی و زیبایی 

است، حتی اگر این درستی و خوبی بدست مـا صـورت   

نپذیرد. به همین دلیل، ضـمن آن کـه محکـم بـر روی     
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ای خود ایستاده ایم، ولی کم هزینه تـر مـی   خواسته ه

بینیم اگر خود حاکمیت به سمت ایـن راه حـل هـا کـه     

برآمده از خواست ملت و میثاق ملی ماست پیش بـرود.  

بنده خیلی واضح و آشکار می گویم هر اقـدامی کـه در   

جهت احقاق حقوق مردم و اجرای بـدون تنـازل قـانون    

ت ضعف حاکمیـت  اساسی صورت گیرد، ما آن را نه عالم

خواهیم شمرد و نه آن را خوار و کوچک جلوه خـواهیم  

داد، بلکه آن اقدام عالمـت قـدرت جمهـوری اسـالمی     

خواهد بود. ما دوست داریم که خود حاکمیت، متشـکل  

از همه ارکان آن، تضمین هـای الزم را بـرای انتخابـات    

 .های آزاد، رقابتی و غیرگزینشی فراهم آورد

د حاکمیت به دنبال آزادی زندانیان، ما دوست داریم خو

توسعه سیاسی و گسترش فرهنگ آزادی و تنوع رسانه 

بتده صـریحا مـی گـویم انتشـار      .ها و آزادی آنها باشد

حتی اگر ضرری هم داشته « اعتماد ملی»و « کلمه سبز»

باشد، ضرر آن کمتر از رسانه هـای غیرملـی داخلـی و    

خواهد شد، یـا  رسانه های خارجی است. می دانم قبول ن
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حداقل در شرایط کنونی قبول نخواهد شـد. ولـی مـی    

گویم وجود کانال یا کانال های رادویی و تلویزیونی برای 

جنبش سبز، نظام را تقویت می کند و به وحـدت ملـی   

کمک می کند. بنده ترس آن را دارم که محدودیت های 

فکری باعث شود ما از کشورهای دست چنـدم منطقـه   

یم و نمی دانم چگونه ملت ما می توانـد از  هم عقب بیفت

خود در مقابل امواج برون مرزی که قطعا به فکر مصـالح  

ملی خودشان هستند، محافظت نماید. مضـحک اسـت   

اگر تصور کنیم با پخش پارازیت، هک کردن ها و فیلتـر  

 .کردن ها، این امواج را می توانیم کنترل کنیم

ف سیاسی، اگـر  به هر حال، حاکمیت و جناح های مختل

همانطور که جنبش سبز در  واقع بین باشند، باید بدانند

بهمن حضور داشت، آینده خوب برای کشور هم  ۲۲روز 

در گرو ایجاد زمینه برای وحدت بین همه مردم و اقشار 

مردم است و نه توصیف بخش قابل توجهی از ملـت بـه   

یـک قشـر   »و « گوسـاله و بزغالـه  »، «خس و خاشاک»

سیره پیامبران و امامان ما نشـان مـی   «. ندکمحدود و ا
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دهد که هیچگاه حتی به دشـمنان دیـن دشـنام نمـی     

دادند. آنها برای کرامت انسانی ارزش قایل بودند و بجای 

قضاوت درباره ی انسان ها، با رفتار رحمانی شان سـعی  

می کردند فطرت خداجوی همه آنها را بـه سـوی حـق    

حمل کنند که بـه نـام   جذب کنن. مردم ما نمی توانند ت

دین رفتار های غیر دینی بلکه ضـد دینـی رواج یابـد.    

وقتی در قرآن صحبت از پیامبر و یارانش می شود، آنان 

را به مهربانی در میان خود و مقابله محکم بـا دشـمنان   

بشریت توصیف می کند و قطعا نه در زمان پیامبر و نـه  

ایمـان  بعد از ایشان، همه مسلمانان بـه یـک درجـه از    

نبودند. مردم ما به خوبی فرق میان دینداری رحمـانی و  

قدرت طلبی در لباس دین را می فهمند. این تعریف یک 

ملت نیست. این حاکمیت یک فرقـه اسـت و دزدیـدن    

مفهوم ایرانیـت و حـس ملـی و ایـن خطرنـاک تـرین       

راهبردی است که ما اکنون در مقابـل آن قـرار داریـم.    

کژراهـه ای، رفـتن بـه سـمت      سالح ما در مقابل چنین

میثاق ملی و مذهبی مان و تکیه بر آرمان هایی است که 
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به ایرانی پیشرفته و صـلح جـو در سـطح جهـانی و در     

در چنین حالتی است که می  .سطح ملی منجر می شود

توان امید داشت مثل سال های دفاع مقدس، همه ملت 

در مقابل خطرات، متحدا حضور پیدا کنـد. ملـت همـه    

هـا و همـه جنـاح     قشار، همه قومیت ها، همه فرهنـگ ا

عالقمندان به جنبش راه سبز به ایرانـی بـودن    .هاست

خود و همه نمادهای آن افتخار می کنند و طبیعی اسـت  

که با این روحیه و منش، به تغییر رنگ پرچم کشـورمان  

به شدت مشکوک هستیم و آن را محکمترین دلیل برای 

نافع و ارزش ها و فرهنگ ملی عدم عالقه یک فرقه به م

 .می دانیم

راه حل هایی برای بـرون رفـت    17در اطالعیه شماره  *

اعالم شده است. آیا غیر از راه حل های ارایه شـده، راه  

 حل های دیگری هم می تواند مورد توجه قرار گیرد؟

 17یک نکته بسیار حساس در مورد اطالعیـه شـماره    -

به عنوان بخشـی از راه  قبول وجود بحران،  آن است که

بنده اعتقاد ندارم  از سوی دیگر .حل شمرده شده است
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که راهی برای حل دفعی و ناگهانی ایـن بحـران وجـود    

دارد. به عنوان مثال، نمی توان یک راهپیمایی مهندسی 

شده ترتیب داد و دل خوش کرد که همه چیز تمام شده 

د است. مهم آن است که اکنون قدم هایی برداشته شـو 

که به فرایند بهبود اوضـاع دامـن بزنـد. شـما در نظـر      

بیاورید که امروز اعالم شود که همه زندانی های سیاسی 

آزاد شده اند. بنده یقیین دارم کـه ایـن اقـدام قبـل از     

جناح ها و گروه ها، مورد اقبال همه مردم کشورمان قرار 

خواهد گرفت. و یا شاهد خودداری از خشونت و شهامت 

حبت به مردم خوبی که صرفا حـق خـود را مـی    ابراز م

خواهند و می خواهند از فضای اختنـاق رهـایی یابنـد    

 .باشیم

ما اثر خس و خاشاک نامیدن مردم را دیده ایم. بگذاریم 

یکبار هم با احترام با مـردم صـحبت کنـیم. در بعضـی     

موارد، اجتناب از برخی اقدامات نامناسب می توانـد بـه   

کند. مثالش رفتار وحشـیانه در   بهبود فضای ملی کمک

بهمن و امثال آن و حمله به مـردم   ۲۲میدان صادقیه در 
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و خانواده شهدا و فرزندان آنهاست. چه کسی می توانـد  

ادعا کند که این اقدامات فضاحت بار می تواند به نظـام  

ما کمک کند؟ آیا پیوستن آقایان خـاتمی و کروبـی بـه    

یکپارچگی به حـل  صفوف مردم و اعالم عملی وحدت و 

بحران کمک می کند یا فرستادن عده ای چماقدار و قمه 

و زنجیر بدست برای اجرای استراتژی نصر با رعب؟ آیـا  

حکومت می تواند راه حل را در ترساندن ملـت بدانـد؟   

اگر چنین پیروری هنر بود، ما و همـه جهانیـان، حملـه    

صدام به حلبچه را محکوم نمی کردیم و نمی گفتـیم او  

به مردم کشور خود هم رحم ندارد. فیلمی که اخیـرا در  

مورد حمله به خوابگاه دانشجویان پخش شد نشان مـی  

دهد که تا چه اندازه روحیه فرقه گرایی، سبعیت ایجـاد  

 .می کند

به نظر کسانی که مشـغول ضـرب و شـتم دانشـجویان     

هستند، فرزندان این ملت از حیوانات هم کم ارزش تـر  

جعـه بـارتر اینکـه در سـطوح مختلـف،      می نماید و فا

مسئولین می گویند که نمی دانند حمله کننـدگان چـه   
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کسانی هستند. این توهینی بدتر به شعور دانشجویان و 

مردم است. آنچه در این فیلم جالب توجـه اسـت ایـن    

است که در میان همین افراد نیروی انتظـامی، کسـانی   

نهـی مـی    دیده می شوند که دیگران را از ضرب و شتم

کنند. ای کاش نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی کشور، 

اقتدار را نه در سرکوب و ضرب و شتم، بلکـه در ایجـاد   

فضای امن برای همه ایراانیان، صرف نظر از طرز فکـر و  

عقایدشان، می دانستند. چه ضـرورتی داشـت فضـای    

میدان صادقیه با نارنجـک فلفلـی و شـیمیایی آلـوده     

روش ها، ما را از راه حل های منطقی دور  همه این شود؟

می کند. تضمین انتخابات آزاد، رقابتی، غیرگزینشـی و  

سالم، کلیدی ترین بخش راه حل هاست. اگـر ایـن امـر    

حل نشود، ریزش مشروعیت نظام سرعت خواهد گرفت. 

جنبش راه سبز باید بطور مکرر و در هر شرایط و مکان، 

غیرگزینشی تأکیـد کنـد.   روی انتخابات آزاد، رقابتی و 

همانطور که آزادی زندانی ها، آزادی رسانه ها و برچیده 

شدن فضای امنیتی در جای خود بسیار مهم هسـتند و  
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باید ضرورت این راه حل ها را نه تنها به گوش حاکمیت، 

 .بلکه به گوش همه مردم کشورمان برسانیم

درباره نسبت گروه های مرجع و جنبش راه سبز حرف *

 دیث زیادی وجود دارد. نظر شما چیست؟و ح

جنبش سبز حرکتی است که از بطن گره هـای مرجـع    -

مهم جامعه ما متولد شده و در ارتباط با این گروه ها هم 

 112بعنوان مثال به نامـه   رشد کرده است. در این زمینه

استاد دانشگاه تربیت مـدرس اشـاره مـی کـنم. ایـن      

ه هم بـه عنـوان یـک    دانشگاه فرزند انقالب است و بند

عضو کوچک از خدمتگزاران اول انقالب، در شکل گیری 

آن نقش داشته ام. همه می دانند که این دانشـگاه دوره  

کارشناسی نـدارد و هـرم سـنی آن نسـبت بـه سـایر       

دانشگاه ها باال اسـت. در کارکنـان و دانشـجویان آن،    

فراوانند کسانی که که در فعالت های اول انقـالب نقـش   

تن از اسـاتید ایـن دانشـگاه در     112انی داشته اند. فراو

کنار بیانیه های مشابه فراوان سایر دانشگاه ها و بیانیـه  

های انجمن های اسالمی و نهادهـای دانشـگاهی دیگـر    
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نشان می دهد تا چه حد حضور جنبش در دانشگاه ها و 

در میان دانشگاهیان جدی و فراگیر اسـت. بنـده مـی    

سبت را شـما در میـان پزشـکان،    خواهم بگویم همین ن

معلمان، مهندسین، کارگران، جنبش زنان، ورزشکاران و 

هنرمندان و دیگر گروه های مرجع مـی توانیـد بیابیـد.    

یک نگاه ساده و بدون تعصب به جشنواره های دهه فجر 

نشان خواهد داد که هنرمندان بـه عنـوان قشـری بـه     

ود بعـد از  شدت تأثیرگذار کجا ایستاده اند. گفته می ش

انتخابات، نزدیک هزار کلیپ و سرود در مـورد جنـبش   

سبز یا حواد  مربوط به آن ساخته شده و تعداد زیادی 

کاریکاتور، پوستر و نقاشی و سایر تولیدات هنری خلـق  

شده است. چنین تحرکی در تاریخ فرهنگ کشور مـا و  

شاید فرهنگ های جهانی بی نظیر است. بنـده ارتبـاط   

اه سبز با گروه های مرجع را بهترین دلیل وثیق جنبش ر

برای امیـد بـه تحقـق خواسـتهای جنـبش در آینـده       

کشورمان می دانم. چرا وقتی میلیـون هـا دانشـجو در    
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سراسر کشور در پشت جنبش سـبز اسـت، بـه آینـده     

 امیدوار نباشیم؟

 در مورد روحانیون چطور؟ *

 در بدنه جنبش، تعداد قابل مالحظـه ای از روحـانیون   -

سبزها بایـد بداننـد    .متعهد و آگاه و مبارز حضور دارند

موضعگیری چند نفر روحانی تندرو و مغرض، نظر همـه  

روحانیت و مراجع نیست. روحانیت اصیل مـا هیچگـاه   

مردم را با الفاظ رکیک خطاب نمی کننـد یـا از قتـل و    

ریختن خون و در محبس کردن بیگناهان حمایت نمـی  

می داند که تهمت و شـکنجه و   کنند. روحانیت اصیل ما

آبروی دیگران را ریختن و تجسس حکمـش در اسـالم   

چیست. روحانیون واقعی ما مصالح اسالمی و ملـی را از  

منافع فرقه ای و جنـاحی تشـخیص مـی دهـد و ایـن      

روحانیون در کنار دانشـگاه و متحـد بـا دانشـگاهیان     

هستند و اهمیت این وحدت را می دانند مـا روحـانیون   

ل در جنبش سبز را ذخیره جنبش و پشتوانه بسـیار  فعا

مهم آن مـی دانـیم. حضـور آنهـا در جنـبش سـبز در       
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شرایطی که از انواع روش ها و وسایل برای متهم کـردن  

راه سبز به بی دینی و وابستگی به بیگانگان استفاده می 

 .شود، جنبه حیاتی دارد

بهتـر  به همین دلیل، به همه کسانی که به امید اینده ای 

برای ایران عزیز به جنبش پیوسته اند عرض مـی کـنم   

پیوسته مراقب باشیم در دام تبلیغاتی که می خواهد  که

روحانیت کشور را به جنبش بی اعتمـاد کنـد نیفتـیم.    

و نمایش ها و تمهیـدات   72کارناوال روز عاشورای سال 

شبیه آن از یادمان نرود. مخالفان جنبش اگر نـه همـه،   

آن، به هیچ اصول اخالقی و دینی پایبنـد   ولی بخشی از

 .نیستند

پیشنهاد شـما در مـورد مراسـم چهارشـنبه سـوری      *

 چیست؟

مراسم این روز، یادمان جشنواره نـور علیـه تـاریکی     -

است اما عالقمندان به جنبش راه سبز ضـمن انکـه بـه    

نمادها و مراسم ملی و مذهبی دلبستگی دارنـد، حاضـر   

م ها باعث اذیـت و آزار مـردم   نیستند که این نوع مراس
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بشود. مخصوصا توجه کنیم که ممکـن اسـت مخالفـان    

جنبش بخواهند با برنامه ای که قـبال هـم مشـابه آن را    

اجرا کرده اند، جنبش سبز را بدنام کنند. بنده مطمـئن  

هستم کـه سـبزها در هـیچ برنامـه هنجارشـکنانه یـا       

تخریبی که موجب اذیـت و ازار مـردم بشـود شـرکت     

ایجاد انفجـار و آتـش سـوزی بـا مشـی       .واهند کردنخ

جنبش سبز که تالش کرده است همواره حرکت هـایش  

سبز بـودن   .مسالمت آمیز و عمیق باشد سازگاری ندارد

به لباس و نماد نیست. سبز بـودن بـه رفتـار و اخـالق     

اگر این اصل مهم مورد توجه قرار گیرد و اعضـای   .است

توصیه کننـد، قطعـا از   جنبش یکدیگر را به رعایت آن 

آسیب هایی که ممکن است عده ای در لبـاس جنـبش   

 .سبز انجام دهند جلوگیری خواهند کرد

 و نکته آخر؟*

بنده آرزو دارم روزی در کشور شرایطی ایجاد شود که  -

مجموعه پوسترها، نقاشی ها، کلیـپ هـا و سـایر آثـار     

هنری خلق شده یک سال گذشته بـدون سانسـور بـه    
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شته شود و می دانم که انشاء اهلل بـا امیـد و   نمایش گذا

حرکت جنبش سبز، روزی شاهد چنین نمایشگاهی کـه  

نشان دهنده شور و شوق ها و دغدغه های ملی ماسـت،  

 .خواهیم بود
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 مشارکت ی دیدار با اعضای جبهه

 خرداد نباید فراموش شود... ۵۲حماسۀ 
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 حمن الرحیمبسم اهلل الر

کنم از حضور دوستان. شرایط ویژه و خاصـی   تشکر می

شـدم کـه    در کشور حکمفرماست . خیلی خوشحال می

دوستان دیگر به ویژه دوستانی که در بند هستند امثال 

آقای میردامادی در این جمـع بودنـد و از محضرشـان    

کردیم. شرایط کشور را شما که یـک حـزب    استفاده می

هایی که برای  دانید. محدودیت می سیاسی هستید بهتر

دانیــد. معمــوال  حــزب مشــارکت اســت خودتــان مــی

درکشورها باید از فعالیت احزاب و تشکیالت اسـتقبال  
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شود تا مشکالت کشور را از طریق آنهـا پیگیـری و بـا    

تکیه بـر خـرد جمعـی حـل و فصـل کننـد. در واقـع        

های غیردولتـی و احـزاب رابـط مـردم و دولـت       تشکل

به این طریق از هیبت دولـت در برابـر مـردم     هستند و

هـای   کاهند عـالوه بـر اینکـه بسـیاری از فعالیـت      می

 و. شـود  می انجام طریق این از... و اجتماعی –اقتصادی 

 پیشرفت و یافتگی توسعه های شاخص و ها نشانه از یکی

 مــدنی نهادهـای  و تشــکیالت همـین  وجــود کشـورها 

 نسـقی  و نظـم  هک کشورهایی در حتی است، غیردولتی

هـا ضـروری اسـت چـون بسـیاری از       دارند وجود ایـن 

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق ایـن   فعالیت

ها در  گیرد در واقع وجود تشکل نهادهای مدنی انجام می

شـود، و جامعـه    بین مردم باعث پیشـرفت مـردم مـی   

 .وار هرگز رشد مناسبی ندارد توده

یشـه نیسـت و از قـدیم    ر این مساله در کشور ما هم بی

گونه نهادهـا در جامعـه مـا وجـود داشـته و       مشابه این

ایم و همین ها جامعه  ای داشته های کوچک محله تشکل
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ما را حفظ کرده است. بطور نمونه می تـوان بـه بافـت و    

ساختار شهر کاشان اشاره کرد کـه در درون محالتـش   

ظ ها موجبات حف گونه وجود داشته و همین نهادهایی این

و رشد این شهر را فراهم آورده و این نهادهـا از طریـق   

شـده اسـت یـا وجـود      صدقات جاریه تامین مالی مـی 

ها نمونه دیگری است، در جامعه مدرن وجود ایـن   هیئت

تر شده و اهمیـت   نهادها به لحاظ شکل و محتوا گسترده

ای پیدا کرده تا به تشکیالت سیاسی رسیده است.  ویژه

ر مـورد حـق تشـکیل اجتماعـات و     قانون اساسی ما د

ها صـراحت و تاکیـد دارد. غفلتـی کـه      احزاب و تشکل

گونـه تشـکیالت    کنند ایـن  هست اینکه برخی فکر می

ای است که از طرف دولت به مردم داده شده است.  تحفه

کنیم این تشکالت بایـد   اشکال کار این است که فکر می

در توسط دولت ساخته و به مـردم تحویـل داده شـود،    

حالی که این یک خواست اجتماعی است و مردمی بودن 

شود، و دولـت نبایـد مـانع     آن باعث سالمت جامعه می

مردم اگر تحت فشار نباشـند و ایـن    .فعالیت آنها شود
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تشکالت مردمی امکان فعالیت داشته باشند الزم نیست 

ها هم حق انهـا   ها بیایند و اگر در خیابان مردم به خیابان

د و خشونت اعمال نشود مردم آرامش خـود  پایمال نشو

کنند. متاسفانه در این نه ماه تمام این مسائل  را حفظ می

زیر پا گذاشته شده و بیشترین خسارت متوجـه مـردم   

ایـن   .شده است به خاطر خشونت بسیار زیاد خیابـانی 

وضعیتی که با آن روبرو هستیم و وضـعیتی کـه حـزب    

م است و اگـر بـه   مشارکت دارد خود دلیل اعتراض مرد

خواست و حقوق مردم شود دلیلی وجود ندارد که مردم 

ها بیایند یا به سمت شعارهای تند بروند. مردم  به خیابان

به دنبال استیفای حقوق خودشـان هسـتند و آنچـه در    

این نه ماه اتفاق افتاده است ناشـی از هجمـه و هجـوم    

نیروهای دولتی بـه مـردم بـوده و آنهـا از ایـن ناحیـه       

خرداد کـه در   ۲5بر راهپیمایی  .اند خسارت بسیار دیده

آن راهپیمایی مردم مراقـب شـعارهای خـود و مراقـب     

همدیگر بودند، هر چند متاسفانه حادثه تلـخ آخـر آن   

خرداد  ۲5پیش آمد. اوج حضور مردم راهپیمایی در روز 
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بود کـه بایـد تاکیـد و تکـرار زیـادی روی آن کـرد و       

نوع اجتماع و حرکت  ده شود،نگذاشت به فراموشی سپر

مردم در آن روز نشانگر نظم و نشـاط و مراقبـت بـود و    

مردم مراقب شعارهای خود و مواطی همـدیگر بودنـد و   

متاسفانه آن حادثه تلخـی کـه در انتهـا رخ داد آن روز    

پرشکوه را تلخ کرد اما باید بیش از این به ایـن واقعـه و   

ن جنـبش بـرای   روز پرداخت تا ماهیت مردمی و سبز ای

نوشتن مقاالت متعدد در  .همگان و آیندگان روشن شود

تواند باعث شود که ماهیت جنبش و  خرداد می ۲5مورد 

ــمه ــد     سرچش ــا تاکی ــر آنه ــایی و ب ــای آن شناس ه

خوشبختانه این تفکر همچنان در بین مردم بـاقی   .شود

به  اند. و مانده و مردم در سطوح مختلف به آن عمق داده

ت تلخی که در ایـن نـه مـاه رخ داده اسـت     رغم اتفاقا

آمیز و  روحیه مردم همانند آن روز حفظ و وجه مسالمت

البتـه   .مدنی جنبش برجسته شده و عمق گرفته اسـت 

هایی داشـته امـا همـه الزمـه      این جنبش فراز و نشیب

جریان است و باید هوشـیارانه بـا آنهـا روبـرو شـویم،      
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ها تـالش   سب زدنمخالفان این جریان با اتهامات و برچ

کردند سران و متفکران این جریان و از جملـه اعضـای   

پسندند،  مشارکت را به جاهایی بچسبانند که مردم نمی

البته در این مسیر جنبش افـت و خیزهـا و فشـارهایی    

بوده، که ازجمله حزب مشـارکت در معـرض بیشـترین    

هایی به آن داده شده که نادرسـت   فشارها بوده و نسبت

پذیرد، و ما نبایـد   بوده است و ملت هم آن را نمی و ناروا

هـا حالـت انفعـالی     اخالقـی  ها و بی در مقابل این تهمت

ای  بگیریم و باید تعادل خودمان را در هر لحظه و نقطـه 

ها  بنده در یکی از مصاحبه .در مقابل فشارها حفظ کنیم

گفتند مشروطه باعـث   این را مطرح کردم که گروهی می

لــیس بــوده، و از قــول مرحــوم آخونــد خوشــحالی انگ

خراسانی گفتم که هر کـاری مـا بکنـیم ممکـن اسـت      

ها اظهـار خوشـحالی کننـد و اگـر      ها یا انگلیسی روس

نه، ما باید رفتار  طور باشد پس ما نباید کاری بکنیم؟ این

ای تنظیم کنیم که درست باشد و به ایـن   خود را به گونه

حـالی و   اساس خـوش  ما نباید بر .اتهامات توجه نکنیم
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های خود را تنظیم کنیم، مـا   بدحالی بقیه کارها و برنامه

ها برای این  بخشی ار این تخریب .باید کار خود را بکنیم

کـه   است که ما را به انفعال دچار کنند و بخشی برای این

بین ما و مـردم فاصـله ایجـاد کننـد و نسـبت بـه مـا        

ونـه مسـائل و   گ بدبینشان کنند. ما نباید نسبت به ایـن 

ای در  ها منفعل باشیم. اخیـرا نشـریه   ها و تحلیل تهمت

ای حزب مشارکت و آقای خاتمی و... را با اوبامـا و   نوشته

ریگی به هم وصل کرده و نتایجی گرفته است عجیـب و  

ها را توجیـه کننـد کـه     خواهند برخی گونه می البد این

اصـول   ها ریشه در خارج دارند و... اما ما بایـد روی  این

ها نیفتیم و در عـین   خودمان حرکت کنیم و در دام این

حال که روی حفظ اصـول و اسـتقالل خـود پافشـاری     

کنیم، نباید تعادل خـود را از دسـت دهـیم و دچـار      می

خواهیم روابط خارجی را بـا   افراط و تفریط شویم. ما می

کـه در هـر    توجه به مصالح خویش پیش ببریم، نه ایـن 

د کلی دشمن بتراشیم و یک دوسـت  سخنرانی برای خو

برای خود باقی نگذاریم. نباید این همه ماجراجویی کرد. 
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هایی که انقالب اسـالمی بـرای مـا آورده     یکی از نعمت

است استقالل ماست و ما نباید این را از دست بـدهیم.  

البته ما مسائلی با جهان خارج داریم، با آمریکا و اروپـا،  

ای شکل دهیم که در  گونه باید بهمان را  اما روابط خارجی

جهت تامین منافع و امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی و 

رشد و توسعه کشور باشد و سیاست خارجی مـا نبایـد   

زا باشد و ما دوستان قابل اطمینان و  ماجراجویانه و تنش

همراهی در شرایط سخت نداشته باشیم. ما نبایـد ایـن   

از دســت  حالــت تعــادل را چــون زیــر فشــار هســتیم

حقیقت این است که در چند سال اخیر مـدام از   .بدهیم

حربه ارتباط با بیگانه برای انفعـال و سـرکوب مـردم و    

نیروهای متفکر جامعه استفاده شده و این بایـد روشـن   

 .شود

گوید کـه مخالفـان راجـع بـه      اطالعات رسیده به ما می

انـد   وقایع و جریانات پس از انتخابات یک افسانه ساخته

اند و افـراد   و ظاهرا خودشان هم این افسانه را باور کرده

هــایی کــه  و احــزاب را بــا قلــب اطالعــات در جایگــاه
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نشانند، در این داستان برای هـر کـس و    خواهند می می

هـای   هر حزب یک نقش قائلند، یک تصویری از حرکـت 

سازند اما همه ابعاد این افسانه باید  مردمی و جنبش می

ود. تصویری از ماهیـت جنـبش سـبز و    باز و شکافته ش

انـد کـه نادرسـت اسـت و البتـه       حرکت مردم سـاخته 

خواهند از این تصـویر سـاخته شـده بـرای توجیـه       می

مراجع و روحانیون و متدینین و... اسـتفاده کننـد و در   

ها قائلنـد کـه    این تصویر نقشی هم برای احزاب و گروه

هـای   رگـه ها را وابسته به خارج نشـان دهنـد. در ب   این

شـد تحلیلـی بـر     بهمن توزیع مـی  ۲۲تبلیغاتی که روز 

دهـد کـه    همین مضمون ارائه شده بود و این نشان مـی 

ها پشـتوانه در برخـی جاهـا دارد. ایـن      گونه تحلیل این

هایی است که در پـس   کارها و رفتارها مبتنی بر تحلیل

دهند و عالوه بر این یک باور نسـبت بـه    پرده انجام می

انـد در   هایی کـه گفتـه   اند و داستان ی که گفتههای دورغ

آنچه ما باید انجام دهـیم   .ذهنشان به وجود آمده است

اینکه تالش کنیم نشان دهیم که این حرکـت و جنـبش   
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یقینا وابسته به بیگانه نیست، منافاتی با دین نـدارد، در  

راستای زنده کـردن قـانون اساسـی و احیـای اسـالم      

های حرکت مردم و جنـبش   شهما باید ری .رحمانی است

که ریشه این حرکت در انقالب  سبز را نشان دهیم و این

اسالمی و حتی قبل از آن در جنبش مشروطیت اسـت و  

این حرکت مخالف با اسالم نیست و برآمده از باورهـای  

دینی مردم و ظلم ستیزی آنهاسـت. برآمـده از قـانون    

بهای  سنگ انقالب و خون اساسی ماست که میرا  گران

هزاران هزار شهید است. این میثـاق ملـی مجموعـه و    

ای بهم پیوسته از اصول است که با هم معنا دارد  منظومه

ها باید بـا   اند و همه آن و مردم به این مجموعه رای داده

کـه بخشـی از آن را بـرداریم و     هم اجرا شـود نـه ایـن   

های دیگـر هـیچ تـوجهی     سوءاستفاده کنیم و به بخش

اند و همه آن را  م به همه این اصول رای دادهنکنیم. مرد

رنگ کردن بخشی از اصول  دانند و هر نوع کم میثاق می

های بزرگی را در پی دارد. جلـوگیری از برگـزاری    لطمه

کنگره یک حزب قانونی قطعا لطمه به این قانون و میثاق 
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است، خراشی بر این میثاق ملی و صورت نظـام اسـت و   

در ایـن   .ای مردم توضـیح داده شـود  ها باید بر همه این

ها فراتر رویـم و   شرایط همه ما باید باید از تکیه بر نخبه

های مرجع دیگـر و تاثیرگـذار جامعـه متوجـه      به گروه

شویم، باید به سمت معلمان، کارگران و اقشـار مختلـف   

هـا توضـیح دهـیم و اگـر      برویم و مسـائل را بـرای آن  

خـواهیم   هی را مـی خوا فراگیری هرچه بیشتر امواج حق

 .باید این ندا به گوش همه اقشار جامعه برسد

نکته دیگر استفاده از روحیه مذهبی مردم است و بایـد  

ما همه مذهبی  .به گرایش مذهبی مردم توجه تام داشت

که مذهبی هستیم کـافی نیسـت،    هستیم، اما صرف این

انـد   تبلیغات پرشـدتی کـه در جامعـه بـه راه انداختـه     

دچار تردید کرده است به طوری کـه گـاهی    ها را برخی

من با برخی افراد روحانی و مذهبی که به خـوبی مـن را   

کننـد کـه پشـت     کنم گمان می شناسند صحبت می می

ایم، اما وقتی با آنها  پرده اتفاقاتی افتاده و ما تغییر کرده

ما باید  .شوند دهم آرام می کنم و توضیح می صحبت می
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ها دروغ و  گونه نیست و این ه اینمردم را توجیه کنیم ک

ارتباط بـا مراجـع و روحانیـت     .هایی بیش نیست تهمت

تر شـود، حـداقل بـا آن بخشـی کـه       باید بیشتر و قوی

ها را با اهداف  آمادگی ذهنی دارد و دلسوز است. باید آن

هـا هـم    در راهپیمـایی  تر کرد، جنبش آشناتر و نزدیک

بـاز هـم الزم    کنند ولـی  بعضی از روحانیون شرکت می

توانـد   است که این ارتباطـات بیشـتر شـود. ایـن مـی     

ها باشـد. در ذهـن مردمـی کـه      کننده افسانه آن خنثی

نشیند. اگر جنـبش   اطالعاتی ندارند بعضا این افسانه می

بخواهد پیش برود و عقبگرد نداشته باشد بایـد دامنـه   

هم در میان اقشـار   اهدافش را در بین مردم توسعه داد،

ف مردم و هم در شهرهای مختلـف، بایـد مسـائل    مختل

اقتصادی را برای مردم توضیح داد، باید به مردم نشـان  

دهیم که برای کم شدن فشـار اقتصـادی، بـرای ثبـات     

زندگی، برای کاهش طالق و بسیاری مشـکالت دیگـر و   

های اجتماعی باید به اصول قانون اساسی  کاهش آسیب

نباید حس کننـد   .دبرگشت. این را مردم باید حس کنن
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این جنبش فقط در رای مردم خالصه شده است و تنهـا  

خشم ناشی از پایمال شدن رایشان اسـت. بایـد ایـران    

پیشرفته و سعادتمند را با اهداف جنبش پیوند دهـیم و  

 .یکی کنیم و به مردم نشان دهیم

و نبـودن   سال آینده سـال صـبر و اسـتقامت ماسـت    

ی در میـان مـا خسـارت    دوستانی امثال آقای میرداماد

هـا اثراتـی دارد کـه قابـل      است اما در بند بودن همین

به نظرم زندان دیگر خاصیت و اثر خـود   .مشاهده است

را در مقابله با جنبش سبز از دست داده است. بارهـا در  

هایی پیدا شده که دعـا   این هشت نه ماه گذشته فرصت

ها را آزاد  مهها را آزاد کنند، روزنا ها زندانی کردم این می

گونه نشد و مدیریت ایـن تحـوالت انجـام     کنند، اما این

هـای کشـور محـدود     ها و رسانه قطعا اگر روزنامه .نشد

شـد.   های خارجی کمتر مـی  نبودند اقبال مردم به رسانه

ها تدبیر داشته باشند راه حل مسائل و مشکالت  اگر این

، گـذرد  کشور از لشکرکشی و پادگانی کردن جامعه نمی

هـا را   های قانونی است. اگـر روزنامـه   راه حل در آزادی
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نبسته بودند، اگر محدودیت ایجاد نکرده بودند، اگر فضا 

هـا را خـالی    را کمی باز گذاشته بودنـد، مـردم خیابـان   

های حداقلی را داده بودند هـم   کردند، اگر این آزادی می

تـر بـود هـم مجلـس و در مجمـوع ارکـان        دولت قوی

هـا بـرای صـاحبان     تیم. البته ایـن آزادی تری داش قوی

کند اما این بـه نفـع نظـام و     قدرت محدودیت ایجاد می

المللـی   کشور است و ارکان نظام هم در سطح ملی و بین

کننده اسـت کـه قـوه     این ناراحت .شوند قدرتمندتر می

قضاییه که قرار بود مستقل باشد و هـیچ کـس نتوانـد    

وضعی داشـته باشـد    برآن اعمال نظر کند، اکنون چنین

که اطالعات و سپاه به او دستور دهند که کـی را بگیـر،   

در اوایـل انقـالب    ...کی را آزاد کن، فالن حکم را بـده 

شورای عالی قضایی برای همین تشکیل شد کـه کسـی   

نتواند به قـوه قضـائیه دسـتور دهـد و متاسـفانه ایـن       

کـه قاضـی دلسـوز نداشـته      وضعیت تغییر کرد. نه این

های دلسوز و شـریف بیشـتر    و اتفاقا همان قاضی باشیم

برند. قضات شریف و  کنند و رنج می این ظلم را لمس می
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دلسوز زیادی در این قوه وجود دارند اما بازتاب بیرونـی  

بـه هرحـال امیـدواریم چرخشـی در      .گونه نیسـت  این

راستای اهداف جمهـوری اسـالمی در مجموعـه حـاکم     

حکومت چرخشی متناسب  و در خود نظام و .ایجاد شود

با قانون اساسی در اداره امور ایجاد شود و فضای آزادی 

به وجود آید تا در سایه آن مسائل و مشکالت کشـور و  

احساس من نسبت به آینده این  .بحران حاد  حل شود

ناپذیر اسـت، مـا    است که حرکتی که آغاز شده برگشت

هیچ وقت به یک سال گذشته بر نخواهیم گشـت، ایـن   

ها را باید غنیمت شمرد. من به آینده بسـیار   تغییر ایده

صـبر   امیدوارم، باید به مردم صبر و امید را منتقل کرد،

در معنای ایمانی آن،ایـن جنـبش چیـزی بـرای خـود      

خواهد، آزادی و بهروزی و سعادت و پیشرفت مردم  نمی

حرکـت   .خواهد و قطعا به آن دست خواهد یافـت  را می

و خود انتخابات مردم را بـه حقوقشـان   بعد از انتخابات 

آگاه کرد، باید مـردم را بـه صـبر و اسـتقامت دعـوت      

سال آینده را باید سال صبر و اسـتقامت بـدانیم و    کرد،
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بنامیم. سال استقامت بر اهداف جنبش سبز تا به نتیجه 

 .رسیدن
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 7831پیام تصویری به مناسبت نوروز 

 استقامت...سال صبر و 

فرا رسیدن موسم سبز بهاری و عید ملـی نـوروز را بـه    

گویم. جا دارد به ویـژه از خـانواده    همه ملت تبریک می

شهدا و رزمندگانی که برای استقالل کشور دفاع کردند 

و از خانواده جانبازان و همه کسانی که آسـیب دیدنـد،   

، چـون ایـن   88دیدگان سـال   یاد کنم و شهدا و آسیب

به هم پیوسته است و سرنوشت ایـن شـهدا را در    قافله

دانـم. اگـر امـروز     طول تاریخ کشور به هم پیوسته مـی 

ــن   ــم ناشــی از ای ــی آزاد داری ــی ســرافراز و ملت ایران

 .ها است ها و رنج فداکاری

شهدا زندگان واقعی هستند. نزد خدا روزی می خورند و 

در سرنوشت ما تاثیر می گذارند. طبیعی است که مـردم  

 .خواستار حفظ حرمت این خانواده ها باشند
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هـا   ها و جناح ها، فرهنگ جا دارد به اقشار، اقوام، قومیت

و همه ملت تبریک عرض کنم به ویژه جا دارد امسال از 

ایرانیان خارج از کشور نیز یاد کـنم. ملـت مـا بـه هـم      

پیوسته هستند و این از برکات جنبش سبز است. دامنه 

ا رفته است که در آن سـوی دنیـا   این جنبش آنچنان فر

مردم خود را وابسته به هویت عمیق ایرانـی، اسـالمی،   

دانند و برای انقـالب و عظمـت و پیشـرفت کشـور      می

کنند در سرنوشت کشـور و   کشند و سعی می زحمت می

میهن خود مشارکت داشته باشند به ویژه جوانان داخل 

و هـا   و خارج از کشور، گروهـی کـه بیشـترین قربـانی    

 .خسارت را دادند

تا جایی که من اطالع دارم نسل سوم و چهارم ایرانیـان  

خارج از کشور درست مثل جوانان داخل ایران، در حال 

فعالیت هستند و در این فرصت سال جدید را بـه همـه   

دیـدگان و   هـای آسـیب   گویم. خـانواده  آنان تبریک می

ملـت  اند و جا دارد  شهدا در این باره نقش واالیی داشته

عزیز ما در سال جدید، به ویژه در روزهای اول سال یار 
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ها باشند و بـه طـور مناسـب، در دیـدارها      این خانواده

 .امکان دلگرمی آنان را فراهم آورند

ای بـود. ملـت    سالی که گذشت برای ملت ما سال ویـژه 

عزیز ما شاهد شور و هیجان وسیعی به خاطر انتخابـات  

ت مردم به یکدیگر و صـفوف  بودند و آنچه زیبا بود محب

ها بود که دراین سـال شـاهد    متحد مردم از همه جناح

توانست به یک جشنواره بـزرگ   بودیم. این انتخابات می

برای ملت تبدیل و سـرآغاز حرکـت جدیـد در تـاریخ     

کشور شود. این حرکت منجر به حضور گسـترده مـردم   

های رأی شد و شـما بـه طـور وسـیع و      در پای صندوق

بقه در این انتخابات شرکت کردید و عـزم خـود را   سا بی

برای تغییـر، دگرگـونی و اسـتقالل کشـور و حاکمیـت      

عدالت و آزادی نشان دادید. اما پاسـخی کـه بـه ایـن     

حضور داده شد متأسفانه منجر به این شد که در فاصله 

رأی مـن  »کوتاهی پـس از انتخابـات مـردم بـا شـعار      

ها آمدند.  به خیابان «رأی من را پس بده»و یا « کجاست

خـرداد شـروع شـد. هنـوز      ۲۲ریشه این مسئله از روز 
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نشده بود که یکی از ستادهای مهم انتخابـاتی   5ساعت 

شـب سـتاد    8بنده مورد حمله قرار گرفـت و سـاعت   

مرکزی انتخابات اینجانب نیز مورد حمله قـرار گرفـت و   

تا فردا صبح چند بار تیتر روزنامه کلمه سبز بـا حضـور   

 .یروهای امنیتی عوض شدن

وضعیتی که پیش آمد یک ذهنیت را برای مردم در مورد 

عدم مدیریت صحیح و اسالمی انتخابات شـکل داد کـه   

ریشه بسیاری از اتفاقات در کشور شد. دنباله موضـوع،  

پاسخی بود که به اعتراضات داده شد که این پاسـخ در  

یـات  خور عظمت، آزادگی و سرافرازی ملت ما نبود. جنا

 30هـای دانشـجویی، کشـتار     کهریزک، مسئله خوابگاه

خرداد و حواد  بعـدی از جملـه روز    ۲5خرداد و حتی 

 .عاشورا، مورد انتظار مردم کشور ما نبود

شد  اگر مسئله سیاسی بود باید به شیوه سیاسی حل می

دادند.  شدند و به مردم توضیح می و مردم باید اقناع می

ها درخورشان نبود. یکـی از بـه    اما اینگونه نشد و پاسخ

خرداد بود  ۲5ترین روزهای این جریانات، روز  یادماندنی
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که ملت به صورت گسـترده در ایـن روز حضـور پیـدا     

ای در تـاریخ کشـور    کننـده  کردند و آن را به روز تعیین

تبدیل کردند. آن روز همواره شـهادت خواهـد داد کـه    

 .چگونه بودروحیه مردم در روزهای پس از انتخابات 

آمیز در حالی که شعارهای ملی  مردم به صورت مسالمت

گونه تـنش، رأی و   دادند و بدون ایجاد هیچ و اسالمی می

نظر خود را اعالم کردند و ما انتظـار داشـتیم پاسـخی    

درخور این روحیه لطیف ملت داده شـود امـا اتفاقـات    

بعدی آن را نشان نداد و ما شاهد برخوردهـایی از نـوع   

 .ر بودیم که مسئله را دشوار کرددیگ

خواستند با شرکت در انتخابـات   خرداد مردم می ۲۲در 

آزاد در سرنوشت خود سهیم باشـند و آینـده را خـود    

شکل بدهند اما اتفاقاتی که بعداً افتاد منجر به بیـداری  

در میان ملت ما شد. ملت اشکاالت و انحرافاتی را کشف 

وسیع شکل گرفـت.   کردند و مطالبات جدیدی با طیفی

هـایی مثـل رأی و تعیـین تکلیـف      این روند از خواسته

انتخابات آغاز و به مطالبات دیگر رسید. آنچـه جنـبش   
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گیری  عظیم سبز با تعاملی که بین افراد شکل داد نتیجه

کرد که همه مطالبات در تحقق اهداف قانون اساسـی و  

بـه  آن هم بدون تنازل باید تجلی یابد و این امر تبـدیل  

 .ای شد که اکثریت هم آن را قبول کردند شعار گسترده

ای برای  العاده حقیقت این است که این شعار اهمیت فوق

سرنوشت کشور ما دارد. قانون اساسی یک میثاق ملـی  

است. بدون آن ما وحدت نداریم بلکه هرج و مرج داریم 

ای بـه   و دورنمای تاریکی داریم. قانون اساسی مجموعـه 

است و باطل کردن یا تضعیف بخشـی از آن   هم پیوسته

 .معنا ساختن آن است به مثابه بی

قانون اساسی را باید یکپارچه دیـد. زمـانی کـه قـانون     

اساسی تدوین شد، حتی آن کسـانی کـه آن عناصـر را    

کردند برای آن کـه انسـجام قـانون آسـیب      تدوین می

ای برای آن تهیه کردند که اهمیت آن هـم   نبیند، مقدمه

اد است. در تمام اینهـا اصـول بـه یـک مجموعـه از      زی

شـود   ها و مطالباتی یکپارچه تأکید می ها، خواست ارزش

توانند از هم جدایی بگیرند. اکنون هم مردم کـه   که نمی
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مشکالت اجرایی، سیاسی و انتخاباتی و .. را دیدنـد راه  

بیننـد کـه راه گشـودن بـه آینـده       حل را در این مـی 

ازگشت به قانون اساسـی آن هـم   درخشان برای ملت ب

 .بدون دخالت دادن سالیق سیاسی است

اگر اصلی از قانون اساسی ایـراد هـم دارد بـاز هـم راه     

اصالح آن معلوم است و بایـد بـا نظـر مـردم و مطـابق      

سازوکارهای موجود در قـانون اساسـی اصـالح شـود.     

هـای آزاد و   اینگونه نیست ما بتوانیم حق داشتن رسانه

های مطرح در قانون اساسی، یا انتخابـات آزاد،   یا آزادی

غیرگزینشی و رقابتی، عدم تجسس بر احـوال مـردم و   

های مردم را بنا به مصلحت خود و بـرخالف   وارسی نامه

قانون اساسـی در کشـور جـاری کنـیم و فکـر کنـیم       

توانیم یک نظام منظم داشته باشـیم و مشـکالت را    می

 .حل نماییم

شکالتی روبرو هستیم. بخشـی از  با مسائل و م 89سال 

گردد که مطالبـات   گیری این مطالبات بازمی آن به شکل

به حقی اسـت و راه عظمـت ملـت، رسـتگاری تمـامی      
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ها و مسیر پیشرفت ملت اسـت و ایـن مطالبـات     جناح

ادامه خواهد یافت و سال جدید سال استقامت بـر ایـن   

مطالبات به حق و قانونی است و ما حق عقب کشـیدن و  

گرد در ارتباط با ایـن مطالبـات را نـداریم و آن را     عقب

دانـیم. مـا ایـن     خیانت به ملت و اسالم، خون شهدا می

قانون اساسی را در میان امواج خون شـهدا بـه دسـت    

توانیم آن را راحت از دست بدهیم و همـه   آوردیم و نمی

 .باید به آن بازگردند

دارد که در کنار این مسئله، مشکالت دیگری نیز وجود 

شـود کـه امیـدوارم     قبالً هم بود و امسال تشـدید مـی  

اینگونه نشود. دورنمای اقتصادی کشور دورنمای روشنی 

نیست و من از ایـن مسـئله خشـنود نیسـتم. دوسـت      

رغم تمـام مسـائل و مشـکالت یـک      داشتم که علی می

دیدم  کارآمدی را در نظام اجرایی برای حل مشکالت می

بینی رشد اقتصـادی در سـال    پیشبینم.  ولی آن را نمی

، رشد بسیار کمی است معنـای ایـن رونـد در کنـار     89

گذاری، به معنای بیکـاری و فقـر وسـیع     کاهش سرمایه
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است و انبوه قشرهای مستضعف و الغر شـدن طبقـات   

میانی که پیش روی ما است. از طرف دیگر به دلیل نبود 

تـدبیری وضـعیت    های روشن، ماجراجویی و بی سیاست

پیرامونی ما، وضـعیت خـوبی نیسـت و یـک وضـعیت      

تهدیدکننده علیه ما شکل گرفته است. ما بدترین حالت 

الملل داریم و به نظـر   را در سیاست خارجی و روابط بین

ها و فشارهای بیشـتری را شـاهد    رسد سایر تحریم می

 .باشیم

در این شرایط جا دارد جنبش سبز اول فکـر کنـد کـه    

هـا   ها و استان به همه اقشار، قومیت دامنه امواج خود را

–جاودان تکافل اجتمـاعی   بکشاند و در عین حال اصل

 باید محالت و همسایگان مردم، به. کند زنده را اسالمی

 انـواع  و کنـیم  رسـیدگی  کمـک  و اشتغال کار، تولید با

 قـرار  مردم روی پیش ارتباط این در که دیگری های راه

 .دارد

یم و با کم کردن تشریفات بیشتر تر کن ها را ساده زندگی

به فکر مردم باشیم و بتوانیم مقدار زیادی از مشـکالتی  



 

 چنین گفت میرحسین 665

شوند را کم کنیم.  شود مردم با آن روبرو می که تصور می

دیدگان و رفت و آمد  رسیدگی به خانواده شهدا و آسیب

با آنها، یقیناً هم موجب رضایت حضرت حق خواهد بـود  

 .بتابد شود نور امیدی و هم باعث می

 …راهی که گریزی از آن نیست

گذرد  من اعتقاد دارم راه عظمت ملت ما از این مسیر می

ای  و یقیناً ملت امیدوار است که این راه را برود و چـاره 

اهلل خداونـد مـا را بـه     نداریم تا این راه را برویم و انشاء

نتیجه قطعی خواهـد رسـاند چـرا کـه ملـت خواسـته       

تخابـات درسـتی کـه گزینشـی     غیرعادی ندارد. یک ان

ای از روی  ای درجه دو انتخاب کنند و عده نباشد که عده

انتخاب آنها، انتخاب کننـد درخـور شـأن ملـت ایـران      

نیست. ملت ایران، ملتی بزرگ، پیشرفته و متمدن است 

و درست نیست مثل یک ملت غیرمتمدن و نادان بـا آن  

زه دهیـد  برخورد شود و برای او تعیین تکلیف کنند. اجا

های ملت و اراده ملی آنان حضور تجلـی   افکار و اندیشه

یابد و یقیناً اسالمی خواهد بود و نتایجی خواهد داشـت  
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و ایران پیشرفته و آباد توأم با عدالت و آزادی را برای ما 

آورد.نباید بترسیم، باید از پشت کردن بـه   به ارمغان می

 . های ملت هراس داشته باشیم خواسته

خنان را با یک دعـا از حضـرت امـام)ره( پایـان     این س

 .برم که مناسبتی با وضعیت کنونی ما هم دارد می

 :(حضرت امام)ره

بارالها، تو خود شهدای ما را در جوار رحمت خود جـای  

گزین. و معلوالن ما را شفا و مفقودان و اسیرانمان را بـه  

هایشان بازگردان و بـه همـه مـا صـبر و      دامان خانواده

 .ق عنایت فرماتوفی
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 دیدار با فراکسیون خط امام مجلس هشتم

امام )ره( هیچ تصمیمی که مربوط به سرنوشت مردم 

 بود را به تنهایی اتخاذ نمی کرد.
 

 1389فروردین  12دوشنبه 

 

بـرای نمونـه   »نخست وزیر دوران دفاع مقدس افـزود:  

ای در مورد رفع برخی  خاطرم هست در آن زمان مسئله

ها برای انتقال برنج از شمال کشور به تهران و  محدودیت

دیگر مناطق مطرح شده بود و دوستان مصر بودنـد کـه   

ها برداشته شود تا قیمت پائین بیاید و در  این محدودیت

جلسه سران قوا، دوستان به اجماع رسـیدند کـه ایـن    

ها رفع شود اما من به دالیلی همچنان مخالف  محدودیت

ئله به اطالع حضرت امام رسید و به ایشان بودم. این مس

گفته شد که سران قوا موافق این تصـمیم هسـتند امـا    
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موسوی مخالف است، امام هم در پاسخ گفتنـد هرچنـد   

ها کاهش یابد ولـی   خورد که قیمت که چشم من آب نمی

 «.آنچه تصمیم اکثریت است انجام شود

رغـم منزلـت    امـام راحـل علـی   »موسوی تصریح کرد: 

نظیری که در بین مردم داشتند و همچنین اختیارات  بی

هایی که بر اساس قانون و اقبال مردم به ایشان  و توانایی

دارا بودند و نیز نگاه تیز و دقیق به مسائل، بـاز هـم در   

شـد همـواره    مسائلی که به سرنوشت ملت مربـوط مـی  

مشورت با سران قوا و نخبگان در آن امـر را در اولویـت   

دند و نظر شخصی یا یک گروه خـاص را مبنـا   دا قرار می

دادند، تشکیل جلسات سران قوا در آن زمـان   قرار نمی

که هنوز مجمع تشخیص مصحلت وجود نداشت و سپس 

تشکیل مجمع تشخیص مصحلت نظام )قبـل از تثبیـت   

آن به عنوان یکی از اصول قانون اساسـی در بـازنگری   

  .«بود آن( ناشی از همین روحیه و تفکر امام راحل

یکـی از  »نخست وزیر مورد تائید امام راحل یادآور شد: 

ها در آن زمان  دالیل کارآمد بودن نظام و عبور از بحران
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به این رویه و نیز ارتباطی که به طور مستقیم مـردم بـا   

گشت، به اضافه  نظام و حاکمیت و رهبری داشتند بر می

 اینکه تصمیمات هم عقالنی و با مشورت جمعـی اتخـاد  

 «.شد می

وی سپس به بیان خاطره دیگری از آن دوران پرداخت و 

در اواخر دوران عمر امام راحل بودیم و دورنمای »گفت: 

آینده برای من نیز این بـود کـه تغییـر و تحـوالتی رخ     

خواهد داد و من دیگر نخواهم بـود. بـر اسـاس همـین     

هایی درباره مشکالتی که احتماال بعد  تحلیل هم نگرانی

غییر و تحوالت ممکن بود رخ دهد داشتم و یکـی از  از ت

ها ضرورت تامین کاالهای اساسی مورد نیـاز کشـور    آن

بود، لذا در یکی از جلسات سران قوا پیشنهاد اختصاص 

ها را مطرح کـردم   ارز برای خرید گندم و پرکردن سیلو

که مورد توجه آقایان هم بود و به اجماع رسیدیم، قـرار  

امـام بنویسـیم و ایشـان را نیـز در      ای خدمت شد نامه

جریان موضوع قرار دهیم و از امام کسب تکلیف کنـیم،  

نامه خدمت ایشان تقدیم شـد و امـام خمینـی )ره( در    
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پاسخ به این نامه نوشتند اگر نظر جمع آقایـان موافـق   

 «.است برداشت شود

توانسـتند   رغم اینکه امام مـی  علی»موسوی ادامه داد: 

این صورت ننویسند و صرفا موافقت خود این جمله را به 

را اعالم کنند ولی باز هم ایشان بر خـرد جمعـی تکیـه    

داشتند و مایل بودند )وبلکه اصرار داشتند( این مسـئله  

به عنوان یک اصل مطرح و مراعات شود. به طـور کلـی   

کردنـد کـه    ایشان همـواره ایـن اصـل را رعایـت مـی     

برود که در  تصمیمات هرچه بیشتر به سمت مسیرهایی

آن از عقل جمعی و مجـاری قـانونی اسـتفاده گـردد و     

 «.ها کمتر شود استثناء

میرحسین موسوی سپس به وقایع سال گذشـته اشـاره   

اگر در این جریانات و حواد  بعـد  »کرد و اظهار داشت: 

از انتخابات متناسب با این رویه و مشی امـام بـه عقـل    

م راحـل کـه   شد و این راه و منش امـا  جمعی رجوع می

نگاهی وسیع به قضایا داشتند و تنها یک فرقه یا جنـاح  
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شـد شـاهد ایـن اتفاقـات تلـخ       دیدند عمل می را نمی

  .«نبودیم

یـادم هسـت   »موسوی با بیان خـاطره دیگـری افـزود:    

مجلس، وضعیت انتخابات اصفهان از   همواره در انتخابات

حساسیت باالیی برخوردار بود و نتایج آن مـورد توجـه   

مسئوالن بود، امام راحل هم به هـر حـال یـک انسـان     

بودند که ممکن بود از یک تفکر بیشتر خوششان بیایـد  

های مجلـس   و از تفکر دیگری کمتر، در یکی از انتخابات

شـد و مـن اسـامی منتخبـان      هنگامی که نتایج اعـالم  

اصفهان را به آگاهی ایشان رساندم، امام خمینی )ره( با 

ها بردند که این  د اصفهان را هم آنیک لبخندی فرمودن

برخورد بسیار خوب امام بـا ایـن قضـیه مـورد توجـه      

 .«بسیاری از حاضران در آن جلسه قرار گرفت

ها و  امام راحل زمینه حضور همه جناح»وی یادآور شد: 

شد و  کرد و مانع از حضور کسی نمی سالئق را فراهم می

مسئولیت قـرار  این مردم بودند که با رای خود زمینه در 

 «.کردند گرفتن یک گروه یا تفکر را فراهم می
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عضو مجمع تشـخیص مصـلحت نظـام در ایـن دیـدار      

همچنین با بیان خاطرات دیگری در زمینه نحوه تصمیم 

گیری حضرت امـام )ره( در مـورد واگـذاری اختیـارات     

تعزیرات حکومتی به دولت و سپس واگذاری مجـدد آن  

گی تصمیم گیری در خصـوص  به قوه قضائیه و نیز چگون

از  1328مواردی که برای بازنگری قانون اساسی در سال 

سوی امام ابالغ شـد، تاکیـد مکـرر و دائمـی امـام بـر       

مشورت و خرد جمعـی و ضـرورت عمـل بـه قـانون را      

ها را اقدامی مناسب در  یادآوری کرد و معرفی این شیوه

  .معرفی خط امام و منش و روش ایشان ارزیابی کرد

نخست وزیر دوران دفاع مقدس سپس در رابطه با نحوه 

این نوع تبلیـغ  »معرفی امام راحل در صدا و سیما گفت: 

های نظام است چرا که رفتار و  در واقع ویران کردن پایه

کننـد و ایـن درسـت     دکترین امام راحل را تخریب می

دهند یعنی  های بیگانه هم انجام می کاری است که رسانه

هـای   صـدا و سـیمای مـا و هـم رسـانه      هم متاسـفانه 

ضدانقالب فرازی از یک سخن امام راحل را بدون اشاره 
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به موقعیت تاریخی بیان آن سخن و با هدف القاء چهـره  

کنند کـه ایـن موجـب     و منشی خاص از امام مطرح می

گردد و برداشت و  ای غیر واقعی از امام می ترسیم چهره

در مخاطبـان بـویژه   ذهنیتی ناقص و نادرست از امام را 

های بیگانـه   کند و به نظر من رسانه نسل جوان ایجاد می

و صدا وسیما دراین مورد دو تیغه یک قیچی هستند که 

  «.پردازند به مخدوش کردن چهره نورانی امام راحل می

 

اگر امـام آنچنـان کـه بـود معرفـی و      »وی تاکید کرد: 

 شـد امـا   شد مشروعیت نظام بیشتر مـی  شناسانده می

متاسفم کـه برخـی از ایـن ظرفیـت بـزرگ اسـتفاده       

های نظام را با این نوع تبلیـغ   کنند و برعکس ریشه نمی

 .«دهند مورد حمله و تخریب قرار می

حـواد  و جریانـات سـال    »موسوی خاطر نشان کـرد:  

گذشته موجب بازگشت به این واقعیت شـد کـه خـوب    

ر دادن است یکبار دیگر به گذشته نگاه شود و با مبنا قرا

عقل جمعی و الگو قرار دادن امام آنگونه کـه بـود و نـه    
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شود گذشته  ها معرفی می آنگونه که توسط برخی رسانه

 .را جبران کرد
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 دیدار با اعضای فراکسیون مجاهدین انقالب در مجلس ششم

 

 می ایستیم تا جناح حاکم 

 به قانون اساسی برگردد
 

 1388فروردین  19

 

دیدار ابتدا چند تن از اعضای فراکسیون سازمان در این 

مجاهدین انقالب اسالمی سخنانی را بیان کردند و 

سپس مهندس میرحسین موسوی با مهم خواندن 

سخنان اعضای سازمان گفت: نظام ما دچار مشکالتی 

شده است که بازتاب آن فقط در تظاهرات خیابانی 

تر از  شود، مسائل و مشکالت خیلی عمیق محدود نمی

ها همین است که حاکمیت فکر  اینهاست. یکی از این
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کند با جمع کردن تظاهرات خیابانی مسئله معترضان 

 .حل شده است

هایی که  مهندس موسوی ادامه داد: تمام مسائل و مقوله

های اعتبار و مشروعیت یک نظام را تشکیل  پایه

ها معموال  دهد در حال از بین رفتن است. نظام می

های انتظامی و نظامی و  سخت افزاری )نیروی نیروهای

نهایت برای حفظ خود به هر قیمت بکار   امنیتی( را در 

گیرند اما این در کشور ما اتفاق افتاد و اینجای  خود می

تامل و توجه بسیار دارد. مسئله دروغ مسئله اصلی ما 

شده و مردم نسبت بدان اعتراض دارند که متاسفانه در 

یت و تبلیغات جریان دارد و مردم را همه سطوح حاکم

نسبت به اصل و اساس این نظام مسئله دار و در 

هاشان تردید ایجاد کرده است. اصلیترین عامل که  باور

باعث تثبیت و حفظ نظام بوده و آن اعتماد مردم به 

حاکمیت بوده است از بین رفته است. مسائل اخالقی، 

یر، ... همه عدم کارآمدی، سیاست خارجی، فساد فراگ

اعتمادی نسبت به حاکمیت و نظام  ها یک نوع بی این
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ایجاد کرده است. آیا این مسائل با سرکوب و بکارگیری 

  شود؟ قوه قهریه حل می

نخست وزیر دوران دفاع مقدس در ادامه گفت: این 

وضعیت جریان سرمایه گذاری در کشور را کامال مختل 

بینی شده است کرده است چرا که آینده غیرقابل پیش 

ای مثل ژاپن که جریان سرمایه گذاری در  برخالف جامعه

ها قدمتی بیش از دو قرن دارد.  آن توسط برخی خانواده

در جامعه ما زود سود بردن هدف شده چون امید به 

آینده نیست و بدلیل شرایط کسی بدنبال سرمایه 

گذاری تولیدی و دراز مدت و اشتغال پایدار نیست و آیا 

ه تداوم این وضعیت بیکاری و فقر بیشتر نیست؟ نتیج

متوسط نرخ رشد سرمایه گذاری در پنج سال اخیر به 

درصد کاهش یافته در حالیکه بر طبق قانون  7حدود 

درصد در سال  ۲/1۲برنامه چهارم توسعه این رقم باید 

 8۲داشت و البته این نرخ رشد باید با هزینه  رشد می

بودجه سنواتی توسط دولت میلیارد دالر در قوانین 

میلیارد دالر  ۲۲0شد که با هزینه بیش از  حاصل می
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برابر( نه تنها این اتفاق نیافتاده بلکه نسبت به  7/۲)

گذشته نیز پشترفت داشته است! و آیا این رخداد یک 

  فاجعه نیست؟

نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در 

طرح هدفمند شدن یارانه ادامه سخنان خود با اشاره به 

که توسط رئیس دولت مطرح شده گفت: دراجرای این 

ها و دعواهای جاری هم مسئله  طرح هدفمندی یارانه

اصلی دولت اجازه گرفتن هزینه میلیارد تومان برای 

جلب و خرید رای است و الغیر! واقعیت موجود و 

ای شده است که همه نسبت به  تبلیغات رسمی بگونه

درصد  8/10سمی اعالمی و اینکه نرخ تورم به آمارهای ر

در سال گذشته کاهش یافته است دچار تردید جدی 

هایی است از اینکه  ها نشانه اند و همه این شده

خورد و  های نظام را می اعتمادی دارد پایه های بی موریانه

  .کند از درون تهی می
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م( ها )اسالم، انقالب و اما استفاده ابزاری و بد از ارزش

باعث اغتشاش و آشفتگی فکری و روحی در جامعه 

 شده است

ها  مهندس موسوی استفاده نامناسب و ابزاری از ارزش

را نشانه دیگری از عدم اعتماد جامعه به حاکمیت 

شود بدان  های دیگری که می دانست و افزود: نشانه

ها )اسالم،  اشاره کرد یکی استفاده ابزاری و بد از ارزش

ام( باعث اغتشاش و آشفتگی فکری و روحی انقالب و ام

در جامعه شده است. نوع معرفی امام خمینی از صدا و 

های خارجی چهره مغشوشی از  سیمای غیرملی و رسانه

دهد و دراین آشفته بازار  امام به نسل جوان ارائه می

  توانند از امام داشته باشند؟ افراد چه برداشتی می

برخورد با حامیان محیط میرحسین موسوی با اشاره به 

زیست در کنار دریاچه ارومبه گفت: برخورد عجیب 

اخیر با مردمی است که برای حفظ محیط زیست دریاچه 

ارومیه رفته بودند نیز نشانه دیگری است از همین 

  .روند
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 1۲وی ادامه داد: یا پادگانی کردن بهشت زهرا در روز 

یتی و پادگانی فروردین یا ... و آیا همه مسائل را با امن

خواهند با حاکمیت  توان حل کرد؟ نظام را می کردن می

  .شود یک فرقه اداره کنند که نمی

موسوی در ادامه از حاضر بودنش برای تمکین به نتیجه 

انتخابات سخن گفت و افزود: حقیقت این است که اگر 

توانست یک کارآمدی نسبی در اداره امور  حاکمیت می

کردم و  خلف انتخاباتی تمکین میداشته باشد با هر ت

رفت اما  مسائل و مشکالت کشور به سمت حل شدن می

ما اینراهم نداریم و بطور اشاره دولت در انجام یک 

پروژه عسلویه درمانده است یا در سیاست خارجی هر 

شود. روند  تر می آید و وضع بحرانی روز مشکل پیش می

گذشته ای در یکسال  طی شد پیرامون پرونده هسته

  .بهترین شاهد مثال در این باره است

نخست وزیر دوران جنگ با اشاره به نحوه حل مشکالت 

های سیاسی با محوریت دموکراسی گفت: در  در نظام

شود که  های سیاسی مردمساالر و معقول تالش می نظام
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برای حل مسائل مهم و کلیدی کشور به ویژه در عرصه 

ت با منتقدین و سیاست خارجی حتی از طریق مشور

مخالفین نوعی اجماع نسبی حاصل شود در حالیکه 

کنیم در اینجا در باره این موضوع حتی بین  مشاهده می

حاکمیت موجود اجماعی وجود ندارد و این نشانه چه 

  تواند باشد؟ می

های اشاره شده  میرحسین موسوی با توجه به گزینه

یت و کند: با توجه با این وضع فوق نتیجه گیری می

مسائل اجرای بدون تنازل قانون اساسی را به عنوان 

دانم و باید در این  خواسته و محور اصلی جنبش سبز می

باره کالبد شکافی بیشتری در ادبیات جنبش انجام 

گیرد. اصول متعددی از این قانون که متضمن حقوق 

ملت است به فراموشی سپرده شده است )بطور خاص 

در مورد رسیدگی به  128فصل حقوق ملت یا اصل 

جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاههای علنی با 

ها خوب مطرح شود،  حضور هیات منصفه( و اگر این

  .آورد اجماعی کلی را در جنبش بوجود می
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دهد: پایه هر تغییری در جامعه تولد یک  وی ادامه می

ایده است و این ایده در جامعه ما متولد شده و میل به 

از بینی همه گیر شده است. باید به مردم تغییر و ب

گذارد  ها نمی ای در برخی نهاد هشدار داد که منافع عده

های جنبش و ملت  ها به آسانی تسلیم خواسته که این

شوند و باید صبر به معنای ایستادن، تامل و پایداری در 

اینراه را معنا کرد و اینکه حفظ همین منافع است که 

  .ها را گرفته است سد و دانه درشتجلوی برخورد با مفا

میرحسین موسوی چشم انداز ادامه فعالیت جنبش سبز 

های روشنی را  کند: ما باید ایده را اینگونه تبیین می

ها  مطرح و باز تعریف کنیم و برای گسترش دادن آن

مقاومت و استواری داشته باشیم و راههایی را پیدا کنیم 

ها را به پیش  ز گذشته کارتر ا که بتوانیم سازمان یافته

ترین راه  ببریم. به نظام و حاکمیت باید گفت کم هزینه

ها،  ها، رسانه در اداره کشور آزادی فعالیت تشکل

نهادهای صنفی و مدنی و...است و نه تقابل و مقابله با 

  .ها آن
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وی گفت: جنبش سبز باید با همه قشرهای اجتماعی 

ح کند. کارگران و ها را مطر پیوند خورد و مسائل آن

معلمان و ... هدف جنبش سبز ایجاد زندگی بهتر برای 

همه و به ویژه اقشار فرودست و آسیب پذیر اجتماعی 

است. ما باید در جامعه از کارگران و کارآفرینان بطور 

توامان دفاع کنیم و اینکه منافع ایندو قشر بهم گره 

اینکه خورده و در تعامل مثبت با یگدیگر قرار دارد و 

تعامل سازنده این دو باعث پیشترفت و توسعه جامعه 

شود. جامعه معلمان ما که قشر وسیعی را در برمی  می

گیرد و نقشی مهم و سرنوشت ساز در حیات اجتماعی 

ما دارند مسائلشان باید مطرح و پیگیری شود، و 

  .ها همینطور دیگر اقشار و گروه

مهوری ابراز این نامزد انتخابات دوره دهم ریاست ج

امیدواری کرد: برداشت و امید من این است که جریان 

حاکم به اجرای قانون اساسی و همه اصول آن برگردند و 

فضای امنیتی و نظامی را کنار گذارند و فضا را باز کنند 
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ولی اگر اینراه رفته نشود مجبوریم بایستیم چون ما 

  .نظام و کشور و انقالب را دوست داریم

پرسم اگر اول انقالب  سوی ادامه داد: من میمهندس مو

شد که حاضرید حاکم  به نیروهای مذهبی گفته می

کرد  شوید و آدم بکشید، هیچکس این را قبول نمی

تفاوت  توانیم نسبت به این وضعیت بی بنابراین ما نمی

باشیم. جنبش سبز مطالبه زیادی ندارد اما ظاهرا اجرای 

ر سخت است و از اینرو ها بسیا همین خواسته برای آن

کنند و خود در  افسانه سازی در مقابله با این جنبش می

بافند،  هایی که می دام این افسانه سازی و دروغ

کنم که جریان حاکم از این  افتند. با این حال دعا می می

اند خارج شوند و اداره  دائره تنگی که برای خود ساخته

  .کشور به مسیر و روال مطلوب باز گردد

کنند که  ها فکر می وی به حاکمیت توصیه کرد: اگر این

با ادامه این نگاه و بینش مسائل و مشکالت کشور حل 

شود اشتباه بزرگی است و ما باید بایستیم تا مسائل  می

و مشکالت حل شود. مردم در این مدت هزینه سنگینی 
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پرداختند و چون آرمان بلند و درستی دارند به این 

ها  بینید زندانی ادت کردند و االن شما میهزینه دادن ع

شود و  ها می اند و چه استقبالی از آن قهرمان مردم شده

ها در مقابله با جنبش و  اثری اینگونه کار این نشانه بی

خواست مردم است و راه حل درست بازگشت به قانون 

  .اساسی و اجرای تام و تمام آن است

که در کشور های سیاسی  وی در پایان گفت: تشکل

هاشان بیشتر از این است و باید  فعال هستند ظرفیت

بیشتر فعال شوند و تحلیل و بیانیه و ... بدهند و با مردم 

ارتباط دائمی داشته باشند تا با تالش همگی بتوان 

مان را دامن زد و فردایی  جریان رشد و پیشترفت جامعه

 .بهتر ساخت
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 دیدار با فعالین ملی مذهبی

 ر با ایده متولد می شودتغیی

 رسانه برای ما حیاتی است 
 

 1389هشت یبارد ۲

 

مهندس میرحسین موسوی در دیدار با جمعی از فعاالن 

برای تامین منـافع ملـی و   »مذهبی اظهار داشت: -ملی

ای جز اسـتمرار ایـن    ای مطلوب، چاره رسیدن به جامعه

مسیر و تداوم جنبش سبز نداریم؛ روندی کـه طـی آن،   

 «.ها و شدائد است زمند صبوری و تحمل سختینیا

به گزارش خبرنگار جرس ، مهندس موسوی با اشاره بـه  

این نکته که جنبش سبز اهـدافی را پیگیـری و مطـرح    

های مردم ایران  ها و خواسته کند که برگرفته از ارزش می

هـم   باید ایجاد جامعـه مـدنی بـه   » است، تصریح کرد: 
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می امکانات موجود در کشور را پیوسته، با استفاده از تما

 «.پی گرفت

هـای   در حوزه« نهاد سبز های مردم سازمان»وی تشکیل 

گوناگون در کشور را از همین زاویه، برای سامان یافتن و 

 .ی مطلوب، ضروری ارزیابی کرد تولد تدریجی جامعه

خردادماه سال گذشـته  ۲5اتفاقی که در »موسوی گفت: 

ــه و در تهــران بوقــوع پیوســت، و آ ن حضــور مهربانان

همدالنه توام با مدارا و صبوری و همیاری و نیـز کـنش   

ای مطلـوب   مدنی معترضان، نمونه و الگـویی از جامعـه  

 «.است

هـا و اهـداف    باید با ارزش»وی با تاکید بر این سخن که 

کار، کاری طوالنی، »اظهار داشت: « سیاسی، زندگی کرد

بر است؛  زمان و مسیر جنبش سبز، راهی پر پیچ و خم و

اگرچه شاید جنـبش زودتـر از آنچـه بسـیاری تصـور      

کنند به نتیجه برسد، اما باید صبور بـود و اسـتقامت    می

ورزید و برای تـداوم جنـبش، زنـدگی کـردن بـا آن را      

 «.درپیش گرفت
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 صبوری کردن و استقامت هزینه بر است

البته ایستادن و صبوری کردن و »موسوی تصریح نمود: 

بر  های جنبش سبز، هزینه  رای تحقق مطلوباستقامت ب

هـا و فشـارها و    است و از این گریزی نیسـت؛ سـختی  

هـا، وجـود    ها و شدائد و زنـدان  ها و سرکوب محدودیت

ی این راه و تحمل این مصائب  ای جز ادامه دارد، اما چاره

 «.ها نیست و پرداخت هزینه

ث وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به این بح

که احزاب نیل به قدرت و تصاحب آن را مـدنظر دارنـد،   

البته ایرادی هم بر احزاب نیست؛ اما در جنـبش  »افزود: 

سبز بحث تصاحب قدرت، فرع بر هـدف اصـلی اسـت؛    

هدف جنبش سبز، متحول کردن جامعـه و رسـیدن بـه    

ای مطلوب و در خور ایرانیان است. ایـن رویکـرد    جامعه

ما آرامش خواهـد داد. اگـر     )یعنی فرع بودن قدرت( به

ای آگاهانه در جامعه گسـترش   گونه بتوان این نگاه را به 

 «.داد، بسیار مفید و موثر خواهد شد
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مهندس موسوی همچنین با تاکیـد بـر ایـن نکتـه کـه      

بخشی، موضوعی بسیار مهم محسـوب   ی آگاهی مسئله»

وقتـی متحقـق   « تغییـر »هـر  »، عنوان نمود: «شود می

رسـد   نظر می ای متولد شود. اکنون به«یدها»شود که  می

ی تغییر متولد شده است؛ هر چقدر این ایـده و   که ایده

ابعاد آن را بیشتر تبیین کنیم، امکان بسـط و پیشـبرد   

 «.شود جنبش بیشتر می

ما بایـد بـیش از پـیش، مردمـی را کـه در      »وی افزود: 

کنند )شهروندانی که نـه   زیست می« منطقه خاکستری»

نبش سبز هستند و نه موافق و همگام صاحبان همراه ج

آگـاه، و  « منطقـه روشـن  »قدرت و حکومت( نسبت به 

 «.جنبش سبز دعوت و جذب کنیم

صاحبان قدرت هم بیش »موسوی همچنین تصریح کرد: 

اند؛  ها در جامعه حساس از هر چیز نسبت به بسط آگاهی

رسانی در مورد تعداد شـهدای   که نسبت به اطالع چنان

یـا تبیـین و خبررسـانی در خصـوص واقعیـت       جنبش

ها و انتشار اخبار مربوط به رفتارهای غیرانسانی  سرکوب
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شدگان، حساسـیت فـراوان و برخوردهـای     با بازداشت

 «.اند تندی نشان داده

 ی رسانه برای ما بسیار حیاتی است مسئله

ی رسانه برای ما بسیار  مسئله»وی با بیان این سخن که 

اسفانه به علل و دالیـل گونـاگون ، در   حیاتی است و مت

رسـانی الزم و کـافی( دچـار     این عرصه )رسانه و اطالع

مـا هنـوز از امکانـات    »اظهار داشت: « ایم ضعف و نقص

اینترنت و بستری که فضای مجازی در اختیار مـا قـرار   

 «.ایم دهد، حداکثر بهره و استفاده را نبرده می

همـه  »د کـرد:  وی در بخشی دیگر از سخنان خود تاکی

باید دور هم و کنار و همدل یکدیگر باشـیم؛ بایـد روی   

توافق کرد. شعارهایی را برگزینیم که قدرت « ها حداقل»

کردن و همراه سـاختن حـداکثری داشـته باشـد.      وصل

طور که رنگ سبز، شاخصی حداقلی بـرای پیونـد    همان

یافتن شهروندان معترض به وضع موجـود شـده اسـت،    

ایی حداقلی بـرای پیشـبرد و گسـترش    باید بر محوره

 «.جنبش سبز اجماع کرد
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بایـد بـرای همگـان    »موسوی همچنین اظهـار داشـت:   

مشخص شود که ما به فکر منافع و مصالح ملی هستیم؛ 

خواهیم کنار ظلم  بحث خودخواهی مطرح نیست. ما نمی

ایم. اگرچه جنبش سـبز   و ظالم بایستیم؛ ما کنار مظلوم

وگـو و   وست. باید با تعامـل و گفـت  وگ اهل مدارا و گفت

های دلسوز ایران و پیگیر منـافع   ی جریان همفکری همه

 «.ملی، این کار و راه دشوار و طوالنی را پیش برد

ما مبلغ قرائت رحمانی از »وی با تاکید بر این موضوع که 

دین هستیم، قرائتی از دین کـه واجـد حـداکثر مـدارا     

ایـن  » افـزود:  « د استها و عقای نسبت به تمامی دیدگاه

کار )تبلیغ و ترویج قرائت رحمانی از دین( کار دشـواری  

تواند چنین مسـئولیتی را بـر    است، اما جنبش سبز می

من نسـبت  »موسوی اضافه کرد: « دوش خود حس کند.

