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جاهادراینهایمیرحسینموسویبعدازانتخاباتخردادهشتادوهشتکهبهجهتاهمیتومرجعبودنآنیبیانیههمه

 شود.ترمیگردآوریشدهاستوبهتدریجکامل

بعد از اعالم نتایج انتخابات – ۱بیانیه شماره 

ملتشريفايران

انتخاباترياستجمه استمردميكهدرصفهايطوالنياخذراينتايجيكهبرايدهمیندوره ورياعالمشدبهتآور

شاهدتركیبآرابودندوخودميدانندكهبهچهكسيرايدادهاندباحیرتتمامبهشعبدهبازيدستاندركارانانتخاباتو

توسطچهكسانيومقاماتيصداوسیمانگاهميكنند.آناناينكبیشازهمیشهبهدنبالآنهستندكهبدانندچگونهو

انتخابات وفراوانروز اينجانبضمناعتراضشديدبهروندموجودوتخلفاتآشكار طرحاينبازيبزرگريختهشدهاست.

هشدارميدهمكهتسلیماينصحنهآراييخطرناكنخواهمشد.نتیجهآنچهكهازعملكردمتصديانبيامانتديدهايمو

تزلزل جز اينجانبطبقوظیفهميبینیم نیست. استبداد و حاكمیتدروغ و مقدسجمهورياسالميايران نظام اركان

شرعيومليخويشبهافشايرازهايپشتسراينروندپرمخاطرهخواهمپرداختوآثارنابودكنندهآنرابرسرنوشت

موثردرنظامرابهتوجیهگرانيدروغگودرمقابلكشورتوضیحخواهمدادوترسآندارمكهادامهوضعموجودهمهنیروهاي

 .مردمتبديلكندودنیاوآخرتآنانرادرمعرضلطمههايجبرانناپذيرقراردهد

بهمسووالنتوصیهميكنمبیشازآنكهديرشوداينروندرافورامتوقفكنندوهمگيبهخطقانونوامانتداريازآراي

بدانن اينملتبازگردندو اينحقیقتباخبرندكهدر از هركسديگر آنانبیشاز دكهخروجازعدالتمشروعیتزداست.

كشورانقالبيبزرگواسالميصورتگرفتهاست.كمترينپیامانقالبماايناستكهمردمآگاهندودربرابركسانيكهبا

 .تقلبرويكاربیايندتمكیننخواهندكرد

صتاستفادهمیكنموضمنتشكرازعواطفملتبزرگوارايرانبهآنانتذكرميدهمكهايراناينموجوداينجانبازهمینفر

آسمانيمتعلقبهآناناستونهمتقلبان،اينآنانهستندكهبايدباهوشیاريخودازآنحفاظتكنند.خائنینبهآراءمردم

كشیدهشود.ماموجعقالنیتسبزخودراكهبرگرفتهازتعالیمدينيوعاليقاباييازآنندارندكهاينخانهپارسايانبهآتش

ملتمابهاهلبیتپیامبر)ص(استباتماميشورادامهميدهیموباشورشدروغكهدركشورطغیانكردهوچهرهآنرا

 .یردآلودهاستمبارزهمیكنیم،امااجازهنخواهیمدادكهحركاتماشكلكوربهخودبگ

جاداردازيكايكشهروندانيكهبرايرساندناينپیامسبزهركدامستاديبودندوتماميستادهايمردميورسميكه

درانتخاباتفعالیتمیكردندسپاسگذاريكنموتاكیدنمايمكهتارسیدنبهنتیجهايكهكشورمااليقآناستهمچنانبه

 .حضوروتالشآناننیازاست

 ما المتوكلونو كل فلیتو هللا لي ع و اذيتمونا ما علي لنصبرن و سبلنا هدانا قد و هللا علي نتوكل اال  لنا

 ۸۸خرداد ۳۲
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 ۲بیانیه شماره 

هموطنانعزیز

اخباربسیاریدرموردوقوعاعتراضنسبتبهنتایجاعالمشدهبرایانتخاباتاخیربهاینجانبمی رسد.ازسراسرکشور

هانهبهخاطرشخصمن،بلکهازسرنگرانینسبتبهروشجدیدیاززندگیسیاسیاستارمکهاینواکنشاطمیناند

ایمتاکنوندرجمهوریاسالمیسابقهشود.اقداماتیکهدرطیاینچندروزشاهدآنبودهکهداردبرکشورماتحمیلمی

کنندبهخاطرنگرانیشدیدیاستکهنسبتبهدرخطرقرارمینداشتهاست.اگرمردمبااضطرابتحوالتفعلیرادنبال

 .گرفتندستاوردهایعظیمانقالبخوددارند

كسانيكهباتخلفاتبسیارنتايجغیرقابلباوريرابرايانتخاباترياستجمهورياعالمكردند،اينكدرصددتثبیتآننتايجو

اينجانبدرطولانتخاباتبهكراتازخطراتقانونگريزيسخنگفتموتاكیدايجديدازتاريخكشورماهستند.شروعدوره

درنقطهكردمكهچنینشیوه ملتما ايقرارگرفتهاستكهاينايممكناستبهاستبدادوديكتاتوريبینجامدوامروز

 .كنددورنمارالمسمي

یآنپایبندیماصلوالیتفقیهرایکیازارکانایننظاممابهعنوانکسانیکهبهنظامجمهوریاسالمیوقانوناساس

 .کنیمهایقانونیدنبالمیدانیموحرکتسیاسیرادرچارچوبمی

دهیمکهدراینکشورهیچیکازامیدوارمروندآتیحوادثنادرستبودناینبرداشترانشاندهددرعینحالهشدارمی

ارندچنینروندیرانخواهندپذیرفتاینچیزیاستکهخونصدهاهزارشهیدماراکسانیکهبهانقالباسالمیعالقهد

 .خواندبهمسوولیتپذیریدرقبالآنفرامی

 مردمعزیز

ایتقاضایخودرامبنیبرابطالنتایجانتخاباتاخیربهشوراینگهبانارایهکردمواینکارراتنهاراهاینجانبامروزطینامه

دانم.توصیهموکدومجدداینخدمتگزارشماآناستکهبهبازگشتاعتمادعمومیوحمایتمردمازدولتمیحلبرای

 .هایمدنیوقانونیخودرادرسراسرکشورادامهدهیدصورتمسالمتآمیزوبارعایتاصلعدمبرخوردمخالفت

ییبزرگدرتمامیشهرهایکشوربهمادادهشودتادرطیایمکهمجوزبرگزارییکراهپیماماازمسووالندرخواستکرده

تواندآنمردمفرصتیبراینمایشمخالفتخودباشیوهبرگزاریانتخاباتونتایجآنپیداکنند.موافقتمسوالنبااینامرمی

 .بهترینراهحلبرایمهارهیجاناتفعلیباشد

هایانقالبیماستدینیومداراستوشعارهللااکبرکهحاکیازریشهازرنگسبزکهنمادمعنویتوآزادیوعقالنیت

دل ارتباط وسیله بهترین و ما ملت بخشصفوف وحدت همچنان که است شعاری و رنگ این نداریم. بر ودست ها

 .هایماباهمخواهدبودخواسته

باهممتاسفانهتالشگسترده شودکهگیردوبهایننکتهتوجهنمیصورتمیایبرایقطعتمامیامکاناتیارتباطیما

هایموجودازشکلیهدفمندومهارشدهتغییرماهیتپیداکندوقطعاینمجاریتنهامنجربهآنخواهدشدکهواکنش

 .خدایناکردهبهحرکاتکورتبدیلشود

زیخواهدکردتابتوانیمازاقداماتخودنتایجیهایارتباطیجدیدوموثریراپایهریاطمیناندارمکهخالقیتشماراهحل

 .مفیدبهحالکشورونظاموانقالببگیریم
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هایخودجوشمردمخودداریکندواجازهکنمازبرخوردخشنباحرکتبهعنوانیکعالقمندبهنیرویانتظامیتوصیهمی

نمردمبرایاحقاقحقوقخودوحقوقشمادرصحنهندهدکهاعتمادمردمنسبتبهایننهادارزشمندخدشهدارشود.ای

بامردمحاضرشده اندوبرادرانوخواهرانشماهستند.قدرتنیروهاینظامیوانتظامیکشورماهموارهدروحدتآنها

 .بودهاستودرآیندهنیزچنینخواهدبود

 میرحسینموسوی

 ۸۸خرداد ۳۲
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۳بیانیه شماره 

رحیمبسمهللاالرحمنال

 الیحبهللاالجهربالسوءمنالقولاالمنظلموکانهللاسمیعاعلیما

 مردمشریفایران

خردادکهدردفاعازحقوصیانتازرأیتانودفاعازجمهوریتواسالمیتنظام52تجمععظیموبیسابقهشمادرروز

وردندوکوشیدندشیرینیاینهمایشپرشکوهرابابرخوردانجامگرفت،اصحابدروغراآنچنانبهخشمآوردکهتحملنیا

سبعانهبهکامدوستدارانایرانتلخکنند.اینجانبضمنمحکومنمودناقداماتوحشیانهوکشتارمردمیکهصرفاًخواستار

 :تبرسانماحقاقحقخودهستند،الزممیدانمنکاتیرادربارهاینرخدادوتحوالتمربوطبهآنبهآگاهیمل

همانگونهکهمردمفهیمتهراندرتجمعروزدوشنبهبهروشنینشاندادندمادرپیاعتراضآرامبهروندناسالمبرگزاری -۱

انتخاباتوتحققهدفابطالانتخاباتوتجدیدآنبراساسراهکارهاییهستیمکهعدمتکرارتقلبهایفضاحتبارانتخاب

احسابماازکسانیکهباآشوبوتخریباموالخصوصیوعمومیفضایجامعهرامتشنجکنندپیشینراتضمینکند.لذ

وآنرابهسویهرجومرجببرندجداست.بلکهاطالعاتیکهبهدستمارسیدهاستنشانمیدهدایناصحابتقلبو

همیکنندوآنهاراتخریبمینمایند.بنابرایندروغهستندکهبرایتکمیلطرحخودبهبانکهاواداراتواموالمردمحمل

عموممردمرابههوشیاریدربرابرایننقشهفریبکارانهوتداوماعتراضباحفظآرامشدعوتمیکنم.مردممیدانندچه

دمرابهشهادتکسانیخوابگاهدانشجویانراویرانکردندودانشجویانپسرودخترراکتکزدندیادرشمالمیدانآزادیمر

رساندند.راهیکهملتبرایرسیدنبهپیروزیواحقاقحقوقنقضشدهاشانتخابکردهاست،استفادهازروشهای

 .صلحآمیزودوریازخشونتاست

دولتباهمکاریسازمانصداوسیماکوششمیکنداینموجسبزمردمیراوابستهبهبیگانگانجلوهدهد.غافلازآن -۳

اقبالبهرسانههایخارجینهناشیازتوفیقاینرسانههادرجلبمخاطبویاوابستگیاینجریانمردمیبهخارجکه

بلکهحاصلبیتدبیریوفضایبستهرسانهایموجوداست.دولتیکهرسیدنصدایمخالفانشراازطریقچندروزنامهو

گاهجامعهرابهرسانههایبیرونازمرزهامعطوفمیکند؛موجسبزپایگاهخبریطاقتنمیآوردالجرمبهدستخود،ن

 .اعتراضهایماتنهامنعکسکنندهیکخواستمستقلوبهحقداخلیاستکهبهمداخلهدیگران،خوشآمدنمیگوید

اینواقعیتاستدستگیریهایگستردهایکهطیروزهایگذشتهازفرزندانانقالبانجامگرفتهاست،نشاندهنده -۲

سازماندهی اینکه توهم با و ندارند مردم اعتراضات حقیقت به شناختینسبت کمترین سپسبلوا و تقلب عامالن که

تشکیالتیعظیمیدرورایحرکتهایمردمقراردارد،خودراتسلیمیدهندتاباورنکنندکهطبیعتخودجوشواکنش

رسیدنبهنتیجهمیدهد.اینجانبدستگیریهایوسیعاخیررامحکوممیکنموهایمردمخبرازادامهداربودنآنتا

برایتوسعهاعتراضاتمی تنهابرزشتیچهرهمخالفانملتوانگیزهمردمرا هشدارمیدهمکهگسترشاینرویهها

 .افزاید

ردلسوزانیکهصمیمانهباخانوادههایایناینجانبباابرازهمدردیعمیقباخانوادههایشهیدانومصدومانازابتکا -۲

کنمواینسنتحسنهرابرآمدهازعواطفپاکدینیوانسانیآنانعزیزانهمدردیوهمراهیکردهاندسپاسگزاریمی

 .میدانم

 میرحسینموسوی

 ۸۸خرداد ۳۲
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شنبه همه جا عزاداری کنید۵: ۴بیانیه شماره 

بسمهتعالی

 ملتشریفایران

گونهکهمیدانیدطیروزهایگذشتهودرنتیجهبرخوردهایغیرقانونیوخشونتباربامنتقدانومعترضاننسبتبههمان

اینجانبضمنعرض اند. بهشهادترسیده تعدادینیز و هموطنانمانمصدوم نتایجانتخاباتریاستجمهوریشماریاز

وهمدردیبامصدومانو مجروحانازهمگاندرخواستمیکنمبعدازظهرروزپنجشنبهتسلیتبهخانوادههایشهدا

بااستفادهازنمادهایسوگواریهمدردی بیستوهشتمخردادماهبههرصورتممکن،اعمازاجتماعدرمساجدوتکایا