هـای توحیـدی    به گریـز نسـل جـوان از دیـن و ارزش    

هـا و   ورزی کنم؛ برخوردها و خشـونت  احساس خطر می

پوشش حکومت دینی، ممکن اسـت بخـش    سرکوب در

 «.قابل توجهی از جوانان ما را از هر دینی گریزان سازد
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انداز تحوالت کنـونی،   موسوی همچنین در تبیین چشم

باید انعطـاف داشـته باشـیم و    »با اشاره به این نکته که 

 ،«نکنیم پیدا تصلب  جنبش روی یک شکل و شمایل از

 «عمـدتا  اثـر  خلق مهنگا مدرن های نقاش»: داد توضیح

 اند کرده مشاهده که را آنچه گروه یک دارند؛ رویکرد دو

 بـوم  روی بـه  و سـازند  مـی  متحقـق  اند کرده تصور یا و

 بـدون  و کننـد  می شروع را کار دیگر، گروه و آورند؛ می

تـدریج و بـر روی بـوم، نقاشـی      ز اثر نهایی بها تصوری

چـه در  کننـد. آن  دهند و متولـد مـی   نهایی را سامان می

تـوان از نـوع    جنبش سبز در حال وقـوع اسـت را مـی   

 «.رویکرد و روش گروه دوم توصیف کرد
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 دیدار با ایثارگران انقالب و دفاع مقدس

دامنۀ گسترش آگاهی ها را به روستائیان کارگران و 

 کشاورزان بکشانید
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، میرحسـین موسـوی در   «کلمـه »به گزارش خبرنگـار  

ابتدای این دیدار ضمن تشکّر از ایثارگران گفـت: شـما   

افراد ارزشی هستید و برای حل مشکالت کشـور دلـی   

سوخته دارید، نه دنبال پست و مقامید و نه دنبال نفـع  

خواهید چیـزی از اوضـاع بـرای خـود      شخصی و نه می

برداشت کنید. به همین دلیل سخنان و نظرات شما مهم 

نقالب دارید و دلتان برای آن است خصوصا که ریشه در ا

فضای نورانی و معنوی که انقالب اسالمی بشـارت آن را  

 .داد تنگ شده است و دنبال آن فضایید
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نخست وزیر دوران دفاع مقـدس تاکیـد کـرد: مشـکل     

امروز ایران ما تهدید همین فضای نورانی اسـت. دلیـل   

اصلی آن هم روشن است، اگر نظام ما کارآمـدی الزم را  

و متوجه این مهم بود که انقالب شده تا به آراء و داشت 

عقاید مردم اهمیت بدهیم و فضا را باز کند، بیشتر آحاد 

که حاال ممکن است افراد جامعه عقاید گونـاگون   -ملت 

در جهـت مصـالح    -به این سو و آن سو داشـته باشـند  

کنند چنانکـه در دوران   انقالب و مصالح ملی حرکت می

تـوان یافـت کـه از     ای را مـی  ابقهدفاع مقدس چنین س

ها  ترین روستاهای کشور تا تهران و سایر شهر دورافتاده

دانستندکه بـرای   ای پیوسته بودند و همه می همه جبهه

  .کنند چه حرکت می

ای گفت: در اوایـل   نخست وزیر امام ضمن با ذکر خاطره

ای که قبل از انقالب  جنگ به بشاگرد رفته بودیم؛ منطقه

ای فقیـر بـا    روشـی در آن رواج داشـت. منطقـه   برده ف

ای که آن مجموعه داشت و ما  فضایی بسته. تنها سرمایه

دیدیم چند بزغاله و مـرغ بـود. امـا از     از درون کپر می
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همین بشاگرد افرادی بودند که خودشـان را بـه جبهـه    

ها خواستیم که بگویند چـه کـاری    رساندند. وقتی از آن

گفتند یـک حسـینیه برایمـان     برایتان انجام دهیم، می

بسازید و آن فضا برای بنده فراموش نشدنی است چـرا  

که این فرهنگی بود که در آن وضـعیت کشـور، شـایع    

هـا   ای عظیم بود. همین پدیده شده بود و به حق سرمایه

  .ها آفرید بود که در زمان جنگ معجزه

موسوی با ابراز دلتنگی نسبت به زمان نورانی از دسـت  

اظهار داشت: ما متأسفانه با گذشت زمـان ارتبـاط   رفته 

خودمان را با این مردم از دست دادیم و فکر کردیم کـه  

هـا هـر چـه     توانیم بـه آن  دانیم و می ها می بیشتر از آن

خواستیم بگوییم و مردم هم باید اطاعت کنند. از عقـل  

هـا و سـاخت    ها و مقام جمعی استفاده نکردیم. موقعیت

 شـکل  هـا  بعضـی  در فساد و منافع ٔ  یهقدرتی که بر پا

 مـردم  اکثریـت  و تـوده  به رجوعمان شد موجب گرفت

 ایـن  در و دادیم دست از را آن کم کم و کند پیدا کاهش
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 را اسالمی ٔ  فقط پوسته و شدیم، ضعیف متأسفانه زمینه

  .داشتیم نگه

ای کاش این تغییر به نـام   نخست وزیر امام تصریح کرد:

داشـتیم، چـرا بایـد     ر خسارت نمیاسالم نبود و این قد

شود و هر ناکارآمـدی و هـر    امروز هر کاری که انجام می

مشکلی که وجود دارد به نام اسالم تمام شود؟ مخصوصاً 

بریم و مدام در اشارات خود  که با اغراق از اسالم نام می

زنیم حتی در مورد زلزله تهـران   از آیات و روایات دم می

دارد و ما هم قبول داریـم امـا    که امکان وقوع آن وجود

دولت که نباید در این خصوص از اسالم خرج کنـد. مـا   

همیشه باید فکر کنیم که تهران در خطر زلزله اسـت و  

  .برایش همواره راه حل داشته باشیم

وی با اشاره به کتاب قانون ابن سـینا کـه یـک کتـاب     

ای در این کتاب هست که روی  پزشکی است گفت: نکته

ها  ی اثر گذاشت. بخشی از کتاب راجع به دیوانهمن خیل

کند و اینکه چگونه باید عالجشان کرد. ابتدا  صحبت می

گوید که درمانش چنین و چنان است ولی بعد بحـث   می
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گوید: روح این افراد را جن تسـخیر   کند و می روح را می

گوید جـایش در   رسد می کرده و به اینجای بحث که می

ه مربوط به پزشکی بود و مـداوای  این کتاب نیست. آنچ

  .برد اش را به آخر می آن گفته شد و بعد بحث علمی

ای را  های شخصی و فرقـه  موسوی افزود: دولت برداشت

کند و اگر به این موضوع ناکارآمدی هم  به دین وصل می

اضافه شود آن وقت هر نوع مشکلی بـه اسـالم نسـبت    

  .داده خواهد شد

عظـیم جوانـان و دانشـجویان     موسوی با اشاره به خیل

کشور گفت: جوانی را ببینید که در دانشگاه، خـودش و  

زنند، بـه نـام اسـالم افـراد را      یا دوستانش را کتک می

کنند، به نام اسالم جلوی فعالیت احـزاب را   بازداشت می

کننـد،   هـا را توقیـف مـی    گیرند، به نام اسالم رسانه می

است و وضع  صنعت کشور هم که در حال متالشی شدن

ها بـه   کارگران و کارآفرینان هم تعریفی ندارد. همه این

گیرد بعد هم اگر فسادی مطرح شد  نام اسالم صورت می

نویسند، یـک دفعـه    گویند این فساد! و نامه می همه می
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بینیم که تمام بحث راجع به فساد محـدود شـد بـه     می

اسالم. ایـن مـوارد روی جـوان مملکـت چـه تـاثیری       

  ؟گذارد می

وی افزود: وقتی جوان از مـا روی برمـی گردانـد بایـد     

مشکل را در خودمان بیابیم. مگر جوان چقـدر تحلیـل   

تواند موضوعات را برای خودش توجیه  دارد؟ و چقدر می

کند؟ باید این نکتـه را بـه وضـوح روشـن کنـیم کـه       

  .مشکالتی داریم ولی ربطی به اسالم ندارد

آیا اسالم دنبال فسـاد   وی این سواالت را مطرح کرد که

گوییم راهی  است یا دنبال از بین بردن صنعت؟ ما که می

برای تسلط کفار بر خود قرار ندهید نه به این معنا که به 

طور مثال تجارت خارجی را قبول نداشـته باشـیم و یـا    

نباید با جهان ارتباط داشته باشیم، اما چرا اجرای ناقص 

محصوالت داخلـی؟ بـاز   این کار آن هم به قیمت نابودی 

ها به روی اجناس بنجل خارجی کجایش  گذاشتن دروازه

های اسالمی در تضاد  اسالمی است؟ این موضوع با آموزه

  .است
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موسوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وقـایع  

بعد از انتخابات گفت: مـردم بـرادران و خـواهران هـم     

 ٔ  دربارههای زدن، کشتن یا خبرهایی که  هستند. صحنه

 بـد  تـاثیر  آنان روی ها روزنامه توقیف و هست ها زندان

 متمایل روزنامه آن یا روزنامه این به اصال بنده. گذارد می

 و کردید قیچی را ها آن که کردند چکار مگر ولی نیستم

  د؟بستی

وی با اشاره به جلوگیری از فعالیت دو حزب مشارکت و 

گوییـد ایـن    میمجاهدین انقالب اسالمی گفت: شما اگر 

ها خوب نیستند یک حزب خوب تشکیل دهید که  حزب

ها جوانردانه رقابت و مقابله کنند تا اگر توانسـتند   با این

  .اش را در جامعه از بین ببرند خود به خود زمینه

وی تاکید کرد: قرار بود رقابت سیاسی داشته باشـیم و  

 های سیاسی این مرّ قانون اساسی در مورد آزادی تشکل

است و به نفع ماست. این به آن معنا نیسـت کـه همـه    

ها خیلی خوب باشـند. ممکـن اسـت حزبـی در      تشکل

کشور شکل بگیرد که تشکل بدی باشد ولی راه حل آن 
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حذف شدن در فرآیند رقابت است کـه ابـواب جمعـی    

مردم در یک فضایی بهترین را انتخاب کنند. ایـن هـم   

ت و به همین دلیـل  متأسفانه به نام اسالم تمام شده اس

هـای   کسانی که با این رفتـار مخالفنـد و پایبنـد ارزش   

های مختلف نشان  انقالب و راه امام هستند باید به شکل

  .شناسیم این نیست بدهند که این اسالمی که ما می

زنـد، کسـی را    موسوی افـزود: اسـالم، کسـی را نمـی    

زنـد، کسـی را در زنـدان نگـه      گیرد، تهمـت نمـی   نمی

کند، اسالم یقیناً مدافع  رد و محدودیت ایجاد نمیدا نمی

نیرومند اقتصاد ملی و عظمت و استقالل کشـور اسـت،   

 و رفتـار  در کـه  اسـت  مهمـی  العاده فوق ٔ  این وظیفه

 اسـتقالل  مـدافع  اسـالم  این که بدهیم نشان کردارمان

 دسـت  از مـا  استقالل از ذره یک نیست حاضر و ماست

 کنــار در نیســتیم حکومــت در کــه مــا منتهــا. بــرود

  .حکومتیم

گویند شـما از کشـتی )نظـام(     وی خاطر نشان کرد: می

ایم. بـه   اید از کشتی مسلمانی که پیاده نشده پیاده شده
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خواهیم طوری رفتار کنـیم کـه    عنوان یک مسلمان می

ها را مأیوس نکنیم و حداقل بگوییم اسـالمی کـه    جوان

رحمـت   شناسیم شناسیم این نیست، اسالمی که می می

پـذیرد. بـا    دارد، رئوف است، سعه صدر دارد، همه را می

شود. اسالم دینی است  زبان استدالل با افراد روبه رو می

هـای جامعـه بشـری همسـو و      تواند با پیشرفت که می

  .پیشتاز شود

موسوی با اشاره به دهه اول انقالب گفت: در آن زمان در 

ی در سیاسـت  ها مشکلی نداشتیم، ما ابداعات این زمینه

خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد جنـگ و ... داشـتیم و   

کردیم از قافله بشری در زمینه تالش برای  احساس نمی

دستیابی به تکنولوژی، تمدن، سیاست و امثالهم عقـب  

ماندگی داریم. لذا من معتقد بودم در هر مـوقعیتی کـه   

ها و در سطح ملی  ها، همشهری هستیم باید بین همسایه

کـنم آن وصـیتی کـه     ضیه را نشان دهیم. فکر میاین ق

حضرت علی )ع( در آخرین لحظات داشتند )کونوا لظالم 

خصــما و للمظلــوم عونــا( حــامی مظلــومین و مخــالف 
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 یـک . اسـت  العـاده  فوق ٔ  ستمگران باشید یک توصیه

 کـه  کند پیدا این به شهرت باید دینی و مسلمان نیروی

و مخـالف ظلـم    ن است هر جا که باشـد مظلومی کنار در

  .خواهد باشد است هر جا که می

وی این موضوع را دارای اهمیت بسـیار عنـوان کـرد و    

دارد. ما  افزود: همین موضوع هویت اسالمی ما را نگه می

واقعا نیازمند آن هستیم که اسالم را خوب معرفی کنیم 

ها و ملت خودمان را نجات بدهیم وگر نه دلیلـی   تا جوان

ای را خدای نـاکرده   ضد دینی گستردهندارد که گرایش 

  .در جامعه شاهد باشیم

موسوی درباره استقالل جنبش سبز گفت: ایـن حرکـت   

)جنبش سبز( صد در صد یک حرکت مستقل است ولی 

دهند و آن را بـه   مخالفان به جنبش سبز نسبت ناروا می

ها، منافقین، آمریکا و اسـراییل منتسـب    سلطنت طلب

هـا خودشـان بـا یـک حالـت       آن کنند. در حالی که می

زنـد   زیگزاگی که بیشتر به سیاست خارجی ما لطمه می

های جهانی دارند.  های قدرت هایی با سرکرده نامه نگاری
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دهند و از طرف دیگر دنبال جلب  از یک طرف فحش می

نظر چین، روسیه و یا دیگری هستند. آنگـاه مـا را بـه    

لیل است کـه  کنند. این به این د رابطه خارجی متهم می

ای در میـان ملـت ماسـت.     استقالل یک ارزش جاافتاده

ملت ما نسبت به این مسئله حساسیت دارد و اگر یـک  

ها منتسب کنند طبیعی اسـت کـه    حرکتی را به خارجی

  .شود اش مکدر می خورد و چهره آن حرکت لطمه می

ها،  ها، سخنرانی آید روزنامه وی افزود: وقتی حکومت می

بنـدد و حتـی یـک کانـال      حـزاب را مـی  هـا و ا  هیئت

تـوانیم   توانیم داشته باشیم و یا یـک منـاظره نمـی    نمی

انجام بدهیم و ... در چنین حالتی است که صدای بیگانه 

شود. از یک طرف دولـت و از طـرف    در کشور بزرگ می

ها، سرانجام این وسـط چیـزی کـه در دو لبـه      دیگر آن

اصیل است که بـه   همان اعتقادات   رود قیچی از بین می

نظر من در بدنه اصلی جنبش سبز وجود دارد. مـا فکـر   

کنیم چیزی که در این جنبش مهم اسـت تجربیـات    می

خوب سی ساله انقالب است که باید تالش کنـیم جمـع   
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بشود. سپس یک حرکت جمعی داشته باشیم. این فضای 

پیرامونی ماست که ترسیم کردم، فضایی که هـر روز بـا   

  .برو هستیمیک مشکلی رو

موسوی گفت: امروز یکی از نشریات سپاه را خواندم که 

نوشته باید امتیاز فعالیت مجمع روحانیون مبارز را هـم  

خواهند تمـام   شان اینطوری ست، می ها نگاه لغو کرد. آن

 ٔ  ها را از بین ببرند و یقیناً بعد بـه حسـاب بقیـه    تشکل

 تیحـال  چنـین  در. رسـید  خواهنـد  ها گروه و ها تشکل

. کننـد  می پیدا ای العاده فوق اهمیت ها هیئت و ها شبکه

 محلـه  مواظب بودن، خانواده مواظب بودن، خود مواظب

 بـودن،  هست ما پیرامون چه هر و جامعه مواظب بودن،

 مصــاف، ایــن در مــا. کنــد مــی پیــدا زیــادی اهمیــت

بکشیم و با یک حالت رزمی بـه   شمشیر که خواهیم نمی

ا عنصری که داریم و قدرتش از همه میدان برویم. ما تنه

ها بیشتر است ایمان و آگاهی است. بایـد ایـن دو را    این

تقویت کنیم. ایمان به یک دین رئوف و دینی کـه امـام   

مطرح کرد: پیشتاز و روشن، که بتواند در سطح جهانی و 
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در سطح داخل پاسخگوی مشکالت باشد. از طرف دیگر 

مردم باید بداننـد   آگاهی نسبت به حقوق اساسی مردم.

  .شود ها دارد ضایع می که حقوقی دارند و حقوق آن

وی یکی از حقوق مردم را برگزاری انتخابات آزاد عنوان 

کردو گفت: نباید حکومت برای مـردم تصـمیم بگیـرد.    

بـریم   کنیم به زشتی این کار پی می وقتی از دور نگاه می

عـالی   های که مثال چهار پنج نفر که به فرض خیلی آدم

ها جمـع شـده باشـد،     های جهان در آن که تمام حسن

ای را انتخـاب   ای را کنار بزننـد، عـده   بنشینند یک عده

کنند و بعد به یک ملت هفتاد و پنج ملیونی بگوینـد از  

داخل اینهایی که ما انتخاب کردیم انتخاب کنیـد. ایـن   

ترین حالت برخورد با یک ملت است. زشتی این کـار   بد

کنیم.  همیم، چون داخل آن هستیم و لمس نمیف- را نمی

ای خائن از آب درآمد با او باید  بله وقتی که یک نماینده

با شدت و غلظت برخـورد کـرد و او را بیـرون کـرد. از     

گذشته هم برای این کار راه داشتیم اما حاال انتخابات را 

دهیم کـه مـدام گـزینش انجـام      به این شکل انجام می
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ها را ببندیم، تمام مراکز اطالع رسانی  دهیم، تمام دهان

خواهیم، رأی بیاورد  را توقیف کنیم تا آن کسی که ما می

ها را هزار جور دستکاری بکنیم و تخلفات  و بعد صندوق

شود کشور  عجیب و غریب انجام بدهیم. اینطور که نمی

رسـد کـه    را اداره کرد )دراینصورت( کشور به اینجا می

شت دروازه کشـور ماسـت و از   االن تهدیدات خارجی پ

لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی تهدیدات داخلی بیشتر 

  .است

وی در فراز دیگری از سخنان خود با اشاره بـه مسـائل   

هـای   تـرین شـاخص   اقتصادی کشور گفت: یکی از مهم

اقتصادی، میزان سرمایه گذاری است که االن پنج، شش 

چهـارده   درصد است در حالی که بایـد بـین دوازده تـا   

درصد باشد. این کاهش به معنای، بیکاری، فقر، فسـاد،  

فشار آمدن روی طبقات حقوق بگیر و امثالهم است. یـا  

مثال گفته شد رشد اقتصادی کشور امسال صفر خواهـد  

ای  شد. البته اطالعات شفاف وجود ندارد، یک دفعه عده

گیرند و تمام اطالعات مربوط بـه   نشینند تصمیم می می
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 کـردن  هدفمنـد  ٔ  نیز اطالعات راجع به الیحـه  فساد و

رادی به دنبال آمار و اطالعـات  اف. شود می قطع ها یارانه

هستند تا برای آینده کشور پیش بینی داشـته باشـند،   

عوض اینکه این افراد فرصت شمرده شـوند بـه عنـوان    

شود که تمام اطالعـات   شوند. سعی می تهدید مطرح می

شـود کـه شـرایط بسـیار      قیچی شود و نتیجه این مـی 

  .وخیمی داشته باشیم

وی افزود: کار ما آگاهی دادن به مردم نسـبت بـه ایـن    

مشکالت و بسط و گسترش آن است. حقوقی که مـردم  

   ها و اطالع از حقوق خود یعنی دارند گسترش این آگاهی

توانـد   ترین عنصری است که می همان اصلیترین و مهم

 کشـور  ٔ  و انقـالب و آتیـه   زمینه تغییر را به نفع اسالم

 ایـن  بـه  نسـبت  اجمـاع  حالت که شرطی به کند ایجاد

 در انتخابـات  از بعد کنم می فکر من. بیاید بوجود مسأله

  .ایم کرده پیشرفت زمینه این

های خیابـانی را معیـار    وی میزان حضور مردم در تجمع

درست برای سنجیدن جایگاه جنبش سبز عنوان نکرد و 
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ها زمانی از جمعیت زیاد  گوییم که خیابانگفت: ما نباید ب

و در زمانی کم بود و بر این اساس بسنجیم کـه جنـبش   

سبز در کـدام نقطـه ایسـتاده اسـت. بایـد شـاخص و       

اطالعاتی داشته باشیم که ببینیم آگاهی از ایـن حقـوق   

چقدر است تا اینکه بدانیم در آینده چگونه باید کشـور  

تـر   طح جـامع گسـترده  اداره شود؟ آیا این آگاهی در س

شـود. اگـر مـا     تر می اش تنگ شده یا کم کم دارد دایره

 تغییـر  ٔ  نسبت به این موضوع پیشرفت داشتیم زمینـه 

  .ایم کرده ایجاد کشور در را جدی

موسوی تاکید کرد دلیل حساسیت جریانی که برسر کار 

هـا همـین اسـت و ایـن موضـوع       است نسبت به رسانه

اگر هیچ بحرانی نداشتیم کـه   اهمیت بسیار زیادی دارد.

شــد و یــا یکــی دو  ای ماننــد بهاربســته نمــی روزنامــه

ای که بیشتر نگذاشتند پا بگیرد و برنامه قطع یا  مناظره

ها نشانگر اهمیت این مطلب است  یکطرفه شد. تمام این

  .گفتند پاشنه آشیل و یا چشم اسفندیار که قدیم می
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رد و گفت: بایـد  ترین مسئله عنوان ک وی آگاهی را مهم

آگاهی را گسـترش دهـیم، بایـد دامنـه آگـاهی را بـه       

روستاییان، کشاورزان، صنعتگران، کـارگران و معلمـان   

ها بگوییم ایـن زنـدگی، شایسـته شـما      بکشانیم به آن

نیست. شما حق دارید که یک نماینده بفرسـتید. شـما   

حق دارید که صنعت مستقل داشته باشید، اقتصاد ملی 

باشید. از چنین حقوقی برخوردارید. شـما   خوبی داشته

حق دارید در جامعه صـحبت و نظـر خودتـان را اعـالم     

بکنید و به نظر شما باید اهمیت داده شود ایـن صـدا و   

شود. شما بایـد پشـت    سیما از پول جیبی شما اداره می

 .ها باشید این تریبون

ای از حضرت امام )ره( گفت: یادم  وی با اشاره به خاطره

گفتنـد چـرا    که حضرت امام رحمه اهلل علیه مـی  هست

شـود. اصـالً    ها چـاپ مـی   اینقدر عکس من در روزنامه

غدغن کردند. در یک جلسه خصوصی به آقـای محمـد   

هاشمی رئیس وقت صدا و سیما از بابت زیاد نشان دادن 

تصویر ایشان گالیه و ابراز ناراحتی زیـاد کردنـد. خـود    
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شدم  ختمان مخابرات رد میبنده از میدان امام مقابل سا

انـد،   هایش از باال تا پایین عکس امام را زده دیدم شیشه

ناراحت شدم زیرا آن حالت اغـراق آمیـز، وضـعیت آن    

زد و با اعتقادات ما هم ناسـازگار بـود.    اداره را به هم می

دانم نبوی یا غرضی وزیر مخابرات بود، تماس گرفتم  نمی

ی طول نکشید حـاج  و گفتم جمع شود و جمع شد. خیل

احمد آقا با من تماس گرفت و از قول امام از من تشـکر  

  .کرد و خب این وضعیت آن موقع امام بود

هـا را انتقـال    وی خاطرنشان ساخت: باید به مردم ایـن 

بدهیم و اینکه حکومت دینی و جمهـوری اسـالمی بـه    

ها برای ابـراز نظـر و خالقیـت     معنای باز شدن تمام راه

ها  ها در صحنه واقعی است نه اینکه آن دن آنها و بو آن

نتوانند از این صدا و سیما و امکانات عادی هم اسـتفاده  

کنند. برداشت من این است با این انتخابـات واتفاقـات   

ای در داخل کشور مبنی بر برگشـت   بعد از آن یک ایده

به حقوق اساسی متولد شد که برگشـت ناپـذیر اسـت.    

یک گیاه و گل پاسداری کنـیم   کافیست که از این، مثل
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وبگذاریم تناور وگسترده شود. در قرآن آمده است کـه  

دهـد مگـر آنکـه     خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی

خودشان تغییر دهند. این آگاهی زمینه تغییرات وسیعی 

  .را در جامعه و حکومت ایجاد خواهد کرد

اشیم مان برنامه داشته ب موسوی تاکید کرد، باید برای راه

و بیش از همیشه باید به این مسئله معطوف شـویم کـه   

این جرقه آگاهی را به همه اقشـار ملـت برسـانیم و بـا     

ها داشته باشـیم و   گسترش آگاهی ارتباط به روزی با آن

ها بگوئیم وضعیت کارگری و اقتصادی و... مـوقعی   به آن

شود که نمایندگان واقعیشان در مجلس باشند  خوب می

ن مردم هم بتوانند در صـدا و سـیما نظـرات    ونمایندگا

ها را نقل کنند و مردم هـم بتواننـد مواظـب فسـاد      آن

  .باشند

نخست وزیر دوران دفاع مقـدس بـا اشـاره بـه دوران     

ابتدایی پیروزی انقالب گفـت: در ابتـدای ایـن انقـالب     

اینجور نبود که بگویند شما چرا ریخت و پاش کردیـد؟  

ودنـد. آن ایمـان و اعتقـاد    بلکه همه مراقب یکـدیگر ب 
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شد مراقب خویش باشند. کافی بود در  گسترده باعث می

تـر بگـذارد    اش جلو ای کسی کمی پایش را از گلیم اداره

کردند و خـود جامعـه ایـن     خود کارمندان بر خورد می

هـا   حالت را داشت. جدا شدن شما از این نـوع نظـارت  

وری نیـاز  شود که البته این به منش یقینا باعث فساد می

  .دارد که تهیه شود

هـای   وی موضوع مهم دیگـر را در ارتبـاط بـا فعالیـت    

تر  هایمان را به روز ای برشمرد و گفت: ما باید روش رسانه

ای پیـدا   های تـازه  کنیم. حاال که روزنامه نداریم باید راه

کنیم ضمن آنکه دنبال روزنامـه هسـتیم تـا از طریـق     

هـای   از طریـق رسـانه   قانونی رسانه داشته باشـیم امـا  

هـا از   مجازی که یقیناً جزء حقوق ماست از طریق هیأت

طریق خانواده و سینه به سینه باید اطالع رسانی کنـیم.  

ای کـه در آن   این اطالع رسانی هم بایـد حـول مسـئله   

های جدیدی که در حـین کـار بـه     اجماع داریم با روش

ی آوریم انجام دهیم. دائم بایـد فکرهـای نـوی    دست می
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ارائه دهیم کـه یـک جمـع خـالق را داشـته باشـیم و       

  .مان داشته باشیم های نو برای جامعه روش

وی با ذکر مثال از یک تئوری که در هنر مطـرح هسـت   

گفت: در نظریات فلسفی هنری بحثی اسـت مبنـی بـر    

خواهنـد   اینکه یک طیفی از هنرمندان نگارگر وقتی می

کننـد،   ن فکر مینشینند راجع به آ نقاشی کنند اول می

آورنـد در ذهـن کـه     اجزاء، حجم و رنگ را در ذهن می

گیرد و شروع  تکمیل شد هنرمند در جلوی بوم قرار می

کند. یک طیف دیگـر هسـتند کـه     به نقاشی کردن می

ها کار  شناسی و با تناسب رنگ گویند، با احساس زیبا می

د. کنن کنیم اما از اول حاصل کار را تعریف نمی را آغاز می

توانید پیدا کنید.  در نظریات سیاسی مشابه این دو را می

ها خیلی فعال بودنـد. دلیـل    قبل از انقالب مارکسیست

کردند یـک حکومـت    ها این بود که سعی می انشقاق آن

هایش ترسیم بکنند و  ای را با تمام ابعاد و ویژگی طبقه بی

به طرف آن حرکت کننـد. بـرای همـین طـرح چینـی      

شتیم که متمایل به آلبانی انورخوجـه و یـا   استالینی دا
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ها بود. در گروههـای   حکومت از نوع کاسترو و امثال این

هـا هـم ترسـیم کـاملی از      اسالمی هم همینطور بود آن

حکومت داشتند که در نتیجه یک نوع جدایی و انشقاق 

  .ها ایجاد کرده بود و یک دید افراطی در این

ز انقالب بـه حضـرت   وی تصریح کرد: اگر ده سال قبل ا

گفتند حکومت شاه که سرنگون شد ابعـاد   امام )ره( می

هـا و   حکومت شما چیسـت؟ ایشـان مثـل کمونیسـت    

دادند مبنـی بـر اینکـه     ها نظر مشخص نمی مارکسیست

ابعادش، مشخصاتش این باشد مجلسش این باشد، بعـد  

  .براساس آن باید حرکت بکنیم

ان کرد: جنبش موسوی با اشاره به جنبش سبز خاطر نش

کنـد،   ها و الگوهای دوم حرکت مـی  سبز بر اساس معیار

گوید حقوق اساسی مـردم بایـد رعایـت     معیاری که می

شــود، عــدالت و آزادی بایــد باشــد. ایــن کــار تحقــق 

پذیرد مگر آنکه همه ملت را دور هم جمـع بکنـیم.    نمی

دهد محترم اسـت و   این ملت و شهروندی که مالیات می

کنـد   نین داخلـی کشـور را رعایـت مـی    هر کس که قوا



 

 چنین گفت میرحسین 715

محترم است. از اول هم اساس بر همین بود. روزهای اوّل 

پیروزی انقـالب گروههـای چـپ و راسـت حتـی غیـر       

رسـیدند و دائـم بـا ایشـان      ها خدمت امام مـی  مذهبی

کردند. برای اینکه تصور بر این بـود نظـامی    مالقات می

یرد. ایـن هـیچ   تواند در بر گ داریم که تمام اقشار را می

نوع منافاتی با جمهـوری اسـالمی حکومـت اسـالمی و     

  .حکومت دینی نداشت

نخست وزیر امام افزود: هم اکنون هم تصور و ایده ایـی  

که جنبش سبز باید ارائه دهـد ایـن اسـت کـه بتوانـد      

همـان     بیشترین نیروی ممکن را در خودش جمع کنـد. 

ـ  ت از دیـن  جوانی که امروز به خاطر بد کار کردن حکوم

بیزار شده است وقتی درست عمل کنیم راه بازگشت او 

ایم و این بـرای مـا اهمیـت زیـادی دارد.      را فراهم کرده

یعنی بازگشت وسیع مردم به سمت دین مـوقعی اسـت   

که از دین شعارهای خوب و سعه صدر ببینند، کار آمدی 

ببینند. در آن حالت ما کمترین روی گردانی را از دین و 
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های فرهنگـی و قـدیمیمان    ها و میرا  م و ارزشاز اسال

  .خواهیم داشت

وی به روشن شدن بیشـتر مشخصـات جنـبش و ایـن     

حرکت تاکید کرد و گفت: با این مشخصات و این حرکت 

را به مردم منتقل کنیم. باید به مردم بگوییم مـا دنبـال   

همان    قدرت و دسترسی به قدرت نیستیم. حکومت مال

االن هست اما این معیارهایی که مطابق کسانی باشد که 

اسالم و فطرت است را رعایت کنند. مردم را کتک نزنند 

هـا   و بگذارند مردم آراء خودشان را راحـت در صـندوق  

همـان کـه قـانون       بریزند، بگذارند مردم حرف بزننـد، 

ها آزاد باشـند. مـا    اسالمی تصریح دارد، بگذارند رسانه

  .د که به دین فحاشی کندخواهیم رسانه ایی باش نمی

وی با اشاره به زنـدانیان گمنـام گفـت: االن در زنـدان     

هـای   اند زندانی متأسفانه غیر از افرادی که شناخته شده

شش سال بـه   -بینید که پنج سال  عجیب و غریبی می

انـد   خرداد در راهپیمایی شرکت کرده۲5دلیل اینکه در 

پـذیرد،   نمـی  گوییم این را دیـن  اند. ما می محکوم شده
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پذیرد، این بـا هـیچ مبنـای دینـی کـه مـا        اسالم نمی

شناسیم سازگاری ندارد. بیایید ثابت کنید که دیـن   می

خـورد   ترین تکانی می اسالم چنین است. تا یکی کوچک

زنند. االن زندانیانی هسـتند   زود یک مارک محارب می

شود،  شناس هستند، پرونده بعضیشان اصال گم می که نا

رود. آنکه  ها اصال کسی سراغشان نمی ستند ماهبرخی ه

رسند چـون بـاالخره اسـمش در     مشهور است به او می

ها مطرح است. افرادی هستند که تکلیفشان واقعاً  سایت

گوییم اسالم با این مسئله سازگاری  روشن نیست، ما می

  .ندارد

گوییم مرّ اسالم را بگوییـد، آیـا مـرّ     موسوی افزود: می

ها سازگار است. ما چنین چیزهایی نـداریم.   یناسالم با ا

پسندند دلیلش این است که بـا   ها را مردم می این حرف

ها و با تجربـه روزانـه    ها و اعتقادات دینی آن فطرت آن

ها سازگار است. در خصوص مسائل سیاسی اقتصادی  آن

هم همین طور است. کجای اسالم گفتـه شـما دائـم در    

خودتان دشمن ایجاد بکنید. در  تمام دنیا بگردید و برای
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دنیا در سطح بین الملل تقریباً هیچ کشوری نیست کـه  

در داخل یک بلوک رسمی نداشته باشند تا درآن جمع، 

تصمیم گیری جمعی بکنند. درآمریکا که ابرقدرت است 

و نیروی نظامی، بمب اتم، رسانه و سرمایه وسـیعی دارد  

ن یـک قـدرت   که در تمام دنیا در گردش است به عنـوا 

ای بـا مـا مشـکل دارد     بزرگ در رابطه با مسئله هسـته 

شـود. یعنـی    ببینید با این مشکل چگونـه مواجـه مـی   

کشوری که یقینا از لحاظ قدرت مادی، استغنایش از مـا  

کند بین متحدینش وفاق ایجاد  بیشتر است. او سعی می

کند حتی رقبایش چین و روسیه را راضی کند تا درباره 

ای ایران به یک اجماع حـداکثری برسـد.    تهپرونده هس

ها توجهی نداریم هیچ، کارمـان   حال، ما که به این روش

  .این شده است که دشمن گیری کنیم

مهندس موسوی تصریح کرد: از حقوق اساسی خودمـان  

نباید بگذریم اما ضعف و ناتوانی و عدم تدبیرمان را هـم  

ی بـه اسـالم   نباید به اسالم نسبت بدهیم. این اصالً ربط

توانیم کشوری اسالمی و بهترین موقعیـت و   ندارد ما می
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دوستان را در جهان داشته باشیم و از طرق سیاسـی در  

جاهایی که الزم است از خودمان دفاع کنـیم. چنانچـه   

هـا   ملت ما در دفاع مقدس نشان دادنـد بـر سـر ارزش   

حاضرند تا آخرین قطره خون بایستند. با اینکه به طـور  

های توسـعه کشـور را بـا افـزایش      هترین فرصتقطع ب

قیمت نفت از دست دادیم و درآمدهای عظیمـی کـه در   

چهار پنج سال اخیر به دست آوردیم همه را به باد فنـا  

دادیم و متأسفانه برعکس موقعیت کشور را بـه سـمت   

ها بـردیم. مـن    تر شدن با بد استفاده کردن از درآمد بد

شود و دوستان، آنهایی کـه   ها باید شناخته گویم این می

در زمینه اقتصاد نظریه پردازند به یک شکل، آنهایی که 

ها  از نظر فرهنگی صاحب نظرند به شکل دیگر، این آیتم

را به اطالع مردم برسانند تا زمینـه دگرگـونی در ایـن    

  .وضع ایجاد شود

موسوی خاطرنشان کرد: از طرف هم باید دلسوز باشـیم  

ا نصیحت کنیم و بگوییم راهی کـه  و مشفقانه حاکمان ر

روید بیراهه است. در اطالعیه شمارۀ هفده یـک   شما می
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موضوع اساسی را طرح کردیم که خیلـی توجـه نشـد،    

بندیـد   گفتیم شما فکر نکنید وقتی با کسی قرارداد می

اصالً جنبش سبز وجود ندارد. شما همین چهار پـنج تـا   

د کشور و ایـن  کار را بکنید خواهید دید این آب گل آلو

وضعیت بحرانی کشور به سمت بهبود خواهد رفـت. مـا   

ها را با قید اینکه دنبال قدرت و منفعت دیگـری   راه حل

نیســتیم دائــم بایــد اعــالم بکنــیم. بگــوییم کــه کــم 

ترین راه برای اینکه کشور از این مشکالت نجـات   هزینه

تان تغییراتی ایجـاد   پیدا کند این است که شما در رویه

  .دکنی

وی این موضوع را مطرح کرد کـه در سیاسـت خـارجی    

خواهـد اتفـاق    وقتی یک رویه مهم در یک کشـور مـی  

هـا   خواهند تصمیم بگیرند حتی درآن کشور بیفتد و می

کنند نظر اپوزسیون را هم جلب کنند. الاقل از  سعی می

دشمنانتان درس بگیرید که هیات دولتش در کنار حزب 

ورد یک موضـوع بـزرگ بحـث    نشینند و در م رقیب می
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کنند. این جلسات هر سال بک بـار دو بـار در سـال     می

  .آید و در همه دنیا این وجود دارد پیش می

به اعتقاد موسوی، این روشی که هر کس بر خالف شـما  

صحبت کند و راه حلی ارائـه دهـد را صهیونیسـت یـا     

نامید و او دلبسته به آمریکا، برانداز و محارب  منافق می

شود این به نفع شما و به نفـع کشـور نیسـت، ایـن      یم

ــن   ــا ای ــافقین ب ــافق اســت. من ــت محــارب و من تقوی

انـد، بـا ایـن     هایی که در داخـل کشـور داشـته    جنایت

ای شده بودند که  هایی که با صدام داشتند مرده همکاری

هـا مانـده اسـت. شـما وقتـی       ننگ ابدی بر پیشانی ان

نشان در یک روز یک فرزندان این ملت که دو سه میلیو

دهیـد، آیـا    کنند به منافقین نسبت می خیابان را پر می

کنیـد؟ یـا نفـاق را تقویـت      شما منافقین را تضعیف می

کنید؟ از آنطرف جریان سالمی که در کشور جامعه را  می

ها را  کند، شما پیشانی بند جبهه آن متمایل به اسالم می

کنید کـه   می اید پنهان که به عنوان یادگاری حفظ کرده

  .ها نگویند بسیجی و طرفدار امام به آن
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ای از دیـدار بـا خـانواده یکـی از      وی با اشاره به خاطره

شهدای سـبز گفـت: آنجـا موضـوع جـالبی را دیـدم.       

های قبل و بعد از انتخابات این شـهید بـرای مـن     عکس

داد که یک جـوان   خیلی تکان دهنده بود، زیرا نشان می

ا آن طبــع جــوانی در جریــان دانشــجوی آنچنــانی، بــ

ها چنان تغییر کرده بود  های انتخاباتی و راه پیمایی بحث

همـان     که با ته ریش و پیشانی بند یاحسین )ع( یعنـی 

 مادران که مقدّس دفاع دوران طول در بسیجیان ٔ  چهره

 عکـس  کردنـد  مـی  جبهه ٔ  روانه و بوسیدند می را ها آن

 وجود کشور در سالمی جریان یک وقتی خب. بود گرفته

ای جامعه را به فض ببینید: گفت باید حضرات این به دارد

  اید؟ چه سمتی برده

موسوی همچین در تبین خطوط و چارچوب جنبش سبز 

گفت: در عین حال من قبـول دارم کـه کمـی بـا عـدم      

ها روبرو هستیم با توجه به اینکـه مـا تشـکیالت     تعیین

، روزنامـه  چیننـد  نداریم چون هر تشکیالتی را بـر مـی  

تواند خطر ساز باشد. لکن باید یک خطوط  نداریم و... می
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کلی انشاا... تبیین شود. االن هم در جامعه مخصوصا در 

فضای دانشگاه وضعیت بهتـری ایجـاد شـده و جامعـه     

دانشجویی به سـمت عقالنیـت بیشـتری رفتـه اسـت.      

طبیعی هم هست، در یک دانشـگاه پنجـاه دانشـجو را    

هـا   انـد. بچـه   رده و ده نفر را گرفتـه ممنوع التحصیل ک

تر شده، این به معنای بازگشت نیست به معنـای   محتاط

تـر   های تـازه  بیشتر فکر کردن است و به دنبال راه حل

  .رفتن است

هـای اسـالمی    موسوی اظهار امیدواری کرد تـا راه حـل  

مسالمت آمیز خدای نکرده در ایـن جریانـات فرامـوش    

های خشن روی نیاورند.  اه حلنشود و جوانان هرگز به ر

چون با این همه دستگیری و سرکوب و زدن و گرفتن به 

های خشن  توان مطمئن بود. در آینده حرکت جامعه نمی

و تند یقیناً به ضرر ملت ماست و به ضرر جنـبش سـبز   

  .است که باید مراقب باشیم این اتفاق نیفتد

گفـت:  وی در پایان با یاد دوباره روزهای جبهه و جنـگ  

ها باز هم برمی  ملت کم قربانی نداده است و بنده در انت
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هـا. مـن همیشـه غبطـه      هـای جبهـه   گردم به صـحنه 

خوردم به آن فضاهای نورانی، طوری نشود کـه از آن   می

فضاهای روحانی نتوانیم به راحتـی در جامعـه صـحبت    

کنیم. زیرا االن چنین حالتی بوجود آمده که کم کم این 

  .رود رد زیر سؤال میها هم دا ارزش

میرحسین موسوی دعا کرد تـا انشـااهلل خداونـد ایـن     

نهایت به نفع ملت و انقالب ختم کند تا مـا    بحران را در 

 .نباشیم شهدا خون ٔ  شرمنده
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 پیام به مناسبت روز کارگر و روز معلم

 مردم دنبال عدالت هستند.
 

 1389  اردیبهشت 9 

 

 و معلمان کشور با سالم به همه کارگران

من روز معلم و روزکارگر را به شما عزیزان تبریـک مـی   

گویم .در آستانه این دو روز بسیار مهم هستیم. فعالیت 

 مهمترین جزو معلم  ها و جهت گیری های قشر کارگر و

 ثروت کنندگان تولید آنها. ماست ملی اقتدار های مولفه

 فعالیت بدون و هستند کشور در اخالق و فضیلت ، ،علم

 پذیر امکان  ل به ارزش های بنیادی در یک نظامنی  آنها

 ایـن  نقش ها ملت- دولت آمدن وجود به از بعد و نیست

 و کـرده  پیـدا  کشـورها  همه در فراوانی اهمیت قشر دو
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 مشـکالت  ، گیری جهت ، سرنوشت به توجه همین برای

 مـی  سعی کشورها همه و است مهم بسیار آنها مسائل و

 اهمیت ویژه ای دهند . قشر دو این نوشتسر به کنند

روز گارگر که در سراسر دنیا و کشور ما برگزار می شود 

نشانه توجه به نیـروی کـار و اهمیـت آن اسـت. از اول     

 داده اهمیـت  روز ایـن  به  انقالب هم رسم بر این بود که

 کـارگر  روز از آن اهمیـت  که معلم روز همینطور و شود

مختصـر   پیـام  درایـن  اهمخـو  مـی  بنده و نیست کمتر

 و دوقشر این سرنوشت  برای که  خطاب به شما مسائلی

 .کنم عرض را هست  مشترک  ما مردم همه برای

حقیقت این است که ما در شرایطی به این دو روز مهـم  

نزدیک می شویم که کشـور دارای بحـران و مشـکالت    

افتصادی ، سیاسی و اجتماعی وسیعی است و تک تـک  

ا در سرنوشت و گذران زندگی این دوقشـر  این بحران ه

 منعکس شده و اثرات زیادی دارد.

ما وضعیت اقتصادی کشور را می بینـیم. تـورم، پـایین    

آمدن نرخ سرمایه گذاری ها، فسـاد، رواج دروغ و سـو   
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مدیریت ، حقوق معوقه کـارگران و بیکـاری روزافـزون    

 آنها، تعطیلی روزافزون کارخانه ها یا با ظرفیـت پـایین  

کار کردن کارخانه ها در حالی که بازارهای ملی ما پـر از  

کاالهای خارجی شده و در حقیقت ما تمام بازار داخلـی  

 بیگانه به سرمایه و خدمات ، کاال با رابطه در  خودمان را

 اندازه چه تا مساله این که دانیم می همه و کردیم واگذار

در استقالل و آزادی مـا و همچنـین    ، ملت سرنوشت در

 سرنوشت کارگران ما اثر می گذارد.

از سوی دیگر محدود کردن آزادی ها را داریـم. بسـتن   

دهان ها ، بستن روزنامه ها و پر کردن زندانها و محـدود  

کردن تشـکل هـای صـنفی و سیاسـی را داریـم کـه       

. گـذارد  می اثر ومعلمان کارگران سرنوشت در هاهم  آن

 معلمـان  و انکـارگر  امسال که است مهم علت همین به

 مشکالتی و مسائل( دانند می دانم می گرچه)  ببرند پی

 مسـائل  بـا  کنند می درک و لمس روزمره زندگی در که

 .است مستقیم ارتباط این و است ارتباط در کشور عمده
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خواسته یک کارگر و یک معلم اگر با زبـان حـال گفتـه    

شود و خواسته طبیعی این دوقشر باشد باید توجه کنیم 

خواسته های بسیار اساسی و بنیادی برای کل کشور که 

است. کارگر و معلم چه می خواهـد؟آنها مـی خواهنـد    

کشور توسعه پیدا کنـد. توسـعه کشـور بـه نفـع آنهـا       

است.عدم توسعه کشور دودش به چشم همه ملت مـی  

رود. از همه مهمتر بـه چشـم کـارگران چـه در بخـش      

یا هر جای  صنعتی و چه خدماتی ، چه در سطح روستاها

 دیگر و همینطور به چشم معلمان هم می رود.

آنها آزادی می خواهند چرا که آزادی باعـث مـی شـود    

تشکل های صنفی و سیاسی خـود را تشـکیل دهنـد و    

فعالیت سیاسی کنند . راهی برای گشایش امور خـود و  

ملت پیدا کنند. آنها دنبال عدالت هستند. چـه عـدالت   

ی و چـه در سـطح توزیـع    در سطح معیشتی و اقتصـاد 

منزلت های اجتماعی. باعث می شود آنها بهتر بتواننـد  

خدمت کنند و یهتر می توانند ثروت ایجاد کنند و بهتـر  

می توانند از اقتصاد کشور دفاع کنند و با فعالیت خـود  
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در صنعت و بـازار و از اسـتقالل کشـور دفـاع کننـد و      

می کننـد  همچنین در توزیع منزلت آنها موقعیتی پیدا 

که از ایده هـای مترقـی و پیشـروانه در سـطح کشـور      

 حمایت کنند.

اول انقالب با این ایده شروع شد. یادمان باشـد کـه در   

مجلس اول اکثر نمایندگان معلم بودند. شهید رجـایی و  

شهید باهنر و شهید مطهری معلـم بودنـد. شـریعتی را    

 معلم می دانستیم و معلم هم هست. معلمی به گونـه ای 

بود که باعث می شد فرد مورد اعتماد ملت قـرار گیـرد.   

اضافه کنم که اگر این منزلت از نظر سیاسی تنزل پیـدا  

کرده از نظر ملت تنزل پیدا نکرده است. وقتـی مـا بـه    

گروه های مرجع رجوع کنیم می بینـیم کـه معلمـان و    

کارگران هنوز در رده های باالی گروه های مرجـع قـرار   

ز مورد اعتمـاد ملـت هسـتند ولـی در     می گیرند و هنو

کشور اتفاقی افتاده کـه ایـن منزلـت آنچنـان کـه اول      

انقالب بود نیست. این منزلتی که اول انقالب بود اجـازه  

می داد که معلمان فضای نـورانی و عمیقـی را در ملـت    
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ایجاد کرده و یک نسل سرافراز را تربیت کنند و خـود و  

د. برعکس هـم اکنـون   کارگران در جبهه ها فراوان بودن

می بینیم برخی از معلمان و کارگران در زندان هستند و 

در آستانه این دوروز خیلی تلخ است کـه بخـواهیم در   

 این مورد صحبت کنیم.

طبیعی است که اگر دقت کنیم در مورد آزادی، عـدالت،  

توسعه و یا پیشرفت کشور یا سایر زمینه ها می بینـیم  

بـه شـدت مخـالف فسـاد      به طور مثال همین دو قشـر 

هستند. آنها می دانند که وقتی بحث درآمدهای عظـیم  

نفتی می شود و صدها میلیارد که قرار بـود سـر سـفره    

مردم آورده شود آورده نمی شود و در عوض خبرها یـی  

مبنی بر فساد ، ناپختگی و نارسایی در امـور اقتصـادی   

نافع کشور می شنوند و می دانند که این به ضرر آنها و م

آنهاست و به ضرر منافع ملی و به ضـرر امنیـت ملـی و    

آتیه کشور است. به طور طبیعی ، هم صورت آگاهانـه و  

هم به صورت زبان حال به نفع معلمان و کارگران هست 

که سیاست های خارجی متعادلی داشته باشـیم. آنقـدر   
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ماجراآفرینی نکنیم. اینقدر بـی برنامـه پـیش نـرویم.     

و پایین رفتن منافع ملی خود را بـه خطـر   اینقدر با باال 

 نیاندازیم.

بالفاصله این اقدامات خالف تدبیر، تـاثیر خـود را روی   

سفره مردم نشان مـی دهـد. عظمـت یـک کشـور در      

دلبستگی و دلگرمی مردم نسبت بـه آینـده خودشـان    

است. نگاه و امیدواری که نسبت به آینده دارند. صرفا با 

یت یک کشور را نمـی شـود   اسلحه و نیروی نظامی امن

حفظ کرد. ما در زمان دفاع مقدس نه ارتش داشتیم و نه 

سپاه. اینها به مرور به وجود آمدند. ارتش کـه در واقـع   

اول انقالب از بین رفت و دوباره سازمان داده شد. خـود  

سپاه و بسیج هم بعدا شکل گرفت. آن چیزی که باعـث  

ـ       ک مقاومت ما در آن جنـگ هشـت سـاله شـد کـه ی

سانتیمتر از خاک کشور خود را تسلیم دشمن نکـردیم  

یقینا به دلیل اسلحه های زیاد ما نبود. دشمن ما اسلحه 

بیشتری داشت و بیشتر هم کمک در اختیـار داشـت و   

تمام خدمات ابزاری دنیا در اختیارش بود ولی ملت ما از 
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جمله این قشر کارگر و معلم توانست مقاومت کند. ایـن  

رمی مردم نسبت به آتیـه نظـام بـود. ولـی     به دلیل دلگ

وقتی این اعتماد خدشه دار شود و وقتـی بحـث فسـاد    

پیش بیاید که پیگیری هم نشود و در مجلس هـم بـرده   

شود و هیچ خبری هم نشود و ناگهان بحث آن فـروکش  

کند و همچنین از اینجا و اونجا این مسائل شایع بشـود  

را نسبت به نظام  طبیعی است که این باور و این دلگرمی

 از دست بدهیم.

شما عزیزان و شما کارگران ومعلمان بدانید که مسـائل  

شما مسائل همه ملت ماست و جدا نیست. شما اگـر در  

تشکیل شوراهای مستقل صنفی مشـکل داریـد و هـر    

حرکتی که می کنید با محدودیت و دستگیری ها روبـرو  

سـر  می شوید و در فعالیت خود دچار مشکل هسـتید .  

کالس که می روید با خوف و رجا می رویـد چـون نمـی    

 برابـر  در و  دانید که آیا می توانید حرف حـق را بزنیـد  

 سـینه  با. کنید دفاع حق از آموزان دانش و دانشجویان

 سـفیدی  از و کنید دفاع حق از افراشته سری و برآمده
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 و نیاییـد  کوتـاه  و دهیـد  شهادت سیاه سیاهی و سفید

ینه دچـار تزلـزل و خـوف مـی شـوید      ین زما در وقتی

طبیعی است که این مساله مساله ملـی اسـت و مسـاله    

 همه ماست.

جنبش سبز راهی که در این زمینه در پیش می گیرد بر 

این اساس است و آن هم اینکه مسائل ما در گرو بسـته  

ای از فعالیت ها است که مشکل حـل شـود. اینطـوری    

با وعده و وعید حـل  نیست که مثال یکبار این موضوع را 

کنیم و یک موقع با اقتصاد صدقه ای، باال و پائین آوردن 

حقوق و یا مثال موقع انتخابات که می شود فعالیتی کنیم 

 مشـکالت   و از این شاخه به اون شـاخه بپـریم. اینهـا   

 حل مارا کارآفرینان نه و کارفرمایان  کارگران، معلمانف

 .کند نمی

ه، بازگشت بـه قـانون اساسـی    بنده اعتقاد دارم تنها را

 اسـای  قانون  است .برگشتی که برای تحقق بدون تنازل

. اسـت  راه ترین هزینه کم این. نیست ما پای پیش راهی

 سـطح  در را خودمان مشکالت توانیم می که است راهی
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 را خودمـان  مسلمانی بازارهای مشکالت. کنیم حل ملی

نشـود.  حل کنیم که اینقدر از اجناس بنجل خارجی پـر  

می توانیم از صنعت ملی خودمان دفاع کنیم برای اینکه 

در مقابل هجوم بازاهارهای خارجی مدفون نشویم. مـی  

توانیم از حقوق کارگران دفاع کنیم تا روز به روز از کـار  

بی کار نشوند و حقوق معوقه کارمندان روی هم تلمبـار  

نشود. با برگشت به قانون اساسـی مـی تـوان از فسـاد     

یری کرد و با احیا حقوق مردم می توان مشـکالت  جلوگ

را برطرف کرد. بـدون انتخابـات آزاد ،غیـر گزینشـی،     

رقابتی و بدون آزادی مطبوعات و زندانی ها و تشکل ها 

جلوی رویمان راه دیگری وجود ندارد و رفتن به سـمت  

 همـه  نفـع  بـه   قانون اساسی به نفع همه ملـت اسـت.  

 ملـت  عظمـت  و دارنـد  خود ملت گرو در دل که کسانی

 .خواهند می را خود

این میثاق ملی ما است و عهدی که مردم و حکومت بـا  

هم بستند و هر نوع برگشت از ایـن میثـاق یـک نـوع     

خیانت در اعتماد مردم است. ما از مردم امضا گـرفتیم و  
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 اگر. کنیم اجرا  امضا دادیم که این قانون را بدون اجتهاد

 اصالح آنرا باید دانیم می رآمدناکا را آن از هایی قسمت

. قانون اساسی که وحی منزل نیست. ولی باید بـاز  کنیم

هم از راه قانون اساسی اقدام کنیم و حقوق مـردم کـه   

فراموش شده ترین قسمت قانون اساسی اسـت را بایـد   

رعایت کنیم که مشکالت یکی یکی حـل شـود و در آن   

کـه   موقعیت جایگـاه معلمـان و کـارگران مـا آنچنـان     

شایسته است در نظام حکومتی ما و جامعه مـا انشـاهلل   

 احیا خواهد شد.

موفق باشید و این دوروز هم برشما و هم بر همـه ملـت   

 ایران مبارک باشد.
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 دیدار با آذربایجانی ها

 زبان ها و فرهنگ های متنوع از ذخایر این سرزمین هستند

  1389اردیبهشت  13

 

ان آذربایجانی در دیداری که با جمعی از اصالح طلب

های خود را در  میرحسین موسوی داشتند دیدگاه

ارتباط با مباحث مربوط به جنبش سبز، جریان اصالح 

ای  های اقتصادی و مسائل ملی و منطقه طلبی، دغدغه

  .بیان نمودند

به گزارش خبرنگار کلمه، تاکید ویژه اصالح طلبان 

مواردی از قبیل:  اذربایجان شرقی در این دیدار بر

ای جنبش سبز، راهکارهای جدید برای  وضعیت رسانه

ارتباط بدنه جنبش با رهبران، تعامل احزاب اصالح طلب 

ای، نقش دین و اخالق در  با مردم، مسائل ویژه منطقه

مباحث مربوط به جنبش سبز و... بود که مهندس 
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ها و سایر  موسوی مطالب مبسوطی را در این زمینه

  اس روز بیان کردند.مسائل حس

ای جنبش  مهندس موسوی با توجه به وضعیت رسانه

های موجود، فضای مجازی را  سبز با اشاره به محدودیت

ترین امکان برای تبادل اخبار و  در شرایط فعلی مناسب

کسب اطالعات دانست و افزود: در وضعیت حاضر به 

  های آزاد خوش بین نیستم. گشایش فضای رسانه

ر دوران دفاع مقدس ضمن اشاره به حضور نخست وزی

های فکری گوناگون در جنبش سبز، به لزوم حرکت  نحله

جمعی و تقویت تعامل و تکیه بر مشترکات با حفظ 

مواضع تاکید کرد و گفت: ما در یک چارچوب اخالقی 

کنیم و بدین سبب جنبش سبز در هر  حرکت می

ست و ای به دور از تعصب، به خوب، خوب گفته ا حادثه

بد را بد دیده است و به همین خاطر حتی هر حرکت 

 تا که حاکمیت از هایی بخش ٔ  مثبتی حتی از ناحیه

 با اند، کرده ایستادگی مردم نظر و رای مقابل در کنون

  .دهد می قرار ارزیابی مورد مثبت رویکردی
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ها واقع  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: آن

اند  اند که خود ساخته افتادهبین نیستند و گیر ادعاهایی 

ها ارتباط دارند و با  گویند معترضین با خارجی و می

کنند. فعال ممکن است این  همین نگاه نیز بازجویی می

تواند جلوی آشکار  ها را متحد کند ولی نمی نگاه آن

شدن واقعیت را بگیرد، چون بر حقیقت استوار نیست. 

ار خواهد آمد و توان جلوی آمدن بهار را گرفت. به نمی

  سبزی همه جا را فرا خواهد گرفت.

 جنبش سبز را نباید تنها در سطح خیابان تحلیل کرد

نخست وزیر امام با یادآوری رویدادهای پس از نتخابات 

افزود: نباید این جنبش را فقط در سطح 88خرداد ۲۲

ها تحلیل کرد. ریشه این جنبش غیر قابل انکار  خیابان

زند. وقتی  های جهل را کنار می دهاست. این جنبش پر

رسد، این  های مختلف به اجماع می ملت در مناسبت

ترین دستاورد است و مهم این است که این ایده  بزرگ

  متولد شده است.
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ای از سخنانش را به  مهندس موسوی که بخش عمده

تحلیل مسائل آذربایجان اختصاص داده بود با اشاره به 

این خطه را سرزمینی دانست  تاریخ معاصر آذربایجان،

که باید همواره مسائل آن مورد بررسی و ارزیابی قرار 

گیرد و با اشاره به مکتب تبریز در حوزه مسائل سیاسی، 

های ملی و محلی تاکید  اجتماعی و فکری به اهمیت زبان

های متنوع از ذخایر  ها و فرهنگ کرد و ادامه داد: زبان

ه زبان اوجی و شعر قابل این سرزمین است. زبان و بویژ

هایی دارد که جزو  ترجمه نیست و هر زبان ظرفیت

شوند و اهمیت این  ها و ذخایر ملی محسوب می سرمایه

ذخایر فرهنگی در کشور کمتر از ذخایر مادی نیست. 

ای نیست که با آن بشود آمرانه و  زبان مسئله

ها را با  ای برخورد کرد. رضاخان این کار بخشنامه

ها و اقوام کرد و شکست خورد و یکی از دالیل  فرهنگ

  گردد. ها بر می نفرت ملی از آن دوره به همین سیاست

نامزد معترض دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

اجرای بدون تنازل قانون اساسی و عدم اجتهاد در 
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مقابل نص صریح قانون اساسی را تنها راه برای وحدت 

ام دانست و گفت: تک ملی و استیفای حقوق همه اقو

تک اصول مغفول و یا کنار گذاشته شده قانون اساسی 

باید اجرا شود و اگر مشکلی در این بین باشد به نظر 

  خواهی عمومی گذاشته شود.

مهندس موسوی اضافه کرد: متاسفانه با تنوع فرهنگی 

ایم. وی با اشاره به مسائل  برخورد مناسبی نکرده

د بر حرکت جمعی همراه با آذربایجان ضمن تاکید مجد

حفظ اصول افزود: حتی با یک شاخص مشترک 

توانیم با هم و برای رسیدن به اهداف مشترک  می

  حرکت کنیم.

میرحسین موسوی با اشاره به اینکه مسائل هویتی فقط 

با حفظ منافع ملی ممکن است افزود: در هیچ جای 

ر ایران تجزیه طلبان با اراده معطوف به وحدت طلبی د

  سطح ملی اهمیت و جایگاهی ندارند.

 

 

 



 

 چنین گفت میرحسین 741

 

 

 

 

 

 پیام تسلیت به مناسبت درگذشت معلم عشایر
 

 بسمه تعالی

فقدان معلمی وارسته که ازمعبر دنیا گذر کرد وبه جوار 

  گین است.رحمت الهی نایل شد سخت وسن

قطعا خدمات ارزنده محمد بهمن بیگی معلم عشایر که 

سال  58آموزش عشایر در ایران را پایه ریزی کرد و از 

پیش با برافراشتن چادری برای آموزش این قشر 

ها و  ها نخواهد رفت. فعالیت عزیزجامعه اقدام کرد از یاد

اقدامات او در زمان حیات پر برکتش تنها آگاهی دادن 

های بارز و  بلکه صداقت و اخالق و پشتکار ازویژگی نبود

  میراثی بودکه بهمن بیگی به جاگذاشته است.
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او همگان را به یک قیام مقدس دعوت کرد وآن قیامی 

برای باسواد کردن مردم ایل بود که امید است این 

  توصیه همیشگی اینمرد فرزانه مورد توجه قرار گیرد.

ن و همه دانش آموختگان درگذشت او را بر بازماندگا

مکتبش وهمه معلمان کشور و نیزبه عشایر عزیز که 

اند  ذخایر انقالب و همواره مدافعان استقالل کشور بوده

  گویم. تسلیت می

 میر حسین موسوی
 ۴۸۱9ارديبهشت  ۴۱
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 *بیانیه در واکنش به اعدامهای دسته جمعی
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

ام ناگهانی پنج نفر ازشهروندان کشـور بـدون   اعالم اعد

آنکه توضیحات روشـن کننـده ای از اتهامـات و رونـد     

دادرسی ومحاکمات به مـردم داده شـود شـبیه رونـد     

ناعادالنه ای است که در طول ماه های اخیـر منجـر بـه    

صدور احکام شـگفت آور بـرای عـده زیـادی از زنـان      

ـ    ا شـده  ومردان خدمتگزار وشهروندان عزیـز کشـور م

 است.

وقتی قـوه قضـائیه از طرفـداری مظلومـان بـه سـمت       

طرفداری از صاحبان قدرت ومکنت بلغزد مشکل اسـت  

که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانـه بـودن   

احکام قضایی گرفت. چگونه اسـت کـه امـروز محـاکم     
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قضایی از آمران وعامالن جنایتهـای کهریـزک و کـوی    

ــوی ســبحان ور ــایدانشــگاه و ک ــرداد  30و ۲5وزه خ

وعاشورای حسینی میگذرند وپرونده های فسـاد هـای   

بزرگ را باز نشده می بندنـد وبـه صـورت ناگهـانی در     

آستانه ماه خرداد ، ماه آگاهی وحق جویی پنج نفر را بـا  

حواشی تردید بر انگیز به چوبه های دار می سپارند؟ آیا 

 این است آن عدل علوی که به دنبالش بودیم؟

 سین موسویمیرح
 ۴۸۱9ارديبهشت,  ۳۳ 

 

 ــــــــــ

علی  )معلم کرد(، فرزاد کمانگر_  نفر روز پیش از این بیانیه، پنچ یک*

بـه دار   _ حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسالمیان

  آویخته شدند.
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 در جمع خانواده های زندانیان سیاسی
 

 نشود،تا زمانی که گفتان سبز عمومی 

 .تغییری ایجاد نمی شود

 

 1389اردیبهشت  ۲3

 

این حق مادران، خواهران وخانواده هاست که از 

عزیزانشان با هر اتهامی که در زندان هستند؛ خبر 

داشته باشند. چگونه است که به مادران سه آمریکایی 

اند و برای  دستگیر شده در ایران اجازه مالقات داده

اند، اما مادران ایرانی در  دهها تسهیالتی ایجاد کر آن

کشور خود، حق دیدار از فرزندان دربندشان را ندارند. 

کنیم اما آیا همین احترام  هر چند ما این کار را تایید می

 » را برای زنان ایرانی نیز قائل هستند؟
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های میر حسین موسوی در جمع برخی از  این گفته

ان کمتر های زندانیان سیاسی به ویژه زندانی خانواده

شناخته شده حواد  پس از انتخابات و همینطور 

در این های تعدادی از شهدای جنبش سبزبود.  خانواده

میرحسین موسوی با مادران عزادار و مادران و  روز

  خواهرانی که عزیزانشان دربند هستند، دیدار کرد.

موسوی با اشاره به نقش « کلمه»به گزارش خبرنگار 

زنان در پیروزی انقالب « گوید: زنان در جنبش سبز می

ها امکان پیروزی  نقش بزرگی داشتند و بدون حضور آن

انقالب ناممکن بود. در جنبش سبز نیز زنان، سهمی 

ها در جنبش سبز نقشی  تر از مردان دارند و آن حتی باال

 ٔ  بسیار پررنگ داشته و دارند. در جنبش سبز با جامعه

 جنسیتی عیضتب با که بودیم مواجه ای یکپارچه

  «.شود نمی محقق هایش وعده

حسین موسوی با اشاره به ایام فاطمیه و شهادت رمی

پاکی، مقاومت و «. گوید: حضرت فاطمه زهرا )س( می

ای هم برای زنان و هم  معصومیت حضرت فاطمه، اسوه
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برای مردان است. دوستداری او، دوستداری پیغمبر و 

  «ت.دوستداری پیغمبر دوستداری خداوند اس

ای  نخست وزیر دوران دفاع مقدس سخنانش را با خاطره

اول انقالب به مدت شش ماه، وزیر امور «. کند: آغاز می

رسید که به  خارجه بودم. در آن ایام خبرهای زیادی می

دادم. یک روز چهار خبر بد  شهید رجایی انتقال می

ها، روزهای ترور و  خارجی و داخلی رخ داد. آن روز

 توسط ایرانی ٔ  . آخرین خبر بد، سرقت ناوچهکشتار بود

فرمانده شکست خورده و انتقال آن به فرانسه بود.  یک

این اتفاق از نظر بین المللی برای ما بسیار سخت و تلخ 

بود و زمانی که این خبر بد را به شهید رجایی گفتم او 

با « ای مکثی کرد و گفت: بعد از شنیدن این خبر لحظه

  «فاقات تلخ هنوز خدایی هست.وجود همه این ات

من هم اکنون در این شرایط » گوید: مهندس موسوی می

  «گویم خدایی هست. سخت می

موسوی به حس همدردی مشترکی که در ایران و 

جنبش سبز در قبال آسیب دیدگان ایجاد شده، اشاره 
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ها سختی  در شرایطی که بر انسان« گوید: کند و می می

شوند؛ اگر  ت زیادی روبرو میشود و با مشکال وارد می

ها دلسوزی کند و پشتوانه جمعی  جامعه نسبت به ان

کند که این  وجود داشته باشد؛ خدا هم کمک می

مشکالت کمتر حس شود. اکنون نیز در جامعه نوعی 

های آسیب دیده(  همدردی نسبت به شما )خانواده

وجود دارد. ما همدرد مادران و خواهرانی هستیم که یا 

اند و یا در زندان هستند.  زانشان را از دست دادهعزی

ترین دلگرمی برای  همچنین خدایی هست و این باال

ها بسیار  آنهاست. اگر خدا نباشد تحمل این سختی

ها این است که  ترین تسلیت به آن دشوار است. و بزرگ

بگوییم در این خلقت نگاهی وجود دارد که این 

بیند و تحمل  ها را می یبیند. بدی و خوب مشکالت را می

  «دهد. ها در این حالت جمعی نتیجه می درد

ر حسین موسوی در بخشی از سخنانش مردم را مورد می

دهد، مردمی که با باال رفتن آگاهی و  خطاب قرار می

توانند حوزه  های آسیب دیده، می پشتیبانی از خانواده
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 باید« گوید: عمومی را تقویت کنند. او دراین باره می

برای افزایش حساسیت ملی نسبت به مسائل کلی 

جامعه و به ویژه حساسیت نسبت به کسانی که مصائب 

ها را نشانه گرفته است، تالش کرد. مردم باید  آن

ها باشند. باید حوزه عمومی را ما تجهیز کرد  پشتبان آن

ترین  و مردم را برای حمایت از مردمی که در سخت

عین حال باید بدانیم که شرایط هستند آگاه کرد. در 

تجهیز این روحیه و تقویت حوزه عمومی به پیشرفت 

شود. فقط در سایه  نهضتی به نام جنبش سبز منجر می

توانیم به پیشرفت نائل شویم و آینده را  آگاهی می

  «روشن ببینیم.

ها،  از زمان شروع اعتراض» گوید: موسوی در ادامه می

نبال خشونت نیست. ها، مسالمت آمیز بوده و د حر کت

توان قضاوت  یک سال از این حادثه گذشته و بهتر می

کرد که تا چه اندازه این مسئله مهم است که جنبش 

بایستد. به ویژه این جنبش « عدم خشونت» روی روش

همان اول با خشونت، ترور و تندروی مخالف بود. چرا    از
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که جنبش سبز، جنبشی عمیق، اجتماعی و گسترده 

هر قدم در راه آگاهی بخشی، ما را یک قدم به است و 

کند اما در یک حالت خشن، طبیعی  پیروزی نزدیک می

است که جامعه به سوی چند دستگی برود و کسانی از 

این شرایط به نفع سرکوب استفاده کنند. بنابراین 

  «تر کند. های خود را عمیق جنبش سبز باید ریشه

ره جنبش سبز اینگونه موسوی در ادامه باور خود را دربا

در یک تعامل جمعی، از طریق » کند: تشریح می

ایم که  ها یاد گرفته های مجازی و راهپیمایی رسانه

 هم از را مسائل که دید ٔ  مسائل گوناگون را از این زاویه

ها دفاع کنیم و در مقابل  کنیم؛ ببینیم. از خوبی تفکیک

توجه  شود بدون ها بایستیم. اگر به کسی ظلم می بدی

اش، از حق او دفاع کنیم. نه به این عنوان  به ایدئولوژی

ای  که تفکر او را قبول داریم بلکه دفاع از حق، مسئله

 به بزرگی قدم بیفتد؛ جا ما ٔ  است که اگر در جامعه

 «ایم. گذاشته پیش
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کند که در  موسوی همچنین به برخوردهایی اشاره می

ها انجام  نهای آ مان و خانواده حال حاضر با متمه

ها  شود. او ضمن محکوم کردن این نوع برخورد می

ساختار حکومتی و حتی اعتقادات اسالمی ما « گوید: می

ها نباید  بر مبنای طرفداری از حق است. برخورد

ای باشد که تمام وجود فرد متهم را  ها و به گونه انت بی

نشانه بگیرد. تمام او را از حیثیت ساقط کند چرا که ما 

ها کرامت ذاتی قائل هستیم و در حد جرمی  ی انسانبرا

که مرتکب شده و قانون برایش تعیین کرده با او رفتار 

کنیم. نه اینکه خانواده و زندگی و خودش و تمام  می

وجود او را در معرض تندی و حمله قرار بدهیم. این 

افتد. شما خودتان  اتفاقی است که در کشور ما زیاد می

ندان و برادران و خواهران و یا همسران بینید که فرز می

اند؟ آیا ادعای  گناه هستند. مگر چه کار کرده شما بی

ترین حقوق ملت  اند؟ خواسته طبیعی غیر معمولی داشته

شوند و ماجرا به این خاتمه پیدا  بود. اما دستگیر می

همان اتهامی که    ها حتی در قالب کند و رفتار با آن نمی



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 752

همان    گنجد. رفتار با او در چهار چوب یزنند نم به او می

ها هست و  اتهام نیست. شکنجه و اعتراف گیری و اهانت

بینیم که  او فردی است که تنها مانده و در بیرون ما می

احترامی و تعرض قرار  ها مورد حمله و بی خانواده

  گیرند. می

اند؛  همان تصمیمی که برای مادران آمریکایی گرفته   ایا

  گیرند؟ ادران ایرانی نیز میبرای م

به عقیده موسوی، این حق مادران، خواهران وخانواده 

ترین  هاست که از عزیزانشان با هر اتهامی و در بد

ها و  ما تبعیض« حالت. در زندان خبر داشته باشند:

بینیم. سه آمریکایی را  های فراوانی را می ناروایی

اند تا  ادهاند و به مادرانشان اجازه د دستگیر کرده

فرزندانشان را مالقات کنند و این کار خوبی است و ما 

کنیم. مادر حق دیدار فرزندش را دارد.  نیز تاییدش می

همان تصمیمی که برای آن    اما سوال من این است که آیا

   گیرند؟ آیا اند؛ برای مادران ایرانی نیز می مادران گرفته

د شد، برای ها قائل خواهن همان تسهیلی که برای آن
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ها را احترام خواهند  مادران ما نیز قائل خواهند شد آن

آورد و برد که ما با این روش کامال موافقیم. اما آیا با 

زنان ایرانی هم که عزیزانشان در بندند، چنین رفتار 

کنند؟ شکافتن همین مورد از زوایای گوناگون به  می

نهفته  ها دهد که مشکالت نظام در کجا تنهایی نشان می

  «و پنهان است.

همیشه برای شناخت « افزاید: وی در همین باره می

مشکالتی که نظام پیدا کرده الزم نیست مجموعه 

مسائلی که کشور با آن روبروست در کنار هم بگذاریم و 

اش قضاوت کنیم. بلکه گاهی  به صورت کالن درباره

تواند  شکافتن بعضی از موضوعات به صورت موردی می

نشان دهد که نظام با چه مشکالت عظیمی مواجه  به ما

های اسیب دیده یکی از همین  است. مثال مسئله خانواده

موارد است. اگر ریشه یابی شود حتی به اینجا هم 

رسیم که دالیل عدم موفقیت ما در زمینه اقتصادی،  می

هایی  ها حوزه سیاسی و سیاست خارجی چیست. این

ای از مسائلی است که  موعهها مج جدا از هم نیستند این
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به هم پیوند دارند و اگر یکی از این مسائل شکافته شود 

شود. مثال شکافتن  یقنیا بقیه مسائل هم روشن می

موضوع ایستادگی زنان و مادران در یک سال گذشته در 

اصلیترین مسائل کشور نیز یکی از همین موضوعات 

  «است.

اد تغییر پیدا خرد ۲۲موسوی درباره اینکه آیا اهداف 

« مردم رای داده بودند و با شعار« گوید: کره است؛ می

خواستار احقاق حقوق خود شدند. اما « رای من کجاست

وقتی برخورد با این مردم را به صورت یک مسئله 

شکافیم متوجه خواهیم شد که این مسئله با عوامل  می

دیگری ارتباط دارد. به همین دلیل مطالبات به صورت 

ی و یا عصانیت در این جنبش گسترده نشده تصادف

ها و  است بلکه به دلیل تجزیه و تحلیل، بررسی

گفتگوهایی که مردم داشتند متوجه شدند که برخورد 

ها  با مردمی که به خاطر اعتراض به رایشان به خیابان

آمدند با قرار گرفتن در کنار سایر عوامل، دامنه اهداف 

یدیم این اهداف و را گسترده کرد. همانطور که د
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مطالبات وسیع شد و برای جمع و جور کردن این 

مطالبات و برای رسیدن به یک اجماع نسبی درباره این 

مطالبات، بحث اجرای بدون تنازل قانون اساسی مطرح 

شد و نیز این مسئله که قانون اساسی وحی منزل نیست 

و در آینده مردم به تناسب وضعیت خود و تغییراتی که 

 «، حق تغییرش را دارند، طرح شد.دهد هان رخ میدر ج

البته قانون اساسی مثل قانون »گوید: او در ادامه می

معمولی نیست که زود به زود عوض شود اما اینطور هم 

نیست که بر اساس تغییرات و شرایط داخلی و جهانی 

تغییر نکند. ما در شرایط موجود وقتی به سمت شعار 

رویم این مزیت را برای ما  می پایبندی به قانون اساسی

کند که بسیاری از مطالباتی را که در داخل این  ایجاد می

تر و با  تر و یکدست حرکت و جنبش ایجاد شده، منظم

برخورداری از پشتوانه مردم عنوان کنیم. این قانون، 

ها، معلمان، آزادی  حقوق اساسی مردم یا حقوق قومیت

تی درست را شامل ها و انتخابات رقاب بیان، رسانه

ام که حتی در مقدمه قانون  شود. من همیشه گفته می
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اساسی نوشته شد که روح این قانون به تبع منافع 

گوناگون دچار تغییرات اساسی نشود و همه متوجه 

 برو رو ای پیوسته هم به ٔ  باشند که با مجموعه

  «.هستند

موسوی با اشاره به اینکه قانون اساسی میثاق امضا 

در « گوید: اند؛ می ی است که مردم به آن رای دادها شده

های عظیمی  همین شکل کنونی قانون اساسی ظرفیت

دارد. خود این قانون اساسی به محض اینکه یک فصلش 

قانون اساسی که اصل حق  ۲7را کنار بگذارید مثل اصل 

ازادی اجتماعات و مطبوعات و عدم تجسس در امور 

که این میثاق لکه دار  افراد است؛ هیچ دلیلی ندارد

نشود و حیثیت خود را حفظ کند. مردم به مجموعه 

اند. مثال اگر فصل سوم قانون  قانون اساسی رای داده

دادند؟ قطعا مردم  اساسی نبود آیا مردم به آن رای می

دادند. من یادم هست که در بهار سال  به آن رای نمی

ادی، جای دربهار آز« دادند ها شعار می در راهپیمایی 58

دهد که مردم به خاطر آزادی  این نشان می« شهدا خالی
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شود گفت که ما  و این ارزش بنیادین شهید شدند. نمی

قانون اساسی داشته باشیم اما آزادی وجود نداشته 

  ها بسته شوند؟ باشد و به عنوان مثال روزنامه

قانون اساسی هم در چنین فضایی تدوین شد. همیشه 

های  اب قانون اساسی به شخصیتگویم که انتص می

شناخته شده اول انقالب اشتباه است چرا که قانون 

ها بود و  اساسی حاصل اندیشه ملت و تجربه تاریخی آن

حال عمده کردن بخشی از این قانون و نادیده گرفتن 

بخش دیگر، به معنای پشت کردن به میثاقی است که با 

قانون  حیثیت کردن کل ایم و مساوی بی مردم بسته

اساسی است و نیمه عمل کردن اصولی است که روی آن 

ایم. به همین دلیل اهمیت دارد که به این اصل  ایستاده

برگردیم. یکی از اصول قانون اساسی روش تغییر خود 

  «قانون اساسی است.

وی در ادامه برای بیان معنای آزادی مورد نظر در اوایل 

مثالی از صدا و اش با شرایط کنونی  انقالب و مقایسه

آیا صدا و سیمای کنونی ملی « گوید: آورد و می سیما می
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توانند در ان حرف بزنند؟ در صدا و  است؟ آیا ملت می

های یک طرفه و  سیمایی که این همه تهمت و حرف

خواهند مسئله خاصی را به صورت  جناح خاصی که می

توان گفت این  تک صدایی در جامعه جا بیندازند. آیا می

هایی در صدا و  نال ملی است؟ در اول انقالب مناظرهکا

سیما برگزار شد که نشان دهنده گفتمان حاکم بر جامعه 

نشست  ها یک طرف آقای بهشتی می بود. در این مناظره

های مختلف  و در طرف دیگردبیرکل حزب توده. گرایش

کردند و نظام این  درباره مسائل عمده کشور مناظره می

کردند. بهشتی به  و مردم هم قبول می تابید را بر می

عنوان یک روحانی ومقام ارشد کسرشان خود 

گفتند به خاطر  دانست که مناظره نکند. ایشان می نمی

این انقالب کردیم که افراد مقابل هم بنشینند و صحبت 

کنند اگر ما برهان قوی داریم باید بتوانیم از خود دفاع 

ا پیروزمی شوند. ین ه کنیم. اگر ضعیف هم باشیم که آن

ای از رویکردی بود که نظام به مسئله آزادی  نمونه

  «داشت.
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موسوی بخشی از سخنانش را به این موضوع اختصاص 

خواهد چه کار کند. او  داد که در آینده جنبش سبز می

خواهیم اسلحه  ما نه اسلحه داریم و نه می« گوید: می

واهیم خ داشته باشیم. ما نه شمشیر داریم و نه می

شمشیر داشته باشیم. کار تروریستی را نیز محکوم 

 ٔ  ایم. با این جمله کنیم. ما با کالم به میدان آمده می

 اصل. ایم آمده صحنه وسط منطق با. «کجاست من رای»

 داریم؛ دگرگونی و تغییر برای ما که ای سرمایه

 آمیز مسالمت صورت به مطالبات گرفتن و ایستادگی

  «.است

ها  دامه با تاکید بر اینکه تا زمانی که آگاهیموسوی در ا

گسترش نیابد و گفتمان سبز عمومی نشود، تغییری 

ها  هایی برای افزایش آگاهی ایجاد نخواهد شد مثال

ها که در این  مثال الیحه هدفمند سازی یارانه« آورد: می

های با آن شده است در حالی که  چند سال چه بازی

ی است که باید به دور از ترین موضوعات یکی از مهم

های احساسی و کامال عقالنی تصمیم گیری شود.  نگرش
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الیحه به این مهمی چقدر به خاطر مسائل داخلی باال و 

پایین رفته است و هنوز اجرایی نشده و اثراتش را روی 

ای که در کشور  گذارد. هر مسئله تورم و زندگی مردم می

اساسی است. یک وجود دارد ناشی از عدم اجرای قانون 

دولت به سادگی تمام مدیران را برمی دارد و دوستان و 

گذارد. اگر قانون اساسی  آشنایان خود را روی کار می

توان پرونده فساد را نادیده گرفت  اجرا شود نمی

اش حرف زده است  ای که حتی مجلس هم درباره پرونده

اما بعد از مدتی به طور غیر عادی این پرونده سته 

  ود.ش می

او درباره جایگاه کنونی قوه قضاییه در بررسی اینگونه 

آیا قوه قضاییه ما درحال حاضر در این « گوید: مسائل می

کند؟ آیا قوه قضاییه مسلط بر نیروهای  جهت زندگی می

امنیتی است یا نیروهای امنیتی مسلط بر آن هستد؟ آیا 

احکام صادره از سوی قضات بر اساس روح مقدمه قانون 

شود که یک شخص به  ساسی است یا نه؟ چطور میا

خاطر حضور در راهپیمایی به تحمل چندین سال حبس 
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ها نفر در همین تجمع  محکوم شود در حالی که میلیون

ها نیز بر همین  خرداد شرکت کرده بودند و باید آن ۲5

بودند.  های سنگین در زندان می اساس با همین مجازات

را زیر سوال برده است. آنچه و این عدالت قوه قضاییه 

تجربه ماست تببین این قضیه است که اگرمردم 

خودشان در صحنه حاضر نباشند و روی مطالباتشان 

اجماعی نداشته باشند و این نیاز به تغییر را در سطح 

عموم گسترده نکنیم؛ تغییری صورت نخواهد گرفت. به 

   توانم بگویم رنگ سبز برای ما سمبل طور استعاری می

همان آگاهی است که باید میان مردم پخش شود. مردم 

تر، بندر عباس، تبریز، شیراز و اهواز و سایر  در بندر گوا

نقاط ایران زمانی که همه متوجه کوچک شدن 

مند که به  شان و افزایش مشکالتشان بشوند و بفه سفره

شود آن زمان زمان تغییر است. راه  ها توهین می آن

هایی رعایت شود  در نظام چهارچوبحلش این است که 

و همه بازگردند به سمت قانون. در این صورت زمینه 
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تغییر ایجاد خواهدشد و این مسئله نیاز به صبر و 

  «استقامت دارد و چیزی نیست که آنی به دست بیاید.

ای به دیدگاه مبارزان دوران  میرحسین موسوی با اشاره

ماشین حکومتی را  معتقد بودند باید»پیش از انقالب که 

ها جامه عمل  گرفت تا همه چیز تغییر کند و آرمان

اما امروز قضیه فرق کرده است؛ چرا »گوید:  بپوشاند می

توان جامعه را تغییر داد، تا  گوییم باید و می که ما می

  «خودِ جامعه سیستم را تحت تاثیر قرار دهد.

هر ما به دنبال این نیستیم که به « کند: وی تاکید می

سیستم را تسخیر  -حتی خشن و مسلحانه -نحوی 

 « اش فاشیسم و استبداد است. تیجهکنیم، چرا که ن

موسوی برعجین شدن مبارزه با زندگی روزمره مردم 

برای گسترش فضای سبز در سطح ملی « کند: تاکید می

الزم است آن را با زندگی روزمره افراد عجین کنیم که 

های جنبش  تحقق خواسته هم زندگی بکنیم و هم دنبال

تواند باشد که البته  ترین هدف می سبز باشیم. این بزرگ

ها  ها، بستن روزنامه خود این هم بهایی دارد. دستگیری
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ها  دهد. آن ها را نشان می ها همه پاشنه آشیل آن و راه

بیشترین حساسیت را به یک وبالگ و روزنامه دارند 

امکان دوام تک اند که گسترش بذر آگاهی  چون متوجه

صدایی را در کشور از بین خواهد برد و امکان نقش 

نوشت این کشور را ایجاد داشتن همه ملت در سر

 «کند. می

ای چون  موسوی با بیان اینکه اکنون مشکالت عدیده

ها، عدم  بیکاری، عدم پرداخت دستمزد، تعطیلی واحد

های کارگری و مشکالت  مجوز برای فعالیت اتحادیه

برای جامعه کارگری کشور وجود دارد، یکی از معیشتی 

در سطح وسیعی « داند که های آن را در این می راه حل

اطالع رسانی و آگاهی بخشی شود تا همه متوجه شوند 

  «باشد. ریشه اصلی در عدم انتخاب اصلح می

موسوی بخشی از آگاهی رسانی جنبش سبز را به این 

رسانی به  کند که افراد در جهت اگاهی معطوف می

ابزارهای مختلفی از دانش مجهز شوند. او در این باره 

دانند که درصد سرمایه گذاری  چند نفر می« گوید: می
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در کشور چقدر است؟ کمتر از پنج درصد مردم در این 

ها  باره اگاهی دارند؟ ما باید این مفهوم را به خانواده

یش انتقال بدهیم که کمبود سرمایه گذاری به معنای افزا

ای نداریم که نسبت به کاهش میزان  بیکاری است. رسانه

ها و یا انباشتگی ثروت در دست یک نهاد  سرمایه گذاری

نظامی هشدار بدهد که این به نفع اقتصاد کشور نیست. 

ای برای هشدار وجود ندارد و ما وقتی  هیچ رسانه

گوییم آزادی فقط به معنای فریاد کشیدن نیست  می

الحی در گرو داشتن آزادی است. حتی بلکه هر نوع اص

اصالح یک کارخانه و یا اصالح یک نهاد مدیریتی و حتی 

اصالح اخالقیات جامعه. وقتی که در جامعه انقدر جرم 

ها  ترین کشور در سطح اعدام رود که ایران بر باال می

شود و عده زیادی در صف اعدام در انتظارند. این چه  می

سالمی است و داعیه انقالب معنایی دارد؟ کشوری که ا

فرهنگی دارد و نمازهای جمعه و مساجدش دایر است 

ترین رقم اعدام را نیز دارد. مشکل از کجاست؟  اما باال

خواهد بماند و خوب اداره شود، باید جرم  اگر نظام می
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خیزی و امار طالق پایین بیاید، وفاق ملی باید به 

باشد و هایش خالی  بیشترین میزان برسد و زندان

ها و بخش خصوصی وجود نداشته  اینقدر بدهی به بانک

  باشد.

آیا این وهن « گوید: های اخیر می موسوی درباره اعدام

ملت ما نیست؟ آیا این وهن برای اسالم نیست؟ آیا 

خواستیم این بود که طوری کشور را اداره  اسالمی که می

کنیم که مجبور شویم در سال چند صد نفر را اعدام 

یم؟ حتما مشکلی بزرگ وجود دارد. ارتباط نهانی این کن

مسائل و مشکالت موجود در کشور را اگر با هم کشف 

بکنیم و اگر رابطه یک انتخابات آزاد را با آزادبودن مردم 

و حضور مردم در صحنه اجتماعی؛ با عدم سرکوب به 

مردم انتقال دهیم یقین دارم اتفاق بزرگی در کشور 

  «افتد. می

من این ادعا را ندارم که شخص »گوید: ر ادامه میوی د

ها را انجام دهد. وضعیت  خودم باید این خواسته

اجتماعی ما مثل آب گل آلودی است که وظیفه ما ایجاد 
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نهرهایی است که آب زالل را به این آب گل آلود وارد 

کند چه کسی این آب زالل را وارد کند.  کند و فرقی نمی

رند که انتخابات آزاد داشته باشیم اگر حتی اکنون بپذی

کنیم اما  و زندانیان را آزاد کنند باز هم استقابل می

متاسفانه نظام از هیچ فرصتی برای آزادی زندانیان در 

ها استفاده نکرد و نگفت که  اعیاد و دیگر مناسبت

اند. ایا عذرخواهی حاکمان، وضعیت جامعه  اشتباه کرده

ان یک همراه حرکت عظیم کند؟ به عنو تر نمی را روشن

گویم که این درخواست را هر کس انجام دهد  مردم می

کنیم. البته وقتی این اصالح صورت  ما استقبال می

  «شویم. ها مواجه می نگیرد حتما با تندترشدن شعار

در شرایطی که این همه مشکل داریم و در معرض 

ها هستیم و آیا مهمانی دادن برای  تهدید تحریم و فشار

تر است یا آشتی با مردم؟ آیا  اعضای شورای امنیت مهم

آشتی کردن با مردم بیشتر به نفع نظام نیست؟ یا اگر 

حکومت با مردم آشتی کند دست بازتری در مسائل 

خارجی نخواهد داشت؟ با توجه به شرایط پر جنب و 
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جوش منطقه آیا بهتر نیست که حکومت با مردم کنار 

دهد؟ کدام یک بهتر است؟  بیاید و یک وفاق ملی شکل

های جدید در  ها و ساختن حجره بیشتر کردن فشار

زندان اوین به رغم شعارهای اول انقالب که حذف زندان 

« اوین بود، یا کنار آمدن و کار کردن همراه مردم.

کند وفاق و آشتی با مردم  جنبش سبز توصیه می

بهترین حالت با مردم است. ما انتظار داشتیم از 

های آسیب دیده دلجویی شود و هنوز هم راه باز  ادهخانو

شود. باید  است وگرنه با اتهام زدن مشکالت بیشتر می

ترسید از موقعی که فکر شود راه حل در سرکوب و قلب 

  واقعیت است.

میرحسین موسوی در پایان سخنان خود خاطرمی 

ای دیگر که باید اشاره کنم این است که  نکته« سازد:

که ما بر مردم حکومت کنیم. قرار بود مردم قرار نبود 

ها به خواست مردم و  حکومت کنند. قرار بود جابه جایی

به صورت مرتب در کشور اتفاق بیفتد. باید ترسید از 
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ها و  موقعی که فکر شود راه حل در سرکوب ادامه فشار

  «بستن فضاست.

وی با اشاره به سیستم انتخابات و تغییر صحیح 

ورهای دیگر جهان از جمله انتخابات حاکمیت در کش

ببینید در آنجا اینگونه « کند: اخیر انگلستان اشاره می

نیست که گروهی آنچنان دلبستگی به حکومت پیدا 

کنند که توجیه شرعی هم برای ادامه آن بیاورند که اگر 

شود. من باید به آقایان  ما نباشیم، کشور کن فیکون می

یران، با بودن یا نبودن خاطرنشان کنم که ملت بزرگ ا

شما، کن فیکون نخواهد شد. تاسف آور است که کسانی 

در این کشور دلبسته قدرت هستند و دلبستگی خود را 

ها را درک  با مسائل شرعی توجیه کنند. مردم این جیز

  «کنند و مایلند قدرت بچرخد. می

میرحسین موسوی در پاسخ به یکی از مادرانِ بازداشت 

ها برای افزایش آگاهی  استار تعدد رسانهشدگان که خو

هایی متعلق به جنبش شد، خاطرنشان  و ایجاد رسانه
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ها باید تالش و کمک  همه در مورد افزایش آگاهی« کرد:

  «کنیم. کنند و ما هم به نوبه خود به این مساله فکر می

الزم به ذکر است در این دیدار جمعی از مادران عزادار و 

دیدگان سواالت و نظرات خود را با  های آسیب خانواده

 مهندس موسوی در میان گذاشتند.
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 دیدار جمعی از مدرسین و طالب حوزه های علمیه بانوان با رهنورد و موسوی؛

آیا روش دولتمردان کوچکترین تناسبی با سیره 

 دارد؟)س( فاطمه
 

 1389اردیبهشت  ۲5
 

لمیه بانوان صبح های ع جمعی از مدرسین و طالب حوزه

امروز در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( با 

 .دکتر رهنورد ومهندس موسوی دیدار کردند

به گزارش خبرنگار کلمه، میرحسین موسوی در ابتدای 

این دیدار ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت 

حضرت فاطمه )س( اعالم کرد که سخن گفتن درباره 

صص خانم رهنورد است و سیره حضرت فاطمه در تخ

وی تنها به نکاتی کوتاه درباره حضرت فاطمه )س( و 

  کند. شرایط فعلی جامعه اشاره می
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وی گفت: همیشه به دلیل نفوذ زندگی حضرت رسول 

)ص( و اهل بیت )ع( و حضرت زهرا )س( باید به این 

های نورانی وجودی  نکته دقت کنیم که غیر از آن جنبه

ها نیز سهم  یات و رفتار اجتماعی آناین بزرگواران، خلق

بسیار باالیی در گرایش مردم به اسالم داشته است و 

این محبتی که نسبت به این خانواده نورانی وجود دارد 

  باب اصلی آن در همین رفتار اجتماعی است.

وی سپس افزود: اگر یک نظامی اسالمی و مدعی اطاعت 

تعامل ائمه  از اهل بیت است باید به زندگانی و نحوه

ها را اسوه  علیهم السالم با مردم توجه کند و آن رفتار

  قرار دهد.

موسوی با اشاره به سواالت مردم درباره نحوه پیروی از 

سیره حضرت فاطمه صدیقه )س( در جامعه کنونی و 

توسط حاکمان تصریح کرد: االن سوال مردم این است 

مانی و که آیا روش و سیره دولتمردانی که ادعای مسل

گویند با سیره فاطمه زهرا که  اسالم دارند و دروغ می
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یکی از القاب ایشان صدیقه است یعنی صداقت و دوری 

  ترین سازگاری را داشته است؟ از کژی و دروغ کوچک

وی این سوال را نیز مطرح کرد که آیا پیامبری که ما 

هایی در قلمرو  شناسیم حاضر بودند چنین زندان می

  می و دین داشته باشند؟حکومت اسال

به اعتقاد موسوی، همه ملت ما به این خاندان و اوالد 

فاطمه زهرا )س( محبت دارند و هویت ملی ما عجین به 

این محبت است و نباید کارهایی در کشور به نام دین و 

اسالم صورت گیرد که خدای نکرده این اعتقاد و این 

گیرد و  نمی دوستداری مورد تردید قرار گیرد که البته

چون مردم حساب دین را با آنچه به نام دین صورت 

  کنند. گیرد جدا می می

های  وی درباره ماجرای انتخاب رنگ سبز برای فعالیت

انتخاباتی در سال گذشته گفت: رنگ سبز را در سفری 

که همراه با خانم رهنورد به مشهد داشتیم افرادی با 

که اتصال این نیت مذهبی این ایده را مطرح کردند 

جنبش را با سرسبزی و زیبایی و معنویتی که دین ما و 
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دهد و ما هم این نکته  اهل بیت دارد به خوبی نشان می

را به فال نیک گرفتیم و به دلیل محبت مردم به این 

خاندان گرامی بود که این رنگ و موج سبز در مردم جا 

  افتاد.

حال حاضر هم نخست وزیر امام )ره( در پایان افزود: در 

کند. جنبش سبز ریشه در تفکرات  همین نکته صدق می

مذهبی ما دارد و تا هنگامی که جنبش سبز در این 

  مسیر قرار دارد مردم کشور ما به آن اقبال دارند.

رهنورد در  دکتر زهرا ،موسویمیرحسین از سخنان پس 

 این جمع به ایراد سخن پرداخت.
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 :سالروز فتح خرمشهرانواده ایثارگران به مناسبت دیدار با جمعی از خ

 آنگاه صبح امید فرا خواهد رسید ؛به مردم بازگردید

 

 1388خرداد  ۲
 

های سرداران شهید دفاع مقدس و  جمعی از خانواده

سال دفاع مقدس با مهندس موسوی و  8ایثارگران 

  .گو کردند و دکتر زهرا رهنورد دیدار و گفت

کلمه در این دیدار که در آستانه به گزارش خبرنگار 

سالروز آزادی خرمشهر انجام شد، نخست وزیر دوران 

همان    خواهد دفاع مقدس گفت: آنچه ملت ما امروز می

ای است که توانست معجزه آزاد سازی خرمشهر  سرمایه

  را بیافریند.

های شهدا،  موسوی در این دیدار ضمن تشکر از خانواده

اهد یک دوره از ایستادگی خانواده شهدا ش»گفت: 
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های خارجی بودند.  یکپارچه ملت ما در مقابل هجمه

ها ملت ما به خوبی به  های شهدا و در کنار آن خانواده

یاد دارند که آنچه باعث شد در دفاع مقدس یک وجب 

از خاک کشور را علیرغم قدرت دشمن و همکاری 

های منطقه از دست ندهیم، نه  های بزرگ و قدرت قدرت

اسلحه بود و نه پول بلکه آنچه باعث پیروزی شد 

های  گفتمانی بود که همه ملت را در پشت سر جبهه

داد. همه ما خاطراتی روشن از  رزمندگان قرار می

  «ایستادگی ملت داریم.

های ایران در طول  موسوی با اشاره به تاریخ جنگ

های دویست  به دلیل جنگ« دویست سال گذشته گفت:

رسی میان مردم از دشمنان خارجی النه سال گذشته ت

کرده بود. در این دویست سال مناطق بسیاری از کشور 

ما جدا شد. اگر تاریخ دویست ساله منطقه را مطالعه 

کنیم، پی خواهیم برد که ذهنیت خرافی و فاسد 

ها دخیل  ها تا چه اندازه در این جنایات و شکست دولت
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ایی از خاک ه بودند. آخرین آن از دست دادن بخش

  «کشورمان توسط پهلوی دوم بود.

علیرغم کمک نظامی کشورهای منطقه »موسوی گفت: 

به رژیم صدام و حمایت صریح آمریکا و شوروی از وی، 

ملت از این آزمایش بزرگ پیروز بیرون آمد و کمترین 

اثر این مقاومت هشت ساله رخت بربستن ترس ازکشته 

  «ای بود. ای پایهه شدن و شهادت در راه حق و ارزش

های ساخته شده در دوران دفاع  ها و مستند وی به فیلم

اگر به این تصاویر نگاه کنید « مقدس اشاره کرد و گفت:

تنها چیزی که در چشمان رزمندگان، پدران، مادران و 

آحاد ملت نخواهید دید ترس است و حذف این ترس 

ن ترین عامل حفظ امنیت ملی ما در مقابل دشمنا بزرگ

  خارجی بوده است.

ای است که اکنون  روحیه ایثار تنها سرمایه»وی افزود: 

ملت ما هم در مقابل خطر هجوم خارجی و هم هجوم 

فساد و خودرایی و استبداد دارد. ایثار از دستاوردهای 

  «دفاع مقدس است.
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آزادی و عدالت به صورت خود »موسوی تصریح کرد: 

گیرد. نه آزادی و نه  بخودی در اختیار مردم قرار نمی

عدالت در حوزه عمومی داده شدنی نیست بلکه آزادی و 

عدالت را باید با فداکاری و ایستادگی و تدبیر به دست 

آورد و از آن حراست کرد. آزادی و عدالت با ایثار در 

آید. برای نسل جوان ما مهم  سطح وسیع بدست می

چون هایی هم است ایرانی را که با چنگ زدن به فضیلت

خونین ایثار به دست اورده، حفظ کند. با ایثار بود که 

 «شهر دوباره خرمشهر شد.

آنچه ملت ما امروز « به گفته نخست وزیر امام )ره(،

ای است که توانست معجزه آزاد  همان سرمایه   خواهد می

ای آنچنان بزرگ که  سازی خرمشهر را بیافریند. معجزه

   این«. دا آزاد کردخرمشهر را خ»امام )ره( فرمودند 

است. وقتی « ما رمیت اذ رمیت»همان تفسیر از آیه 

مردمی در راه اهداف بلند خدایی، خود را فانی دیدند 

آفریند و با این  این دست خداست که فجر پیروزی را می
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توانیم سوال کنیم که آیا صبح  نگاه است که ما می

  «نزدیک نیست؟

ل رخنه فساد، دروغ و ها به دلی این روز»موسوی افرود: 

های بزرگی قرار  تدبیری، ملت ما در مقابل امتحان بی

گرفته است. سقوط تولید ناخالص داخلی به نیم درصد 

در سال گذشته مانند از سر گذراندن یک حمله بزرگ از 

سوی دشمنان خارجی است. فشار این سقوط بر تولید 

 گران است و فقر و بیکاری و بیچارگی سنگینی را به

دنبال دارد، فشار به کارگران، معلمان، کارمندان و 

  «روستائیان بیشتر است.

« وی با اشاره به راه حل جنبش سبز در این زمینه گفت:

گوید راه حل برگشت به سوی مردم  جنبش سبز می

است. راه حل در جلب حمایت مردم است و اینکار جز از 

 طریق به رسمیت شناختن حق مردم برای حاکمیت بر

سرنوشت خود ممکن نیست. فصل سوم قانون اساسی را 

ترین تغییری اجرا کنید. خواهید دید که  بدون کوچک

  «دوباره دورنمای صبح امید پیدا خواهد شد.
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توانید مسائل  شما نمی« وی خطاب به مسئوالن گفت:

داخلی و خارجی را با بستن روزنامه هاو پر کردن 

لت و احترام به کرامت ها مهار کنید. احترام به م زندان

ها خشت اول همه اصالحات است. اینکه  ذاتی انسان

ای با چوب و چماق در زندان و بیرون زندان بر سر  عده

  «ها است. های قاجاری همان سیاست   مردم بزنند

ها بحث تحریم علیه  این روز»  موسوی گفت:میرحسین 

ملت ما شنیده شده است. ما گرچه وضعیت بوجود آمده 

ا ناشی از سو تدبیر و ماجراجویی در سیاست خارجی ر

توانیم با این تحریم که روی  دانیم ولی نمی کشور می

زندگی مردم اثر خواهد گذاشت موافق باشیم و در این 

صف کشی علیرغم آنکه وضعیت دشواری داریم، صف ما 

ترین تنازلی در مطالباتمان، در کنار  بدون کوچک

  ملتمان است.

خرداد را ماه بیداری و مقاومت توصیف کرد موسوی ماه 

و با یادآوری زنجیره سبزی که سال گذشته از میدان 

آن »تجریش تا میدان راه آهن کشیده شده بود، گفت: 
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ای که  زنجیره، زنجیره صلح و دوستی بود و کمترین بهره

ما از آن رویداد باید داشته باشیم این است که چهره 

ها نباید آن  ها و سرکوب ها، محدودیت دوزخی فشار

سرمایه عظیم اجتماعی را مورد تهدید قرار دهد. جنبش 

سبز باید همواره به دنبال نهضتی اخالقی، مردم دوست، 

  «صلح طلب و دوستدار همه ملت باشد.

جنبش سبز آحاد ملت و شهروندان را به » وی افزود:

ها  کند و رشد فضیلت خودی و غیر خودی تقسیم نمی

لبات مبتنی بر عدالت و آزادی را یک وحدت وتحقق مطا

  «داند. فراگیر ملی می

و  ۲۲خرداد و  15و  18موسوی به روزهای دوم خرداد، 

خرداد اشاره کرد و گفت ماه خرداد ماه حواد  30و  ۲5

بزرگ و سرنوشت ساز است و ماه آگاهی است و جا دارد 

ها در  های این ماه برای گسترش آگاهی که از مناسبت

رد سرنوشت کشور و روندهای موجه و سیاسی بهره مو

  گرفته شود.
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وی با اشاره به رواج خرافه پرستی در جامعه در سالهای 

اخیرافزود: در حال حاضر با نگاهی خرافی مواجه 

هستیم که برنامه ریزی را در کشور تعطیل کرده است. 

های پنج ساله به بن  چشم انداز بیست ساله و برنامه

اند و با تصور واهی که امروز و یا فردا  بست رسیده

خوانیم ولی  فرجی رخ خواهد داد. ما همه دعای فرج می

مان برنامه ریزی کنیم. در  موظف هستیم برای آینده

روایات ما تمام کسانیکه برای روز فرج در انتظار هستند 

کنند مورد طعن و لعن و تکذیب قرار  وقت تعیین می

که آمریکا امده است در عراق اند. نتیجه تصور آن گرفته

نهایت همین   تا جلوی ظهور امام زمان )ع( را بگیرد در 

وادادگی و قراردادهای ترکمنچای است که باید از آن 

  بترسیم.

نخست وزیر دوران دفاع در واکنش به سخنان اخیر 

دادستان تهران که نسبت به صدور بیانیه توسط وی 

رسیم  ا به جایی نمیموضع گیری کرده بود تاکید کرد: م

مگر اینکه از ابتدا از حق دفاع کنیم حتی وقتی با 
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شویم. مثال شهادت حضرت  دشمنانمان مواجه می

دانند. ایشان پس از  امیرالمومنین مثلی است که همه می

رسد  ضربه خوردن نگران ابن ملجم بود که شیر به او می

ادا یا نه، جایش در زندان مناسب است یا نه؟ و اینکه مب

  به او صدمه بزنند.

میرحسین موسوی ادامه داد: ما به این اسالم عالقه 

شناسد. آیا وضعیتی  داریم. ملت ما هم این اسالم را می

های ماست چنین وضعیتی است؟ بدون  که در دادگاه

شک نه. این دور شدن از اسالم است. ما اسالمی را 

عتراف شناسیم که زندانیان را کتک بزند و برنامه ا نمی

  گیری داشته باشد.

موسوی در ادامه در پاسخ به این سئوال که شایعات 

تا  -حاج احمد یزدانفر  -برکناری سرتیم محافظان شما 

چه حد صحت دارد نیز گفت: اگر ماموریت کسی تمام 

کنند نه اینکه او را در وسط  شود به او ابالغ می می

ا خود به خیابان درحالی که به نمازمی رفته بگیرند و ب

درتیم حفاظت  20پادگان ببرند. آقای یزدانفر از سال 
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اند. ایشان از برادرهای قدیمیه بسیار خوب سپاه  بوده

کردند. برادر دو  بودند و به وظایف خودشان عمل می

شهید هم هستند و بسیار مومن و معتقد و فداکار در 

  کردند. وظایف خود عمل می

هایی پیش  ال موقعیتوی ادامه داد: در طول این سی س

های باالی مالی و  توانستند به موقعیت آمد که ایشان می

پستی دست پیدا کنند اما نرفتند و قبول نکردند. 

  ایستاد. ایشان بر سر چیزی که به آن اعتقاد داشت می

ها با دستگیری آقای یزدانفر  موسوی تاکید کرد: این

اند و  هخودشان را در معرض آسب پذیری بزرگی قرار داد

 دانم این پروژه به کجا ختم خواهد شد. من نمی
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 دیدار با جوانان حزب اعتماد ملی

 خرافه گرایی امروز در خدمت

 .فساد سازمان یافتۀ سیاسی و اقتصادی است 
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میر حسین موسوی در دیدار با جمعی از اعضای شورای 

ب اعتمادملی مرکزی سازمان جوانان و دانشگاهیان حز

به اهمیت احزاب در این برهه زمانی تاکید کرد و 

همچنین نسبت به نفوذ خرافه گرایی در سطح مدیریت 

  .کالن کشور هشدار داد

به گزارش خبرنگار کلمه، میرحسین موسوی در ابتدای 

این دیدا از نقش آقای کروبی در این حرکت ملی تشکر 

باالیی در  کرد و گفت: شجاعت و افشاگری ایشان سهم
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آگاهی مردم و جنبش دارد. امیدواریم که این نقش 

همچنان با قدرت ادامه داشته باشد. ایستادگی ایشان 

  در تداوم نقش جنبش سبز اهمیت حیاتی دارد.

وی سپس به بررسی نقش احزاب بعد از انقالب پرداخت 

و گفت: از اول انقالب تفکری وجود داشت که با حزب و 

تجربه نامناسب مردم درباره احزاب  تشکل مخالف بود.

  کرد. دوران بعد از مشروطیت این بدبینی را تشدید می

وی افزود: در کنار این نگاه بدبینانه اندیشه مثبتی هم 

بود که در راس آن شهید بهشتی قرار داشت. ایشان 

های حزبی و تشکیالتی بودند و در این  معتقد به فعالیت

ها نتایج  د. از آن فعالیتزمینه نیز بسیار تالش کردن

های ایشان  درخشانی گرفته شد و یکی از ویژگی

  مخالفتشان با تک صدایی و رژیم تک حزبی بود.

ها و  وی با ابراز تاسف از نگاه منفی به احزاب و تشکل

های اخیر تاکید  های کوچک مردمی در سال حتی تشکل

کرد: اقدام اخیر در مورد دو حزب اصالح طلب کشور 

ه در همین اندیشه منفی در مورد احزاب دارد. البته ریش
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ها با سرکوبی که وجود دارد اهمیت احزاب و  این روز

  شود. ها بیش از سابق احساس می تشکل

موسوی گفت: ایستادگی بر حق تشکیل و حفظ احزاب 

تر از همیشه است. وقتی بحث  ها حیاتی در این روز

یکی از اصول  شود اجرای بدون تنازل قانون اساسی می

ها و احزاب است؛ چه این  صراحت در آزادی تشکل

  احزاب سیاسی باشند و چه صنفی.

های خود  موسوی در بخش دیگری از صحبتمهندس 

های سیاسی باید از آزادی و حقوق همه  گفت: تشکل

 دفاع کنند و در صورت امکان در هم ادغام شوند و

 .های بزرگتری را ایجاد کنند تشکل

های خود به مسئله  ر بخش دیگری از صحبتموسوی د

خرافات اشاره کرد و گفت: امروز خرافات در خدمت یک 

فساد سازمان یافته سیاسی و اقتصادی قرار گرفته 

است. حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حساسیت 

های پنج  به کلید واژه توسعه، پشت سر انداختن برنامه
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سوخ تفکر خرافی ساله توسعه، همه و همه نشان از ر

  است.

وی تصریح کرد: شیعه واقعی همیشه و هر روز منتظر 

فرج و ظهور امام زمان )عج( است ولی در عین حال 

کند ولی  برای هزار سال بعد خود هم برنامه ریزی می

ای و اقدامات باری به هر جهت  امروز اقتصاد صدقه

های عقالنی ایجاد  اغتشاش عظیمی را در تنظیم رویه

  ه است.کرد

ای از مدیران  به اعتقاد موسوی، حذف بخش عمده

باتجربه معتقد به برنامه ریزی و مدیریت علمی به خرافه 

  گرایی افراطی مرتبط است.

وی با اشاره به سخنان چند وقت پیش رئیس دولت 

حاضر و ارتباط آن با خرافه گرایی گفت: بر اساس این 

وپلتیکی یا به دالیل نگاه، آمریکا نه برای نفت یا دالئل ژئ

استراتژیک به عراق آمده بلکه آمده است که جلوی 

ظهور امام زمان علیه السالم را بگیرد. حاکمیت با این 

تواند  ای می طرز فکر در سیاست خارجی چه فاجعه
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تواند  های شبه ترکمنچای نمی ایجاد کند. آیا توافق

  نتیجه اجتناب ناپذیر چنین طرز فکری باشد؟

ها به نقش حضرت امام )ره( در موسوی در انت میرحسین

ساله ۲500انقالب اسالمی و ریشه کن کردن یک رژیم 

شاهنشاهی اشاره کرد و گفت: ایشان بیشترین 

حساسیت را به تسلط تحجر و خرافه داشتند و در 

ای که فشار غیر عادی برای جلوی از شرکت زنان  دوره

تندی  در انتخابات ایجاد شد، ایشان با صراحت و

توان نیمی از جمعیت  برخورد کردند و گفتند مگر می

  کشور را از دخالت در سرنوشت خود محروم کرد.
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 دیدار با زندانیان سیاسی پیش از انقالب

 عدالت اداره می شود، نه با زندان اوینکشور با آزادی و
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به  خواستیم فقط حکومت تشکیل بدهیم و ما که نمی»

نام اسالم چهارچوبی تعریف کنیم ولی از محتوا خالی 

ها و آرزوهایی که برامده از مکتب و  باشد و از آرمان

اعتقادات ما بود هیچ نشانی نداشته باشد. اگر قرار باشد 

ها یا با زدن و  که نظام باقی بماند ولی با پر کردن زندان

گرفتن دانشجویان و کارگران مسلمان، هنرمندان و 

توان از چنین نظامی  ینماگران و روزنامه نگارن آیا میس

 «در جهان دفاع کرد؟

ها سخنان نخست وزیر  ، این«کلمه»به گزارش خبرنگار 

دوران دفاع مقدس در میان جمعی از زندانیان سیاسی 
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قبل از انقالب است. زندانیانی که به تعبیر موسوی در 

جود فضایی مجاهده کردند که دورنمایی از آینده و

نداشت و آنچه بود تنها احساس وظیفه انسانی و خالص 

ها توام با آرزو  افراد بود. فضایی که در آن تمام تالش

های یک  ها و حاکمیت اسالم و یا ویژگی برای ارزش

گرفت. موسوی در این دیدار  جامعه سالم صورت می

  گفت: ابتدای انقالب نیز با همین فضا شروع شد.

هیچ »ن دوران نیست چه اینکه او منکر اشکاالت آ

اما وی معتقد است: اگر چار « نظامی بدون اشکال نیست

شد ایران ما به سمت خوبی  های کلی حفظ می چوب

  کرد. حرکت می

نخست وزیر امام )ره( با اشاره به نزدیکی ایام رحلت 

نظیر و تاریخی ایشان که  امام خمینی تشییع جنازه بی

داشتند را نشانی از ها نفر در آن حضور  میلیون

سال اول  10پشتیبانی یک ملت از انقالب و آنچه که در 

انقالب افتاد دانست و گفت: بدون اینکه بخواهیم برخی 
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اشکاالت را نادیده بگیریم اما این موضوع نشانی از 

  ها بود. تحقق بسیاری از ارزش

سال دفاع مقدس گفت:  8مدیر اجرایی کشور در دوران 

ها را برای بیان  ی مختلف یکسری شاخصها همیشه نظام

دهند. مثل تولید ناخالص ملی،  موفقیت خود ارائه می

تولیدثروت و یا در ابعاد غیر مادی مانند تحصیالت، 

شاخص کرامت انسانی و... که کم و زیاد آن معنا دار 

است و درجای خود قابل بحث. ابتدای جنگ خیل عظیم 

نقالب برای ما به ارمغان های نورانی و ایثارگر که ا انسان

ای بر حقانیت نظام ما بود.  آورده بود شاخص و نشانه

دانستیم و  ها را همیشه نشان حقانیت راه خود می جبهه

هایش موفق  نیز عالمتی از اینکه نظام در راستای آرمان

بوده است. اما متاسفانه کم کم انحراف پیدا شد و در این 

ایم  اساسی پیدا کردههای اخیر نیز مشکالت بسیار سال

توانیم جواب نسل جوان را  ای که امروز نمی به گونه

بدهیم و حتی هنگامی که برایشان توضیح دهیم که اول 

انقالب چه اهدافی مطرح بود و بعد از انقالب چه 
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توانیم قانعشان  تغییراتی در کشور رخ داد باز هم نمی

  کنیم. دلیل آن هم چیزی نیست جز بیراهه رفتن ما.

موسوی در تشریح فضای قبل از انقالب در مقایسه با 

بعد از آن با ذکر مثالی گفت: پیش از انقالب آزادی نبود. 

های اساسی بسیار کم  های چاپی و کتاب عناوین کتاب

چرخید. اما  بود و به صورت زیرزمینی دست به دست می

پس از انقالب نمایشگاه کتاب برپا شد تا نشان داده 

م، معتقد به برخورداندیشه هاست و به واقع شوداین نظا

یک انقالب فرهنگی شکل گرفته است. اما در همین یک 

خواستیم را مقایسه کنید با اتفاقات  مورد آنچه می

حیرت آور نمایشگاه کتاب امسال که حتی برخی از 

های مراجع را جمع کردند. غرفه  ها و کتاب رساله

گزاران نظام  کتابهای شهید بهشتی که خود از پایه

هست را حذف کردند و محدودیت مثل همیشه دامن 

ها تنها  های علوم انسانی را گرفت و این ادبیات و کتاب

  هایی کوچک در دوری از آرمانهای انقالب است. عالمت
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موسوی باهشدار نسبت به تداوم این روند خاطرنشان 

کرد: نظام در حال حرکت به سمت تک صدایی است به 

کند. تک  یچ اندیشه دیگری را تحمل نمیطوری که ه

شود و  صدایی خود منجر به استبداد و دیکتاتوری می

هیچ کس نیست که نداند اضافه بر استبداد و 

ترین عامل بازدارنده توسعه  دیکتاتوری تک صدایی مهم

  است.

بینیم  میرحسین موسوی تاکید کرد: آنچه اکنون می

زاد اطالعات هایی است که شفافیت و گردش آ سیاست

را هدف گرفته است و تعجب آور نیست که در کشور ما 

مساله فساد و دروغ و خود رایی درحال گسترش است، 

چرا که اگر اندیشه آزاد نباشد در فضای تک صدایی این 

  مسایل طبیعی است.

مهندس موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به 

ت و بیان نسبت جنبش سبز و آرمانهای انقالب پرداخ

گفت: جنبش سبز برای آزادی و عدالت است. عدالت 

برای مردمی که انقالب کردند و کشور با همه تنوع 
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های مختلف مال آنهاست و  ها، فرهنگ هاو زبان قومیت

عدالت در وجوه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جزئی از 

حقوق آنهاست. و نیز آزادی که از آرمانهای ما بود و اگر 

شود. زمانی آرزوی ما بود  م پایمال مینباشد حقوق مرد

ها خالی باشد وجشن بستن زندان اوین را  که زندان

کنیم که  بگیریم، اما حاال آنجا ساختمان سازی می

های بیشتری داشته باشیم برای حبس بیشتر و  حجره

هم این نشانی دیگر از انحراف و کج روی ماست که به 

  نتیجه هم نخواهد رسید.

خواستیم فقط  ان کرد: ما که نمیموسوی خاطرنش

حکومت تشکیل بدهیم و به نام اسالم چارچوبی تعریف 

ها و آرزوهایی  کنیم ولی از محتوا خالی باشد و از آرمان

که برآمده از مکتب و اعتقادات ما بود هیچ نشانی 

نداشته باشد. اگر قرار باشد که نظام باقی بماند ولی با پر 

و گرفتن دانشجویان و کارگران ها یا با زدن  کردن زندان

مسلمان، هنرمندان و سینماگران و روزنامه نگارن آیا 

  توان از چنین نظامی در جهان دفاع کرد؟ می
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وی طلب آزادی و عدالت را در چنین فضایی یک مطالبه 

جدی عنوان کرد و گفت: جنبش سبز یک جریان ادامه 

ی دار است که نه با بستن و گرفتن و تهدید و زندان

کردن و نه با کشتن متوقف نخواهد شد چرا که مطالبات 

برآمده از نیازهای واقعی و انسانی ملت ما را دارد. این 

جنبش یک جنبش چهار فصل است. تجدید حیات 

شود. اینطور  های مختلف ظاهر می کند، در شکل می

نیست که برای یک مقطع کوچک باشد و یا ارتباطی به 

ه برآمده از نیازهای ملت شخص خاص داشته باشد بلک

ما و در موازات مبارزات طوالنی ملت برای نیل به آزادی 

  و عدالت است.

ها و اهداف جنبش سبز را ساده و روشن  موسوی شعار

گوییم قانون اساسی مسئله  دانست و گفت: زمانی که می

گوییم دروغ و فساد نباشد و  روشن است، وقتی می

به طور قطع گسترش عدالت باشد مسئله روشن است. 

ترین ابزار جنبش است. ما با کسی  آگاهی بزرگ

خواهیم دعوا کنیم. تنها از حقوق خود دفاع  نمی
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همان آگاهی رسانی به مردم است و    کنیم و ابزارمان می

توانند تبلیغ  ها می کنیم. آن جلوی کسی را هم سد نمی

ا ه گوییم. ما انتظار نداریم که آن کنند که ما درست نمی

جوانمردانه عمل کنند، از صدا و سیمایشان گرفته تا 

  هایشان. باقی رسانه

در شب « دروغ ممنوع»موسوی با یاد آوری شعار 

ترین و  انتخابات گفت: در هنگامه انتخابات یکی از مهم

دروغ »تر  هایی که چاپ شد، پوس ترین پوستر با نفوذ

م و به بود. بنده اولین بار آن را در تهران دید« ممنوع

ساعت در یک منطقه دوردست کشور  ۲8فاصله 

مشاهده کردم چرا که شعار ملموس و مطالبه جدی همه 

  مردم بود.

میرحسین موسوی این بار هم از آگاهی و ضرورت 

ها طاقت  آگاهی بخشی گفت و تاکید کرد: اینکه آن

ندارند یک وبالگ معمولی را آزاد ببینند و امروز هیچ 

سطح مجازی نیست که در اختیار ما ای حتی در  رسانه

باشد و از فیلترینگ در امان مانده باشد همه نشانگر این 
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ها مسئله  است که پاشنه آشیل یا چشم اسفندیار آن

آگاهی است. بنابراین هرکس در هرجا احساس 

کندباید در حد خود در گسترش  مسئولیت می

های سیاسی، اجتماعی تالش کند حتی با گفتن  آگاهی

  نکته در جمع کوچک.یک 

  ها کجاست؟ های گسترش آگاهی کانون

های گسترش آگاهی را  میرحسین موسوی کانون

برشمرد: از محیط خانواده گرفته تا جمع دوستان و 

های مختلف اگاهی را  اقوام، و در میان اقشار و استان

ای ندارد؛ ما  گسترش دهیم. جنبش سبز هدف پیچیده

خواهیم مردم احترام  م، میخواهی فساد و دروغ را نمی

داشته باشند، قوه قضاییه درستی داشته باشیم که ظلم 

نکند. اینگونه نباشد که از کسی اعتراف بگیرند و بر 

اساس آن وی را اعدام کنند یا او را بزنند و یا زندانی را 

آزاد کنند و بعد از دو سه هفته با او تماس بگیرند و 

برگرد! کافیست همین  بگویند مصاحبه کن یا به زندان

  مسائل را برای مردم شرح دهیم.
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  اند؟ چقدر با واقعیت بیگانه

تدبیری درامور را  های خود درباره بی موسوی دغدغه

گویم کسانی که این  اینگونه بیان کرد: همیشه می

اند چقدر با واقعیت  های وسیع را ایجاد کرده زندان

رمضان و  اند. ما چقدر فرصت داشتیم در ماه بیگانه

عیدهای مذهبی و ملّی اعالم کنیم که جدای از 

ها آزادانه به اصول بازگردیم. این خود به خود  گذشته

کرد. اکنون نیز اگر بگویند  مردم را خوشبین می

انتخابات آزاد و رقابتی برگزار خواهیم کردو تقلبی در 

کار نخواهد بود خواهید دید که مردم قطعا نفس راحتی 

  کشند. می

ی تصریح کرد: نظامی که نتواند با حمله به خوابگاه و

دانشجویی به عنوان یک مورد برخورد شجاعانه کند و 

برای مردم شرح دهد که واقعا در این بین چه اتفاقی 

اند نتواند برخورد  افتاده است و با آنهایی که تقلب کرده

کند نظامی ضعیف است. قدرت نظام در این است که این 

 3گویند  ح دهد یا در مورد کهریزک که میمسائل را شر
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اند. کهریزک یک مسئله ملی است و  نفر را محکوم کرده

هایی که در خصوص  به همین دلیل باید تمام بحث

شود جلوی چشم مردم گفته شود تا تکرار  کهریزک می

نشود و بعدا مردم هم قانع شوند که عدالت اجرا شده 

نفر را به  3ردند و است. همین نتیجه مبهمی که اعالم ک

قصاص محکوم کردند بگویند این سه نفر چه کسانی 

هستند و چه ارتباطی با افرادی دارند که اسامیشان در 

دانیم چقدر  مجلس برده شد، مجلسی که تازه ما می

  هایش محدود است. گزارش

کنیم این کج راهه تبدیل به  موسوی گفت: همه آرزو می

صی که باشد در هر راه مستقیم شود. توسط هر شخ

موقعی که باشد مردم راضی خواهند بود. مردم مبارزه 

اند تا به عدالت و ازادی برسند  اند. خون دل خورده کرده

ها در  تا استبداد و خودرایی نباشد. تا مناصب و منزلت

حال گردش باشد تا هرکس در هرجا وظایفی دارد در 

  مقابل مردم پاسخگو باشد.
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اب به زندانیان پیش از انقالب ر حسین موسوی خطمی

کند مگر با  ها مسئله را حل نمی افزود: این بگیر و ببند

به زندان انداختند شما رژیم سقوط نکرد؟ رژیم سقوط 

ها را به خاطر دارم ولی  کرد و من اثرات این دستگیری

ها توانست رژیم  پرسش این است که آیا این دستگیری

ای و گردش  انهشاهنشاهی را حفظ کند؟ وضعیت رس

ای که  آزاد اخبار و اطالعات در جهان، نسبت به دوره

اید بسیار متفاوت است. اول صبح با  شما در زندان بوده

توان تمامی اخبار را دریافت  رجوع به چند سایت می

ها با چه دردسری این دست و آن  کرد. قبال اطالعیه

شد و بعضا چه خساراتی هم داشت و تنها به  دست می

ها و فضای بین  رسید. ماهواره ت عده معدودی میدس

  المللی و ارتباطات هم به همین ترتیب موثراند.

به گفته نخست وزیر زمان دفاع مقدس، در چنین 

هایی که عقال  ها و چهارچوب فضایی رفتن به سمت الگو

ها روشن بوده جای تعجب و تأسف  عدم کارآمدی آن

  دارد.
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کنند با ایجاد فضای  ن میموسوی تصریح کرد: برخی گما

توان امور را اداره کرد در حالی که  رعب و وحشت می

 شود نه با زندان اوین. کشور با آزادی و عدالت اداره می
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 دیدار با جوانان اصالح طلب

 مراسم می خواهند.ط برای تشریفات و فقبرخی، مردم را 

 

 1388خرداد  10

 

ی و دکتر زهرا رهنورد با مهندس میر حسین موسو

 .جمعی از جوانان اصالح طلب دیدار کردند

به گزارش خبرنگار کلمه، میر حسین موسوی در ابتدا 

ضمن تشکر از حضارگفت: شرایط امروز جامعه ویژه 

است و در این شرایط برای شما جوانان رجوع به افکار 

  مختلف نشان دهنده حق طلبی شماست.

د روز پیش یکی از مسووالن وی با اشاره به سخن چن

وزارت کشور که اعالم کرده بود احزاب محترم هستند 

اما در کارهای کشور نباید دخالت کنند تصریح کرد: 

همین جمله را اگر بشکافیم به ریشه بسیاری از 

  مشکالت جامعه پی خواهیم برد.
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وی افزود: نوعی نگاه در جامعه وجود دارد که از 

شود. از تنوع آرا و دخالت مردم  ها ناراحت می پیشنهاد

شود و مردم را تنها برای  در سرنوشت خود ناراحت می

  خواهد. ها مراسم می تشریفات و جشن

به گفته موسوی طبق آنچه که احزاب اصالح طلب و 

جنبش سبز به آن پایبند هستند این نگاه را بر 

تابند. معتقدیم که حاکمان واقعی، مردم هستند و  نمی

  گفته نشده است مردم ولی نعمت ما هستند. دلیل بی

وی تصریح کرد: ملت هوشیار و بیدار است. ایران مرکز 

ها  شود با این ملت مثل بچه تمدن جهانی بوده است. نمی

کنند  رفتار کرد. حتی یک مهمانی را هم تحمل نمی

ودیدید که بعد از عروسی پسر آقای میردامادی چه 

  رفتاری کردند؟

ها و احزاب اشاره کرد و  ایجاد تشکل وی به اهمیت

گفت: از ابتدای مشروطه تا کنون نیروهای مذهبی در 

های  های مذهبی در مقابل سایر گروه قالب تشکل

کردند. من خواندم که  سیاسی احساس مسئولیت می
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مرحوم مدرس هم به دنبال تشکیل حزب ضعفا بود و 

کیل ها به دنبال تش دلیلش هم این بود که سوسیالیست

های مذهبی هم احساس مسئولیت  حزب بودند و گروه

کردند. این احساس مسئولیت تا انقالب و بعد از آن  می

با تشکیل حزب مشارکت و مجاهدین انقالب و ... ادامه 

  پیدا کرد.

های اصالح طلب  وی معتقد است هم اکنون نیز گروه

مذهبی در بین مردم و جامعه ریشه دارند و بخشی از 

ترسد. حقیقت این است که  از همین مسئله می حاکمیت

در شرایط موجود که فضا دگرگون شده و یک فراز 

  کنیم. جدیدی از تاریخ را تجربه می

های مذهبی خواست تا به یک نکته مهم  وی از گروه

بپردازند و آن اینکه چرا آن نقش راهگشا ی دین در اول 

  انقالب امروز در حل امور کمرنگ شده است؟

گویند حکومت با کفر  ایم که می ادامه داد: ما شنیده وی

ای از  اورد ولی با ظلم نه. در این میان به آیه دوام می
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 8۲قرآن برخوردم که خداوند در سوره انعام آیه 

  فرمایند: می

الَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یَلْبِسُواْ إِیمَانَهُم بِظُلْم  أُوْلَئِکَ لَهُمُ األَمْنُ 

ها که ایمان آوردند، وایمان  تَدُونَ ))آری( آنوَهُم مُّهْ

ها  خود را با ظلم نیالودند، ایمنی تنها از آن آنهاست وآن

  هدایت یافتگانند(

موسوی بعد از قرائت این آیه تصریح کرد: حقیقت این 

است که امروز ادعای اسالمی بودن و مسلمانی با ظلم 

اداره فراوان آمیخته شده است. آن ایمانی که قدرت 

  تواند با ظلم همخوان باشد. کشور را دارد نمی

ای از دوران نخست وزیری خود اشاره کرد  وی به خاطره

و گفت: روزی آقای منافی که وزیر بهداشت بودند نقل 

کردند که دیداری با امام داشتند و بعد از دیدار امام  می

)ره( برای نماز ایستادند. همه عجله کردند که فیض 

سند. من یک برگ از درخت کندم و روی آن جماعت بر

نماز خواندم. حضرت امام بعد از نماز به من گفتند چرا 

هایی که پای  توانستی از برگ آن برگ را کندی؟ می
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دهد  درخت ریخته استفاده کنی. این طرز نگاه نشان می

که سنت الهی ما اجازه رفتار خشن را حتی با یک 

  دهد. موجود زنده نمی

بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما باید  موسوی در

تر از  تر و گسترده دقت کنیم که جنبش سبز بسیار فرا

های صاحب نام است و تاکید برای تحقق بدون  تشکل

تنازل قانون اساسی و اجماع بر سر آن جنبه حیاتی 

  برای اصالح دارد.

دکتر رهنورد نیز سخنان کوتاهی همچنین در این دیدار 

جوانان اصالح طلب نقطه نظرات همچنین ایراد کرد و 

خود را مطرح کردند و به بحث و گفتگو پیرامون مسائل 

 مختلف پرداختند.
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 محکوم کردن جنایات رژیم صهیونستی
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

بار دیگر رژیم اشغالگر قدس در تجاوزی تازه کاروان 

م شناورهای غیر نظامی حامل مواد امدادی برای مرد

مسلمان غزه را هدف قرار داد تا خوی خشونت جوی 

خود را به نمایش گذارد. این حمله که منجر به کشته و 

زخمی شدن جمع کثیری شد، نقض فاحش مقرارات بین 

 المللی و حقوق اولیه انسانی است. 

اینجانب همراه با جنبش حق جوی سبز در سراسر 

بین  جهان همصدا با همه آزادی خواهان، این جنایت

المللی را محکوم و ضمن اعالم همدردی با مردم مظلوم 

فلسطین و تسلیت به مردم ترکیه به خاطر از دست 

ای از هموطنانشان از جامعه بین المللی  دادن عده
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خواستار برخورد جدی با عاملین این عمل غیر انسانی و 

 . باشم متجاوزین به کرامت انسانی می

 میرحسین موسوی
 ۴۸۱۱خرداد  ۴۴

 

 ــــــــــ

رحمله به نایت ضد بشری رژیم اشغالگر قدس دبه دنبال ج*این پیام 

 صادر شد.های امدادی حامل مواد غذایی به غزه  کشتی
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در آستانه سالگرد رحلت امام خمینی هستیم. امسال * 
شود. از یـک   می ای انجام ژه این بزرگداشت در شرایط وی

سو مخالفان قدیمی امام و انقالب در خارج و داخـل بـا   
کنند که  ها ی خارجی سعی می پشتیبانی برخی از رسانه

دوران ایشان را با وضعیت تاریک امروز مقایسه کننـد و  

ها ی طرفدار  از طرف دیگر صدا و سیما و بعضی از رسانه

کننـد تصـویری از    بگیر وببنـد و سـرکوب تـالش مـی    
شخصیت ایشان ارائه دهند که گویی ایشان اگـر بودنـد   

طرفدار پروپاقرص خرافه و ظلم امروز باشـند. بـه نظـر    
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گیرد و نتیجه این  شما، چرا این گونه اقدامات صورت می

  تواند باشد؟ فرایند چه می

تصویری که از تقاطع تالش مخالفان حضـرت امـام و    -

ادامه یابد و آید اگر  های رسمی کشور به دست می رسانه

جواب داده نشود، جـز انزجـار تـدریجی از هـر آنچـه      

گذشته است، نخواهد بود. این تصویر با دستکاری مکرر 

شـود و از   و دائمی از نسخه اصلی امام و انقالب داده می

انـد،   نظر کسانی که مستقیما آن دوره را تجربـه کـرده  

ـ  ا شباهتی با چهره و منش و سالهای امام ندارد. انقالب ب

شعار استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی پیـروز شـد و   

مورد حمایت قاطع ملت قرار داشت. استقبال از حضرت 

نظیر بود و در تشییع جنازه ایشـان   بی 57امام در سال 

هم بیش از چهار برابر استقبال کنندگان شرکت کردند. 

کنم آن همه جمعیت برای تماشا و یا گذراندن  گمان نمی

دهـد   ها نشان می های آن روز بودند. فیلم تعطیلی آمده

که احساسات مردم نسبت به ایشان چـه بـود. در نظـر    

داشته باشیم که بروز آن همه عاطفه و احسـاس بعـد از   
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گذراندن روزهای سخت انقـالب و دفـاع مقـدس بـود.     

واقعیت امام اگر مختصر شباهتی با آنچه صدا و سـیما و  

، داشت، ما قاعدتا دهند بعضی از جراید هتاک نشان می

بجای سـر و سـینه زنـی بـا خوشـحالی و یـا حـداقل        

بودیم. به نظر من الزم اسـت   اعتنایی مردم روبرو می بی

در مورد این تحریف دو طرفه از سوی حاکمان که اکنون 

انـد و   به زندانبانان و سلب کنندگان آزادی تبدیل شـده 

  .نقاب امام روشنگری شود مخالفان بی

هـای   ده ومهندسی شده، همراه با هزینـه برنامه گستر*
شگفت آور برای مراسم سـالروز رحلـت امـام خمینـی     

تدارک دیده شده است. به نظر شما چـرا چنـین کـاری    

  گیرد؟ صورت می

شما توجه داشته باشید که نظام هنـوز بخـش اعظـم     -

مشروعیت خود را از شخصیت امـام و خـاطره جمعـی    

موجـود بخشـی از    گیرد. در شـرایط  مردم از ایشان می

های  حاکمیت که رو به خشونت و سرکوب و سلب آزادی

ها را پر کرده و با پوشش خرافه و  مشروع آورده و زندان
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تحجر کشور را به افالس و درماندگی در سطح داخـل و  

خارج کشـانده، احتیـاج دارد از ایـن سـرمایه عظـیم      

ای استفاده کند. در مقابـل   اجتماعی به صورت مسرفانه

های آن دوره را در معرض دید مـردم   ی شما واقعیتوقت

های آن بـا وضـعیت فعلـی     دهید و روی تفاوت قرار می

گذارید، بالفاصله گرایش مستبدانه و فاسـد   انگشت می

گیرد.  ای قرار می امروزی در مقابل سواالت ویران کننده

هـای اول انقـالب بخـوبی نشـان      نگرش درست به سال

از اهـداف اولیـه انقـالب و     دهد که تـا چـه انـدازه    می

ایم. توجه کنیـد کـه    ای آن فاصله گرفته های پایه ارزش

منظور از نگریستن بـه آن دوره بازگشـت بـه آن دوره    

هــا و یــادآوری  نیســت. بلکــه هــدف یــادآوری ریشــه

های اصلی انقالب یعنی عدالت، آزادی و معنویـت   جهت

  .است

خته برای خواهیم از سکویی که انقالب اسالمی سا ما می

خـواهیم بـه صـورت     پرواز به آینده استفاده کنیم. نمی

احساسی یک فضـای آشـفته درسـت کنـیم و جهـت      
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هایمان از دست برود. به طور مداوم باید به نسـل   گیری

سرافراز جوانان امروزیاد آوری کنیم که وضـعیت فعلـی   

هیچ شباهتی با دوران حضزت امام ندارد. من یقین دارم 

اگر به صورت خیالی در ظـرف دیـروز    که همین جوانان

هـا   ها و بـاقری  ها، همت قرار بگیرند همه در کنار باکری

قرار خواهند گرفت. همچنانکه اگر جوانـان آن دوره در  

ها و  ها و باکری گرفتند، باقری ظرف زمانی امروز قرار می

بودنـد و در   ها از سرداران جنبش سبز امیـد مـی   همت

هـای دینـی و ملـی خـود      ها جوابگـوی گـرایش   زندان

  .شدند می

هـای اصـلی انقـالب     شما از ضرورت یاد آوری جهـت *

سخن گفتید اما در فضای پر از گرد و غبـار و تبلیغـاتی   
توان از امام و دهه اول انقالب صـحبت   امروز چگونه می

  کرد؟

شماری کتاب و مقاله  در مورد انقالب تا کنون تعداد بی -

هـا ادامـه    ها و تحلیل وشتهنوشته شده و هنوز هم این ن

دارد. دلیلش هم روشن است. تاثیرگذاری این انقالب در 
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ای. بعد از انقالب اسـالمی نـه    سرنوشت جهانی و منطقه

های قبـل از انقـالب نـدارد،     تنها ایران شباهتی به سال

بلکه منطقه و جهان هم تحت تاثیر این دگرگـونی قـرار   

بلیغـات و زد  انـد. امـا آنچـه امـروز در سـطح ت      گرفته

ای مورد نیاز است، ارائه تصویر  وخوردهای روزمره رسانه

روشن و محسـوس از آن دوره و حضـرت امـام اسـت.     

شود بین وضع فعلی و  همانطور که اشاره کردم سعی می

ای شود. بایـد ایـن    وضعیت گذشته شبیه سازی ناشیانه

طرح را خنثی کرد. به عنوان مثال در مورد نظرات امـام  

های نظری کـرد و نظـرات    توان بحث ه مجلس میدر بار

« ایشــان را در مــورد دو گانــه شــرع و عــرف و اینکــه

تشخیص موضوع در عرف و شرع به عهده عرف است و 

مجلس نماینده عـرف و نماینـدگان خـود از عـرف بـر      

، باز کرد و با این دید مجلس در راس امور قرار «آیند می

  .گیرد می

تـر نقـل خـاطراتی اسـت کـه       تر و تاثیرگـذار  ولی مهم

هـای عمـل سیاسـی را در اوائـل انقـالب نشـان        شیوه
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دهد. به طور مثال اخیرا بنده با جناب آقای کروبی در  می

مورد شیوه انتخابـات در دوران حضـرت امـام صـحبت     

ای را نقل کرد که خیلی خوب و  کردیم، ایشان خاطره می

هـای حـاکم در    روشن به شناخت حضرت امـام و ارزش 

آوردنـد   کند. ایشان به یاد می معه آن دوره کمک میجا

که در انتخابـات دوره سـوم مجلـس دو نفـر کاندیـدا      

بودندند. یکی یک معلم زحمتکش و روشنفکر و فقیـر و  

  .دیگری یکی از منسوبین نسبتا نزدیک خانواده امام

کردنـد. امـا    یکی از نزدیکان امام از فرد دوم حمایت می

به آن معلم رای دادنـد. در اینجـا    مردم در آن انتخابات

ای نوشت  آن فرد که از نزدیکان امام بود، برای امام نامه

که مضمون آن تشکیک در سالمت انتخابات خمین بود. 

چه عالمتـی  »حضرت امام با خنده پاسخ داده بودند که 

تر برای صحت انتخابات از اینکه یک نفر از فامیل من  باال

شود ولی مردم یک معلم  زد میو شما با حمایت شما نام

  .کنند ساده را که چنین پشتیبانانی ندارد، انتخاب می
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های انتخابات نیست که باید شکر گزار  آیا این از زیبایی

 700حاال شما ایـن تصـویر را کنـار ابطـال     « آن باشیم.

صندوق انتخابات مجلس ششم در تهران قرار دهید کـه  

ردنـد و یـک فـرد    پناهی را حذف ک فرد روشنفکر و بی

مورد عالقه شورای نگهبان با ارتباطات نسبی و سببی را 

وارد مجلس کردند. یا طرح نظـارت استصـوابی کـه در    

ای شـد کـه    زمان امام وجود نداشت. طرحی که وسـیله 

ای شد. شما دقـت کنیـد    انتخابات در حقیقت دو مرحله

که با اسلحه همین اصـطالح کـه نـه ریشـه در قـانون      

هـای مـردم، چـه     و نه در معرفت و آگاهی اساسی دارد

تعداد عظیمی از خدمتگزاران آگاه و مـدیر دلسـوز را از   

اش  ورود به صحنه رقابت کنار زدند. کـاری کـه نتیجـه   

  .همین پائین آمدنشان و جایگاه مجلس است

من به همه آن نماینـدگان اصـولگرایی کـه بـه خـدا و      

بـا ظلـم    پیامبرش ایمان دارند و هنـوز ایمـان خـود را   

کنم که وقتی با خود خلـوت   اند عرض می آغشته نکرده

کنید آیا از این همه تحقیر مجلس احساس نگرانی و  می
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مجلس در راس امور « کنید؟ آیا مفهوم جمله پوچی نمی

برید؟ شـما   همین وضعی است که در آن بسر می« است

اید جزء کوچکی از تخلفات مالی دولت را  هنوز نتوانسته

نید و جواب درست بگیرید چـه پاسـخی در   رسیدگی ک

برابر خداوند و بندگان خدا که شما وکیل آنان هسـتید  

دارید؟ آیا وضعیت مجلس فعلی شباهتی با مجلس زمان 

  حضرت امام دارد؟

توانـد   یکی از مواردی که در شرایط کنونی به خوبی می

امام را معرفی کند و در کنار تفاوت با شرایط حـاکم در  

دهد، تشریح اتفاقاتی بـود کـه    روز را نشان میدوران ام

ای حضرت امام شد. خود این  منجر به فرمان هشت ماده

تواند فضاحت وضع موجود  فرمان بدون هیچ تغییری می

ها و مظالم حاکم بر مردم را نشـان دهـد.    و بگیر و ببند

جوانان باید این سند را ببینند و بدانند که مـا بـه کجـا    

ای در این کشـور   رویم. عده به کجا میرفتیم و اینک  می

به خاطر دنیا و ریاست خود مشغول تخریب همه چیز از 

سـاله اول   10جمله تخریب و تحریف چهره امام و دوران 
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انقالب هستند. کلیـد ایـن پـروژه در طـول انتخابـات      

ریاست جمهوری دهم زده شـد و همـانطور کـه گفـتم     

ب اثـرات  معرفی درست امام و معرفـی منصـفانه انقـال   

هـای سـرکوب و    افشاگرانه و ویران کننده بـر سیاسـت  

  .خرافه گرایانه امروز دارد

داننـد. همـواره نیـز در     شما را نخست وزیر امام مـی *
هایتان از دوران نورانی دهه  ها و مصاحبه سخنان و بیانیه

گویید. اما ایا در کل و در  اول انقالب و راه امام سخن می

مـورد ابعـاد شخصـیتی امـام     فضای سیاسی ایـران در  

  بزرگنمایی نشده است؟

قلـه دماونـد در بلنـدی،    « گفتند مرحوم شریعتی می -

شخصیت امام هم بـزرگ بـود و   « نیازی به اثبات ندارد.

تحول غیر قابل بازگشتی در تاریخ کشور ایجـاد کـرد و   

بساط سلطنت را در این مملکت بـر چیـد. نظـامی کـه     

از سـالطین بـود. ممکـن    ها  افتخارش به پابوسی رعیت

های شاه، نسل جـوان را بـه بیراهـه     است برخی عکس

ببرد. اما خوب است که گفته شود یکـی از پوسـترهایی   
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شـد،   های آن زمان هر از گاهی منتشر می که در روزنامه

هـای   داد که کفش ای را نشان می کشاورز فقیر و بیچاره

  .بوسید شاه را می

امام بزرگ بود. اما در عین ولی در جواب شما باید بگویم 

دید. از تعریف و تمجیـد و مـدح    حال خود را بزرگ نمی

ها و  بیزار بود. یکبار ایشان صدا و سیما را از پخش فیلم

از اینکـه هـر موقـع    « هایش منـع کـرد. گفـت:    عکس

بیـنم، عقـم    کـنم و خـودم را مـی    تلویزیون را باز مـی 

هـا   وزنامههمین منع را هم برای مدتی برای ر« گیرد. می

اند یادشان  داشتند. افرادی که زمان ایشان را درک کرده

است که وقتی نماینده اول تهران و در حقیقـت کشـور،   

در حسینیه جماران تعریف ایشـان را کـرد، چگونـه بـا     

پرخاش سخنان وی را قطـع کردنـد. در حـالی کـه آن     

نماینده قصد به دست آوردن چیزی را نداشـت. همـین   

رئیس مجلس خبرگان رهبری وقت که  وضعیت هم برای

یک مجتهد و از شاگردان خود ایشان بود، پـیش آمـد.   

وقتی آن مجتهد محتـرم از ایشـان تعریـف و تمجیـد     
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کردند، در میان مـردم آن سـخنان را رد کردنـد. اگـر     

ایشان را نماد یک نظام جدید رهایی بخـش، مترقـی و   

بیعی آزادی خواه و عدالت طلب تلقی کنیم، امری غیر ط

نیست. بدون ایشان وارتباطی که با مردم داشتند، ملـت  

ما امکان هشت سـال ایسـتادگی در دفـاع مقـدس را     

توانسـت   نداشت. ملت ما بدون این ارتباط و اعتقاد نمی

ها، کودتای نوژه، تظاهرات مسلحانه منافقین  انواع توطئه

 20که باعث کشته شدن هزاران نفر افراد بیگناه در سال 

فجار حزب جمهوری و شهادت شـهید بهشـتی و   شد، ان

هـایی   یارانش، انفجار نخست وزیری و تـرور شخصـیت  

چون شهیدان مدنی، دستغیب و صـدوقی کـه همـه از    

  .پیشگامان روحانیت بودند، پشت سر بگذارد

به هرحال در بخشی از بدنه جنبش سبز ایـن پرسـش   *
از  بریـد و یـا   وجود دارد که شما به کرات از امام نام می

  کنید. چرا؟ عکس ایشان استفاده می

البته بنده به ضرورت معرفی امام به نسل جوان اشاره  -

کـنم کـه    ای را عرض مـی  کردم. ولی گذشته از آن نکته
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یقین دارم همه عالقه مندان جنبش سـبز در مـورد آن   

تـوانم   اتفاق نظر دارند و آن صـداقت اسـت. مـن نمـی    

باشم )ممکن است یک  دلبستگی به امام و انقالب داشته

عده در این میان بگویند این یک نوستالژی است( و بـر  

همان ابتدای شکل گیری    خالف آن تظاهر کنم. بنده در

راه سبز امید به صراحت خـود را یـک همـراه جنـبش     

معرفی کردم. برای آنکه به صراحت اعتقـادات خـود را   

 های این جنبش بیـان  بیان کنم همانطور که جزو ویژ گی

هـا   ها است، ما از تعامل اندیشه صریح و صادقانه اندیشه

کنیم. ولی از پنهان کردن هویت خود در میـان   ضرر نمی

کنـیم.   جمعی که خواستار صداقت است، قطعا ضرر مـی 

تـر جنـبش سـبز     یادمان باشد که شاید بهترین پـوس 

بود. این چه انتظاری است که بنده « دروغ ممنوع است»

و پر از رویـدادهای گونـان گـون را    ساله  10یک تجربه 

نادیده بگیرم. نه من بلکـه تعـداد کثیـری از ملـت مـا      

هزاران خاطره ازایشان دارند و تاثیرگرفته از دوران امام 

ــف  ــل تحری ــتند در مقاب ــر نیس ــتند و حاض ــا و  هس ه
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ها رضایت بدهند. آیا صرف نظر کردن از ایـن   انصافی بی

همـان     ایـن سرمایه عظیم اجتماعی درست است؟ آیـا  

  .خواهند چیزی نیست که زندانبانان از ما می

شما به عنوان یـک همـراه جنـبش سـبز از عالقـه و      *
دلبستگی به امام و انقالب در کنار تجربه کـردن دوران  

امام و ضرورت حراست از این سـرمایه معنـوی سـخن    
اند که به این دوران نقـدی   ها باعث نشده گفتید. آیا این

ا به عبارت بهتر آیا معتقد نیستید که به نداشته باشید ی

  این دوران هم نقد وارد است؟

من این گونـه سـواالت را بـه ویـژه بعـد از صـحبت        -

ای خطاب  ام و اخیرا هم نامه دادستان تهران زیاد شنیده

ها منتشر شده کـه همـین مضـمون را     به بنده در سایت

عـداد  دارد. یکی از اجزاء اعتقادات همه ما این است که ت

نفر است و بقیه بندگان خدا جـایز الخطـا    18معصومین 

هـا   هستند و همیشه در معرض لغزش. مگر آنکه خدا آن

را حفظ کند. در مورد دوران مورد بحث هـم همینطـور   

است. ولی چه ضرورتی دارد که وقتی دو تیغـه قیچـی،   
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نقـاب خـارجی آن    یعنی متحجران داخلی و دشمنان بی

انـد، مـن    امام را هدف قرار دادهدوران و تصویر حضرت 

هم زبان به نقد بگشایم. مسلما به دلیل فضای زهرآگین 

موجود، کالم گفته نشده از دهان ربـوده خواهـد شـد و    

ای که به عنوان پاره کردن  درست شبیه چارچوب توطئه

تصویر حضرت امام پیاده شد، مورد سوء استفاده داخلی 

شمنان جنبش سبز و خارجی قرار خواهد گرفت. امروز د

دنبال طعمه و بهانه هستند تا پیوندی که همه مـا را بـه   

ها نفر  کند از بین ببرند. در کشور ما میلیون هم وصل می

ها هسـتم. بـه    به امام عالقه دارند که من هم یکی از آن

رسمیت شناخته شدن این عالقه و معنای رهایی بخـش  

حـق  آن در شرایط کنونی سرمایه بزرگی است کـه مـا   

کـنم   نداریم در این زمینه اشتباه کنیم. باز هم تکرار می

که نباید انتظار دروغ از یک همراه داشت، هر چنـد آن  

 .همراه بسیار کوچک باشد
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 پیام میرحسین موسوی دربارۀ رخدادهای چهارده خرداد

 هتاکی عده ای در مقابل تریبون سخنرانی

 یردنمی توانست بدون مهندسی قبلی صورت بگ 
 

 1389خرداد  15

 

 بسمه تعالی

چند سال پیش مرحوم حضـرت آیـت اهلل توسـلی یـار     

نزدیک امام راحل جان خود را برسر مقابلـه بـا طرحـی    

گذاشت کـه هـدف آن حـذف جنـاب حجـت االسـالم       

والمسلمین سیدحسن خمینی از صحنه سیاسی و امـام  

زدایی در سطح ملی بـود. وفـات تـاثربرانگیز و تکـان     

ان گرچه مکثی در این طرح ایجاد کرد ولـی  دهنده ایش

  .آن را متوقف نساخت
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امسال مراسم بزرگداشت سـالگرد رحلـت امـام در روز    

چهاردهم خردادماه فقط به یک روز خالصه شد و همـه  

های دیگر مردمی و رسمی از جمله برنامه شبهای  برنامه

خرداد حذف شد و در همـین مراسـم مختصـر     15و  18

د که به بیان چند خصوصیت اخالقی امـام  قابل انتظار بو

بسنده شود و از احترام ایشـان بـه رای مـردم و نگـاه     

نشاند، سـخنی بـه    ایشان که مجلس را در راس امور می

میان نیاید و باز طبیعی بود که از تاثیرات ایشان بر خطر 

تحجر و خود رایـی در آینـده انقـالب غفلـت شـود و      

معصـومان علـیهم    برخالف خاکساری ایشان در مقابـل 

ای در حد امیرمومنان و معصومین برکشیده  السالم عده

ای نیز که مخـالف تخلـف، دروغ، فسـاد و     شوند و عده

خروج از قانون اساسی و به افالس کشیده شدن کشـور  

های من در آوردی بودند، در مقابل قرار  به دلیل سیاست

  .داده شوند

بـا تـاریخ بـا    داوری در باره این شیوه قیاس و مواجهـه  

مورخان فرهیخته و سیاستمداران آگاه و اصولیان فاضل 
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کـنم کـه کشـتار و     است و تنها به این نکته بسنده مـی 

هایی از تـاریخ و   های اخیر ناشی از چنین برداشت حبس

فقه واصول است و باید دید کـه نظـر مراجـع بـزرگ از     

هـای عملـی و    چنین استنباطهایی با توجه بـه مصـداق  

  چیست؟ نتایج آن

های اخیر اسرائیل آمیخته  مراسم امسال به دلیل جنایت

ترین شعارهای ضد صهیونیستی بود ولی طرفه  به سخت

ای بـه   آنکه در میان ایـن شـعارهای تنـد هـیچ اشـاره     

مصاحبه یکی از روسای جمهورعرب دوست ایـران کـه   

ها با اسـرائیل   اخیرا گفته است دولت ایران با مذاکره آن

نشد و بازهم غیرطبیعی نبود که نصـیحت  موافق است، 

حضرت امام )ره( در ماجرای مک فارلین بـه مسـوولین   

کاری نکنید کـه  »کشور فراموش شود که فرموده بودند 

 .«نتوانید به مردم توضیح بدهید

آیا جـای آن نیسـت کـه سـوال شـود بـا ایـن همـه         

های غلط انداز و غیرشفاف و مهلک چه کسانی  سیاست

ـ  می ت طالیـی بـرای آمریکـا و اسـرائیل و     توانند فرص
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منافقین و سلطنت طلبان تلقی شوند: آزادی خواهـان و  

عدالت جویانی که به دنبـال عظمـت اسـالم و ایـران و     

ایرانی از طریق بازگشت بـه قـانون اساسـی و دوری از    

هـای مشـکوکی کـه بـا      فساد و دروغ هستند؟ یا فرقه

ان و های خـود کـارگران و معلمـان و کارمنـد     سیاست

انـد و   کشاورزان و همه مستضعفان را خاک نشین کرده

های خود علیه شرق و غـرب،   ها و لفاظی علی رغم حمله

همه بازارهای گرم مسلمانی را در اختیار بیگانگان قـرار  

  .اند داده

ای اندک در مراسم سـالگرد   عربده جویی و هتاکی عده

رحلت حضرت امام )ره( در مقابـل تریبـون سـخنرانی    

توانست بدون رضـایت و مهندسـی قبلـی صـورت      ینم

ای بـه   بگیرد. چه کسی است کـه ندانـد همیشـه عـده    

صورت سازمان یافته و برای هیاهوهایی از این قبیل جلو 

شوند. درمراسم چهاردهم خـرداد   ها به صف می تریبون

هـا و   نیز به همین شکل عمل شـد و در مقابـل دوربـین   

هــای  اکیچشــمهای حیــرت زده، گروهــی انــدک هتــ
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همیشگی را این بار علیـه نـواده گرامـی امـام بـه اوج      

انـد هـیچ    رساندند. البد به این دلیل که ایشان نخواسته

  .وقت مردم را تنها بگذارند

غافل از آنکه اینگونه اعمال مهندسی شده بیش از پیش 

به اهمیت حراست و صیانت از یادگـاران حضـرت امـام    

  .دامن خواهد زد

الم والمسلمین سید حسن خمینـی  حضرت حجت االس

های علمیه و فضای ملی  یکی از ستارگان پر فروغ حوزه

ماست و برنامه ریزی بـرای خاموشـی ایـن فـروغ جـز      

 .ای نخواهد داشت خسارت برای طراحان آن نتیجه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چنین گفت میرحسین 829

 

 

 

 )ویدئو کنفرانس( کنفرانس مطبوعاتی

 33به مناسبت سالگرد انتخابات  
 

 1388خرداد  18
 

یرحسین موسوی و مهدی کروبـی در یـک کنفـرانس    م

خبری اینترنتی به سواالت خبرنگاران پاسخ گفتند. بـه  

گزارش خبرنگار کلمه در این کنفرانس خبری مجازی که 

با میزبانی تیم کلمه برگزار شد نمایندگان سایتهای ادوار 

نیوز، امروز، جرس، کلمـه، سـحام نیـوز، تحـول سـبز،      

ی و نـوروز سـواالت خـود را از    میزان، ندای سـبز آزاد 

آقایان کروبی و موسوی پرسیدند. این کنفرانس خبـری  

با استفاده از امکانات دنیای سایبری و به صورت مجازی 

 .برگزار شد
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خرداد هسـتیم و فرصـتی فـراهم    ۲۲در آستانه  مجری:

کنم حتی قبـل از انتخابـات    شده برای اولین بار فکر می

کـه یـک مصـاحبه     هم این فرصت فـراهم نشـده بـود   

  ای مشترک شما دو بزرگوار داشته باشید. رسانه

های مختلف سبز در این جلسـه حضـور دارنـد و     سایت

کنند و  سواالتشون رو خدمت شما دو بزرگوار مطرح می

دانیـد   شما هم علی القاعده پاسخی را که شایسته مـی 

ای را  دانیـد مقدمـه   فرمائید. هروقت که صـالح مـی   می

  به سراغ سواالت برویم.بفرمائید تا 

 

  میر حسین موسوی:

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

خدمت یکی از مبارزین قـدیمی و پایـدار    ما اینکه خود

جمهوری اسالمی هستیم و در کنار جناب آقای کروبـی  

نشستن برای من افتخار است و از این نظر خوشـحالم و  

  های مجازی سبز. ها و رسانه همچنین صحبت با سایت
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 همچنـین  پـیش  سـال  یـک  کـه  باشیم داشته نظر در

نشان دهنده  این خود و نبود فراهم ما برای هایی فرصت

ها و اطالع رسانی اسـت و خـود    تحولی در زمینه رسانه

این خشنود کننده است و در نظر داشته باشیم مصاحبه 

های  امروز تداوم داشته باش و تکرار بشود و در مناسبت

  های سبز صحبت کنیم. مختلف بتوانیم با رسانه

  مهدی کروبی:

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

برادر بسیار بزرگوارمـان آقـای موسـوی     که همانطوری

فرمودند این فرصت بسیار خوبی ست که اولین باری هم 

هست همانطوری که اشاره فرمودید دو نفری بنشینیم و 

صحبت کنیم. ضمن اینکه سال سختی هم بود و حواد  

کنـد انسـان کـه     جود آمد اما احساس میمختلفی به و

هایی بـه   عنایت پروردگار متوجه مردم است زیرا آسیب

آمد و بوجود  سمت نظام و جمهوری اسالمی و کشور می

آمد که الحمدهلل با حواد  تلخ که بوجود آمد، برکـاتش  



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 832

فراوان است. شاید اگر یکی از ما دو نفر اگر پیروز شـده  

االن ایفا شده ایفا کنیم و با  توانستیم آنی که بودیم نمی

هـایی بـرای کشـور متاسـفانه      توجه به آنکه چه برنامه

برنامه ریزی و مهندسی شده از این جهت بسـیار مهـم   

  است.

اگر موافق باشید خبرنگاران تک تک سواالت را  مجری:

  مطرح کنند و در خدمت شما باشیم.

جناب آقای مهنـدس موسـوی و جنـاب آقـای      :جرس 

سوال برای هردوی شما بزرگواران است. جنبش کروبی، 

سبز برای آنکه دچار روزمرگـی نشـود، و طرفـدارانش    

دچار دلسردی و یاس نگردند، نیاز به تبیین استراتژی و 

تدوین برنامه )کوتاه مدت، میان مـدت و دراز مـدت( و   

تعیین شعارهای اصلی دارد. برای این امور چه تمهیداتی 

آن نرسیده که رهبران سبز برای  اید؟ آیا وقت اندیشیده

این سه محور به طور عینی و شـفاف مواضـع مشـترک    

ــد؟  ــالم نماینـــــــ ــود را اعـــــــ   خـــــــ

سـوال بسـیار دقیقـی سـت. ایـن       میرحسین موسوی:
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شعارهایی که در این سوال مطرح است شعارهایی است 

که با تجربه مردم و مبارزه مردم و ایسـتادگی مـردم در   

بـروز و ظهـور کـرده     طول یک سال گذشته در حقیقت

است. اولین شعار رای من کجا بود به دلیـل تخلفـات و   

تقلباتی که بود ولی مردم وقتی با موانع روبرو شدند بـا  

ها روبرو شـدند   سرکوب و شکنجه و کشتار و امثال این

متوجه شدند که ما مشـکالت وسـیع داریـم و لـذا بـه      

و  هـا  تدریج شعارهایی مطرح شد. در گرداگرد این شعار

تجربیاتی که بوجود آمده بیش از پیش جنـبش سـبز و   

ها و مطالبـاتش   جریانی که آسیب دید در انتخابات شعار

  مشخص است.

هـای   الیته مردم هم همینطور است که از طریق شـبکه 

نیرومند اجتماعی ایجاد شده اصال قابل مقایسه با یـک  

ها  سال اخیر نیست این درست از که بر اساس این شعار

ها نظم پیدا بکند البته  وشن شدن مطالبات این شعارو ر

افتـد قابـل    خود این نظم هم با توجه به اتفاقاتی که می

  تغییر و انعطاف پذیر باشد.
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های برادر عزیزم  بنده ضمن تایید صحبت مهدی کروبی:

کنم. حادثه سـال پـیش بـدون     یک نکاتی را اضافه می

در خـالل  جهت بوجود نیامد و این نکته مهمـی اسـت.   

دادنـد   شور و نشاطی که در انتخابات مردم نشـان مـی  

ترین سوال برایشان این بود که آیا مـا بیـائیم رای    مهم

بدهیم همانی که رای دادیم از صـندوق بیـرون خواهـد    

آمد یا چیز دیگری اتفاق خواهد افتاد؟ سه تا انتخابـات  

عجیب برگزار شد که حتما باید کالبد شـکافی منطقـی   

دوستانه با اجراکننـدگان و نظـارت کننـدگان    معقول و 

 .برگزار شود

ابات مجلس هفتم، دیگری انتخابـات ریاسـت   انتخ یکی 

نهم و دیگری انتخابات هشـتم مجلـس.    جمهوری دوره

ها همه مقدمه شد برای این حادثـه و مـردم بـا آن     این

کردند که آن حادثه تکـرار نشـود    نشاط هم صحبت می

تـا  ۲گفتـیم تقلـب    ه مردم میوتا آن موقع همیشه ما ب

میلیون است و ما میر فتیم شـما خـوب بیائیـد پـای     8

صندوق و وقتی مردم آمدند با آن شدت و همـه قبـول   
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درصد مردم شرکت کردند و وقتـی  85دارند که نزدیک 

ها انباشته شد و موجب انفجـار   نتایج اعالم شد همه این

نـد کـه   مردم شد. و این را باید بگوئیم که این مردم بود

شان برخورد و یک مرتبه تحقیر شـدند و بـا شـور و     به

شان این بود که رای مـن چـه    نشاط آمدند و شعار اولیه

شد و رای مرا پس بدهیـد و... متاسـفانه آقایـان فکـر     

کردند با یک حرکت و تقلب و سرکوب و برخورد مسئله 

  شود که نشد. حل می

ـ  های که مـی  ضمن اینکه آن برنامه ریزی د بایـد  فرمائی

انجام بگیرد اما عنایت کنید که این مسئله چگونه رشد 

کرده است. و در چه شرایطی هم رشـد کـرده و پـیش    

نشینیم کنار  آمده یعنی وقتی من با مهندس موسوی می

کنـیم. آقـای دکتـر الـویری      هم و یک کمیته تعیین می

نماینده بنده و آقای دکتر بهشتی و مقدم نماینده ایشان 

اینکه ببینند اینهایی کـه زنـدان افتادنـد     هستند برای

خبر داشته باشند، آن کسی که مجروح شـده چـه بـه    

سرش آمده؟ آن کسی که شهید شـده چـه بـه سـرش     
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ها را گرفتند و انداختند زنـدان   آمده؟ آمدند سه نفر این

و یک نفرش راآن روز ایران نبود خوشـبختانه. در یـک   

ها  د و گفتگوها هستن فضای اینچنینی که مواظب جلسه

هـا را در زنـدان    ها این برند ماه کنند و می را سرکوب می

اندازند طبیعی ست که برنامه ریزی کمی وقفـه هـم    می

شود ولی آنقدر رشد و آگاهی زیاد است  درش ایجاد می

کنـد و   که همینطور خود به خود دارد رشـد پیـدا مـی   

ببینید آنقدر شرایط برایشان سـخت شـده کـه همـین     

تـوانیم بـه آن    الگرد امام را شاهد بودیم و مـی حادثه س

  بپردازیم.