 .خودرابابازماندگاناعالمکنندوبدیهیاستکهخودنیزدراینمراسمشرکتخواهمکرد

 ویمیرحسینموس

 ۸۸خرداد ۳۲
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۵بیانیه شماره 

بسمهللاالرحمنالرحیم

 انهللايامركمانتؤدوااالماناتالياهلهاواذاحكمتمبینالناسانتحكموابالعدل

 مردمشريفوهوشمندايران

انازاینجانبهانقطهعطفیدرتاریخملتمادرحالشکلگرفتناست.مردمازیکدیگرودرمیانجمعشاینروزهاوشب

بینمکهآنچهراباوردارمباشمادرمیانبگذارم،کنندکهچهبایدکردوبهچهسوبایدرفت.برعهدهخویشتنمیسوالمی

هاومانراازیادنبریموشانهازبارمسئولیتیکهسرنوشتنسلباشمابگویموازشمابیاموزم،باشدكهرسالتتاریخی

 .ماگذاشتهاستخالینکنیمعصرهابردوش

سیسالپیشازایندرکشورماانقالبیبهناماسالمبهپیروزیرسید؛انقالبیبرايآزادی،انقالبیبراياحیايکرامت

هایعظیمیها،انقالبیبرايراستیودرستي.دراينمدتوبهخصوصدرزمانحیاتامامروشنضمیرماسرمایهانسان

آوردهایارزشمنديحاصلآمد.نورانیتیکهتاپیشازوآبرودرپایتحکیماینبنایمبارکگذاردهشدودستازجانومال

ترینشدایدبرایشانشیرینبود.رغمسختآنتجربهنکردهبودیمجامعهمارافراگرفتومردممابهحیاتینورسیدندکهبه

اندهاييازحیاتطیبهبود.اطمیناندارمکسانیکهآنروزهاراديدهیوطلیعهآنچهمردمبهدستآوردهبودندکرامتوآزاد

 .شوندبهچیزيكمترازآنراضينمي

مردمشایستگی ما تجربهنمیآیا ازدستدادهبودیمکهدیگرآنفضایروحانگیزرا كردیم؟منآمدهبودمبگویمهاییرا

توانمعنویزندگیمانتاآنفضاینورانیدورنیست.آمدهبودمتانشاندهممیچنیننیست؛هنوزدیرنیستوهنوزراه

کردودرعینحالدرامروززیست.آمدهبودمتاهشدارهایاماممانرادربارهتحجربازگوکنم.آمدهبودمتابگویمگریزازقانون

بخشد.كند،بلكهاستحكامميهاينظامراتضعیفنميهاپايهانجامد؛تابهيادآورمكهاعتنابهکرامتانسانبهاستبدادمی

درستيمی خدمتگزارانشانراستیو از بگویممردم تا بودم گرفتاريآمده بسیاریاز و دروغبرخاستهخواهند از هايما

عقب بگویم تا بودم آمده بياست. و فساد فقر، ماندگي، بار تا بودم آمده نیست. ما انقالبعدالتيسرنوشت به ديگر

 .اسالمیآنگونهکهبودوجمهوریاسالمیآنگونهکهبایدباشد،دعوتكنم

مندرایندعوتبلیغنبودم،ولیپیاماصیلانقالبحتیازبیاننارسایمنآنچناندلنشینبودکهنسلجوانرا،نسلیکه

هاییراکهتنهادرایامکرد،بههیجانآوردوصحنهفاصلهمیآنروزگارانراندیدهبودومیانخودواینمیراثبزرگاحساس

اینجانب بهعنواننمادخویشبرگزيد. را حرکتخودجوشمردمرنگسبز دفاعمقدسدیدهبودیمبازسازیکرد. نهضتو

رهایخودبهتکبیرشددرشعاکنمکهدراینامرپیروآنانبودم.ونسلیکهبهدوریازمبانیدینیمتهممیاعترافمی

ثابتکنداینشجرهطیبههرگاهکهبهبار«یاحسین»و«نصرمنهللاوفتحقريب»رسیدوبه نامخمینیتکیهکردتا و

بینشیندمیوهمی چقدر فطرتبهآناننیاموختهبود. آموزگار کسیجز را اینشعارها انصافندهایششبیهبههماست.

كوچكشان منافع کسانیکه را اسالمی انقالب معجزه این تا دارد می وا را آنها و بیگانگان پرداخته و انقالب»ساخته

 .بنامند«مخملین

هاییکهدردلوجانپیروجوانماریشهدارنددانیدهمگیمادرراهاینتجديدحیاتمليوتحققآرماناماآنچنانکهمی

 كه چیزي آن و شدیم روبرو وتقلب دروغ قانونبا عواقب پیشاز صريحگريزي به بوديم دربینيكرده و ممكن ترينشكل

 .ترينزمانتحققيافتنزديك

هاييبودكهبرايايجادامیدواعتماددرمردمصورتگرفتتااستقبالعظیمازانتخاباتاخیردردرجهنخستمرهونتالش

نشانهشانمياجتماعي،كهانباشتههايگستردهايمديريتيموجودونارضايتيبرايبحران تواندكیانانقالبونظامرا
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ظنواعتمادمردمازطريقصیانتازآرايآنهاپاسخدادهنشودوياآنهابرود،پاسخيشايستهفراهمشود.اگراينحسن

خطرناكيدر مسیرهاي دهند واكنشنشان آرام مدنيو نحوي به حقوقشان از دفاع براي كهنتوانند بود پیشخواهد

 .كنندآمیزراتحملنميمسئولیتقرارگرفتندرآنهابرعهدهكسانياستكهرفتارهايمسالمت

جاييآرا،كهآتشبهخرمناعتمادمردمزدهاست،خوددلیلوشاهدفقدانتقلبمعرفيشود،اگرحجمعظیمتقلبوجابه

رسد.اينسرنوشتدوايدهناسازگارياسالموجمهوريتبهاثباتميجمهوريتنظامبهمسلخكشیدهخواهدشدوعمال

آراييكردندوحكومتاسالميراهمانگروهراخوشحالخواهدكرد؛يكدستهآنانكهازابتدايانقالبدرمقابلامامصف

ودستهديگركهباادعايدفاعازخواهندمردمرابهزوربهبهشتببرنددانستندوبهگمانباطلخودمياستبدادصالحان

هاانگاريدانند.هنرشگرفامامباطلكردنسحرايندوگانهحقوقمردماساساديانتواسالمرامانعتحققجمهوريتمي

 .اندخنثيكنمبود.منآمدهبودمتاباتكیهبرراهامامتالشساحرانيراكهدوبارهجانگرفته

پذيرفتهاكنونمقاماتكشورباص اندوبراینتایجهرگونهتحقیقوحهگذاشتنبرآنچهدرانتخاباتگذشتمسئولیتآنرا

هاموجبابطالانتخاباتنشودونتایجآنراتغییرندهد،حتیاند،بهصورتیکهاينرسیدگيرسیدگیبعدیحدتعیینکرده

 .ختهشدهبیشترازتعدادواجدينشرايطباشدحوزهانتخاباتيتعدادآرايبهصندوقري071اگردربیشاز

شودكهدراينشرايطشكايتخودراازطريقشوراينگهبانپیگیريكنیم،حالآنكهاينشورادرعملكردازماخواستهمي

يرعايتطرفيخودرابهاثباترساندهاستونخستیناصلدرهرداورخودچهقبل،چهحینوچهبعدازانتخاباتعدمبي

 .طرفياستبي

اعتقاددارمدرخواستابطالانتخاباتوتجديدآنحقيمسلماستكهبايدبهصورتيبي طرفانهازاينجانبهمچنانقويا

طريقيكهیئتمورداعتمادمليموردبررسيقرارگیرد،نهآنكهپیشاپیشامكانثمربخشبودنآنمنتفياعالمشود،يا

شوند،ياشورايامنیتكشوربهجايپاسخگوييريزي،مردمازهرگونهراهپیماييوتظاهراتبازداشتهباطرحاحتمالخون

هايمردميهادرحملهبهافرادواموالعموميوايجادالتهابدرحركتشخصيبهسواالتمشروعدرخصوصنقشلباس

 .ديگرانبگذاردبهفرافكنيبپردازدومسئولیتفجايعبهوجودآمدهرابرعهده

نگرمآنراپرداختهشدهبرایاهدافیفراترازتحمیلیکدولتناخواستهبهملت،کهتحمیلنوعاينجانبچونبهصحنهمی

هایموجسبزحضورشماراديدهاستهرگزبینم.منبهعنوانيكهمراهکهزیباییجدیدیاززندگیسیاسیبرکشورمی

دبراثرعملمنجانکسیدرمعرضخطرقرارگیرد.درعینحالبراعتقادراسخخويشمبنیبربهخوداجازهنخواهمدا

هاياندكيكهدراختیاردارمبراينباطلبودنانتخاباتیکهگذشتواستیفايحقوقمردمپایمیفشارموعلیرغمتوانايي

هايمدنيجديدموردپیگیريقراردهدوعتانرادرچهرهتواندحقوقمشروباورمكهانگیزهوخالقیتشمامردمهمچنانمي

هايجديد،حلمحققكند.مطمئنباشیدكهاينجانبهموارهدركنارشماخواهمماند.آنچهاينبرادرشمادردريافتناينراه

نظاماسالمیراازشمابربايندخصوصابهجوانانعزیزتوصیهميكندايناستکهنگذاریددروغگويانومتقلبانپرچمدفاعاز

ونااهالنونامحرمان،میراثگرانقدرانقالباسالمیراکهاندوختهازخونپدارنراستگویتاناستازشمامصادرهکنند.با

صرحدرهايمهايتانحركاتاجتماعيخودراپسازايننیزبراساسآزاديتوكلبهخداوندوامیدبهآيندهوتكیهبرتوانمندي

قانوناساسيواصلامتناعازخشونتپیگیريكنید.مادراينراهبابسیجيروبرونیستیم؛بسیجيبرادرماست.مادراين

راهباسپاهيروبرونیستیم؛سپاهيحافظانقالبونظامماست.ماباارتشروبرونیستیم؛ارتشحافظمرزهايماست.ما

قانونيآنروبرونیستیم.اينساختارحافظاستقالل،آزاديوجمهورياسالميماست.بانظاممقدسخودوساختارهاي

 . ماباكجرويهاودروغگوييهاروبروهستیمودرپياصالحآنیم؛اصالحيبابرگشتبهاصولنابانقالباسالمي

قانوناساسيامكانتجمعهاي57اصلمابهدستاندركارانتوصیهميكنیمبرايبرقراريآرامشدرخیابانهامطابق

ازقیدبدگوييهاويك مسالمتآمیزرانهتنهافراهمكنند،بلكهچنینگردهمآييهاييراتشويقكنندوصداوسیمارا

طرفهعملكردنهارهاسازند.بگذارندصداهاقبلازآنكهبهفريادتبديلشودبهصورتاستداللومجادلهاحسندراين

آنچنانكههستبنويسندودريككالمفضاييآزاد را رسانهجاري،تصحیحوتعديلگردد.بگذارندجرايدنقدكنند،خبرها
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را آن و بگويند تكبیر دارند عالقه آنهاييكه بگذاريم سازند. آماده مخالفتهايخود و موافقتها جهتابراز برايمردم

شخصاستكهدراينصورتاحتیاجيبهحضورنیروهاينظاميوانتظاميدرخیابانمخالفتباخودتلقينكینم.كامالم

هانخواهدبودوباصحنههاييكهديدنآنهاوشنیدنخبرآنهادلهرعالقمندبهانقالبوكشوررابهدردميآورد،روبرو

 .نخواهیمبود

 برادروهمراهشما

 میرحسینموسوی

 ۸۸خرداد ۲۳

  



  9 
 

  

۶اره بیانیه شم

بسمهللاالرحمنالرحیم

 اناهللواناالیهراجعون

خبردلخراششهادتگروهیدیگرازمعترضانبهوقوعتقلبگستردهدرانتخاباتاخیر،جامعهمارادربهتوسوگفروبرده

وعقانونگریزیاست.تیراندازیبهمردم،پادگانیشدنفضایشهر،ارعاب،تحریکوقدرتنماییهمگیفرزنداننامشر

شدیدیاستکهدرمعرضآنقرارداریموعجباکهبانیانچنینشرایطیدیگرانرابهاینخطامتهممیکنند.بهکسانی

قانون57کهمردمرابهخاطراظهارنظرقانونشکننامیدهاندخبرمیدهمکهبیقانونیبزرگعدماعتناونقضصریحاصل

 مشابههمیناساسیازسویدولتدر مردمیانقالبیکهبا آیا است. برایاجتماعاتمسالمتآمیز مجوز عدمصدور

به تهدید و گیرند جرحقرار ضربو مورد باید فراموشخانههایتاریخستمشاهیبیرونآوردند از را شما و اجتماعاتما

 زورآزماییشوند؟

ویشتنداریدعوتمیکنم.کشورمتعلقبهشماست.انقالبواینجانببهعنوانیکهمسوگهمچنانمردمعزیزرابهخ

نظاممیراثشماست.اعتراضبهدروغوتقلبحقشماست.بهاحقاقحقوقخودامیدوارباشیدواجازهندهیدکسانیکه

یبندبمانیدوبرایناامیدیوارعابشمامیکوشندخشمتانرابرانگیزند.دراعتراضاتخودهمچنانبهپرهیزازخشونتپا

نیروهای از عینحال در کنید. قوایامنیتیبرخورد رفتارهاینامتعارففرزندانتاندر با مادرانیدلشکسته چونپدرانو

نظامیوانتظامیانتظاردارمنگذارندخاطراتاینایاملطمههایجبرانناپذیربهروابطآنهاومردمبزند.اینکهنامونشان

مجرو هیچسودیدرشهیدان، گیرند سرگردانیقرار در آنان و نشود داده اطالع آنها خانواده به بازداشتشدگان و حان

برقراریآرامشنداردوتنهااحساساتراجریحهدارمیکند.همچنیناستدستگیریهایفلهایکهتنهاموجبهتک

 .ملتوبدنهجامعهمیشودپرهیزهاوبرداشتهشدنرعایتهامیانفرزنداننظامیوانتظامی

ازخداوندمتعالبرایاینشهیدانعزیزرحمتوعلودرجاتمسئلتمیکنموبرایخانوادههایداغدیدهشانصبرواجر

 .آرزودارم

 میرحسینموسوی

 0811خرداد 31
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۷بیانیه شماره 

 بسمهتعالي

هموطنانعزيز

عملانتشارروزنامهكلمهسبزراپسازبرگزاريانتخاباترياستجمهوريدرپيمانعتراشيهاوتهديدهايمكرركهدر

دفترروزنامهموردهجوممأمورانامنیتيقرارگرفتو0/4/11متوقفكردهبود،بهاينحدنیزاكتفانشدوشبانگاهدوشنبه

 .كاركنانشريفآندستگیروروانهبازداشتگاهشدند

برقانونواجرايآنتأكیدميكنندومعترضانبهتقلبوسیعصورتدرحاليكهمقاماتكشورورس انههايدولتيمرتباً

گرفتهدرانتخاباتبهقانونشكنيمتهمميشوند،چنینبرخورديباروزنامهايكهبااخذمجوزقانونيشروعبهانتشار

بلدركاست،مگرباقبولآنكهبرايعدهايحاكمیتقانوننمودهومسئوالن،دبیران،خبرنگارانوكادرفنيواداريآن،غیرقا

 .تاجاييپذيرفتهاستكهبرايمحدودكردناعتراضمخالفانباشدونهچیزيديگر

اينقانونشكنيدرحاليصورتميگیردكهديگررسانههاييكهازطريقآنانارتباطاينجانبباجامعهبرقرارميشدونیز

براياطالعرسانيبهمردمجريانمطبوعاتورسان مجرايباز ههايغیردولتيموردمحدوديتجديقرارگرفتهاندوتنها

خبرسازييكسويهرسانهمليورسانههايدولتياستومتأسفانهجامعهرابهسمتدريافتاطالعاتازطريقرسانه

 .هايخارجيسوقميدهد

براينفوذبیگانگاندراينبرخوردهايغیرقانوني،مبتنيبرت حلیلنادرستدولتازشرايطاجتماعيحاكماستكهراهرا

 .تحوالتكشوربازميكندوحركتدرمسیراصالحامورجامعهرادرچارچوبمبانينظامجمهورياسالميدشوارميسازد

دهازظرفیتهايقانوناساسيبرايابرازضمناعتراضشديدبهتداوماينرويههايغیرقانوني،برحقملتايراندراستفا

براساساينسند جزءالينفكحقوقآنها آنرويدادهتأكیدمينمايموآنرا انتخاباتاخیروپساز آنچهدر مخالفتبا

 .ورزمدانموبرپیگیريآناصرارميمیثاقمليمي

 میرحسینموسوي-برادروخدمتگزارشما

 0811چهارمتیر

 



  11 
 

  

۸ه شماره بیانی

 بسمهتعالي

مردمهوشیاروشريفايران

دولتو به سايتهاياينترنتيوابسته هايدولتيو برخيروزنامه خبرگزاريهايدولتي، سیما، و صدا طيروزهاياخیر

ترياستروزنامهكیهان،بخشعمدهايازفضايخودرابهوارونهجلوهدادنآنچهقبل،حینوپسازبرگزاريدهمینانتخابا

جمهوريايرانرخداد،اختصاصدادهاند.آنهابااستفادهازامكاناتيكهمتعلقبهشماست،نهتنهابهپنهانساختنتخلفات

وحوادثدلخراشيكهدراياماخیراتفاقافتادميپردازندبلكهمسئوالنمستقیموغیرمستقیمآنراكسيمعرفيمي

 .احقاقحقيكهداشتهايدهمراهيكردهاستكنندكهتنهاشمارادرمسیر

آن، اينانتخاباتتقلبيبزرگاتفاقافتادهوپساز انگارندآناستكهدر واقعیتيكهآنانبیهودهتالشميكنندناديده

بامسببینمعترضانبهاينوضعیتبهگونهايغیرانسانيموردهجومقرارگرفتهوكشته،زخميويابازداشتشدهاند.اگر

بهگونهايمناسبوقانونيبرخوردميشدامروزشاهدتكرارآنفجايعدرابعادي0871تیر01جنايتكويدانشگاهدر

 .وسیعترووارونهجلوهدادنواقعیتهابهگونهايجسورانهترنبوديم

راستايمنافعگروهيخودبيپروابهدروغهمانهاهستندكههنوزبااتكاءبهامكاناتيكهمتعلقبهعموممردماستدر

آنان بهبندهنسبتميدهند. كهخودعاملآنهستندرا گوييوپروندهسازيبرايديگرانادامهميدهندوافعاليرا

غافلندكهموسويبااينترفندهاييكهماهیتآنبرايهمهمردمروشنشدهاستازصحنهبیروننميرود.آنچهدراين

زهارخداداصلنظامجمهورياسالميراكهمیراثامامبزرگواروشهدايگرانقدرماناستهدفقراردادهواينچیزيرو

 .نیستكهبتوانبهسادگيازكنارآنگذاشتوباطرحاتهاماتياينگونهوتهديدبهمحاكمهازآنصرفنظرنمود

اهمهايندارمبلكهآمادگيدارمتانشاندهمچگونهمجرمانانتخاباتيدرمننهتنهاازپاسخگوييدربرابرايناتهاماتو

كنارمسبباناصلياغتشاشاتاخیرقرارگرفتندوخونمردمرابرزمینريختندواكنونكوششميكنندصحنههاييراكه

تانشاندهمچگونهكسانيكهصدهاشاهدودههاتصويرآنراگواهيميدهندبهگونهايديگرجلوهدهند؛آمادهام

گريهايعملشاندرراستايايجادهرجومرجدركشور؛تضعیفنظامومنافعبیگانگاناستتالشنمودندبهبهانهتخريب

مصالح نیستمبهخاطر وليحاضر بیگانهمعرفيكنند؛ به وابسته اغتشاشگريو را شما جنبشسبز عناصرينامعلوم،

گونهتهديدهاازايستادگيدرسايهشجرهسبزاستیفايحقوقملتايرانكهامروزبهخونبهناحقشخصيوهراسازاين

نظرنمايم.ازمجموعآرايريختهشدهدرصندوقهاتنهايكريختهشدهجواناناينكشورآبیاريشدهاستلحظهايصرف

م با بهخوبيميدانیدكهمشكلآنها رأيياستكهجوابيبرايسرنوشتآنهارأيمتعلقبهمناستوشما یلیونها

 .ندارند

بازهمازعمومملتشريفايرانمتواضعانهدرخواستميكنمباحفظآرامشوپرهیزازايجادتنش،دردامبدخواهانكه

بازيركيوكوششميكننداينحركتگستردهاجتماعيراشورشواغتشاشووابستهبهبیگانهقلمدادكنند،نیافتندو

هوشیاريكهويژگيممتازشماستاينتوطئههارامهارنمايند.تداوماعتراضدرچارچوبقانونوبارعايتاصولومباني

 .نشأتگرفتهازانقالباسالميراهبرداصلياستكهضامنتداومودسترسيبهاهدافشماست

برآنستكهمطالباتاينحركتعظیمخودجوشرابهخوارجدشمنخارجيباهمراهييارانجاهلوطماعخوددرداخل

بیرونازنظامنسبتدهدوحتيهللااكبرهايازدلبرآمدهشماراچونقرآنهايسرنیزهمعرفيكند.برماستكهبارفتارو

 .گفتارخوداينتوطئهشومراخنثينمايیم

 میرحسینموسوي–برادروخدمتگزارشما

 0811چهارمتیر
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بعد از تایید انتخابات – ۹بیانیه شماره 

بسمهللاالرحمنالرحیم

 هموطنانعزیز

کسراجلبنکرد،وباچشمبستنبررویهاییکهتوجههیچرفتشوراینگهبان،پسازنمایشگونهکهانتظارمیهمان

تاییدکرد.جشنوارههایصورتگرفته،سرانجامنتایجدهمیندورةانتخاباهاوتخلفانبوهتقلب ایکهتریاستجمهوریرا

هابهپایانرسید؛باحملهدادباتقلبوتخلفازعهدهایاسالموانقالبباناگوارترینصحنهتجدیدحیاتملتمارامژدهمی

ایازانظارجامعههایریختهشده،جوانانکتکخوردهومورداهانتقرارگرفته،صداوسیمبهخوابگاهدانشجویان،باخون

اعتمادیتلخوگستردةمردمنسبتبهنتایجهایبسته،بافضایامنیتیکودتاگونهوبیهایشکسته،روزنامهافتاده،قلم

می فرو حادثه گرمای زودی به آن. از ناشی دولت و انتخابات برای شده دستاعالم و بانشیند ماجرا این اندرکاران

 شوند.آیاآنانازتحمیلآنچهرویدادسودبردند؟تباهاتخودروبرومیحساببلندباالیاشصورت

ناگوارترینشرایطبهسرمی ملتدر ارتباطبا نظر دولتیخواهیمداشتکهاز اینپسما کهاز جامعه، اکثریتیاز بردو

هایضعیفمردمیواخالقیکهازاوپذیرد.دولتیباپشتوانهاینجانبنیزیکیازآنانهستم،مشروعیتسیاسیآنرانمی

قانونانتظاریجزبی هایویرانگراقتصادیگیریوتدوامسیاستگریزی،عدمشفافیت،تخریبساختارهایتصمیمتدبیری،

اشدرورطهامتیازدادنبهبیگانگانبیفتد.اینچیزیشمارذاتیوعارضیهایبیرودکهبراثرضعفنداریم،وبیمآنمی

 .نیستکهماازآنخرسندباشیم،بلکهازآنبهشدتواهمهداریم

تواندیکشبهقوایامنیتیراجایگزیناینسالبهاعتمادمردممتکیبودنمیخطردرپیشاست.نظامیکهبهمدتسی

اینواقعیتسودیمی انکار اگر است؛ لطماتجدیدیده ایناعتماد کند. اتکا نیزنقطه ما آنهمرساند، منکران صدابا

دهیمکنیمواقعاصحتندارد،چرابهدیگراناجازهاجتماعنمیشدیم،ازبسکهخطرعظیماست.اگرآنچهانکارشمیمی

 .تامعلومشودکهچقدراندکند

مادرگروچنینتواناطمینانآسیبدیدةمردمرابازسازیکرد؛امنیتنظامبایدبازگردیم،هنوزدیرنشدهاست.هنوزمی

ایندارد.مردمهاآزادکنید.حبسآنانجزتغذیهغریزهفرافکنیدروجودخودشمافایدهکاریاست.فرزندانانقالبرااززندان

بندمیچگونهمی بهصرفتوهمدر کند؟چیرهکردنتوانندبهحکومتیاعتمادکنندکهدوستانوهمکارانوفرزندانشرا

گذارد.مطبوعاتآزادمجاریتنفسییکبرجامعهجزصدمهزدنبهعواطفملتنسبتبهنظاماثرینمیفضایامنیتی

 .جامعهسالمند؛برایترمیماعتمادمردماینمجاریرامسدودنکنید

هایتپاسختابدوتاقیامقیامتبرایمعضالتجدیدبشریبایدبهاسالمبازگردیم،اسالمنابمحمدیکهتحجررابرنمی

 .بکرونودارد.بهاسالمیبازگردیمکهمارابهامانتوراستیفراخواندهاست

شانراسرمایهاعتمادبهماقراردهنددرحالیکهصراحتاهایمذهبیخواهیمایمانبهصداقتبازگردیم.چگونهازمردممی

 شود؟بهآناندروغگفتهمی

هاییبهبزرگیاهدافانقالباسالمیوبادشمنانیبهآنسرسختیمتایرانرا،باآرمانبهخردبازگردیم.کشوریبهعظ

الساعهفردیریزیوتصمیماتخلقشناسیمبادورریختنسیسالتجربهمدیریتیوانکارضرورتبرنامهتوزیکهمیوکینه

 .توانکردادارهنمی

ایمپایبندبمانیموآنهارااجراگترینمیثاقملت.بهقوانینیکهخودوضعکردهبهقانونبازگردیم؛بهقانوناساسی،اینبزر

 .کنیم.بدوناینکارسنگرویسنگبندنخواهدماند



  14 
 

  

می حکومتیاعتماد به مهممردم باید چرا بداند. محرم را آنان که محرمکنند باشد؟ پنهان مردم مملکتاز ترینمسائل

عاتاولینقدمدرراهمبارزهبافساداست،حالآنکهمردمماحتیبهاندازهخواندنخبرهایدانستنملتوشفافیتاطال

 .شوندچندروزنامهمحرمدانستهنمی

دندان با سهلیرا گره هر چرا بازگردیم. مردم میبه کوچکترینبهانه،هایامنیتیباز به چرا دایرهکنیم؟ از هرکسیرا

آنیکیبیشکماندورمیهاییخود اندازهجواناست، اینیکیبیشاز آنیکیروشنفکرنیم؟ اندازههنرمنداست، از

گیرد،آنیکیبهگروهماتعلقاست،اینیکیبامااختالفسلیقهدارد،آنیکیدانشجوست،اینیکیازکارماایرادمی

مانیم.اینرانیمتااینکهتنهامیرازدورخودمیقدپوشاست.آنندارد،اینیکیقدشبلنداست،آنیکیخیلیشیک

بهرویهمهبازمی کندوبهصرفشهادتزبانی،شیوهانقالباسالمینیست،وشیوهاسالمینیستکهآغوششرا

 .آوردهارادردایرۀخودمیانسان

کهانقالبونظاممادرآستانةتحصیلسازدرمعرضچنینخطراتیباشیم،حالآنچرابایدپسازیکانتخاباتسرنوشت

 بزرگتریندستاوردهابود؟

 !مردم

ماراهیدورودرنگاهنخستغیرقابلعبوررادرچندماهکوتاهپشتسرگذاشتهبودیم.ماباهماینفاصلهراآمدیم؛از

نسلیآلودهشدهبود،ازدورانیکهینهایگروهی،طبقاتی،خانوادگیوبفضاییکهبهگرددروغوتردیدوبهغباررمیدن

نا مینطفه بیشتر روز به روز نظامشان از مردم فاصله زمانیکه بود، کرده رشد به هممقدماتامیدیشروع با تا شد،

ایکهانتخاباترابهجریانیطوالنیازیکتجدیدحیاتملیتبدیلکنیم؛فضاییپرازآشتی،شادی،آگاهیونشاط،عرصه

توانستندبایکدیگربهبحثدربارهآیندهبنشینندبستمیآندوستداراننامزدهادرحالیکهخندهازلبانشانرختبرنمیدر

اشرادادهبودتجربهکنند.فضاییکهدرآنکسیخودراشهرونددرجهدوموغیرخودیوآنآزادیفرزانهکهانقالبماوعده

ند،وکردولروعربوبلوچوترکوهرقومدیگروپیروجوانومیانسالوهرقشردیگروهرباانقالبونظاماسالمینبی

بیگانةباسرنوشتکشورمی چندماهپیشخودرا کهتا دیدهمچونعهدنخستجمهوریصنفدیگروهرسلیقۀدیگر

 .اسالمی،خویشتنراازنودردایرهصاحبانانقالببیابد

باهمآم احوالشخصیمردممخالفتکنیموازنفرتما باتجسسدر باهمپراکنیوپروندهدیمتا سازیبیزاریبجوییم.