 جناب آقای میرحسین موسوی سایت امروز:

 هـدف  تـرین  بـزرگ  ایـد،  کرده اعالم ها بار که همانطور

 تقسیم یک در. باشد می اجتماع سازی آگاه سبز جنبش

ماعی داری سه رکن زیر اجت آگاهی سیستم ساده، بندی

  باشد: می

 دیگـر  یـا  پیـام  تحلیـل،  اخبار، شامل: اطالعات( الف) 

  .باشد می جنبش فکری تولیدهای
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 اجتماعی شبکه همان   منظور: ارتباطی ساخت زیر( ب) 

 و آنجـاری  در بایسـت  می شده تولید اطالعات که است

  .شود ساری

ء هرگونـه پـیش   القـا  از دور به: آموزشی نیاز پیش( ج) 

جامعه(، برای های اطالعات )شهروندان  داوری در گیرنده

فهم صحیح اطالعات منتشر شده در شـبکه اجتمـاعی   

نیاز است پـیش نیازهـای آموزشـی الزم کـه بـه فهـم       

کنـد در دسـترس    اطالعات منتشـر شـده کمـک مـی    

های شبکه( قرار گیرد. تـا حـدودی    شهروندان )گیرنده

سـاله   8ارتقاء سـطح آموزشـهای اجتمـاعی در دوران    

ـ   دن کـه در فضـای   اصالحات به همراه موج جهـانی ش

ها را بـه قشـر    مجازی جاریست، توانست این پیش نیاز

ای  متوسط جامعه آموزش دهد ولی کماکان بخش عمـده 

 ها محرومند. از اجتماع از این پیش نیاز

 رکن در تنها کنون تا جنبش رهبران تشکیالتی لحاظ به

اند و برنامه خاصـی از ایشـان بـرای دو     ل بودهفعا( الف)

هده نشده است. هرچنـد کـه معتقـدیم    رکن دیگر مشا
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توانند  برای عملیاتی کردن ارکان )ب( و )ج( رهبران نمی

مستقیما وارد عمل شوند و باید با ایجاد هماهنگی بـین  

های مختلف این موارد را  سیاسی حوزه-فعالین اجتماعی

پیگیری نمایند. در چند ماهه اخیر نیز شاهد تالشـهایی  

همسویی هستیم ولی مایلیم  برای ایجاد این هماهنگی و

های شما را به طور ویژه )البته آنهایی که محرمانه  برنامه

نیست( درباره ارکان )ب( و )ج( بدانیم تـا بـه جامعـه و    

 اجتماعی انتقال دهیم.-فعالین سیاسی

البتـه خـود سـوال بـه نظـر مـن        :موسوی حسین میر

تشریحی ست و یک مقدار جواب خودش را در خـودش  

کند مسئله را. مسئله  طوری که سه قسمت میدارد همان

تولید اطالعات است و... حقیقتش این است که یکـی از  

های انتخابات سال گذشـته انفجـار اطالعـات در     ویژگی

میان جامعه است و دلیل این قضـیه حساسـیت مـردم    

نسبت به اطالعات است. اطالعات همیشه وجود دارد در 

  است. جامعه و بحث سر دیدن این اطالعات
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مردم کم کم احساس کردند که نیاز دارند به اینکـه بـه   

تـر   سمت تجزیه و تحلیل بروند و مسائل را بهتر و روشن

اش این گسترش اطالعات است و از همـا   ببینند و نتیجه

هـای رسـمی و    شد که رسـانه  ن اول هم حدس زده می

حکومتی علی رغم الزاماتی که در قانون اساسی وجـود  

نخواهند داد که ایـن اطالعـات بـه مـردم      داشته اجازه

انتقال پیدا کند و یک تعامل ملی بوجـود بیایـد و ایـن    

گرفت در  مسئله پیش برود. گرچه اگر اینکار صورت می

هـایی کـه    حقیقت خیلی از مسـائل سیاسـی و بحـران   

گذاشتند که همـه مـردم نظـرات     داشتیم نبود و اگر می

ابـراز کننـد و در   خودشان را با استفاده از رسانه ملـی  

حقیقت رسانه ملی تبدیل به رسانه ضدملی شد و جلوی 

هرنوع گفتگو را گرفت، جلوی اجتماعات گرفته شد کـه  

شد اطالعات در سطح جمعی  یکی از جاهایی بود که می

 مطرح بشود.

ا اکثریت را بـه دسـت   م گفتند می که کسانی عمال ولی 

د که چنین درصد رای مردم را نشان دادن28آوردیم و ما 
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آورد که نباید از تجمـع   نیست و کسی که آنقدر رای می

مردم بترسد و از گردهمایی مردم بترسـد و جلـوی آن   

هـای   اش روی آوردن مردم به شـبکه  گرفته شد و نتیجه

های مجازی از سوی دیگر  اجتماعی از یک طرف و رسانه

های مجازی قـبال وجـود داشـت ولـی      بود. البته رسانه

در چارچوب این جنبش عظیم دگرگون شد  اش استفاده

هـای   یعنی از محتوای دوست یابی و آشنایی و فعالیـت 

ای  صرف فرهنگی انتزاعی در آمد و به یک جریان زنـده 

تبدیل شد که الحمدهلل گسترش پیدا کرده است و ایـن  

پشتوانه گسترش آن شبکه اجتماعی نیرومندی شد که 

جاد کرد و خود آن های بسیار قوی بین ملت ما ای ارتباط

  سرمایه اصلی ما برای دادن هرنوع اطالعات است.

بله خود این اطالعات و اطالع رسانی در یک جاهایی کم 

و کسری دارد که من اعتقـاد دارم کـه آن بخشـی کـه     

اطالعات به دستش رسیده و تعامل درش وجـود دارد و  

ارتباطات قوی بینشان ایجاد شده با استفاده از اینترنت 

ها  های تلویزیونی و امثال این های مجازی و کانال رسانهو 
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ای که در  ها از بعد دیگر یعنی شبکه و مخصوصا دانشگاه

 ٔ  هـا دایـره   گیرد ایـن  آن اطالع رسانی قوی صورت می

ی رسان اطالع و بدهند گسترش باید را خودشان فعالیت

 خودشان را گسترش بدهند.

 و شـد  فعالیت ارمقد یک کارگر و معلم روز گرداگرد در 

 و دانشـجویان  مخصوصـا  هم االن. داد پاسخ که دیدیم

 بایـد  هستند مجازی های شبکه در که کسانی و معلمان

 کمـی  را کردند تعریف خودشان برای که هایی چارچوب

نند، به ک تاکید بیشتر ملی فضای به کمی یک و بشکنند

هـا بـه    ها بـه روحانیـت بـه معلـم     کشاورزان، به بازاری

ان و حقوق بگیران و... این جنبه ابزاری هم نـدارد  کارگر

به دلیل اینکه مشکالتی که در کشور هست که در قالب 

تقلب انتخاباتی شروع شد در حقیقت معطوف بـه یـک   

ای تری هست که در عمل وقتی  های ریشه اساس و بنیان

پردازیم خـودش را آشـکار    ما به طور گسترده به آن می

م فسـاد اقتصـادی و اداری و   کـن  کند و من فکر مـی  می

سیاسی و میل به دیکتاتوری و میل به خود رایی هسـت  
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کند که چنین تقلباتی ایجاد شـود   که زمینه را ایجاد می

تر به نظر بیایـد   و دورنمای یک رای آزاد برای مردم دور

  از آن چارچوبی که قانون اساسی نشان داده است.

ن که به نـوعی  در این رابطه البته مشکالتی همه دوستا

فعال هستند دارند. یعنی عمال نگاه عوض اینکه دعـوت  

ها فعالیت کنند کسانی که در ایـن   کنیم بیایند و تشکل

زمینه صاحب نظرند دور هم جمـع باشـند و در نتیجـه    

طرفی برای صحبت باشد و برای حـل مسـائل سیاسـی    

کوبـد.   باشد هر نوع تشکل و گردهمایی را در هـم مـی  

نفـر را  8جناب آقای کروبی فرمودنـد مـا   همانطوری که 

هـا بپردازنـد    گذاشته بودیم که فقط به مسـائل زنـدانی  

ها را هم تحمل نکردند و این فرصت از کشور گرفتـه   آن

شده است. دلیل اینکه این همـه نظـام مایـل شـده راه     

هایی کـه   های امنیتی سر این است که تمام راه حل حل

را حـل بکنـد    توانست از طریق سیاسـی مشـکالت   می

ها خودشان این راه را کور کردند و در حقیقت از بین  این

بردند و به همین دلیل ایجاد یک تشکیالت منظمی کـه  
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ها باشد را ما نداریم و باز هـم   بتواند پاسخ گوی این نیاز

کـنم بـرای مـدت قابـل      من در این چهارچوب فکر می

های اجتماعی و فضـای مجـازی بتواننـد     توجهی شبکه

هـایی   سخ گوی این خال باشند در عین حالی که تالشپا

باید بشود که ما بتوانیم در سطح بین المللی و در سطح 

هـایی تاسـیس شـود و در سـطح      بیرون کشور کانـال 

تر ادامه پیدا کند و  تر و نظم یافته ای کمی گسترده رسانه

کننـد در   بایستی آندوستانی که به این مسئله فکر مـی 

تر اقدام کنند هـم بـرای    کنند و سریعاین کار تسریع ب

های تلویزیونی و این حـق ملـت    رادیو و هم برای کانال

ماست که در این زمینه مجـاری بـرای اطـالع رسـانی     

داشته باشد به طور مستقل از زبـان جنـبش و از زبـان    

  منافعملی ما.

ــروز: ــی،  ســایت ام ــای مهــدی کروب  ســوال دوم از آق

ـ  هـای   تـرین شـبکه   دجنبش دانشجویی یکی از توانمن

اجتمــاعی بــرای آگاهســازی دیگــر اقشــار اجتمــاعی 

باشــد. شــما در دوران تبلیغــات انتخابــاتی خــود  مــی
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توانستید قشر دانشجو )بویژه فعـالین شـناخته شـده    

دانشجویی( را با خود همراه سازید. ولی امروز متاسفانه 

با توجه به دسـتگیری رهبـران جنـبش دانشـجویی و     

ای اعمال شده از طـرف حاکمیـت   ه همچنین محدودیت

در رابطه با ارتباط شما با اقشار مختلف جامعه، به ویـژه  

با اقشار اثرگذار مانند دانشجویان، چه راهکـاری بـرای   

هـای   برون رفت از این شـرایط و اسـتفاده از پتانسـیل   

دانشجویان در جهت تحقق اهداف جنبش سبز در نظـر  

  دارید؟

که خـود شـما اشـاره     ببینید همانطوری مهدی کروبی:

هـا و از همـه    ها دستگیری ها، محدودیت فرمودید فشار

هـا قطـع    امکانات استفاده کردند برای اینکه این رابطـه 

بینیم کـه هـر روز چنـد دانشـجو را      بشود ما داریم می

کننـد و   کننـد و از تحصـیل محـروم مـی     دستگیر مـی 

ها در زندانند و برخی نزدیـک یـک سـال     مجموعه این

شان داده  در زندانند و حتی یک مرخصی هم به است که

نشده است. این بهترین دلیل است کـه وضـع در ایـن    
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ها از دانشجویان  سمت رو به رشد و گسترش است و این

هــا بیشــتر روی  بیشــترین ضــربه را خوردنــد و فشــار

ها بوده است اما در عین حـال مـا    ها و دانشجو دانشگاه

  و فعالند. بینیم که همه جا حضور دارند می

شود.  ها بیشتر می ها و احتیاط طبیعی ست که محدودیت

حتی امکان دارد یک مواردی هم ریزش وجـود داشـته   

باشد نه به اینمعنا که فکرش عوض شـود و وقتـی کـه    

سخت شد فعالیتش را کم کنـد امـا فکـر و اندیشـه و     

تحرک مانده است من در واقع خـدمتتون عـرض کـنم    

ام که رابطه خودم رو  ها مقید بوده ربنده با وجود این فشا

حفظ کنم یعنی با خانواده هاشون رابطه داشته باشـم و  

  در جلسات مختلف شرکت کنم.

خـوانم   هـا را مـی   اما بنده متاسفم و وقتی برخـی چیـز  

کنم که خدایا کجا هسـتند   شوم و تعجب می مبهوت می

گویند شما عروسی رفتیـد و   ها و ما کجا هستیم. می این

ینده سپاه که یک روحانی است علیـه حـاج حسـن    نما

گوید رفتـه اسـت دیـدن     کند و می خمینی مصاحبه می
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شوم. بـه   ازادی آقای بهشتی و بنده مبهوت و متحیر می

ها انقدر سنگین شده است  هر جهت این قضایا برای این

کنند که معقول و منطقی نیست بنابراین  که کارهایی می

ایم و  لی این را حفظ کردهما ارتباطاتمون سخت هست و

بینید که هر روز فشـار   ایم و می تن به هر بالیی هم داده

ها جرات اینکه جایی بروند را ندارنـد و   آورند که این می

آورنـد کـه سـر قبـر پـدرمان هـم        مارا انقدر فشار می

توانیم برویم و فاتحه بخوانیم منتهای مراتب وقتـی   نمی

کیهـان و رسـالت و ...   رویم این مردمی کـه   به آنجا می

نویسند این مردم گاز فلفلی دارند، چاقو هـم دارنـد    می

اسلحه گرم هم دارند و همین شب جمعه گذشته یکی از 

انـد و   اند و حسـابی کتـک زده   پاسدارهای بنده را برده

هـا مـردم هـم هسـتند      بردند. هم ون دارند و ... و ایـن 

ها عمق  رآورند اما فشا بنابراین درست است که فشار می

رونـد بـرای ایـن     کنـد و مـردم مـی    مشکل را زیاد می

مشکالت راه چاره پیدا کنند. حاال مشکل ایـن پاسـدار   

انـد   این بوده که یک جمله گفته است بابا ایشـان آمـده  
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فاتحه بخوانند و بوند و این چه کاری اسـت کـه انجـام    

  اند. آزاد کرده 30: 1۲اید؟ البته ایشون را ساعت  داده

  سوال سایت ادوار نیوز از هر دو بزرگوار مجری:

هر دو شما بزرگواران از عناصر اساسی دوره  :نیوز ادوار 

 -حیات نظام سیاسی برآمده از انقالب و خیـزش ملـی   

بوده و از آنجا که چه پیش از این تحول  57مذهبی سال 

ــایی بخــش و ضــد   ــارزات ره ــان مب ــاریخی در جری ت

یک با مطالبات مـردم و  استبدادی حضور داشته و از نزد

رهبران انقالب در ارتباط بوده و همچنین پس از پیروزی 

های کلیدی  و استقرار نظام جمهوری اسالمی دارای نقش

فرمایید که همواره گرایشات مختلف  اید تصدیق می بوده

« جمهـوری اسـالمی  »سیاسی معانی مختلفی از مفهوم 

مثـال متـون   اند )به طـور   ارائه کرده و یا در ذهن داشته

مختلف تنظیم شده برای قـانون اساسـی(، در شـرایط    

رسد که چـالش اساسـی در بحـران     فعلی نیز به نظر می

سیاسی فعلـی تفاسـیر متفـاوت طـرفین از جمهـوری      

اسالمی است، اکنون و با توجه بـه تجـارب سـی سـاله     
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گذشته حضرات عالی به عنوان رهبران جنبش سبز آیـا  

ای سیاسی به نام جمهـوری   معتقدید که مفهوم و نظریه

اسالمی به ویژه با توجه به شعارهای انقالبیون تا چه حد 

در نظام سیاسی موجود تجلی یافته و به طـور مشـخص   

آیا این نظریه سیاسـی تنهـا در قالـب قـانون اساسـی      

خصوصا با توجه به برخی اصـول آن و اعطـای   »موجود 

ان تـو  یابـد یـا مـی    موجود معنا می« اختیارات گسترده

اطالق جمهـوری اسـالمی را بـه سـاختارهای حقـوقی      

دیگری نیز نسبت داد به شکلی که هر چـه بیشـتر بـه    

و نسـل کنـونی    57مطالبات آزادی خواهانه انقالبیـون  

  نزدیک و همخوان باشد؟

ام طرفـدار سـفت و    من االن که اینجـا نشسـته   کروبی:

سخت و محکم جمهوری اسـالمی هسـتم و ایـن را بـر     

گویم که بنده طرفدار جمهـوری   ه خودم میاساس عقید

سـال پـیش دادم بهـش    31اسالمی هستم و رایی را که 

معتقدم و تابع هستم. اما این چیـزی کـه امـروز اجـرا     

شود تفسیر نیست بلکه تحمیل بـه قـانون اساسـی     می
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هـا دارنـد    است و اصال این جمهوری اسـالمی کـه ایـن   

عقیـده   هـا بـه رای   گویند واقعش این است که ایـن  می

هایی شنیدم از اینطرف و آنطرف کـه   ندارند و من حرف

 اصال جمهوری یعنی چه؟

 یکـی  رایشـان  ها این و عالم یک با بیایند نفر هزار سه 

 جا همان   در و داد می رای خمینی امام صورتیکه در باشد

همان صـندوق و مـا      دادند در راد مختلف رای میاف هم

دادند و لیستشان بـا   میدیدیم که مردم مختلف رای  می

گـوییم   لیست امام هم منطبـق نبـود و مـا وقتـی مـی     

جمهوری اسالمی بسیاری از افرادی که برایشان ذهنیت 

بوجود آمده بتوانیم جمهوری اسالمی را تبیین کنـیم و  

عمال نشان دهیم حداقل بخش اعظمی از مشکالتشـان  

  شود. حل می

ت برگـزار  حتی در دوران جنگ و حواد  مختلف انتخابا

و رئیس جمهور و نخسـت   21و  20های  شود در سال می

روز بعـد انتخابـات برگـزار    50شـوند و   وزیر کشته مـی 

خـواهم بگـویم آقایـان یـک فکـر و       شود و من می می
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ای هم منافع شخصی دارند  ای دارند و یک عده اندیششه

و لذت و شیرینی حکومت زیر دندانشان جا گرفته است 

ند جمهوری اسالمی را تحریف کننـد و  خواه ها می و این

البته کـه جمهـوری اسـالمی ایـن نبـوده اسـت و آن       

هایی که همه ما به مردم دادیم و آنکه گفتـیم مـا    وعده

بینـیم.   جمهوری اسالمی برای شمامی آوریم داریم مـی 

این برمیگردد به حرف اول بنده که تا انتخابات مجلـس  

وتـای آن در  هفتم و هشتم و ریاست جمهوری نهم که د

شـود   دوران اصالحات انجام شده چه بـوده اسـت نمـی   

  نتیجه قابل اعتنایی گرفت.

سوال حساسـی اسـت و آقـای کروبـی یـک       :موسوی 

بخشی را فرمودند که چه تفاسیری از جمهری اسـالمی  

کنم کـه هـر    صورت گرفته است. بنده مقدمتا عرض می

 متنی حتی یک متن بسیار سلیس و ساده و گویایی هـم 

تواند  باشد باالخره به مرور زمان و شرایط پیش آمده می

تفاسیر گوناگونی را بپذیرد. جمهوری اسـالمی هـم بـه    

همین شکل است. آن وقـت آن تفسـیر آزادی مـردم و    
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ولی نعمـت بـودن مـردم، انتخابـات آزاد و حمایـت از      

هـای ضـعیف و... را معنـا     مستضعفان و حمایت از گروه

سیر دیگر داریم که در آن شـکی  داد. االن ما یک تف می

نیست که نسبت به تفسیر اولیه از جمهوری اسالمی مـا  

شود در خود قانون اساسـی کـه    ایم کال می فاصله گرفته

 پشتوانه جمهوری اسالمی هست اشاره کرد.

خود آن قانون اساسی برای طرد دیکتاتوری و استبداد و 

ده ای بو خودرایی طراحی شد. یک حساسیت فوق العاده

است. خود تفکیـک قـوا را در قـانون اساسـی ببینیـد      

خواهید دید که نسبت بـه تفکیـک قـوای معمـولی در     

سطح جهان ما یک کمی تجزیه قوای بیشتری داریم بـه  

دلیل همین ترس و یا شورای عالی قضایی که پیش بینی 

شده بود که یک نفر در راس قوه قضائیه نباشد برای این 

همـان     که قوه قضائیه در خـدمت  بود که بیم از این بود

هـای دیکتـاتوری و    استبداد به کار برود و یـک ریشـه  

استبداد در جامعه ما باشد. برای همین نیت اولیـه نیـت   

همـان نیـت      صحیحی بوده است و قانون اساسی بـرای 
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هایی در آن هست که اگر رعایت  تدوین شده و چارچوب

ببینیم که چـه  رسیدیم ولی باید  شد ما به اینجا نمی می

منافعی پشت حاکمیت فعلی هست که این تفسـیر را از  

دهد که دهـن مـردم را ببنـدد و     قانون اساسی ارائه می

ها را جمع بکند و این انتخابات کذایی رو بـه ایـن    رسانه

 ها را پر بکند. شکل برگزار کند و این زندان

توان گفت ولی مـن اخیـرا    این را از زوایای مختلفی می

حساس شدم که بگویم که باالخره پشت ایـن   یک کمی

های گذشته یک  درآمد چند صد میلیاردی نفتی در سال

ای سامان یافته کـه بـه    ساختی برای دفاع از منافع عده

توانند تن به تفسـیر مردمـی از قـانون     این سادگی نمی

میلیارد واردات در کشور است، 70اساسی بدهند و بحث 

مالی است. طبیعی ست کـه  حاکمیت بر نهادهای پولی و 

های سیاسی مسئله ما با منـافع سـنگینی    در پشت الیه

ای از تفسیر قـانون اساسـی    روبرو باشیم که از نوع ویژه

ها بپـردازیم. قـانون    کند و ما باید به این ریشه دفاع می

اساسی جنبه قراردادی دارد و جنبـه ذاتـی نـدار ایـن     
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شود بـه   ه میگویم ک مسئله و در پاسخ به سوال شما می

 های دیگری هم اطالق جمهوری اسالمی کرد. چارچوب

ولی باید این را گفت که در یک تفسیر خوب از هر متنی 

حتی یک متن ضعیف ملت باید قوی شود و اگاهی بایـد  

گسترش یابد و مطالبات مردم بایـد روشـن شـود و در    

صحنه حضور داشته باشند و با ایـن مطالبـات زنـدگی    

حالتی ست که امکان کج روی در تفسیر  کنند. در چنین

رود. شما همین االن قوانین عـادی   ها از بین می این متن

کنـیم و ایـن    گوید ما اجرا نمی بینید که دولت می را می

دهد در جامعـه   خالف شرع و مصلحت است و نشان می

ما یک تحولی ایجاد شده است که در جهت برگشت بـه  

انقـالب مـا بـرای    همون چیزهایی قدم برمیـدارد کـه   

بینیم کـه بازتولیـد    ها بوجود آمده بود و می برچیدن آن

شده است که جمهوری اسالمی در این زمینه مشکالتی 

گویم کـه   دارد و بنده به عنوان جمع بندی این سوال می

ما به تجربیات تاریخی باید نگاه کنیم و در عـین حـال   

ارزش و اهمیت جنـبش را بایـد در ایـن جهـت خـوب      
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ابی کنیم و بدانیم که در آینده بـا هـر نـوع قـانون     ارزی

اساسی اگر حضور مردم نباشد و مطالبات روشن مـردم  

نباشد هر نوع تفسیری امکان پذیر است. و به هر حـال  

ای به آن شـده   قانون اساسی فعلی ما که در اینجا اشاره

است اگر هر نوع تحولی در آن اتفاق بیفتـد بـا حضـور    

تواند چنـین چیـزی اتفـاق     مردم میآگاهانه و نیرومند 

هـایی مطـرح شـود در     تواند چارچوب بیفتد و گرنه می

  جهت مناغعی که به آن اشاره شد.

ای عرض کنم. زمان شاه زندانیان  بنده یک نکته کروبی:

جــدا بــودن از هــم یعنــی مســلمنان از 50تــا قبــل از 

ها جـدا بودنـد و حرمـت همـدیگر را حفـظ       کمونیست

ها مواظب بودند در ماه رمضان  مونیستکردند حتی ک می

هـا   که جمعیـت  50علنا روزه خواری نکنند. بعد از سال 

قاطی شد و در یک سلولی مسلمان و کمونیست کنارهم 

دیـدم کـه    داد. من می هایی رخ می گرفتند بحث قرار می

 کند. یک بچه مسلمانی از ائمه و اسالم صحبت می
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ستی نمـاز خوانـد   در زندان هم معیار مسلمانی و کمونی

بود. من به این جوان گفتم خب شما که مسـلمانی چـرا   

گوید نماز به پا  خوانید. او گفت خدا در قران می نماز نمی

دارد. خب  ها باز می ها و زشتی دارید، نماز شما را از بدی

دهـم پـس چـه     ها را انجام نمـی  ها و زشتی من آن بدی

ایـن تفسـیر    خواهم بگویم لزومی دارد نماز بخوانم؟ می

آقایان هم مثل همین تفسیر است. اینکه تفسیر نیسـت  

های قبلـی   این یک سلیقه است و ما باید یه زمانی حرف

این اقایان را بگوئیم که قبال در جلسات راجع به رای چه 

  گفتند. می

خبرنگار سایت سـحام نیـوز سوالشـان را از دو     مجری:

 کنند بزرگوار مطرح می

نهایـت بـه     کنیـد حاکمیـت در    ر میآیا فک :نیوز سحام 

هایی که شما در یک سال اخیر و چند ماه قبـل   خواسته

هـای مـردم    همان خواسته   از انتخابات مطرح کردید که

 هم هست تن بدهد؟ با تشکر
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سر مطالبات و تحقق این مطالبات شرط اصـلی   موسوی:

حضور قدرتمندانه مردم هست نه به عنوان چیـزی کـه   

ته باشد. اگر این حضور قوت پیـدا کنـد   باید وجود داش

خود به خود زمینه تغییر و تحول به نفـع مـردم ایجـاد    

ها هم حکومت را به نفـع خـود    خواهد شد و باالخره این

تغییر بدهند و مخصوصا اگر مطالبات مطالبات درسـتی  

باشد و منطبق با منافع ملی ما باشد و پشتوانه مردمـی  

ر بهترین مطالبات اگـر  داشته باشد. بر عکسش یعنی اگ

مردم پشت سر آن نباشند حاکمیـت بـه ایـن سـادگی     

کند در هیچ جای دنیا هم اینگونـه   خودش را واگذاز نمی

 نیست.

 برقرار هایی آزادی ها کشور از برخی جهان سطح در اگر 

های قوی و اینکه مـردم بـه دنبـال     به دلیل رسانه شده

ند تمکین ها مجبور های خود هستند و حکمران خواسته

ترین اشتباهی هم مرتکب شـوند یعنـی    کنند و کوچک

شـه سـاقط    یک هزارم این اشتباهات که داره انجام می

 توانند سر جای خود بمانند. شوند و نمی می
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گوئیم امریکا دشمن ماسـت، االن رئـیس جمهـور     ما می

رود  آمریکا برای یک نشت نفت چندین بار به ساحل می

ان دهد که به مسائل رسـیدگی  خواهد نش آید و می و می

کند. در سـایر مسـائل هـم     کند و مسائل را حل می می

همینطور است. حال شما برگردید به کشور ما. کسـانی  

کنند یک موجود خـاص   که درراس امور هستند فکر می

هـا   ای به ان خداوند متعال هستند که خداوند توجه ویژه

ـ     دارد و اگر حرفـی مـی   ود و زننـد بایـد اون انجـام بش

تـرین اعتقـادی بـه     همان است و کوچـک    مصلحت هم

عقالنیت جمعی نیست و اگر انتخاباتی هـم سـر موعـد    

شود برای این اسـت کـه بگـوییم انتخابـاتی      برگزار می

داریم و به صورت زینت نه بصورت محتوا و در صورتیکه 

شود معنیش این است که اگر  وقتی انتخاباتی برگزار می

ود مردم خودشان انتخاب کنند و ش مجلسی انتخاب می

به مجلس بفرسـتند و وقتـی ان وکـال رفتنـد آنچنـان      

قدرتی داشته باشند که از منـافع ملـی دفـاع کننـد و     

 ها هم باشد که در حقیقت حاکم باشد. عقالنیت آن



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 858

حی هست در نامه حضرت امام در خصـوص  اصطال یک 

احکام ثانویه که مهم است در رابطـه بـا مجلـس. خـب     

داند که  امام نظریات مجلس رو نظریات عرف میحضرت 

غلبه دارد بر نظریات شرع که در واقع مجلس است کـه  

کند و در حقیقـت نماینـده، نماینـده عـرف      تعیین می

ترین سـطح   جامعه است و همه باید تابع بشوند و در باال

دلیل اینکه همه تابع بشوند این اسـت کـه هـیچ کـس     

د و بگوید شما همه جمعـی  تواند از این عرف سر بزن نمی

یک نظر دارید و من یک نظر دیگـری دارم و مصـلحت   

این است. و متاسفانه ما به نتایج دیگری از این اقدامات 

ایم. به هر حال تجربه سال گذشته نشان داده کـه   گرفته

هـای خـود را    اگر مردم بایستند قدم به قدمدرخواسـت 

ثل همـه  خواهند داشت منتهای مراتب زمان بر است و م

کشورهای دیگر. انقالب اسالمی هم با سختی به دسـت  

آمد و همینطوری ساده به دسـت نیامـد و احتیـاج بـا     

سختی و تحمل مشقات داره ولی نتیجه ش برای ملت ما 
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هـای   آزادی و عدالت خواهـد بـود و حضـور در صـحنه    

  تصمیم گیری نه به صورت زینتی.

آمدیم اگر  کنم تا اینجایی که پیش من عرض می کروبی:

شویم البته با سختی و  اینطور ادامه بیابد حتما پیروز می

فشار به دو دلیل: دلیل اول روحیه و آگاهی و اطالعـات  

مردم است و دلیل دوم فشارهای و کارهای غیر معقـول  

کنند  حاکمیت و تنگ ناهایی هست که دارند درست می

م زنم. فرض کنید حواد  سالگرد ارتحال اما من مثال می

 و نحوه برخوردی که یک جمعی با حاج حسن اقا کردند.

. گذارد می اثر چگونه مردم های توده در این ببینید اصال 

 بـرای  گویند می ارائه آقایان بینید می که هایی حرف این

ما برو داخـل جامعـه و ببـین مـردم     ش. باشد خودشان

کنند. یعنی یک اقایی سر قبـر پـدرش، پـدر     تعجب می

اش اصـال نتوانـد    بـزرگش و پـدر مـادری    بزرگش، مادر

معقـولی   شود که کارهایی نـا  صحبت کند. این معلوم می

هـا   کنند خودش اولین عاملی است که نیرو ها می که این

را بریزه و امروز معلوم است که ریـزش از کـدام طـرف    
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است و رویش از کدام طرف است. و لذا من اینجا هشـدا  

ه سمت افراط رفـت و  رمی دهم که اگر شعارهای مردم ب

جامعه رسید به کارهای تند بدانید که مسئولش شمائید. 

ما معتقدیم معقول و منطقی برید به سـمت مطبوعـات   

آزاد و انتخابات ازاد و رعایـت حقـوق مـردم امـا ایـن      

گیرد عکـس ایـن اسـت و     کارهایی که دارد صورت می

خواهند به قول معروف  کنند و می کارهایی که آقایان می

به را دم حجله بکشند شب عاشورا به جماران حملـه  گر

کنند و االن هم به ایشون و ایـن معلـوم اسـت کـه      می

شود همانطوری که  زایندگی و رشد از کجاست و چه می

بینـیم یـا    هایش را در موضـع گیـری افـراد مـی     نشانه

بینـیم   هایش را در کسانی که در زندان افتادند می نشانه

 توانند موفق شوند. یکه فکر کردند با کتک م

سـوال از میرحسـین موسـوی: چـرا در      سایت نـوروز؛ 

انـد   جمهوری اسالمی ایران احـزاب سیاسـی نتوانسـته   

جایگاه خود را به دست آورند و چرا حکومت بـه جـای   
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هـای سیاسـی و    نگاهی حمایتی، نگاه حذفی به تشـکل 

  مدنی دارد؟

 درمورد احزاب بعد از انقالب اسـالمی نظریـات   موسوی:

گوناگونی وجود داشته است. یک عده موافـق بودنـد و   

هـای   یک عده تندرو مخالف بودند یه مـواردیش جنبـه  

تاریخی داره ولی کسـان دیگـری بودنـد مثـل شـهید      

هـا ایمـان و    بهشتی و امثالهم که به اهمیت این تشـکل 

اعتقاد داشتند و عمال حمایـت کردنـد از ایـن احـزاب     

 سیاسی.

 ای ویـژه  توجـه  اساسی قانون در اینکه علیرم متاسفانه 

 ملـت  حقوق از یکی و شده برده نام و شده اینمسئله به

 را همـین  هـم  بشری تجربه است احزاب تشکیل همین

 سیاسـی  احـزاب  که کشورهایی در که است داده نشان

گیرد و  رومندی است امکان یک مباحثه قوی شکل مینی

اسـت  رود و ثبـات در سی  ها بهتر پیش مـی  ها و طرح کار

آید متاسفانه بودند نیروهایی در داخل کشور  بوجود می

کــه احــزاب را مخــالف حاکمیــت و اقتــدار خودشــان 
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هـا را   دانستند و سعی کردند به هر نحـوی شـده ان   می

تضعیف کنند و همین که دوتا از احزاب قـوی و صـاحب   

کنند از رده خارج کنند نمونه این قضـیه   نامرا سعی می

هـایی بـرای ایـن قضـیه      قالب زمینهاست و ما از اول ان

های اخیر تشدید شـده ومتاسـفانه    داشتیم که در سال

هـایی در کشـور    این اثراتش منجر به ایجاد بـن بسـت  

هـای مسـالمت امیـز را امکـانش را      شود که راه حل می

  کند. دشوار می

کنم در این رابطـه هـم همـانطوری کـه در      من فکر می

ساسـی صـحبت   خصوص اجرای بـدون تنـازل قـانون ا   

کنیم اجزای خود این قانون اساسی و اصولی که ازش  می

هـا در جامعـه بایـد     دقت شده بپردازیم اهمیت تشـکل 

بپردازیم و توضیح بدهیم و بـه صـورت یـک خواسـت     

هـا. االن   همگانی در بیاوریم و حمایت کنـیم از تشـکل  

چند تشـکل صـاحب نـام داریـم مثـل اعتمـاد ملـی،        

های دیگر  و همچنین تشکل مشارکت، مجاهدین انقالب
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هـا بـه عنـوان یـک      سیاسی و صنفی که حمایت از آن

  ضرورت برای جنبش سبز باید مطرح شود.

چون مسئله احزاب مطرح شد و با اینکه سـوال   کروبی:

خـواهم   مختص به مهندس موسوی است، بنده هـم مـی  

  توضیحی بدهم.

و اول خاطرنشان کنم که احزاب از ابتدا آن طور که باید 

شاید، تنظیم نشده و حواد  تلخی هم برای احـزاب رخ  

داده، اما ما راهی نداریم جز اینکه به طور درست احزاب 

  را تقویت کنیم.

مطلب مورد اشاره من در واقع این است که گروهـی در  

جامعه وجود دارند که بشدت حزب سـتیزند و مخـالف   

انـد مـا    هـا حتـی گفتـه    ها بار وجود حزب هستند؛ این

ینیه داریم، روحانیت داریم، مسجد داریـم، حـزب   حس

  خواهیم. نمی

گروهی دیگر نیز هسـتند کـه در کـار احـزاب دخالـت      

ها نیرومند شوند،  گذارند احزاب و تشکل کنند و نمی می

  و این قابل تاسف است.
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بنظرم ضمن اینکه باید هماهنگی زیادی بـا احـزاب در   

قویت شود، آن جریان باشد، و همزمان خانه احزاب نیز ت

چیزی هم که مدنظر باید باشد ایـن اسـت کـه احـزاب     

مخالف نیز باید وجود داشته باشند و تقویـت شـوند. و   

کسی هم کاری انجام ندهد کـه ایـن احـزاب تضـعیف     

  شوند.

شـوند و شـکافهایی در    البته بعضا گروهی نیز وارد مـی 

  آورند، که باید مراقب بود. احزاب بوجود می

وجود حزب ضروری اسـت، احـزاب بایـد    به عقیده من 

تداوم داشته باشند، و البته این هم زحمـت دارد و هـم   

  نیاز به تالش مستمر.

ها  اما نکته اساسی این است که باید مواظب حزب ستیز

هـا   ها بود؛ و اگر حریـف حـزب سـتیز    و هم حزب گریز

هـا را   شویم، حداقل باید تالش کنیم که حزب گریـز  نمی

  یم و جذب کنیم.به جمع بیاور

اند. در مورد دو  مثال امروز ببینید چه بالیی سر ما آورده

حزب که اخیرا، هنوز چیزی هم انجـام نشـده، کلـی در    
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هـا نیـز در    اند و سران آن موردشان مسئله درست کرده

 زندان هستند.

ما را هم در اواخر شهریور و ماه رمضان بود که بدون هر 

آمدنـد و در دفتـر حـزب و     گونه دلیل و استناد قانونی،

همان    دفتر شخصی من گفتند: تعطیل کن برو منزل. و از

روز دفتر و حزب را پلمب کردنـد و اجـازۀ هـیچ گونـه     

  شود. تحرک و فعالیتی هم به ما داده نمی

دوستان هم در این موقعیت به صـورت پراکنـده کـاری    

دهد کـه یـک    دهند و همه این موارد نشان می انجام می

تواند شـکل بگیـرد و پـا بگیـرد و یقینـا بـا        نمیحزب 

  مشکالتی روبرو خواهد بود.

سر نیست و تمام ارکان کشور  و بدون حزب انتخابات می

خواهد شکل بگیرد، به حـزب   هم وقتی با رای مردم می

خواهند، متکی بـه   ها که امروز حزب نمی نیاز دارد؛ و آن

تند که ها هستند و معتقدند نیروهای بسیج هس بسیجی

  باید انتخابات را برگزار نمایند.
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سوال دوم من از جناب آقـای کروبـی، در مـورد     نوروز:

واکنش علما و مراجع بعد از انتخابات ریاست جمهـوری  

سال گذشته است. چرا علمای شیعه، در جریان حواد  

سال گذشته، در مورد آنچه بر سر مردم پـیش امـد، از   

ندادنـد؟ دلیـل ایـن     خود واکنش چندانی از خود نشان

سکوت و گوشه نشینی علما در قم و نجف، از نظر شـما  

  چیست؟

تر  خواهم که فعال ام و می من هم از علما خواسته کروبی:

در صحنه باشند و در مورد مشکالتی که برای مـردم رخ  

 داده، تالش و مواضع فعال تری داشته باشند.

جام دادند. ها ان اما در واقع علما طی این مدت خیلی کار

 روی بـر  فشـار  کـه  اسـت  این هم اشاره قابل ٔ  و نکته

  .است زیاد خیلی علمیه های حوزه

ها بسیار متفاوت  نکته مهم دیگر این است که شرایط آن

با من و افرادی نظیر آقای موسوی یا کسان دیگر اسـت.  

ما )من و موسوی( تن به بال داده و خودمان را برای همـه  

  .ایم چیز آماده کرده
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ای اشـاره   خواهم برای مثال، به مسـئله  من در اینجا می

توانـد بگویـد ایـن را درج     کنم )البته آقای موسوی می

 نکنیم(.

آقای موسوی چندی پیش در منزل ایشان کـه نشسـته   

بهترین حالت این است که ما را »بودیم، خاطرنشان کرد 

همین حاال دستگیر کنند و ببرند، تا دیگر هیچ احساس 

  «یتی در کار نباشد.مسئول

خواهم بگویم که شاید ما بتوانیم اینگونه برخورد  من می

توانند اینگونـه برخـورد    کنیم؛ اما علما و مراجع که نمی

شوند در مقابل منـزل   کنند. مثال وقتی گروهی جمع می

ما و با شعار و شیشه شکستن، امنیت مردم را بهم بزنند 

کنند که  ما ایجاد میو این نگرانی را هم برای همسایگان 

ای ایجاد شـود،   ها نیز مسئله چه وقت است که برای آن

  این برای مراجع و علما ممکن نیست.

اما با همه این تفاصیل و موانع، گـروه زیـادی از علمـا و    

  مراجع، از خود واکنش زیادی نشان دادند.
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ای از مراجع واکـنش نشـان    بنا بر این در عین حال عده

ت اله العظمـی آقـای صـانعی را ببینیـد،     دادند. شما آی

انـد و صـحبت    انـد، حمایـت کـرده    همیشه حـرف زده 

اند،  اند. آقای اردبیلی در حد خفیف تری حرف زده کرده

انـد.   اند، بـا بزرگـان مالقـات کـرده     موضع گیری کرده

نژاد، رییس جمهـور، بـه قـم     ماجرای سفر دکتر احمدی

 )مراجـع( بـه   خیلی درش معنا نهفته و خوابیده که اوال

  هیچ وسیله حاضر نشدند با ایشان مالقات کنند.

جز یکـی از مراجـع    -که صحبت شد-حتا از تهران هم 

یکی دو تن از مالقات -کسی با ایشان مالقات نکرد، بله 

کردند اما از مراجع جدی یک نفـر بـا ایشـان مالقـات     

کردند، او هم حرفهای تندی زده بود. بعضی از علما اصال 

بودند که حرام است ما با ایشـان مالقـات بکنـیم،    گفته 

)مثل اینکه بگویند( من اصال حاضر نیسـتم بـا ایشـان    

هایی کـه بـا ایشـان     مالقات کنم. شما نگاه کنید چهره

ها عکس العمل است. در حالی کـه   مالقات نکردند و این

روسای جمهور وقتی پـس از   -قبال اینچنین نبوده؛ اصال



 

 چنین گفت میرحسین 869

شد که نکند با مرجعی  فتند دقت میر انتخابات به قم می

مالقات انجام نشود که این یک نوع توهین بـه حسـاب   

آمد. حاال هم یک مرجع جدی مالقات کرده. )مراجع(  می

  ها را انجام دادند، پییگری کردند. دیدار با خانواده

شوند  بعضی مراجع هستند که در باب سیاست وارد نمی

نجا رفته بودند، و با کسی هایی که آ اما به خانواده زندانی

خواستند صحبت کنند به آنان گفتـه بـود شـما     که می

ام ایـن   بیایید، دوباره فردا هم بیایید. بنابراین من عقیده

خواهم بگویم که )واکنش خود را(  است: ضمن اینکه نمی

اند، اما خیلی محبت کردنـد و هـر چـه     کامل انجام داده

که چیزی حاد علیـه  اند  فشار به آنان آمده حاضر نشده

  جمعیت بگویند.

بله این نکته فوق العاده مهمی است، بنده هـم   موسوی: 

ام این است که علمـا دارای معـذوراتی هسـتند.     عقیده

ممکن است که انتظار جنبش بـیش از ایـن باشـد کـه     

ایم که  ولی ما در یک سال گذشته شاهد بوده -بینند می
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هـم بـا شـیوه     هـا  در یک سال گذشته هم با اظهار نظر

 اند. ها از مردم حمایت کرده عملشان آن

 بـا  مراجـع  و علمـا  سرنوشـت  که است این هم دلیلش 

 مردم سرنوشت از و دارد نزدیکی پیوند مردم سرنوشت

 بیشـتری  انتظـار  مـا  که است ممکن منتها. نیست جدا

تـر و   باشیم که در مواقعی اظهار نظرهای صـریح  داشته

و برخی از مراجع البته اظهار روشن تری را شاهد باشیم 

نظرهای سلیس تری داشتند و در امور دخالت کردند در 

امور و فعالیت کردند. حاج آقا )کروبی( اسمهایی بردنـد  

کنم، چنین چیزی هست. متنهـی   که بنده هم تایید می

در کنار این یک مسئله هست که آن هم اهمیـت دارد و  

درسـت  هـای علمیـه هـم     آن این است که خود حـوزه 

مان تحول عمیق و جـدی هسـت کـه در مـردم      دچاره

شاهدش هستیم. این تحول اسـت کـه خـود بـه خـود      

مراجع را گویا خواهد کرد و در قبال سرنوشـت کشـور   

کـنم کـه وضـعیت     حساس خواهد کرد. من گمان نمـی 

 ها امروز مساوی یک سال پیش باشد. حوزه
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ـ  تفاوتی را در آنجا شاهدیم که در خود موضع گیری ای ه

مراجع هم این بازتاب دارد و به عالوه همین مقداری هم 

که مراجع در برخی از فرازهای یـک سـال گذشـته بـا     

سکوتشان، با دخالت نکردنشـان و بـا راه ندادنشـان و    

تایید نکردنشان کارهایی کردند که از چشم مـردم دور  

نمانده و توسط همین مواضـع هـم هسـت کـه ارتبـاط      

اند. اطالعی هم کـه مـن    کرده خودشان را با مردم حفظ

هـا زیـر فشـار قـرار      شود که اوال آن دارم خیلی کار می

شـود در مـورد جهـت     بگیرند، اطالعات غلط داده مـی 

هایش که الحمدهلل با نسـل   های جنبش و خواسته گیری

جوانی که پیرامون مراجع ما هسـت اطـالع سـانی دارد    

رسـد کـه    شود و در مجمـوع بـه ذهـنم مـی     خوب می

شود گفـت کـه مراجـع در رابطـه مسـائل کشـور        نمی

 18تفاوت هستند و همین مسائلی که در در رابطه بـا   بی

خرداد انجام گرفت و هنوز هم ادامه دارد، نشان دهنـده  

  بیداری مراجع ما در قبال مسائل عمده کشور است.
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سـالم عـرض    -بسم الـه الـرحمن الـرحیم    میزان خبر:

ـ   می بش سـبز ایـران. از   کنم خدمت دو یار بزرگـوار جن

طرف سایت میزان خبرسوالی داشـتم از خـدمتتان. در   

یک سالی که گذشت هر یک از کسانی کـه در جنـبش   

کـرد و   حضور داشت، جنبش را با مشخصاتی تعریف می

بخشی از مشخصات و شعارهای این جنبش نیز در طول 

این یک سال همگام با بلوغ جنبش تغییر کـرد. امـروز   

ی از اعضـای جنـبش چـه تعریفـی از     شما به عنوان یک

مشخصات و مختصات فکری جنبش سبز ایران دارید؟ با 

  تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

اگر این را خیلی خالصه بخواهم جواب بـدهم    موسوی: 

خرداد اگر راهپیمایی  ۲۲آورم که ما در آستانه  مثال می

هست و با  با تمام موانعی که االن درش -امکان پذیر بود

کردم کـه یکـی از    من فکر می -شرایطی که االن هست

توانستند داشته باشند  بهترین پالکاردهایی که مردم می

ها حرفی بزنـد ایـن بـود کـه      توانست به آن وکسی نمی

 «.میزان رای ملت است»
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جنبش سبز و جنبش بزرگی که بعد از انتخابات صـورت  

ـ  گرفته غیر از این چیزی نمی گـوییم کـه    یخواهد. ما م

کاری بکنید که رای مردم میزان باشد برای نوع حکومت 

و نوع حاکمیت و به اصطالح برای پیشبرد امور. جنـبش  

ای که روشنگری کرده در رابطـه بـا حـق     االن در زمینه

مردم و اهمیت حق رای، به نظر من موفق هسـت و مـن   

تر و مهمتری را مطـرح   توانم خواست بزرگ جز این نمی

 کنیم از سخنان آقای کروبی تفاده میکنم. اس

« سبز»حتا همین  -جنبش سبز -ببینید، جنبش کروبی:

ش هم نشاندهنده این اسـت کـه چـه افـرادی حضـور      

هـایی از خـود نظـام جمهـوری      اند و چه چهـره  داشته

کنم که جنبش  اند. عرض می اسالمی درش شرکت داشته

  خواهد. رایش را می

کـه رای انتخابـات آزاد   مردم همه طرفدار این هسـتند  

داشته باشند. اینکه میزان رای مردم باشـد و انتخابـات   

آزاد باشد، این به نظر من خواسته جنبش است. طبیعی 

است که در خالل حرکت عظیمی افرادی هـم حرفهـای   
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دیگری بزنند و حرفهای ساختار شکن هم داشته باشند 

ساسـی  ایم که ما در چهارچوب قانون ا ها گفته ولی ما بار

 کنیم. عمل می

 از غیـر  اسـت،  عیب بی هم اساسی قانون که گوییم نمی 

 چوب چهار اگر( نیست عیب بی کتابی هیچ) -خدا کتاب

. شـود  می حل قضایا از بسیاری بشود اجرا اساسی قانون

ستند که با سرسختیشان افرادی ه آقایان خود بنابراین

تی را کنند که حرفهای دیگری بزنند و جمعی را وادار می

به سمتی ببرند که بگویند )نظـام( اصـال قابـل اصـالح     

نیست. در اصالح حرفهای دیگری هم باید باشد. مگر ما 

توانـد   ایم؟ مگر نگفتیم کمونیست هـم مـی   وعده نداده

هایش را بیاید بزند؟ مگر نگفتیم در دانشگاه بایـد   حرف

هـا   ها باشد؟ حاال آن هیچ، بگذاریـد روزنامـه   این بحث

هـا   ها، فیلتـر  آزاد باشند. بگذارید عدم صالحیتباشند، 

گـویم،   ام االن هـم مـی   )حذف شود( مـن اخیـرا گفتـه   

انتخابات ما االن سرنوشتش دست شورای نگهبان است؛ 

دو سـه   -آن هم نه دست دوازده نفر، در واقع یک نفـر 
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نفر. یعنی اصال او باید تایید کند تا مردم رای بدهند. اگر 

ه ندارد. آیا مثال این جمهوری اسـت؟  او تایید نکرد نتیج

حاال ما حرفمان این است که اگر گذاشـته بودنـد، ایـن    

  آمد. جور حواد  پیش نمی

کنند  تازه این را هم من عرض کنم همین کارهایی که می

هـزار در   3-۲شـوند. یعنـی    دارند با شکست مواجه می

انتخابات هفتم رد کردند، در عین حال مجلسی شد کـه  

ها را بـاز دوبـاره رد    ها شرکت نکردند یا بعضی یا بعضی

مطمئن باشید افرادی که آنجا دارنـد حـرف    --کردند. 

شوند، رد  زنند اگر این روال ادامه پیدا کند حذف می می

  شوند. صالحیت می

بگذاریـد مـردم خودشـان     -اصال ما دردمان این است 

انتخاب کنند. مگر امام نگفـت کـه خودشـان بگذاریـد     

هـا   میزان رای است؟ آن -ولی نعمتا )؟( -کنند؟  انتخاب

خواهنـد؟   بلندند چه کار کنند. یعنی چه قیم مردم نمی

دانند. کل حرف جنبش یعنـی ایـن.    ها بهتر از ما می آن
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شد  ای که در عرض این سی سال گفته می حرفهای ساده

  و در این بیست سال به تدریج این بال سرشان آمد.

  ل سبز از هر دو بزرگوار.سوال سایت تحو مجری:

به نام خدا و سـالم خـدمت جنـاب حجـت      تحول سبز:

االسالم و المسلمین جناب آقای کروبی و رییس جمهور 

محبوب جناب آقای موسوی و با تشکر از فرصتی که در 

اختیار سایت تحول سبز قرار دادید. و اما سوال سـایت  

ی تحول سبز از شما دو بزرگـوار: در مـورد شـعار اجـرا    

بدون تنازل قانون اساسی مفصال بحث شده است. جناب 

انـد کـه اگـر     آقای مهندس صریحا در جایی اشاره کرده

بخشی از قانون اساسی به نفع بخـش دیگـر آن تعلیـق    

معنا شدن کـل قـانون اساسـی     شود، ممکن است به بی

منجر شود. به نظر شما از بازنگری که عمال باعث معلـق  

است فـرا نرسـیده اسـت؟ و     ها شده ماندن دیگر بخش

ات در قـانون   راهبرد شما برای اعمال اصالحات و اعمال

  اساسی چیست؟ متشکرم.
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 قـانون  اینکه بدهم، جواب خالصه بخواهم اگر  موسوی: 

. خـود قـانون   نیست درست -- بکند تغییری باید اسای

اساسی هم یک ساز و کارهایی درش پیش بینی شـده و  

اما این تغییر قانون اساسی چـه  باید هم این طور باشد. 

موقع باید باشد؟ اگر موقع ضعف مردم باشد، موقعی که 

کننـد و حتـا    ساختارهای حکومتی خودسرانه عمل می

گیرنـد، طبیعـی    اعتنایی قرار مـی  قوانین عادی مورد بی

است که در چنین شرایطی اگر قانون اساسـی تغییـری   

ا بحث تغییـر  پیدا کند یقینا به نفع مردم نخواهد بود. م

قانون اساسی را باید زنده نگه داریم، باید باشد. چیـزی  

  که هست باید به این مسئله بپردازیم.

منتها در مواقعی که مردم بتوانند احقاق حق خودشـان  

را بکنند و حضوری نیرومند در سطح ملی داشته باشند 

و همه اذعان بکنند که وزن حضور مردم، نیـت مـردم و   

این ترتیب مهم است و تعیـین کننـده    خواست مردم به

توان بدون تردیـد بـه اصـطالح     است. در این حالت می

کـنم کـه خیلـی     مفید باشد در غیر این صورت فکر می
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اثربخش نخواهد بود، شاید هم اثرات مخربـی را ایجـاد   

  کند.

سال بعد از تدوین قانون اساسی امام  10ببینید،  کروبی:

انون اصالح شود و یکی از دستور دادند که در مواردی ق

نعمتهای الهی این بود که امام جاهای خاصـی را تعیـین   

و  -کرده بود. اگر به این چند جا محدودش نکـرده بـود  

اینکه امام وسط بازنگری قـانون اساسـی رحلـت کـرد     

داد کـه خـودش    مسائلی رخ می -خودش داستانی دارد

 -ضرر داشت. قانون اساسی همیشه پس از هفت سـال  

  سال بازنگری و )بازنگری قانون( طبیعی است.ده 

اون موقع تازه مکانیسمی هم نداشت رهبری دستور داد 

اینکه مجلس تصـویب کنـد و چـه     -اما االن دیگر دارد

اش تعیین شده.  ها همه دستور العملی را پیاده شود، این

االن اصال معنا ندارد قانون اساسی را تغییر بدهیم. خوب 

این طرفیتی که قانون اساسی دارد را اجرا ما االن بیاییم 

کنیم، این را عمل کنیم، برکات این را بچشیم، آن موقع 

اگر دیدیم ایرادی دارد آن موقع صحبت کنیم. در قانون 
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به صراحت آمده است که اسالمیت و جمهوریـت قابـل   

گویند که اصل جمهوریـت   ای می تغییر نیست، حاال عده

  را بردارید.

گویند که مصلحتی بوده، بـرای   اساسی را میاالن قانون 

بینـیم،   گویند. داریم می اینکه دهان مردم را ببندند می

شـوند، برایشـان    کم کم بعضی آقایان دارند امام هم می

گویند امام محمد غزالی هم امام  گذارند و می امام هم می

کنند. بنـابراین مـن    ها دارند امروز صحبت می بوده. این

تالش کنیم که قانون اساسی اجـرا شـود،    گویم باید می

  شود. بسیاری از مشکالت حل می

بیشتر هم من در قوه مقننه گذشته. قانون اساسی اینجا 

شـود، یکـی دو تـا اصـل قـانون اساسـی را        اجرا نمـی 

اند، هرچه در ذهن خودشان است بر گرده قـانون   گرفته

کنند. اختالفات همیشه بوده. یک چیـزی   اساسی بار می

گوینـد حـرف کسـی حـق      ندس اشاره کرد، حاال میمه

است، حرف او شاغول است هرکس خـودش را بـا ایـن    

اصالح کرد حق است و اگر نکرد محارب اسـت. بعضـی   
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گیرد. خوب مـثال   ها وحشتم می ها از بوی این حرف وقت

گفته معیار این است جوری  گفته؟ می مگر طالبان چه می

نـی کـل دیگـران    گوید کـه یع  در مورد حق و باطل می

گویند؟ پـس مراجـع چـه     اند. پس دیگران چه می باطل

گویند؟ پـس اعضـای شـورای قبلـی نگهبـان چـه        می

های فاضل و باسـواد چـه    گویند؟ پس این همه چهره می

ید برگـردیم بـه سـوی قـانون     گویند؟ این نیست. با می

 اساسی.

 

خرداد با تمـام آن حواشـی کـه     18برنامه  سایت کلمه:

ید، متاسفانه حواشـی خوشـایندی بـرای    مشاهده کرد

دوستداران خـط امـام و راه امـام نبـود برگـزار شـد.       

خواستیم نظر شما دوبزرگواررا نسبت به جسارتی که  می

به بیت امام و سید حسن آقای خمینـی شـد بـدانیم و    

  فرمایید؟ اثراتآن را بر جامعه چگونه ارزیابی می

ار این بود که خرداد و روزهای حوال آن انتظ 18 موسوی:

ای برگزار شود که مردم در صحنه حضور  مراسم به گونه
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داشته باشند و احساس خود را نسبت به اتهام خـانواده  

ای بشود و ریشـه   ها وسیله امام ابراز کنند. خود آن روز

ای ایشان بیشـتر   های افکار و اندیشه یابی بشود و ریشه

اجـع  های انقالب اسـالمی بیشـتر ر   مطرح شود و ریشه

بهش بحث شود. متاسفانه به شکلی برگزار شد که ملت 

ما شاهدش بودند: کنترل شده، بسته و جلوی بسیاری از 

خواست اجرا شود را گرفتند تا اینکه بـه   مراسمی که می

خرداد افتاد  18یک شکل خاص نظامی این اتفاقی که در 

را شاهدش بودیم. اما من برداشتم این است که خود این 

ه خـاطر نیـت نادرسـتی کـه در ذهـن ترتیـب       اتفاق ب

های برنامه به ایـن شـکل بـود اثـرات بـرعکس       دهنده

کنم که مردم در ایـن   خودش را ایجاد کرد. من گمان می

اتفاقات به مظلومیت خط امام، مشی امام و خانواده امام 

  بیشتر پی بردند.

شـناختند، بـه عنـوان     حاج سید حسن آقا را مردم می

مظلوم و آگاه در کنار مردم. ولـی ایـن    ای مغموم، چهره

اتفاقات باعث شد که مردم بیشتر ایشـان را بشناسـند.   
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ها ریشـه دارد و جـزو    ایشان فردآگاهی است، در حوزه

توانـد   ای است و می مجتهدین هست، و شخص برجسته

ها  امیدی برای مردم ما در کنار روحانیت باشد. تمام این

اد اسـت. ایـن اثـرات    خـرد  18به نظر من از برکت این 

ها گرفتند. امروز که مـن بـه    برعکسی که ترتیب دهنده

شـود   کنم ضمن اینکه آدم متاثر می این اتفاقات نگاه می

بینـیم کـه نتـایج     از اتفاقاتی که افتاد با این حـال مـی  

دیگری برای ملنت ما داشـته و یقینـا در ایـن مصـاف     

ملـی  تـر در صـحنه    تر و پر فروغ خانواده امام درخشان

ظاهر شده و ما باید شکر گزار خداوند متعـال باشـیم از   

  این مسئله.

اوال شـما هـم   -ببینید، دربـاره حادثـه خـرداد    کروبی:

سال در حساسترین زمـان نخسـت    8دانید، آقا هم  می

دانند. امام اصرار خاصی داشت کـه بـه    اند می وزیر بوده

انـد، مـردم انجـام     مردم بگوید. مردم صـاحب انقـالب  

همیشه مـردم. آقـای    -دهند، به مردم خدمت کنید می

جمارانی آن موقع رییس اداره اوقاف بود گفـت رفتـیم   
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خدمت امام گفتم آقا یک سری مدارس قدیمی متروکـه  

ها را سازمان اوقاف  گویم که این در تهران داریم. من می

باید متوالی باشد و حضور داشته باشد تـا انجـام شـود.    

گوید نـه،   تشکل خاصی است میروحانیت مبارز که یک 

گویید؟ ما باید انجام  ما باید انجام دهیم. آقا شما چه می

ها؟ امام برگشت گفت هیچکدامتان. نه شـما   دهیم یا آن

علما. آقای آشتیانی یک چنـد تـا از علمـای     -و نه آنها

ها باید انجـام دهنـد.    قدیم تهران را اسم برد و گفت آن

ر کاری امـام روی مـردم   این یک کار مردمی است. در ه

تکیه دارد. خوب حاال یک سالگرد امـام اسـت. تحـرک    

ها تحرک بود، روحانیت تحرک بود، اصناف  بود، دانشگاه

تحرک بود حتا نگذاشـتند محـل سـکونت امـام یـک      

شد. این  مراسمی انجام شود، طبق معمولی که انجام می

خالف مشی امام بود و تلخ بود ولی خوب هم جواب داد 

هـا چـه قـدر     مند ایـن شـیوه   خوب هم بود که بفه ولی

آیـد.   پیامدهای سهمگین دارد و چه مشکالتی پیش می

  رسانند. بنابر این مخصوصا آن را که که به اعلی می
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یک آدمی که فاضل، باسواد، نجیب که با شـرح فضـل و   

خصوصیت حسن آقا باید دید که چگونه چنین کـاری را  

کننـد   ها دارند بد عمل می نتوانند بکنند. این قدر ای می

گویند که فرزند امام اصـال   گویند مصطفوی. یا می که می

سید نصراله است. این بعنی چه که به هویت مردم اهانت 

کنید؟ چرا به مردمی با این تمدن و فرهنـگ اهانـت    می

کنید؟ این قدر آدمهایی بودنـد کـه در رکـاب امـام      می

سید حسن آقـا  فداکاری کردند در دوران خفقان. خوب 

آید. اون موقع چـوب و چمـاق و    هم از همین بدشان می

شکنجه بود و االن هم همین اسـت. حـاال اگـر فرزنـد     

شود، بایـد   معنوی امام هم باشد در ایران کسی پیدا نمی

رفت سراغ سید حسن نصر اهلل؟ اینکه ما به سه میلیون 

جمعیت محترم بیاییم بگوییم که آقای فالنی، آیـا ایـن   

خورد؟ چه سنی، شـیعه،   ند شماست، به شما بر نمیفرز

خـورد؟   ها چیست؟ به شما بـر نمـی   مسیحی. این حرف

ام القری ایران، بله. عالقه به ایران  روابط، بله، ارادت، بله،

  دارید؟ بله.
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با سالم. سواالت من از پایگـاه اطـالع    ندای سبز آزادی:

از شود. سـوال اولـم    رسانی ندای سبز آزادی مطرح می

هـای جنـبش    آقای میرحسین موسوی درباره استراتژی

ها و شـرایط   سبز هست. آقای موسوی، با توجه به تنگنا

دشوار برای سیاست ورزی مدنی در داخـل ایـران چـه    

کنید؟  راهی را برای ابراز وجود جنبش سبز پیشنهاد می

اگر همچنین این روند عدم صدور مجـوز راهپیمـایی از   

دا بکند و سرکوب و ارعـاب بـه   سوی حاکمیت ادامه پی

توانیم  همین شکل جریان داشته باشد، به چه روشی می

  جنبش سبز را در برابر حاکمیت به نمایش در بیاوریم؟

سوالی است که همه جنبش سـبز از همـدیگر    موسوی:

کنند. و سوالی حیاتی است. البتـه ظهـور و حضـور     می

ضـعیت  مردم یکی از مجاریِ خوب کنش مردم در برابر و

 ۲5بوده و قطعا اثر داشته. شما آن راهپیمـایی تـاریخی   

خرداد را در نظر بیاوریـد، کـه اصـال در تـاریخ مانـد و      

شود و هـر چـه    اثرگذار شد و با هیچ پاک کنی پاک نمی

شود. شرایط عوض شـده و مـا    قدر هم تالش کنیم نمی
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نباید مجموع فعالیا جنبش سبز را در حرکتهای خیابانی 

م. به هر حال ارعاب هم ادامـه دارد و منـافع   تعریف کنی

  سنگینی که پشت ایستادگی طرف مقابل وجود دارد.

شـوم   ها به تناسب شیوه عملی که با آن روبرو مـی  متن

هـایی را بـا    این طبیعی است که جنبش هـم بتوانـد راه  

خالقیت خودش پیدا کند و به زیست خود ادامـه دهـد.   

بسـط آگـاهی اگـر     من احساسم بر این است که مسئله

ترین این جنبش باشـد کـه در حقیقـت هـر چـه       مهم

تر شود و قشـرهای بیشـتری را در بـر گیـرد در      فراگیر

کند، تنهـا   حقیقت زمینه را برای تغییر مناسب مهیا می

یکی از راههای بسط آگاهی ظهور در خیابان است که به 

محض آمادگی شرایط باید از آن استفاده کرد. من فکـر  

با شبکه گسترده اجتماعی که ایجاد شـده هـر    کنم می

توانـد بـه تناسـب     کس بنا بر موقعیتش و محیطش مـی 

ای از بسط آگـاهی اسـتفاده کنـد. در     موقعیتش از گونه

ها و مساجد به شـیوه   ها به یک شیوه، در تکیه دانشکده

  دیگری، در محل کار و خانه به نوع دیگر.



 

 چنین گفت میرحسین 887

ه اجتمـاعی  ها شـبکه گسـترد   ما هر کدام عضوی از ده

ها اگر در کـار خودمـان، ایـده     هستیم و در تک تک آن

سبز بیداری را زنده نگه داریم فرصت پیدا خواهیم کرد 

که آگاهی را گسترش دهیم. این همین چیزی است کـه  

ترسند. مثل اسفندیار رویین تن که تنها  ها از آن می آن

همان نقطه رستم    از نقطه چمانش آسیب پذیر است، و از

ای است که کسانی که  کند، این تنها نقطه ه او حمله میب

دنبال استبداد هستند از ان آسیب پذیر است. اگر ایـن  

آگاهی گسترش یابد، نیروی عظـیم مـردم پشـت سـر     

گیرد و زمینـه بـرای فعالیتهـای     خواست تغییر قرار می

کـنم کـه    بیشتر فراهم خواهد شد. برای همین فکر مـی 

خرداد تنگنـایی کـه ایجـاد     18همانطور که در ماجرای 

ی شد، ما با این رویکرد باید بـا  « خیل»کردند منجر به 

ها را هم باید تبدیل  این مسئله روبرو شویم و محدودیت

به فرصت کنیم. من واقعا اعتقاد دارم که شـبکه پادیـار   

نیرومندی از شبکه اجتماعی در کشور ایجاد شده، چـه  

کـه قبـل از   به صورت واقعی چـه بـه صـورت مجـازی     
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انتخابات در کشور حضور نداشت. این شبکه را ما بایـد  

گســترش دهــیم در هــر ســطحی و از نظــر فکــری و  

  مطبوعات تغذیه کنیم.

ترین فعالیتهـای مـردم در    به اضافه اینکه یکی از جالب

یک سال گذشته توسط هنرمندان صورت گرفتـه. ایـن   

کنـد. مـن گمـان     میرا  جنبش را برای آتی حفظ مـی 

هـا، ایـن    کنم که مردم باید کمک کنند که این فیلم می

هـا، ایـن فیلمهـایی کـه توسـط       ها، ایـن کلیـپ   عکس

هـا و   شـود، ایـن سـایت    های مبایل گرفته مـی  دوربین

ها بهتـرین وسـیله    ها باید گسترش پیدا کند. این پوستر

کنـد. وقتـی کـه     ها مثل یک ارتش عمل می ماست. این

دهند در واقع این سپاه  ر مینیروی نظامی در برابر ما قرا

توه پیام جنبش را به همه مـردم برسـاند.    ماست که می

خواهم به لشکر آگـاهی عـرض کـنم کـه فقـط       من می

ــد، بلکــه  مخاطبانشــان را روشــنفکران در نظــر نگیرن

معلمان، کارگران، کشاورزان و همه قشـرهای مـردم را   

مخاطب آگاهی قرار بدهند و ما در چنین حالتی احساس 
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هـا باعـث    نگنا نخواهیم کرد بلکـه خـود ایـن تنگنـا    ت

  شوند که بتوانیم فرصتهای جدیدی را کشف کنیم. می

دانم و در ایـن   من هم فرمایشات آقا را کامل می کروبی:

کنم. همین طور باید باشد و روز بـه روز   باره صحبت نمی

  تر شود. شود و آگاهی باید گسترده تر می نفوذ دارد قوی

سوال دومم از آقـای مهـدی کروبـی     زادی:ندای سبز آ

هست، درباره رابطه جنبش با نیروهـای امنیتـی. آقـای    

توانـد سـپاه و نیروهـای     کروبی، جنبش سبز چگونه می

امنیتی را به خود جـذب کنـد تـا ایـن ابـزار سـرکوب       

حاکمیت تبدیل به اهرم حمایت از مطالبات مردم شود؟ 

انـدهان عالیرتبـه   اید که با فرم چه اقداماتی انجام داده

ها را از سرکوب و خشونت بـاز   سپاه سخن بگویید و آن

دارید؟ آیا اساسا به نظر مشا سـپاه قابـل بازگشـت بـه     

  مردم هست یا خیر؟

سپاه نهادی است از انقالب، فداکاری هم کـرده.   کروبی:

بسیج حتا وابسته به او بوده و همه ما هـم در انقـالب و   

ه که بحث خاص خودش را مجلس بسیج را دادیم به سپا
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هـای کـرد کـه خـوب درخشـید و       دارد. سپاه فداکاری

دهند که چهـره سـپاه را    متاسفانه حرمتهایی انجام می

مخدوش کننـد و از طـرف دیگـر سـپاه را در مسـائل      

اند که مشکالتی هم برای  سیاسی و اقتصادی فعال کرده

آید، چون خـالف دسـتورامام    سپاه به وجود آمده و می

اند. امـا در عـین حـال همـین سـپاه کـاری        دهعمل کر

ایشان هم که علنا  زنند و عده اند با حرفهایی که می کرده

آینـد   بینید که می اش را هم می اند. نمونه روگردان شده

  آید. در تلویزیون سخنرانی کنند آن قضایا پیش می

سپاه از همین مردم است، وابسته به همین مردم اسـت،  

دارد، و ما نباید به ارگانی که این قـدر  با دل مردم رابطه 

فداکرای کرده آسیب بزنیم. اجماال شرایطی را نـه فقـط   

اند کـه جـرات    برای سپاه، که برای افراد به وجود اورده

کننـد بـا ایـن     کنند با من تماس بگیرند. و گمان می نمی

شود کار کرد. مگر سپاه چند نفر نیـرو دارد؟   ها می فشار

  کنند؟ و میدان داری میچند نفر این هیاه
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خـرداد هسـتیم در ایـن فرصـت      ۲۲در آستانه  مجری:

تاریخی به عنوان آخرین صـحبت هـر دو بزرگـوار چـه     

 صحبتی دارند؟

عرض ادب و سالم و تقـدیر وتشـکر بـه مـردم      کروبی:

ها شـهید داده، زنـدانی    کنیم. به خصوص به خانواده می

ها  ر شده، به آنکا داده، مجروح داده، حتا افراد از کار بی

  کنیم. هم عرض سالم و تشکر می

کنم. مردم کار بزرگی انجـام   موسوی: از مردم تشکر می

تـرین   دادند. آنان در برابر سرکوب، زدن، حبس، بـزرگ 

توان را از خودشان نشان دادند و رفتارشـان در تـاریخ   

کنم که ان شـاء الـه    نظیر بوده و من دعا می کشور ما بی

ها و یقـین   ها و ایستادگی د به این نیتخداوند خیر بده

ها نتیجـه خواهـد اد. و    ها و نیت دارم که این ایستادگی

تواند مسائلی کـه بـر مـردم     هیچ یک از افراد ملت نمی

  گذشته و نشانه مظلومیت مردم ماست را فراموش کند.

ــاره کهریــزک گفتــه  ام،  مــن جاهــایی مســائلی را درب

ن مردم و شـالق زدن  خبرهایی بود که درباره لخت کرد
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ها را با  هایی که تنها توانستنیم برخی از آن ها. صحنه آن

شـود کـه    امکانات محدودی که هست ببینیم. گفته می

هزاران فیلم دیگر هست که مطرح نشده و دیده نشـده  

ای که ماشین  به خاطر مالحظاتی که هست. همین صحنه

هـن  شـود از ذ  شود مگر می دوبار از روی یک نفر رد می

ها  ادم پاک شود؟ این اهانت به کل مردم است. ملت این

را دید و ایستاد و شجاعتش بیشتر شد. من یقـین دارم  

ای که مردم دارند در شرایط مختلف مبارزه  با این روحیه

خودشان را ادامه خواهند داد و با حفظ روش مسـالمت  

ما ممکن اسـت در    شیوه خودمان را ادامه خواهیم داد.

خود را جمـع کنـیم ولـی در صـحنه دیگـر       یک صحنه

حضور خود را ادامه خواهیم داد و این آینده ملت ماست 

و اینده کشور ماست، آینده مردم ماست، آیده فرزندان 

خواهیم کز کرده باشـیم و عـده خاصـی     ماست. ما نمی

حکومت کنند و مردم به هیچ شمرده شوند، آزادی هـی  

هـا   مـردم بـه آن  مردم سلب شود و دیگران بدون آنکه 

وکالتی داده باشند خود را وکیل مردم بدانند. بدانیم که 
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آید و همه بـادی   با تالش و همت و فداکاری به دست می

هـای الزم و یقینـا    حاضر باشیم برای پرداخـت هزینـه  

خداوند این راه را حمایت خواهد کرد. االن در یک منظر 

ایـن راه  بهتریم در مقایسه با یک سال پیش. ان شاء اله 

 تر ببینیم. تر و پربار را سبز
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 موسویمیرحسین  و کروبیمشترک مهدی  بیانیه

 برای حفظ جان و مال مردم، راهپیمایی برگزار نخواهد شد. 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مردم آگاه و هوشیار ایران

حضور و مشـارکت آگاهانـه و مسـئوالنه شـما در پـای      

خذ رأی دهمـین دوره انتخابـات ریاسـت    صندوق های ا

جمهوری در سال گذشته و بهره گیری گسترده از حـق  

رأی برای تعیین سرنوشت توسط یکایک شما، حرکتـی  

عظیم و حماسه جاودانه بود که می رفت مسـیر آینـده   

کشور را از سرازیری مخوفی که گرفتار آن بود و امـروز  

قلّه های آشکارتر شده است به سمت افق های روشن و 

افتخار که شایسته ملّت بزرگ ایران است برگرداند کـه  

متاسفانه دستان نا پاک در آراء پاک شما دست بـرده و  

نتیجه به گونه ای اعالم شد که موجب حیـرت همگـانی   
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گردید و اعتراضات یک پارچه شما مردم آگاه در جهـت  

احقاق حق از دسـت رفتـه را برانگیخـت ولـیکن صـد      

ی و حضور مسالمت آمیز شما به جـای  افسوس راهپیمای

آنکه مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد سـرکوب شـد و   

شما ملت همیشه سربلند هزینه های بسیاری را در طی 

یک سال گذشته برای احقاق حق به یغمـا رفتـه خـود    

پرداخته اید. راهپیمایی بزرگ و فراموش نشدنی شما در 

گذشـت  خرداد سال گذشته سند حقانیتی است که  ۲5

زمان نیز نخواهد توانست از اعتبار آن بکاهد. انتظـارات  

به حق شما مردم عزیز ما را بـر آن داشـت کـه جهـت     

پاسداشت آن حماسه به یغما رفته و پیگیـری مطالبـات   

به حق ملّتی سرافراز که علیرغم همۀ سرکوب ها دست 

از روش مسالمت آمیز بر نداشـته و امیدوارانـه آینـده    

کشور خود و فرزندان خود طلب می کنند روشن را برای 

خرداد در حماسـه   ۲۲برای سالگرد روز فراموش نشدنی 

ملی در انتخابات تقاضای برگزاری راهپیمایی بنمائیم. ما 

قانون اساسی جمهوری اسالمی که بر  ۲7نیز طبق اصل 
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حق بی چـون و چـرای ملـت در تظـاهرات و اعتـراض      

وز تنش و گرفتن صراحت دارد و با هدف جلوگیری از بر

بهانه از دست سرکوبگران و تأمین امنیت انتظامی ملت، 

درخواســت برگــزاری تجمــع و راهپیمــایی در ســالروز 

خرداد از میدان امام حسین تا میدان آزادی  ۲۲حماسه 

را در موقع مقتضی تسلیم اسـتانداری تهـران و وزارت   

کشور نموده که متاسفانه با بهانه تراشی های متعدد این 

 درخواست بی پاسخ مانده است.

لذا تعدادی از احزاب و گروههای اصالح طلب جهت رفع 

بهانه جوئی ها درخواست مشابهی را بـه وزارت کشـور   

ارائه دادند که سیر آن و پاسخ نهائی وزارت کشـور بـه   

این درخواست در نامۀ اخیر نمایندگان و احزاب اصـالح  

یدی بـه اخـذ   طلب آمده است و آنان اعالم کرده اند ام

 مجوز از این دولت ندارند.

ساعت به زمان پیش بینی شـده   88اکنون در حالی که 

برای راهپیمایی باقی نمانده است با عنایت بـه گـزارش   

نمایندگان احزاب اصالح طلب و نیز جهت حفظ جـان و  
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مال مردم اعالم می داریم راهپیمایی پیش بینـی شـده   

ابقه سیاه یک سال برگزار نخواهد شد. بدیهی است با س

گذشته در سرکوب معترضانی که تنها جرمشـان طلـب   

نمودن رأی خـود بـه شـیوه ی مسـالمت آمیـز بـود و       

همچنین اخبار رسیده از سازماندهی مجدد افراطیـون و  

سرکوبگران در جهت یورش به مردم بی دفاع و مظلـوم،  

از مردم و معترضان می خواهیم خواسته و مطالبـات بـه   

ز مجاری کم هزینه تـر و مـوثرتری دنبـال    حق خود را ا

 کنند.

این خودفریبی و ساده انگاری است که تصـور شـود بـا    

تهدید و تحقیر و دروغ در توپخانه هایتان توانسته ایـد  

حرکت اعتراضـی مـردم را منکـوب و سـرکوب کنیـد.      

علیرغم ادعاهای کرکننده رسانه به اصطالح ملی صدا و 

نی بـر تحلیـل رفـتن    سیما و مطبوعات حامی دولت مب

نیروهای جنبش اعتراضـی مـردم ایـران، خـود دسـت      

اندکاران و سیاستگذاران بیش از هر کس به ایـن نکتـه   

واقفند که جنبش زنـده اسـت و افتخـار واقعـی از آن     
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کسانی ست که علیرغم همه تهدیدها و مخـاطرات، نـا   

امنی ها، علم به عواقب احتمالی مالی و جـانی هنـوز از   

شان دست نکشیده اند و حتّی یـک اعـالم   اعتراض بحق

حضور کوچکشان، وحشت بر سرتاپای سرکوبگران مـی  

اندازد و لشگرکشی همه جانبه انتظامی و امنیتـی را بـه   

 دنبال می آورد.

و این رسم دولتی نامشروع است که جز به موافقان خود 

مجوز راهپیمایی نمی دهد با این حال راهی را کـه شـما   

برگزیده اید مسدود شـدنی نیسـت و    ملّت بزرگ ایران

شما خلّاقانه نقش آفرینی خود را در این مسیر متجلّـی  

خواهید ساخت و ما نیز در همه حال تا رسـیدن صـبح   

 روشن فردا در کنار و همراه شما خواهیم بود.

 والسالم علی من اتبع الهدی

 مهدی کروبی و میرحسین موسوی
 ۴۸۱9خرداد  ۳۳
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 خرداد ۵۵ اطالعیه پیرامون

 و هتک حرمت بیوت مراجع 

 

 

 بسمه تعالی

خرداد  ۲۲خودداری از صدور مجوز راهپیمایی برای روز 

بیش از هر چیز نشان دهنده تـرس دولتیـان از تکـرار    

 است. 88خرداد سال  ۲5حماسه 

دهد  سابقه درتهران نشان می امنیتی بی -آرایش نظامی

رغم یـک سـال سـرکوب و حـبس واسـتفاده       که علی

هـای   های دولتی و هزینه سویه از صداوسیما و رسانه یک

هزاران میلیارد تومانی، تمامیت طلبـان نتوانسـته انـد    

مردم را به صداقت و صحت عمل خود متقاعد سازند. که 
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توانستند چه نیاز به این همه هزینه و لشگرکشی  اگر می

 و دروغ پردازی؟!