اینرویکردمیراث بهچهرۀرحمانیاسالمروکردیمودر توامانداشتهباشیم.همۀما حاکمیتعقلوعشقرا آمدیمتا

آنج تجدیدشدهدیدیم،تا باطنینیکههنوزدرتکبیرهایتمدنیایرانعزیزوبزرگرا اکهدرمساجدشعارایران،ایران!را

شنیدهمی بلکهشبانۀشما اسالماست، جدایاز یا انقالبو کهایرانجدایاز دادیموکسیاحساسنکرد شودسر

تعقیدتیوطبقاتیوگریجداست.اسالمیکهدرورایتمایزااسالموایرانوانقالبازتحجروکهنگیوتعصبوخارجی

جنسیتیکرامتانسان ارجمیقومیو را اصلمیها مقابلقانونونهدو نوعنابرابریدر هر اسالمیکهشوینده داند.

 .پرچمدارتکریمحقوقشهروندیاست

 !مردم

ایازدراینمیانهمستورههایخالصانۀخودرانباختیم.ماعلیرغمآنچهرویداد،مادراینچندماهآرزوهایبلندوکوشش

دنبالآنیمچقدرخواستنیاستوچهنسبتنزدیکیباحقیقتاسالموهایمانرایافتیمودیدیمکهآنچهبهتحققآرمان

ایمایاندوختهتواندآنراازمابستاند.ماباهمسرمایهکسنمیانقالبوهویتملیمادارد.ایندستاوردیاستکههیچ

فطرتتوانهوبسترحرکتکهپش از اینخطسبزجوشیده فرزندانمانخواهدبودو و واقعیتهایآتیما هایهایمردمو

هاادامهخواهدیافتتابهمقصدنهاییخودبرسد.مابرایحفظایندستاوردتاریخیکشوروانقالبهمچناندرطولسال

 .بزرگهمچنانایستادگیخواهیمکرد
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گیردبرایآناستکهازثمربخشبودناعتراضاتقانونیخودهاییکهاینروزهادرمخالفتباشماصورتمیتمامیتالش

ناامیدشوید،زیراتاماناامیدنشویمایندولتازاعتبارواقعیبرخوردارنخواهدشد.امیدبهآیندهرساتریناعتراضماست.به

ایم،فرازکنونیجزئیازیکتاریخهازادهشدهترینتمدنزندگانیمامردمکهازکهنسابقهدیرینهاینسرزمیننگاهکنید.در

هاکهمنقرضشدندوجززنیم.دراینجادهچهبسیارملتایبهدرازایتاریخهمهبشریتقدممیطوالنیاست.مادرجاده

ترینرویدادهازندهنگهداشتامیدبود،زیراعلیرغمسختداستانیازآنانباقینماند.آنچیزیکهملتمارابهخالفآنانو

کهدرآفتاینراهپیماییهزارانسالهناامیدیاست.مردممامی توانستندبابدبینیوناامیدیحوادثیشبیهبهآنچهرا

هااعتنابینیندکهبهاینپیشبینیکنندوبهصحنهنیایند.آیاآناناشتباهکردجریانانتخاباتگذشتهباآنروبروشدیمپیش

داشتههازندهنگهنکردند؟نه!آنانبهمقتضایروحامیدیکههستهدرونیهویتملیماراشکلدادهومارادرطولهزاره

فظتهایخودمحاخواهیدایرانیباقیبمانیدازشعلهامیددرسینهگویمکهاگرمیویژهباجوانانمیاستچنینکردند.به

نخستینبارانشروعبهروییدنمی بذریکهبا هویتماست؛ امیدبذر زیرا ایرانیکنید، کههنوز جانهرکسیرا و کند

آورد،تاازنوخودرادرسرنوشتاینخاکشریکباقیماندهاست،درهرکجایجهانکهبیتوتهکردهباشدبهاهتزازدرمی

 .بداند

شکلدا را هویتما خرافهامیدیکه واقعیو غیر امور معطوفبه قطعا است؟ چیز چه استمعطوفبه هایواهیده

توانستملتیرابرایهزارانسالزندهنگهدارد.بلکهاینامیدمعطوفبهلطفوفضلالهیاست.اگرنیست،واالنمی

ماآمدهبودیماینعالقهرااحیاکنیم.ازاینایبااسالمندارد،بهاینخاطراست.عالقهبهاینهویتتاریخیکمترینفاصله

ایدوغیرممکناستکهلطفخداوندمردمیراکهباهویتخودفاصلهنگیریم.شماوظیفهخویشرابهدرستیانجامداده

 .کنندتنهابگذاردهایپاکادایوظیفهمینیت

شودکهدستانماندرجهتآرزوهاییکهداشتیمتحکیممیگیردوتنهازمانیدرماامیدبهصرفگفتنوشنیدنشکلنمی

خانه کنیمو دراز بهسوییکدیگر را دستانمان باشد. کار ودر خودتان به قبله. بیوتکم واجعلوا دهیم. قرار قبله را هایمان

،فرهنگی،اجتماعیاقتصادیدوستانهمفکرتانبرگردیدواینبارهرشهروندمحوریباشدبراییکفعالیتمفیدسیاسی،

 .ومنتظرتشویقوکمکدولتیکهوجاهتخودراازدستدادهاستنباشد

مسئولیتتاریخیماستکهبهاعتراضخودادامهدهیموازتالشبرایاستیفایحقوقمردمدستبرنداریم.مسئولیت

بد.مسئولیتانقالبیماستکهاجازهندهیمپسندداستحالهبیادینیماستکهنگذاریمانقالبونظامبهآنچهاسالمنمی

ایحاصلخونصدهاهزارشهیدبهیکدولتامنیتیتنزلپیداکندومستهلکشود.لیکنبرایآنکهایناعتراضبهنتیجه

 :دلخواهبرسدبایدچنداصلمهمرارعایتکنیم

تاریخیدویست - مبارزات میوه و اسالمیمیراث انقالب و نظام عقبساله و استبداد با جمهوریشما ماندگیاست.

گیرد.هایمارادربرمیاصیلشبهاجرادرآیدتمامیخواستهاستکهاگربراساسعهدنخستینونسخهاسالمینظامی

یایمخالفمواعتقاددارمقانوناساسمباداکسیفریبشعارهایساختارشکنانهرابخورد.اینجانبقویاباچنینوسوسه

ظرفیت دارای همچنان نایافتهما تحقق ارزشمند وهای دانشگاهی و روحانی نخبگان همه فعالیت با باید که است ای

 .ایملیدرآیداندیشمندانکشوراجرایآنهابهصورتمطالبه

نامامراحلبیانهایبهحقش،کهاززبابهیادآوریمکهملتمادرانقالباسالمیبهدلیلعدمانعطافدرقبالخواسته

کنمکهچونشوراینگهبانعملگیردرنظامتوصیهمیشد،مجبوربهساختارشکنیگردید.بههمهنهادهایتصمیممی

نکنندومجاریرابرایاصالحاشتباهاتبازبگذارند،زیراکهبستهشدناینراه،تهدیدساختارشکنیرابهعنوانتنهابدیل

ای و کرد، میمطرحخواهد را هزینهسنگینآن ما همچنینتاکیدنبدیلیاستکههمة آنمخالفیم. با قاطعانه دانیمو

گرایی،عدالت،آزادیوحاکمیتمردمبرسرنوشتخود،وبهویژههاییچونقانونکنمکهتعللدرمحققساختنآرمانمی

 .سوزاستاصولمعطلماندهقانوناساسیمشروعیت
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اند.شیوهآنهاایناستکههرچیزمقدسومبارکیرااینیستکهبرخیمخالفانشماپوشیدهینوارونهاسالمآنپوست -

ستانند.اسالمراستیننسبتیبابهنفعسلیقهخودمصادرهکنند،تاجاییکهحتیاگربتوانندشالسبزشماراهممی

کجظاهرسازی و مکتبیرهاندیشیها بلکه ندارد، دوایائیهایآنان نورانیتآنبرسیم حقیقتو به اگر بخشاستکه

 .تمامیدردهایشخصیواجتماعیماست

ماجرایما،هرچقدرتلخ،یکاختالفخانوادگیاستکهاگرخامیکنیموبیگانگانرادرآندخالتدهیمبهزودیپشیمان -

 .خواهیمشد

هیچ - اصولیما و اصالحی حرکت اعتراضو کهکسنبادر بود خواهیم موفق تالشخود زمانیدر ما ببیند. صدمه ید

ابتکارهایمابرایاحقاقحقوقمانتاآنحداندیشیدهشده،کارآمدودرچارچوبقانونباشدکهحتیکودکانخردسالو

 .زنانبارداربتواننددرآنشرکتکنند

ماقانوناست.درستاست!قانونحلبسیاریازمشکالتکهراهایازتاریخکشورخودقرارداریمایوگریوهمادربرهه -

هاباعیبنیست.درستاست!قانونعرفیقراردادیاجتماعیاستوبهمانندهرعهدوپیمانیکهانسانهمیشهبی

لفشماقانونبندندرعایتآنتنهاتازمانیالزامیاستکهطرفمقابلنیزبهآنپایبندباشد.درستاست!مخاهممی

کند،بلکهحتیاگربهگذارد،بهخالفنصاینمیثاقملیشماراازحقبرگزاریاجتماعاتمحروممیاساسیرازیرپامی

شمارعادی،خودآنکسیایسبزبهدستتانببندیدبهرغماصولمتعددقانوناساسیوقوانینبینشانهاعتراضپارچه

دهد.درستاست!متقلبانودروغگویانتنهابهنیتتحمیلماراموردضربوشتمقرارمیکهمسئولحفظامنیتاستش

جویینیست.ماراایمیکمشاجرهوتالفیاند.لیکنتالشیکهماواردآنشدهمنویاتشاندرپشتنامقانونسنگرگرفته

قدامیبرایاصالحوتامینبهروزیکشوراست.برایطلبییاخودپسندیبرنیانگیختهاست،بلکهحرکتمااعصبانیتیاجاه

می زیرا حتیبهجسدقانوناحترامبگذاریم، داردکهما زمانیکهرسیدنبهچنینهدفیجا فرداینزدیک، دانیمکهدر

تکهامروزایاسرسد،نخستیناصلیکهبایدآنرانهادینهکنیمپایبندیبهقانوناست.اینشالودهمانبهثمرمیکوشش

 .ریزیمتابررویشبنایرفیعفردایمانرااستوارکنیمصبورانهمی

کنم.پیروزیمادرگرومعاضدتوپیوندبایکدیگراست،ودراینیکدیگرسرانجاموحدت.همهشمارابهبرادریدعوتمی -

شوندینکرودررویمابهخشونتمتوسلمیاندنیست.حتیآنانیکهاتمایزیمیانماومردمیکهبهدیگرانرایداده

بهدنبالآینده ما درخیاباندراخوتماشریکند،زیرا هاکتکزدهایهستیمکهدرآنهمانکسیکهخواهروبرادرمانرا

ایمیککردهتروزیباترازامروززندگیکند.رنگسبزیکهمابهعنواننمادخودانتخابتر،سالماست،سعادتمندتر،معنوی

بیتخرد،اهلبیتکرامتوفضیلتپیوندبیتنور،اهلبیتراستی،اهلمعنایشهمایناست؛رنگسبزیکهمارابهاهل

 .دهدمی

ایبرایبیاناعتراضباقینماندهاست.اینگمانخامیاستکهمخالفانشایدبگوییدکهبااینهمهقیدوبنددیگرفرجه

کوشندخداوندآنانفراطیشمادرسردارند.الذینجاهدوافینالنهدینهمسبلنا.کسانیکهدرراهخدامیاندیشواسطحی

بهراه بهعنواننمونههایخودهدایتمیرا براجتماعاتکند. هاییازاینهدایتبهیادآوریدکهخداوندچگونهآرامشرا

مستولیمیکرانةبی آنهتان خالل در یا و ظرفیتکرد میا شعارهاینغزیرهنمون چه به همانهایذهنیمردم شد.

راه اصول این تمامی به توجه با که است قادر همچنان پیشخالقیت موثر و بکر میدانکارهایی دهد، قرار ما هایپای

 .مابگشایدوتجربیاتجدیدیبرایآزادیخواهانجهاناندوختهکندایبرایعملدرمقابلگسترده

درابتداهدفهمهماازشرکتدرانتخاباتآنبودکهعقالنیتدینیبهفضایمدیریتکشوربازگردد،لیکندرمیانهمسیربه

خواستیمارکانذیربطنظامبهیادآورندکهدرورایتمامیآنانومااهدافیبسیاربلندترهدایتشدیم.مادراینبینمی

نهمیفوقشانمیزانیبهنامرایوع نهحقدارندو امروزخواستزممردموجودداردکهآنها نادیدهبگیرند. توانندآنرا

عمومیبرایسازوکاریکارآمدجهتانتخاباتکهدرآناطمینانملیحاصلشودودروغ،تقلبوتزویرجایینداشتهباشد،



  17 
 

  

 قدمیدر هر در مردمیتبدیلشدهاست. ناپذیر انکار تجربهتلخومشروعیتبهیکمطالبه بایدآینده زدایجریاناتاخیر

 .آمدهایتلخآنازدستبرودترشدنابعادایندروغوتقلببزرگوپیپیشارویملتباشدونبایدهیچفرصتیبرایروشن

.شایدهاییبهسراغاینجانبآمدندوخواستارگذشتمنازآنچهگذشتشدندهاوگروهدرایامیکهگذشتشخصیت

شدکهاینجانبازهمانابتداازحقشخصیخودگذشتهبودم،امامسئلةانتخاباتمسئلةشخصیمننبودوتوجهنمی

نیست.مننمیتوانمبرسرحقوقوآرایپایمالشدةمردممعاملهیامصالحهکنم.مسئلهجمهوریتوحتیاسالمیت

دیگرتضمینینداریمکهدرآیندهباحوادثتلخینظیرآنچهدرانتخاباتکنونینظامماست.اگردرایننقطهایستادگینکنیم،

 .گذشتروبرونباشیم

مردمدرگرو آرایپایمالشده حقوقو تشکیلجمعیتیقانونیصیانتاز با آنندکهگردهمآیندو نخبگانبرسر هیاز

هایانجامگرفتهونیزرجوعبهمحاکمقضاییپیگیریکنندوتخلفهاانتخاباتگذشتهراازطریقانتشارمدارکواسنادتقلب

پیوندم.اینگروهاجرایاصولمعطلماندهونتایجآنرامستمرابهاطالععموممردمبرسانند.اینجانبنیزبهاینجمعمی

 :رادنبالخواهدکردقانوناساسیرادردستورکارخودخواهدداشتوعالوهبرآندراینمرحلهمطالباتزیر

 توقفبرخوردهایامنیتی،فوقامنیتیونظامیبامسائلانتخاباتیوبازگشتکشوربهفضایطبیعیسیاسی -

 طرفینهادهایمجریوناظرراتضمینکنداصالحقانونانتخاباتبهنحویکهامکانتکرارتقلباتگستردهراازبینببردوبی -

 اساسیدرموردآزادیتجمعاتقانون57رعایتاصل -

 آزادیمطبوعاتورفعتوقیفازآنها -

 هایخبریمستقلفعالیتمجددسایت -

هایکوتاه،وجلوگیریازقطعارتباطاتتلفنیوممنوعیتمداخالتغیرقانونیدولتدرفضایارتباطی،نظیراینترنت،پیام -

 شنودمکالماتمردموهرگونهتجسسدیگر

 پردازیواهانتدررسانهرسمیکشورجانبه،افترا،دروغبرخوردهاییکتوقف -

 هایمستقلتلویزیونیدرخارجوداخلکشوربرخورداریازکانال -

 فرهنگی،اقتصادیواجتماعیهایسیاسی،صدورمجوزبرایتشکیلجمعیت -

هایجاریدربرخوردارییتیودخالتندادنپروندههایجعلیامنسازیآزادیهمهدستگیرشدگانسیاسی،ابطالپرونده -

 آنهاازحقوقاجتماعی

بهویژه درانتهابههمهمردمشریفکشورمان،چهآنهاکهبهاینجانبرایدادندوچهآنهاییکهبهاینجانبرایندادند،

خواهیمشهیدانیراکهبهجرمحقفرستم.همچنینمقاهایاخیرصدمهدیدنددرودمیکسانیکهدرحوادثناگوارهفته

 .هایعزیزآنانطلبصبرواجردارمنهموازخداوندبزرگبرایخانوادهطلبیدرخونخودغلطیدندارجمیوآزادی

 میرحسینموسوی

 0811تیر 10
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درباره دادگاه شنبه – ۱۱بیانیه شماره 

بسمهللاالرحمنالرحیم

دمی انقالبدر فرزندان برنامهگویند و بیگانه با ارتباط به بود تشکیلشده دیروز نظامادگاهیکه ریزیبرایساقطکردن

اند.اینجانبدرسخنانآناندقیقشدمودرحقیقتآنچنینچیزینیافتم،بلکهشنیدمکهباجمهوریاسالمیاعترافکرده

هاییلهشدهکهممکنبودبههرچیزدیگریهمانسانایعمیقازسرگذشتدردناکخوددراینپنجاهروزمیگفتند؛ناله

گفتنداندممکناستبگویند.میهاییکهکشیدهکهبهآنالزامشوداقرارکنندبهراستیچهچیزدیگریجزداستانرنج

پیشهاروزایستادگینکردهبودیمایننمایشهفته۰۳االمینیحقداشتکهشهیدشد.میگفتندکهاگرمحسنروح

 .هایمانیستگفتندتاگفتهباشندکهاینهاحرفگفتندهرچهراکهبهآنانمیشد.میبرگزارمی

گیرندکهگیراندیگربهاستخوانمردمرسیدهاستتاجاییکهاینکازمیانکسانیقربانیمیگرانواعترافدندانشکنجه

تهدیددیگرانیسرگرمندکهدرنشوونمایایننهضتوتاسیسنظامخدماتبزرگبهکشورونظامدرکارنامهدارندوبه

آنبرجستهبرخاسته داشتهتریننقشاز عهده بر را نورانیانقالباسالمیها راه کهآرزویشهادتدر کسانیرا آیا اند.

میتوآبرویآنراهمبااینکنید؟یاپسازبهمسلخبردنجمهوریتنظام،اسالاندبهچیزیکمترازآنتهدیدمیداشته

داوریقطعیوجدانبشریازمشاهدةدادگاههاهدفگرفتهآبروییبی هاییاینچنینفرمایشیسقوطاخالقیواید؟تنها

 .گردانانآناستاعتباریصحنهبی

کههمهچیزشتقلبیهاییکهدیدیمودیدیدجزتدارکیناشیانهبرایشروعبهکاردولتدهمنیست.ازدادگاهیصحنه

اولیهیک رعایتظواهر در آنرا اهلتقلبنیستید شما اگر اثباتکند. انتخاباترا تقلبدر دارندعدموقوع استانتظار

هاییکهبهخروارخمیرربط،بااستنادبهکتابدادرسیقضاییبهنمایشبگذارید.بادادخواستیسبکفباطرحمطالبیبی

تکیهمی با اعترافشوند، به استناد با و است نشنیده کسی هم را نامشان که گزارشخبرنگارانی رنگبر که هایی

نخواندهشکنجه آیا قانعکنند؟ بهچهچیز دارندملترا آنهویداستانتظار اکرم)ص(هایقرونوسطاییاز اندکهپیامبر

هدرزندانیاقیدوبندباشدواوراتهدیدکردهباشندفرمودبرایکسیکهبعدازشکنجهاقرارکندحدینیستیاکسیک

 .(اقراریبرایاونیست)الغدیرجلدششم

کنند.برادرانما!غمگینخبریچهرةشانرادیدنداحساسهمدردیمیروزبی۰۳مردممابافرزندانخودکهدیشبپساز

ترازهرچیزدیگراست.زودخواهدنندکهحفظجانشماواجبداکنندومینباشید.بدانیدکهمردموضعیتشمارادرکمی

کنندگونهباجانوآبرویاوبازیمیگرانیکهاینبودکهملتمحاکمهمرتکبیناینفجایعراشاهدباشدوبازجویانوشکنجه

 .بشناسد

اتََرَکَعلَْیَهاِمنَدآ ُیَؤاِخُذاللُّهالنَّاَسبِظُْلِمِهممَّ ُرُهْمإلَىأََجٍلمَُّسًمّىَفإَِذاَجاءأََجلُُهْمالَیَْسَتْأِخُروَنَساَعًةَوالََولَْو بٍَّةَولَکِنُیَؤِخّ

 یَْسَتْقِدُمونَ

گذاشتلیکن]کیفر[آنانراتااىبرروىزمینباقىنمىکردجنبندهواگرخداوندمردمرابه]سزاى[ستمشانمؤاخذهمى

 توانندافکنندندازدوچوناجلشانفرارسدساعتىآنراپسوپیشنمىاوقتىمعینبازپسمى

 میرحسینموسوی

 ۸۸مرداد ۱۱
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اعالم راه سبز امید – ۱۱بیانیه شماره 

 بسمهللاالرحمنالرحیم

!مردمشریف،آزادهوآگاهایران

انتخاباتدهمیندورهریاستجم در اینزمانیکهشما اینباوربهپاینزدیکبهسهماهپیشاز با هوریشرکتکردید،

طلبانهگروهیهایرأیرفتیدکهباتأکیدهایمکررمسئوالنوتالشنهادهایمدنی،ازآرایتاندربرابرمقاصدقدرتصندوق

کهیافتهوحوادثتلخیکهمتعاقبآنصورتگرفت،ازرویدادیهایسازمانهاوتقلباندکپاسداریخواهدشد.اماتخلف

 .ایبرایملتمافراهمآوردتاسفیبزرگباقیگذاشتبنابودسرمایه

هایتدبیریمسئوالنامر،بایورشتبلیغاتیرسانهطرفانهمهارشودبابیتوانستدرفرآیندیمنصفانهوبیمشکلیکهمی

،بهبروزانشقاق،ابهامواختالفآمیزمردمدولتیوحملهنیروهایامنیتیرسمیوغیررسمیبهتجمعاتآرامومسالمت

رشته شدن گسسته جز آن بالفصل پیامد وضعیتیکه شد، اجتماعیمنجر گسترده وعمیقو مردم میان هایاعتماد

 .حکومتنیست

هایهایاجتماعی،فرهنگیوسیاسیکشورونیزمراجععظامتقلیدونیروهایآگاهحوزهجمعکثیریازدلسوزانحوزه

هاینمایشیفاقدپشتوانهحقوقیوهایدولتیوحوادثیچونبرگزاریدادگاههایرسانهپردازیسبتبهافسانهعلمیهن

بازداشت با غیرانسانی برخوردهای قربانیان، بلند فهرست شدن برمال بازداشتگاهشرعی، وجود افشای و هایشدگان

هس آنها رسیدگیبه خواستار و اینغیرقانونیواکنشنشانداده نظامجمهوریاسالمی، دلبستگانبه بلکههمه تند،

دستاوردمبارزاتیکصدسالهمردموتبلورمطالباتاساسیآنانبرایدستیابیبهآزادی،استقالل،عدالتوپیشرفتدر

 .سایهدینداری،اینکنگرانند

انگانودفاعازاصلنظامجمهوریاسالمیحفظتمامیتارضیواستقاللملیوصیانتازکیانکشوردرمقابلمطامعبیگ

چوییبرایخروجازشرایطموجودرابیشازپیشضروریساختهدهندچارهدرپیرخمیزدهحوادثیکهپیدرروندشتاب

حكومتيافرادیوجوددارندکهتنهاراهادامههایحكومتيوشبهاست،هرچندهمهبهخوبیآگاهیمکهدردروندستگاه

دانندکهخودهاییمیهایپیاپیوطفرهرفتنازحلمشکالتونابسامانیزاییآفرینیوبحرانضورخوددرقدرتراالتهابح

 .اندمسببآنهابوده

آنهاهمچنانبهدنبالپوشاندنوپنهانکردنبحرانهایموجودبابحرانهایبزرگتروتوسعهرفتارهاینابخردانهخودبه

توجهبهعواقبسنگینرفتارهايترند،تاجاییکهپسازایجاداینهمهپیچیدگیدرفضایکشوراینکبيطرناکمرزهاییخ

هایواهیزمزمههاییخطرناکازجملهزمزمهتسویههایوسیعازدانشگاهیانآزادهومتعهدراسرخودبابهانهجویی

 .دهندمی

ناپذیرتبدیلشدهاست،ونهصرفاًحکومتی(برایحلمسئلهبهضرورتیاجتنابازاینروستکهاتخاذرویکردیاجتماعی)

هایمردمینظامجمهوریاسالمیاست.اساسچنینرویکردمتفاوتی،پذیرشگیریازظرفیتضرورتیکهالزمهآن،بهره

 .رانزمیناستهایموجوددرخانوادهبزرگ،باستانیوخداجویایواقعیتتعددوتنوعباورهاونگرش

اینراهورسمپیامبرانالهیوجانشینانآنانبودهونشانازسنتیالهیداردکهمقاموکارکردهدایتنشاندادنراه

هایانسانجهتتعالیوتکاملاستووظیفهداعیاندينبهفراهمساختنبسترمناسببرایرشدوشکوفاییتوانمندی