سـپس   خرداد و ۲۲حمله به مردم و دانشجویان در روز 

حمله به دفتر مرجع بزرگوار حضرت آیـت اهلل العظمـی   

صانعی وحمله به دفتر حضرت آیت اهلل العظمی منتظری 

و توهین به جناب حجت االسالم و المسلمین کروبـی از  

شدت بحران و اغتشاش فکری در میان مهاجمان خبـر  

 دسـت  به ای بهانه مردم امسال،  خرداد ماه ۲۲دهد.  می

 قطعنامـه  از ناشـی  پیامـدهای  آن بـا  تا ندادند دولتیان

شورای امنیت را، کـه بـه دلیـل سـوءمدیریت و      19۲9

های عوام فریبانه بر سر کشور و ملت ما تحمیل  سیاست

شده است، بپوشانند و نیز عواقب اقـدامات منافقانـه و   

 خرداد را از یادها ببرند. 18ظالمانه در مراسم روز 

نشان داد و نشـان   خرداد بلوغ جنبش عظیم سبز را ۲۲

داد که هر شهروند سبز هر جا که باشد، از خانه و اداره و 

محل کار و کارخانه و مدرسه و خیابـان، بـا ابتکـارات و    

 خالقیت، خود یک جنبش است.
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جنبش سبز آن آگاهی را دارد که به گونه ای عمل نکند 

های غلط خـود   خواهان بتوانند پیامد سیاست تا تمامیت

هــای اقتصــادی و فرهنگــی و سیاســی و  را در زمینــه

سیاست خـارجی بپوشـانند. امـروز دولتیـان بـیش از      

های هسـتند کـه بتواننـد     همیشه محتاج حادثه سازی

هـا   تبعات مصائبی را که بر سر کشور آورده اند از چشم

قـدر و   پنهان نگه دارند. حمله به دفتر یک مرجع عـالی 

مـام )ره(  یکی از شاگردان مورد عالقه و محبت حضرت ا

ها است. ولی  سازی ورود به مرحله جدیدی از این بحران

آمران و عامالن این اقدام خطرناک بدانند که حملـه بـه   

هـا تنهـا    مراجع و هتک حرمت و زیرفشار قرار دادن آن

 برد. مشروعیت نظام را از بین می

آیا فراموش کرده اند حمله به بیت حضرت امام )ره( بود 

خـرداد   15هـای اسـتبداد را در    ایهکه زمینه برچیدن پ

فراهم کرد و باز هم عبرت  57و سپس بهمن سال  138۲

 نمی گیرند؟
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آیا با دانستن این تجربیات تاریخی است که بـر شـاخه   

 می نشینند و بن می برند؟

 میرحسین موسوی
 ۴۸۱9خرداد  ۳۱ 
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 سوم فصل

 راه؛ نقشۀ 
 سبز جنبش منشور 
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 هجدهم ی  بیانیه

 منشور جنبش سبز )ویراست نخست( 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

در اولین سال انتخابات دوره دهم ریاست جمهـوری بـا   

قامتی سرافراز، گرچه شالق خـورده، مجـروح و حـبس    

کشیده ایستاده ایم. با مطالباتی بـرای نیـل بـه آزادی،    

عدالت اجتماعی و تحقـق حاکمیـت ملـی و مطمـئن از     

احقـاق حـق   حق، چرا که جـز   پیروزی به یاری حضرت

 ملت چیزی نخواسته ایم.

ا ما ینفع الناس فیمکث فی فاما الزبد فیذهب جفاء و ام“
 ”االرض

 مـردم  بـه  آنچـه   اما رود، بین از و رود کناری به اما کف 

 مانَد. ن مىزمی در رساند مى سود
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از دروغ، تخلف و تقلب به کار گرفته شده در انتخابـات،  

زاده شد و شما مردم، روشـن  ” ست؟رای من کجا“سوال 

و بی ابهام به شـیوه ای مسـالمت آمیـز در راهپیمـایی     

 را سـوال  ایـن   1388خـرداد   ۲5تاریخی و بـی نظیـر   

 و جهـل  کـه  کسـانی  جـز  و زدید فریاد بلند و پرقدرت

 را آنهـا  گـوش  و چشـم  فعت پرستی و دروغمن و خرافه

 و شـنیدند  را آن همـه  جهان و ملی سطح در بود، بسته

 و کشـتن  و درفش و داغ جز بود؟ چه پاسخ ولی. دیدند

 و زدن زنـدانیان  برهنـه  تـن  به زنجیر و کردن حبس به

 دانشجویی؟ های خوابگاه به حمله

 و  ۲5 روزهای های کشی آدم و کهریزک فجایع یقین به

 ملـت  جمعـی  خاطره از حسینی عاشورای و خرداد  30

 بـه  انـت خی کـه  شود پاک هم نباید و شد نخواهد پاک

 تـوانیم  مـی  چگونـه  مـا . است گناهان بی و شهدا خون

 ماشین توسط آنها کردن زیر و مردم به مستقیم تیرهای

 .ببریم یاد از را پلیس
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 تمامیـت  ریـای  و فریـب  هـای  پرده اما ها رنج و ها خون

هان را دریدند و فساد نهادینه شده پشت پرده های خوا

ـ  دادهای تلـخ و  قدیس نمایی را نمایان کردند و این روی

نحوه تعامل دولتیان با مردم به همه اقشـار ملـت مـا از    

کارگران، معلمان، دانشجویان، روزنامه نگاران، استادان، 

روحانیون، کارآفرینان، بازاریان، زنان، مردان، جوانـان و  

هـای اجتمـاعی و اقشـار     پیران و همه فعـالین جنـبش  

ـ  مستضعف و میانه نشان داد ا در که ریشه مشکالت آنه

 کجاست.

اینکه کشور ما بیشترین اعدام ها را نسبت به جمعیتش 

در جهان دارد، ناشی از بزهکـاری گناهکـاران نیسـت،    

ناشی از رخت بر بستن عـدالت و مـدیریت و حکومـت    

خوب در جامعه ماست. و اینکـه حتـی مصـلحت هـای     

روزمره و عاجل حکومت باعث نشده است کـه تمامیـت   

از دروغ و فساد و خرافه و زیـر  خواهان و دولتیان دست 

پا نهادن قانون اساسی و سایر قوانین بردارند، نشـان از  

نفوذ عمیق این زشتی ها در الیه های درونی نظام دارد، 
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گویا در این الیه ها ساختی محکم برای دفاع از منـافعی  

شکل گرفته است کـه از عایـدی صـدها میلیـارد دالر     

میلیـارد دالر کـاال و    70درآمد نفتـی و واردات سـاالنه   

ن نظارت هـای مـوثر   سلطه بر نهادهای پولی و مالی بدو

 نشات می گیرد.

امروز بیت المال در معرض یغمای یغماگران قدیس مـآب  

رغم ادعاها و دستورهای شدید از  است و هنوز ملت علی

شناسایی و معرفی و محاکمه این مفسدان چیزی ندیده 

که در مجلس باز شـد  است. کجا رفت آن پرونده بزرگی 

 در یک معامله پایاپای بسته شد؟ و یک شبه

چه کسی جرات دارد پرونده واگذاری های بـزرگ را بـه   

به مراکز قدرت و نفوذ بـاز کنـد و    88بهانه اجرای اصل 

پرده از این غـارت بـزرگ ملـی کـه منجـر بـه ایجـاد        

 چـه  انحصارهای بزرگ اقتصادی شده اسـت، برکشـد؟  

 کمتـرین  نبـود  فاجعـه  از که اردد را شجاعت آن کسی

 نهادهـای  و امنیتی و نظامی دستگاههای بر مالی نظارت

 تحـت  را کشـور  اقتصادی فضای سراسر که دولتی شبه
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ال سـو  ما ملت باز و برآورد؟ دم اند داده قرار خود تاثیر

می کند که آیا این بود آن نظام اسالمی و عادالنه که در 

ملت چه مشکلی ایجاد پی آن بودیم. شفافیت در مقابل 

کاری از ملت پنـاه بـردیم؟ آیـا آن     می کرد که به پنهان

اصل طالیی شفافیت حکومت در مقابل ملت را از زبـان  

کاری نکنید “گفت:  پیر جماران یادمان رفته است که می

 ”هید.که نتوانید به مردم توضیح د

 

 !یاران عزیز راه سبز امید

ز گذشته اسـت  یک سال از پیدایش جنبش بی نظیر سب

و در این مدت سبزها مسافت بسیاری را در این مسـیر  

امید طی کرده اند. بـه برکـت دل بریـدن از مسـاعدت     

دولتیان و روی آوردن به خانه های خود و قبله قراردادن 

آنها و توسعه شبکه های اجتماعی روابـط پایـدار قابـل    

اتکایی بین آحاد ملت ایجاد شده اسـت و شـبکه هـای    

-اجتمــاعی در حیطــه آگــاهی هــای سیاســی پایــدار 

اجتماعی و فرهنگی معجزه کرده اند. کافی است تنها به 



 

 چنین گفت میرحسین 909

تولیدات هنری ایـن شـبکه و میـزان تبـادل اخبـار و      

اطالعات و نظر و تحلیل که به صورت کامال دموکراتیـک  

جریان دارد نگاهی انداخته شود.جنبش سبز مـوجی از  

ز در حـوزه  گفتگو درباره مسائل مهـم و سرنوشـت سـا   

ریخ معاصـر مـا   عمومی بین مردم ایجاد کرده که در تـا 

 نظیر بوده است. بی

امروز بیش از همیشه تاریخ، مردم متجاوزان بـه حقـوق   

اساسی ملت را می شناسند و به نقض مکرر حقوق بشـر  

 آگـاهی  کشور قضایی–و کرامت انسانی در نظام امنیتی 

 پایمال در اهانخو تمامیت اندازه چه تا دانند می و دارند

 حقـوق  زمینـه  در ویـژه  بـه  ملـی  مشترک میثاق کردن

 رغـم  علـی  حال عین در و. اند رفته پیش مردم اساسی

 و تعامـل  همـین  برکت به خونبار، و گزنده و تلخ حواد 

نیت مردم همـواره بـر احساسـات    عقال جمعی، گفتگوی

رو بدخواهان با تمام تالش   آنان غلبه کرده است و از این

که کردند نتوانستند مردم آسیب دیـده و کشـته   هایی 

داده و حبس دیده را بـه خشـونت وا دارنـد. مبـارزه و     
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ایستادگی از طریق مسالمت آمیز کارآمدترین اسلحه ما 

های برقی و چماقداران و قداره  درمقابل گلوله ها و باتوم

 فرهنگ و بد دهان بوده است. بیکشان 

می بینند کـه چـه    توده های میلیونی ملت بزرگ امروز

کسانی دشنه در دست به دنبال زنان، مـردان، پیـران و   

جوانان می دوند و چه کسانی با برخورداری از فرهنگـی  

هـای عمـومی رکیـک تـرین      نازل، در تظاهرات و جمع

کلمات و جمالت را بر زبان می آورند و مـردم بـه جـای    

اینها، نماهنگ های زیبا ساخته اند و پوسترهای پرمعنـا  

ه یکدیگر هدیه کرده اند و فیلم ها و عکس هـای بـی   ب

شماری از زندگی و مبارزه مردم تهیه و پخش کرده اند و 

 را این چنین جاودانی کرده اند: غصه ها و درد های خود

 ست گم شده ست طفلی به نام شادی دیری

 با چشم های روشن براق

 با گیسویی بلند به باالی آرزو

 هرکس از او نشانی دارد

 ا را کند خبرم
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 این هم نشان ما

 یک سو خلیج فارس

 دگر خزر* سوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
 * استاد شفیعی کدکنی

 

 

 



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 912

 

 

 !یاران سبز راه امید

در آغاز سال جدید صبر و استقامت، به توصیه دوستان 

منشوری برای همـاهنگی و همـدلی بیشـتر و تقویـت     

ایـن   ادامه هویت مشترک جنبش سبز تهیه شده که در

 مقدمه تقدیم می شود.

طبیعی است که متن پیشنهادی نتواند پاسخگوی همـه  

سلیقه ها و مطالبات باشد. دلگرمی این همـراه کوچـک   

برای ایـن معضـل، راه حلـی بـود کـه تعـدادی از رای       

دهندگان در آستانه انتخابات سال گذشته پیدا کردنـد.  

نـد  در زنجیره سبز میدان تجریش تا میدان راه آهن بود

کسانی که می گفتند میان بد و بدتر، بد را انتخاب مـی  

یـاد   کنند و این انتخاب پیوستگی آن زنجیره محکم بـه 

ماندنی را ممکن ساخت. اصالح واقعی از همـین تمیـز و   

نتخاب این و یا آن شـروع مـی   مسئولیت پذیری برای ا

 شود.
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این متن قدم اولین است و جنبش سبز در سیر تکـاملی  

 کاملتر و زیباتری خواهد آفرید. اهلل متنخود انشاء

تلک الدار االخرۀ نجعلها للذین ال یریـدون علـوا فـی    “

 ”و ال فسادا و العاقبۀ للمتقین االرض

و آن سرای آخرت را برای کسانی قرار دادیم که خواهان 

جام نیکـو از  جویی و فساد در زمین نیستند، و فر برتری

 آن پرهیزگاران است.

 

 

 هدافا و ها ریشه

بروز انحرافات گوناگون و موانع بتدریج سـازمان        -1

یافته در مسیر تحقق اهداف و آرمان هایی چون عدالت، 

استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی که مردم بـه خـاطر   

آنها انقالب شکوهمند اسالمی را به پـا کردنـد، ظهـور    

گرایشات تمامیت خواهانه در میان برخـی از مسـوولین   

نقض حقوق بنیادین شهروندان، بی حرمتی به حکومتی، 

کرامت انسانی، سـوءمدیریت دولتـی، افـزایش فاصـله     
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طبقاتی و محرومیت های اقتصادی و اجتمـاعی، قـانون   

گریزی بل قانون ستیزی برخی مجریان قـانون، نادیـده   

گرفتن منافع ملی و مـاجراجویی هـای عوامفریبانـه در    

ی و دردناک اخالق تعامالت بین المللی، فراموشی تدریج

و معنویت برای قدرت عواملی است که به نضـج گیـری   

نگرش های اعتراضی در میان دلسوختگان، دردمندان و 

قاطبه مردم ایران در سال های اخیر انجامید کـه بـروز   

بارز و نیرومند آن در جنبش سبز مـردم ایـران پـس از    

 جلـوه   1388انتخابات دهم ریاست جمهوری در سـال  

 .کرد

ــبش      -۲ ــبز  جن ــا س ــدی ب ــه پایبن ــول ب  و اص

 خود ایرانی، و دینی و اخالقی انسانی، بنیادین ارزشهای

 جمهوری نظام در شده طی روند گر اصالح و گر پاالیش را

 بـر  و دانـد  می انقالب از پس های سال در ایران اسالمی

چوب قانون اساسی و احتـرام  چار در حرکت اساس این

 وجه همت خویش قرار خواهد داد.ا به نظر و رای مردم ر
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جنبش سبز حرکتی در تداوم تالش مردم ایـران        -3

برای دستیابی بـه آزادی و عـدالت اجتمـاعی و تحقـق     

حاکمیت ملی است که پیش از این در برهه هایی چـون  

انقالب مشروطیت، جنبش ملـی شـدن نفـت و انقـالب     

 المی خود را جلوه گر ساخته است.اس

انی تجربه معاصر در تـالش بـرای تحقـق    بازخو      -8

اهداف واالی اجتماعی مردم ایران نشان میدهد که تنها 

از طریق تقویت جامعه مدنی، گسترش فضای گفتگـوی  

اجتماعی، ارتقاءسطح آگاهی و جریـان آزاد اطالعـات،   

مشارکت موثر احزاب و تشـکل هـا وهمچنـین زمینـه     

ــا   ــنفکران و فع ــت آزاد روش ــرای فعالی ــردازی ب الن پ

سیاسی وفادار به منـافع ملـی در چـارچوب     -اجتماعی

تحول خواهی و ایجاد تغییر در وضعیت موجود می توان 

اهداف جنبش سبز را عملی کـرد و ایـن امـر مسـتلزم     

توافق و تاکید بر اصول حداقلی و مطالبـات مشـترک و   

ایجاد تعامل و هماهنگی میان همه نیروهایی اسـت کـه   

ـ  تقل بـا پـذیرش تکثـر در    علی رغم داشتن هویت مس
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ش درکنـار یکـدیگر   درون جنبش، زیر چتر فراگیر جنب

 قرار می گیرند.

 بنیادین کارهایراه

جنبش سبز، یک حرکت اجتماعی فراگیر اسـت        -1

که هرگز خود را مبری از خطـا نمـی انگـارد و بـا نفـی      

هرگونه مطلق نگری شرک آلود، بر گسترش فضای نقد و 

یرون جنبش تاکید دارد. دیده بـانی  گفتگو در درون و ب

سیر حرکت و تحول جنبش از سوی همـه فعـاالن و بـه    

خصوص صاحبان اندیشه و عمل امری حیاتی است کـه  

امیت خـواهی و  می تواند جنبش را از لغزش به ورطه تم

 فساد بر حذر دارد.

الن جنبش سبز، مردم ایـران همـه   فعا  در نگاه      -۲

راز و سربلند هسـتند. جنـبش   خواهان ایرانی آباد سرف

سبز موافق تکثر ومخالف انحصارطلبی است. در نتیجه، 

دشمنی و کینه توزی با بدنه اجتماعی هـیچ بخشـی از   

جامعه جایی در جنبش ندارد. تالش برای گفتگو و تعامل 

با رقبا و مخالفان در فضایی سالم و آگاهی بخشی درباره 
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است که خود اهداف و اصول جنبش وظیفه همه افرادی 

را آگاهانه در زمره فعاالن جنبش سبز می انگارنـد. مـا   

 .ستیم و ایران متعلق به همه ماستهمه ایرانی ه

–گسترش و فعال سازی شبکه هـای اجتمـاعی         -3

 و اهـداف  سر بر گفتگو فضای تعمیق و -مجازی و واقعی

ی هویتی جنبش از جمله راهکارهـای محـوری   ها بنیان

 توجه ویژه کلیه فعاالن سبز است.است که مستلزم 

 حفـظ  بـر  مصـرانه  تاکیـد  عین در سبز  جنبش      -8

 در وخـارجی،  غیرملـی  نیروهای با مرزبندی و استقالل

 و نبـوده   سـتیزی  دگر با همراه منزوی راهی جستجوی

ت، آزادی، عـدال . نمیشـود  آلـود  تعصب گرایشات اسیر

نی استقالل، کرامت انسانی و معنویـت ارزشـهای جهـا   

هستند و تجربه آموزی از ملتهایی که برای دستیابی بـه  

این ارزشها تالش کرده اند و همچنین استقبال از نقـد و  

نظر مشفقانه همه آزدیخواهان و صلح طلبانی که بـرای  

ز دیگر رهایی نوع بشر و کرامت انسانها تالش می کنند ا

 راه کارهای جنبش است.
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 سبز هویت

 :اسالمی -ایرانی گنجینه

جنبش سبز با پـذیرش تکثـر درون جنـبش بـر           -1

استمرار حضور دین رحمانی سرشار از رحمت، شـفقت،  

معنویت، اخالق و تکریم انسان تاکید دارد و راه تقویـت  

ارزش های دینی در جامعه را تحکـیم وجـه اخالقـی و    

رحمانی دین مبین اسالم و نظام جمهوری اسالمی ایران 

اسـالمی و  -یـان میـرا  ایرانـی   می داند. ایجاد پیوند م

شوق به توسعه و پیشرفت در جامعـه، پرهیـز از اکـراه    

مردم به تقید به مرام، مسلک و رویه خاص و همچنـین  

مبارزه بـا اسـتفاده ابـزاری از دیـن و حفـظ اسـتقالل       

نهادهای دینـی و روحـانی از حکومـت تنهـا راه حفـظ      

ـ  ه جایگاه واالی دین و تداوم نقش برجسته آن در جامع

ایران است که به عنوان یکی از اصول بنیـادین جنـبش   

 سبز در سرلوحه امور جای می گیرند.

اسالمی همانا همزیستی  -رمز بقای تمدن ایرانی      -۲

و همگرایی ارزش های دینی و ملی در طول تـاریخ ایـن   
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سرزمین است. در این راستا، جنبش سـبز بـر حفـظ و    

ی و سرمایه هـای  تقویت ارزش های واالی فرهنگ ایران

های ملـی تاکیـد    غنی انباشته شده در رسوم و مناسبت

زدایی از تعصـبات نابجـا و    می ورزد و در این راه تقدس

بخشی درباره ویژگی های هویت آفرین آیین های  آگاهی

 ی را وجه همت خویش قرار می دهد.ملی و مذهب

ملت ایران در تاریخ مبارزات خویش برای کسب       -3

و استقالل، بارها خودباوری و اتحاد بر سر اصـول  آزادی 

را به نمایش گذاشته است. جنبش سبز ملـت ایـران بـا    

اتکا به این میرا  گرانبها و با تکیه بر خرد جمعی و نفی 

هرگونه خودمداری و خودخواهی در تالش برای تحقـق  

اهداف خویش، دستیابی به اجماع آگاهانه بـر خصیصـه   

ر گذاشتن عناصـر تشـتت زا را   های هویت آفرین و کنا

مورد نظر دارد و این امر را تنها با تکا به عقالنیتی میسر 

ـ  ی بـر  می داند که حاصل جمع خردهای مختلف و مبتن

 نظام عقالنیت توحیدی باشد.
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اسالمی اسـت کـه    -جنبش سبز جنبشی ایرانی      -8

در جستجوی دستیابی به ایرانی آبـاد، آزاد و پیشـرفته   

ن اساس، هر فرد ایرانی که توسـل بـه خـرد    است. بر ای

جمعی توحیدی را به عنوان مبنای تـالش بـرای ایجـاد    

فردای بهتر برای میهن خویش بپذیرد در زمـره فعـاالن   

ایران را متعلق به “جنبش سبز به شمار می آید. جنبش 

 ”.همه ایرانیان می داند

 حق حاکمیت مردم

جملـه  حاکمیت مردم بـر سرنوشـت خـویش از          -1

اصول خدشه ناپذیر جنبش سبز است و نهاد انتخابات به 

عنوان مناسب ترین شیوه تحقق این اصل مـدنظر ایـن   

جنبش قرار می گیرد. براین اساس، جنبش سبز تـالش  

های خود برای صیانت از آرای مردم را تا زمان اسـتقرار  

نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیرگزینشی و منصفانه کـه  

ل تضـمین باشـد، ادامـه    سالمت آن کامالقابشفافیت و 

رای و خواست مردم منشا مشروعیت قدرت خواهد داد.

 صـالحیت  گونـه  هر اعمال سبز جنبش و  سیاسی است
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 را استصوابی  نظارت عنوان تحت گزینشی و خودسرانه

سـی، حـق تعیـین سرنوشـت مـردم      اسا قانون با مغایر

  میکند. ا دانسته و با آن مبارزهوحقوق بنیادین آانه

دستیابی به اهدافی چون آزادی و عدالت تنها بر       -۲

پایه توجه به منافع ملی و حفظ استقالل میسـر اسـت.   

جنبش سبز با آگاهی از این امر، نسبت به هر اقدامی که 

برخالف منافع ملی و ناقض اصل استقالل باشـد مبـارزه   

می کند و این مسئله را در زمره موازین محوری خویش 

 ی داند.م

 سبز جنبش های ارزش

 خشونت از پرهیز و ها انسان کرامت

نخستین ارزش اجتماعی مـدنظر جنـبش سـبز          -1

دفاع از کرامت انسانی وحقوق بنیـادین بشـر فـارغ از    

ــت    ــت و موقعی ــیت، قومی ــذهب، جنس ــدئولوژی، م ای

اجتماعی است. استقرار و تضمین موازین حقوق بشر به 

دستاوردهای بشـری و حاصـل   عنوان یکی از مهمترین 

خرد جمعی همه انسانها مورد تایید و تاکید جنبش سبز 
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است. این حقوق خدادادی است و هیج فرمانروا، دولـت،  

مجلس یا قدرتی نمی تواند آنها را لغـو یـا بـه صـورت     

ناموجه و خودسرانه محدود کند. تحقق این امر مستلزم 

، حـل  احترام به اصولی چـون برابـری، مـدارا، گفتگـو    

مسالمت آمیز مناقشات و صلح طلبی است که خـود در  

پرتو ایجاد زمینه های الزم برای فعالیت آزاد رسانه های 

ــه   ــوگیری از سانســور، دسترســی آزاد ب مســتقل، جل

اطالعات، گسترش و تعمیق جامعه مـدنی، احتـرام بـه    

حریم خصوصـی افـراد، فعالیـت آزادانـه شـبکه هـای       

قواعد و مقررات در جهت  اجتماعی غیر دولتی و اصالح

  میان شهروندان امکان پذیر است. حذف هرگونه تبعیض

جنبش سبز یک جنبش مدنی است که پرهیز از       -۲

خشونت و حرکت در چارچوب موازین مبـارزه مـدنی را   

سرلوحه خویش قرار می دهد. این جنبش با اعتقـاد بـه   

تنها قربـانی خشـونت در هـر زمینـه ای     ” مردم“اینکه 

واهند بود، گفتگو، مبارزه مسالمت آمیز و توسـل بـه   خ

راهکارهای غیر خشونت آمیز را ارزشی خدشـه ناپـذیر   
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می داند. جنبش سبز با توجه به شرایط و مقتضـیات، از  

ــارزه  کلیــه ظرفیتهــای  اســتفاده آمیــز مســالمت مب

 .کرد  خواهد

 عدالت، آزادی و برابری

زش ها و آرمان عدالت جایگاه واالیی در میان ار      -3

های جنبش سبز به خود اختصـاص مـی دهـد. توزیـع     

عادالنه امکانات، چه در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 

و چه در ابعاد دیگر حیات انسانی از جمله اهداف خدشه 

ناپذیر جنبش سبز است که الزم است برای دستیابی به 

 تمامی تالش های ممکن انجام شود.آن، 

معه تنها در صورتی امکان پـذیر  گسترش عدالت در جا

در عرصـه داخلـی و    –است که نظام حاکم بـر کشـور   

کامال مستقل و فارغ از وابستگی بـه نهادهـا و    -خارجی

قدرت های سیاسی، طبقاتی و اقتصـادی عمـل کنـد و    

بتواند توسعه اقتصادی و ترقی کشور را به نحوی که رفاه 

م شـود،  و عدالت اجتماعی برای همه مردم ایران فـراه 

 تضمین کند.
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جنبش سبز با عنایت به لزوم تامین خواست ها و       -8

مطالبات به حق تمامی اقشار و طبقات اجتماع، بر پیوند 

کـه در برابـر   -با اقشار متوسط و کـم درآمـد اجتمـاع    

تاکیـد   -تر هسـتند  فشارهای اجتماعی/سیاسی ضعیف

بـا   دارد. این جنبش با الهام از اصل نهم قانون اساسـی، 

سلب حقوق اساسی مـردم بـه نـام حفـظ اسـتقالل و      

تمامیت ارضی کشور مخالف است و با تاکید بر استقالل 

سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، یگانـه راه حفـظ   

حاکمیـت مـردم   “منافع ملی و دفاع از مرزهای میهن را 

 در تمامی ابعاد می داند.” بر سرنوشت خویش

ری از اهـداف انکارناپـذیر   برقراری آزادی و براب      -5

انقالب اسالمی است که جنبش سـبز نیـز بـر ضـرورت     

دستیابی به آن تاکید دارد. نفی هرگونه انحصار فکـری،  

رسانه ای و سیاسی و همچنین مبارزه با حذف فیزیکـی  

هر اندیشه و دیدگاه در سرلوحه اهـداف جنـبش سـبز    

 قرار دارد. ضروری است در این جهت، برای رهایی مردم

از هرگونه سلطه سیاسی )اسـتبداد و انحصـار طلبـی(،    
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 فرهنگـی  و( اجتماعی های نابرابری و اجتماعی )تبعیض

 بـر  سـبز  جنـبش . شود تالش( فکری تقید و وابستگی)

 و جنسـیتی  تبعیض گونه هر نفی زنان، حقوق از حمایت

 .دارد ویژه تاکید اقوام و اقلیتها حقوق از حمایت

باور است کـه امنیـت تنهـا     جنبش سبز بر این      -2

امنیت دولت نیست، امنیت انسانی تک تک شـهروندان  

ایرانی است. امنیت برای آحاد مردم باید برقرار شود تـا  

آزاد از ترس و رها از نیاز تحت حمایـت قـانون زنـدگی    

کننــد. مداخلــه نیروهــای نظــامی و انتظــامی در امــور 

ر سیاسی، هر گونه دخالـت افـراد غیـر مسـول در امـو     

انتظامی و سلطه نیروهای امنیتی و انتظامی بر مقامـات  

 قـوه  اسـتقالل . است ملت و دولت امنیت  قضایی مخل

 و سیاسی امور در نظامی نیروهای مداخله عدم قضاییه،

 اعضــاء و دهنــدگان ســازمان بــا برخــورد و اقتصــادی

 جـدی  خواستهای از شخصی لباس به موسوم گروههای

 .است سبز جنبش
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رای تمامی اصول قانون اساسـی و بـه ویـژه    اج      -7

اصول ناظر بر حقوق ملت )فصل سوم( هدف و خواسـت  

 تجدیدناپذیر و حتمی جنبش سبز است.

آزادی زندانیان سیاسی، رفع محـدودیت هـای         -8

غیر قانونی و نگاه امنیتی علیه فعالیت احزاب و گروهها 

و جنبش های اجتماعی چـون جنـبش زنـان، جنـبش     

ویی، جنبش های کارگری، جنبش های اجتماعی دانشج

 عامالن و آمران  و امثال آن، و همچنین محاکمه عادالنه

 نتیجـه  به معترضان کشتن و شکنجه انتخابات، در تقلب

 حامیـان  و پـردازان  نظریه محاکمه و افشاء و انتخابات،

 راهکارهـای  از حکومـت  مختلـف  های الیه در خشونت

 قـرار  توجـه  مـورد  بایـد  هزمین این در که است روشنی

 .گیرد

بـه خالقیـت هـای فـردی و      احتـرام  و مـداری  اخالق

 اجتماعی

با کمال تاسف باید اذعان کرد که اتخاذ سیاسـت        -1

های نادرست سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصـادی از سـوی     
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حاکمان به افول اخالق و تنزل سطح سرمایه اجتمـاعی  

یـد بـر   در جامعه منجر شده است. جنبش سـبز بـا تاک  

ضرورت احیای اخالق به مثابه فصـل مشـترک و پیونـد    

دهنده حیات اجتماعی مردم ایـران، در مبـارزات خـود    

برای اجرای حقوق ملت، کامال نسبت به اصـول اخالقـی   

 پایبند خواهد بود.

جنبش سبز را نه می توان یـک حـزب متمرکـز          -۲

 دانست و نه مجموعه ای از افراد سازمان نایافتـه و بـی  

هدف. مرور تجربه تاریخی مردم ایران نشان می دهد که 

آنها همواره و در بزنگاههای تاریخی، هوشیاری، توانایی 

و درک واالی خویش را به منصه ظهور رسانده انـد و بـا   

تکیه بر قوای خالقه خویش، راه را بـرای دسـتیابی بـه    

 اهداف خود هموار ساخته اند.

بنیادین خود، با تکیه جنبش سبز بر پایه اصول و مبادی 

هم، اندیشه و نوآوری هـای  ف بر  بر شبکه های اجتماعی

مدنی ملت ایران تکیه دارد و دستیابی به آرمـان هـایی   

چون عدالت و آزادی را به شکوفایی ایـن خالقیـت هـا    
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اینـک مـی   ” هر ایرانی، یک ستاد“منوط می داند. شعار 

 د.تبدیل شو” هر ایرانی، یک جنبش“تواند به شعار 

 

 قانون گرایی و مذاکره

جنبش سبز با پیگیـری اهـداف و آرمـان هـای           -1

همیشگی انقالب اسالمی و با اتکا به بازخوانی انتقـادی  

 در خصـوص  بـه  –تحوالت صورت گرفته پس از انقالب 

 مـردم  مشترک میثاق برپایه -دولت و ملت روابط عرصه

ـ  به دستیابی پی در اساسی، قانون یعنی ایران  ای دهآین

 .است ایران ملت برای روشن

” اجرای بدون تنازل قانون اساسی“در این راستا،       -۲

راهکار اصلی و بنیادین جنبش سبز است. این جنبش بر 

این باور است که تنها بـا بازگشـت بـه قـانون و الـزام      

نهادهای مختلف به رعایت آن و برخورد بـا متخلفـان از   

، می توان از بحران هـای  قانون در هر موقعیت و جایگاه

مختلفی که دامنگیر شده اسـت رهـایی یافـت و در راه    

ترقی و توسعه میهن گام برداشت. جنبش سبز در عـین  
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حال کامال توجه دارد که قانونگرایی به معنای اسـتفاده  

ابزاری از قانون توسط حاکمان نیسـت. بایـد شـرایطی    

روا و فراهم آورد تا قانون وسیله اعمال خشونت های نـا 

موهن، نقض حقوق بنیادین شـهروندان قـرار نگیـرد و    

 خشونت، بی عدالتی و تبعیض قانونی نشود.

 متـونی  اساسی قانون جمله از و  قوانین کشوری      -3

 را حـق  ایـن  ملتی هر. نیستند ناپذیر تغییر و همیشگی

 در اصالح به خویش، حرکتی سیر تصحیح با که داراست

 تنهـا  کـه  داشت توجه باید اما .کند اقدام جاری قوانین

 که در قانون اساسی مورد پذیرش است اصالحی و تغییر

 همه مشارکت با و اجتماعی گفتگوی و مذاکره فرایند در

 و تصـلب  از پرهیـز  بـا  و اجتمـاعی  گروههـای  و اقشار

 .پذیرد صورت زورگویی و انحصارگرایی

گسترش جامعه مدنی و تقویت حوزه عمومی در       -8

اصول اساسی جنبش سبز است. این جنبش بر این  زمره

باور است که حفظ منافع ملـی و دسـتیابی بـه اهـداف     

انقالب اسالمی و همچنین کاستن از تبعات ناخوشـایند  
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بحران موجود مستلزم مذاکره و گفتگو میان نمایندگان 

های مختلف فکری و سیاسی است و در این راسـتا   گروه

و گفتگوی شفاف به منظـور  از هرگونه دعوت به مذاکره 

نازعات اجتماعی اسـتقبال  دفاع از حقوق مردم و حل م

 می کند.

این جنبش خواهان قدرت بخشـی بـه اقتصـاد          -5

 افـزایش  و المللی و سرمایه گذاری کشور در صحنه بین

 خواهـان  سـبز  جنـبش . است ایران مردم خرید قدرت

 تعامـل  بـر  مبتنـی  عزتمنـد  و عقالنی خارجی سیاست

جویانـه و  ماجرا دیپلماسی طرد و دنیا با سازنده و فافش

زرگ و تاریخی ایران در عوام فریبانه و ارتقاء شان ملت ب

 جهان است.

 همراه کوچک جنبش سبز

 میرحسین موسوی

  1389خرداد  ۲5
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 پیام تسلیت به مناسبت رحلت عالمه محمد حسین فضل اهلل
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وحانی و فقیـه نوانـدیش آیـت اهلل سـید     رحلت عالم ر

محمد حسین فضـل اهلل از مراجـع درد آشـنای جهـان     

اسالم را به ملت لبنان و پیروان و خانواده محترم ایشان 

  .گویم تسلیت می

او شخصیتی مجاهد وفقیهی آزاد اندیش بود که همواره 

با تکیه بر دانش فراوان و نگاهی آگاهانه ودور از تحجـر  

ت خود ومسلمانان جهان بود. امیـد اسـت   راهگشای مل

روش و بینش روشـنگرانه او توسـط عالمـان متعهـد و     

شاگردان دلسوز ایشان دنبال شـود. مسـلمانان امـروز    

نیازمند فقیهان شجاع، آگاه و نوانـدیش چـون ایشـان    

هستند تـا بتواننـد در دنیـای متحـول امـروز درکنـار       
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ه را بسوی آزادیخواهان روشنفکر و دانشمندان متعهد را

آینده باز کنند ودر میان جامعه بشری جایگاه شایسـته  

  .خودرا بدست آورند

 میرحسین موسوی

 ۴۸۱9تير  ۴۱
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 شورای امنیت سازمان ملل متحد 71۵1یادداشتی پیرامون قطعنامۀ 

 

 بهتحریم ها آخرین میخ را 

 چشم انداز بیست ساله خواهد کوبیدتابوت  

 
 7831تیر  71

 

شورای امنیت صادر  19۲9سرانجام و متاسفانه قطعنامه 

توانسـت بـا تـدبیر     هایی که می شد. قطعنامه و قطعنامه

وعقالنیت بر کشور ما تحمیـل نشـود. تاکیـد بـر ایـن      

واقعیت نمک پاشـیدن روی زخـم نیسـت؛ بلکـه از آن     

تر  روست که تجاهل در این زمینه پیامدهای آن را وخیم

ه بگوئیم این قطعنامـه چـون یـک    خواهد ساخت. اینک

دستمال استفاده شده است مصائب ناشی از سیاستهای 

پر هیاهو وعوامفریبانه راتخفیف نخواهـد داد. البتـه در   

ان، فحش و توهین به کشـورهای دیگـر ممکـن     این می
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ای کم اطالع داشته باشـد   است مصرف داخلی برای عده

تـاثیری   تـر کـردن اوضـاع    اما در واقعیت بیرونی جز بد

نخواهد داشت. مگر تردید داریـم کـه مسـئوالن ایـن     

ها همواره منافع خود را در چهارچوب منافع ملـی   کشور

کنند و نه متاسفانه مانند برخی از  کشورشان تعریف می

سیاستمداران ما که منافع خود وجناح خود رابـه جـای   

زنند. من امیـدوارم کـه ملـت مـا بـه       منافع ملی جا می

ــه وز ــخی ک ــی از  پاس ــه یک ــیه ب ــه روس یرامورخارج

های عوامانه داد دقت کرده باشند. این جوابیه  سخنرانی

کند  یک واقعیت بدیهی در روابط بین الملل را تکرار می

و اینکه برای روسـیه )وشـما کشـورهای دیگـر چـون      

آمریکــا، چــین، ترکیــه و برزیــل و... را اضــافه کنیــد( 

ـ  مهم ت، اگرچـه  ترین مساله حفظ منافع ملی روسیه اس

درک این نکته ساده برای کسانی که اسیر منافع کوتـاه  

مدت خویشند مشکل باشد. بـرای اینجانـب ماننـد روز    

روشن است که این قطعنامه بر امنیت و اقتصاد کشور ما 

اثرخواهد گذاشت. تولید ناخالص را پائین خواهـد آورد،  
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بیکاری را بیشـتر خواهـد کـرد، مـردم را در تنگنـای      

یشترمعیشتی واجتمـاعی قـرار خواهـد داد،    مشکالت ب

فاصله ما را ازکشـورهای در حـال رشـد جهـان بـویژه      

کشورهای همسایه رقیب بیشتر خواهد ساخت و آخرین 

میخ را بر تابوت چشم اندازبیست ساله خواهـد کوبیـد.   

کدام عقل سلیم است که نداند کشـورما امـروز پـس از    

از گذشته شده تر  تر و منزوی صدور قطعنامه آسیب پذیر

  است؟

ــه در دام    ــه ک ــر در منطق ــورهای دیگ ــت کش سرنوش

های مغرورانه ومیان تهـی دولتیانشـان افتادنـد     لفاظی

وسرنوشت شوم و ترحم برانگیـزی پیـدا کردنـد بایـد     

  .جلوی چشم همه ما باشد

آنچه در شرایط کنونی مهـم اسـت، اندیشـیدن بـه راه     

ای اسـتقالل،  حلهائی است که بتواند احتماالت خطر رابر

تمامیت ارضی و حقوق مشروع کشور به حداقل برسـاند  

و در عین حال پاسدار آزادی و حقوق شهروندان باشـد  

که حفظ امنیت ملی بدون پشـتوانه شـهروندانی آزاد و   



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 936

هـای سـبز مشـفقانه بـه راه      آگاه ممکن نیست. شبکه

تواند به دفع این شر عارض گشته کمـک   حلهائی که می

هـا   قبل از اشاره به تعدادی از این راه حل کند بپردازند.

تاکید بر محکومیت این قطعنامه ظالمانه ضروری اسـت.  

شویم که به سادگی ازجنایات  ما در شرایطی محکوم می

ای  در سرزمینهای اشغال شده فلسطین وبمبهای هسته

شود وحـق اسـتفاده صـلح آمیـز از      آن غمض عین می

تردیـد ایـن    ردد. بیگ ای ازما دریغ می تکنولوژی هسته

یک قطعنامه بر ضد ملت ماست. گرچه در کنـار آن مـا   

توانیم ازتاثیر سیاستهای ماجراجویانـه و مغشـوش    نمی

 ...چشم بپوشیم

تـرین آن   ترین راه حل و حتی فـوری  اولین وضروری -1

اطالع رسانی صادقانه به ملت است. این حق مردم است 

کـه در حـال   های دیگـری   که ماهیت قطعنامه و تحریم

ها بدانند این  افزوده شدن به آن است بشناسند. باید آن

ها و روی نـرخ بیکـاری و    ها چه اثری بر سفره آن تحریم

گـذارد. صـرفا    تورم وتولید وپیشرفت کشورو امنیت می
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گفتن اینکه این قطعنامه یک ورق پـاره اسـت مشـکل    

کند. اگر قرار اسـت مـردم در    مردم و کشور را حل نمی

بحرانی که ناخواسته در حال ورود به آن هسـتند   مقابل

ها جلب شود و  مقاومت کنند ضرورت دارد که اعتماد آن

اعتماد جـز ازطریـق راسـتگوئی حکومـت و شـفافیت      

  .آید اطالعات بدست نمی

ازمواردی که الزم است مردم حتما بداننـد خطـرات    -۲

امنیتی قابل پیش بینی ناشی از قطعنامه جدیـد اسـت.   

دانند مسیری که با ندانم کاری و  ی از ملت ما نمیبسیار

ایـم تاچـه حـد     مـورد درآن افتـاده   های بی گزافه گوئی

خطرناک است. اینکه کسانی بخواهند با بذلـه گـوئی و   

رجزخوانی خیال خود ومردم را راحت کنند خیانـت بـه   

خواهیم آمادگی مردم را بـه عنـوان    مردم است. اگر می

دگی در مقابل خطـرات احتمـالی   ترین عامل بازدارن مهم

قراردهیم باید در حد ممکن پیامدهای احتمالی امنیتـی  

ها برسانیم. اگر این اقـدام   شرایط موجود را به اطالع آن

های غیر  برای مسووالن کشور دشوار است حداقل رسانه
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دولتی آزاد گذاشته شوند که بدون اغـراق و دلسـوزانه   

  .مردم انتقال بدهندهای الزم را به  اطالعات و تحلیل

کند که دایره مشاوران پرونـده   شرایط تازه ایجاب می-3

تر شود. تا آنجا که نویسـنده   ای گسترده حساس هسته

اطالع دارد بر خالف دوران جناب اقای خاتمی عده کمتر 

وکم تجربه تری درگیر این پرونده حساس هستند. و بـه  

خوشایند و طور قطع یکی از دالیل ورود به این مرحله نا

بحرانی تنگ بـودن دایـره مشـاوران زبـده اسـت. در      

ــت  ــق دول ــورهای موف ــورداری   کش ــرغم برخ ــا علی ه

ازمشروعیت ناشـی از رعایـت میثاقهـای ملـی سـعی      

کنند در چنین مواردی ازعقالنیـت جمعـی و حتـی     می

اجماع نسبی استفاده کنند. چه اشـکالی دارد همچـون   

یـری در مـورد   پرونده گروگانهای امریکائی، تصـمیم گ 

ای کشـور بـه تصـویب     اصول حاکم بر سیاست هسـته 

مجلس برسد، نه آنکه مجلس درآخر کـار بـا مصـوبات    

های تصمیم گیران را توجیه نمایـد.   فرمایشی خرابکاری

چرا باید چند نفر پنهان از نظر مـردم در مـورد پرونـده    
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هائی که به سرنوشت همه ملت مربـوط اسـت تصـمیم    

بود مردم حاکم بـر سرنوشـت خـود    بگیرند؟ مگر قرار ن

باشند؟ چرا فکر کنیم که مردم باید با هرچه ما تصـمیم  

گرفتیم موافق باشند؟ آیا اصل مربوط به رفراندوم جنبه 

زینتی دارد که هر زمان برای حل مسائل مهـم کشـوربه   

افتد؟  شود طوفانی از اتهام و توهین راه می آن اشاره می

حساس نظـر ملـت را از    آیا جای آن نیست که در موارد

  این طریق پشت سر تصمیمات مهم قرار دهیم؟

در شرایط کنونی شکاف بـین ملـت و دولـت، خطـر      -8

بیگانگان و بد خواهان از همیشه بیشـتر اسـت. نتـایج    

ناشی از تقلب انتخاباتی و سرکوبهای بعـد از انتخابـات   

هـا و فسـاد و دروغ و    ومصائب ناشی از سـوء مـدیریت  

تهای اقتصادی و فرهنگی منجر به بحران آشفتگی سیاس

اعتماد به حکومـت و فاصـله گـرفتن مـردم از دسـت      

اندرکاران شده است. امروز ضـرورت پـرداختن بـه راه    

آمده است بـیش   17حلهای شبیه آنچه در بیانیه شماره 

دهد. یک دولت نامشـروع و   از همیشه خود را نشان می
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اند در مقابل تو سرکوبگر ودر حال جنگ با ملت خود نمی

تهدیدات بیگانه مقاومت نماید. در چنین حالتی یا بایـد  

به بیگانگان باج دهد و یا کشور را در آسـتانه خطـرات   

مهلک افکند. در این وضعیت ایجاد دورنمـای اطمینـان   

بخش برای انتخابات آزاد و رقـابتی و غیـر گزینشـی و    

ها و آزادی زنـدانیان سیاسـی    آزادی مطبوعات و رسانه

های شهدا وآسیب دیـدگان   رسیدگی جدی به خانوادهو

یک امر حیاتی است. اگر سـرمایه مـا در همـاوردی بـا     

شرایط خطیر کنونی، ملت است بایـد بـه ملـت وآراء و    

نظرات آن احترام گذاشت و درهر تصمیمی اکنون قبـل  

ازهمه به تاثیرات آن بر زندگی کارمنـدان و کـارگران و   

و مستضعف اندیشید. ایـن   معلمان و اقشار حقوق بگیر

عادالنه نیست که اقشار تهیدست و جوانان جویای کـار  

چــوب تصــمیمات مســتبدانه و ماجراجویانــه دولــت را 

بخورند. ودرعین حال همه شاهد باشند یک عده عربده 

کش چماقدار که به جـان ومـال وآبـروی مـردم در روز     

اند به عنـوان طرفـداری از دولـت در روز     روشن افتاده
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شن از به توپ بستن مجلس سخن بگویند. آیـا ایـن   رو

  جهان؟ اداره ٔ  است شیوه

هـای جنـاحی،    ها وتصـفیه  ها و دشمن تراشی با کینه -5

نظام بیش ازهمیشه دستانش از نیروهای کارآمد خـالی  

است. تاملی اندک به ماجراهای سال گذشته نیویورک و 

تواند ضعف مفـرط دولتیـان را نشـان     کنفرانس ژنو می

هد. کشور امروز برای عبـور ازایـن بحـران خطرنـاک     د

نیازمند استفاده از همه ظرفیتهـای مـدیریتی خـویش    

است. خطرآنچنان مهم است که بـه خـاطرآن اسـتفاده    

ازتجربیات ومنزلت شخصیت هائی چون جنابان هاشمی 

و خاتمی و روحانی و آقـازاده و الریجـانی و... ضـرورت    

نیسـت کـه از مسـافرت     داشته باشد. آیا تامل بر انگیز

رئیس جمهور سابق کشور )با احترامی که در سطح بـین  

توانسـت در   الملل دارد( برای استفاده از تریبونی که می

ای دفــاع نمایــد  آن از حقــوق ملــت درزمینــه هســته

جلوگیری شود؟ کیست که نداند اغلب مدیران برجسته 

و نیروهای زبده بـرای اداره کشـور در شـرایط بحرانـی     
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هـا بـه    هـا و سیاسـتگزاری   نی ازمدار تصمیم گیریکنو

کناری گذاشته شده ا ند؟ آیا این واقعیت آشکار، دلهره 

  آور و شک برانگیز نیست؟

سپاه امروز در گیر مسائل سوال برانگیـزی اسـت. از    -2

سویی اسلحه سپاه وبسیج به جـای دشـمن در مقابـل    

هـا و   مردم قرار گرفته است ودر سـرکوب و دسـتگیری  

ها ی نیروهای سیاسی و معترضین نقش درجـه   ازجوئیب

اول دارند و از سوی دیگر سپاه در حجم غیر قابل باوری 

درگیر مسائل اقتصادی است. به یقین بازگرداندن سـپاه  

توانـد هـم نقـش     های اصلی خود می به سوی مسوولیت

افتخار آمیزی که این نهاد در دفاع مقدس داشت احیـا  

طمع بدخواهان را کاهش دهـد و  کند وخطرات ناشی از 

هم در سالمت اقتصادی جامعه وکاهش امواج روز افزون 

فساد و دلگرمی بخش خصوصی موثر واقع شود. سپاهی 

که مشغله فکـریش بـاال و پـائین رفـتن قیمـت دالر و      

دخالت در امـور بانکـداری و بازارسـهام وپیمانکـاری و     

نیـت  تواند بـرای تـامین ام   صادرات و واردات است نمی
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کشورو انقالب مورد اعتماد باشـد. ومتاسـفانه در ایـن    

معرکه ما شاهد زوال اعتبار قدیمی و پشتیبانی مردمـی  

سپاه خوهیم بود. قابل پیش بینی است که با ادامه ایـن  

روند سپاه به جای دفاع از ملـت و کشـور بـه دفـاع از     

هـا و سـهام وموسسـات پـولی و مـالی خـود و        شرکت

اع از کشور وانقـالب بـه دفـاع از از    سرانجام به جای دف

سازمان و تشکیالت خود بغلطد ویا به تمامی در اختیـار  

یک قدرت مستبد و ضد مردمی قرار گیرد. اگر محبت و 

ها  ترین سرمایه آن اعتماد مردم به نیروهای مسلح بزرگ

باشد امروز با عملکرد سپاه در حوزه امنیـت داخلـی و   

ـ   بـدیل در حـال ذوب    یاقتصاد این سرمایه اجتمـاعی ب

  .شدن است

ها  دانیم که سپاهیان سلحشور و یاران باکری ما همه می

ها از این روال بیزارند. از یاد نبریم نفرت مردم از  و همت

نهادهای اقتصادی و امنیتی رژیم شاهنشاهی تا چه حد 

در ظهور و بروز خشم مردم موثر بود. با شرایط تحمیلی 

ها بازبینی نقش سپاه و بسـیج   ناشی ازقطعنامه و تحریم
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ترین اقداماتی است که نیروهای خیرخواه از  یکی از مهم

ای باید خواستارآن باشـند. درحاشـیه    هر جناح و دسته

صریحا بگویم که حمله با پرچم بسیج بـه جنـاب اقـای    

خـرداد شـاهد آن    18کروبی و خاتمی و ماجرائی که در 

افع ومقاصـد  بودیم و اخیرا حمله و توهین به مجلس من

  .کند تر می طراحان قطعنامه را راحت

نکته اخرآنکه همه توجه داشته باشیم کـه قصـد از    -7

 ۲8ها صرف به زانو درآوردن دولت نیست. تجربه  تحریم

و سرنوشت تلخ عراق وافغانستان در زمان  133۲مرداد 

معاصر پیشاروی ماست وهشیاری مضاعف آنکه چه بسا 

بقـای خـود را درادامـه ایـن     بخشی از دولتیان شانس 

بحران وتشدید مخاصمات وحتی تشویق دشمنان بـرای  

تعرض نظامی ببینند. بر جنـبش سـبز اسـت کـه بـین      

پایداری بر اصول و هویت خود و مقابلـه بـا ایـن خطـر     

روشن وفاقی ایجاد نماید. مـا بایـد عنصـر مقاومـت در     

مقابل تهدید و تعرض خارجی را به عنوان یک ضـرورت  

ر سایر مطالبات خود بنشانیم و نشان دهیم که راه در کنا
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خروج از این بحران و خطر در برگشت بـه اصـول و راه   

حلهائی است که جنبش سبز در یک سال عمر سر افراز 

خود همواره منادی آن بوده است. جنبش سـبز بایـد از   

تمام توان بین المللی خود استفاده کند تا به قـدرتهای  

دهـد از ضـعف    ها اجـازه نمـی   نخارجی نشان دهد به آ

وعدم مشروعیت دولت کنونی استفاده و بـه اسـتقالل،   

  .تمامیت ارضی و منافع عالی کشور آسیب رسانند

جنبش سبز همچنین از طریق آگاه سازی همـه جانبـه   

اقشار اجتماعی و نخبگان به سرکوبگران اجازه نخواهـد  

 داد با ایجاد وضعیت اضطراری در کشـور و اسـتقبال از  

های نظامی از پاسخگویی و مسـوولیت پـذیری    درگیری

فرار کند و به تشدید سرکوب و ارعاب مخالفان بپردازد 

و یا در خفا برای تامین منافع کوتاه مدت خـود بـر سـر    

 .های خفت بار دهد منافع عالی ملی تن به سازش
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 امام خط نیروهای مجمع جوانان با دیدار در موسوی میرحسین

 

 ها کژی برابر شدن تسلیم

 شود می بیشتر فجایع و انحراف باعث 

 
 1389تیر  17

 

میرحسین موسوی در دیدار با جمعی از جوانان مجمع 

ها در جنبش  نیروهای خط امام )ره( گوناگونی اندیشه

سبز را مهم دانست و همچنین تاکید کرد که نقطه 

ها را ظهور و بروز یک رهبر  اتصال این گوناگونی گفتمان

  .دانیم نمی

به گزارش کلمه، میرحسین موسوی در ابتدای این دیدار 

ضمن تسلیت شهادت حضرت موسی بن جعفر و تبریک 

مبعث پیامبر گفت: امام موسی بن جعفر )ع( در بین ائمه 
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بیشترین مدت زندان را داشتند و رنج زندان را بر چشم 

پوشی و برگشت از حقیقت ترجیح دادند. امروز نیز 

این امام همام با تاسی به سیره این بزرگوار رنج پیروان 

  ها را برگزیدند. زندان

وی سپس به مناسبتهای تاریخی در تیرماه اشاره کرد و 

ماه با حواد  بزرگی روبرو بودیم که به ر گفت: ما در تی

دلیل فضای سیاسی امروز تفسیر این حواد  و فهم 

  ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. آن

موسوی با یادآوری حادثه دلخراش هفتم تیر  میرحسین

جریان هفتم تیر « و شهادت آیت اهلل بهشتی ادامه داد:

یک مسئله دیروز نیست بلکه نگاه ما به آن رویداد 

بزرگ کلید فهم بسیاری از اتفاقات بعد از هفتم تیر 

  است.

وی ترور شهید بهشتی و یاران ایشان و ترورهای بعد و 

وزیری و شهادت شهیدان رجایی و انفجار دفتر نخست 

با وجود « ای قابل اهمیت دانست و افزود: باهنر را مساله
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ها در مقابل روی  گذشت زمان هنوز جا دارد که این ترور

  «ما باشد.

ها  میرحسین موسوی با ابراز تاسف از دست دادن چهره

های  ها نگاه ما با از دست دادن آنچهره« ادامه داد:

ا در تاریخ خود از دست دادیم و انسانی و مهمی ر

خواستند نظام را از نیروهای زبده و  ای عمدا می عده

  «متعهد و آزادی خواه تهی کنند.

میرحسین موسوی به تمام جوانان توصیه کرد که به 

های شهید بهشتی و دیگر صاحب  بازخوانی اندیشه

  نظران انقالب بپردازند.

های شهید  یشهمتاسفانه آثار و اند« وی تاکید کرد:

بهشتی آن طور که شایسته بود مورد توجه قرار نگرفته 

های  است. ایشان یک کتابی دارند که حاوی سخنرانی

مبانی نظری »ایشان پیرامون قانون اساسی است به نام 

که بنده مطالعه آن کتاب را به همه « قانون اساسی

  «کنم. همراهان جنبش سبز توصیه می
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تیر 18خنان خود به ماجرای وی در بخش دیگری از س

یکی از وقایع دلخراش تاریخ ماست « اشاره کرد و گفت:

که همه نیروهای عالقمند به جمهوریت نظام در مورد آن 

  «شوند. به قضاوت فرا خوانده می

اگر با آن رویداد تلخ « میر حسین موسوی تصریح کرد:

شد و مسببان آن فاجعه شناخته  درست برخورد می

به دلیل آن جنایات به صورت آشکار محاکمه شدند و  می

ای  شدند، ما حواد  حمله به خوابگاه و کیفر می

  «داشتیم. دانشجویی را بعد از انتخابات نمی

ما بایستی یاد گرفته باشیم که در مقابل » وی ادامه داد:

های  ها بایستیم. تسلیم شدن باعث انحراف و فاجعه کژی

ها جنبه حیاتی و  بر کژیشود. ایستادن در برا بیشتر می

  «اساسی برای اصالح واقعی دارد.

موسوی در بخش دیگری از سخنانش بر استفاده کردن 

های مخالف تاکید کرد و  از تجربیات گذشته و جنبش

قبل از ظهور دیکتاتوری رضاخانی و بعد از « گفت:

های مختلفی در سطح جامعه  مشروطیت خرده گفتمان
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الف در یک نقطه با هم مطرح بود که در عین اخت

مشترک بودند و ان ظهور یک شخص قدر قدرت برای 

  «ها بود. سامانی ایجاد امنیت و سامان دادن به بی

جنبش سبز از گوناگونی « میر حسین موسوی گفت:

کند و همواره گفته است این  ها استقبال می اندیشه

تکثر یک فرصت برای آینده ملت ماست و ما نقطه 

ها را ظهور و بروز یک رهبر  ناگونی گفتماناتصال این گو

  «ایم. تعریف نکرده

ما نقطه اتصال را پایبندی به یک متن و آن « وی افزود:

ایم و راه  کم و کاست قانون اساسی گرفته اجرای بی

تحول را از طریق یک انتخابات آزاد و رقابتی غیر 

  «ایم. گزینشی پیش بینی کرده

ایبندی یک متن با هدف پ« ها گفت: میرحسین در انت

بدست آوردن حاکمیت مردم بر سرنوشت خود مارااز 

  «تواند محافظت کند. خطر استبداد آینده می

در ابتدای این دیدار صمیمانه سعید ا... بداشتی رئیس 

سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام 
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خمینی )ره( ضمن تشکر از حضور جناب آقای مهندس 

جمع جوانان خط امامی تأکید کرد جمع موسوی در 

های فکری و  حاضر با درک وجود معضالت و نارسایی

فرهنگی در بین اقشار مختلف جامعه معتقد است که 

حرکت صحیح موفق و موثر جریان اصالحی و جنبش 

سبز در درک این حساسیت و لزوم نگاه جدی به 

بازسازی فکری و فرهنگی جامعه به ویژه نسل جوان و 

جوان از یک سو و از سوی دیگر ساماندهی و شکل نو

های  های شناسنامه در جهت فعالیت ها در قالب گیری آن

اجتماعی سیاسی و فرهنگی در بستر نو اندیشی و ایمان 

تواند مسیر آینده ما را  و صالح صبر و استقامت می

تر سازد و ما به عنوان جوانان اصالح طلب خط  امیدوار

عالیت در چارچوب قانون و حرکت در امامی همچنان بر ف

ای ناب و سبز امام معتقد به حول و  جهت تبیین اندیشه

  قوه الهی ثابت قدم خواهیم بود.

 

در پایان وی ابراز امیدواری کرد در این ماه رجب و در 
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گرفتاری و مشکالت و حصر و بند از آستانه ماه شعبان 

ب هر چه همه فعاالن و دانشجویان و دلسوزان نظام انقال

 تر ذایل و بر طرف گردد. سریع
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 دیدار با اساتید دانشگاه تربیت مدرس:

 هر کس هر جا از حق و قانون دفاع کند

  عضو جنبش سبز است
 

  1389تیر  ۲۲

 

میر حسین موسوی در دیدار با جمعی از اساتید 

 دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: ما اعتقاد داریم دروغ

کند و  و ظلم و قانون ستیزی مشروعیت نظام را ذوب می

های قرآن و روایات و خود تحلیل حادثه عظیم  وعده

دهد که ظلم باقی ماندنی  کربال و عاشورا نشان می

 .نیست

 مردم آرا حاکمیت را سبز جنبش هدف میرحسین 

 سبز جنبش زودی به انشاهلل دارم اعتقاد: وگفت دانست

. است مردم حقوق تحقق دنبال چون شد خواهد پیروز
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 مدافع چون است بشری های آزادی مدافع چون

، چون مخالف ظلم و دروغ و جور است منطق و عقالنیت

  است.

به گزارش کلمه، میرحسین موسوی در ابتدای سخنان 

خود ضمن تبریک به مناسبت عید مبعث و اعیاد 

شعبانیه خصوصا میالد امام حسین و حضرت عباس و 

این اعیاد برای ما الهام بخش « ن العابدین گفت:امام زی

باشد.  بوده است. کل زندگی امام حسین برای ما الگو می

آنچه در جامعه مذهبی ما جا افتاده برگرفته از زیارت 

عاشوراست، شعار سلم لمن سالمکم و حرب لمن 

حاربکم است که یعنی ایستادگی برای اینکه جامعه از 

  «راستی برود. ظلم و جور به سمت عدل و

نخست وزیر دوران دفاع مقدس به تاثیر جنبش سبز از 

این شعار جنبش سبز « حادثه کربال اشاره کرد و گفت:

است که برگرفته از روحیه آزادی خواهی حماسه سازان 

کربال و در راس آنان امام حسین و ابالفضل العباس 

ت ها باید ایستاد و برای بازگش باشد که در مقابل کژی می



 

 چنین گفت میرحسین 955

ها  به حق و عدالت تالش کرد. این ایستادگی

هایی دارد اما بدانیم که وعده قرآن است که ان  سختی

مع العسر یسری، با سختی گشایش است و ما این 

گشایش را در جامعه خود و در حوزه عمومی امروز 

ها،  ها، زندان کنیم. علی رغم تحمل سختی مالحظه می

مروز نشاطی در میان ها ا ها و کهریزک ها، فشار کشتار

ای عادالنه و  ملت به ویژه جوانان برای میل به جامعه

  شود. فارغ از ظلم و جور دیده می

اند آیا این یسر و راحتی  ها امروز از ترس فارغ شده سبز

ها امروز برای داشتن نظامی که در آن  نیست؟ سبز

حاکمیت ملت به رسمیت شناخته شود و حقوق ملت که 

سی بدان تصریح شده است احیا شود در قانون اسا

کنند. آیا این خود یک گشایش نیست؟ اینکه  تالش می

قتل و جنایت نیروهای به اصطالح خودسر در گذشته و 

  «شود، آیا گشایش نیست؟ حال محکوم می

میرحسین موسوی در بخش دیگری از سخنانش بر 

تعامل بدنه جنبش درباره منشور جنبش سبز تاکید کرد 
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منشور جنبش سبز یک متن سیال و باز است و « وگفت:

با تعامل بدنه جنبش انشاهلل به سمت کمال پیش 

های  خواهدرفت. به نظر بنده یکی از ایرادات و کاستی

های مذهبی  که منشور دارد این است که به حقوق اقلیت

 نپرداخته است. گرچه به طور

تواند  تلویحی بدان پرداخته شده است ولی در متن می

ریح شود و به تعلق ایران به همه ایرانیان تکیه شود تص

  «که یک فراز کلیدی است.

هدف جنبش « سپس میر حسین موسوی تصریح کرد:

سبز حاکمیت آراء مردم است و من اعتقاد دارم انشاهلل 

به زودی جنبش سبز پیروز خواهد شد چون دنبال 

های  تحقق حقوق مردم است. چون مدافع آزادی

مدافع عقالنیت و منطق است و سالح بشریست چون 

جنبش سبز منطق است. چون مدافع پیوند دموکراتیک 

ملت با قانون اساسی است و چون مخالف ظلم و دروغ و 

جور است و ما اعتقاد داریم دروغ و ظلم و قانون ستیزی 

های قرآن و  کند وعده مشروعیت نظام را ذوب می
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عاشورا نشان  روایات و خود تحلیل حادثه عظیم کربال و

دهد که ظلم باقی ماندنی نیست. کافیست به  می

های اموی و آل مروان نگاهی انداخته  سرنوشت حکومت

  «شود.

موسوی اظهار کرد: شعار رعایت بدون کم و کاست 

قانون اساسی با این فرض است که این متن نه جاودانی 

است و نه وحی منزل وهر نوع تغییری در سطح ملی 

رد قبول باشد که امکانات انتخابات آزاد و تواند مو می

رقابتی و غیر گزینشی را فراهم کند. وی تاکید کرد: 

ها یک وفاق ایجاد کرد ما  توان با تاکید بر خاطره نمی

احتیاج به متنی داریم که ما را به هم وصل کند و در 

شرایط فعلی جایگزین و بدیلی برای قانون اساسی 

ن تنازل قانون اساسی طرح وجود ندارد طرح اجرای بدو

اعتنایی شده است و  ها بی مطالبات ملت است که بدان

پیوندهای دموکراتیک با قانون اساسی نقطه وصل 

  ماست.
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راز تاسف از گسترش وی در ادامه سخنان خود با اب

متاسفانه سطح دروغ گویی « گفت: دروغ در جامعه

بسیار گسترده است. اخیرا متن سخنرانی یکی از 

مات امنیتی به طور گسترده در سطح جامعه توزیع مقا

های شاخ دار و افسانه  شده است که پر از دروغ

های مبتذل است. تهیه کنندگان این نوار روی  سازی

جهل و نادانی که ممکن است افراد به دالیلی داشته 

اند و جالب است که این نوار با حمله  باشند، طمع کرده

شود و ما وقتی  ر آغاز میبه معدود احزاب قانونی کشو

گذاریم که در  این نوار را در کنار این اظهار نظر می

کشور فقط یک حزب داریم و آن هم حزب والیت است 

ای کشور را دانسته و ندانسته به بن  بینیم که عده می

کشانند. این اظهار نظر شبیه اعالم حزب  بست می

رستاخیز از سوی شاه است که مخالف صریح قانون 

دانم که در آینده خود قانون  ساسی است. من بعید نمیا

  «اساسی هم با همین وضع مورد حمله قرار گیرد.
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میرحسین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با 

یادآوری اینکه جنبش سبز در خارج از کشور 

های جنبش سبز  ولی شبکه« سخنگویی ندارد، گفت:

این محدود به داخل کشور نیست. طبیعی است که 

های  ها با همه امکانات خود و با استفاده از رسانه شبکه

مجازی و طرق دیگر سخنان سبز خود را در فضای 

عمومی و زیبایی بوجود آمده طرح نمایند و این از نقاط 

  قوت جنبش سبز است.

از نظر بنده هر کس دنبال حق است و به »وی گفت: 

صورت مسالمت جویانه برای رسیدن کشور به سمت 

کند و وهر  حاکمیت مردم بر سرنوشت خود حرکت می

کند جزو بدنه این  کس هرجا از حق و از قانون دفاع می

نهایت میزان   جنبش است و همه باید باور کنیم که در 

  «رای ملت خواهد بود.

نخست وزیر محبوب امام همچنین با بررسی وضعیت 

های جنبش سبز باید  ای جنبش سبز گفت: شبکه رسانه

سمت درک مشکالت همه اقشار خصوصا کارگران و  به
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های  کشاورزان و معلمان پیش برود که متاسفانه رسانه

سبز در این زمینه فقیر هستند و باید خیزش در اطالع 

  ها اغاز شود. رسانی و ارائه راه حل

ها را  وی با برشمردن برخی مشکالت جاری کشور آن

آینده نگر به  ناشی از نبود نهاد برنامه ریزی و نگاه

مسایل دانست و گفت: امروز در جامعه متاسفانه هم 

مشکل آب داریم و هم مشکل برق. این ناشی از کاهش 

ها در حوزه برق در چند سال گذشته  سرمایه گذاری

های  است که خود این مشکل ناشی از حذف برنامه ریزی

های کوتاه مدت معطوف به شب  بلند مدت و نگرش

ها نیز مشاهده  ست. این را در سایر حوزهانتخابات بوده ا

ها این مسائل را  کنیم و مسئله قطعنامه ویارانه می

کند که به نظر من دلیل اصلی آن حذف  تشدید می

های گذشته بوده  دستگاه برنامه ریزی کشور در سال

  است.

میرحسین موسوی در انتهای سخنان خود بار دیگر 

ها را محکوم کرد  اهتحدید فضا و هر نوع فشار بر دانشگ
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اسالم در زمان طلوع خود آغوشش را به « و ادامه داد:

همه جهان آن روز باز کرد و هر سنت خوبی را امضا و 

ها و علوم  ها نقطه اتصال ما به تمدن تایید کرد. دانشگاه

و تجربیات بیکران بشری هتند. سوء ظن به اساتید و 

کند.  نمی ها را حل دانشجویان مشکالت سیاسی دانشگاه

شود که آن  ای آغاز می ها درست از نقطه مشکل دانشگاه

آید و نظام از  های حمله به کوی دانشگاه پیش می فاجعه

مسئولیت این اقدام که همه جنایت کارانه بودن آن را 

رود و مسئوالن آن فجایع را به  کنند، طفره می تایید می

 «کشد. محاکمه نمی

ار امروز جمعی از اساتید گفتنی است در ابتدای این دید

های خود را  دانشگاه تربیت مدرس برخی از دغدغه

درباره مسایل جامعه و دانشگاه مطرح کردند. همچنین 

 به بیان دیدگاههای خود پیرامون منشور سبز پرداختند.
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 پیام به مناسبت حادثۀ تروریستی زاهدان

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

که در زاهدان صورت گرفت قطعا ای  عملیات جنایتکارانه

اقدامی در راستای اختالف افکنی بین برادران شیعه 

وسنی و حرکتی نفرت انگیز علیه اتحاد ملت بزرگ 

ایران بوده است. از این اقدام هم بیگانگان بهره 

ها در تفرقه بین  جویند و هم کسانی که سود آن می

ها و قومیتهاست. ضرورت دارد در شرایط  فرهنگ

بریم در سراسر کشورهمه  سی که در آن به سر میحسا

هایی باشند که وحدت صفوف ملت را  مراقب توطئه

 . هدف گرفته است

های شهدا وآسیب دیدگان  اینجانب به همه خانواده

وبرادران و خواهرانم در سیستان و بلوچستان تسلیت 

گویم وامیدوارم آگاهی وبرادری اسالمی و وحدت  می
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های  ق کشور سر افرازمان خواستهملی مردم غیور شر

 . بدخواهانه دشمنان را نقش بر آب کند

 میرحسین موسوی

 ۴۸۱9تير  ۳۲
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 دیدار با جمعی از استادان انجمن اسالمی مدرسین:

 کشور را با دروغ و سرکوب و پرکردن زندانها

 نمی توان اداره کرد 
 

 1389تیر  30
 

با جمعی از استادان انجمن میر حسین موسوی در دیدار 

اسالمی مدرسین گسترش دروغ را یکی از عالیم زوال 

دروغ سازمان یافته « در جامعه دانست و تاکید کرد:

مشرعیت زداست و ما امروز با دروغ سازمان یافته روبرو 

های مجازی سبز باید حداکثر تالش  هستیم و رسانه

ه شوم و رو خود را در زمینه بر مال کردن ابعاد این پدید

  «.به گسترش به کار گیرند

به گزارش خبرنگار کلمه، میر حسین موسوی در ابتدای 

ای  عده« این دیدار ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت:
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اعتقاد مسلمانان و بویژه شیعه را در باره انتظار ظهور با 

اند و مساله تا آنجا پیش رفته که  خرافات زیاد آمیخته

سیله توجیه همه مسائل و مشکالت امام زمان )عج( را و

اند. در حالی که دامان معصومین مورد  خود قرار داده

اعتقاد ما از هرگونه ظلم و خرافات پاک است، امام 

های شورای  ای امام زمان )عج( را حامی تصفیه جمعه

نگهبان قرار داده است. البته ما منتظر هستیم که 

از تصفیه و  ببینیم ایشان چگونه از رضایت امام زمان

ها در طول نظارت استصوابی  هایی که به کاندیدا ستم

  «اند. وارد شده، اطمینان حاصل کرده

ای که نسبت به علوم  وی سپس به حمله سازمان یافته

من با « انسانی در دانشگاههای کشور اشاره کرد و گفت:

دیدن این حمالت یاد تجربه بسیار تلخ و هشداردهنده 

های  و دیگر حکومت حکومت شوروی سابق

ها از زمان استالین به  افتم. آن توتالیتراروپای شرقی می

بعد علوم اجتماعی را علومی بر آمده از جوامع سرمایه 

دانستند و به همین دلیل تدریس  داری و بورژوازی می
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آن را جز در مواردی اندک ممنوع کرده بودند. تحریم و 

روند تغییرات  ها را روی ها چشم آن محدودیت این رشته

سریع جهان و جامعه خودشان بست و انعطاف پذیری 

نظامشان را در مقابل تحوالت اجتماعی کشورهای خود 

و چهان از بین برد و باید یکی از دالیل سقوط این 

ها را نبود دانشمندان و نظریه پردازان خبره در  نظام

  «علوم انسانی دانست.

سخنان  آنچه از« میرحسین موسوی یادآور شد:

آید اعتقاد به فضای باز  شهیدان بهشتی و مطهری بر می

گفت  علمی در این زمینه بود و حتی شهیدمطهری می

که مارکسیسم را باید استادان معتقد به مارکسیسم در 

  «دانشگاه تدریس کنند.

میرحسین موسوی با ابراز تاسف از رواج دروغ و دشنام 

ویژه نامه مفصلی « سابقه در جامعه گفت: های بی و اتهام

حاوی دروغ و دستکاری تاریخ در آستانه بیست و دوم 

های دولتی و با پول ملت چاپ شد  خرداد توسط روزنامه

های صدا و سیما هم به این  و در کنار آن بخشی از برنامه
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رسد  ها اختصاص یافت. به نظر می دروغ پراکنی

سرنوشت اقتدار گرایان در سراسر جهان شبیه هم است 

  «ها مشابه یکدیگر است. و روشهای آن

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود یک مثال 

از زمان استالین کتابهایی برای « تاریخی عنوان کرد:

ترین و  تاریخ حکومت کمونیستی تدوین شد که مهم

ترین آن تاریخ حزب کمونیست شوروی بود. در  رسمی

یستی در های رژیم استالین ها با توجیه تصفیه این کتاب

آمد. مثال اگر در چاپ اول  هر دوره تغییراتی بوجود می

این کتاب عکس تروتسکی در کنار سایر سران شوروی 

ها با  شد، در چاپهای بعدی این عکس دیده می

شد. در باره مطالب هم  شگردهای روتوش حذف می

وضع همین جور بود. البته آن موقع هنوز امکاناتی که 

های  ها توسط برنامه ذف و اضافهامروز برای این طور ح

  «ای بوجود آمده، نبود. رایانه

همان    متاسفانه امروز در ایران نیز»وی تاکید کرد: 

روشهای اقتدارگرایانه دیروز در جعل و دستکاری تاریخ 
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شود. این مساله امروز فقط به  ها دیده می و واقعیت

تاریخ انقالب اختصاص ندارد. شما امروز به سخنان 

رسد که کشورما کمترین  لتیان گوش کنید. به نظر میدو

نرخ تورم را دارد و یا رشد بیکاری به حداقل خود 

های  رسیده و یا آنکه کشور ما بیشترین سرمایه

کند و گویی سرمایه گذاران  اقتصادی جهان را جذب می

اند تا اجازه شرکت در  پشت دروازه کشور صف کشیده

دروغ گویی تا آنجا پیش  ها را بگیرند. سرمایه گذاری

ترین کشور دنیا هستند.  گویند مردم ما آزاد رفته که می

دانند دروغ  ها می به نظر من باید تامل کنیم. آن

شان دچار اختالل شده است.  گویند و یا حافظه می

همین عکسی را که اخیرا از سحرخیز چاپ شده، ببینید 

ط و یا خبر محکومیت آن خانم محترمی که جرمش فق

این بوده که شاهد زیر گرفتن یک شهروند توسط 

اتومبیل بوده، کافی است که بفهمیم حکومت به کجا 

رسیده است. جالب است که خواهر ایشان نیز فقط به 

خاطر تسلیت گفتن به خانواده یکی از شهدای عاشورا، 
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محکوم به شش سال زندان شده است. آنگاه با وجود 

گویند که ما  ه باز هم میها مورد مشاب این موارد و صد

  «شویم. ترین ملت جهان شمرده می ازاد

ابعاد گسترده دروغ در میان « میرحسین موسوی گفت:

های من در  دولتیان به افسانه سازی و خلق توطئه

آوردی و عجیب و غریب منتهی شده است. دشنام و 

های سیاسی، اجتماعی و اخالقی و امثال آن را نیز  تهمت

ها و  های دولتیان اضافه کرد. دشنام هباید به شیو

هایی که کیفرهای سنگینی از نظر قانونی و شرعی  تهمت

دارد. البد مسووالن قضایی نیز خواهند گفت قوه قضاییه 

ترین دستگاه قضایی جهان  طرف ترین و بی ما مستقل

  «است.

موسوی با بیان این اینکه همه باید بدانند گسترش 

تواند یکی از عالیم زوال یک نظام  دروغ با این ابعاد می

دروغ سازمان یافته مشرعیت « محسوب شود، افزود:

زداست و ما امروز با دروغ سازمان یافته روبرو هستیم و 

های مجازی سبز باید حداکثر تالش خود را در  رسانه
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زمینه بر مال کردن ابعاد این پدیده شوم و رو به گسترش 

تر  انگونه که با خلق پوسبه کار گیرند، هنرمندان نیز هم

موجی از حساسیت نسبت به « دروغ ممنوع»جاودانه 

ها و  دروغ را ایجاد کردند، امروز نیز از طریق تولید کلیپ

ها باید با این پدیده  ها و سایر روش ها و پوستر کاریکاتور

شوم مقابله کنند. ما باید در مقابل هر تحلیل آمیخته به 

تی و حقیقت در اختیار دروغ تحلیلی مبتنی بر درس

مردممان بگذاریم. اگر چه در این راه توش و توانمان به 

  «اندازه اقتدارگرایان نباشد.

ای را  های زنجیره های هویت و چراغ و قتل برنامه

 فراموش نکنیم

ما باید بدانیم رواج دروغ با پول »موسوی تصریح کرد:

را های یک نظام  تواند پایه ملت و دالرهای نفتی نمی

استحکام بخشد و درکنار این حرکت همه باید در مرور 

ادعاهای اقتدارگرایان در باره افراد و زندانیان و 

های  ها سوظن داشته باشند. ما نباید برنامه شخصیت
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ای یادمان برود. مبدا  های زنجیره هویت و چراغ و قتل

  «ها ست. همان حواد  و روش   این جریان سیاه

ی از سخنان خود به حمله موسوی در بخش دیگر

این « تروریستی اخیر در زاهدان اشاره کرد و گفت:

کنند. هدف از این عملیات  جنایت را همه محکوم می

ضربه زدن به اتحاد ملی و مذهبی ما در سراسر کشور 

است. تامل در اینگونه اقدامات و ریشه یابی آن نباید 

کردن های امنیتی خالصه شود. ریشه کن  صرفا در زمینه

تروریسم در گرو توسعه همراه با عدالت است. ریشه 

اینگونه اعمال با مشارکت مردمی که احساس عدالت 

بکنند و در امور مربوط به سرنوشت خود مشارکت 

داشتند، ریشه کن خواهد شد. امروز توجه به مشکالت 

ها و مناطق مرزی اولویت  ها و قومیت و مسائل فرهنگ

  «تام و تمام دارد.

آیا بهتر نیست که »حسین با طرح این سوال که میر

اندکی از شعارهای کر کننده خودمان در باره اصالح امور 

جهانی کم کنیم و کنار یک بلوچ و یک سیستانی، یک 
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کرد و فارس و ترک و عرب صمیمانه بنشینیم و سر از 

تر  ها در بیاوریم و با کمکشان فضای انسانی مشکالت آن

 70یک کشور « گفت:« یجاد کنیم؟و عادالنه تری را ا

میلیون مردم آن  70میلیونی صاحب تمدن و بزرگ را 

توانند اداره کنند و نه چند نفر! آن هم در  کشور می

ها و  فضای آمیخته با دروغ، سرکوب و بستن دهان

  «ها. ها و پرکردن زندان تعطیلی روزنامه

های  موسوی در پایان گفت: ان شاهلل تحقق وعده

ق را خواهیم دید که آنچه به نفع مردم است حضرت ح

 سرانجام باقی خواهد ماند. باید بدانیم

  «که دروغ و ظلم رفتنی است.