اندبهسویمحوتعددوتنوعموجوددرجوامعهاخواستهدهدکههرگاهحکومتنینشانمیشود.تاریخبهروشمحدودمی

اند،راههایظاهراگوناگونامادرجوهریکساناستبدادنداشتهایجزمتوسلشدنبهچهرهبشریدستدرازکنند،چاره

وچهرگیدرزندگیمردمخواهدبودوبس.اتخاذهاییکهنتیجهآننهیکدستشدنافرادجامعه،بلکهبروزنفاقودحل

 .دهدمطلوباستهایقرآنیبهمایادمیاینهممکناستونهبراساسآنچهآموزهچنینرویه
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داردحاصل آنقرار در گذشتکیستکهنداندوضعیتیکهایرانامروز برجامعهما اینمدتکوتاه حوادثیکهدر پساز

هایکالنكشوراست.دستیابیبهاینوجدانعمومیدستاوردبزرگیگیریراشتباهیبرتصمیماستیالیچنینطرزتفک

هایگزافیکهدراینراهشودوچههزینههاصرفتحصیلآنمیهاوتمدنهایمتمادیازعمرملتاستکهگاهیقرن

 .کوظرفمدتیکوتاهبهدستآوردندپردازند.امامردممااینموهبتبزرگراباهزینههاییبسیاراندنمی

اینکباپوستوگوشتواستخوانخوددریافته ها،وآمیزسلیقههاوگرایشاندکهتنهاراههمزیستیمسالمتمردمما

زندگیمی اینسرزمینپهناور در ادیانگوناگونیکه مذاهبو اقوام، شیوهاقشار، تعدد و تنوع اذعانبهوجود هایکنند

هایضعیفوباژگونهازدینزند،اگرچهفهمایاستکهآنانرابهیکدیگرپیوندمیگیواجتماعبرکانونآنهویتدیرینهزند

هضمنکنندکهایناذعاننهبدانمعناستکهاسالمنابدینحقوآئینخاتموصراطمستقیمنیست،بلکهیعنیاجباری

 .ازبیراههبیانشدهاست.الاکراهفیالدینقدتبینالرشدمنالغیدردینوجودندارد،بهدرستیکهراه

خیزاینایام،مردممااینکبهنتایجیبسیارارزشمندتروماندگارترازازاینروستکهعلیرغمتمامیحوادثتاسفبارومرارت

نبرایشرکتدررویدادانتخاباتوهزینهاندواینآنچیزیاستکهآنهارانسبتبهاقدامشاانتخابیکفرددستیافته

 .هاییکهدرقبلوبعدازآنمتحملشدهانددلگرممیکند

درماههاییکهگذشتنیروییعظیمازملتماآزادشد،نیروییکهبایدبهکارآمدترینشیوهبرایسعادتبلندمدتاوبه

می آنچه از ما مردم شود. آنخدمتگرفته آگاهند. سپریشدخواهند که آنچه آیینه در را خود اراده شکوهمند تصویر ان

هایخودرادارندودراینمیدانانبوهنخبگانودانندکهسرمایهوتوانتحققبخشیدنبهخواستاندومیمشاهدهکرده

سوالیازسرناامیدیویاپرسیمچهبایدکرد؟ایناند.لذاستکهاینکهمهماازیکدیگرمیزبدگاندوشادوشآنانایستاده

هایفراهمشدهچهپرسیمبااینسرمایهعظیم،بااینامیدتجدیدحیاتیافتهوبااینتوانمندیبالتکلیفینیست،بلکهمی

 بایدکرد؟

رابهراستیچهبایدکرد؟درپاسخبهاينپرسشنخستینقدمآناستکهبدانیمچهبایدبخواهیمتابهترینوبیشترین

خواستهباشیم.اگردریافتنپاسخاینسوالخطاکنیمقطعاهمهیابخشیازاینسرمایهفراهمآمدهراازدستدادهایم.

بلکهحساسیتاینانتخاببسیاربیشترازایناست.نیرویعظیمیکهملتمافراهمآوردهتوانآنراداردکهکشوررابه

هایمادیومعنویارزشمندارتقادهدویادریکآنارشيدرازمدتفروبرد.اینرفتسکوییبلندبرایجهشبهسویپیش

 .کهنتیجهحرکتماچهخواهدبودتمامابهانتخابدرستمادراینمرحلهبستگیدارد

بهفضایهایتبلیغاتیدولتیسعیدرالقایآندارند،اینماهستیمکهبازگشتاعتمادوآرامشبرخالفآنچهدستگاه

هاییبسیارروشنومنطقیکنیم.ماخواستهجامعهراخواهانیمواینماهستیمکهازهراقدامتندروانهوخشنامتناعمی

بازسازیاعتماد و احیایهویتاخالقینظام و تقویتوحدتملی، و میخواهیم، حفظجمهوریاسالمیرا ما داریم.

رتساختارسیاسیکشورجزباپذیرشحقحاکمیتمردموکسبرضایتنهاییآنانترینمولفهقدعمومیبهعنواناصلی

رسانیمستمرممکننیست.درنهضتسبزیکهآغازازنتایجاقداماتحکومت،وشفافیتدرتمامیاقداماتازطریقاطالع

 .وقازدسترفتهملتاستخواهیماستیفایحقشدهاستماامرغیرمتعارفونابهنگامینمیخواهیم.آنچهمامی

کماستیفایکدامحقوق؟دردرجهنخستحقوقیکهقانوناساسیبرایمردمدرنظرگرفتهاستومطالبهبرایاجرایبی

وکاستوبدونتنازلآن.آری!درقانوناساسیبرایادارهبرخیازشئونکشورراهکارهاییارائهشدهاستکهشاید

بینیهاییدیگرازهمینقانونراهروشناصالحآنهاپیشتجامعهوجهانمانباشد.امادربخشزمانیپاسخگویمقتضیا

دقیق اگر جائیکه تا مردماست، اعتماد رأیو ارکانحکومتمتکیبه مشروعیتهمه میثاقملیما در است. شده

 .منهنگاهمردمبهدورنیستناپذیریچونشوراینگهبانازهیمالحظهشودخواهیمدیدحتینهادنظارت

است؛ گرفته قرار نگهبان شورای عهده بر انتخابات بر نظارت وظیفه جمله از اساسیوظایفیسنگین، قانون در آری!

هایغیرمعصومیکهممکناستدردامخطاوگناهبیفتندودچاروسوسهقدرتشوند.امادرهمینقانونبهصراحتانسان
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گزاریاجتماعاتازسویمردمآزاداست.اگرتنهاهمیناصلازمیثاقملیمابهدرستیاجراشودشودکهبراعالممی

 .کنداستفادهازموقعیتخودراپیدانمیحتمداشتهباشیدکههیچیکازارکانحکومتهرگزامکانسوء

ایبرخوردگاهیبااینحقیقتبهگونهاند؛مسئوالنهاییاستکههنوزبهفعلیتنرسیدهقانوناساسیماپرازظرفیت

هایبیشتریازذخائرقانوناساسیببرند.نه!هرگزکنندکهگوییبهعنوانامریمستحبمخیرندهمچناناستفادهمی

آنهامکلفندکهاینظرفیت بهفعلیتبرسانند.قانوناساسیمجموعهها،آنهمتمامیاینظرفیتچنیننیست. ایهارا

آمیزکندبهصورتاغراقهاییخاصراتامینمیهاییازآنکهمنافعاشخاصویاگروهچهاستونبایدبررویبخشیکپار

 .هاییدیگرکهحقوقمردمرادربرگرفتهاستمعطلباقیبماند،یاناقصبهاجرادرآیدتاکیدشودوبخش

اندرکارانرابهخشمهستیمکهسخنگفتنازاجرایشاندستپسازسیسالماهنوزبااصولیازاینمیثاقملیروبرو

هایسیاسیواجتماعی،رفعآورد،بهصورتیکهگوییگویندهباجمهوریاسالمیمخالفتکردهاست.تأمینآزادیمی

تفکیک مقابلقانون، برابریدر امنیتقضاییو یکدتبعیض، از تمامیتارضیکشور استقاللو مصونیتناپذیریآزادی، یگر،

ها،استراقسمعوهرگونهحیثیت،جانومالاشخاص،ممنوعیتتفتیشعقاید،آزادیمطبوعات،ممنوعیتبازرسینامه

جمعیت و احزاب آزادی دریافتتجسس، تمرکز اجتماعات، برگزاری آزادی خزانهها، در دولتی جرمهای تعریف کل، داری

هیئت حضور وبیسیاسیورسیدگیبهآنبا وسیما درصدا افکار آزادیبیانونشر هریکمنصفه، . . . طرفیآنو

شوندویابهصورتیاند؛اصولیکهبهراحتیوصراحتنقضمیاصولیروشنازقانوناساسیمارابهخوداختصاصداده

کهدراجرایاصلسادهوروشنیچونآیند،تاجاییناقصوبراساستفسیرهایمخالفباروحاینمیثاقملیبهاجرادرمی

 .شودهایقومیومحلیبهصرفسلیقهوپسندشخصیمانعایجادمیآزادیتدریسزبان

آرمان گزینشیبا احیایآنبخشفراموشمشابههمینبرخورد خواستار ما صورتگرفتهاست. هایانقالباسالمینیز

دتحققآنهاآغازشد.چهشعارهایبزرگیازانقالبکهاینکدمزدنازشدهازاهدافیهستیمکهایننهضتعظیمبهامی

ترشمی تاجائیکهگوییاینهاشعارهایضدانقالببودهآنهارویکسانیرا نمونهکند، آزادیاند. آزادیاست؛ ایازآنها

تمامیآنمعنایجلیلیکهمردممادرعقیده،آزادیبیان،آزادیپسازبیان،آزادیانتخابکردنوانتخابشدن،آزادیبه

دانستند،بهصورتیکهپیروزیانقالبرابهارآزادینامیدند.اینآزادیتأمینآنرایکیازمهمتریناهدافخودمی27بهمن

 .هراسازحاکمانبودهاستبهمفهومآزادیسیاسیوحقانتقادبی

دینیکهبسیارازآنناممیترازانقالباسالمی،جمهوریاسالمیومظلوم برندووقانوناساسی،خوداسالماست؛

می عمل آن به میاندک سرند را دین که بسیار چه فراموشیشود. به نکند ایجاب منافعشان که آن از چه هر کنند،

رقابلتفکیکازصداوایغینامند،تاجاییکهدروغبهمشخصههایخودرامتناسالممیهاومصلحتسپارندوسلیقهمی

تبدیلشودوزشت نشانهتعهدبهدینپیامبریتلقیگرددکهبرایتکمیلبزرگواریترینبداخالقیسیما هایاخالقیها

 .کندمبعوثشدهاست؛شکنجهزندانیانوکشتنآنان،واعمالیکهقلمازذکرشانشرممی

یکرسالتوج دینتنها برایحکمرانیمبتنیبر ایماناگر با برایزندگیتوأم زمینهرا داشتهباشدآنایناستکه ود

شود؟اینفاصلهمیراثانقالبنیست.درتابستانروزبیشترمیترکند.پسچرافاصلهجامعهمابازندگیایمانیروزبهآماده

تجربهخودلذتبردند؛میراثانقالبما،چهبسیاربودندکسانیکهبراینخستینباررمضانراروزهگرفتندوازاین21گرم

 .اینبود.میراثانقالبمامعنویتیبودکهدردوراندفاعمقدسجامعهرافراگرفت

تواندنورانیتیراکهجامعهتشنهزدنیبود.انقالبمانشاندادمیهایمثالهایبزرگواخالصمیراثانقالبماپرورشروح

ایبارهمکهشدهمیراثیراکهازامامخودتحویلگرفتیمباایرانامروزمقایسهکنیم؛جامعهآناستتأمینکند.آخریک

 .زدهزده،دروغایتقلبکند؛جامعهسازیمیسودازدهکهدرآنتحجردولت

پیامدینوآنرامناسبسلیقهومنافعخوددرآوردن،خرافهوتحجررابهدامنآنبستن ،پولوزوررابرخوردگزینشیبا

هاییازروحانیت،اینشجرههزارسالهرادولتیساختنبیشازاینهمنبایدجایگزینحکمتوموعظهحسنهکردنوبخش
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بردوآنرادرمقابلاسالمتحجرگراواسالمآمریکاییقرارنتیجهبدهد.زمانیکهامامماازاسالمنابمحمدی)ص(ناممی

دید.اینپوستینوارونهاسمشاسالمهست،امارسمشاسالمنیست.ماخواستاربازگشتیرامیدادچنینروزهایمی

بهراه را وخداوندهوعدهدادهاستکهما ایندینغریبهستیم. هایرسیدنبهاینتحفهبهاسالمنابمحمدی)ص(،

رراهماکوششکنندبهتحقیقآنانرابهراههایمانآسمانیهدایتکند.والذینجاهدوافینالنهدینهمسبلنا.وکسانیکهد

 .کنیمهدایتمی

هایمانراضایعنکردونخواهدکرد،زیرااوبهآیادراینچندماههندیدیدکهاوچگونهبهاینوعدهعملکرد؟پروردگارماایمان

مانکمانهللابالناسلرئوفرحیم.کامملتازخالفمدعیان،نسبتبهمردمدلسوزومهرباناست.وماکانهللالیضیعای

هاراناچیزبشمارد؟ماباپوستوآنچهکهگذشتتلخاست،اماکیستکهدستاوردهایحاصلشدهدرعیناينتلخكامي

 .کنیم.ماچهکردیمکهبهایندستاوردهارسیدیمخونخودعظمتآنچهدراینایامکوتاهحاصلشدهاسترادرکمی

ایم.بهحوادثاینایامبنگریدودرقیقتآناستکهجزایمانبهوعدهالهیعملیمتناسببااینهمهپیشرفتنداشتهح

هركدامشانراههایخداراکهیکیپسازدیگریپیشپایماگشودهشدندمالحظهکنید.آنهاراهمکهببندنددادارازوفا

هاییامن،گشاید؛راهکوشندمیهاییدیگرپیشپایکسانیکهبرایاومیودوراهشایکهدادهاستعاجزنمیبهوعده

هایمانهاییمستقیمکهبدونتردیدمارابهمقصدمیرسانند.چرابهخداوندتوکلنکنیمحالآنکهراههاییهموار،راهراه

هاییمانیازبهتخطیازسبلنا.بادسترسیبهچنینراهرابهمانشاندادهاست؟ومالنااالنتوکلعلیهللاوقدهدانا

 .قانون،پشیمانیازمسالمت،توسلبهتخریبیاواردشدنبههرکورهراهدیگرینداریم

روند.فرزندانانقالبرابهزندانهاچگونهروبهنشیبميراههودرآنسونگاهكنیمكهمخالفانمردمباقدمگذاشتندربی

نتیجهان چه آنها كنند. ارضا اوهامخويشرا تا بندداختند به را قربانيترور رنجور بدن توقعداشتند؟ خود ايبراياينكار

در ببرند؟ سودي چه آبرويخود ريختن جز كار اين از داشتند انتظار آنها دادند. قرار متمتع و آزاد را او ضارب و كشیدند

هايشبگرانيقرارگرفتكهنیمهفتادهبودندخردشانجاماندوعنانشاندردستافراطراهيكهدرونآناسراشیبيكوره

 .هايركیكاستترينكلماتدرفرهنگلغاتشاندشنامكنندورايجبهخوابگاهدانشجويانغريبومظلومحملهمي

راه بیرارهروان مسافران آيا رسیدند؛ داشتند او وعده از كه امیدي به انتظارشراهايخدا بايد كه چیزي آن به نیز هه

برخورداريازكشیدندنرسیدهمي ازدهانتمجیدگران، اند؟مالحظهتقیهوتملقاينوآنوشنیدنبويحرصوبخلوآز

تنهايي،گیريمباهاتميحمايتخطیبيكهازمنبرمقدسنمازجمعهبهخشونتتشويقوبهاعتراف كند؛ترس،ترساز

 .كنندترسازعاقبت،ترسيكهباترساندنديگرانپنهانشميآينده،ترساز

نخستین اصل به آن بازگرداندن در اسالمیکه انقالب فرزندان ذمه پیمانیاستبر ایران! فداکار هیچمردم بذل اشاز

انودروغگویانبهسرمایهکوششیکوتاهینکنند،وعهدیاستبرعهدههمراهانویارانشماکهدرراهمبارزهبامتقلب

اجتماعیواعتمادیکهایجادشدهاست،خیانتننمایند.درعینحالتکلیفیاستبرهمهماکهاگرمصلحتکشورومردم

 .رادرامریدیدیمازمالمتنترسیموازشجاعتدریغنورزیم

یشداریمبهجزادامهراهسبزیکهدراینچندهاییکهپیشرویخوبنابرچنینتعهداتیاینجانببرایرسیدنبهآرمان

کنم؛راهسبزامید.راهیکهازپیشازانتخاباتآغازکردیدوهمچنانباعزمهایاستواردرایدپیشنهادنمیماههدنبالکرده

هاوگفتگوهاوآنگاممیزنید.راهیکهبادعاونداوتکبیر،باگردهماییهایبزرگوکوچک،باکوششهاوجوشش

 .پرسوجوهایخودهمچناندرآنقراردارید

عنوان ایماز کرده بهجنبشیکهآغاز برایاشاره توفیق«راه»ما مرحلهبهدستاستفادهمیکنیمتا هر هاییکهدر

اینمسیرچشممی در آنما بر عالوه بدوزیم. ندانیموهموارهنگاهبهکمالیبرتر هاییداریمکهبهجادهآوریمپایانکار

میهدایتالهیپیش میپایمانقرار ما میدهد. تدبیر راهاندیشیمو تنها عمل، در ایمانداریمکه اما اوکنیم، هاییکه

 .دهندگشایدازخودکارسازینشانمیبرایمانمی
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یمتاپرچمدلبستگینسبتبهاسالمیااستفادهکرده«سبز»مادرراهیکهخداوندپیشرویمانقراردادهاستازنماد

راسرمایه«امید»اند؛اهلبیتخرد،اهلبیتمحبت،اهلبیتنورانیتوماباشدکهاهلبیتپیامبر)ع(آموزگارانآنبوده

اتاورادرهایسختتاریخعبوردادهوحیمانباشد؛امیدیکهاینملتراازگردنهایمتاحاکیازهویتایرانیخودقرارداده

 .ترینروزهایاینسرزمینتداومبخشیدهاست؛راهسبزامیدتلخ

هایحرکتشمااستفادهکردمتصوربرخیبرآنقرارگرفتکهحزبیاچندیپیش،زمانیکهازایننامبرایبیانویژگی

جایگزجبهه یا بههیچوجهمشابهیو حالآنکهاینراه حالتشکیلاست، هايسیاسیینیبرایسامانایجدیددر

رسمینیستونیازبهآنهارامنتفینمیکند،بلکهحرکتیاجتماعیودامنهداربرایترمیموایجادبرخیازبنیادینترین

هاواحزاببرایفعالیتهایسیاسیاستکههمهشئوناتکشورراتحتتاثیرقرارخواهددادوازجملهتشکلزیرساخت

 .نهااحتیاجمبرمدارندثمربخشبدا

قطعاجامعهمابرایمحققکردنفضایباثباتسیاسیبهاحزابصالحوقدرتمندنیازمنداستوچهبسازمانیکهزمینه

برایفعالیتموثرومفیدسامانهایسیاسیفراهمشوداینجانبوبرخیازهمفکرانشمانیزکوششهایخودرادر

ایننوعقراردهیم.اماراهسبزامیدتشکلیازایننوعنیست.تحزباساسابهمعنایآناستچارچوبتشکلیمتعارفاز

 .مراتبشناختهشدهگردهمبیایندکهگروهیازهمفکراندرسازمانیمشخصودارایسلسله

عنوانمسیریکههمچنیندریکحزبتأکیدبربیشترینهمفکریووحدتحداکثریدرعقایداست،حالآنکهراهمابه

محورومتشکلایپیامکند؛مجموعهتجدیدوتقويتهويتملیراهدفگرفته،بروحدتحولحداقلنکاتمشترکتکیهمی

 .اندازتمامیسازوکارهایمدنیکوچکوبزرگکهدرمسیرخودهدفیمشترکراانتخابکرده

شوددرحکملباسیاستکهبرقامتآننیمردمانتخابمیصورتظاهریاقداماتیکهبرایتداوموتقویتحرکتکنو

هاتنهادرصورتیبرازندهخواهدبودکهبهفراخورواقعیتبردهشود.واقعیتموجوددرکشورمادوزیم،وفاخرترینلباسمی

کندشبکهاجتماعیآفرینیمینسبتبهآنچهکهدرگذشتهبودتغییراتشگرفیکردهاست.آنچهاینکدرجامعهمانقش

مردمشکلگرفتهونسبتبهپایمالشدنحقوقخودمعترض میانبخشوسیعیاز توانمندیاستکهدر خودجوشو

هاواقداماتآتی،بایدبهحلگیریدرموردراههایمنحصربهفردیاستکهبههنگامتصمیماست.اینشبکهدارایویژگی

 .كنمتقويتوتحكیماينشبكهاجتماعياسترپاسخبهسوالچهبايدكردپیشنهادميآنهاتوجهکرد.آنچهاينجانبد

دهدحرکاتجمعیمردمماتنهادردورانباروری،ایمنشانمیتجربهچندیندههازتاریخایرانکهماازنزدیکشاهدآنبوده

ایبریم،جامعهایزندهوفعالناممیبهعنوانجامعهرسند.آنچیزیکهازآنهابهنتیجهمیحیاتوسرزندگیاینهسته

دهدوامكاناستبدادوتخطيساختارهايقدرتازکهبهصورتموثر،آگاهانهوخالقنسبتبهحوادثواکنشنشانمی

 .قدرتمندياستبردترکیبیتشکیلیافتهازچنینشبكهخودراازمیانميخواست

عهوظیفه بر امروز جمعايكه بهصورتيفطرياز و دارد قرار ما همه تشكلده حتياحزابو بزرگو هايهايكوچكو

 .ايعملكنیمهايمعینبرايچنینشبكهزندآناستكهبهصورتهستهسیاسيماسرمي

یارمتکثرازهاییکوچکامابسازمهمتریننقاطقوتاینشبکه،شکلطبیعیاجزایآناست.اینواحدهاعبارتازگروه

اند،داردوستییاخویشاوندییاهمکارینسبتبههمآشناییواعتمادپیداکردههمفکرانیاستکهدرقالبروابطسابقه

بهصورتیکهانحاللآنهاامکانپذیرنیست،زیرابهمعنایانحاللجامعهاست.اینواحدهاهموارهوجوددارند،امابهصرف

 .دهندموثریراشکلنمیوجود،شبکهاجتماعی

راه در قدم اولین همه این اینبا باید هستیم، که جهان کجای هر در ایرانیان، ما که است آن اینجانب پیشنهادی حل

هایخودراهایمانرارودرروییکدیگربسازیم؛بهتعبیرقرآنخانههایاجتماعیرادرمیانخودتقویتکنیم.بایدخانههسته

هایاجتماعیکهواحدهایبنیادینجامعهماهستندبپردازیم،اهمیتآنهارابشناسیمردهیم،یعنیبهاینهستهقبلهقرا
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هاینهفتهایکهدارندبرایماظاهرشود.خانههایخودراقبلهقراردهیم؛یعنیاگروبیشازپیشبهآنهاروکنیمتاقدرت

ماهیکبارهمدی دو اینهر پیشاز مالقاتمیتا را قدرتشبکههایگر گردهمجمعشویم. کردیماینکهفتهایدوبار

 .اجتماعیمادراینامراست

پرسیم.مامعموالگردهمجمعشويمتاچهكنیم؟ايننخستینسوالياستكهمعموالدرچنینشرايطيازيكديگرمي

رسانیم.البتهایناستكهدرقالبآنهاباكمكيكديگربهانجامميهااهمیتداردكاريآييكنیمآنچهدراينگردهمتصورمي

هایثمربخشتصوردرستینیست،اماتصوریطبیعیاست.ازاینروستکهواحدهاياجتماعياگرمحوریبرایفعالیت

هایایدآنهاراموضوعتالشدهند،لذابهایشانچیدهنشودبازدهیخودراازدستمیماننددرختانیکهمیوهقرارنگیرندبه

هایمدنیمشابهقرارالمنفعهودیگرفعالیتاثرگذاراعتقادی،اجتماعی،سیاسی،علمی،فرهنگی،هنری،ورزشی،عام

 .سازیکهازآنهاانتظارداریمبپردازنددادتادردرازمدتوپسازعبورامواجحادثهوعاطفههمچنانبهایفاینقشتاریخ

ها،احزاب،هایفرهنگیوادبی،انجمنخویشاندوندی،همسایگی،دوستی،جلساتقرآن،هیئاتمذهبی،کانونهایجمع

تشکلجمعیت حرفهها، نهادهای صنفی، گروههای میای، ورزش هم با که حاضرهایی هنری رویدادهای در یا کنند

حلقههمکالسیمی گروهفارغشوند، ها، دور یکدیگرصمیمیتالتحصیالنیکههنوز همکارانیکهبا همجمعمیشوند،

مایهاصلیگفتگووهایکوچکعضویتداریموایندستاند،و...؛هرکدامازمادرچندیننمونهازاینزیرمجموعهیافته

توانندشوندمیهمیهاییکهازاینروابطزادرسانههایجامعهماست.بلكهتجربیاتاخیرنشاندادخردهارتباطمیانهسته

هایاینشبکهازطریقتوافقبرروییکسریعتروموثرترازهررسانهعمومیدیگرعملکنند،مشروطبرآنکهظرفیت

 .آرمانبزرگبهفعلیتبرسد

قکهمازمانیموفقبهبرقراریارتباطموثربایکدیگرخواهیمشدکهدرشعاریمشترکهمصداشویم؛شعاریدقیقوعمی

توانمندیقادربهتأمینخواسته باشد.بخشمهمیاز ایجادشدهاستهاییکهاینکدرشبکههایما هایاجتماعیما

مرهونآناستکهشعاروآرمانیمشترکپیداکردهایم.تعادلطالييويژگيمهماينشعاروآرماناست،بهصورتيكه

نتوا كسانيكه آنبیفزايیمچهبسا بر قشرهاييكهاگر آنبكاهیمچهبسا از اگر و شوند، آنهمصدا با نخواهند يا نند

امیدهايخودرادرآننیابند.اینبزرگترینسرمایهماستکهبایددرپاالیشوپاسداریازآنبیشتریندقتوهمترابهکار

 .بگیریم

اکثریتمردمبرایمانکافیبود.امادریکحرکتعظیممااگرصرفاًدریکانتخاباتشرکتکردهبودیمبرخورداریازحمایت

مقاومتبرخورداررسدکهبهاجماعنزدیکشودوآنگاهازمشروعیتغیرقابلاجتماعی،اکثریتتنهازمانیبهپیروزیمی

ندیشندودرهاوحقوقکسانیکهامروزیافرداممکناستمتفاوتبااوبیخواهدشدکهتوجهخودرانسبتبهدغدغه

 .اقلیتقرارگیرندبهاثباتبرساند

جامعهنمی مشارکتتواناز ناتواناستانتظار اولیهخود تأمیننیازها از نانو جبر آندچار ایکهبخشقابلتوجهیاز

هایآگاهیهاوایکهازآزادیگستردهدرفرآیندتوسعهسیاسیراداشت.البتهعکساینرابطهنیزصادقاستوجامعه

ای،بهپیشرفتیماندوحتیدرعهددرآمدهایافسانهاساسیمحرومشوددرتأمینمعیشتیکهلیاقتآنراداردنیزدرمی

 .شودپروریوواگذارکردناختیاربازارواقتصادملیخودبهبیگانگاننائلنمیبیشترازصدقه

هایجاریبرایآزادیبیانواعدالتتوأمباشد.بههماناندازهکهمحدودیتمابراینباوریمکهآزادیزمانیدوامداردکهب

ایاندازدسترسیبهجامعهکنندهاست،وجودفقر،فسادوتبعیضدرسطحیگستردهچشمامکانبرگزاریاجتماعاتنگران

خیردورنمایروشنیبرایخروجازاینهایاسالکند،بهویژهآنکهدرسیاستآرمانیمبتنیبرقانوناساسیراتیرهمی

شود،بهصورتیکهواردآمدنصدماتاساسیبهتولیدملی،تداومفعالیتسودآوراقتصادیرابهیکوضعیتمالحظهنمی

 .هایآنانمبدلساختهاستآرزوویافتنشغلمناسبرابهدغدغهاصلیجوانانوخانواده
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برایدفراه استو متکثر یاهایخدا آنها یکیاز بهقدمگذاشتندر نباید ما تحققایرانیپیشرفته، و استبداد عظلمو

اگردستتطاولوظلمفردییا پیوندهایخودبهنظمینیازداریمتا مادر همراهیبایکیازهمفکرانخوداکتفاکنیم.