گفتنی است، در این دیدار جمعی از استادان انجمن 

اسالمی جامعه مدرسین با میرحسین موسوی در باره 

 گو کردند. و مسائل مختلف کشوربحث و گفت
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 های جنگ ناگفته
 

 1389مرداد  8

 

به گزارش خبرنگار کلمه ، میرحسین موسـوی ،نخسـت   

وزیر دوران هشت سال دفاع مقدس در دیدار با جمعـی  

از اعضای تشکل های سیاسی کرج ضمن تبریک اعیـاد  

وجـود احـزاب ،   :” شعبانیه ، به ویژه نیمه شعبان گفـت  

تشــکلهای سیاســی ،صــنفی و شــبکه هــای گســترده 

کشور و نیل بـه اهـداف ملـت    اجتماعی برای پیشرفت 

 .”ضروری است 

وی تالش برای از بین بردن تشکل های سیاسی و صنفی 

پهلوی “را اقدامی برای بازتولید استبداد دانست و گفت: 

دوم هم در سالهای آخر رژیم سابق حزب رستاخیز را به 
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عنوان تنها حزب مجاز کشور اعالم کرد و همه دیدیم که 

 .”سرنوشت او چه شد 

در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بـه مـیالد    وی

عـده  “حضرت امام زمان )عج (و نیمه شعبان ادامه داد : 

ای بزرگداشت این روز و فلسفه انتظار را بـه شـدت بـا    

اغراض سیاسی و خرافی در آمیخته اند . اکنون تعدادی 

سایت های اینترنتی وجود دارد که بر اساس پیش بینی 

های خارجی و داخلی کشـور را در  زمان ظهور سیاست 

 .”چارچوبهای خرافی من در آوردی تحلیل می کنند 

در این تحلیل ” به گفته نخست وزیر دوران دفاع مقدس

ها حضور آمریکا به عنوان مقابله با امام زمان تلقی مـی  

شود و بدتر از آن سیاست های خطرناک و ماجرا جویانه 

ین باور را تقویت برای کمک به ظهور توصیه می شود و ا

می کند که بخشی از سیاستهای خارجی که منجـر بـه   

وضع بحرانی کنونی شده ،ریشه در ایـن نـوع تفکـرات    

دارد و مساله فقط به سیاست خارجی کشور هـم خـتم   

نمی شوند. با ذهنیتی این چنین حساسیت غیر عادی به 
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واژه توسعه شکل می گیرد و یکی از دالیل حذف نظـام  

و تعطیلی شوراهای مهم قـانونی ریشـه در    برنامه ریزی

 .”همین نگاه دارد 

نتیجه :”موسوی در تشریح آثار این نوع طرز تفکر گفت 

چنین نگرشی این است که با باور به اینکه همین شـش  

ماه و یک سال حضرت مهدی)عج( ظهور می کند پروژه 

های بندر کنگان و پارس جنوبی را تعطیل می کنند. هر 

ریزی برای آب و برق و به طور کلـی اقتصـاد   نوع برنامه 

کشور متوقف می شود و به جای ایجاد اشتغال و تـالش  

برای سرمایه گذاری، اقتصاد صدقه ای و توزیع پول بین 

کـه  ” انتظار “مردم جانشین می شود و در نهایت فلسفه 

همواره موجب تالش بیشـتر معتقـدان و پیـروان امـام     

 .”بدیل شود زمان) عج ( بود به ضد خود ت

موسوی با توضیح اینکه در سایه چنین وضعی می تـوان  

به حکمت لعن و نفرین بر کسانی که زمان بـرای ظهـور   

 تعیین می کنند پی برد،افزود:
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حاکمیت عدالت و برچیده شدن ظلم و جـور از جامعـه   “

محور اصلی روایات ظهور است. آنچه ریشه بد اخالقـی  

خـروج حکومـت از   ها در جامعه است حاکمیت جـور و  

عدالت است. گمان نکنید که می توانید عـده زیـادی از   

فرزندان ملت از فرهیختگان ، دانشـگاهیان ، معلمـان ،   

کارگران ، روزنامه نگاران ، زنان و جوانان ایران را به نـام  

حکومت اسالمی در زندان نگه دارید و این ظلم و سـتم  

 .”اثری در اعتقادات مردم نداشته باشد 

عـدالت و  :”در بخش دیگری از سخنان خـود گفـت   وی 

دوری از ظلم یک مالک مهم برای نزدیکـی بـه جامعـه    

مهدوی است هر چه یک نظام از عدالت دوری کند و رو 

به بی عدالتی و جور و بدرفتاری با مردم بیاورد از جامعه 

 .”مهدوی فاصله می گیرد 

وی همچنین در بخش دیگـری از سـخنان خـود گفـت     

ه گرفتن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خـود و  نادید:”

روی گردانی از میثاق ملی و ضایع کردن حقوق ملـت و  

بستن دهان ها و روزنامه ها و تبـدیل رسـانه ملـی بـه     
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رسانه انحصاری ، ریخت و پاش بیت المـال ، فسـادهای   

بزرگ اقتصـادی و خـم شـدن شـانه هـای کـارگران و       

همه از مظـاهر   کشاورزان و حقوق بگیران زیر بار گرانی

جور و ظلم و نشـانه دور شـدن جامعـه از ارزش هـای     

 .”مهدوی است 

در جامعه مهدوی دزدان بـزرگ را  ” به گفته میرحسین 

 ”رها نمی کنند تا دستهای دزدان خرده پا را قطع کنند. 

ما بازمی پرسیم و از پرسیدن خسـته نمـی   :”وی افزود 

در  شویم که کجا رفـت پرونـده فسـادهای کالنـی کـه     

مجلس موافق دولت گشوده شد و سر و صـدای آن بـه   

 .”صورت بهت آوری خوابید 

موسوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحریف 

در این زمینه :”تاریخ به ویژه تحریف تاریخ انقالب گفت 

هم بیگانگان و متحـدان صـدام فعـال هسـتند و هـم      

 .”دولتیان 

در باره تحریف نخست وزیر دفاع مقدس سخنان خود را 

تاریخ انقالب اسالمی به ضمیمه های حجیم روزنامه های 
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خـرداد مسـتند کـرد و گفـت :      ۲۲دولتی در آسـتانه  

ضمیمه هایی که در این باره منتشر شدند بهانه خـوبی  “

است که جنبش سبز یک بار در کنار همه فعالیت هـای  

خود به صورت واقع بینانه ای با تاریخ سی سال گذشته 

 شود و با تحقیقات مستقل به این مساله بپردازد . روبرو

این روزها هم به بهانـه سـالروز صـدور    :” موسوی گفت 

که هیچ سالی از آن یاد نمی شد تحریـف   598قطعنامه 

های آشکار و برنامه ریزی شده ای درباره تـاریخ دفـاع   

مقدس و نقش دولت در آن صورت گرفتـه اسـت .ایـن    

د که می خواستند بغـداد را  روزها عده ای مدعی شده ان

فتح کنند و دولت آن زمان مانع آن شده بود. بنده هنوز 

لب به سخن درباره دهه اول انقالب باز نکرده ام و هـیچ  

گاه هم میل نداشته ام در این بـاره صـحبت کـنم ولـی     

ظاهرا مجبورم در صورت ادامه این تحریف ها برای دفاع 

ه ای که در ایـن  از رزمندگان سلحشور و مدیران برجست

میان سهم عمده داشتند ناگفته های خود را بگویم و نیز 

 ”بر سر چه بود. 27بگویم که استعفای سال 
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آن وزیر سابقی که خود می داند چگونـه  :”موسوی گفت 

به اینجانب تحمیل شد در عین آنکـه بـیش از همـه در    

جریان سر ریزشدن همه جانبه امکانات دولت به جبهـه  

می گوید که اگر امکانات دولـت در اختیـار    ها بود حاال

جبهه ها قرار می گرفت ما بغداد را فتح می کردیم .شما 

باید جمله ایشان را این گونه معنی کنید که اگـر دولـت   

در اختیار بنده و دوستان مان قرار می گرفـت مـا چـه    

فتوحاتی داشتیم. بنده می گویم شما که نمی دانـم بـه   

یک هفته چندین مصاحبه  تحریک چه کسانی در عرض

علیه دولتی که در آن کار می کردید انجام دادیـد اگـر   

دولت را در اختیار می گرفتید بر سر کشور همـان مـی   

آوردید که در طول مدیریت خود بر سـر بیـت المـال و    

ــاد مستضــعفان   ــان در بنی ــوال مستضــعفان و یتیم ام

 ”آوردید.

ر میر حسین موسوی در پاسخ به تحریـف هـایی کـه د   

هفته های اخیر در باره دفاع مقدس انجام شده ،گفـت :  

من باور نمی کنم که شما فراموش کرده باشید که چهار “
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میلیارد دالر از شش میلیارد دالر در آمد نفتـی کشـور   

هزینه جبهه ها و جنگ می شد و آن دو میلیارد مـابقی  

نیز در حقیقت برا ی حفظ کیان کشور بود که آن هم می 

خدمت دفاع مقدس تعبیر شود .شما مرا مجبور تواند در 

می کنید بگویم علیرغم نتیجه درخشان دفـاع مقـدس   

که به بهای نثار خون های بسیار و جانفشانی رزمنـدگان  

جان برکف یک سانتیمتر از خاک کشور تقـدیم دشـمن   

نشد و این دومین مورد در طول جنگ های کشورمان از 

ی بود ، اگـر پیونـدی   زمان فتحعلی شاه تا انقالب اسالم

قوی تر بین جبهه ها و دولت وجود داشت و دولت را بـه  

بهانه درز خبرها از ماجرای طرح های جنگـی و دفـاعی   

کنار نمی گذاشتند نتیجه های بهتری از عملیات گرفتـه  

می شد. فتح بغداد با تحویل دولـت بـه چنـد فرمانـده     

نظامی امکان پذیر نبود. بلکـه بـرای شکسـت قطعـی     

ن الزم بود از همان اول رابطه دولت با اداره عملـی  دشم

جنگ و طراحی های نظامی قطع نشود که چگونگی قطع 
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این ارتباط داستان دیگری دارد کـه شـاید در فرصـتی    

 ”دیگر به آن بپردازم.

بعد ”نخست وزیر امام در دوران دفاع مقدس تاکید کرد:

ـ   ت از آنکه به تعبیر این وزیر سابق توپ در میـدان دول

انداخته شد و اداره ستاد فرماندهی قوا به دولت سپرده 

شد تحوالت اساسی در همان مـدت کـم در جبهـه هـا     

ایجاد شد .بنده به دالیل گوناگونی فعال فقط بـه اشـاره   

می گویم که این توپ موقعی به زمین دولت پرتاب شـد  

که به قول مرحوم ظهیر نژاد در کمیته پشتیبانی جنـگ  

بود و فاو و جزایر موجود ” ال باز شدنزیپ مرزها در ح“

در هور از دست رفتـه بودنـد و مـا در مـوقعیتی قـرار      

داشتیم که در نخستین جلسه ستاد فرماندهی کل قـوا  

که به ریاست اینجانب تشکیل شد هـم جنـاب رحـیم    

صفوی جانشین فرمانده سپاه وهم جناب حسنی سعدی 

ـ    ای فرمانده نیروی زمینی در گزارشهای خـود بـه اعض

جلسه گفتند که شما خوزستان را از دست رفتـه فـرض   

کنید و تلخ آنکه این اتفاق در حالی رخ مـی داد کـه در   
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آن شرایط نیروهای اصلی رزمنده ما در یک نقطـه بـی   

اهمیت کردستان در پی گرفتن یک ارتفاع کم اهمیت به 

بودند و فاجعه وقتی بهتر معلوم مـی  “شاخ شمران “نام 

دادی از فرماندهان اطالع داشتند که شود که حداقل تع

دربنـدی خـان   “همین نیروها به دلیل خشک کردن سد 

در معرض دور خوردن از سوی دشمن قرار گرفته بودند “

. 

موسوی در ادامه صحبتهایش به نقش مدیران برحسـته  

بنده در آن زمـان بـه ایـن    :”در دفاع مقدس اشاره کرد 

قوا را قبول شرط مسوولیت ریاست ستاد فرماندهی کل 

کردم که با خود تعدادی از مدیران برجسـته و مـدیران   

 همکار را در ستاد شرکت بدهم. .

یکی از برجسته ترین و تاثیر گذار ترین آنها آقای بهزاد 

نبوی بود که می دانیم این روزها چـه گرفتـاری هـایی    

دارد. تصمیمی که ستاد آن روزها در کنـار فرمانـدهان   

برجسته گرفت تغییـر اساسـی در    نظامی و این مدیران

آرایش جبهه ها بود و قرار شـد کـه در کمتـرین زمـان     
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ممکن به کمک همه امکانات کشور، نیروهای موجود در 

کردستان به خوزستان منتقل شوند و با فعالیت استاندار 

استان خوزستان کـه همـین بـرادر عزیـز و مبارزمـان      

اقـداماتی  محسن میردامادی بود و سایر مدیران استانی 

برای مقابله با تهاجم حتمی دشمن صورت گیرد. پـیش  

بینی ستاد درست بود ودر فاصله بسیار کمـی یکـی از   

شدیدترین حمالت از سوی صدام انجام شـد و یکـی از   

حماسی ترین نبردهای تاریخ دفاع مقدس که با شهادت 

بسیاری از فرزندان کشورمان قرین بود ،اتفـاق افتـاد و   

تو دهنی خـورد کـه بعـد از آن دیگـر     دشمن آن چنان 

نتوانست حمله ای را سامان دهد و حداکثر از منـافقین  

حمایت کرد که آن خیانت بزرگ با پشـتیبانی نیروهـای   

صدام علیه کشور انجام شد و مردم با مقاومت خود آنها 

 .”را خرد کردند 

موسوی با اشاره به آنکه قصدش از تعریف ایـن خـاطره   

ومیت رزمنـدگان بـی نـام و نشـان ،     صرفا دفاع از مظل

مدیران و جهادگران شجاع و ایثار گر اسـت ادامـه داد :   
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این گفته ها برای آن است که بگویم اگر شما واقعـا بـه   “

خون شهدا و تالش جهاد گران و مقاومـت همـه جانبـه    

همه ملت و دولت در این جنگ سر نوشت سـاز احتـرام   

ع مقدس بـرای  می گذارید و نمی خواهید از حماسه دفا

خود قبایی بدوزید تن به خواسته هـای تحریـف گـران    

 ”تاریخ و سیاست بازهای تاریخ ندهید.

بنـده در دو دهـه   “میر حسین موسوی یـا د آور شـد :   

گذشته به معلومات مستقیم خود از جنگ بسنده نکرده 

ام و تالش کردم به اسناد و مدارک و تحلیل های چـاپ  

کنم . من همواره محتاط بوده  شده در این باره نیز رجوع

ام که فقط به متون رسمی که با نظارت فرماندهان تهیه 

شده است بسنده نکنم و در کنار این کتاب ها از نوشته 

ها و تحلیل های همه صاحب نظران ازجمله ارتـش نیـز   

بهره ببرم .که یکی از بهترین تحلیـل هـا نوشـته هـای     

ـ  ی وزیـری  افسر دانشمند و میهن دوست سرهنگ معین

 است که بسیار از آن استفاده کرده ام.
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این جنگ ناگفته هـای فـراوان دارد و مـن    “وی گفت : 

ندیده ام که آقای هاشمی به عنوان فرمانده جانشین کل 

قوا از مشکالتی که در مورد هماهنـگ کـردن ارتـش و    

سپاه داشت سخنی گفته باشد . مشکالتی که به اعتقـاد  

ارتش نداشت و من شاهد بودم من ربطی به بدنه سپاه و 

که این مشکالت تا چه حد فرساینده بوده است. بعـد از  

سه سال از شروع جنگ به اعتقاد من اشتباهات اساسی 

در تعیین استراتژی های جنگی پیش آمد که اعزام نیرو 

به کردستان یکی اش بود و از آن مهم تر دل بسـتن بـه   

ی دشمن عملیات های بزرگ کالسیک شبیه عملیات ها

بود که مزایای نسبی ما را در کنار امکانـات کشـور بـه    

شدت تقلیل داد و حدود پنج سال همه امکانات کشـور  

حتی تا حد جمـع آوری بـرف روب هـا از جـاده هـا و      

کامیون های دولتی و حتی مصادره کامیون های بخـش  

 بـه  کشـور  صنعتی –خصوصی و همه ظرفیت های مالی 

 بودیم شاهد همه که شد آن جهنتی اما شد می گرفته کار

.” 
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ایده ای کـه ایـن   :”موسوی در پایان سخنان خود گفت 

وزیر سابق درباره فتح بغداد مطرح کرد باقیمانده همـان  

دل بستن ها به طرح هـای کالسـیک جنگـی و نتیجـه     

بخش بودن عملیات های بزرگ برای شکسـت دشـمنی   

ی عرب بود که ماهانه فقط دو میلیارد دالر از همسایه ها

خود برای جنگیدن با ما باج می گرفـت و هنگـام خـتم    

جنگ بیش از پنجاه لشگر داشت .این نگاه به جنـگ از  

همان بدو طرح خود در میان رزمندگان مخالفانی داشت 

و تا جایی که بنده در جریان بودم و در تماسـهایی کـه   

فرماندهان معترضی چون شهید حاج داوود کریمـی بـا   

ا عملیاتی از جنس نقشـه هـای دوران   بنده داشتند آنه

نخست دفاع مقدس را ترجیح می دادند .و این طرح هـا  

با توانایی های اقتصادی و اجتمـاعی کشـور سـازگاری    

بیشتری داشت و در آینده اگر الزم بشود و به اجبار بـه  

این بحث ها کشانده شوم موضوع را با بسـط بیشـتری   

 طرح خواهم کرد.
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 یش روی نظام ترسیم راههای پ

 ...رویکرد اقتدارگرایانه یا انتخاب مردم

 

 1389مرداد  11

 

میرحسین موسوی راههای پیش روی نظام را در شرایط 

بحرانی کنونی ترسیم و آن را به دو راه کامال متضاد 

رویکرد »تقسیم کرد. وی یکی از این دو راه را 

  .نامید« راه مردم»و راه دیگر را « اقتدارگرایانه

در تبیین این تقیسم بندی توضیح داده است که در  وی

راه اول از دین به عنوان ابزار و از زندان، سرکوب و 

شود و در راه دوم  تعطیلی قانون اساسی بهره برداری می

زندانیان سیاسی آزاد و حق »انتخاب مردم »یعنی 

انتخابات آزاد، رقابتی و غیر گزینشی نیز به رسمیت 

  «شود. شناخته می
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به گزارش خبرنگار کلمه، میرحسین موسوی این 

سخنان را در دیدار با جمعی از ایثارگران در هفته جاری 

بیان کرد و فاجعه کهریزک، حمله به کوی دانشگاه و 

ها را نمونه کامل سبعیت و زشتی  فاجعه کنونی زندان

های اقتدارگرایانه و فرعونیت دانست و آن  همه گرایش

یر شورای نگهبان و شاگردان او را ا دامه اندیشه دب

  دانست.

ای که اکنون در  فاجعه»موسوی در این دیدار تاکید کرد: 

دهد ادامه اندیشه دبیرشورای نگهبان و  ها رخ می زندان

شاگردان این چنینی اوست. فاجعه کهریزک و حمله به 

کوی دانشگاه و حمله به مردم نتیجه چنین نگرشی 

ت و زشتی همه است که به خوبی در آن سبعی

  «توان دید. های اقتدارگرایانه و فرعونیت را می گرایش

به گزارش خبرنگار کلمه، میر حسین موسوی در ابتدای 

سخنان خود در جمع خانواده ایثارگران ضمن تبریک 

در سوره قصص به هنگام طرح « اعیاد شعبانیه گفت:

شود و به این  مبارزه با تفرعن، بشارت پیروزی داده می
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تیب ضرورت همیشگی مبارزه با فرعونیت را برای تر

همان طور که در    کند، البته پیروزی مردم یادآوری می

روایات آمده، اوج این پیروزی در زمان ظهور صاحب 

دهد که ظلم، زور  الزمان )عج( است. این آیات نشان می

و خودرایی در هر زمان و هرمکانی که باشد به مبارزه 

رگرایان وفرعونیان خواهد ستمدیدگان و اقتدا

  «انجامید.

نخست وزیر دوران دفاع مقدس به گسترش ظلم و جور 

ظلم و جور در هر شرایطی »در جامعه اشاره کرد و گفت: 

ای بد است چه در دوران پهلوی و چه در  و هر دوره

دوران جمهوری اسالمی. ظلم در جمهوری اسالمی اتفاقا 

گیرد. آیا اسالم  رت میتر است چراکه به نام اسالم صو بد

کند که از یک انسان هتک حرمت شود یا با  قبول می

فروکردن سر یک زندانی در توالت از او اعتراف گرفته 

  شود؟

ما »: موسوی ضمن یادآوری سخنان عالمه نایینی گفت 

دانیم که در دوران مشروطیت بزرگانی چون عالمه  می
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دند. ما وقتی از ترین نوع نامی نایینی استبداد دینی را بد

ها و  های محاکمه، شکنجه ها و شیوه سویی به بازداشت

ها و اخراج و ستاره دار کردن  قلع و قمع دانشگاه

کنیم و از سوی دیگر با ایستادگی  دانشجویان نظر می

شویم،  زندانیان و مردم بر تحقق مطالباتشان روبرو می

یاد آیات سوره قصص و دیگر آیات کریمه مشابه 

ها هم مواجهه فرعونیت و  تیم که در آناف می

مستضعفین مطرح است و هم بشارت پیروزی برای 

  «ستمدیدگان.

میرحسین موسوی در بخش دیگری از سخنانش به 

دروغ « اظهارات اخیر آقای جنتی اشاره و اضافه کرد:

هم یکی از این ظلم هاست که در هر زمانی بد است. 

شورای نگهبان مخصوصا اگر این دروغ از دهان دبیر

قانون اساسی و امام جمعه پایتخت باشد. کسی که باید 

امانتدار آرای مردم و پاسدار اصول قانون اساسی و 

تر از دروغ بزرگ  میثاق ملی باشد. آیا برهانی روشن

توان آورد؟  اخیر این آقا برای تقلب در انتخابات می
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مخصوصا اگر در نظر بیاوریم که این اولین خالف گویی 

  «یشان نیست.ا

ای  فاجعه»نخست وزیر دوران دفاع مقدس تاکید کرد: 

دهد ادامه اندیشه  ها رخ می که اکنون در زندان

دبیرشورای نگهبان و شاگردان این چنینی اوست. 

فاجعه کهریزک و حمله به کوی دانشگاه و حمله به 

مردم نتیجه چنین نگاهی است که به خوبی درآن 

های اقتدارگرایانه و  سبعیت و زشتی همه گرایش

شود سخنان ایشان  توان دید. واقعا نمی فرعونیت را می

را که در جایگاه مقدس نمازجمعه به محاکم قضایی برای 

گفت و هل من یزید  اعدام زندانیان دست مریزاد می

  «طلبید که عده بیشتری اعدام شوند، فراموش کرد. می

جاد سکوت ای از خشونت برای ای وی با بیان اینکه عده

ما « کنند، ادامه داد: گورستانی و دروغ استفاده می

انتظار داریم همه ملت به ویژه روحانیت و مراجع عظام 

خواستار رویت و بررسی اسناد ادعایی ایشان باشند و 

همچنین از سخنران دیگر نمازجمعه که دوست دیگر 
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ایشان هستند و ادعا کردند که شورای نگهبان به عنوان 

رد تایید امام زمان )عج( هستندخواسته شود صافی مو

دالیل و مدارک خود را از رضایت حضرت صاحب الزمان 

از خود و دوستانشان در شورای نگهبان با تفاصیل ارایه 

  «دهند.

ای بر  ایم عده تا هنگامی که فرصت داده»موسوی گفت: 

حکومت و مناصب و منزلتی سوار باشند و مردم را 

خس و خاشاک بنامند این فرعونیت  گوساله و بزغاله و

ادامه خواهد یافت و از دروغ سازمان یافته و تحریف 

  «اسالم استفاده خواهد شد.

موسوی در ادامه سخنانش اکثریت روحانیت کشور و 

ها دلسوز  مراجع اعظام را صرف نظر از نگاه سیاسی آن

ای معدود با  اما عده« مردم و صادق دانست و گفت:

ر خود به جایگاه این گروه مرجع بزرگ گفتار و کردا

  «زنند. ضربه می

های تلویزیونی  وی همچنین با اشاره به یکی از برنامه

روز نیمه شعبان اتفاقی تلویزیون را روشن کردم « گفت:
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ای با عنوان جشن بزرگ والیت در  و دیدم برنامه

دهد. یک نفر با لباس  دانشگاه تهران را نشان می

م آن هم در روزجشن و سرور مذهبی روحانیت برای مرد

گفت که اگر نصف جامعه درمقابل نصف دیگر که  می

حاکم است قرار گیرد، آن نصف حاکم حق دارد همه 

تر اینکه ایشان از  نصف دیگر را اعدام کند! فاجعه بار

جنگ نهروان به عنوان استنناد نسل کشانه خود نام 

نه برد و در این صحبت طبیعی بود که ایشان  می

ای به جنگ نهروان و شکل آغازوانجام آن و نه به  اشاره

حضور آزادانه خوارج در قلمرو جهان انروز اسالم 

ها و  ای داشته باشد. ونه آنکه ایشان به اثرآن حرف اشاره

ها در دین ایمان مردم و سرنوشت اسالم  استنباط

های این نوع طرز تفکر را  اعتنایی بکند. البته ما رگه

  «های تروریستی و آدم کش بیابیم. م در گروهتوانی می

« موسوی با برشمردن راههای پیش روی نظام گفت:

ها و راههای گوناگونی  سابق بر این در کشور با فرصت

برای اینده کشور روبرو بودیم ولی حواد  یک سال 
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اخیر و شیوه برخورد با مردم به تدریج این تنوع را از 

که نظام و کشور امروز با توان گفت  بین برده است. می

  «دو راه کامال متضاد روبروست.

ها را مبتنی بر رویکرد اقتدارگرایانه  وی یکی ازاین راه

در این راه از دین به صورت ابزار » دانست و ادامه داد:

ها  ها و سرکوب همان طور که از زندان   شود، استفاده می

نون ای از قا ها و تعطیلی بخش عمده و بستن روزنامه

ها  احترامی به حقوق و کرامت ذاتی انسان اساسی و بی

همان طور که آن    شود. در این رویکرد بهره برداری می

ملبس به لباس روحانیت در نیمه شعبان در دانشگاه به 

تواند  صورت صریح گفت، حکومت اگر الزم ببیند می

حتی نیمی از جامعه را به قول ایشان اعدام کند و ما 

که انتخاب این رویکرد جز متالشی شدن نظام دانیم  می

ها ایران، ایرانی و  انتهایی نخواهد داشت. گرچه در انت

توان حدس زد که  اسالم باقی خواهد ماند ولی می

  «.خسارت این راه کمر ملت ما را خم خواهد کرد.
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راه « موسوی راه دیگر را انتخاب مردم خواند و گفت:

است که مردم خود  دیگر برگرداندن امور به سمتی

ها  حاکم بر سرنوشت خویش باشند و چند نفر برای آن

تصمیم نگیرند. راهی که در آن زندانیان سیاسی آزاد، 

شود و محدودیت  حق اجتماعات به رسمیت شناخته می

تر از همه  شود. مهم ای برداشته می مطبوعات و رسانه

حق انتخابات آزاد و رقابتی و غیر گزینشی نیز به 

  «یت شناخته شود.رسم

میرحسین موسوی در انتهای سخنان خود بار دیگر بر 

این مردم »  انتخابات آزاد تاکید کرد و اضافه کرد:

دهند که چه کسی را با چه طرز  هستند که تشخیص می

تفکری به مجلس بفرستند و این نمایندگان واقعی مردم 

توانند  ها هستند که می و نه وکالی تسخیری آن

هند که مصالح کشور کدام است و چگونه تشخیص د

باید کشور را اداره کرد. در این شکل همه اعضای 

ها هستند و نه  حکومت منتخب مردم و خدمتگزار آن

ها و ما در مجلس اول جمهوری اسالمی به  حاکم برآن
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چنین فضایی نزدیک شدیم. اما از مجلس چهارم به بعد 

چه بیشتر  آن فضا از بین رفت. امروز روشن شدن هر

تفکر حداقلی بعضی از اعضای شورای نگهبان به ملت 

دهد که استنباط ظرفیت این شورای کلیدی و  نشان می

انحراف آن از وظایف اصلی و تبدیل شدن آن به یک 

صافی آرای ملت تا چه حد برای آتیه مملکت مهلک 

است و چگونه تکیه اقتدارگرایان در حفظ شورای 

ری کشور را به فاجعه انتخاب نگهبان با همین جهت گی

 اول که اشاره شد سوق خواهد داد.
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 در جمع اصحاب رسانه:

 تعدد روزنامه نگاران زندانی، 

 نشانی از حقانیت جنبش سبز
 

  1389مرداد  13

 

در آستانه روز خبرنگار، با  مهندس میرحسین موسوی

های  جمعی از مدیران مسئول، خبرنگاران و خانواده

 .گو کرد و روزنامه نگاران دربند، دیدار و گفت

به گزارش خبرنگار کلمه، میر حسن موسوی در ابتدا با 

های خبرنگاران در آگاه سازی  اشاره به اهمیت فعالیت

اد از جامعه گفت: مساله اطالع رسانی و مطبوعات آز

ترین مسائل ما در صدسال اخیر بوده است و این  مهم

خواسته در انقالب اسالمی هم به جد دنبال شد. از این 
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ای و حضور در جمع کسانی که اقدام  جهت چنین جلسه

  کنند، برای من بسیار مغتنم است. به روشنگری می

مهندس موسوی ادامه داد: باید صدای ما به دوستان 

رسیدن به حقوق ابتدایی خود اعتصاب دربندی که برای 

اند، برسد و آنان بدانند که جنبش سبز، آزادی  غذا کرده

خواهان و کل آحاد ملت ما پشتیبان آنان برای رسیدن 

 های به حقشان است. به خواسته

وی گفت: وجود این تعداد زیاد روزنامه نگار در زندان 

هم تاسف انگیز است، هم خیلی با معناست ونشان 

دهد گسترش آگاهی به ضرر عده خاصی است. تعدد  می

روزنامه نگاران دربند، حقانیت راهی که جنبش سبز 

دهد چرا که بخشی از قشر  برگزیده است را نشان می

آگاه، روشن و حق طلب جامعه به دلیل مخالفت با رویش 

  برند. مجدد استبداد در زندان به سر می

ادامه داد: سردبیر اسبق روزنامه جمهوری اسالمی 

هایی از انقالب مشروطه در ادبیات ملت ایران  کلیدواژه

ترین آن  وجود دارد و دائم به آن رجوع کردیم که مهم
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عدالت طلبی و آزادی خواهی و حکومت قانون است. در 

ها، ظاهرا کمترین توجه را به خود  میان این کلیدواژه

ایم. تجربیات یک سال گذشته  واژه مشروطیت داشته

های فعلی ما، مشروط  ترین خواسته ن داد که مهمنشا

کردن قدرت است و اگر موفق شویم که قدرت را 

مشروط کنیم، بسیاری از مشکالت بنیادین کشور حل 

شود. به نظر من مقاومتی که امروز در برابر پیشرفت  می

کشور وجود دارد از همین ناحیه است و بهایی که امروز 

ین دلیل است که رکن اطالع پردازند به ا خبرنگاران می

ترین ابزار مشروط کردن  رسانی و گسترش آگاهی، مهم

  قدرت است.

وی گفت: حساسیت بسیاری که به کار خبرنگاران و 

ها وجود دارد و دلیل اصلی حمله به  فعالیت رسانه

ترین  ها و روزنامه نگاران همین است که مهم روزنامه

  اند. مسئله کشور را هدف گرفته

س موسوی با اشاره به وجود بیشترین تعداد مهند

   رسد روزنامه نگاران زندانی در ایران، گفت: به نظر می
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همان طور که جنبش سبز کم کم بر مسائل اساسی 

کند، بیش از همیشه برمسئله آزادی بیان  تمرکز پیدا می

تاکید کند. وقتی بحث انتخابات آزاد یا اجرای بدون 

شود، ناظر به مشروط  رح میتنازل قانون اساسی هم مط

کردن قدرت است و به همین دلیل مورد پذیرش قرار 

  گیرد. نمی

رسد برای بعضی  میرحسین موسوی ادامه داد: به نظر می

ها  از دست اندرکاران فعلی امور، صحبت کردن با خارجی

و کوتاه آمدن و کمی پیشرفتن و عقب نشستن، از 

قانون و بازکردن براورده کردن حقوق ملت، برگشتن به 

تواند  تر باشد. در حالی که این روش می راه ساده

های بحران را  بسیاری از مشکالت ملی ما را حل و ریشه

  به تدریج خشک کند و ما را به وضعیت عادی برگرداند.

مهندس موسوی گفت: قدرت همیشه میل به اطالق دارد 

به اند قدرت یا  اند که توانسته و کشورهایی موفق بوده

قول هابز، لویاتان را در چارچوبی قرار دهند و آن را 

ایم قدرت را محدود و مهار  مهار کنند اما ما نتوانسته
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شود که به طور کامل از  کنیم. دائم از ما خواسته می

کسی یا حرفی تبعیت کنیم در حالی که در اسالم هم 

چنین چیزی نداریم و انقالب اسالمی هم این هدف را 

ها گفتند که حکومت فرد  کرد. خود امام بار دنبال نمی

نداریم، حکومت فقیه نداریم، حکومت رییس جمهور 

نداریم و فقط حکومت قانون داریم. قانون را هم در 

  برد. مفهوم محدود و مشروط کننده قدرت به کار می

میرحسین موسوی در بخش دیگری از سخنانش به 

نبش سبز ها اشاره کرد و گفت: ج ظهور و سقوط تمدن

باید بتواند زندگی کند تا بتواند پیروز شود، یعنی هر 

نوع اقدامی که تمام نیروهای نظامی و امنیتی را 

ها را افزایش  یکپارچه در مقابل مردم قرار دهد و فشار

دهد، به ضرر جنبش سبز است و باید از آن پرهیز 

  کنیم.

وی به وضعیت تایلند اشاره کرد و گفت: یک سرکوب 

تواند مدتهای مدید  ه، وسیع و همهجانبه میگسترد

پیروزی این حرکت حقطلبانه مردم را به عقب براند. 
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های مسالمتآمیز به نظر  برای همین ایستادگی روی جنبه

من حیاتی بوده و بهترین راه برای رسیدن به مطالبات 

  به حق مردم است.

وی افزود: هدف اصلی ما مشروط کردن قدرت، رسیدن 

و آزادی، زنده شدن ارزشهای بنیادین و رفتن  به عدالت

به سمت جامعهایست که در آن فشار و تهدید نباشد. 

این احتیاج به زمان دارد و یک سال مدت زیادی برای 

رسیدن به این اهداف نیست. گرچه در این یک سال 

تر شده است. به  آگاهیهای جامعه ما بسیار گسترده

پیروزی آن قطعی  نظرم ایدهای اگر خوب متولد شود،

است و من بر این باورم که ایده تغییر در کشور متولد 

  شده است.

موسوی اظهار داشت: در دانشگاه تهران جشن بزرگ 

والیت برگزار شد که یک روحانی در آن سخنرانی 

ای دو دستگی به وجود  گفت: اگر در جامعه کرد و می می

اند همه تو بیاید و یک گروه بر گروه دیگر حاکم شد، می

آن دیگران را اعدام کند. سوال اینجاست که چرا این 
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تفکر در یک جشن که برای شادی و سرور و وحدت باید 

شود. دلیل آن ترس از ریزش  برگزار شود، مطرح می

  ها و تولد ایده ایست که به آن اشاره کردم. نیرو

مهندس موسوی در بخش دیگری از سخنانش گفت: 

روزی جنبش سبز و اهداف آن مسئله کشور ما تنها پی

نیست. حفظ وحدت ملی، منافع بلندمدت، یکپارچگی و 

وحدت ملت از مسایل اساسی کشور است که هم جنبش 

کند و هم همه کسانی را که در این عرصه  را متعهد می

مهابا نزنند. وی  فعالیت دارند تا دست به اقدامات بی

ور نداریم افزود: ما بر پیروزی جنبش سبزبه هر قیمتی با

خواهیم کشور و منافع ملی حفظ شود. ما به هیچ  و می

ها و فشارهای بین المللی خشنود و  وجه از این تحریم

  راضی نیستیم.

نخست وزیر دوران دفاع مقدس با اشاره به متن 

، اظهار داشت: من 28استعفای منتصب به خود در سال 

و  همان زمان نسبت به ضایعاتی که در اثر افراط   در

شدیم  ماجراجویی در عرصه بین الملل دچار آن می
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هشدار داده بودم و اعتقاد دارم ما از رجوع به اصول و 

های بنیادین در سیاست داخلی و  پایبندی به ارزش

ایم و لطماتی که خوردیم، اغلب از  خارجی ضرری نکرده

  نادانی و ماجراجویی بوده است.

نگ بیان کرد: ای از دوران ج نخست وزیر امام خاطره

روز بعد از حمله صدام به حلبچه، به آنجا رفتیم و آن 

های فجیع را از نزدیک دیدیم. با دعوت از  صحنه

ها، جو جهانی از نظر  ها و عکس خبرنگاران و انتشار فیلم

همان زمان    تبلیغات کمی به نفع ما تغییر کرد. درست در

ربوده هواپیمایی  -گویم توسط که و چگونه حاال نمی -

خواست در مهرآباد فرود بیاید. ما به دوستان  شد و می

گفتیم فرودگاه را ببندند و این هواپیما به مشهد رفت. 

این وضعیت برای ما قابل دفاع نبود و ضرباتی را بر ما 

  تحمیل کرد.

موسوی ادامه داد: اما گفتن این مسایل با جزئیات به نظر 

رد، به نفع جنش من جز در مواقعی که ضرورتی وجود دا

سبز نیست. ما باید نیرو جذب کنیم و همه نیروهای 
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دلسوز انقالب را با هر اختالف سلیقه و دیدگاهی کنار 

هم جمع کنیم. برای ما مهم است که اصول گرایان 

منصف و عالقمند به حرکت کشور در مسیر درست را 

ها بگوییم ما هدف و  در کنار خود داشته باشیم و به آن

  ترکی داریم و آن اصالح امور است.حرف مش

نخست وزیر دوران دفاع مقدس در ادامه به مباحث 

جدیدی که درباره ادامه جنگ مطرح شده اشاره کرد و 

ها در چارچوب  گفت: من احساس کردم که این حرف

یک پروژه است. در سالگرد انتخابات چند مجموعه 

کردند هایی  مطبوعاتی اقدام به چاپ مطالب و ویژه نامه

که درجهت قلب تاریخ بود. در سالگرد پذیرش قطعنامه 

ها، شروع به درج مطلب درباره  همان مجموعه   هم 598

دفاع مقدس کردند. حتی شنیدم که کسی گفته اگر 

دولت در آن زمان امکانات خود را در اختیار ما 

کردیم  گذاشت، در سال پنجم جنگ بغداد را فتح می می

نبود. من اشاراتی داشتم که این  که به هیچ وجه چنین
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مباحث کنترل شود و البته اگر ادامه پیدا کند، ما 

  های زیادی از آن دوران داریم. حرف

موسوی افزود: غیر از مسئله جنگ، احساس من این 

های آن دوره مورد هجمه قرار گرفته  است که همه ارزش

شود اختالفی بین ما و  است و در این خالل هم تالش می

ها باشیم و  وستان ایجاد شود. ما باید متوجه این برنامهد

  کند، نشویم. اسیر جوی که طرف مقابل ایجاد می

مهندس موسوی درباره ابهامات موجود درباره دهه اول 

عیب و  ام که آن دوره بی ها گفته انقالب نیز گفت: من بار

اند، همه  نقص نیست. اما در فضایی که امروز ایجاد کرده

شود و این بسیار  های سی سال انقالب مدفون می ارزش

  خطرناک است.

توان بحث و  وی ادامه داد: در مورد همه موارد مبهم می

های اوایل انقالب. بنده  گو کرد، حتی درباره تصفیه و گفت

شاهد بودم که دولت جناب آقای بازرگان، به دست خود 

ش، خودش را از جریان مدیریت منفک کرد. من در 

ی انقالب از نزدیک شاهد حواد  بودم. با ایشان و شورا
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اعضای نهضت هم دوست بودم و رفاقت داشتم. بسیاری 

پنداشت، سعی  از کسانی که دولت موقت دشمن خود می

  کردند که مانع سقوط دولت موقت شوند.

بعد از استعفای مهندس بازرگان،  وی در ادامه گفت: 

ید شورای آقای بهشتی عنوان کردند که اعضای جد

خواهم به امام  شوند و من می انقالب به زودی معرفی می

اصرار کنم که اسم ایشان باقی بماند. این در حالی بود 

های این دوستان به ایشان، بهشتی  که در روزنامه

ها را به یاد دارم.  گفتند و من هنوز آن تیتر جهنمی می

رد ایشان فردی بود که رفت و با اصرار، امام را راضی ک

  که به مهندس بازرگان حکم دهد.

موسوی اظهار داشت: بنابراین سخن گفتن درباره دهه 

اول انقالب، ممکن است و حتما نقدهایی هم وجود دارد 

ای را  اما آن را نباید یکپارچه دید و باید هر حادثه

تحلیل کرد. انقالب در وضعیتی بود که از روز دوم 

روز بعد بندر ترکمن  استقرار، بندر لنگه شلوغ شد. چند

مشکل پیدا کرد. بلوچستان شلوغ شد. خوزستان و 
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ها را باید دید و  کردستان مسئله پیدا کرد. این فضا

هایی  درک کرد و نقد کرد. من از مجموعه اصول و ارزش

که در ابتدای انقالب مطرح شد و کلیت حرکت مردم 

  کنم. دفاع می

رباره سال میرحسین موسوی به سئواالت بسیاری که د

را باید  27وجود دارد اشاره کرد و گفت: مسئله سال  27

در منظر تاریخی خود باید بررسی کرد و بعد هم دید آیا 

دولت در این زمینه اطالعی داشته است؟ نقشی داشته 

است؟ آیا اصال امکانی برای دخالت داشته است؟ آیا در 

ت احکام و اسناد، نامی از دولت وجود داشته است؟ دول

که نقشی در این مسئله نداشته است. خیلی از کسان 

اند. اما برای مطرح کردن این  دیگر هم اطالع نداشته

  مسائل با ذکر جزئیات، من هم محذوراتی دارم.

مهندس موسوی اظهار داشت: قدرت جنبش سبز در 

اخالقی بودن آن است؛ در اینکه سفید را سفید گفته و 

چیزی که بد بوده را قبول سیاه را سیاه گفته است. ما 

کند، معنای  کنیم اما اگر کسی در جایی سکوت می نمی
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آن موافقت و همراهی با آن نیست و باید این حق را 

  برای افراد قائل باشیم.

نخست وزیر دوران دفاع مقدس، به نحوه انتشار 

همان    ها در جامعه اشاره کرد و گفت: در گفتمان

، متن آن منتشر شد اما روزهایی که من استعفا دادم

جامعه نسبت به هواپیماربایی واکنشی نشان نداد. این 

شاید برای این باشد که آن زمان، چنین کاری یک 

شده است. این به این  مطلوب اجتماعی محسوب می

معناست که ما باید به تاریخ انقالب اسالمی خودمان 

ها و  دقت بیشتری داشته باشیم. برخی از ایستادگی

ها، در چارچوب یک تحلیل درست از  دل خوردنخون 

  کند. موقعیت کشور معنا پیدا می

قائم مقام شهید بهشتی در حزب جمهوری اسالمی به 

سیره شهید بهشتی اشاره کرد و گفت: ایشان انسان 

بسیار با اخالق و آزادی خواهی بود و یکی از دالیل 

عظمت شخصیت ایشان، این است که بسیاری از 

ی که ما امروز به دنبال آن هستیم، در آن زمان های ارزش
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هم در زندگی شخصی و هم در کار، بر آن استوار بود. 

اعتقاد بر آزادی طرح افکار بود که باعث شد آن 

های تلویزیونی با کیانوری یا نماینده فدائیان  مناظره

 خلق به اصرار ایشان برگزار شود.

یی را موسوی ادامه داد: من که چنین شخصیت واال

توانم از این  ام و به آن اعتقاد دارم، نمی درک کرده

شخصیت به دلیل عدم همراهی یا شناخت جامعه و به 

ایم،  اصطالح فضا، دل بکنم. به دلیل آنکه بد عمل کرده

گوید نیمی  به دلیل آنکه یک روحانی در یک جشن می

توان اعدام کرد، این را به پای بهشتی و  از جامعه را می

  نویسند. و انقالب هم میامام 

شود که اگر  ها زده می مهندس موسوی گفت: این حرف

ها یا جاهای دیگر رخ داد،  روزی قتل عامی در زندان

بگویند یک سابقه تاریخی در زندگی حضرت امیر )ع( 

گویند چنین کاری در جنگ نهروان  دارد. کما اینکه می

چگونه  سابقه داشته است، اما باید ببینیم جنگ نهروان
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توان  شروع شد و چه شرایطی به وجود آمد و چگونه می

  حضرت امیررا به چنین کاری متهم کرد.

مهندس میرحسین موسوی با اشاره به مطالبات جنبش 

سبز گفت: تاکید بر استقالل مجلس، یک خواسته 

کلیدی است. االن افکار پیش از رسیدن به مجلس 

ته شورای شود. یکی از امامان جمعه گف تصفیه می

نگهبان، یک صافی است و این صافی مورد رضایت امام 

گویم کجا مورد رضایت ایشان  زمان هم هست. من می

است و مدارک آن را نشان دهند که ما هم تسلیم 

ها را جا  شویم. در انتخابات مجلس ششم، آن قدر رای

به جا کردند که آقای رجایی حذف شد و آقایی که 

  شد وارد مجلس کردند.رییس فرهنگستان ادب! 

وی گفت: استقالل مجلس و انتخابات آزاد، یک خواسته 

کلیدی است که برای مردم هم ملموس است. به نظر من 

به عنوان یک همراه جنبش سبز، ایستادگی بر 

شود بسیاری از  های انضمامی و روشن، باعث می خواسته

  مسائل دیگرمان حل شود.
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از طرف حضار به مهندس  هایی در پایان این مراسم، لوح

 موسوی و دکتر رهنورد اهدا شد.
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 پیام به زندانیان سیاسی اعتصاب کننده

 

 باسمه تعالی

آزاد مردان زندانی! همه آزادی خواهـان و حـق طلبـان    

پیام شمارا شنیدند و استواری شما را بر سـر مطالبـات   

 انسانی و مشروع مشاهده کردند.

شما! ایستادگی شما گواه بر آن اسـت کـه مـی     درود بر

توان بدن ها را به محبس کشید، اما نمی توان بـر جـان   

 آن ها چیره شد.

عزیزان ملت و پیشتازان جنبش سبز! اکنون کـه پیـام   

شما و خانواده های مبارزتان در سـطح جهـان و داخـل    

کشور منتشر شده است، مردم نگران سالمتی شـما بـه   

ی سـبز کشـورند. مـا ازهمـه شـما      عنوان سرمایه هـا 

درخواست می کنیم اعتصاب غذای خود را پایان دهیـد  
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از مسووالن زندانها نیز می خـواهیم کـه حقـوق همـه     

زندانیان را بر اساس همان قـوانین و آئـین نامـه هـای     

ناقصی که وجود دارد، محترم شمارند و بیش از این آبرو 

عـرض  و حیثیت کشوررا در پیش ملت های جهـان در م 

 حراج نگذارند.

 میرحسین موسوی
 ۴۸۱9مرداد  ۴۱
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 دادخواهی از جنتی به مراجع

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 محضر مبارک آیات عظام و مراجع تقلید

 باعرض سالم و احترام

سنت حسنه مردم این دیار بر آن بوده است که هرگاه 

طر والیان عِرض، آبرو، ناموس، جان و مال خود را در خ

دیدند و از اعاظم و متولیان  جور پیشه و ستمگر می

بریدند به آستانه و درگاه مراجع  اصلی قدرت امید می

تقلید و صاحبان دیانت و حکمت رو کرده و عرض تظلم 

بردند، چه نیکو سنتی  ها می و دادخواهی به پیشگاه آن

های مناسب  و چه پر ثمر سیرتی بوده است. چه پاسخ

 . ند و چه دردهایی که به درمان رسیدندکه شنید

نیازی به ارائه مستند تاریخی نیست چه اینکه تاریخ ما، 

های اخیر با ظهور استعمار  بخصوص در چند سده
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صنعتی، شاهد و ناظر بروز و ظهور عالمان روشن ضمیر 

ایم که با قامت راست و  در کنار مردم خوب و شریف بوده

استثمار با تحمل عذاب و استوار در برابر استعمار و 

شکنجه و تهمت و افترا، ایستادند و جان باختند و سر 

انداختند و شرف و حیثیت این ملت را مردانه پاس 

 . داشتند

آیات عظام میرزای شیرازی در نهضت تنباکو، آخوند 

خراسانی و نائینی، مازندارنی، بهبهانی و طباطبائی در 

میرزای  نهضت مشروطه، و مدرس و مبارز نستوه

جنگلی در مبارزه با استبداد، کاشانی و نیروهای مذهبی 

و ملی در نهضت ملی شدن صنعت نفت و نهایتاً رهبری 

بدیل و تاریخی امام خمینی در انقالب اسالمی همراه  بی

با سایر علما و اقشار مختلف ایران عزیز با گرایشات 

 . متفاوت

با ایمان و  اکنون با عملکرد ناشیانه ساده دالن به ظاهر

ایمان، بیم آن  احتماالً هدایت شده توسط آگاهان بی

رود که این سابقه درخشان و امید آفرین، این ثروت  می
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عظیم معنوی ملت به محاق کشیده شود و چهره نورانی 

روحانیت در جامعه جهانی و در میان نسل جوان کنونی 

 . و آینده، کدر وناخوشایند جلوه نماید

وق هستید، ما به علت همراهی و هم همانطور که مسب

نهایت آرامش و سازش پس از   نوائی با مردم ایران در 

که در جستجوی رأی گم  1388انتخابات مهندسی شده 

ها،  شده و مخدوش گشته خود بودند، مورد چه هجمه

ها که قرار نگرفتیم.  ها و ناسزا ها، تهمت ها، افترا یورش

های عمومی  ابر تریبونآنچه خواستند و توانستند از من

بدون امکان اجازه هرگونه دفاعی به ما نسبت دادند و 

همزمان بر مسند مدعی العموم، قاضی و مجری احکام 

نشستند و آن کردند که امروز نه تنها چهره نظام بلکه 

اصل اسالم درکشور و بخصوص در نزد جوانان مظلوم 

 . ایران خدشه دار شده است

آبروریز زندان کهریزک گرفته تا از فجایع غم انگیز و 

های اوین و  برخوردهای خشن و انسان ستیز در زندان

های پنهان و پیدا، و برخوردهای غیر انسانی  سایر زندان
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ها و  رحمانه مردم در خیابان با زنان زندانی، کشتار بی

ها بر بدن جوانان معترض، تخریب  راندن خودرو

حمله به بیوت  ها و ضرب و شتم دانشجویان، دانشگاه

ها،  مراجع و هتک حرمت به بیت امام، بستن روزنامه

ها، محبوس و منکوب  ها، خفه کردن صدا شکستن قلم

کردن بهترین فرزندان ملت و انقالب و مطرود و منزوی 

ترین مدیران مملکت، آزار و اذیت کردن  کردن الیق

های قومی و مذهبی از برادران اهل تسنن گرفته  اقلیت

ویش نعمت الهی و محروم کردن از حقوق اولیه تا درا

شهروندی و اهانت کردن به بزرگان آنان و تبعید و 

ها. در نتیجه به خطر انداختن  ای از آن زندانی کردن عده

انسجام ملی و تیز کردن دندان طمع خارجی، حیف و 

میل کردن اموال عمومی و درآمدهای نفتی و زیرپا 

ین رفتارهای غیر گذاشتن قوانین مصوب مجلس. ا

قانونی کار را به آنجا رسانده است که ملک و ملت در 

بحران بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته 

 . است
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بصیرتی که عام و خاص به آن  خدا عاقبت این همه بی

مبتال هستند و یقیناً دود آن به چشم همه ملت؛ حتی 

 . دها بزودی خواهد رفت ختم به خیر بگردان خود آن

پروا و عاری از  های بی ترین نمونه این هتک حرمت بارز

تقوا؛ اظهارات اخیر امام جمعه موقت تهران آیت اهلل 

جنتی در مسجد جمکران در مورد اخذ یک میلیارد دالر 

از منابع خارجی توسط ما معترضین؛ ایشان مدعی 

ها  من سندی را بدست آوردم که آمریکائی« شدند که

از طریق افراد سعودی که هم اکنون  یک میلیارد دالر

عامل آمریکا در کشورهای منطقه هستند به سران فتنه 

ها که به نمایندگی آمریکا صحبت  دادند و همین سعودی

کردند، گفتند اگر توانستید نظام را منقرض کنید تا  می

دهیم، اما خداوند این  پنجاه میلیارد دالر دیگر هم می

این مرد «. لحش خاموش کردفتنه را به دست بندگان صا

کهن سال که از آغاز تأسیس مجلس و شورای نگهبان 

الینقطع مسئول بوده و قریب به بیست سال است که 

دبیر شورای نگهبان است و گویا کهولت سن نه تنها 
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قوای روحی و جسمیش را به تحلیل برده بلکه قوه 

اش را هم مختل کرده و مصداق کامل این  ادراک و ذهنی

 : موالنا قرار گرفته است شعر

های  پرده           چون شدی پیر و ضعیف و منحنی
 زن الابالی می

ایشان که در حاشیه امن سالح و صالح قرار دارد، نه از 

باال دست خوفی و نه از پائین دست ابایی! ارباب غزاء 

حامی اویند و اصحاب قضاء تابع او. تریبون نمازجمعه را 

راکز قدرت را در تصاحب! چه در اختیار دارد و م

کند و با آبروی بندگان خدا  رحمانه ترک تازی می بی

بازی، پناه بر خدا از این همه طنازی! در مقابل؛ دست 

دادخواهی ما کوتاه است و خرمای عدالت نظام فعالً بر 

بلندای نخلی ناپیدا، لذا بر سبیل گذشتگان برای دفاع 

 . گوییم خن میاز حریم روحانیت و اسالم با شما س

آخر این چه ادعا است، کدام دلیل و سند، مستند این 

بیان است؟! بر این گمانیم که خط دهندگان پنهان و 

رحم به سایر خطیبان  سیاست گزاران نازک اندیش و بی
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ها از ابراز چنین  هم چنین دستورهائی داده باشند اما آن

اند. جسارت و کندی ذهن، خاص  اباطیلی ابا نموده

 . زند گدار به آب می یشان است که چنین بیا

مگر همین آقا نبود که به یکی از مراجع بزرگ تقلید 

شیعیان جهان نسبت ناروا داد و او را عامل بیگانه خواند 

که از خوف طرد و استیضاح عام مجبور به استغفار و 

های  توبه گردید؟ مگر ایشان موضع امام در مورد نسبت

ی از اعضای شورای نگهبان در ناروا و نسنجیده بعض

قبال برخی از نیروهای متدین و انقالبی را ورقی زیر 

ها خاک ننامید؟! و در مقابل هجمه نمایندگان  خروار

ملت در مجلس سوم مجدداً استغفار نکرد؟ و هم ایشان 

نژاد به رئیس  محتوا و حساب نشده آقای احمدی نامه بی

مام )ره( به آخرین جمهور وقت آمریکا را هم طراز نامه ا

رهبر اتحادیه جماهیر شوروی تلقی کرد و پیشنهاد 

تدریس آن را در مدارس داد!!! که با برخورد جدی روبرو 

شد. همین فرد مدعی شد که در زمان دولت سازندگی 

هفت میلیارد دالر شکالت از جزیره کیش وارد کشور 
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 شد و چون او را به کمیّت عدد هفت میلیارد آگاه کردند،

ادعای خود را به پانصد میلیون دالر تقلیل داد و کوتاه 

 ! نیامد

های انقالب و یاران صدیق  در هر صورت اکنون اسوه

امان با  مردم وخمینی و زخم خوردگان مبارزات بی

پناهی، هدف تیر  نهایت مظلومیت و بی  استعمارگران، در 

جان گداز و زهرآگین شیفتگان قدرت و مکنت و 

اند که  مروّت و عاری از همت قرار گرفته یزراندوزان ب

باشد.  مروّت، این مرد کهنسال می پرچم دار این خیل بی

گاه و بیگاه از این قماش  دیگران به تبعیت و حمایت از او

ها در هم  ها و حرمت دارند و حریم حرف هائی ابراز می

 ! شوند شکنند و حد و مرزی برای کسی قائل نمی می

امان  نیست که چنین آماج ضربات بیما را پروای آن 

بصیرتان قرار گیریم؛ تاریخ این دیار ستم کشیده  بی

ها، از قائم مقام تا امیرکبیر که  مملو است از این نامردمی

طغیان گرشان گفتند! از سید جمال الدین اسدآبادی که 

اش خواندند، تا ثقه االسالم تبریزی که بر چوبه  وابسته
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زدند، مدرس و نیروهای مذهبی  یاش بوسه م دار تزاری

اش دانستند و خمینی که ارتجاع سیاه  که انگلیسی

ها عزیزان دیگر از این نوع  قلمدادش کردند و صد

ها در امان نبودند. آنان هدف و آماج  ها و افترا هجمه

گرفتند، اما ما را  خشم بیگانگان و دین ستیزان قرار می

کلوخ اندازان  عذاب و درد بیشتر از آن است که آماج

نظام و کسی که بیش از سه دهه بر مسند شورای 

 ! نگهبان تکیه زده است، هستیم

حکایت حالج است در واقعه چوبه دار؛ که با اصابت هر 

گفت اما از پرتاب  سنگی بر بدنش تبسم کنان الحول می

گِلی از جانب شیخ شبلی به آه و ناله درآمد؛ گفتند از 

ز این کلوخ چنین غمگینی؟ آن همه سنگ نیازردی و ا

داند و  کنند و او می دانند و جنایت می ها نمی گفت آن

 . کند خیانت می

علی ایحال ما از شما مراجع عالیقدر و علمای بزرگ و 

خواهیم برای  های علمیه می مدرسین گرانقدر حوزه

حفظ آبروی روحانیت و اسالم از ایشان بخواهید سند و 
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یا منبعش را برمال نماید تا  مدرک خود را ارائه کند و

مردم این محرمان اصلی انقالب و کشور در جریان 

واقعیت و یا افترا و دروغ که برای متاع دو روز دنیا بیان 

 .شده است، قرار گیرند

و من اهلل التوفیق االمر الیکم و السالم علیکم و رحمۀ 

 اهلل و برکاتۀ

 

 میرحسین موسوی  -مهدی کروبی 

 ۴۸۱9مرداد  ۴۱
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 در جمع جوانان استانها

 

 دلبستگان جنبش سبز به شدت 

 به اصول اخالقی پایبندند
 

 1389مرداد  ۲0

 

در آستانه ماه مبارک رمضان جمعی از جوانان و 

های قم، خراسان رضوی و چهارمحال  دانشجویان استان

بختیاری با مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا 

 .گو کردند و رهنورد دیدار و گفت

به گزارش خبرنگار کلمه، در این دیدار صمیمانه 

ها هر یک در سخنانی شرایط اجتماعی  نمایندگان استان

های خود را گزارش دادند. از جمله  و سیاسی استان

ها در این  ترین نکاتی که توسط نمایندگان استان مهم
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توان به مواردی چون برگزاری  نشست مطرح شد می

انشجویی به رغم امنیتی و پلیسی شدن فعال جلسات د

ها، ضرب و شتم دانشجویان در دانشگاه  فضای دانشگاه

ها و در تنگنا قرار دادن شدید  توسط لباس شخصی

  های سیاسی استان اشاره کرد. تر احزاب و تشکل دفا

همچنین در این نشست صمیمانه جوانان عنوان کردند 

یی که در ها که علی رغم تمام تمهیدات و محدودیت

ها وجود دارد جنبش سبز در میان اقشار  شهرستان

  مختلف جامعه نفوذ بیشتری کرده است.

از طرفی دیگر، جوانان حاضر در جلسه به بیان 

های خود درباره وضعیت اقتصادی و معیشت  دغدغه

های  های فزاینده و رشد اعتیاد و آسیب مردم، بیکاری

  های خود پرداختند. اجتماعی در استان

ها،  پس از ارائه گزارش از سوی نمایندگان استان

مهندس موسوی و دکتر رهنورد طی سخنانی ضمن 

های خود پرداختند.  خوش آمد به بیان دیدگاه

میرحسین موسوی ابتدای این دیدار ضمن تبریک 
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پیشاپیش فرارسیدن ماه مبارک رمضان به خبر پایان 

ت: اعتصاب غذای زندانیان سیاسی اشاره کرد و گف

اعتصاب پر محتوا و امید بخش زندانیان به تدریج »

کند و من به این زندانیان  نتایج موثر خود را هویدا می

غیور که اعتصاب خود را شکستند و نتایج آن را هم 

  «گویم. دیدند تبریک می

نخست وزیر امام در بخش دیگری از سخنان خود با 

امروز : »اشاره به شیوع دروغ و بداخالقی در جامعه گفت

جنبش سبز این قدرت و توان را دارد که همه 

گاه به آن اشاره  های اخالقی را که دوستان گه نگرانی

کنند و البته از سر دلسوزی و تعهدات ملی هم  می

  «هست، سامان دهد.

باید در نظر داشته باشیم که انحرافات »وی افزود: 

ها و به ویژه  ها و کژاندیشی اجتماعی، محصول کژی

هایی است که اقتدارگرایان  یوع دروغ و دروغ پردازیش

اند و به همین دلیل هم بر آن  برای ملت به وجود آورده

باورم که اهداف بلند و شرافتمندانه جنبش سبز 
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ها را در جامعه کاهش دهد. اکنون ما  تواند لغزش می

شاهد آن هستیم که دلبستگان اهداف بلند جنبش سبز 

  «ی پایبند هستند.به شدت به اصول اخالق

نخست وزیر هشت سال دوران دفاع مقدس در ادامه با 

اشاره به سخن یکی از دانشجویان در مورد ارتباط با 

ارتباط نسل جوان با مراجع و »روحانیت و مراجع گفت: 

روحانیت اهمیت بسیاری دارد و باید در کنار آن شرح 

ها و اخبار مربوط به جنبش سبز به  ها، آرمان ارزش

  «روحانیت و مراجع عظام برسد.

موسوی همچنین با اشاره به سوال یکی از حاضران 

مان طور که همه بدان واقفیم و قانون اساسی  ه»گفت: 

ها،  به آن اشاره کرده اعالم خواست ۲7نیز در بند 

مطالبات و حق اجتماعات جزو حقوق روشن مردم است 

در تواند این حق را از مردم سلب کند  و کسی نمی

نتیجه هرزمان که مردم الزم ببینند از این حق استفاده 

خواهند کرد و منتظر پیام من و امثال من نخواهند 

  «بود.
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کم و کاست به قانون اساسی  بازگشت بی»وی افزود: 

توان به یک بخش قانون اساسی اعتنا  یعنی آنکه نمی

شود و بخش دیگر آن فراموش گردد. نادیده گرفتن 

قانون اساسی به ویژه حقوق ملت بقیه هایی از  بخش

کند چراکه قانون اساسی یک  معنا می اصول را هم بی

  «.میثاق یکپارچه است

میرحسین موسوی در ادامه سخنانش این پرسش را 

کسانی که حتی حاضر نیستند یک بار از »مطرح کرد 

حقوق شهروندی نام ببرند یا از حق حاکمیت مردم بر 

توانند مدعی  برند چگونه میسرنوشت خود خود نام ب

و در « پیمانی باشند که بین مردم و حکومت بسته شده؟

شکستن این پیمان به عدم »عین حال یاد آور شد: 

شود و کافی است رفتار  مشروعیت حاکمیت منتهی می

شورای نگهبان قانون اساسی با قانون اساسی مورد 

  «یم.ا توجه قرار گیرد تا ببینیم چگونه به بیراهه رفته
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امروز در وضعیتی هستیم »موسوی در پایان تاکید کرد: 

های ساده و ناقص  که نه قانون اساسی که حتی آئین نامه

 «.شود ها رعایت نمی بان ها توسط زندان زندان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چنین گفت میرحسین 1031

 

 

 
 درجمع فرزندان خانواده های ایثارگران:

 جنبش سبز زمینه آشتی ملی را فراهم آورده است
 
 1389ور شهری ۲

 

ترین دیدار میرحسین موسوی با جمعی از فرزندان  تازه

های ایثارگران بود. موسوی در این دیدار ضمن  خانواده

ترسیم آثار جنبش سبز مردم ایران، بر اتحاد و استقامت 

  .تا تحقق تغییرات مطلوب در کشور تاکید کرد

به گزارش خبرنگار کلمه میرحسین موسوی جنبش سبز 

را موجب الفت و نزدیکی اقشار مختلف  مردم ایران

راهبرد زنجیره انسانی »مردم به یکدیگر دانست و گفت: 

از میدان تجریش تا میدان راه آهن در سطح ملی دنبال 

ها و  شود و همه ما با تکثر آرا، عقاید و فرهنگ می
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دهیم  ها به تدریج لکنت زبان خود را از دست می قومیت

  «م صحبت کنیم.تر با ه توانیم راحت و می

های سیاسی که با  لتشک»وی در همین زمینه افزود: 

از هم جدا شده بودند، به تدریج به  های غلط سیاست

کنند و بر سر  شوند، با هم مذاکره می تر می هم نزدیک

ها با یکدیگر  نشینند. آنچه نقطه وصل آن یک سفره می

است تالش برای آزادی، عدالت و تفاهم بر سر پاسداری 

از حقوق ملت است. مرزهای خودی و ناخودی به تدریج 

گو  و شود و به جای آن تعامل و گفت کمرنگ می

نشیند. امروز به برکت یک جنبش سبز مردمی زمینه  می

آشتی ملی، دوستی و وحدت بیش از همیشه بین 

ها و شیعه و سنی و همه  فرهنگهای گوناگون، قومیت

  «اقشار بوجود آمده است.

ای که نفع خود را در تفرقه و  گرچه عده: »موسوی گفت

دانند با پرونده سازی و  شقه شقه کردن مردم می

اقداماتی گسترده به نام مبارزه با جنگ نرم نفرت 

دهند و جریانهای ناسالمی که امروز  پراکنی را ادامه می
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بینیم که مقدسات را به  گاهی در فضای مجازی می

ها تومانی دارد که  یاردگیرند، ریشه در این میل سخره می

شود.  به عنوان جنگ سایبری و لشگر سایبری هزینه می

خواهند همانطور که رسانه ملی را با دخالت  ها می آن

اند  خود به یک رسانه تفرقه افکن یکطرفه تبدیل کرده

های  فضای مجازی برآمده از جنبش سبز را با ویروس

این پنجره  خود آلوده کنند تا اعتماد ملت اسالمی ما از

زیبای باز شده سلب شود ولی این توطئه نیز نتیجه 

  «عکس خواهد داد.

نخست وزیر دوران دفاع مقدس ضمن اظهار تاسف از 

اینکه نظام دچار جمود، فساد و ظلم شده است، گفت: 

تواند متناسب با تغییرات جهانی و  نظام هم اکنون نمی»

کند. این تغییرات داخلی تحول الزم را در خود ایجاد 

ترین عنصر برای  موضوع طبیعی هم هست چرا که موثر

تغییرات مطلوب دخالت مردم در همه امور و رعایت حق 

تعیین سرنوشت برای ملت و رعایت حقوق شهروندی 
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های قدیمی هم ظلم و ویرانی  است. حتی سیاست نامه

  «دانستند. ملک را با هم قرین می

دینی خود از  ها در کتابهای قدیم»میرحسین گفت: 

ها  ها و هارون الرشید زندانهای منصور دوانیقی

خواندیم و امروزه زندانهای ما از فرزندان مبارز و  می

آزادیخواه این کشور پر شده است. حتی کسانی که 

ها وارد شده به  شاکی از اتهاماتی هستند که بر آن

شوند و تهمت زننده و دستگاههای حامی  زندان برده می

  «گیرند. ز دسترس قوه قضاییه قرار میاو دور ا

ترین رمز تحقق مردمساالری را قبول  موسوی کلیدی

آرای مردم است که »آرای مردم دانست و گفت: 

تواند کشور را از بحرانی که در آن گرفتار شده،  می

 «نجات بدهد و شور و نشاط را به جامعه بازگرداند.
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 دس دیدار با جمعی از رزمندگان دفاع مق

 واکنش جنبش سبز به هر گونه تهدید بیگانه 

 با حفظ حد و مرز با اقتدارگرایان
 شهریور 5

 

میرحسین موسوی در میان جمعی از رزمندگان جنگ تحمیلی، شرایط 

توصیف کرد و تنها راه بازگشت امنیت را در گرو « ناامن»امروز جامعه را 

در همین دیدار ها دانست. موسوی  خواست مردم و جنبش متعلق به آن

از دالیل ناامنی در جامعه نیز سخن گفت و ترس از سرکوب، بیکاری و 

های وجود ظلم گسترده و نبود  فساد سازمان یافته را از جمله نشانه

  .عدالت در کشور ذکر کرد

به گزارش خبرنگار کلمه، موسوی که هم زمان با سالروز میالد امام دوم 

گفت  رزمندگان دفاع مقدس سخن می شیعیان و در دیدار با گروهی از

ضمن تبریک والدت حضرت امام حسن )ع( امام صبر و استقامت، افزود: 

الذین آمنوا و لم یلبسو ایمانهم بظلم اولئک لهم »خوانیم که  در قرآن می

دهد که صرف ایمان نه امنیت  این آیه نشان می«. االمن و هم مهتدون

ردانی. بلکه ایمان موقعی ایجاد آورد و نه نجات از سرگشتگی و سرگ می



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 1036

دهد که با لباس  کند و از سرگردانی نجات می امنیت و هدایتگری می

  ظلم و جور پوشانده نشود.

نخست وزیر دوران دفاع مقدس خطاب به این رزمندگان گفت: شما خود 

شاهد بودید که در دوران دفاع مقدس دزفول را با موشکهایی که سر 

زدند ولی مردم شهر را تخلیه نکردند و  میجنگی یک تنی داشتند، 

ها نیز تعطیل نشد. در ایالم نیز همینطور بود. این شهر در  نمازجمعه

آورم که هرگاه نمایندگان  معرض بمباران روزمره بود و بنده به یاد می

ها وعده آرامش  رفتند این مردم بودند که به آن دولت به این استان می

ها و نه درآمد  ن طور بود. نه جنگ، نه کمبوددادند و همه کشور همی می

  گرفت. شش میلیاردی نفت احساس امنیت را از مردم نمی

میرحسین گفت: سوال مهم این است که چرا امروز که صبح تا شب از 

های  همه جا صدای مناجات، دعا و مداحی بلند است و همه شبکه

، در جامعه کند تلویزیون تمام وقت تبلیغات دینی و مذهبی پخش می

احساس امنیت وجود ندارد؟ دلیلش خیلی روشن است: ایمان وجود 

  دارد ولی با لباس ظلم و جور پوشانده شده است.

وی در همین زمینه افزود: ترس از سرکوب، ترس از اعتراف گیری، ترس 

از بیکاری و تورم، ترس از تهاجم خارجی، ترس از شنود و دخالت در 

محل، ترس از فساد سازمان یافته،  های بی امور شخصی، ترس از چک

گیرند و ایمان خود را با  ها دستور می هایی که از بازجو ترس از قاضی

های حضور  پوشانند، همه و همه نشانه های تیره و قیرگون ظلم می لباس

تواند  گسترده ظلم و نبود عدالت است. در چنین حالتی ایمان نمی

دم به سوی آینده و آخرتی روشن باشد. امنیت بیافریند و یا هدایتگر مر

کنم دالیل زیادی برای اثبات این مساله الزم باشد. وقتی وزیر  گمان نمی
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اطالعات به دنبال امام جمعه و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی دروغ 

  ای امنیت را سراغ گرفت. توان در چنین جامعه گوید، چگونه می می

آیا مردم حق ندارند »ح این سوال که میرحسین در ادامه سخنانش با طر

در چنین شرایطی از این وزارت اطالعات که ایجاد آرامش خاطر یکی از 

، گفت: «وظایف آن است احساس خوف و رمیدگی از نظام بکنند

ها لباس حضرت پیامبر )ص( را  تر اینکه این آقایان و دوستان ان عجیب

که تشبه ظاهری به  نیز برتن دارند. این موضوع شاهدی بر این است

آورد و نه آرامش خاطر. گرچه این  پیامبر و معصومین نه عصمت می

  مقامات به ظاهر در پناه قدرت در امنیت کامل باشند.

وی افزود: احساس امنیت تنها در امنیت دولت و دولتیان خالصه 

شود. بحث از امنیت انسانی است و امنیت انسانی در آزادی از ترس  نمی

های امن  آید. کسانی که سوار بر زرهپوش از نیاز به دست میو رهایی 

های بین  بندند و صحبت از عرضه نان به قیمت دولتی چشم خود را می

مند که  فه ها نمی کنند. آن کنند، درد و ترس مردم را لمس نمی المللی می

ترس از بیرون ریختن اسباب و اثاثیه یک خانواده به دلیل ناتوانی در 

تراشد. بویژه  ها را می جاره بها چگونه روح و جسم کم در آمدپرداخت ا

ها به  در فضایی که سرپوش گذاشتن به فسادهای بزرگ و قانون گریزی

  یک رویه تبدیل شده است.

ها برای کشور  موسوی همچنین در این دیدار به خطرات ناشی از تحریم

د را بیشتر پر ها کیسه خو توانند از تحریم پرداخت و گفت: کسانی که می

ها و خطرهای  توانند نگرانی مردم را از آینده این تحریم سازند، نمی

ها اضافه کنید ترس از آنکه رای شما  ناشی از آن درک کنند. به این
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دزدیده شود و ترس از آنکه شما به حکومت اعتماد کنید و به اعتمادتان 

  خیانت شود.

های سیاه و  عه با لباسموسوی در ادامه گفت: بازگشت امنیت به جام

آید. ایجاد دور  شود، به دست نمی مخوف که بر تن بسیج پوشانده می

نمای روشن و امنیت در جامعه در گرو آن است که پرده ظلم و 

عدالتی دریده شود و این کار جز با خواست یکپارچه مردم و جنبش  بی

آن امنیت  ها امکان پذیر نیست. آزادی و عدالت و به دنبال متعلق به آن

شود، بلکه یک ملت بیدار آن را  و رهایی از ترس به یک ملت هدیه نمی

ای که مردم امروز  آورد و هزینه با قدرت صبر و استقامت به دست می

  پردازند در راه چنین دستاوردی است. می

وی تاکید کرد: عدم تحمل و انجماد نظام به جایی رسیده است که 

قه مردم را به هنگام افطار روزه سانسور صدای ربنای هنرمند مورد عال

ای در مورد  کنند که مبادا کلمه ها بخشنامه می کنند و یا به رسانه می

  جنبش سبز بنویسند.

های ماجراجویانه  موسوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سیاست

ها کشور را در موقعیت  ها و رجز خوانی سالهای گذشته، گزافه گویی

اده است. امروز در سطح جهان بدخواهان ملت ما بر طبل خطیری قرار د

کوبند و مشخص است که در پیشبرد این دغدغه  خشونت و تجاوز می

  شوم رژیم صهیونیستی نقش بارزی دارد.

های شوم  ها برای عملی کردن تصمیم وی با اشاره به این نکته که آن

افزود: متاسفانه خود احتیاج به برانگیختن افکار عمومی در جهان دارند، 

گیرد  های داخلی که در آن تمام کره زمین مورد تهدید قرار می لفاظی

 سازد. بهانه الزم را برای تبلیغات الزم در این زمینه فراهم می
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موسوی در پایان سخنان خود گفت: آنچه مربوط به جنبش سبز است 

واکنش به هرگونه تهدیدی از سوی بیگانگان با حفظ حد و مرز با 

پرده و صریح از منافع ملی خود  تدارگرایان است. همه ما به صورت بیاق

کنیم که قبل از  دفاع خواهیم کرد. ما مشفقانه و دلسوزانه توصیه می

اینکه دیر شود برای پیشبرد سیاست خارجی معتدل و کاهش خطرات 

 های معتبر، عاقل و با تجربه استفاده شود. برای کشور از سرمایه
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 دداشت به مناسبت شبهای قدر یا

 ند...مردم از خود می پرس
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این روزها مردم ما در با شکوه ترین و زیباترین میهمانی 

های هستی و نورانی ترین ماه سال حضور دارند. مـاهی  

که نزول آیات و برکات آسمانی در آن صـورت گرفتـه و   

آن بر جان  می گیرد. شبهایی که انوار تجلیات شب قدر

و دل یکایک بندگان خالق بی همتا نور افشانی می کند. 

شبهائی که درآن به مرور کارنامه خود فراخوانده شـده  

ایــم. هنگامــه ای بــرای پرســش از آنچــه کــرده ایــم. 

رستاخیزی کوچک و معاصر در محشر بزرگ قلبهایمـان  

هایمان. دامنه این پرسشـها   و در پیشگاه عدالت وجدان
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وده به عرصه خصوصی و زندگی فردی اسـت،  نه تنهاگش

که به عرصه حیات اجتماعی فرا می رود. مگر نه آنکه ما 

 عضوی از جامعه و کنشگری در عرصه عمومی هستیم؟

امروز در جامعه ایرانی به تبع آنچه در بـیش از یکسـال   

گذشته اتفـاق افتـاده مـردم بیشـتر از هـر زمـانی بـا        

اره خود و جامعـه  پرسشهای تعیین کننده و حساس درب

 ای که بدان تعلق دارند روبرو هستند.

 در این شبهای قدر

قیام آنان به عنوان شهروندان،  مردم از خود می پرسند

برای برپایی جامعه ای که در آن کرامـت انسـانی پـاس    

داشته شود و زمینـه رشـد و شـکوفائی اسـتعدادهای     

خدادادشان فراهم آید و قدمهای روشن بـرای بهـروزی   

ان و جامعه برداشته شود، به کجا رسـید. بـه راسـتی    آن

آنها تاچه اندازه به خواستهای بر حقشان یعنی استقالل، 

 آزادی، عدالت و پیشرفت نزدیک گشته اند.

کـه اسـتقالل سیاسـی کـه      مردم ما از خود می پرسند

ارمغان قیام و نثار خونهای بسیار بوده است تا چه اندازه 
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ازی و اسـتقالل اقتصـادی   به عـزت و اقتـدار و سـرفر   

 کشورمان در جهان ومنطقه انجامیده است؟

آیا ما امید تحقق آنچه را که در بند یک سند  می پرسند

چشم انداز بیست ساله آمده است به باد نداده ایم و آیا 

مدیریت غلط و مـاجراجوئی هـای نابخردانـه و دشـمن     

تراشی های بیهوده در عرصه روابـط خـارجی، میـرا     

پرافتخار ما را به باد نداده است؟ چه مانعی باعث گذشته 

شده که نظام نتواند از دسـتاوردهای سـترگ مـدیران    

فداکار و دانشمندان و متخصصان و مدافعان منافع ملی 

استفاده کند. و آیا می توان از سیاست خارجی که تنهـا  

در صدا و سیما و رسانه های مشخص دولتی پر هیبـت و  

ند و چهره ترحم انگیـز آن را حتـی   بااقتدار جلوه می ک

درهای بسته گفتگوهای بی ثمر و ذلت بـار نمـی توانـد    

پنهان کنند جز این انتظاری داشت؟ مردم مـا بـه حـق    

نگران حرکات خام دولتمردانی فاقـد حمایـت مردمـی    

هستند، یعنی بی بهره از گرانبهاترین سرمایه و پشتوانه 

شته. و نگران ما در تعامالت خارجی در طول دو دهه گذ
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از آنکه بی بهرگان از اعتماد ملـی در پشـت سـر ملـت     

چوب حراج بر منافع ملی بزنند و سرزمینی سـوخته در  

 پشت سر خود بر جای گذارند.

چه میزان از آزادی هائی که در  مردم از خود می پرسند

پس قرنها اختناق و استبداد با نثار فداکاری ها و تحمـل  

آمد و پاسداشـت آنهـا در    مشقتهای بی شمار به دست

جای جای قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفتـه بـاقی   

مانده است. و باز مردم می پرسند تا چه اندازه در جامعه 

ای که در آن قلم ها شکسته و دهانها بسـته و روزنامـه   

نگاران و فرهیختگان و استادان و معلمـان و کـارگران و   

هسـتند و   زنان و مردان در پشـت میلـه هـای زنـدان    

هرگونه انتقاد و اعتراض توطئه همداستانی با دشمنهای 

شود و هر گامی برای احقاق حـق   خودساخته خوانده می

شود، بحـث از حقـوق ملـت و کرامـت      فتنه نامیده می

انسانی و آزادی ها موضوعیت دارد. با چمن کاری میدان 

آزادی و اینکه بگوئیم مردم ایران از بیشترین آزادی هـا  

ردار هستند طعم تلخ دیکتاتوری در دهان شیرین برخو
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کنند که بدون ترس از زندانی  نمی شود. مردم سوال می

 شدن تا کجا می توانند از صاحبان قدرت سوال کنند.

مردم در شبهای شهادت حضرت علی علیـه السـالم از   

تا چه اندازه در زندگی شـان از عـدالت    خود می پرسند

قضائی و حقوقی و عدالت  اجتماعی و اقتصادی و عدالت

اداری و استخدامی برخوردار شده اند؟ آیا در محـاکم و  

دعاوی در پناه قانون هستند، یـا قربـانی اعمـال نفـوذ     

شوند که پایبندی به هیچ قانونی را بـر   مراکز قدرتی می

نمی تابند؟ آیا بسـیج و نیروهـای نظـامی و امنیتـی و     

ـ  ان دفـاع مـی   انتظامی از مال و جان و آبرو و حقوق آن

 کنند یا از مکانت و مکنت و قدرت زور مداران؟

تر از دیروز  آیا سفره آنان امروز رنگین مردم می پرسند

است و یا حاصل وعده دروغین آوردن نفت بر سر سفره 

هاشان کوچکتر شدن این سفره ها و تحلیل رفتن لوازم 

 رفاه در زندگی آنان بوده است؟

کجـا رفـت آن    می پرسندآنها سوگمندانه می پرسند و 

حقوق شهروندی فارغ از هرگونه باور دینی و پیـروی از  
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هر مرام و مسلک، در حالی که چوب تکفیر و تفسیق از 

سوی محافل قدرت به بهانـه دگراندیشـی علیـه همـه     

متفکران و فرهیختگان بلندشده است؛ تا آنجا که وزیـر  

تهدید مـی  « باخاک یکسان کردن»دولت دانشگاه را به 

کند و نجوای عاشقانه ربنای یک هنرمند به علت کرنش 

نکردن در مقابل یال و کوپال داران از سر سـفره افطـار   

 مومنان قطع می شود.

تا چه انـدازه بـه آرزوهـای     مردم ما از خود می پرسند

دیرینه شان برای نیل به به پیشرفت ایران نزدیک شده 

رش و اند. آیا سرمایه هـای تجدیدناپـذیر در راه گسـت   

تقویت زیرساختهای یک اقتصاد مولد و شـکوفا هزینـه   

شده است؟ و این پرسش مدام تکرار می شود کجا رفت 

 …بیش از چهارصد میلیارد دالر نفتی در سالیان اخیر

حاصل نظامی گـری در عرصـه تولیـد،     آنها می پرسند

توزیع و خدمات کشور آیا جز پدید آمـدن قطـب هـای    

آمد و زیـان ده و نیـز نحیـف    اقتصادی انحصارگر، ناکار

شدن روزافزون بخش خصوصـی و تعـاونی بـوده؟ آیـا     
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خصوصی سازی های نمایشی جز به اختصاصـی سـازی   

بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی انجامیـده اسـت؟ آیـا    

ها، به ویژه در قبال علـوم   سیاست هایی که در دانشگاه

انسانی، اتخاذ شده است جز به پادگـانی سـازی مراکـز    

 آموزی منتهی شده است؟ علم

آیـا آنچـه بـا     و باز هم این مردم هستند که می پرسند

آموزگــاران، دبیــران و مــدیران باتجربــه ای کــه تنهــا 

گناهشان مخالفت با سیاست های نسـنجیده دولـت در   

حوزه تعلیم و تربیت است می شود ما را به توسعه علمی 

مـر  پایدار خواهد رساند؟ آیا واردات بـی رویـه کـاال، ک   

صنعت ملی را نشکسته است؟ چه کسانی و چه باندهائی 

از این سیاستها آن هم زیر لوای مبارزه با فساد دولتیان 

سود می برند؟ مگر سیاستگذاری های بی برنامه دولـت  

در حــوزه کشــاورزی، باغــداری، دامــداری و شــیالت، 

روستائیان ما را در دل نگرانی مستمر نسبت بـه آینـده   

است؟ آیـا اگـر اکثریـت مـردم ایـران       خود قرار نداده
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مواجب بگیر کمیته امداد یا مراکـز مشـابه شـوند، بـه     

 آرمان جامعه پیشرفته دست یافته ایم؟

این پرسش ها و صدها پرسش مانند آن، دغدغـه آحـاد   

مردمان ایران عزیز شده است و تبلیغـات دروغـین در   

پائین آمدن نرخ تورم، نمایش های پرهزینه برای نشـان  

دن حمایت مردم از دولت، سـخنرانی هـای پرهیـاهو    دا

برای موفق نشان دادن سیاست های دولتمردان، اصـرار  

مکرر در نشان دادن خاموشی صدای اعتـراض و انتقـاد   

مردم، آنچنان نخ نما و بی فایده شده که گویی استفاده 

پرتکرار از این ابزارها تنها برای تسلی دل حاکمان است 

و باید هـم همـین باشـد چراکـه      که صورت می پذیرد.

چشمهای مست از قدرت و تفرعن نمی تواننـد پوسـتر   

را ببینند چه رسد اثرات آن را در هـدف  ” دروغ ممنوع“

 گذاری ها و سیاستها و اجرا.

بیش از هر چیز به شکاف  در این شبها ای کاش حاکمان

عمیق بی اعتمادی بین خود و مردم مـی اندیشـیدند و   

اتفاق افتاده را درک می کردند. اگـر   عمق فاجعه ای که
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چنین بود، فرصت باقی مانده را غنیمت می شـمردند و  

در این ماه توبه و مغفرت، از ظلمـی کـه بـر مـردم روا     

داشته اند به درگاه پروردگار و مردم دست طلب آمرزش 

 بلند می کردند.

به جای درخواست های مکرر از بـازیگران صـحنه    کاش

هم که شـده از مـردم خـویش مـی      بین المللی، یکبار

خواستند که فرصت جبران تمامی ستم ها و جفاهایی را 

 که بر مردم روا داشته اند به آنها بدهند.

هایی که آزادزنان و آزادمردان دلسوز  درهای زندان کاش

این آب و خاک را در آن به بند کشیده باز می کردنـد و  

جات یـافتن  از آنان درخواست می کردند که آنها را در ن

از وضعیت مخاطره آمیزی که در آن قـرار دارنـد یـاری    

دهند. مردم با زبان حال و قال می گویند اینقدر در هـر  

مناسبتی که به بن بست بر می خورید دشـمن دشـمن   

نکنید و همه مصیبت ها را به دشـمنان خـود سـاخته و    

موهوم نسبت ندهید. دشمن واقعـی در درون شماسـت   

یاد آزادی خواهی و مطالبـه حاکمیـت   وگرنه وقتی به فر
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خوردیـد،   مردم بر سرنوشت خود در دانشگاهها بر مـی 

نمی گفتید که دانشگاهای مخالف تفـرعن را بـا خـاک    

یکسان می کنید. گیرم دانشگاهها را ویران کردیـد، بـا   

 کنید؟ ملتی تشنه آزادی و فضیلت و عدالت چه می

بـه جـای مهندسـی فرهنـگ و      مردم می گویند کـاش 

دانشگاهها بـار دیگـر پشـتوانه عظـیم مردمـی را کـه       

روزگاری دولتمردان ما به هنگام نشسـتن پشـت میـز    

مذاکره همراه خود داشتند به دست می آوردید، تا مـی  

توانستید با عزت و اقتدار، از منافع ملی و بـین المللـی   

 این سرزمین جانانه دفاع کنید.

هـاجرت  به جای دست و پا زدن برای توجیـه م  ای کاش

هـای   بی سابقه سرمایه های انسانی، دست از مهندسـی 

بی فرجام نیروی علمی و کار کشور بر می داشـتید و از  

این بزرگترین و ماندگارترین سرمایه کشور بهترین بهره 

ها را برای پیشرفت و توسعه این سـرزمین محنـت زده   

می گرفتید. شاید هنـوز هـم راه بازگشـت بـاز باشـد.      

د برگـزار کنیـد و حـق مـردم در تعیـین      انتخاباتی آزا
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سرنوشت خود را به راسـتی بـه رسـمیت بشناسـید. و     

بدانید که حق تعیین سرنوشت تجلـی کرامـت انسـانی    

است. شرکت در انتخابات یک حق اسـت و بـر گـزاری    

 انتخابات آزاد و غیر گزینشی تکلیف حکومت است.

آنها به شـما خواهنـد گفـت زنـدانیان      از مردم بپرسید

اد  پس از انتخابات را آزاد و به جای آن، عـامالن و  حو

آمران فجایع شوم را مجازات کنید و با باز کردن درهای 

زندان، خود را از چرخه پایان ناپذیر و مضمحل کننده به 

کارگیری خشونت و ستم بیشتر آزاد نمایید. راه و رسـم  

سخن گفتنتان را با مردم دگرگون و صداقت و شـفافیت  

ین دروغ و تزویر کنید. با مـردم خـود آشـتی    را جایگز

کنید و از پشتوانه آنها عزت کسـب کنیـد، تـا مجبـور     

 نشوید در مناسبات خارجی خود تن به ذلت دهید.

اسالم رحمانی را بجای اسالم متحجرین تشـنه قـدرت   

بنشانید، همکاری و همدلی و اتحاد مبتنی بر اجماع ملی 

ر ترجیح دهیـد، آنگـاه   را بر استفاده از زر و زور و تزوی

خواهی دید که همین مردم ستم دیـده از شـما، آمـاده    
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منشـی، کـه از    بخشش شـما خواهـد بـود و بـا بـزرگ     

های تاریخی ایرانیان است، به شما فرصت جبران  ویژگی

همه جفاهایی را که در حق آنها کرده اید خواهنـد داد.  

در غیر این صورت، مردم شما را تنها خواهند گذاشت و 

های خودکامه ای که ملتشان آنها  رانجام همه حکومتس

 را تنها گذاشت، در انتظارتان خواهد بود.

و سخن آخر این همراه کوچک جنبش سـبز، بـا دیگـر    

ــز   ــران عزی ــر ای ــاوم در سراس ــدار و مق ــان پای همراه

دوستان همراه، نوجوانـان، جوانـان و سـالمندان،     است.

نشینان غیور، زنان و مردان حق طلب، روستائیان و شهر

در هر کجای این سرزمین پرعظمت که زندگی می کنیم 

چاره ای جز صبر و استقامت در راه احقاق حق نداریم و 

باید شعله های آگاهی را در ظلمت ناپایـداری کـه ایـن    

روزها بر میهنمان سایه افکنده است زنده نگه داریـم و  

به یاد داشته باشیم که در شـرایط کنـونی، بسـیاری از    

موطنان ما با چهره هـای زشـت و توانفرسـای فقـر و     ه

ــیاری از   ــتند. بس ــه هس ــدگی مواج ــتی در زن تنگدس
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همسایگان ما شب را با دل نگرانی نسبت به فردا سپری 

می کنند. چه بسیار که در پرداخت هزینه های درمـانی  

فرزندانشان درمانده اند. چه بسیار که خـود فروشـی و   

داده است. و بی شک وظیفـه  اعتیاد، خانمانشان را برباد 

همه ماست که دست درمانـدگان را بگیـریم، در سـفره    

هایمان با آنها شریک شویم، سـنت دیرینـه ایرانـی در    

اطعام و نذورات و انفاق را زنده نگه داریم، جلـوه هـای   

زیبای اسالم رحمانی را به نمایش بگـذاریم و از حـال و   

که پیشـوای  روز یکدیگر با خبر شویم. مگر نه این است 

پنجم ما به جابر فرمود که شیعیان ما شناخته نمی شوند 

مگر بـه تواضـع، خشـوع در برابـر خداونـد، امانـت و       

درستکاری، به یاد خدا بـودن، روزه و نمـاز، نیکوکـاری    

نسبت به پدر و مادر، رسیدگی بـه همسـایگان فقیـر و    

بیچاره و ورشکسته و یتیم، راستگویی، قرآن خوانـدن،  

کردن به مردم، و درباره مـردم سـخن نگفـتن    بدگویی ن

مگر به نیکی؟ و مگر نه این است که اینها پایه ها و مغـز  

دینداری در همـه ادیـان الهـی اسـت؟ از بزرگداشـت      
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خانواده های شهدای انقالب، جنـگ و حـواد  پـس از    

انتخابات غفلت نورزیم، و به یاد داشته باشیم که تعیین 

ـ  ازیگران منفعـت جـوی   کننده سرنوشت این ملت، نه ب

سیاست ورزی رسمی، که ظهور ملتی است کـه مـدنیت   

پاینده و عزم راسخ خود را برای حق خـواهی و تحـول   

 ۲5برای آینده ای بهتر در راهپیمـایی عظـیم مردمـی    

خرداد سال گذشته، بـه نمـایش گذاشـت. اعتمـاد بـه      

مدنیت، همچون لنگری است که ایـن ملـت را در طـول    

های سـهمگین، پابرجـا نگـه داشـته      بحران ها و توفان

 را خویش ملی –است و به اتکای آن، پرچم هویت دینی 

 نگـاه  پراهتـزاز  و مصـون  حـواد ،  تنـدبادهای  گزند از

 .داشت خواهد
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 حمالت سازمان یافته دربارۀپیام میرحسین موسوی به 

 به منزل مهدی کروبی 

 

 بسمه تعالی

 انا هلل و انا الیه راجعون

اوباشان رو سیاه به منزل حجت االسالم و  حمله

المسلمین کروبی یار شجاع مردم در شب قدر نشان از 

ها با این اقدامات  ره گم کردگی اقتدار گرایان است. آن

روز است زیر نظرنیروهای 5سازمان یافته که حدود 

انتظامی و امنیتی آغاز شده است نشان دادند که اشغال 

ئیل بهانه است دشمن قدس شریف و دشمنی با اسر

واقعی اقتدارگرایان کروبی و شخصیتهای امثال او و 

بهمن نشان  ۲۲سایر آزادیخواهان است. همانطور که در 

داده شد که مقصد اقتدار گرایان نه جشن پیروزی 
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انقالب بلکه مراسمی برای چنگ و دندان نشان دادن به 

 . آزادی خواهان و ملت سبز ایران است

منزل جناب اقای کروبی که به دنبال  فاجعه حمله به

حمله به منازل مراجع عالیقدر در قم و شیراز صورت 

گیرد بهترین نشان خوف اقتدار گرایان از جنبش  می

مردمی و نیز بهترین دلیل برای ابزاری شدن همه 

ها و مراسم و مناسک اسالمی وانقالب است طرفه  شعار

ت مفتضحانه، آنکه از سوی سازمان دهندگان این اقداما

سال و روز هم برای پایان عمر ظلم اسرئیل اعالم 

گوئیم شما با این اقدامات سیاه و نفرت بر  شود. ما می می

توانید سد  انگیز اراده معطوف به آزادی مردم را نمی

کنید بلکه راه نیل به آزادی را برای آزادی خواهان 

 . کنید تر می کوتاه

 میرحسین موسوی

 ۴۸۱9شهريور  ۴۳
 

 

 

 



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 1056

 

 

 
 

جنبش سبز با محدودیت های امنیتی و حذف 

 همراهان آن متوقف نمی شود

 
 1389شهریور  ۲۲

 

های امنیتی در  ها آمده آست که محدودیت در خبر*

اطراف شما زیاد شده است. ایا شما هم چنین برداشتی 

  دارید؟

ها به قدمت انتخابات )دهم(  تاریخ این نوع مزاحمت -

همان    ی انتخاباتی اینجانب که ازاست. حمله به ستادها

های  خرداد شروع شد، مقدمه محدودیت۲۲عصر روز 

 غیر قانونی علیه بنده بود.

البته گذشته از اسناد و قراین فراوان، اگر متقلبان در 

ها را قبل  انتخابات هیچ سندی جز همین حمله به ستاد

از اتمام رای گیری و دستگیری شخصیتهای انقالبی در 
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گذاشتند، برای  تر به جا نمی ز بعد و روزهای بعدیک رو

ها خوشبختانه به  نشان دادن مقاصد آنان کافی بود. آن

سرداران « دلیل حماقت انتشار دو نوار سخنرانی یکی از

تر کردند. به  زمینه را برای قضاوت عمومی راحت« مامور

ها با فراز و  هرحال مساله مزاحمت و محدودیت

  مان تا حال ادامه پیدا کرده است.هایش از ان ز فرود

پس معنای سخنانتان این است که اخبار منتشره در *

باره تشدید فضای امنیتی در اطراف خودتان تایید 

  کنید. می

ها ی امنیتی  بله، اخبار در باره تشدید محدودیت-

درست است. اخیرا به خاطر خوف نیروهای امنیتی از 

تر شده  ها شدید تحرکتهای خیابانی مردم این محدوی

ها اضافه کنید ممانعت سر تیم  است. به این فشار

محافظان بنده را از انجام وظایف خود که بسیار سوال بر 

انگیز است. ایشان بیست سال سرتیم حفاظت بوده و 

حاال از انجام وظایف خود تعلیق شده و معلوم نیست چه 

  اند؟ خوابی دیده
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ر حال این امید را دارند کنند یا به ه ها فکر می آیا ان*

  که این نوع محدودیت دامنه تحرک جنبش را کم کند؟

کنند. جنبش  مسلما اگر چنین فکری دارند اشتباه می-

تر از آن شده است که با محدویت و یا حذف  ریشه دار

امثال بنده متوقف شود. ریزش مدام مشروعیت و 

ای را در  های در حال انباشت وضعیت ویژه نارضایتی

 کشور ایجاد کرده است.

توانست « رای من کجاست»اگر سال گذشته شعار 

و  ۲8و ۲5ها شهروند مسالمت جو را در روزهای  میلیون

خرداد دور هم جمع کند اکنون با سیاستهای  30

سرکوب یک سال گذشته و اوضاع معیشتی مردم و 

ها، احتمال  های بین المللی ناشی از ماجراجویی فشار

ترقبه بیشتر شده است. بنده و برادر حرکتهای غیر م

ها  کروبی و دیگران همراهان کوچکی با مردم هستیم. ان

 جا دارد از خشم روزافزون مردم بترسند نه از ما.
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کنید اهمیت موضوع تقلب در  یعنی شما فکر می*

ها کمرنگ شده  انتخابات، حاال با افزایش نارضایتی

  است؟

تهایی که به دلیل به هیچ وجه! بلکه در کنار مصیب -

سیاستهای من در آوردی همراه با دروغ و سرکوب وارد 

شود مردم بیشتر از همیشه به راه حل کلیدی  می

اند. هر روز  انتخابات آزاد غیر گزینشی توجه پیدا کرده

شوند که ریشه  گذرد مردم بیشتر معتقد می که می

ها برای  بحران در استبداد و عدم توجه به حق ان

بینند که  به سرنوشت خودشان است. مردم میحاکمیت 

اندازند که به نام اسالم  ها اختالف می دولتمداران بین ان

 و در حقیقت بر خالف اسالم خودشان حکومت کنند.

به نظر بنده در میان مردم تالزم عدالت و آزادی هر روز 

افتد. به همین دلیل همه کسانی که قدرت  بیشتر جا می

ند یقینا توجه دارند که شکایت هفت تالیف و تحقیق دار

مبارز فرهیخته و با سایقه کشور از سخنان سردار مامور 

تا چه اندازه اهمیت استراتژیک دارد و نباید از آن 
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غفلت شود. وباید بصورت مشفقانه عرض کنم که 

رسیدگی عادالنه و علنی به این شکایت برای بیرون 

امنیتی که یک آوردن کشور از بحران از مانور نیروهای 

روز قبل از روز قدس در خیابانهای تهران شاهد آن 

های مراجع مورد عالقه مردم در  بودیم و یا حمله به خانه

تر است. و اگرنه بازداشت دکتر  قم و شیراز موثر

محمدرضا خاتمی و بازداشت هنرمند گرامی دکتر حبیب 

  کند. صادقی در کنار دفتر اینجانب مشکلی را حل نمی

های اخیر با حمله به  ا ممکن است محدودیتآی*

 دفاترمراجع و فشار به روحانیون معترض مربوط باشد؟

ها توجه کرد. نظام در بسیاری از سطوح  باید به ریشه -

به سمت ماکیاولیسم چرخیده و در این موارد هدف هر 

کند. و این از ویژگیهای  ای را توجیه می نوع وسیله

سوال کرد. در  توان ازآن حاکمیت قدرتی است که نمی

تواند  ها می ها و حقوق آن چنین وضعیتی کرامت انسان

نادیده گرفته شود و حفظ موقعیت و مکانت سیاسی 

حتی با آدم کشی مجاز شمرده شود. دروغ در چنین 
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حالتی به صورت یک روش جهت حفظ موقعیت و 

اید و خیلی ساده بین منافع شخصی و   منفعت در می

شود. در چنین اوضاعی اگر یک  لط میمنافع ملی خ

مرجع کاری با حکومت نداشت با او کاری ندارند و اگر 

در این شرایط یک مرجع و یا روحانی و یا مداحی از این 

شود مرجع عالیقدر و  حضرات تعریف و تمجید کند می

یا روحانی بر جسته و یا مداح دلسوخته اهل بیت. 

شود و  نشان داده میبالفاصله تصویر او در صدا و سیما 

بسته به میزان طرفداری و تعریف تمجیدی که از 

ها کوچک و  های آن کنند، چهره صاحبان قدرت می

شود و اگر به طور مثال همین مرجع انتقادی از  بزرگ می

ها  صاحبان قدرت داشته باشد و یا نظری مخالف ان

کنند و  بدهد، بالفاصله او را از کشتی مرجعیت پیاده می

شود که ایشان صالحیت علمی الزم را  اره کشف مییکب

ها به سمت ایشان روانه  نداشته است و انواع تهمت

شود و دفتر و خانه و مسجد و مقلدین ایشان مورد  می

گیرد.  حمله نیروهای به اصطالح خود سر قرار می
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حضرت ایت اهلل دستغیب تا موقعی از نظرشان محترم 

ان ببندد و یابه شیوه است که چشم به ظلم و ستم اقای

اعمال وظایف مجلس خبرگان ایرادی نگیرد. در غیر 

خواند با آن  اینصورت مسجدی که او در آن نماز می

ای که میزان  شود مسجد ضرار و امام جمعه سابقه می

ها انسان هموطن  درک او در حدی است که به میلیون

گوید یک عده بزغاله و گوساله در کنار حرم  خود می

شود که این عالم  رضوی یک باره خوابنما می مقدس

ها در  بزرگوار از خانواده ریشه دار و محبوب دستغیب

شیراز مهد تمدن و فرهنگ ایران موقعیت علمی و 

  صالحیت ندارد.

کنید این اقدامات برای پوشاندن ابعاد  آیا فکر نمی*

  بحرانهای سیاسی و اقتصادی از چشمان مردم باشد؟

های اقتصادی و  فقط خود را در عرصه امروز بحران -

های مراجع  دهد. همین حمله به خانه سیاسی نشان نمی

ها  ها و خوابگاه ها در کنار حمله به دانشگاه و مدارس ان

های تکان دهنده بحران است. توجه کنید  یکی از چهره
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نظامی که ریشه مشروعیت دینی آن بر آمده از سلسله 

ست، مشغول مهندسی ها و روحانیت ا مراتب حوزه

ویرانگر توامان دانشگاه و حوزه با هم است. از آن سو 

وزیرش دانشگاه حرف نشنو را تهدید به یکسان سازی 

کند و از این سو منازل و شخصیت مراجع  با خاک می

ضد ستم و منتقد مورد حمله فیزیکی و تبلیعاتی قرار 

  گیرد. می

انند این گونه ریزند باید بد ها را می کسانی که این طرح

ها در  کند اگر این کار ها نمی اقدامات کمکی به بقای ان

گذشته توانست اثری داشته باشد و ستمگران را حفظ 

توانند این سیره و روش را ادامه بدهند و در این  کند می

میان اگر کسی به جای خود به بقای کشور و منافع ملی 

تی اگر اندیشد باید بسوی قانون و انصاف برگرددح می

 این برگشت به ضرر موقعیت و مکانت او تمام شود.
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 سیاستهای ویرانگر کنونی را 

 به رفراندوم بگذارید
 

 1389 مهر 13

 

کی از بحثهای حساس در فضای ملـی  *جناب آقای موسوی، ی

 از شـما  تحلیـل .  وضعیت جنبش سبز در شرایظ کنونی اسـت 

 بینـی  پـیش  نهچگو انرا آینده و چیست جنبش کنونی وضعیت

 کنید؟ می

جنبش سبز سر زنده است و روز به روز ریشـه هـای    - 

آن عمیق تر می شود. جنبش سبز کلمه سبزی است که 

از دل پرمهر ملت ما جوشیده و ماحصـل مطالبـات بـر    

زمین مانده یکصد سال اخیر بویژه مطالبات بر آمـده از  

انقالب اسالمی است . ازهمه مهمتر یک جنبش مدرن و 

ناسب با شرایط و ضروریات جهان امروزی است. اگـر  مت

دقت کنید شعار ها و مطالبات در جنـبش بـه گونـه ای    
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بیان شده است که مخالفت علنی با آن را بـرای اقتـدار   

 .کند می مشکل طلبان 

 کـه  اسـت   ای مطالبـه  و شـعار   تر بفرمایید که چـه  دقیق* 

 کند؟ می  اردشو اقتدارگرا جناح برای  را آن با علنی مخالفت

چه کسی می تواند آشکارا با آزادیخـواهی و عـدالت    -

طلبی و یا انتخابات غیر گزینشی آزاد و رقابتی مخالفت 

کند. یا چه کسی می تواندتکیه بر ارزشهای فرهنگهـای  

متنوع قومی را رد کند و یا به به راحتی و باصدای بلنـد  

نمـی   بگوید که کرامت ذاتی انساتها را قبول ندارد و یـا 

خواهد مردم حاکم بر سرنوشت خود باشند و یا بگویـد  

باز تولید استبداد آن هم به قول مرحوم عالمه نائینی بد 

 ترین نوع استبداد امر مطلوبی است؟

ما می دانیم درضمیر و باطن انسانی هیچ کس حتـی در  

میان نیروهای امنیتی، نظـامی و بسـیجیان سـیاهپوش    

ب ومحبـوس کـردن   امروزی راضی به کشـتن و سـرکو  

فرهیختگان، معلمان، کارگران و زنان و مـردان نیسـت،   

مگــر یــک عــده بیمــار و یــا وابســتگان بــه قــدرت و 

سودبرندگان از غارت منابع ملی. به همین دلیـل وقتـی   
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ــای    ــته ه ــا خواس ــد ب ــی توانن ــبش نم ــان جن مخالف

 دشـمن . کننـد  مـی  تراشی دشمن کنند مقابله جنبش 

 از. بود مشفق سردار  نوار رد آنچه جنس از هایی تراشی

 تـاریخی  سـند  یک عنوان به مشفق سردار نوار نظر این

 هست. هم  اهمیت دارای

برای چندمین بار است که شما به اهمیت نوار سخنان سـردار  *

سردار مشفق اشاره می کنیـد، همـان سـخنانی کـه موجـب      

شکایت هفت اصالح طلب علیه کودتای انتخاباتی نیز شـد، اوال  

آن سـخنان در چیسـت ؟ ثانیـا بـه نظـر شـما دلیـل        اهمیت 

عصبانیت اقتدارگرایان از شکایتی که بر پایه سـخنان سـردار   

 مشفق استوار بود، چیست؟

سخنان سردار مشفق عالوه برآنکه سندی برای اثبات  -

تقلب و کودتای انتخاباتی است برای نشان دادن انحطاط 

انیت فکری دشمنان مردم بسیار مهم است. دلیل عصـب 

 همـین  کذائی  اقتدار طلبان از شکایت بر پایه سخنرانی

 .است

اما ما در مقابل این عصبانیت می توانیم بگوییم که فرض 

کنید ما همه دشمن و یا فریب خورده دشمن باشیم شما 
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بدون توجه به ما میثاق بین خود و مردم را کـه رعایـت   

ن حقوق مردم و حفظ آزادی ها واجرای بدون تنازل قانو

اساسی و حق حاکمیت مردم بر سـر نوشـت خودشـان    

 است، رعایت کنید.

شما با بازگشـت بـه سـمت مـردم و قـانون و دوری از      

استبداد خودتان پرچم سبز را بلند کنید. چه کسی بـه  

شما اختیار داده است که با مـاجراجوئی واسـتبداد رای   

کشور را در مقابل همه جهان قرار دهید وایـن شـرایط   

در وضعیت اقتصادی و سیاسـی کشـور ایجـاد    وخیم را 

کنید. خودتان برای خودتـان هـورا نکشـید! رفرانـدوم     

برگزار کنید ببینید آیا مردم این سیاستهای ویرانگـر را  

 قبول می کنند یا نه؟

مهم ترین ویژگی های جنیش سبز را در شرایط فعلی چگونه *

 بیان می کنید؟

سـبز یـک    در خالصه ترین حالت باید بگویم جنـبش  -

 و اسـت  معاصر کامال بخش رهائی و خواه جنبش آزادی

 دست که است ای شیوه به درآن گذشته و سنت به نگاه

 که نیست نوعی به هم آینده به امید و نبسته آنرا پای و
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 ویرانگـر  سیاسـتهای . باشد کرده خیالپردازی دچار آنرا

نقش اساسی در توجه دادن مـردم   البته هم دولتمداران

رها جنبش داشته است و بتدریج انرا بصورت تنها به شعا

 بدیل برای وضعیت موجود در آورده است

می شنویم که آقایان در تبلیغات رسمی خود می گوینـد کـه   *

جنبش سبز را جمع کرده اند البته برخی اوقات خیلـی راحـت   

استفاده می کنند؟ نظر شما در باره ایـن  « سرکوب»هم از لفظ 

 ادعا چیست؟

ن این ادعاخیلی ساده است. بگذارند بـدون پـر   امتحا -

کــردن خیابانهــا از نیروهــای ســیاهپوش و مســلح در 

مراسمی مثـل شـانزده آذر و یـا بیسـت پـنچ خـرداد       

 اصـل  در کـه  حقوقشان از استفاده با را خود نظر مردم 

 .بدهند نشان است، آمده اساسی قانون هفت و بیست

کـردن در   با دلخوشی به تجمعاتی که بـا حاضـر غایـب   

ادارات و یا تشویق و ترسـاندن و بـا هـدایت احـزاب و     

تشکلهای پادگانی ترتیب داده می شـود، مشـکل حـل    

نمی شود. همین تکبیرهای خودجوش روز دوشنبه آخر 
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شهریور به تنهائی پاسخ آن همـه تجمعـات مهندسـی    

 شده را داد.

بنده به اختصار در پاسخ این ادعا بگویم که اثراتـی کـه   

بز تاکنون داشته جمع کردنی نیست. شما بـه  جنبش س

ترک هائی که در بدنه آلوده به فساد و ظلم ایجاد شـده  

نگاه کنید. این ترکها در جاهایی به شکافهای غیر قابـل  

ترمیم تبدیل شده است. آنها برای پوشاندن این شکافها 

 بطور مرتب به دروغگوئی وادار می شوند.

ه قولها و قانون در مورد آبروی نظام امروز در گرو عمل ب

پرونده هائی چون فجایع کهریزک و یا نامه های زنـدانی  

های مظلوم سیاسی و یا جنایات حمله به کوی دانشـگاه  

درآمده است و کامال مشهود است کـه دولتمـداران راه   

حلی را در این زمینه ندارند و برای همین دروغ هـا هـر   

ز روز پـیش  روز درحال افزایش است و هر روز بیشـتر ا 

 مشت اینان در مقابل مردم ایران و جهانیان باز می شود.

به نظر من تبدیل دروغ بعنـوان روش اداره کشـور هـم    

نشان خوف است و هم نشان زوال. اینها نه تنها از تجمع 
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 سـبز  بنـد  مـچ  از حتی  ها و راهپیمایی های خیابان که

 ان و جوانان نیز می ترسند.ورزشکار و هنرمندان

به یاد داشته باشیم که در نبود جنبش این فسـاد و  باید 

ظلم ساختاری و خودرایی ممکن بود برای مدت طوالنی 

پنهان بماند ودر آینده کشـور را در معـرض خطرهـای    

 عالج ناپذیر قرار دهد.

خالصه بگویم اینکه ما در مقابل میلیاردها انسان در مقر 

د سازمان ملل بگوییم در ایـران زنـدانی سیاسـی وجـو    

ندارد و اینهائی که زندانی هسـتند مـی خواسـته انـد     

پلیسها را بکشند و یا ترس خـود را از مـچ بنـد سـبز     

ورزشکاران و هنرمندان نتوانیم پنهان کنیم نشـان مـی   

دهد که جنبش در همه حال و همه جای ایران و جهـان  

حضور دارد و اینان را راحت نمی گـذارد و عرصـه را آن   

گ کرده است که تصدیق بدیهیات چنان برای ظالمان تن

از سوی اینان مساوی رها کردن قدرت خواهد بـود وبـه   

همین دلیل بسط آگاهی ها برای آینده کشور و جنـبش  

نقش حیاتی دارد. نیروهای مسلحی کـه درآسـتانه روز   
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 شـدند  آورده خیابانهـا  بـه  مردم ترساندن برای قدس 

ش که اقتدار گرایـان از سـرزندگی جنـب    دهد می نشان

 تعادل  اطالع کامل دارند. حاال اگر یک وزیر بی اختیاری

 مـی  دسـت  از سینماگرها سبز بند مچ مقابل در خودرا

 .گرفت جدی آنرا نباید دهد

به مساله ی اقتصادی بپردازیم. در کشـور عـالوه بـر بحـران     *

سیاسی نشانه های آشکاری از بحران اقتصادی دیده می شـود.  

یش اعتبارها و کم شدن فروش نفت نرخ ارز و طال و توقف گشا

و اعتصاب ها در چند ماه اخیر در بازارهای کشور اتفاق افتـاده  

است وبیکاری، تورم ومشکالت روز افزون معیشتی نیـز کـامال   

برای مردم ملموس است. اما در مقابل گفته می شود این تحریم 

ها به نفع کشور است و ما تحریم ها را دور می زنـیم و از ایـن   

یل بحثها. نظر شما به عنوان کسـی کـه در هشـت سـال از     قب

بحرانی ترین دوران کشور دولت را اداره کردید در باره بحـران  

 های فعلی اقتصادی و ادعاهای دولت چیست؟

در یاداشتی گفتم  19۲9بنده بالفاصله بعد از قطعنامه  -

که این قطعنامه و قطعنامه های قبلی قابل اجتناب بودند 

 خـارجی  سیاسـت  در ها ماجراجوئی هاو وئی و گزافه گ
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 و قطعنامـه  ایـن  صـدور  بـه  منجر داخلی استفاده برای

 ادامـه  سابق رویه هم هنوز متاسفانه و شد آن پیامدهای

 .دارد

می شود سخنرانی هاو مواضع اخیر در نیـو یـورک را از   

زاویه تامین منافع ملی بـین اسـتادان و صـاحبنظران و    

ارت خارجه به بحـث و گفتگـو   حتی کارشناسان زبده وز

گذاشت تا معلوم شوداین مواضع چقدر به نفـع مصـالح   

ملی ما بوده است. البته ممکن است در قهوه خانه هـای  

بعضی از کشور های عربی به به و چه چه هـم بشـنویم.   

ولی اثرات واقعی این مواضع درسفره هـای محرومـان و   

وز بیشـتر  مستضعفان جامعه و بازار و اقتصاد ملی روز بر

 حس خواهد شد.

 داخـل  در بیرونی اقتصادی و امنیتی  گذشته از خطرات

 نگاه در است ممکن که داریم تری اساسی مشکل ما هم

 در کشـور  دسـت  شـدن  کوتـاه  آن و نیایـد  نظر به اول

 در بحـران  مـدیریت  بـرای  کارآمد نیروهای از استفاده

 و اجتماعی است. اقتصادی و سیاسی سطح
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ار توهمـات خطرنـاکی اسـت و مشـغول     نطام امروز دچ

خراب کردن همه پلهای کوچک و بزرگ پشت سر است 

و گرنه در داخل این معرکه بـزرگ بـه فکـر حـذف روز     

گفتگوی تمدنها از تقویم های کشور نمی افتادنـد.همین  

اقدام به ظاهر کوچک به خـوبی نگـاه کوتـاه نگرانـه و     

ـ   ان جناحی را که کشور دچار آن شده است، بخـوبی نش

 می دهد.

حضرات فکر می کنند عرصه سیاست داخلی و خـارجی  

مثل سر گذرهای کوچک محالت قدیمی اسـت کـه بـا    

اشتلم و فحش و دعوا حریف را از میدان بدر می کردند. 

مشکل در این است که مقیاسها اشـتباه گرفتـه شـده    

 و است و بین منافع بزرگ ملی و منافع حقیرانه شخصی 

 سـرمحله   کوچک جدالهای و مللیال بین پیچیده صحنه

 عمل بیشتر تدبیر و احتیاط با وگرنه است شده خلط ای

 .شد می

در این بین فریاد شـعارهای ارزشـی و دینـی بـیش از     

همیشه بلند است و من میگویم اگر واقعا اسالم و ایـران  
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برای ما اهمیت داشت این همه نیروهای نخبه را از نظـام  

امـین زاده بایـد در زنـدان     نمی رماندیم آیا امروز جای

باشد یا وزارت خارجه ؟ و آیا امروز صـفائی فراهـانی در   

زندان و بیمارستان باید باشد و یـا در وزارت اقتصـاد و   

 دارایی؟

ــا بدشــان   ــد و ی ــواه خوششــان بیای ــدارگرایان خ اقت

بیایداکثریت نیروها و مدیرانی که امروز می توانستند در 

درحـزب مشـارکت و   این بحران نقـش آفـرین باشـند    

 سـایر  و ملـی  واعتمـاد  مجاهدین انقالب و کـارگزاران  

 عمـده  مسـاله  بـین  ایـن  در و هستند مشابه تشکلهای

 حقیقـت  در و قضـائیه  قوه سخنگوی و کشور دادستان

 ایـن   بـودن  قـانونی  غیـر  اعـالم  نظـام  کـل  سخنگوی

 .آنهاست اعضای دستگیری و ها تشکیالت

م مـدیران برجسـته   بنده متاثر می شوم وقتی می بیـن 

کشور عوض آنکه مشغول حل مشکالت و از بین بـردن  

اثرات خرابکاریهای آقایان باشند یا در زندانها هستند و 

یا در انزوا. همه ما شاهد آن بوده ایم که بعضـی از ایـن   
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مـدیران در سـطح اجــرا چـه معجزاتــی آفریـده انــد.     

امروزهمه زنان و مردانی که گمنام و یـا مشـهور تحـت    

قیب و یا در زندان هستند می توانسـتند گـره هـای    تع

 بسیار ازمشکالت کشور باز کنند.

بنده از روی دلسوزی توصیه میکنم کـه ایـن روزهـای    

سخت که سختتر هم خواهدشد تاجائی که میتـوان آن  

هزاران مدیر و نیروی کار امدی که از همـه دسـتگاهها   

آن ها تصفیه شدند مورد توجه قرار گیرند و از تجربیات 

استفاده شود. گرچه می دانم که نبایـد انتظـار داشـته    

 آهنین رود در سنگ.  باشم که میخ

در مورد ادعاهای رسمی در مورد حل مشکالت کشور که زیاد *

این روزها از رسانه های رسمی شنیده مـی شـود ،چـه نظـری     

 دارید؟

در این باره باید بگویم شفافیت و اذعان بوجود بحران  -

ی ناپذیر از راه حل است. با پوشاندن مسائل بخشی جدائ

و رجزخوانی نفتی نخواهیم داشت که آنرا بر سر سـفره  

 های مردم ببریم و یا امنیت ایران عزیز را تامین کنیم.
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دروغ و وارونه سازی حقایق باید متوقف شود تا ما همـه  

مردم را پشت نظام داشته باشیم. بایـد بـدانیم در دراز   

 حقـوق  تامین حکومت اسم از تر مهم مردم برای  مدت

 مـی  اگـر . آنهاسـت  ذاتی کرامت به احترام و آنان حقه

 نشـان  بایـد  عملـی  بطـور  کنید حفظ را اسالم خواهید

 حاکمیـت  حـق  و مردم حقوق تامین از اسالم که بدهید

 نیست عاجز کشور مشکالت وحل خود سرنوشت بر انان

ختنـاق  و زورگوئی وفامیل بـازی و ا  وفساد ظلم ومخالف

 است.

هیچ دولت و نظام سیاسی نمی تواتد جز با ایجاد وحدت 

بین ملت خود در خطرات جدی از خود دفـاع کنـد. راه   

حل جذب مردم در این است که به آنهـا اطمینـان داده   

شود که رای آنها دزدیده نخواهدشد و آنها خواهند بـود  

که باید تصمیم بگیرند نماینده اشـان در سـازمان ملـل    

سخن بگوید و با کدام کشور دوست باشـد و بـا    چگونه

کدام دشمن. ونمایندگان آنها خواهند بود کـه تصـمیم   

 چـه   و کننـد  حمایـت  ازدولتمداران زمانی چه  بگیرند
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 متنـاقض  اطالعیـه  دو دادن بـا  وگرنـه . استیضاح زمانی

 جدا سبز جنبش از مردم دولت ذم و مدح  در روز دریک

 خواهند شد.ن

 بدنـه  باید که است گفته موتلفه  از سخنگویانبه تازگی یکی *

 فتنـه  مشکل تا کنیم جدا کروبی و خاتمی و موسوی از را مردم

. باشـد  آقایـان  تـازه  اسـتراتژی  این رسد می نظر به .شود حل

 چیست؟ شان تازه استراتژی از شما ارزیابی

به نظر من استراتژی عاقالنه ای است ولی مردم جذب -

مردم را بخاطر منافع خودشـان   تشکلهایی می شوند که

با دگر سازیهای بی مورد خـودی و نـاخودی نکننـد واز    

 حقوق مردم دفاع کنند.

چه اشکالی دارد موتلفه هم از رسیدگی بـه نامـه هـای    

 نژاد آرام آریا دفاعیه  حمزه کرمی و عبداهلل مومنی و به

 مخالفت هم و  کند رسیدگی و توجه مازندرانی فعالین و

 سـازی  تواب و گیری اعتراف و شکنجه با را خود صریح

 دسـتگیری  بـه  قدیمی حزب یک بعنوان یا و. کند اعالم

اغضای نهضت آزادی که آن هم یک تشکل و  قانونی غیر

حزب قدیمی است اعتراض کند؟ مشکل موقعی حل می 
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شود که ما چشـممان را بـه تمایزهـائی کـه خـودی و      

ـ    ق دفـاع  ناخودی کردن ایجاد می کنـد ببنـدیم و از ح

کنیم، حتی اگر به ضرر خودمان باشد. من یقین دارم اگر 

شهید بزرگوار عراقی امروز زنده بـود از حـق وعـدالت    

 دفاع می کرد حتی اگر به ضررخود ویا دوستانش بود.
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 پیام به مناسبت آذر ماه

 ...آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ان همراه جنبش سبز،دانشجوی

 دوستان جوان و پرمهر و شجاع هموطن،

 سالم و درود بر شما باد

در یادآوری ایستادگی  -ماه دانشجو-در آستانه ماه آذر 

ها و مبارزات شما برای پاسداری از حقوق ملت ایـران و  

حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، الزم دیـدم چنـد   

ـ      ما عزیـزان  کلمه از بـاب قـدردانی و احتـرام بـرای ش

بنویسم، به ویژه آنکه امکان دیدار مستقیم با شـما کـم   

 .شده است
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در دوسال اخیر، در مالقات هایی که با شما داشـته ام و  

یا در نامه ها و یادداشت هایی که فرستاده اید، همـواره  

شاهد دغدغه های شما دربـاره آینـده ایـران عزیـز و     

م. و البتـه از  جنبش سبز آزادیخواهانه مردم ایران بوده ا

شما نیز جز این انتظار نیست، چرا که در سـرزمین مـا،   

دانشجو همواره ی تاریخ دیده بان بیدار مخاطراتی بوده 

است که جامعه ایرانی را تهدید می کرده است و در این 

راه خود نیز، به گواهی تاریخ، از خطرهای بـزرگ در راه  

ر نه ایـن  دفاع از مردم و ملت استقبال کرده است. و مگ

آذرماه هرسال یادآور حادثه تلخی است که  12است که 

در آن، دانشجویان هوشیار و پیشتاز این دیـار، کـه در   

برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی حامی آن دهان 

به اعتراض گشوده بودنـد، بـه خـاک و خـون کشـیده      

شدند؟ در آن روز مستبدان و خودکامگـان تصـور مـی    

آن سرکوب و کشـتار، دهـان انتقـاد و     کردند که بعد از

اعتراض برای همیشه بسته خواهد ماند؛ خطایی که همه 

کسانی که به پیروزی برپایـه ارعـاب تکیـه مـی کننـد      
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مرتکــب مــی شــوند، و چــه بــد تکیــه گــاهی اســت  

 .ابزارسرکوب برای بقای چند روز بیشتر

مستبدان نمی دانند که به کـارگیری زر و زور و تزویـر،   

ردم را با آنها بیشتر می کند، وآنها را بـه کـنج   فاصله م

خلوتکده تخیلی به ظاهر امنـی مـی رانـد کـه توسـط      

مداحان و ثناگویان منفعت جوی و دشمن مردم طراحی 

و اجرا شده است، تا بلکه تألم ناشـی از از دسـت دادن   

 .پشتوانه مردم را از یاد ببرند

چیـز و   مستبدان، روز به روز تنهاتر می شوند و به همه

همه کس گمان بد می برنـد، دوسـتان دیروزشـان را از    

خود می رانند، و هر انتقاد و نصیحتی را توطئه ای بـرای  

نابودی خویش می پندارند. و بدتر آنکه منافع خودشان 

را مساوی با منافع ملی می گیرنـد و در چنـین وضـعی    

ناچار به سالح داران تکیه می کنند، و به دنبال کسـانی  

دند که چشم و گوش بسته از آنها فرمـان برنـد و   می گر

سایه شک و تردید نسبت به افکار و اعمال آنها را حتی 

 .برای لحظه ای از دل نگذرانند
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مستبدان در دایره تنگی که برای خود فراهم کرده انـد،  

آنقدر گرد خویش می چرخند کـه از شـنیدن همهمـه    

زمانی  سقوط کاخ خودکامگی و خودرایی باز می مانند و

بیدار می شوند که بسیار دیر است بـرای بازگشـت بـه    

 .آغوش مردم

آنان نمی دانند که دهان و گوش و چشـمان مردمـان را   

شاید بتوان از گفتن و شنیدن و دیـدن بازداشـت، امـا    

اندیشیدن موهبتی الهی است که دروازه های خلوتگـاه  

آن به روی زورمندان بسته است. راز این همه احسـاس  

از دانش و دانشجو و دانشمند، این همه اضطراب از خطر 

آزادی چرخش اطالعات، این همه ترس از رسـانه هـای   

آزاد، این همه واهمـه از تجمـع حتـی آرام و مسـالمت     

جویانه منتقدان و معترضان، و نیز این همه تالش بـرای  

بیگانه نمایی دوستان مردم و انقـالب، و رونـد مسـتمر    

ردن فرزندان ایـران، ایـن همـه    پایان ناپذیر ناخودی ک

هراس از هرآنچه با عقالنیت جمعـی پیونـد دارد و ایـن    

همه پرهیز از هر آنچه با برنامه ریزی و مـدیریت دانـش   
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محور مرتبط است آیـا درهمـین نیسـت؟ و سـرانجام،     

مستبدین در جهت کسب پیروزی با حاکمیت تـرس، از  

همان روشی اسـتفاده مـی کننـد کـه فرعـون و همـه       

بـا  »ونیان بهره بردند. طایفه طایفـه کـردن مـردم    فرع

و قـرار دادن مـردم در   « خودی و غیرخودی کردن ملت

مقابل هم، تحقیر مردم بـا گوسـاله و بزغالـه و خـس و     

خاشاک نامیدن برای واداشتن آنها به کرنش، و سرانجام 

و «. انا ربکم االعلی»رنگ قدسی بخشیدن به قدرت، که 

یخ بدترین جنبه جباریت است. این آخری به گواهی تار

یعنی واجب است که اطاعت کنید و سوال نکنیـد و مـا   

برتر از آن هستیم که مورد سوال قرار گیریم. آیا قـانون  

ــر خواســت  گریزیهــای گســترده و حساســیت در براب

بازگشت بدون تنازل به قانون اساسی وعدم تمکـین در  

رقـابتی   مقابل رای مردم و گریز از انتخابات هـای آزاد و 

غیرگزینشی و بستن روزنامه ها جز این معنی می دهـد  

که عده ای خـود را برتـر از قـانون و مسـتغنی از آرا و     

 نظرات مردم می دانند؟
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همـه روی  »نگفت  59مگر امام رحمت اهلل علیه در سال 

قانون عمل بکنند. این قانونی که ملت بـرایش رای داده  

قچه بگذاریـد و  است. همین رای نداده است که توی طا

کاری به آن نداشته باشید. بروید مشغول کـار خودتـان   

 «.بشوید

 :نیز فرمودند 20ودر سال 

البته دزدها از قانون بدشان میاید و دیکتاتورها هـم از  »

 «قانون بدشان می آید

وهم ایشان بودند که در جواب نامه صـریح نماینـدگان   

سـی  مجلس در مورد انحراف نظام از حـدود قـانون اسا  

 .گفتند که همه باید به قانون برگردیم

چنین است دوستان عزیز که امروز، بـه واسـطه بـه     -1

کارگیری شیوه غلط خریدن فرصـت هـای زودگـذر از    

طریق ایجاد بحران های پیاپی، هزینه های سنگینی بـر  

مردم ما تحمیل می شود، تا با تمسک به شیوه از پـیش  

سبات فرقـه ای  شکست خورده فرار به جلو، تحکیم منا

، برانگیختن کینه های «اطاعت محض یا اخراج»با الگوی 
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ناشی از شکاف عمیق تر شده میان فقـرا و اغنیـا، ایـن    

قدرت چندروزه چند روزی بیشتر در دست قدرتمندان 

 .باقی بماند

روندی که می بایست در بسـتر اعتمادسـازی گسـترده    

پـر از   مردمی که به دولتمردان به دلیل انتخابات-مردم 

تخلف و تقلب و دسـتکاری رایانـه ای آرا بـدبین شـده     

و با تکیه بر خرد جمعی واستفاده از صاحبنظران  -بودند

خداترس و بیطرف صورت می گرفـت، اینـک جراحـی    

دردناکی نامیده می شود که جان اقتصاد بیمار ناشـی از  

سیاستهای من در آوردی و فساد عمیق را بیش از پیش 

داده است. همه جا صحبت از فشارهای در مخاطره قرار 

طاقت فرسا بر خانواده هایی است که این روزها بیش از 

هر زمان دیگر با فقر و نداری دسـت و پنجـه نـرم مـی     

 .کنند

صاحب منصبان نظامی و انتظامی به صراحت از بیمناکی 

خود نسبت به واکنش های عصبی مـردم و خطـر سـوء    
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ی و مخالفـان  استفاده هـای احتمـالی دشـمنان خـارج    

 .داخلی سخن می گویند

پرسش بزرگ مردم ما از آنها این است که اگر به راستی 

بر این حقایق آگاهید و می شنوید نظر کارشناسان را که 

متفق اند اجرای این طرح به شکلی که شما تهیه کرده و 

اجرا می کنید جز خسارت های مادی و انسانی و تشدید 

ندارد، چرا این همه اصـرار   بی عدالتی، دستاوردی در بر

بر چشم بستن به نظرات اقتصاددان های برجسته کشور 

و نمایندگان مجلس دارید؟ کجا رفت وعده های آموزش 

قانون اساسی؟ چرا به  83مجانی و ایجاد اشتغال و اصل 

مردم نمی گویید با پولی که مـی خواهیـد بـا افـزایش     

ان برنامه و قیمتها از جیب مردم بردارید، در غیبت سازم

بودجه و تضعیف مجلس و بی خاصیت شـدن شـوراها و   

ســازمانهای نظــارتی، چــه مــی خواهیــد بکنیــد؟ آیــا 

سوءاستفاده از نیاز و فقر مردم، با توزیع بخشی از پولی 

که از دست آنان ربوده اید، می تواند بحرانهای بعـدی را  

کنترل کند؟ کجا رفت وعده نفت بر سرسفره ها و قـول  
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با مفسدین؟ چگونه است که به نجوا و آهسته از برخورد 

سرنوشت سند چشم انداز بیست ساله نـام مـی بریـد؟    

نمی اندیشید که حتـی اگـر تمـام مسـاجد و تکایـا و      

نهادهای سـنتی را آمرانـه و بخشـنامه ای در خـدمت     

محکومیت جنبش سبز به کـار بگیریـد، سـه میلیـون     

کنـدن  دانشجوی آگـاه و فرهیختـه مـی تواننـد بـا پرا     

پرسشها و نقدها پل های ارتباطی نیرومنـدی بـا همـه    

اقشار مومن و مستضعف برقرار کنند و بـه آنهـا ریشـه    

های عقب ماندگی و فقر و سقوط تولید ملی را توضـیح  

 دهند؟

شاید قرار است که به این بهانه، باز هم آب گل آلـود   -۲

شود و کسانی باز هم به جای پاسخگویی، راهبرد فرار به 

و و از بین بردن فرصت ها تا مرز نابودی نظام و ایجاد جل

بحران های شدید در این کشور را دنبال کننـد. امـروز   

بیش از همیشه شاهد دشمن دشمن کردن دسـت انـدر   

کاران، به عنوان جزئی از اسـتراتژی پیـروزی از طریـق    

ترساندن هستیم. پیش از این شاهد بوده ایم که به گواه 
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ده است، مأموران امنیتـی و افـراد   تصاویری که ضبط ش

موسوم به لباس شخصی، خودروها و موتورسیکلت ها را 

می سوزانند، شیشه ها را خرد و ساختمان ها را تخریب 

می کنند، و با بی شرمی، معترضان را متهم به انجـام آن  

می کنند. آیا برای آنهایی که به راحتی کارناوال راه مـی  

لتی کاله گیس و آرایش هـا و  اندازند و برای مأموران دو

لباس های جنس مخالف فراهم می کنند، دشـوار اسـت   

که این بار هم تحت عنوان فتنه سبز یـا سـرخ یـا هـر     

عنوان دیگری، آشوب های ساختگی بر پا کننـد و آن را  

وسیله ای برای فریب افکار عمومی و انحراف نهادهـای  

 ؟نظارتی و تسویه حساب های جدید سیاسی قرار دهند

متاسفانه تجربه کهریزک و کوی دانشگاه و زیر گـرفتن  

بی پناهان با اتومبیل پلیس و از پل پائین انداختن و سر 

زندانیان را به چاه توالت فروکردن و خروش مـردم را در  

خرداد و دیگر روزها ندیـدن   30و ۲8و ۲5راهپیمائیهای 

و دل بستن به تجمعهای مهندسـی شـده و فرمایشـی،    



 

 چنین گفت میرحسین 1089

است و نشانی از بصیرت برای بازگشت بـه  جلوی روی م

 .سوی مردم دیده نمی شود

همراهان جنبش سبز همچنـان درخواسـت اجـرای     -3

بدون تنازل قانون اساسی، پرهیز از خشونت، التزام بـه  

اخالق و روش های اخالقی را خط مشی اصولی خود می 

دانند و با هر کس که به هر عنوان و بهانه آشـوب کـور   

خالفند و آن را به ضرر مصالح و منـافع ملـی   بیافریند، م

ایرانیان و اهداف جنبش سبز می دانند. باید به دیگـران  

نیز توصیه شود که به سیره عقال متعهـد باشـند و اگـر    

تشخیص می دهند حرکتی مخرب است، آن را متوقـف  

 .کنند

هزینه ناکارآمدی های دولتمردان را مردم کوچه و بـازار  

و نبایـد بـر زخـم هـای عمیـق       نباید پرداخت کننـد، 

نابسامانی هایشان نمک پاشید. برعکس، چنانچـه ایـن   

همــراه کوچــک بارهــا درخواســت کــرده ام، بایــد بــا 

دستگیری از کسانی که این روزها بر اثر انبوه مشـکالت  

به زمین می خورند کمک شود تا، به دور از روش هـایی  
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ی که کرامت انسانی آنـان را از میـان ببـرد، بـه زنـدگ     

آبرومندانه شان ادامه دهند. چهره زندگی برای بسیاری 

از مردم زشت شده است، آن را زشت تر نکنیم، بلکه در 

 .حد توانمان، در زیبا کردن آن بکوشیم

دوستان گرامی، پرسیده اید که این روزها که امکـان   -8

بیان اعتراض ها و انتقادها به سبب سرکوب های شـدید  

ود ندارد، همراهان جنبش سبز و برخوردهای امنیتی وج

چه باید بکنند؟ حقیقت این است کـه پاسـخ بـه ایـن     

پرسش هم باید محصول عقل جمعی باشـد و شایسـته   

است که همه همراهان و عالقه مندان به راه سـبز امیـد   

 .در ارائه راهکارهای مناسب مشارکت داشته باشند

به نظر من، به عنـوان یـک فـرد از ایـن خیـل عظـیم،       

گسـترش  «. ی چشم اسفندیار خودکامگان اسـت آگاه»

آگاهی به دایره کسانی که به فضای مجـازی دسترسـی   

ندارند، تماس های چهره به چهره، باالبردن توانمندی ها 

در تحلیل آنچه پیرامون ما در جریان است، با مطالعـه و  

بحث و گفتگو در جمع های کوچک حقیقی یا مجـازی و  
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کـه از آسـیب فضـای    با توسعه شبکه هـای اجتمـاعی   

امنیتی موجود در امان باشند، آشنایی با تاریخ اسـالم و  

ایران و به ویژه حواد  جنبش های مردم این سـرزمین  

از مشروطه تا کنون، می توانند بخشی از تالش های ما و 

 .نه همه آن باشد

می توان با معرفی نظری و عملی اسالم رحمانی و تبـری  

ـ     ام دیـن رواج یافتـه و بـا    از افکار و اعمـالی کـه بـه ن

سرچشمه های وحیانی و سیره پیشوایان دینـی بیگانـه   

است، جلوی نهادینه شدن رفتارهای نابهنجـاری را کـه   

دولتمردان و صاحب منصبان برای بقـای قـدرت خـود    

 .استخدام کرده اند، گرفت

یادمان باشد که برای ما، هدف وسـیله را توجیـه نمـی    

در روزهـای  « دروغ ممنوع»کند. یادمان باشد که شعار 

پرشکوه پیش از انتخابات، چگونه از جان مردم خسته از 

دروغ های پیاپی قدرتمندان برخاست و فضای این دیار 

را فراگرفت. یادمان باشد که تا یکایـک مـا، خـود را از    

آلودگی ها و نقایص اخالقی پاک نسازیم، انتظار داشـتن  
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نها بتواننـد بـه   جامعه اخالق بنیادی که در آن همه انسا

قله های شکوفایی انسانی خود برسند، بیهوده اسـت. و  

یادمان باشد که در این راه، شکست نیست، امـا صـبر و   

استقامت فراوان، و عدم ترس از پرونده سـازی و سـایر   

اقدامات سرکوبگرانه ضروری است. یادمان نرود که همه 

 .باهم می گفتیم نترسید نترسید ما همه با هم هستیم

یاد و یادآوری مبارزان در بنـد از زن و مـرد و آگـاه     -5

کردن مردم از ایستادگی زندانیان سیاسـی و رسـیدگی   

به خانواده های شهدا و آسیب دیدگان جزو وظایف همه 

، «ماه دانشجو»ماست. در این میان جا دارد در ماه آذر، 

از دانشجویان در بند یاد شود؛ دانشجویانی که راه سـه  

آذر را فراموش نکرده و نشان داده اند  12ائی شهید اهور

که در راه نیل به جامعه ای عادالنـه و آزاد و متعلـق بـه    

همه ایرانیان، از هیچ خطـری نمـی هراسـند و دلیرانـه     

 .مقاومت می کنند

و سرانجام آن که چه کسی است که نداند سـه میلیـون   

دانشجوی آگاه کشور بزرگترین سـرمایه جنـبش سـبز    
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ی که همراهان آن بی شمارند و هریک بـه  است؟ جنبش

 .نوعی رهبر این جریان عظیم مردمی هستند

 میرحسین موسوی

 ۱9آبان  ۳9
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 ی بیست ساله توطئه

 
 1389آذر  18

 

 

با سپاس و تشکر از اینکه به رغم همۀ محـدودیت هـا و   

مصاحبه موافقت به عمل آوردید.  گرفتاریها با انجام این
اخیرا یکی از خطبای نماز جمعۀ تهـران جنـبش را بـه    

آتش زیر خاکستر تشـبیه کـرده، در مقابـل برخـی از     

فعاالن سیاسی با تاکید بر توقـف اعتراضـات خیابـانی    

اصرار دارند که جنبش دچار رکود شده  و خاتمه یافتـه.  
 ارزیابی شما از وضعیت کنونی جنبش چیست؟
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ه نظر بنده خطیب مورد اشاره شم قوی ای دارد. گرچه ب

به دلیل پایبندی به مقام و موقعیت، موضع ایشان دفـاع  

از ظلم و خشونت است و کارهایی شـبیه دروغ دربـارۀ   

یک میلیارد دالر کمک آمریکا به مخالفان، یـا ترغیـب   

خشونت، یا ولع شدید به اعدام و اعتراف گیری و مهـم  

گستردۀ انتخاباتی و تصفیه های وسیع  تر از همه تقلبات

کاندیداها، او را از عدالت ساقط کرده است. با این همـه  

سبزها باید با حوصله صحبت هـای ایشـان را بشـنوند.    

ایشان تیپ نسبتا کاملی از اقتدار گرایان تمامیت خـواه  

است. و اطالعات خوبی کـه دارد آنهـا را ناخودآگـاه در    

یشان جنـبش را آتـش زیـر    سخنرانیها فاش می کند. ا

خاکستر تعبیر کرده است و من کـامال بـا نظـر ایشـان     

موافق هستم و اضافه می کنم ادامۀ سرکوبها و ندیـدن  

واقعیت ها در کنار حاکمیـت دروغ و قـانون گریـزی و    

فساد و عدم کارآمدی در سیاستهای داخلی و خـارجی،  

 دامنۀ این آتش به تعبیر ایشان زیر خاکسـتر را هـر روز  

 بیشتر می کند.
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همواره تاکید کـرده ایـد سـازمان شـبکه ای راز بقـا و      
ماندگاری جنبش سبز و سرمایه قدرتمند آن اسـت. بـا   

وجود بیش از یک سال فعالیت این شبکه ها و در حـال  

حاضر،  برخی نیاز به تجدید نظر در این پـیش فـرض و   
ایجاد سازمانی کالسیک با رهبری واحد را مطـرح مـی   

 ر شما چیست؟کنند. نظ

ایدۀ شبکه های اجتماعی در طول انتخابات متولد شد و 

در جریانات بعد از انتخابات با توجه به انحصـار قـدرت   

امنیتی و تبلیغاتی و اقتصادی دولت، شاید تنها راه دفاع 

از حقوق مردم همین شبکه های اجتماعی بودند. البتـه  

هیچگاه دغدغه داشتن یـک تشـکل در خـور جنـبش     

مردمی سبز منتفی نبوده. ولی تـا کنـون فضـای    بزرگ 

سرکوب مانع از امکان وقوع چنین اقدامی شـده اسـت.   

نظام بر خالف قانون اساسی و رویه کشـورهای موفـق،   

همواره دشمنی خورد را با هـر تشـکیالتی نشـان داده    

است و اخیرا هم با احساس خطر برای از دسـت رفـتن   

دن بسـیج بـه   پایگاه خود به سرعت مشغول تبدیل کـر 



 

 چنین گفت میرحسین 1097

یک حزب فراگیر مسلح است. که البته همین اقدام هـم  

با توجه به سوابق بسیج در دراز مدت به ضرر اسـتبداد  

تمام خواهد شما. شما به زندانها نگـاه کنیـد. رهبـران    

احزاب شناخته شده کشـور از مشـارکت و مجاهـدین    

انقالب و اعتماد ملی و کارگزاران و نهضت آزادی در بند 

اما در مورد یک تشکیالت جدید به شرط آنکه  هستند.

حالت جبهه ای داشته باشد و همان بدو تشکیل خود را 

همراه جنبش سبز و دیگر جنبش های ریشـه دار مثـل   

جنبش کارگران و زنان و دانشجویان و معلمـان بدانـد و   

دنبا انحالل یا تضعیف احـزاب و جنـبش هـای موجـود     

 نباشد موافق هستم.

ل ها اشاره شده به اینکـه شـما و سـایر    در برخی تحلی
فعاالن جنبش، نیروهای مقابـل جنـبش را دسـت کـم     

گرفتید و با خود بزرگ بینی و بدون ارزیابی واقع بینانـه  

از توان و امکانات نیروهای مقابل حاضر به گفت و گو بـا  
آنها نشدید. در مقابـل برخـی نیـز شـما را مـتهم بـه       

ا چگونه ارزیـابی مـی   سازشکاری می کنند. این نقدها ر
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کنید؟ آیا تا کنون شما یا دیگر افراد اثر گـذار از جملـه   

آقایان کروبی و خاتمی دعوت به مذاکره یا مصالحه شده 

 اید؟

در جواب این سوال باید به اشـاره بگـوئیم کـه بعـد از     

انتخابات دو ماه طول کشیده که بنده اعتقاد پیـدا کـنم   

ـ  ردن بنـده یـا آقـای    مناظرۀ کذایی نه برای از میدان ب

کروبی، بلکه برای تصفیه حساب کامل با همۀ نیروهـای  

رقیب و یکدست کردن کشور بوده است. بنـده یکـی و   

فقط یکی از این هدف هـا و سـنگ هـا سـر راه بـودم.      

حضرات در نوار مشهور و اخیرا از قول یک روحانی بحث 

یک توطئه بیست ساله کرده اند. بنده مـی خـواهم بـا    

دروغ نفهته در این ادعا بگویم که جریان حاکم توجه به 

در آستانۀ انتخابات بیست سال بـرای یکدسـت کـردن    

کشور طراحی و تالش کرده بود و ظاهرا قرار بـوده کـه   

این انتخابات آخرین پردۀ این تالش باشـد. منـاظره در   

سایۀ این نگاه معنی دیگر پیـدا مـی کنـد و همچنـین     

شروع شـد و بعـد در    تصفیه هائی که از مجلس چهارم
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دوره های انتخابات بعدی گسترش یافت بهتـر فهمیـده   

می شود. اقتدار گرایان به دنبال حذف کردن همۀ فضای 

ملی از منتقدین و معترضین بودنـد و سایجـادس فضـایی    

شبیه کرۀ شمالی با کمی بزک مردمساالی. با این وصـف  

 مذاکره برای آنان مفهومی نداشته؛ نه بـا مـن و نـه تـا    

 آنجاییکه می دانم با دیگر دوستان.

انتشار اسناد ویکی لیکس را چگونه ارزیابی می کنیـد؟  

به نظر شما انتشار این اسناد چه پیامد ها و آثاری بـرای  
 منافع معلی ایران دارد؟

اسناد ویکی لیکس مطالب عمده ای را در  رابطۀ مسائل 

 جهان افشا کرده است. نکته ای که مهم است و باید بـه 

آن توجه شود این است که چه اسـنادی مـی تواسـتند    

منتشر شوند و منتشر نشده اند. بخشی از این سند هـا  

بخوبی وضعیت شکنندۀ ما را در منطقه نشان می دهند. 

وضعیتی که خودمان با سیاستهای ماجراجویانـه بـه آن   

دامن زده ایم. بجای هفت مرتبه به نیویورک رفتن، اگـر  

بیشتر سرمایه گزاری می کردند  روی کشورهای همسایه
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و بیشتر نتیجه می گرفتند. وحشت پراکنـی و سـخنان   

بدون حساب و نداشتن یک برنامۀ درست و ضعف مفرط 

دیپلماسی و نمایش افراطی قدرت نظامی منجـر بـه آن   

شده در حالی که با خیال پردازی در فکـر قـانع کـردن    

ی واتیکان و سران آمریکـا و اروپـا بـه مـدیریت جهـان     

خودشان بوده اند، از ایجاد ارتباط سازندهه با کشورهای 

منطقه غافل شده اند. با این سیاست ها مـا عمـال یـک    

متحد واقعی بین کشورهای همسایه نـداریم. شـما بـه    

جریان کمک به سیل زدگان پاکسان رجوع کنید و آن را 

با کمک های سـخاوتمندانه و بـی حسـاب آقایـان بـه      

ین و... مقایسـه کنیـد؛ خواهیـد    کشورهای آمریکای الت

دید که همان آشنفتگی که در سیاست های اقتصادی و 

فرهنگی حاکم است در سیاست خارجی نیز همین طـور  

است. در میان اسناد، سند مروبط به تحریک اختالفـات  

قومی از سوی اسرائیل باید برای همۀ ملت ما و از جملـه  

م تنهـا  قومیت ها هشدار دهنده باشد و مـن یقـین دار  

اسرائیل از این سیاست سود نمی برد و در سطح جهان و 
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منطقه کشورهای هم عقیدۀ فراوانی با اسرائیل هم سـو  

هســتند. همــین ســند و ترورهــای اخیــر دانشــمندان 

تکنولوژی هسته ای بخوبی نشان می دهند حمایت ملت 

ما از فلسطین و لبنان غیر از جنبه های اخالقی تـا چـه   

نافع ملی ماست. سندهای مربـوط بـه   اندازه در جهت م

تقلبات انتخاباتی هم بسیار قابل توجه اسـت. بـه ویـژه    

آنجا که اشاره می شود اصال رای ها شمرده نشده است. 

یعنی همان کودتای انتخاباتی. شما اگر به مصاحبۀ برادر 

که چند روز پـپس از انتخابـات   « محتشمی پور»گرامی 

دیـد در اشـاره ای    صورت گرفت، مراجعه کنید خواهید

که ایشان به سایت انتخابـات وزارت کشـورد در شـب    

بیست و سوم خرداد دارد به همین مسائله تلویحا اشاره 

می کند. امروز گرچه اطاالعت ما در مورد جریان تجمیع 

آرا و نقش سیستم رایانـه ای بسـیار بیشـتر از دیـروز     

است، ولی جا دارد که برای روشن شدن همۀ ابعاد ایـن  

بخش تالش بیشتری شود. البته بحث در مـورد اسـناد   

ویکی لیکس مجال بیشتری می طلبد. فقط به اختصـار  
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باید آنرا یک حادثۀ بزرگ قـردن در مـتن پیشـرفتهای    

تکنولوژی ارتباطات و فضای مجازی دانست. گمان مـی  

کنم با تجربه ای که شبکه های اجتماعی جنـبش سـبز   

اخیر را بیش از سـایر   بدست آورده اند، مفهموم ماجرای

 جریانات لمس کنند.

چه توصیه هایی برای فعاالن جنـبش سـبز و خصوصـا    
 دارید؟« قلم سبز»روزنامۀ 

بنده برای همۀ شما از خداوند آرزوی موفقیت می کـنم.  

امیدوارم قلم هیچگاه یادش نرود کـه مـوقعی جنـبش    

پیروز می شود که قلما بیشمار شوند و همه پـاس آزادی  

 انسان و احترام به عقاید هم را داشته باشند. و کرامت
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 یادداشت به مناسبت ماه محرم

 برماست که کاری زینبی کنیم
 
 1389آذر  19

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ان الذین قـالوا ربنـا اهلل ثـم اسـتقاموا تتنـزل علـیهم       

المالئکه االتخافوا و التحزنوا و ابشروا بالجنه التی کنـتم  

 (30ت، توعدون )فصل

اینک بار دیگر در ماه محرم هستیم و در آستانه سالروز 

ها پـیش بـرای بازگردانـدن     بزرگداشت نهضتی که قرن

انسان به جایگاه واالیی کـه در آفـرینش او درآمیختـه    

ی انسـانی زمـان و    ترین نمونـه  شده برپاشد و درخشان

زمانه، فریاد برپـایی حـق و افشـای باطـل را بـا همـه       

بار تـرجیح   در انتظارش بود، بر سکوت ذلتهایی که  رنج
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ی  داد. حسین )ع( زمانی بـه پـا خاسـت کـه بازمانـده     

دستاوردهای نهضت نیای خود را در معرض تنـدبادهای  

طلبی تشنگان قدرت یافت و ذبح دیـن در پـای    تمامیت

برج و باروی کاخ ستمگری و خودکامگی مشاهده کـرد.  

پوشـانند و   میدید که باطل را لباس حق  حسین )ع( می

دید که ایـن   دهند. حسین )ع( می حق را باطل جلوه می

طلبان، نه تنها دسـتیابی بـه تمامیـت     ی قدرت بار اراده

داشت آن به هر قیمت و با تکیه بر زر و  قدرت، بلکه نگه

زور و تزویر است، که اینجا خود دین اسـت کـه هـدف    

آماج خودکامگان قرار گرفته، که دیگر سکوت نیست که 

تواند به بقای کورسوی نور ایمـان کمـک کنـد، کـه      می

ی کسانی است کـه بـه    ی ایستادگی در مقابل همه زمانه

نام جانشینی پیامبر )ص( و امارت بـر مؤمنـان، چـوب    

حراج بر دین و دینداری زده اند تا دمی بیش بر مسـند  

 قدرت تکیه زنند.

های کاخ قـدرت،   دانست که مالت سنگ حسین )ع( می

خواهی است که بـه زوال آن   ت و فریاد حقیقتدروغ اس
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دانست کـه در ایـن راه چـه     انجامد. حسین )ع( می می

های بزرگی در انتظار اوست: مفتیان مزدبگیـر، او را   رنج

به خروج از دین و ایجـاد فتنـه مـتهم خواهنـد کـرد،      

ی تنگناهــا و  خانــدان پیــامبر )ص( را در محاصــره  

داد، و او را بـر سـر    های پیاپی قرار خواهنـد  حرمتی بی

بار یا ایستادگی بـرای   دوراهی انتخاب میان زندگی ذلت

خواهی قرار خواهند داد؛ و او ایسـتادن را برگزیـد.    حق

حسین )ع( سکوت را شکست تا دین نیای خـویش را از  

هالکت نجات دهد و رهبری قیامی را برعهده گرفت کـه  

 نه در هوای قدرت و شهرت، که در کوشش برای راسـت 

یافـت. و   ها هویت می ها و پاک کردن پلیدی کردن کجی

چنین شد که آزادزنان و آزادمردانی که پس از او آمدند، 

از هر مذهب و دینی که بودند، حسین )ع( را سرمشـق  

 خواهی دانستند. ی آزادی جاودانه

ها بعد، انقالبی اسالمی در سرزمینی بـا فرهنـگ و    قرن

شناخت مصالح خود در تمدنی دیرینه و مردمانی که در 

شده در این بخش از دنیا، پیشتاز بـودن   جهانی دگرگون
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خود را پیش از آن با انقالب مشروطه، نهضت ملی شدن 

خواهی،  نفت و قیام پانزده خرداد و تولید گفتمان آزادی

طلبی برای پیشـرفت و دسـتیابی بـه     عدالت و استقالل

سـعادت   ها به آسایش مادی و ای که در آن انسان جامعه

ی ما به  معنوی برسند به اثبات رسانده بود، رخ داد. همه

یاد داریم کـه سـیل خروشـان معترضـان در روزهـای      

چگونـه طومـار نظـامی     1357تاسوعا و عاشورای سال 

های اصالح را بسـته،   مستبد را درهم پیچید که همه راه

آمیـز   امکان هرگونه انتقاد و مخالفت از راههای مسالمت

ن برده و در واپسین سالهای عمر خـود، دچـار   را از میا

هایی شده بود که بیش از هرچیز ناشـی از دور   خیالبافی

 ماندن از واقعیت های موجود در جامعه بود.

ی محـدود متملقـان و    حاکمان مستبد آنچنان در حلقه

ثناگویان خود محصور بودند که بجـای آن کـه صـدای    

یت خـود را  ی مشروعیت حاکم های فزاینده خوردن ترک

بشنوند، در اوهام خـویش بـه دنبـال شـنیدن صـدای      

های مـاورایی بودنـد، غافـل از آن کـه      حمایت از قدرت
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ی هر کشور، پشـتیبانی مـردم آن از    بزرگترین سرمایه

ــه ــه و آگاهان ی  دولتمــردان از طریــق مشــارکت آزادان

آنهاست، غافل از آن که اعتبار را باید در ارتقای زندگی 

م جستجو کرد،و غافل از آن که اقتـدار را  ی مرد روزمره

هـا و   از راه قلوب مردم باید یافت، نه از طریق رزمـایش 

ها. و چنین شد که مردمـان ایـن دیـار     نمایش زرادخانه

روی از صاحبان قدرت گرداندنـد و بزرگتـرین انقـالب    

 آمیز مردمی قرن، پدیدار شد. مسالمت

اشـورا بـه   ها مردمی که در روزهای تاسـوعا و ع  میلیون

ی خویش را  های بیش از صدساله میدان آمدند، خواسته

اش در راه را  در ندای مردی بازشـناختند کـه پـایمردی   

های آن روزها، هـرکس بـا    آزموده بودند. در راهپیمایی

باور و ایمان و رنـگ و بـوی خـود حضـور مـی یافـت،       

شدند،  های دیروز به دیرآشنایان امروز تبدیل می بیگانه

ها به مـا. از فـردای    ها به دیگرخواهی، و من یخودخواه

ای که پیش  پیروزی در شوق ساختن و آباد کردن ویرانه

چشمانشان بود، دست در دست یکدیگر دادند به مهـر.  



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 1108

حتی آنگاه که اختالف نظرها باال گرفت، در برابر دشمن 

شان دفـاع   متجاوز همدل شدند و از آب و خاک اجدادی

جـای ایـران،    یاد ببرد کـه همـه  کردند. و کیست که از 

میدان حماسه بود: جبهـه و پشـت جبهـه، کارخانـه و     

مزرعه، مدرسه و دانشگاه، خانـه و اداره، همـه و همـه    

ی تالش و جهاد برای پاسداشت از این سـرزمین   صحنه

شد. و کیست که از یاد ببرد در زمانی که به ناچار تن به 

یدار، در مقابل دیده اما پا صلح داده شد، همین مردم رنج

چندچهرگانی که به دامان و یـاری متجـاوز پنـاه آورده    

گونه نشان دادند که تصمیم  بودند، قدعلم کردند و بدین

اعتقادی، کـه از   برای ترک جنگ، نه از روی بزدلی و بی

بینی است. نشان دادنـد کـه خطـای     سر درایت و آینده

رهبرانشان را بـا ایمـان بـه صـداقت آنـان بخشـودنی       

دانند و اعتراف به خطا نه تنها از اعتبار رهبرانشـان   می

کاهد، که محبوبیتشان را در قلـوب مـردم بیشـتر     نمی

کند. نشان دادند کـه دینـی را کـه بـرای جنـگ و       می

صلحش منطق داشته باشد، راهنمای عمل خویش قـرار  
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داده اند. نشان دادند که در نزد آنـان، بـاور دینـی بـه     

که در تندبادهای پر شن و خاک ی راهنمایی است  منزله

سـازد. از   روزگاران، آنان را به منزلگه مقصود نزدیک می

دیدند، برای  همین رو بود که هرگاه خود را از راه دور می

خـرداد   ۲۲تصحیح مسیر اقدام کردنـد: دوم خـرداد و   

 نشان از همین هوشیاری دارد.

 اما صد افسوس که اقتدارگرایانی که انحصار در قدرت را

هـای   دانند، این بار به این خواسته تنها راه دوام خود می

برحق وقعی ننهادند. اقتدارگرایان که با تمامی امکانات و 

آرایـی کـرده    ها در مقابل خواست اکثریـت صـف   رسانه

ی  ترین تیرهای تهمت و افترا را به سینه بودند، زهرآگین

 مردمی که خواهان تغییر بودند، رها کردند، هنگامی کـه 

هـای   ی مردم از شیوه سابقه به علت استقبال و حضور بی

گیری طرفی  معمولشان برای تقلب و تخلف در روند رأی

نبستند، چاره را در کودتای انتخاباتی دیدنـد: شـمارش   

شان را اعالم و ابالغ کردند، به  آرا را کنار نهادند، پیروزی

ستادهای مخالفانشان یـورش بردنـد و بـه دسـتگیری     
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ی فعال پرداختند. و آنگاه که مردم خشمگین و ها چهره

جویانـه بـه    سرخورده برای اعتراضـی آرام و مسـالمت  

شان در احترام  ی حق مسلم ها ریختند تا مطالبه خیابان

هایشان کنند، ریختن خونشان را مباح دانستند و  به رأی

ماجراهای خونین کوی دانشگاه و کهریزک و مانند آن را 

 آفریدند.

ارید که در عاشورای سال گذشته بـا عـزاداران   به یاد د

ها به پایین انداختند، بـا   معترض چه کردند: آنها را از پل

ی  دفاع آنـان گذشـتند، سـینه    ماشین از روی پیکر بی

ماالمال از عشقشان را هدف گلوله قرار دادنـد، و آنگـاه   

العمل مردم خشمگین را با نمایش ناقص  شرمانه عکس بی

هـای   نشانده هایشان، شورش دست انهو گزینشی در رس

استکبار نامیدند و فریاد وا اسالما سر دادند! آیا آن کس 

که ماشین پلیس دوبار از روی او رد شد، آمریکایی بـود  

یا کسـانی کـه از روی پـل بـه پـایین پرتـاب شـدند        

ی آمریکا و اسرائیل؟ یا کسانی که در ظهـر   نشانده دست

تیر مستقیم گرفتند عاشورا حسین حسین گویان مورد 
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زیاد؟ پس از آن هم بـه   از لشگر یزید و عمروعاص و ابن

دستگیری تعداد زیادی زن و مرد از بهتـرین فرزنـدان   

این انقالب و آّب و خاک پرداختند تا فریادها را در گلـو  

ی مردم آگاه و  خفه کنند. غافل از آنکه خشم فروخورده

خواهی آنهـا   تر از فریادهای تظلم مظلوم بسیار خطرناک

 خواهد بود.

داری در ایـن روزهـا    اندیش. دین و دیـن  همراهان سبز

گذراند و بسـیاری از شـما در ایـن     دوران سختی را می

ها  کاری توان با این همه سیاه پرسید چگونه می روزها می

شود، جوانان روشن ضـمیر ایـن    که به نام دین انجام می

یـزی نجـات داد؟   گر پی دیـن  در مرز و بوم را از امواج پی

گریـزی   پاسخ این همراه کوچک شما این است که دیـن 

کنـد کـه دینـی کـه      ی گسترش پیدا می هنگامی زمینه

ترین اصول اخالقی مثل صداقت  شود با بدیهی ترویج می

داری دسـت   و پرهیز از دروغ در تضاد باشد، به نام دین

به جنایات هولناک زده شـود، تهمـت و دروغ بـرای از    

در کـردن معترضـین از تریبونهـای مقـدس      میدان بـه 
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نمازجمعه، نه تنها مجاز کـه مسـتحب تلقـی شـود، بـا      

ی منـابر و مسـاجد بـرای رواج تهمـت و      بخشنامه همه

دروغ بر ضد معترضین بسیج شود و چشـم بـه احقـاق    

حقوق کارگران و معلمـان در همـین مکانهـای مقـدس     

بسته شـود و شـکافهای طبقـاتی و فسـاد و فحشـای      

هـای   ابقه ناشی از فقر و طـالق و بیکـاری، پدیـده   س بی

عادی تلقی شوند؛ و در چنـین شـرایطی، یـک جـوان     

همه ظلم و خشونت و  تواند تشخیص دهد این چگونه می

های رسمی، آمرانه به  نفرت که از سوی صاحبان تریبون

شود، ربطی به اسالم نـدارد. و او   عنوان اسالم معرفی می

کالت اقتصـادی و فرهنگـی و   که شاهد مظلوم انبوه مش

هاست، چگونـه   ی صحنه ی دروغ در همه حضور گسترده

های اخالقی و اسالمی  باور کند حفظ نظام در حفظ ارزش

و منافع ملی، و نه بر حفظ افراد بر مسند قدرت بـه هـر   

ی اصـلی   قیمت، استوار است؟ او اکنون به جـای چهـره  

عبوسی ی  ی محبت رحمانی است، با چهره دین که چهره

ورزی و تحکـم، زبـان دیگـری نـدارد،      که جز خشـونت 



 

 چنین گفت میرحسین 1113

روست. او شاهد اسـت کـه چگونـه حقـوق مـردم       روبه

گونه که در قانون اساسـی آمـده، نادیـده گرفتـه      بدان

شود، و تفکیک قوا که مانع بزرگی بر سر راه پیدایش  می

انباشت قدرت غیرپاسخگوست، به طـور مرتـب نقـض    

ضـی و دادگـاه توسـط    شـود، و اسـتقالل قضـا و قا    می

رود، و مجلس کـه بایـد در    مسئوالن امنیتی از میان می

های  گیرد، ماجراجویی رأس امور باشد، تحت امر قرار می

شود، و نظامیان به  خردانه در سیاست خارجی باب می بی

هـای   جای انجام وظـایف قـانونی خـود سـر از عرصـه     

آورنـد، و هـیچ صـدای     اندوزی در مـی  سوداگری و مال

شود. و زندانها پر از زنـان و مردانـی    الفی تحمل نمیمخ

 تابند. است که این نگاه حاکم بر دولتمداران را بر نمی

زده، کاری زینبی کنیم  بر ماست که در این دوران بحران

ی آن به  پسندانه ی فطرت و پیام راستین دین را با چهره

تشنگان حقیقت برسانیم. بر ماست که یاد بگیریم و بـه  

ران نیز یـاد بـدهیم کـه عمـل نادرسـت مـدعیان       دیگ

دینداری به حساب دین گذاشته نشود. بـر ماسـت کـه    
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ماجرای راستین انقالبی را که در این دیار بـه نـام دیـن    

دانـد یـا از طریـق     برپا شد، برای نسلی که آنچـه مـی  

گـران   گر رسمی و یا از طریق روایـت  های تحریف رسانه

و در این بازگویی، از نقد  ناهمدل با آن است، بازگو کنیم

ی گذشته نهراسـیم و در عـین حـال، از نفـی      منصفانه

دستاوردهای بزرگ آن پرهیـز کنـیم. بـر ماسـت کـه      

همچون زینب )س( با بازگویی حقیقت، مالت کاخ دروغ 

را زائل کنیم. بر ماسـت کـه همچـون تمـامی خانـدان      

قـدر   حسین )ع(، زنده نگه داشتن یـاد شـهدای گـران   

جنگ و حواد  پس از انتخابـات و آزادزنـان و   انقالب، 

ی همیشگی خود بـدانیم،   آزادمردان دربندمان را وظیفه

و بر ماست که در این ماه پرخاطره، با برپـایی مراسـم و   

ی حسـینی، بـه    شرکت در مجالس بزرگداشت حماسـه 

 حفظ نهادهای مدنی سنتی کمک کنیم.
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 پیام به زندانیان اعتصاب کننده

 یستادگی شما را نسیم سبز رساند، پیام ا

 اعتصابتان را بشکنید
 

ادی و حقـوق  طرفـداران آز  ،ان و همراهان در بندتدوس

هـای ایرانـی و    اسـتقامت ارزش  انسانی و پایبندان پـر 

 اسالمی

هـای   ها و فـداکاری  ملت ما امروز بیش از همیشه از رنج

شما آگاه است. پیام ایستادگی شما را نسیم سبز آگاهی 

جای ایـران عزیـز    ن به دهن و سینه به سینه به همهده

 .رسانده است

داننـد در ایـن راه زنـان و     امروز دوستداران ملـت مـی  

اند که تا آخرین نفس مقاومت کنند تا  مردانی دلیر آماده

همچنان امید برای تحقق زندگی شایسته بـرای مـردم   

 .زنده بماند
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ـ     ترکیب کسانی که امـروز در زنـدان   ف هـا جـان بـر ک

اند، قابل تأمل و عبرت است: زن و مرد و هنرمند و  نهاده

هایی فرهیختـه از هـر    کارگر و حقوقدان و معلم؛ انسان

 .صنف و طبقه و گروه و قشر

 دوستان جان بر کف

امروز دلبستگان به آزادی و عـدالت و عظمـت ایـران،    

نگران سالمت شما هستند و امید آنکه شما با شکسـتن  

ر ایـن روزهـای یـاد و یـادآوری     اعتصاب غذای خود د

ها و همراهان جنبش سبز را  ی حسینی، خانواده حماسه

 .از نگرانی نجات دهید

 میرحسین موسوی

 1389آذر  ۲2
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 «کلمه»گفتگو با سایت 

 راهکار مقابله با دروغ ها و تهمت ها؛

 هر شهروند یک رسانه 

 

  1388دی  ۲1

 

جمه تبلیغاتی های اخیر، اقتدارگرایان ه در هفته*

ای را علیه شما و جنبش سبز انجام دادند، اما  سابقه بی

شما در برابر این هجوم سکوت کردید و موضعی 

نگرفتید. دلیل این سکوت چیست؟ انتظار خیلی از 

طرفداران جنبش سبز این بود که شما در برابر این همه 

  تهاجم چیزی بگویید.

ه برادر عزیزم بنده قصد پاسخ داشتم اما انتشار نام -

آقای کروبی مرا منصرف کرد. نگاه ایشان دلیل بسیاری 

کند. دلیل دوم سکوتم  ها را روشن می از این بداخالقی
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آن بود که تبلیغاتی از این قبیل متعلق به دوران قدیم 

های  کند که در رژیم است و از شگردهایی استفاده می

ی زمان توتالیتر شبیه شوروی دوران استالین و یا رومان

شد. کسانی که این تبلیغات را  چائوشسکو استفاده می

شناسند و نه  سازمان دادند نه جامعه خودمان را می

ها در فضای  درکی از فضای متحول بین المللی دارند. آن

  کنند. قبل از گسترش تکنولوژی ارتباطات زندگی می

 

ارزیابی شما از ده روز تهاجم که علیه شما و دیگر * 

های جنبش سبز صورت گرفت، چیست؟ چقدر  شخصیت

  دانید؟ تبلیغات اقتدارگرایان را اثربخش می

به دالیلی که در پاسخ به سوال قبلی گفتم این  -

تبلیغات نه تنها کم اثر بود بلکه بدلیل محتویات 

غیرمنصفانه خود اثر عکس داشت. این ده روز فرصت 

بود. خوبی برای شناخت ملت ما از ماهیت این آقایان 

این همه دروغ و تهمت نشان داد که اسالم حضرات 

چگونه اسالمی است. تعجب آور هم نبود ما همه 
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شناسیم که گفت امریکا از طریق  پیشنمازی را می

عربستان یک میلیارد دالر به ما کمک کرده و قول 

پنجاه میلیارد دیگر را بعد از پیروزی داده است و هنوز 

ن و دروغ، موقعیت رسمی خود تا این آقا علیرغم این به

را حفظ کرده است. به همین دلیل، اثرات این تبلیغات 

های سخیف و تهدید،  خارج از عرف توام با فحاشی

بیشتر از آنکه به جنبش رو به گسترش سبز لطمه بزند، 

  حقانیت و سرزندگی جنبش سبز را نشان داد.

ک توانند درک کنند وقتی کسی که به خاطر ی ها نمی این

کبک یک انسان محترم را به قتل رسانده ادعا کند 

فهمد و یا  شخص عالمی مثل آقای خاتمی قرآن را نمی

در سایتهای خود، دادستان انقالبی و مورد اعتماد امام را 

جاسوس شوروی و قرآن پژوه مبارزی چون خانم 

های مضحک، همکار خانواده مطرود  رهنورد را با تهمت

ایشان را به نقل از یک نویسنده  رژیم پهلوی، و بنده و

درگذشته، که از ترس مردم به اروپا گریخت و در آنجا 

نامند، مردم چگونه با این  فوت کرد، فراماسون می
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ها روی گوبلز را در جعل و  شوند. این ها روبرو می ادعا

اند و تهمت و دروغ را جزئی از  دروغگوئی سفید کرده

اند.  ت خود قرار دادهدیانت متحجرانه و توام با خرافا

البته یک نکته ظریف دیگر نیز وجود دارد که دستپخت 

ای  آید و آن اعتقاد ریشه این چنین شور از آب در می

بخشی از حاکمیت به خس و خاشاک و بزغاله و گوساله 

ها نفر از مردم این کشور است. یکی از  بودن میلیون

ین دالیل دلیری اینان برای گفتن دروغهای بزرگ هم

ها هنوز باور به شعور ملت ندارند  نگاه به ملت است. آن

و متاسفانه در خلوت خود حتی از تصور حقوق 

شهروندی برای همه مردم و کرامت ذاتی برای همه 

  کنند. ها وحشت می انسان

های دیگر خطاب به  در مهدیه تهران و برخی تریبون*

های جنبش سبز  شما و آقای کروبی و دیگر شخصیت

ها عددی نیستید. شما چه نظری درباره  ند که شماگفت

  چنین اظهار نظری دارید؟
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اتفاقا این سخن کامال درست است. نه بنده و نه کروبی -

ایم عددی هستیم. در احواالت شیخ ابوسعید  نگفته

ابوالخیر آمده است عالمی که با شیخ احساس رقابتی 

ل فرستد که من مثل یک فی داشته کسی را پیش او می

دهد که به  هستم و شما مثل یک پشه و شیخ جواب می

«. ما هیچ نیستیم و آن پشه هم تو هستی»او بگوئید 

البته ما در مرتبه شیخ نیستیم ولی با تاسی به او 

شود  ها عددی نیستیم. ولی این دلیل نمی گوییم ما می

که شما حقوق مردم را ضایع کنید و میثاق ملی را تا این 

  نید.اندازه خوار ک

شما شبیه این مضمون را در بیانیه هفده، که پس از *

اید.  وقایع عاشورای تهران صادر کردید، نیز یادآور شده

  کنید؟ ها تاکید می همان خواست   آیا همچنان بر

گفتم شما امثال بنده را ندیده  17بله. بنده در اطالعیه  -

و اعالم ها را آزاد  اعتنا به ما زندانی بگیرید و خودتان بی

کنید که پایبند به همه اصول قانون اساسی هستید و 

ها را آزاد کنید، انتخابات آزاد غیر گزینشی داشته  رسانه
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باشید. خواهید دید افق روشن خواهد شد. اگرنه 

سرکوب، سطح مطالبات را باال خواهد برد. این نوع 

تبلیغات دروغ و ناشیانه که همزمان با ادامه سرکوب و 

گیرد جز آنکه مردم را روز به روز  ها انجام می دستگیری

بیشتر از اصالح در چهارچوب قانون اساسی مایوس 

  ای نخواهد داشت. سازد فایده

دبیر کل موتلفه گفته است که شما یعد از انتخابات، در *

مالقات با هیئتی با شمارش بخشی از آرا موافقت کردید 

ت و مجاهدین و بعدا با مالقاتهائی که با اعضای مشارک

ها شما را از این توافق قبلی  اید آن انقالب داشته

  اند. آیا درست است؟ منصرف کرده

متاسفانه دبیر کل جدید موتلفه پختگی الزم را ندارد.  -

کنم. در آن  درمورد این ادعا بنده آن را تکذیب می

بود و اگر « قبول حکمیت»جلسه، آخرین حرفی که زدم 

جلسه به حافظه خود رجوع شرکت کنندگان در آن 

کنند، بنده حتی چند نام را به طور مثال برای چنین 

ترین بخش ادعای  هیئت حقیقت یابی مطرح کردم. بد
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ایشان تهمتی است که به دو گروه سیاسی معتبر کشور 

  ها در بند هستند. اند، در حالی که اعضای اصلی آن زده

از وزرای البته عالوه بر ایشان برای چندمین بار یکی 

زمان دفاع مقدس با استناد به یک نشریه غربی به 

کند که با توجه  صورت ترجیع بند نقل قولی از بنده می

به خدمات ایشان به بهداشت کشور تا کنون صبر کردم 

کنم ایشان که ادعای  که چیزی نگویم. بنده تعجب می

مسلمانی دارد، علیرغم این همه مدرک و سند و 

های بنده و بحثی که یک بار با  هسخنرانی و اطالعی

کند و  ایشان کردم به قول یک نشریه آمریکائی تکیه می

ها و کردار قدیم خود  رود و برخالف گفته تر می از آن فرا

نشیند.  در مورد گذشته سیاسی اینجانب به قضاوت می

  کرده است. مگر انکه بگوئیم در آن موقع تظاهر می

بلیغات علیه جنبش سبز در با توجه به اینکه فشار و ت* 

ماههای اخیر افزایش یافته است. وضعیت جامعه و 

  کنید؟ جنبش سبز را در این شرایط چگونه ارزبابی می
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بله. حجم تحریف و دروغ و تهدید باالرفته است.  -

ای و محکومیتهای عجیب و غریب ظالمانه  های فله اعدام

. شود هم برای کمک به مرعوب کردن بکار گرفته می

تر، گسترش فرهنگ اعتراف گیری و تواب سازی  مهم

ها به فضای سیاسی بیرون  است که از درون زندان

منتقل شده است. بر اساس این فرهنگ، شما اگر 

خواهید پست خود را حفظ کنید و یا انتخاب شوید و  می

یا در معامالت بزرگ و کوچک سهیم شوید و یا با 

زندگی کنید، باید آرامش از دست و زبان بد اخالقان 

فهم و بصیرت الزم را برای محکومیت منتقدان و 

ها حتی از  معترضان جنبش سبزداشته باشید. آن

ها و  اند و ما شاهد فشار ها و مراجع عظام نگذشته حوزه

ها و اهانتهای گوناگون علیه روحانیت و  جسارت

های  مرجعیت هستیم. غافل از آنکه داخل همین خانواده

اران، توجه به خواستهای مطرح شده دست اندر ک

درجنبش سبز در حال گسترش است. چرا که این 

  مطالبات مطابق با حقوق مردم و میثاق ملی ماست.



 

 چنین گفت میرحسین 1125

مردم ما خاطرات خوشی از اعتراف گیری و تواب سازی 

ها در ماه  و مداهنه و تهمت و دروغ ندارند. این ترفند

و دی به ضد خود تبدیل شد. تمام این تمهیدات 

دهد که جنبش سبز در حال  اقدامات به خوبی نشان می

پیشرفت است و انشاهلل با شرکت همگان این روند تا 

رسیدن به اهداف مطرح شده در جنبش سبز ادامه 

فاما الزبد فیذهب »خواهد یافت. ما اعتقاد داریم که: 

ها به  ، کف«جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی االرض

شوند، ولی آنچه برای مردم  میکناری رفته و محو 

  ماند. سودمند است باقی می

ها و دروغ زنی و  ها و افترا گر چه این حجم تهمت*

نهایت برمال خواهد شد اما به هر حال   وارونه نمایی در 

های حکومتی با  توان حجم تبلیغات رسانه نمی

های نجومی را، که به قبضه جناح خاصی در آمده،  بودجه

توان بر این تفرقه  . به نظر شما چه طور مینادیده گرفت

ها فائق آمد؟  ها در جامعه و در میان خانواده افکنی

تواند در جهت پوشاندن و کم  جنبش سبز چه طور می
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های مختلفی که ممکن است روزبه روز در  کردن شکاف

اثر سوء تدبیر و سوء نیت اقتدارگرایان بیشتر و بیشتر 

ی را در برابر تفرقه شود گام بردارد و وحدت مل

  های دولتی حفظ کند؟ افکنی

همان آگاهی بخشی و    به نظرم استراتژی اصلی باید -

همان هر شهروند یک رسانه باشد. کارهای    راهکار اصلی

ها و  ها و نامه ای مثل تکثیر روزنامه به ظاهر ساده

های وقایع  ها و فیلم ها، تکثیر سی دی از عکس بیانیه

بات و ... امروزه عمق نفوذ خوبی پیدا پس از انتخا

اند. لشگر پرشمار  ترین نقاط هم رسیده اند و به دور کرده

ای که  آگاهی بخشی و اطالع رسانی از دل وسایل ساده

ترین  ها گذاشته است موثر عصر اطالعات در اختیار آن

ها را با خالقیت خود برای رساندن پیام حقیقت  شیوه

  کند. پیدا کرده و می

ها و مبارزه با  اما در کنار تالش برای گسترش آگاهی

ها و  انتشار دروغ و قلب حقایق، نباید خاطره بحث

گفتگوهای صمیمانه روزهای انتخابات را از یاد برد. نباید 
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های به  از یاد ببریم که چه طور پیش از آنکه مداخله

اصطالح امنیتی فضای گفتگوی مدنی را به آشوب بکشد 

و گفتگو را خاموش کند، شنیدن صدای و صدای بحث 

همدیگر را در گفتگوهای انتخاباتی تجربه و تمرین 

کردیم. نباید زنجیره سبزی که تمام اختالفات و  می

ها را از جنوب تا شمال شهر و کشور به هم پیوند  تفاوت

آموخت فراموش  داد و زیستن در کنار هم را به ما می می

ها و الگوهای  سها در کنیم. این خاطرات گرانب

توانند باشند. امروز هم  ارزشمندی برای امروز ما نیز می

توانیم با زنده نگاه داشتن فضای بحث  باید تا آنجا که می

و گفتگوی ملی، تحمل و مدارای یکدیگر را تمرین کنیم 

و نظرات و آراء همدیگر را بشنویم تا بر شکافهای 

یم. سبز های رسمی غالب شو تحمیل شده از سوی رسانه

خواهیم همه را به رنگ  بودن ما به این معنا نیست که می

خود در آوریم و یک رنگ کنیم، آن طور که 

انحصارطلبان و اقتدارگرایان برای همه رنگ و رای 

کنند. سبز بودن زیستن در کنار  خویش را تجویز می
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ها و اختالف آراء و نظرات و  یکدیگر با درک تفاوت

هایشان   گر اقتدارگرایان و رسانهسالیق یکدیگر است. ا

ها و جامعه را  های ایجاد شده در خانواده کوشند ترک می

ها  پررنگ کنند، ما باید بکوشیم با پذیرفتن این اختالف

ای برای زیستن مسالمت آمیز در کنار یکدیگر  نسخه

ترین  ارائه کنیم. آگاهی بخشی در عین مسالمت، موثر

های تفرقه و جهل  بذرپراکندن سالح علیه خشونت و 

 .است
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 پیام تسلیت میرحسین موسوی در پی سقوط هواپیما

 

 بسمه تعالی

تلخ سقوط هواپیما ودرگذشت مظلومانه تعدادی  ۀسانح

های عزادارملت ایران و از  از هموطنان عزیز را به خانواده

کنم. امید  جمله مردم عزیز آذربایجان تسلیت عرض می

تر و با  ز مدیریت بهتر و متخصصاست با استفاده ا

خدمات هوائی  ،ای نفت استفاده از درآمدهای افسانه

 . ایمن تری برای مردم مهیا گردد

 میرحسین موسوی

 ۴۸۱9دی  ۳۳

 

در ارومیه که منجر به  7۲7ر پی سقوط هواپیمای بوئینگ این پیام د *

 صادر گردید. نفر از هموطنان کشورمان شد 77کشته شدن 
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 اتکای جنبش سبز به مردم را افتخار آن می دانم 

 

 بسمه تعالی

یران به نقل از گزارشی آشفته، پرونده سازان و اعتراف گ

اند که محمود عباس فلسطینی به یک مامور  تر زدهتی

 امریکائی گزارش داده است که سال گذشته به یک تاجر

به موسوی در ایران پنجاه »فلسطینی گفته است 

البته « ر برای تاسیس رادیو کمک کند.میلیون دال

مطابق معمول دروغگویان همین خبر کذب را به شکلی 

اند که گوئی ابومازن معروف، که امروز کوس  تغییر داده

رسوائی او بر سر هر کوی و برزن زده شده، پنجاه 

 . میلیون دالر در این زمینه پرداخت کرده است
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فاده بنده ضمن تکذیب هرگونه و هر مقدار است

ازکمکهای بیگانگان، اتکای جنبش سبز و همراهان آن 

دانم.  را به مردم کشورمان جزو افتخارات جنبش می

همان    راویان دروغگوی این روایت سراپا کذب شبیه

ای هستند که ادعا کرد امریکا از  خطیب نماز جمعه

طریق عربستان یک میلیارد دالر به سران جنبش سبز 

هنوز به او اجازه نداده است که کمک کرده وتفرعن او 

 . ازاین دروغ توبه کند

 میرحسین موسوی

 ۴۸۱9بهمن  9
 

حریف از یک گزارش به نقل و تهای وابسته به دولت  ی از سایتبرخ *

که محمود عباس، رییس تشکیالت خودگردان  ندمخدوش نوشت

فلسطین، یک فعال اقتصادی را متقاعد کرده برای تاسیس یک ایستگاه 

ها دالر به میرحسین  یی برای معترضان پس از انتخابات، میلیونرادیو

  .موسوی کمک کند
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 یادداشت به مناسبت جنبش های خاورمیانه

فراعنه زمانی صدای ملت را می شنوند که 

 دیر شده است
 

این روزها خاورمیانه در آستانه ی حواد  بزرگـی سـت   

نوشـت  که می تواند سرنوشت این منطقه و جهـان و سر 

ملت های منطقه را تحت تاثیر خود قرار دهـد. مسـلما   

آنچه در حال وقوع است در راستای به هـم زدن نظـام   

ظالمانه ایست کـه سرنوشـت ملـت هـای بسـیاری را      

درمنطقه در چنگال خود گرفته اسـت و بـدون هیچـی    

شکی نقطه ی آغازین آنچه در خیابـان هـای تـونس و    

شـاهد آن هسـتیم را    صنعا و قاهره و اسکندریه و سوئز

خـرداد   30و ۲8و ۲5باید در تظـاهرات چنـد میلیـونی    

رای من “تهران جستجو کرد. روزهایی که مردم با شعار 
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به خیابان ها آمدند و مسالمت جویانه، حقوق ” کجاست؟

 از دست رفته ی خود را پی گرفتند.

مردم ایران، به ” رای من کجاست؟“امروز دامنه ی شعار 

در قـاهره و سـوئز و   ” رید اسقاط النظامالشعب ی“شعار 

اسکندریه رسیده است. برای کشف راز ایـن پیونـدها و   

مشابهت ها الزم نیست جای دوری برویم. کـافی اسـت   

شیوه ی انتخابات اخیر مصر را با انتخابـات هـای خـود    

مقایسه کنیم و اینکه رئیس شورای نگهبان از بی نیازی 

ن می رانـد. اگـر بـه    به آرا میلیون ها شهروند سبز سخ

نظام های در حال سقوط جهان عـرب و خاورمیانـه بـا    

دقت نگاه کنیم، خواهیم دید؛ در همه ی این نظام ها بـه  

یک سان شبکه های اجتماعی وعرصـه ی مطبوعـات و   

فضای مجازی مورد حمله قرار مـی گیرنـد و بـه شـکل     

حیرت انگیزی اس ام اس ها و تلفن ها و اینترنت قطع و 

مشابه یکدیگر در هم شکسـته و معترضـین بـه     قلم ها

 زندان ها برده می شوند.
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متاسفانه منافع ِ پشت سر ِ ایدئولوژی ِ حاکم در کشـور،  

اجازه نمی دهد واقعیت ها آنچنان که هسـتند، خـود را   

نشان دهند. خطیبان و تریبون های گوش به فرمان، بـه  

شـت  عملکرد مفسدانه و جبارانه فرعون مصر که با بازدا

ها، اعتراف گیری ها، پرونده سازی ها وغـارت مـردم از   

طریق باندها و اطرافیان، این شرایط انفجاری را در مصر 

ایجاد کرده اند توجهی نشان نمی دهند. اینـان بـه روز   

مصر اشاره می کنند ولی نمی گوینـد کـه   ” خشم مردم“

روز غضب، نتیجه ناکارآمدی و فساد در باالترین سـطح  

یف و میل کردن بیت المـال و هـم چنـین    حکومت و ح

بستن دهن ها و شکستن قلم ها و اعدام ها واعدام ها و 

اعدام ها و بر پا کردن چوبه های دار برای ایجاد خوف در 

میان مردم است. و نمی گویند اگرحکومت به حاکمیـت  

مردم بـر سرنوشـت خـود احتـرام مـی گذاشـت و در       

م را نمی دزدیـد،  انتخابات چند ماه پیش مصر آرای مرد

از سوی شعب عزیز مصر نمی ” اسقاط نظام“کار به شعار 

رسید. و شاید هم متوجه نیستند که ادامـه ی سیاسـت   
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غلبه به وسیله ی ایجاد خوف، نهایتا در نقطه ای به ضـد  

و روزهای غضـب  ” روز خشم“خود تبدیل و آنگاه آمدن 

ملی اجتناب ناپذیر می شـود. فراعنـه معمـوال زمـانی     

 ای ملت را می شنوند که بسیار دیر شده است.صد

ملت ما به انقالب عظیم مردم شجاع تونس و قیام حـق  

طلبانه ی مردم مصر و یمن و دیگـر کشـورهای منطقـه    

احترام می گذارد. ما به همه ی مردم دلیر و آگاه و مبارز 

مصــر و تــونس و اردن و یمــن درود مــی فرســتیم و از 

ا در مبـارزات حـق طلبانـه    خداوند منان پیروزی آنان ر

 اشان آرزو می کنیم.

 میرحسین موسوی

 1389بهمن  9

 
 

 

 

 

 

 



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 1136

 
 

 

 درخواست مجوز برای برگزاری راهپیمایی
 

 جناب آقای نجار

 وزیر محترم کشور

 سالم علیکم

بدینوسیله به اطالع می رساند که به منظور اعالم 

همبستگی با حرکت های مردمی در منطقه بویژه قیام 

اهانه مردم تونس و مصر بر علیه حکومت آزادیخو

استبدادی در کشور، درخواست صدور مجوز برای 

دعوت به راهپیمایی مردمی طبق اصل بیست و هفت 

قانون اساسی در جهت حمایت از قیام مردم این دو 

 3بهمن ساعت  ۲5کشور مسلمان را در روز دوشنبه 

 اریم.م حسین تا میدان آزادی را دبعدازظهر از میدان اما

 میرحسین موسوی     مهدی کروبی
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بیانیۀ مشترک به مناسبت سالگرد 

 پیروزی انقالب
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

و العصر * ان االنسان لفـی خسـر * اال الـذین آمنـوا و     

 عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.

سـالمی ایـران   در آستانه سی و دومین سالگرد انقالب ا

هستیم، انقالبی که جلوه درخشـان تعیـین سرنوشـت    

مردم ما به دسـت خودشـان بـود و بـرای یکایـک مـا       

ایرانیان، شناخت و بازشناخت این حادثه بزرگ و مهـم  

تاریخی، اهمیت بسیار دارد. شاید از آن رو که شـناخت  

هویت تاریخی هر ملت، در تعیـین راه آینـدۀ آن مـؤثر    

رو که این روزها از خود می پرسند که  است، شاید از آن
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راه طی شده تا چه اندازه صحیح بوده، و شاید هم از آن 

رو که بیش از هر زمان دیگر، شاهد تالش برای تحریـف  

 این تاریخ هستیم.

آنچه در آن روزها شاهد بودیم، نه یک جابجایی قـدرت  

سیاسی صرف، که ورود یک گفتمان نـو و خـروج یـک    

د: گفتمان کهنه ای که می انگاشت که با گفتمان کهنه بو

بستن همه راه ها به روی اصـالح تـدریجی حکومـت و    

جامعه، با کودتایی متکی بر بیگانگان سلطه جو و غفلت 

دلسوختگان این مرز و بوم، با در بند کردن فـوج فـوج   

آزادیخوهان، با اعمال سانسور بر مطبوعات، بـا سـرازیر   

ـ    ب منفعـت جویـان   کردن درآمد نفتی سرشـار بـه جی

شریک در قدرت، با تا دندان مسلح شدن به سالح های 

ریز و درشت، با به کارگیری ماشین تبلیغاتی پـر سـر و   

صدا، با توهم ایفای نقشـی بـزرگ در تحـوالت منطقـه     

وجهان، با هیچ خوانـدن مخالفـان و منتقـدان و همـه     

خواندن خود و هم سفرگان، با نماد فره ایزدی انگاشـتن  

 اقد اقتدار ناشی از رضایت مردم، ماندنی است.قدرت ف
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مرداد از همان  ۲8اما گفتمان نوین پس از کودتای شوم 

متولد شد ،بازنگری به کارنامه گذشـته و   81فردای سال 

ــایی از   ــافتن راه ره ــرای ی ــال آن، جســتجو ب ــه دنب ب

استبدادی که با پشتوانه استعمار بر کشور یکه تازی می 

ار آنانی که از هر گونه تغییر مأیوس کرد، آغاز شد. در کن

و نا امید بودند، در کنار آنانی که مصلحت اندیشی را بـه  

گونه ای تفسیر کردند که عافیت طلبی شخصی آنـان را  

توجیه کند، در کنار آنانی که رعـب پوشـالی حکومـت    

کودتا هر گونه حرکت را از آنان سلب کـرده بـود، چـه    

ز تـالش برنداشـتند،   بسیار کسانی هم بودند که دست ا

چرا که باور داشتند زندگی کردن، صرفا به معنای زنـده  

ماندن نیست. می دانستند که ملـت هـای دیگـر بـرای     

رسیدن به آزادی، عدالت ، استقالل و پبشـرفت، راهـی   

بس دراز پیموده اند و تالش برای دستیابی به جامعه ای 

که از چنین نعمت هایی برخـوردار باشـد، خـود، عـین     

ندگی است. چنین بود که هنگامی کـه خواسـته هـای    ز

خود را در گفتار رهبری استوار چون امـام خمینـی )ره(   



 

 چنین گفت میرحسین 1141

یافتند که در این راه مصمم گام نهاده بود، بـا او همـراه   

شدند و بساط ظلم و جور را برچیدند. با تجربه ای که از 

گذشته به دست آمده بـود، از همـان فـردای پیـروزی،     

مراقبت از این دستاورد بـزرگ در دل  دغدغه حراست و 

زن و مرد و پیر و جـوان بـه جنـبش درآمـد تـا مبـادا       

کودتایی دیگر، تجاوز نظامی، و مهم تر از همه، انحـراف  

از آرمان های انقالب اسالمی، این نهال تازه رسـته را در  

 هم شکند.

درس هایی که از آن واقعه و سالیان پس از آن فراگرفته 

مردم ما بارهـا عـزم خـود را بـرای      شد، موجب شد که

جلوگیری از انحراف از راهی که می توانست آنهـا را بـه   

سرمنزل مقصود برساند به نمایش بگذارنـد. مشـارکت   

گسترده در دفاع از مـیهن در مقابـل دشـمن متجـاوز،     

تالش های ستایش برانگیز در رونق اقتصاد ملی، کوشش 

گونـاگون و   برای انجام اصالحات گسترده در عرصه های

حضور آگاهانه در عرصۀ انتخابات، تبلور ایـن احسـاس   

مسئولیت ملی است که مـردم مـا را اینگونـه در صـف     
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مقدم تحوالت فکری و اجتماعی چند دهۀ اخیر منطقـه  

 قرار داده است.

گفتمان نو باید با دیده بانی مستمر، خود را با نیازهای نو 

ی داشت که سازگار می کرد و نوشوندگی خود را پاس م

انکارترین ویژگی آن، جهت گیری در  بارزترین و غیرقابل

مقابل باز تولیـد مناسـبات اسـتبدادی و شاهنشـاهی     

بود.یادمان هست که بزرگترین دغدغه خبرگـان قـانون   

اساسی جستن راه هایی بود که جلوی ظهور اسـتبداد و  

خود رایی و دیکتاتوری را به هر شکل و شمایل بگیرد و 

اسی در شـرایطی نوشـته شـد کـه بیـرون از      قانون اس

مجلـس خبرگــان، مــردم در خیابانهــا شــعار میدادنــد  

 «.برابری، برادری، حکومت عدل علی»

کـه شـاید   « پیکـار صـفین، نصـرابن مـزاحم    » درکتاب

 صفین جنگ مورد در تاریخی –ترین کتاب روایی قدیمی

باشد، آمده است که بعد از استقرارحضرت امیـر )ع( در  

یشان مسافرتی به مناطق فارس نشین و ایرانـی  کوفه، ا

در نزدیکی کوفه می کنند و در یک آبـادی از مـردم در   
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مورد شاهان ایرانی سـوال مـی کننـد. بـزرگ روسـتا      

در سنت شاهان ایرانی چیزهایی بود به نفـع  »گوید:  می

رعیت و چیزهایی بـود بـه نفـع پادشـاه، تـا ایـن کـه        

ت بود منسوخ کـرد  خسروپرویز آمد و هرچه به نفع رعی

و هرچه به نفع پادشاه بود نگـاه داشـت و ایـن موجـب     

 «اضمحالل پادشاهی آنان شد.

این روایت، دقیقا فضای روحی و سیاسی کشور در دهـه  

اول انقالب فارغ از ضـعف هـا و خودسـری هـایی کـه      

دامنگیر هر انقالبی در آغاز آن می شد را تشـکیل مـی   

شان این بـود کـه آن   داد: مردمی که انقالب کردند قصد

مناسبات رابا الگو گرفتن از حکومت عدل علـی از بـین   

 ببرند.

آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از سی سال از 

انقالب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با باز تولیـد همـان   

مناسبات پادشاهی و این بـار بـه نـام دیـن باشـد؟ در      

ر قـانون  شرایطی هستیم که هر چیزی از حقوق مردم د

های انقالب بود زیرپـا گذاشـته شـده،     اساسی و آرمان
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فصل سوم قانون اساسی، یعنی حقوق ملـت، در پرانتـز   

آنچه به نفع حاکمان بوده است به صـورت   قرار گرفته و

آمیز و چند برابر به اجرا درآمده و تبعیت بی چون  اغراق

و چرا از قدرت، رنگ قدسی و آسمانی به خود گرفتـه و  

وال از قدرت فضیلت شده وهر صـدای منتقـد و   عدم س

متعارض با شبیه سازی های مضحک، به خارجی بودن و 

همدستی با بیگانه و صهیونیسم و نفاق مـتهم گردیـده   

است، تآ انجا که امروز شرایط سیاسـی کشـور ازخطـر    

بازتولید مناسـبات شاهنشـاهی، جـز مـوروثی بـودن      

 حکومت چیزی کم ندارد.

ــال آری ــات س ــاس   88 انتخاب ــن احس ــوه ای از ای جل

مسئولیت همگانی در مقابل خطرات بـود. مردمـی کـه    

احساس خطر می کردند، مردمی که از مدیریت نـاتوان  

مردمـی کـه از    دستگاه اداره کشور ناامید شده بودنـد، 

دروغ به تنگ آمده بودند، مردمی که احساس می کردند 

برای پیشرفت کشـور بـه دگرگـونی هـای فراگیرتـر و      

یادی تر نیازمندند، بـه میـدان آمدنـد و چـه بسـیار      بن



 

 چنین گفت میرحسین 1145

کسانی که سال ها بود در انتخابات شرکت نمی کردند و 

این بار قفل سکوت خود را شکستند و چه بسیار کسانی 

که پا را از رقابت های سیاسی رایج فراتر نهادند و بـرای  

 ایجاد تحولی بزرگ همنوا گشتند.

بات آمد و آنچه در پـی  دریغا که آنچه بر سر نتایج انتخا

شبه کودتای اقتدارگرایان رخ داد، حق اساسـی تعیـین   

سرنوشت ملت به دست خویش را خدشه دار کـرد. امـا   

دستگیری معترضان، ضرب و شتم آنان در خیابـان هـا،   

کشته شدن عده زیادی از جوانـان و زنـان و مـردان در    

خیابان ها و بازداشتگاه هـا، فجـایع کـوی دانشـگاه و     

زک،حمله به بیوت و دفاتر مراجـع تقلیـد، بـه راه    کهری

انداختن تجمعات اتوبوسی و نمایشی، هجمـه تبلیغـاتی   

یک سویه مملـو از دروغ و افتـرا، سـرکوب کـارگران و     

معلمان و جنـبش زنـان و دانشـجویان و اسـتادان، راه     

اندازی کارناوال های شرم آور و مانورهـای امنیتـی بـا    

ر بـرای انحـراف افکـار    هدف ایجاد رعب، تالش مسـتم 

عمومی به سـمت مسـائل فرعـی و انحرافـی، برخـورد      
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غیراخالقی با خانواده هـای شـهدا و زنـدانیان، واعـالم     

مرگ جنبش سبز در مناسبت های متـوالی، هـیچ یـک    

نتوانسته است اقتدارگرایان را از چالش بزرگ حاصل از 

بی اعتمادی مردم به دولت نجـات دهـد، همچنـان کـه     

خواسته های برحق مردم برای برخـورداری از  نتوانسته 

حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی را بـه دسـت   

 فراموشی بسپارد.

در طول این ماه ها، تحوالت مهمـی رخ داده اسـت کـه    

توجه هر ناظر آگاهی را جلب می کند.بسیاری از کسانی 

که در ارگان های نظـامی و انتظـامی و امنیتـی شـاغل     

وابق جبهه و فداکاری هایشان بـرای  بودند نتوانستند س

حفظ مرزها و امنیت کشور را به سرکوب و ضرب و شتم 

مردم بی گناه بفروشند . برخی از روی تقیه ویا اطالعات 

ناکافی و برخی از افراد ساده که بر اثر تبلیغـات دولتـی   

گمان می کردند که معترضان، ایمان دینی شان را نشانه 

شـدند کـه چنـین نیسـت.      رفته اند به تدریج متوجـه 

بسیاری از کسانی که فکر می کردند جنـبش اعتزاضـی   
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مردم از توطئه های قدرت های سلطه جـوی بیگانـه یـا    

خشونت ورزانی که در بحبوحه جنگ به دامـان دشـمن   

پناه آورده و به خدمتش کمر بسته بودند سرچشمه مـی  

گیرد، فهمیدند که این ترفنـدی بـرای بـدنام سـاختن     

موجه ساختن اعمال غیرانسانی اقتدارگرایان  منتقدان و

 بیش نیست.

وما دور نمی بینیم آنانی که بصورت واقعاً اصولی دغدغۀ 

منافع ملی و ارزشهای اسالمی را دارنـد در کنـار همـه    

قـرار  «( خـس و خاشـاک  »ملت )یا به تعبیر مستبدین 

گیرند و صف خود را از زیاده خواهان ودست اندازان بـه  

المال ملت جدا سازند. مـا بـویژه اعتقـاد    حقوق و بیت 

در نهایت، بسیج و سـپاه و نیروهـای نظـامی،     داریم که

 ملت خود را تنها نخواهند گذاشت.

در طول سـال هـای اخیـر و بـویژه دو سـال گذشـته،       

گفتمانی نو متولد شده و هیچ چیز نمی تواند مانع رشـد  

 آن شود. گفتمانی که فساد را تحمل نمیکند و با وعـدۀ 

آوردن نفت بر سر سـفره مـردم، یکشـبه قیمـت نـان      
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وسوخت و برق و گاز را چند برابر نمی سازد. گفتمانی که 

به حفظ نیروی کار کشور ایمان دارد و منابع و تولیدملی 

را با تحویل بازار ملی بـه واردات خـارجی ویـران نمـی     

سازد .گفتمانی که عزت کارگر و کار آفرین را میخواهـد  

گفتمانی کـه اعتیـاد و دزدی و طـالق را     را. نه ذلت آنها

نتیجه سی در صد بیکاری جوانان می دانـد و در نتیجـه   

اجازه نمی دهد مشکل جرم و جنایت با بر پا کردن چوبه 

های دار و قساوتی تاریخی حل شود و به بهانه جنایت و 

خیانت گروهی اندک، دور جدید تواب سازی و اعتـراف  

ـ  ا راه بیفتـد. )بـه راسـتی    گیری و شکنجه در محبس ه

شمایانی که هر روز و ساعت سنگ اسالم و معنویـت را  

بر سینه میزنید، چند زن را میتوانید نشان دهید کـه در  

صدر اسالم اعدام شده باشـند؟!( گفتمـانی کـه از رأی    

مردم نمی ترسد واز رجوع به قانون اساسی نمی هراسد. 

بلکـه در   گفتمانی که نه در شعار وهیئت ماکیاولیسـتی 

عمل بدنبال وحدت اسالمی ونزدیکی مذاهب اسالمی به 

یکدیگر است و میلیونها شهروند ایرانی را تحت عنـوان  
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سنی و درویش و اهل حق و نام های دیگـر ازخـودنمی   

 راند.

امروز گفتمانی تازه متولد شده است. گفتمانی کـه   آری

شهدای آن، پیشقراوالن و دربندشدگانش پـرچم داران  

تند. گفتمانی که خشونت را طرد مـی کنـد و راه   آن هس

تغییر را از طـرق مسـالمت آمیـز جسـتجو مـی کنـد.       

گفتمانی که پاسخ دروغ و تهمت و ناسزا را با راسـتی و  

چشـم امیـدی بـه     حقیقت و ادب می دهد. گفتمانی که

بازی های پنهانی قدرت های جهـانی نـدارد و راه حـل    

اصـالح امـور مـی     شفاف ملی را تنها راه تحول به سوی

داند. گفتمانی که خودی را ناخودی نمی کند بلکه سعی 

ــه    ــانی ک ــا دارد. گفتم ــاخودی ه ــردن ن ــودی ک در خ

چندصدایی را به رسمیت می شناسد و اتحاد ملی را نـه  

در سکوت گورستانی که در تمسک به عقالنیت جمعـی  

مردم را نسبت به آنچه در کشور  می جوید. گفتمانی که

حرم نمی شناسد و گسترش آگاهی هـا بـه   می گذرد نام

میان همۀ اقشار و گوشه کنار این مرز بوم را وجه همـت  
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خویش قرار داده است. گفتمانی که با گسترش و تقویت 

شبکه های اجتماعی، افراد را گرد هم می آورد و فضـای  

مدنی را توسعه می دهد. گفتمانی که سرمشق بسـیاری  

شده است. گفتمـانی   از حرکت های آزادیخواهانۀ دیگر

که خطاهای گذشته را نقد می کنـد امـا دسـتاوردهای    

روشن آن را نفی نمی کند. گفتمانی که عدالت را نـه در  

اقتصاد صدقه ای، بلکه در ایجاد فرصـت هـای برابـر و    

توانمندسازی محرومان می دانـد. گفتمـانی کـه بجـای     

انتشــار کینــه و انتقــامجویی در میــان فقیــر و غنــی، 

ی و شهری، اقوام، ادیان و مذاهب، بـه نهادینـه   روستای

کردن مدارا و مفاهمه و گذشت مـی پـردازد. گفتمـانی    

درصدد پایان دادن به اوبـاش سـاالری و حاکمیـت     که

نهادینۀ شایسته ساالری است تا در پرتو آن، شـکوفایی  

و رشد استعدادها در میان ایرانیان، زمینه سـاز ارتقـای   

 که شایستۀ آن است، شود.این سرزمین به جایگاهی 

گفتمانی که بدنبال یافتن منجیان قهرمان نیست بلکـه  

می خواهد هر ایرانی در نجات کشـورش سـهیم باشـد.    
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گفتمانی که به تعداد معتقدانش رهبر دارد. گفتمانی کـه  

می داندحفظ نظام یعنی حفظ ارزش هایی که نظام برای 

 آن بوجود آمده، نه حفظ اشـخاص در مناصـب قـدرت.   

چرخش قدرت و پاسـخگویی بـه مـردم و     گفتمانی که

برابری همه در قبال قانون را ضامن سالمت و زمینه ساز 

پیشرفت می شمرد. گفتمانی که اسالمیت و جمهوریـت  

نظام و حاکمیت مردم ساالری بر همه شئونات کشـور را  

 تنها راه سعادت مردم می داند.

ـ     گفتمانی که در آن، ای تصـمیمات و مصـلحت بینـی ه

شخصی جای خود را بـه عقالنیـت جمعـی مـی دهـد.      

گفتمانی که با ایمان به خدایی که تعـالی انسـان را مـی    

خواهد، حق خواهی، و با استعانت از کردار نیکو، صـبر و  

استقامت، راه امید را می پیماید و بـه پاینـدگی حـق و    

 زوال باطل یقین دارد.

گـر او  امروز حاکمیت در ورای ایجاد ایـن نگرانـی کـه ا   

رود سنگر گرفته است و مرتبـا بـا    نباشد دین از بین می

کند اقشار مذهبی را در پشـت   این اعالم خطر سعی می
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سر خود بسیج و منسجم کند، حال آن که در واقعیـت،  

آن چیزی که بیشترین لطمه را به فضای دینـی جامعـه   

زده است رفتارهای ستمکارانه و ضددینی خود حاکمیت 

همه ادیان الهی در فطرت انسان ها قـرار  های  است. پایه

دارد و اگر اسالم پس از چهارده قرن باقی مانـده اسـت   

های فطری آن است، تا جایی  علتش مستحکم بودن پایه

که حتی ورود مغول واقدامات پهلوی اول نتوانست آن را 

 از بین ببرد.

و این دین از ما خواسته اسـت کـه بـه افـراد سـتمکار      

ه در این صورت از کمک خداوند محروم متمایل نشویم ک

و ال ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار »خواهیم شد: 

، و به کسـانی  «و ما لکم من دون اهلل اولیاء ثم ال تنصرون

اند میل نکنیـد کـه آتـش شـما را لمـس       که ستم کرده

خواهد کرد، و شما را سرپرستی جـز خداونـد نیسـت،    

 شد. سپس دیگر به شما یاری نخواهد

در آستانه سی و دومین سال پیروزی انقالب اسالمی، به 

عنوان دو همراه کوچک به شما حامالن بی شمار گفتمان 
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جدید درود م یفرستیم و از خداوند متعـال میخـواهیم   

 همه ما را از یاران مظلومان و دشمنان ظالمان قرار دهد.

 وما النصر اال من عند اهلل العزیز الحکیم

 مهدی کروبی

 یر حسین موسویم

 1389بهمن,  19 
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 بهمن ۵۲پیام خطاب به ملت درباره راهپیمایی 

 افتخار جنبش، تکیه بر مردم است...
 

 ملت شریف ایران

راهپیمــائی شــکوهمند  ســالم و درود برشــما. پــس از

جنـبش   و دستاورد بزرگملت بهمن، این ۲5در روز  شما

مـردان و   زکه با شـرکت همـه قشـرهای مـردم ا     سبز

ــان ــل زن ــاوری سلحشــورجامعه، در مقاب بســیاری  ناب

جنــبش  و اقتــدار گرایــان شــکل گرفــت، بــدبینان از

ازدو سو مورد تهاجم قرار گرفته است: از  شکوهمند شما

مورد تهاجم اقتدار گرایانی که چشم به پست و  یک سو

و از سوی دیگـر تـالش    مقام و زر و زور در آینده دارند

سواران بین المللی بـرای پـی گـرفتن     بیگانگان و موج

مطامع خود بوده است که هر دو تـالش کـرده انـد کـه     
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جنبش را به صهیونیسم و امریکا و اذناب آنان منتسـب  

 کنند.

این در حالی است که افتخـار بـزرگ جنـبش سـبز در     

استقالل و تکیه آن بر نیروی عظیم ملـت بـوده اسـت.    

اشـته و اهـداف   جنبش سبز همواره با بیگانگان فاصله د

اصلی آن احیای ارزشهای انقالب و آرمانهای امام راحـل  

ملت شـریف ایـران    متکثر و آزادی خواهانه مطالبات و

بوده و همواره تالش کرده است که از راههای مسـالمت  

تاکید براصـل بنیـادین کرامـت     آمیز، اهداف خود را با

بـرای   به رسـمیت شـناختن حـق ملـت     و ذاتی انسان

سر نوشت خود و اجرای بدون تنازل قـانون   حاکمیت بر

ضمن تبریک  اساسی دنبال کند. این همراه کوچک شما

شـهادت   مـردم،  پایـداری خیـره کننـده    به مناسـبت 

 سلیت می گویم.فرزندان عزیز شما ملت سر فراز را ت

 میرحسین موسوی

 1389 ماه بهمن  ۲2-تهران
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 منشور جنبش سبز )ویراست دوم(
 

 حمن الرحیمبسم اهلل الر

 

 آغاز سخن

 

، 1388با اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهـوری سـال   

جرقه ای در قلب مردم ایران زده شد کـه بـه جنبشـی    

فراگیر و بی سابقه و عظیم انجامید. جنبشی برای احیای 

مفهوم ملت و احقاق حقوق از دست رفته ملت. جنـبش  

رت راه سبز امید اینگونه شکل گرفت. از آن زمان، ضـرو 

تدوین و انتشار میثاقی ملی کـه آرمـان هـای عمـومی     

جنبش را تعریف کند و فعاالن جنبش سبز بر محـور آن  

به فعالیت بپردازند، احساس مـی شـد. انتقـاداتی کـه     
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ــانی و   ــا، مب ــداف، ارزش ه ــودن اه ــارۀ روشــن نب درب

راهکارهای جنبش سبز بـه عنـوان جنـبش اعتراضـی     

ـ   عیت کنـونی و  مسالمت آمیزی که خواستار اصـالح وض

بــرون رفــت از بحــران هــای جامعــۀ ایــران از طریــق 

سازوکارهای مدنی است، بیان می شد، گویای صـحت و  

اهمیت آن احساس بود. نیز عـدم شـفافیت و صـراحت    

مرزهای جنبش با حرکت های انتقام گیرنده و براندازانه 

ای که برای رسیدن به اهداف خود، استفاده از هر وسیله 

ی به قیمت مغایرت بـا معیارهـای صـریح    و روش را، حت

اخالقی، مجاز می شمرند، خود برهان قاطعی بر ضرورت 

تدوین و تنویر چارچوب و اسـکلت معرفتـی و اخالقـی    

جنبش سبز شمرده می شـد. از بخـت خـوش، پـس از     

چندی و با همت جمعی از فعاالن جنبش و شور و تامـل  

فت. چهره های شاخص آن، منشور جنبش سبز انتشار یا

مهمترین ثمرات انتشار منشور ایـن بـود کـه حـدود و     

چارچوب مطالبات مردم را مشخص کرد، به گسـترش و  

عمق جنبش سبز یاری رسـاند و بـر بطـالن ایـن ادعـا      
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گواهی داد که نه تنها جنبش نمرده یا بی اثر نشده، بلکه 

از پیش زنده تر است و می تواند اصول، اهداف، هویـت،  

کارهـای خـود را بـرای مخـاطبین و     چشم اندازها و راه

همراهانش روشن کند. همان کلمـات سـاده و صـمیمی    

کافی بود تا نشان دهد که میزان صحت و سقم ادعاهایی 

که با برنامه ای حساب شده و با مضمون واحد مـرگ یـا   

خاموشی جنـبش سـبز، از جانـب دو جبهـه مشـخص      

نه کودتاگران انتخاباتی و وابستگان به سلطه جویان بیگا

از منافع ملی مردم ایران مطرح می شود، تا چه میـزان  

است. حتی دامنه اظهار نظرها درباره منشور نشـان داد  

که جنبش سبز تا کجا ریشه دوانده و با گذشـت زمـان،   

گستره آن به مناطق جغرافیـایی متنـوع تـر و اقشـار     

اجتماعی بیشتری کشیده شده است. تـالش عاشـقانه،   

نوجوانان و جوانانی کـه در فقـدان    خالصانه و داوطلبانه

امنیت، آسایش، آزادی بیان، توقیف مکرر مطبوعـات و  

سانسور شدید اخبار و تحلیل های واقعی کشـور، پیـام   

جنبش را در سراسر ایران به آحاد مردم مـی رسـانند و   
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باز با اعالم هر از گاه مرگ آن حرکت ملی در طول سال 

و مانا بر سرسبزی،  گذشته مواجه بوده اند، شاهدی گویا

سرزندگی و بالندگی فزایندۀ جنبش سـبز ملـت ایـران    

 است.

همانگونه که در اولین منشـور جنـبش راه سـبز امیـد     

مطرح شد، گفتگوی مستمر درباره ایـن مـتن و نقـد و    

اصالح آن، ضرورتی انکارناپذیر است. به همین منظـور،  

مه پس از انتشار متن و در پاسخ به نیاز مذکور، پرسشنا

ای برای تعداد کثیری از صاحبنظران، فعـاالن سیاسـی،   

هنری، اجتماعی و حقوقی، اساتید حـوزه و دانشـگاه و   

شخصیت های فرهنگی و مذهبی ارسال و نظرات آنـان  

گردآوری و دسته بندی شد. البته بدیهی است کـه اگـر   

شرایط مطلوب و مناسب برای این گفتگوهـا در فضـایی   

شـد، دائـرۀ ایـن نظرخـواهی     مدنی و آزاد فراهم مـی  

گسترش می یافت و غنـای آن را فراتـر مـی بـرد. امـا      

متأسفانه به علت امنیتی بودن فضای اجتمـاعی و عـدم   

امکان تشکیل جلسات بحث و گفتگـو، تـالش در ایـن    
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مرحله به انجام نظرخواهی محدود ماند. آنچه در پی می 

آید، ویراست دوم منشور جنبش سبز است که با لحـاظ  

دن نظرات ارسالی تهیه شده است. امید آن که نسخه کر

های پسین، نظرات طیفی وسیعتر را در بر گیرد و با بهره 

گیری از خرد جمعی و خواست ملی، اصول منشور کامل 

تر بیان شده و نقایص آن مرتفع شود و سرانجام، همه ما 

بتوانیم سازنده تر و سرزنده تر در راه نیـل بـه آزادی و   

 حقاق حقوق ملت گام برداریم.عدالت و ا

 الف( تولد جنبش سبز

جنبش سبز مردم ایران، نهضتی است که اهداف خود را 

در بستر میالد خود تعریف کرده است. ایـن جنـبش در   

اعتراض به ظهور و تداوم کژروی ها و انحرافـاتی شـکل   

گرفت و در دل خود اهـدافی را پـرورد کـه اینـک بـه      

شده است. انحرافاتی که بـه  نمادهای معنادار آن تبدیل 

تدریج پدید آمد و از اتفـاق بـه اسـتمرار رسـید. از آن     

 جمله:
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وجود و بروز اختالفات سیاسی و تلقی های گونـاگون از  

اهداف و پیدایش موانع سازمان یافته تدریجی در مسیر 

تحقق اهداف و آرمان هـایی چـون عـدالت، اسـتقالل،     

دستیابی به آنها، آزادی و پیشرفت که مردم ایران برای 

جان بر سر انقالب اسالمی خود نهادند و شـکل گیـری   

 نظام جمهوری اسالمی را با رأی خود تأیید کردند.

ظهور گـرایش هـای تمامیـت خواهانـه واسـتبدادی و      

 انحصارطلبانه در میان برخی از مسئولین حکومتی.

نقض حقوق بنیادین و قانونی شهروندان و بی حرمتی به 

 ی متجلی در اصول مسلم حقوق بشر.کرامت انسان

سوء مدیریت وکاهش شـدید کارآمـدی نظـام، تـرویج     

دروغ ســاالری و کــاهش چشــمگیر اعتمــاد ملــت بــه 

 مسئوالن.

افزایش فاصلۀ طبقاتی و محرومیـت هـای اقتصـادی و    

 اجتماعی.

سوءاستفاده و قـانون گریـزی برخـی مجریـان قـانون      

با و قانون وفسادگسترده اقتصادی ودست اندازی بی مها
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ســتیزانه بــه بیــت المــال و ثروتهــای ملــی ونــابودی  

 دستگاههای برنامه ریزی و نظارتی

نادیده گرفتن منـافع ملـی و مـاجراجویی هـای عـوام      

فریبانه در تعامالت بین المللی همراه با سوءاسـتفاده از  

اعتقادات استقالل طلبانه و ضدسلطۀ جهـانی در میـان   

 اقشار گوناگون.

جی و دردناک اخالق و معنویت وتحریـف  فراموشی تدری

دیانت با بکارگیری تهمت و دروغ و خرافه درراه رسیدن 

 به قدرت و حفظ آن.

افزایش سرکوب، انسـداد و اختنـاق در فضـای مـدنی     

وغصب رسانه ملی وسایر امکانات ارتباطـاتی و فضـای   

 مجازی

اینهمه از جمله عواملی است که بویژه در سالیان اخیـر،  

یـری نگـرش هـای اعتراضـی در میـان دل      به شکل گ

سوختگان و قاطبۀ مردم ایران انجامید که جنبش سـبز  

مردم ایران، بروز بارز قدرتمند آن در انتخابات ریاسـت  

 و رخدادهای پس از آن بود. 1388جمهوری سال 
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 جنبش اهداف –ب 

جنبش سبز با پای بندی به اصول و ارزش های بنیـادین  

ایرانـی کـه در فرهنـگ ایـن      انسانی، اخالقی، دینی و

سرزمین ریشه تنیده اند، خود را منتقد و پاالیشگر روند 

طی شده در نظام جمهوری اسالمی ایران در سال هـای  

پس از انقالب می داند و بر این اساس، حرکت انتقـادی  

در چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رأی مـردم  

 را وجه همت خویش قرار خواهد داد.

سبز برآمده از مردم و مولود یـک نهضـت ملـی     جنبش

است. حرکتی در تداوم تالش مردم ایران برای دستیابی 

به آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی اسـت  

که پیش از این در برهه هایی چون انقالب مشـروطیت،  

جنبش ملی شدن نفت و انقالب اسالمی، خـود را جلـوه   

 گر ساخته است.

معاصر در جهـت تحقـق اهـداف واالی     بازخوانی تجربۀ

اجتماعی مردم ایران نشان می دهد که تنهـا از طریـق   

تعمیق و تقویت جامعۀ مدنی، گسترش فضای گفتگـوی  
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اجتماعی، ارتقاء سطح آگاهی و جریـان آزاد اطالعـات،   

زمینه سـازی بـرای فعالیـت آزاد مصـلحان و فعـاالن      

ـ  و خواهی تحول چارچوب در سیاسی –اجتماعی   ادایج

دم و مـر  بـا  صادقانه مواجهه و موجود وضعیت در تغییر

محرم دانستن ملت و پای فشاری بر تحقق آرمان هـای  

ملی، می توان اهداف جنبش سبز را عملی کرد. این امر 

مستلزم توافق و تأکید بر مطالبـات مشـترک و ایجـاد    

تعامل و هماهنگی میان همۀ نیروهایی است که به رغـم  

بـا پـذیرش تعـدد و تنـوع درون      داشن هویت مستقل،

جنبش، زیر چتر ملی فراگیر جنبش سبز ایران در کنـار  

 یکدیگر قرار می گیرند.

 پ( چشم اندازهای بنیادین

جنبش سبز، یک حرکت اجتماعی اسـت کـه هرگـز     -1

خود را مبری از خطا نمـی انگـارد و بـا نفـی صـادقانه      

هرگونه مطلق نگری، بر گسترش فضای نقد و گفتگـو در  

درون و بیرون جنبش، پای می فشرد. دیده بانی حقـوق  

ملت و طرح راهکار برای نظارت و هـدایت عملـی سـیر    
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حرکت و تحول جنبش از سـوی همـۀ فعـاالن و بـویژه     

صاحبان اندیشه و تجربه، امری حیاتی اسـت کـه مـی    

تواند مانع از لغزش جنبش به ورطۀ تمامیـت خـواهی و   

 فساد شود.

بش سـبز، مـردم ایـران خواهـان     در نگاه فعاالن جن -۲

ایرانی آزاد، آباد و سرافراز هستند. جنبش سبز موافـق  

به رسمیت شناختن تعدد و تنوع و مخالف انحصارطلبی 

است. در نتیجه، دشمنی و کینه ورزی با بدنۀ اجتمـاعی  

هیچ بخشی از جامعه، جایی در جنـبش نـدارد. تـالش    

ر فضـایی  برای گفتگو و تعامل بـا رقیبـان و مخالفـان د   

سالم، و آگاهی بخشی دربارۀ اهداف و اصـول جنـبش،   

وظیفۀ همۀ افرادی است که خود را در زمـرۀ مشـارکت   

کنندگان جنبش سبز می دانند. ما، با هر بـاور و ایمـان   

دینی که بدان معتقدیم، به هر قـوم و قبیلـه و تیـره و    

مرامی که تعلق داریم و با هر سلیقه و سبکی که بـا آن  

کنیم، همه ایرانی هستیم و ایران متعلق بـه   زندگی می

 همۀ ماست.
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گسترش و فعال سازی شبکه های اجتماعی واقعی و  -3

مجازی و تعمیق فضای گفتگو و تعامل از طریـق اتخـاذ   

روش های مداراجویانه و احترام آمیز متقابل بین طـرف  

های گفتگو بر سر اهداف و بنیان های هویتی جنـبش از  

محوری است که مستلزم توجه کلیـۀ  جمله راهکارهای 

 فعاالن سبز است.

جنبش سبز در عین تأکید مصرانه بر حفظ اسـتقالل   -8

و مرزبندی با نیروهای وابسته بـه قـدرت هـای بیگانـۀ     

سلطه جو، نه انزواطلب و نه دیگرستیز است. بـرعکس،  

جنبش سبز با صراحت و شجاعت و نه در خفا و خلـوت،  

تمام کشورهای جهان از طریـق   به دنبال توسعۀ رابطه با

 اعتمادسازی متقابل ملت هاست.

عدالت، آزادی، صداقت، استقالل، کرامت انسـانی و   5٫

معنویت، ارزش هایی جهانی هستند و تجربه آمـوزی از  

ملت هایی که برای دستیابی به این ارزش ها تالش کرده 

اند و نیز استقبال و استفاده از نقد و نظر مشفقانۀ همـۀ  

دیخواهان و صلح طلبانی که برای رهایی نوع بشـر و  آزا
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ارتقای کرامت انسـان هـا تـالش مـی کننـد، از دیگـر       

 راهکارهای جنبش است.

 

 ت( هویت سبز

 گنجینۀ اسالمی،ایرانی

جنبش سبز با پذیرش تکثر درون جنبش، بر استمرار  -1

حضور ایمان سرشار از رحمت، شفقت، معنویت، اخالق و 

د دارد و راه تقویت ارزش های دینـی  تکریم انسان تأکی

را در جامعه، تحکیم وجه اخالقی، بینش و کنش پیروان 

 همۀ ادیان توحیدی کشور می داند.

تحکیم پیوند میرا  دینی،ملـی و پرهیـز از اجبـار     -۲

مردم به پای بندی به مرام، مسلک، رویـه و سـلیقه ای   

ل خاص، مبارزه با استفادۀ ابزاری از دین و حفظ اسـتقال 

نهادهای دینی از حکومت، از جمله مهمتـرین راه هـای   

حفظ جایگاه واالی دین و تداوم نقـش برجسـتۀ آن در   

جامعۀ ایران است که به عنوان یکی از اصـول بنیـادین   

 جنبش سبز در سرلوحۀ هویت آن جای می گیرد.
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رمز بقای تمدن اسالمی،ایرانی ما، همانا همزیستی و  -3

می و ملی در طول تاریخ ایـن  همگرایی ارزش های اسال

سرزمین است. در این راستا، جنبش سـبز بـر حفـظ و    

تقویت ارزش های واالی فرهنگ ایرانی و سرمایه هـای  

غنی انباشته شده در رسوم و مناسبت های ملی و آئین 

های مردمی تأکید می ورزد و در این راه، تقدس زدایـی  

هـای  از تعصبات نابجا و آگاهی بخشی دربـارۀ ویژگـی   

هویت آفرین آئین های مـذهبی و ملـی را وجـه همـت     

 خویش قرار می دهد.

ملت ایران در تـاریخ مبـارزات خـود بـرای کسـب       -8

آزادی، عدالت و استقالل، بارها خودباوری و همبسـتگی  

بر سر اصول را به رخ مستبدان و دشمنان آزادی کشیده 

است. جنبش سبز مردم ایران با اتکاء بـه ایـن میـرا     

رک گرانبها و با تکیه بر خرد جمعی و نفی هرگونـه  مشت

خودمداری و خودخواهی، دستیابی به اجماعی آگاهانـه،  

مبتنی بر خصیصه های هویت آفرین و مصالح عمـومی و  

 کنار گذاشتن عناصر تشتت زا را مد نظر دارد.
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 حق حاکمیت مردم

احترام به حق حاکمیت مردم بـر سرنوشـت خـویش از    

اپذیر جنـبش سـبز اسـت و نهـاد     جمله اصول خدشه ن

انتخابات، به عنوان یکی از عمده ترین راه هـای تحقـق   

آن، اهمیت می یابد. بر این اساس، جنبش سـبز تـالش   

های خود را برای صیانت از آرای مردم تا زمان اسـتقرار  

نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیرگزینشی و منصفانه کـه  

ادامه خواهـد داد.   شفافیت آن کامال قابل تضمین باشد،

رأی و خواست مردم منشأ مشروعیت قـدرت سیاسـی   

است و جنبش سبز، اعمال هرگونه صالحیت خودسـرانه  

و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر با حق 

الهی کرامت و آزادی انسان، قانون اساسی، حق تعیـین  

سرنوشت مردم توسط خود و حقوق بنیادین آنهـا مـی   

 داند.

بی به آزادی و عدالت بدون توجه به منافع ملـی و  دستیا

استقالل میسر نیست. جنبش سبز با آگاهی به این امر، 



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 1170

با هر اقدامی که بـرخالف منـافع ملـی و نـاقض اصـل      

 استقالل باشد مخالف است.

  ( ارزش های جنبش سبز

 

 احترام به کرامت انسان ها و پرهیز از خشونت

یادین بشـر، فـارغ از   دفاع از کرامت انسانی و حقوق بن

مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی و استقرار 

و تضمین موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهم ترین 

دستاوردهای تاریخ و حاصل خرد جمعی همۀ انسان ها، 

مورد تأیید و تأکید جنـبش سـبز اسـت. ایـن حقـوق      

خدادادی است و هیچ فرمانروا، دولت، مجلس، محکمـه  

ی نمی تواند تحت هیچ شرایطی یا بهانه ای آن را یا قدرت

لغو یا به صورت ناموجه و خودسرانه محدود کند. تحقق 

این امر مستلزم احترام به اصولی چون برابـری همگـان   

در برابر قانون، مدارا با مخالفـان، گفتگـوی همگـانی و    

منصفانه، حل مسالمت آمیز مناقشات ملی، منطقه ای و 

مقاومت جدی در برابـر تبعیضـات    صلح طلبی جهانی و
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قومی، جنسیتی، طبقاتی و مذهبی اسـت کـه خـود در    

پرتو ایجاد زمینه های الزم بـرای فعالیـت آزاد احـزاب،    

رسانه های مستقل، جلـوگیری از سانسـور، دسترسـی    

آزاد به اطالعات، گسترش و تعمیق فضای مدنی، احترام 

ـ    ا و به حریم خصوصی افراد، فعالیت آزادانـۀ تشـکل ه

شبکه هـای اجتمـاعی غیردولتـی و اصـالح قواعـد و      

مقررات در جهت حذف هرگونه تبعیض میان شهروندان 

 امکان پذیر است.

جنبش سبز یـک جنـبش مـدنی اسـت کـه پرهیـز از       

خشونت و حرکت در چارچوب موازین فعالیت مـدنی را  

سرلوحۀ خویش قرار داده است. این جنبش با اعتقاد به 

نی مردم اصلی ترین قربانی خشونت این که کرامت انسا

در فضای تقابل های نابرابر اجتماعی خواهد بود، ضـمن  

تأکید ورزیدن بر گفتگوی احترام آمیز متقابل، فعالیـت  

مسالمت آمیز و توسل به راه های غیرخشـونت آمیـز را   

ارزشی خدشه ناپذیر می دانـد. توسـل بـه روش هـای     

در برابر ظلم  غیرخشونت آمیز به معنای تسلیم یا کرنش
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و یا سکوت در برابر آن نیست بلکه به معنـای توانـایی   

مبارزه و اعتراض بر مبنای حرمـت انسـان و شخصـیت    

واالی اوست. جنبش سبز با در نظـر گـرفتن شـرایط و    

مقتضیات، از کلیۀ ظرفیت های فعالیت مسـالمت آمیـز   

 استفاده خواهد کرد.

 

 عدالت، آزادی و برابری

ن ارزش ها و آرمان های جنبش سبز شان عدالت در میا

مرتبه اولی و اصیلی اسـت. توزیـع عادالنـۀ امکانـات و     

فرصت ها، چه در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتمـاعی، و  

چه در ابعاد دیگر حیات انسانی، از جمله اهداف خدشـه  

ناپذیر جنبش سبز است که الزم است برای دستیابی به 

ـ    ذیرد. گسـترش  آن، تمامی تالش های ممکـن انجـام پ

عدالت در جامعه در صورتی امکان پذیر است که نظـام  

حاکم با پرهیز از انحصارطلبی و قیم مآبی و با اتکـاء بـر   

خواست ملت و منافع ملـی، در عرصـۀ داخلـی و بـین     

المللی، کامال مستقل و فارغ از وابسـتگی بـه نهادهـای    
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غیرمردمی و قدرت های اقتصادی و سیاسی و طبقـاتی  

و مقید باشد که به اصل برابری انسـان هـا در    عمل کند

بهره مندی از کلیۀ حقـوق انسـانی، مواهـب طبیعـی و     

 تولیدات اجتماعی احترام بگذارد.

جنبش سبز با عنایت بـه لـزوم تـأمین خواسـت هـا و      

مطالبات به حق تمامی اقشار اجتماع، بر پیوند، حمایـت  

و جلب پشتیبانی همۀ نیروهای مولد جسـمی و فکـری   

امعه و صیانت از آنان در برابر رانـت خـواران، دالالن،   ج

مافیای قدرت و ثروت و مداخالت مخرب حکومت تأکید 

دارد. این جنبش با الهام از اصل نهم قانون اساسـی، بـا   

سلب آزادی های اساسی مردم به نام حفـظ اسـتقالل و   

تمامیت ارضی کشور مخالف است و با تأکید بر استقالل 

، اقتصادی و نظامی، اصـلی تـرین راه   سیاسی، فرهنگی

حفظ منافع ملی و دفاع از مرزهای مـیهن را حاکمیـت   

 مردم بر سرنوشت خویش در تمامی ابعاد می داند.

برقراری آزادی و برابری از اهـداف انکارناپـذیر انقـالب    

است. پوشیده نیست  1357اسالمی مردم ایران در سال 
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آن اهـداف   که جنبش سبز نیز بر ضرورت دستیابی بـه 

واال تأکید دارد. نفی هرگونه انحصارطلبی فکری، رسـانه  

ای و سیاسی و نیز مبارزه با حذف فیزیکی هر اندیشه و 

دیدگاه در سـرلوحۀ اهـداف جنـبش سـبز قـرار دارد.      

ضروری است در این جهت، برای رهایی مردم از هرگونه 

سلطۀ سیاسی )استبداد، یکه ساالری و انحصـارطلبی(،  

تماعی )تبعیض و نـابرابری هـای اجتمـاعی( و    سلطۀ اج

سلطۀ فرهنگی )وابستگی و انقیاد فکری( تالش شود. بر 

همین اساس جنبش سبز بر حمایت از حقوق زنان، نفـی  

هرگونه تبعیض جنسیتی و احتـرام بـه حقـوق اقـوام و     

 مذاهب مختلف ایرانی تأکید ویژه دارد.

نهـا از  جنبش سبز بر این باور است که امنیت حکومت ت

طریق حفظ امنیت یکایک شـهروندان دسـت یـافتنی    

است بگونه ای که مردم رها از تـرس و تسـلیم و تحـت    

حمایت قانون زندگی کنند. مداخلۀ نیروهـای نظـامی و   

انتظامی در امور سیاسی و اقتصـادی، هرگونـه دخالـت    

افراد غیرمسئول در امور انتظـامی، و سـلطۀ نیروهـای    
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امات قضـایی و سـلب اسـتقالل    امنیتی و انتظامی بر مق

قضات، مخل امنیت دولت و ملـت و در مخالفـت بـین و    

صریح با اهداف عالیه اسالم، آرمان های انقالب اسالمی 

 و قانون اساسی است.

اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسـی و بـویژه   

اصول ناظر بر حقوق ملت )فصل سوم(، هدف و خواسـت  

 است. تجدیدناپذیر و حتمی جنبش

آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت های غیرقانونی 

و نگاه امنیتی علیه فعالیت احزاب و گروه ها، و جنـبش  

های اجتماعی چون جنبش زنان، جنـبش دانشـجویی،   

جنبش کارگری، و مانند آن، و نیز محاکمۀ عادالنۀ آمران 

و عامالن تقلب و تخلف در انتخابـات، شـکنجه و قتـل    

تیجۀ انتخابات، نقد آزادانۀ نظریه پردازان، معترضان به ن

و افشاء و محاکمۀ حامیان خشونت در الیه های مختلف 

فکری و نظری حکومت، از جمله واضحاتی است کـه در  

 جهت اجرای عدالت باید مورد توجه قرار گیرد.
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 ج( راهکارها

جنبش سبز را نه می توان یک حزب متمرکز دانست  -1

راد سازمان نایافتـه و بـی هـدف.    و نه مجموعه ای از اف

جنبش سبز، قطرات به هم پیوسته مردم معترضی است 

که برای احقاق حق خود به دریا بدل شـده انـد. مـرور    

تجربۀ تاریخی مردم ایران نشان می دهـد کـه آنهـا در    

پرتگاه های تاریخی، هوشیاری، توانـایی و درک بـاالی   

خـویش،   خود را نشان داده و با تکیه بـر قـوای خالقـۀ   

صعب العبور ترین راه ها را برای دستیابی به اهداف خود 

هموار ساخته و زیر پا نهاده اند. جنبش سـبز بـر پایـۀ    

اصول و مبادی بنیادین خود، با استفاده از سـازماندهی  

افقی و همسو در قالب شبکه هـای اجتمـاعی واقعـی و    

مجازی، بر فهم، اندیشه و نوآوری های ملت ایران تکیـه  

د و دستیابی به آرمان هایی چون آزادی و عـدالت را  دار

منوط به شکوفایی این خالقیت ها می داند. این توانایی 

هـر  »را به شـعار  « هر ایرانی یک ستاد»می تواند شعار 

تبدیل کند. جنبشـی کـه بـرخالف    « ایرانی یک جنبش
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پندار مخالفان آن، در قلب ایرانیان جای گرفته و چـون  

 د و راه خود می جوید.جان، در تن می تپ

جنــبش ســبز بــا پیگیــری اهــداف و آرمــان هــای  -۲

همیشگی مردم ایران و با اتکاء بـه بـازخوانی انتقـادی    

تحوالت صورت گرفتۀ پس از انقالب اسالمی، بـویژه در  

عرصۀ روابط ملت و دولت، بر پایۀ میثاق مشترک مـردم  

 ایران، یعنی قانون اساسی، در پی دستیابی به آینده ای

 روشن برای ملت ایران است.

در این راستا، تالش برای ایجاد زمینۀ اجـرای بـدون    -3

ــردم، از     ــته از رأی م ــی برخاس ــانون اساس ــازل ق تن

راهکارهای اصلی جنبش سبز است. این جنبش بر ایـن  

باور است که تنها با بازگشت به قانون، الـزام نهادهـای   

ـ  انون در مختلف به رعایت آن و برخورد با متخلفان از ق

هر موقعیت و جایگاه، می توان از بحران هـای مختلفـی   

که دامنگیر کشور شده و فشار خود را بـر گـردۀ مـردم    

محروم ایران تحمیل مـی کنـد، رهـایی یافـت و در راه     

 ترقی و توسعۀ میهن گام برداشت.
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جنبش سبز در عین حال از این مسـئله مهـم آگـاه     -8

دۀ ابـزاری از قـانون   است که قانونگرایی به معنای استفا

توسط حاکمان نیست. باید شرایطی فراهم آورد تا قانون 

وسیلۀ اعمال خشونت های ناروا و موهن، نقـض حقـوق   

بنیادین شهروندان که مغایر با اعالمیـۀ جهـانی حقـوق    

بشر نیز هست نشود و خشونت، بی عـدالتی و تبعـیض   

 صورت قانونی به خود نگیرد.

ـ  -5 ه قـانون اساسـی، متـونی    قوانین کشوری و از جمل

همیشگی و تغییرناپذیر نیستند. هر ملتی ایـن حـق را   

دارد که با بازخوانی تجربه خود و تصحیح سـیر حرکـت   

خویش، به اصالح قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه 

داشت که تنها تغییر و اصالحی در قانون اساسی واقعـی  

و در و مورد پذیرش اسـت کـه در فضـایی امـن و آزاد     

فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشـارکت همـۀ   

اقشار و گروه هـای اجتمـاعی و بـا پرهیـز از تصـلب و      

 انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد.
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تالش برای گسترش جامعۀ مـدنی و تقویـت حـوزۀ     -2

عمومی از طریق تشویق مردم بـه مشـارکت در تعیـین    

 سرنوشت خـود بـا حضـور در تشـکل هـای صـنفی و      

 اساسـی  راهکارهـای  زمرۀ در …غیردولتی و احزاب و 

 .است سبز جنبش

این جنبش بر این باور است که حفظ منـافع ملـی و    -7

دستیابی به اهداف جنبش و کاهش بی اعتمادی بحـران  

زای کنونی بین ملت و حکومت، مستلزم گفتگـو میـان   

نمایندگان گروه های مختلف فکری و سیاسی با یکدیگر 

اکمیت و با مـردم اسـت و در ایـن راسـتا، از     و نیز با ح

هرگونه دعوت به مذاکره و گفتگوی شـفاف بـه منظـور    

دفاع از حقوق مردم و حل منازعات اجتماعی اسـتقبال  

 می کند.

جنبش سبز به منظور قدرت بخشی به اقتصاد کشور  -8

از راه تأمین حقوق مادی کارگران، کشاورزان و کارکنان 

تنی بـر عـدالت اجتمـاعی در    خدماتی از روش های مب

چارچوب قانون، افزایش بهره وری انسانی، کاهش هزینه 



 

 بیانیه ها، گفتگو ها، سخنرانی ها، یادداشت ها، اطالعیه ها و پیام ها 1180

های تولید کاال و خدمات، و ترمیم حداقل دسـتمزد بـا   

نظارت واقعی نماینـدگان نیـروی کـار در عرصـه هـای      

 مختلف، بهره می گیرد.

توجه به اقشار محروم از طریق تقوبت اقتصاد ملی از  -9

نـبش سـبز اسـت. از همـین رو،     اصول تعطیل ناپذیر ج

دستگیری از نیازمندان از طریـق ایجـاد شـبکه هـای     

همیاری و تکفل و توانمندسازی آنـان و نیـز حمایـت از    

فعاالن عرصۀ اقتصاد ملی در مقابـل واردات بـی رویـۀ    

کاالهای خارجی، از برنامـه هـای عملـی جنـیش سـبز      

 خواهد بود.

فرصتی برای  حضور مؤثر زنان در جنبش سبز را باید -10

برداشتن گام هایی بلندتر در جهت رفع تبعـیض هـای   

جنسیتی و تحقق مطالبات برحق آنان شـمرد. جنـبش   

سبز حمایت همه جانبه و همراهی با جنبش زنـان را در  

زمره اولویت های بنیادین خویش می داند و معتقـد بـه   

این ضرورت تاریخ اجتماع ایران است که زنان عالوه بـر  
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مهم خود در خانواده، بعنوان هویتی مستقل، ایفای نقش 

 جایگاه بایستۀ خویش را در جامعه بازیابند.

تالش برای تحقق حقوق قانونی و احتـرام اخالقـی    -11

اقلیت های دینی و مـذهبی و قـومی از طریـق زمینـه     

سازی برای مشارکت فعال و نهادمند آنان در فرایندهای 

بـر هویـت   تصمیم گیری سیاسی در کشـور، بـا تکیـه    

مشترک ایرانی و به رسـمیت شـناختن تنـوع و تعـدد     

 فرهنگی، یکی از فعالیت های عمدۀ جنبش سبز است.

و سرانجام، جنبش سبز خواهان سیاسـت خـارجی    -1۲

عقالنی و عزت مند مبتنی بر تعامل شفاف و سازنده بـا  

دنیا و طرد دیپلماسی ماجراجویانـه و عـوام فریبانـه و    

و تاریخی ایران در جهان اسـت.   ارتقاء شأن ملت بزرگ

ملتی که بسیار بیش از این شایسته احترام و تکـریم در  

تمام جهان است. طرد خشونت، تـرور، مداخلـۀ سـلطه    

جویانه در امور داخلی کشورها و احترام به حق تعیـین  

سرنوشت برای همۀ ملت هـا، نیازمنـد تغییـر بنیـادین     

ی و جهـانی  نگرش ها در رابطه با امنیت ملـی، منطقـه ا  
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است که راه را بروی گسترش همکاری و تعامل بین ملت 

ها باز کند. جنبش سبز از اقدامی که در این جهت انجام 

 شود استقبال می کند.

باور داریم که اینهمه جز با باور به حقانیت ملت و التـزام  

به کسب مشروعیت از او و در نظرگیری مصـالح ملـی و   

 .منافع ملت، میسر نخواهد بود

 

 یکروب مهدی      میرحسین موسوی 

 

 1389اسفند  3انتشار: 
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