ایبهحیاتوپویاییآنیگستردهراویرانکرد،لطمهافرادیازهمراهانمانراربودوواحدیاواحدهاییازاینشبکهاجتماع

ایازاینمسیربتوانیماهدافپیشارویخویشراشناساییوبابلندترینواردنشودوباتکیهبرخردجمعی،درهرمرحله

 .هابهسویآنحرکتکنیمگام

بهحقآنانتوهمکردهاستخواستیبرایبرونهمچنیناگردرجناحیکهقدرتخودرادرمخالفتبامردموخواستههای

 :رفتازبحرانوجودداشتهباشدحداقلآنچهکهدراینمرحلهمیتواندبهاینهدفکمککنداقداماتزیراست

یابوحکمیتموردقبولهمهذینفعاندرموردانتخاباتدهمریاستجمهوریورسیدگیبهتخلفاتتشکیلگروهحقیقت .1

تقل خاطیانو برای مجازات اعمال و گرفته انجام های  ب

 .اصالحقانونانتخاباتبهصورتیکهشرایطبرایبرگزاریعادالنهومنصفانهانتخاباتواطمینانمردمازاینامرفراهمشود .2

انتخاباتبرعلیهمردمصورتگرفته .3 استدرتمامیشناساییومجازاتعامالنوآمرانفجایعیکهدرحوادثپساز

رسانه و انتظامی نظامی،  اینهادهای

اندرکاران،فعاالنسیاسیباختگان،آزادیهمهدستهایجاندیدگانحوادثپسازانتخاباتوخانوادهرسیدگیبهآسیب .4

ارهاییکههمچنانها،اعادهحیثیتازآنانوخاتمهیافتنتهدیدهاوآزونیروهایمردمیدستگیرشده،مختومهکردنپرونده

گیرد می صورت شان حقوق پیگیری و تظلم عدم به آنان واداشتن  .برای

 قانوناساسيدرخصوصتعريفجرمسیاسيورسیدگيبهجرايمسیاسيباحضورهیئتمنصفه061اعمالاصل .5

دهبرايبرخوردارياحزاب،گروههايتضمینآزاديمطبوعات،تغییررفتارجانبدارانهصداوسیما،رفعمحدوديتهاياعمالش .6

ها،بهويژهصداوسیماواصالحقانونرسانهملیبهصورتیسیاسيونگرشهايمختلفازارائهديدگاههايخوددررسانه

گیرد قرار پاسخگو خود قانون خالف اعمال به نسبت ملی رسانه  .که

7.  قالبتفسیر در قانوناساسیبرایایجادرسانههایشنیداریو44اصلبهفعلیتدرآمدنظرفیتهایایجادشده

خصوصی  دیداری

راهپیمايي .8 و اجتماعات تشکیل در مردم اساسي حق تضمین اصل اعمال با اساسي57ها  قانون

 هایاقتصادیتصویبمنعمداخلهنظامیاندرامورسیاسیوجلوگیریازدخالتنیروهایمسلحدرفعالیت .9

ایمکهازهماینکسالخوردگانراجوانوجوانانراپختهکردهاست.برایخودوشمادرازنورانیتواردشدهمادرراهیپر

طلبموامیدوارمباهمکاریوهمراهیهمهدلسوزاننظاموانقالباهدافملتدرهرمرحلهازاینمسیرازخداوندیاریمی

 .اینمسیرروشنومحققشود

 میرحسینموسوی

 ۸۸شهریور ۱۲
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درباره بازداشت بهشتی و الویری – ۱۲بیانیه شماره 

بسمهللاالرحمنالرحیم

آسیب بهشتیومهندسمرتضیالویریمسئوالنكمیتهپیگیریامور آقایاندكترسیدعلیرضا خبردستگیریبرادرانعزیز

ان ستاد ایثارگران كمیته مسئول مقدم سردار و اخیر ایام حوادث دردیدگان ابهام و شگفتی از موجی اینجانب تخاباتی

 .دلبستگانبهنظاماسالمیایجادكردهاست

ناحقریختههایبهانددرحالیكهجرمیجزپیرویازراهانقالبودفاعازاجرایعدالتدرموردخونآنانبهبندكشیدهشده

برنددرحالیاندندارند.آناناینکدرزندانبهسرمیافتادهشدهوكمكبهخانوادهبیگناهانیكهپسازانتخاباتبهزندان

کهعامالنفجایعاخیرآزادندومسئوالنادعامیكنندحتمابهجنایاتیكهرخدادهاسترسیدگیخواهندكرد.آیاباازبین

 دهید؟راانجاممیکردنداینکاربردناسنادجنایتودربندکردنکسانیکهحقوققربانیانراپیگیریمی

حرمتانسان یحفظفیولده. فرزندانشانپاسداریمیالمرء در مدعیانپرچمداریانقالباسالمیها مردماینكاز شود.

 اید؟پرسندحرمتشهیدمظلومانقالبآیتهللادکتربهشتیرادرخانداناوچگونهرعایتکردهمی

ایران  !مردم

برایبازگرداندنآرامشبهجامعهقرارنیستباپاسخیخردمندانهروبروشود.روزهاییهایشماکامالپیداستکهتالش

پیش در حوادثیسهمگینخطیر از استكه بهشتییكنشانه دكتر دستگیریكسانیچون است. گرفته قرار خبررو تر

 .ماندرساندباقیمیدهد.اماباطلرفتنیاستوآنچیزیكهبهمردمسودمیمی

مكثفیاالرض.آرامشوهوشیاریخودراحفظكنید.سلسلهحوادثجدیدیكهآغازشدهاستبهاماماینفعالناسفیو

هاشماراتحریكماننددیگرتحركاتكوراینایامبرایمخالفانشماجزخسارتباقینخواهدگذاشت.مراقبباشیدكهآن

 .وكشورتانلطمهنزنندنكنندوبههنگامنابودكردنخودبهكاشانه

اینجانببهویژههتكحرمتیكهازبهشتیمظلومشدهاسترابهفرزندانآنشهیدوشاگردانوپیروانودوستداراناوو

ایجادگویموازخداوندآرزومندمضایعهتمامیدلبستگانبهانقالبواسالمتسلیتمی ایكهبااینعملدرقلبمردمما

 .اودانهكردنآبرویاینخاندانجبرانشودشدهاستباج

 میرحسینموسوی

 ۸۸شهریور ۱۱

  



  27 
 

  

روز قدس – ۱۳بیانیه شماره 

بسمهللاالرحمنالرحیم

روندحوادثچندماهگذشتهبدونتردیدیکنقطهعطفمحسوبمی نتایجیبسیارراهپیماییروزقدسامسالدر شود.

بلکهفضلیعاموتادانتظارمیمبارکازآنچهدراینمناسبتاتفاقاف رودکهمختصبهیکسلیقهویکگرایشنیست،

هاینادرستدستاوردیبرایتمامکسانیاستکهدراینسرزمینریشهدارند،حتیاگربرخیازآنهابهخاطرپیشداوری

 .اینکوامروزنتوانندایننعمتورحمترالمسکنند

دوراندیشی میوه میهایاینبرکت، ما به بارها او بود. اگرگفتبنیانامام شما پساز که بگذارید چنان هایدرسترا

ولیاوخوددر کنیم، بهدرستیادا را نتوانستهباشیمحقاینرهنمود شایدما خرابکنند. را خواستندهمنتوانندآنها

هاییازاعتمادمردمبرافراشتوعالوهبرآنپایههایجمهوریاسالمیرابرکرد؛تمامیستونگونهعملمیاشاینسیره

 .درهرسالچندینسنتومیعادبرایحضورعملیآناندرصحنهقرارداد،تاكسیقادرنباشداینشالودهرادیگرگونكند

وانبدونتامینوتتوانمردمراازصحنهدورکرد.باچنیندعوتینمیروزقدسازجملهاینمیعادهاست.باچنینسنتینمی

ترویجعدلدرداخلبهوقوعستمدردوردستمعترضبود.آنگاهاواینمناسبترانهفقطمختصبهفلسطین،کهروز

ایباقینگذارد.اینکارزشاهتمامآنپدردلسوزبرایپرکردنمستمرصحنهازمستضعفینواسالمنامیدتاکمترینشائبه

 .شودمعلوممیحضورهایمیلیونیمردم

هایشانبررویدردمشترکیکهتمامیآنانسیسالپیشازاینامامماازمسلمانانجهانخواستباحفظتعددوتفاوت

آزردهمصداشوند.چقدراینپیامباسخنامروزمانزدیکاست؛اسالمنگفتهاستبرایآنکهوحدتپیداکنیمبایدرامی

هاستوقدسروزیاستكهمسلمانانبایدباایمدرعینقبولتفاوتتیکهمابداندعوتشدهمثلهمبیندیشیم.آنوحد

دیدگاه اینمناسبتبهیکپسندهایخوددرماندردهایمشتركتحملتنوعدر اینروستکهاگر از دنبالکنند. شانرا

گذاردودیگررایشآرزوشدهاستباقینمیدهد؛آثاریکهبسیاسیتعلقیابدسالبهسالشکوهخودراازدستمی

 .تواندروزاسالموروزمستضعفانباشدنمی

هایگوناگونراآمیختهبایکدیگربهصحنهبیاورد.روزقدسامسالمااینگونهنبود،امابرایآرماناینروزآناستکهرنگ

هایدرمیانکسانیحاضرشدمکهجمعیازآنانبامشتچنینچیزیبود.اتفاقااینجانبآخرینجمعهازرمضانامسالرا

گرهکردهبهپیشوازمآمدهبودندوبرایمآرزویمرگداشتند.درمسیرپرهیاهوییکهبایکدیگرهمراهشدهبودیمسیمایشان

آنکسیشکستهارادوستدارم.ومیدیدمپیروزیماآنچیزینیستکهدرکهآنچهرهدیدمکردمومیرامرورمی

 .بخورد.همهبایدباهمکامیابشویم،اگرچهبرخیمژدهاینکامیابیرادیرتردرککنند

ترینشکلکردندبیشترینبهرهراازآنبردند.آنهابهواضحمیازقضاآنهاکهازرخدادهایقدسامسالاحساسشکست

رمردمبهجاینگذاشته،بلکهآنرافراگیرترکردهاست.اگرسابقهکمتریناثریدرحضودریافتندکهسهماهخشونتبی

هایخودرانتیجهوپرخطابودنسیاستفرصتروزقدسنبودچهبساتاچندماهدیگرکهمیقاتبهمنفرابرسد،آنانبی

 .سیاردیربودکردنبشدندکهبرایچارههایسنگینعملکردخودروبرومیکردندوزمانیباهزینهمالقاتنمی

خشونتچارهسازنیست.ادخلوافیالسلمکافه؛همگیدرمسالمتواردشوید.خشممرکبیاستکهسوارخودرابه

می تحریکزمین امنیتیو رفتارهایزشت درمقابل اینزند. اگرچه عصبانیشوند، دارند حق تبلیغاتیمردم مدوام های

هایماننتیجهایکهازخودصبروخردنشانبدهیمازکوششکند.مابهاندازهدنمیحقانیتتغییریدرتبعاتخشمآنانایجا

دلیلبلغزیمچهبساکهحاصلیکهفتهویکماهتالشرادریکروزویکصحنهجاهایبیگیریمواگربهسویتندرویمی

وخردمندبینندکههوشیاروخردمندند،حاکمانمیترازسویبگذاریم.مردمماازآنروخودراشایستهرفتارهاییمناسب

 .کسیاستکهنهفقطمیانخوبوبد،بلکهمیانخوبوخوبتروبدوبدترتمیزبدهد
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بریموبدانخوبترازنتایجیکهدرروزقدسبهدستآوردیمهنوزوجوددارد،کمااینکهبدترازوضعیتیکهازآنرنجمی

اعتراضمی پیشکنیم در هست. نیست.نیز رفتارهایساختارشکنانه نتایج روشنیاز تصویر تاریخیما شرایط در و رو

گونهكهدرنامهفرستادهشدهبرایتمامیمراجعتقلیدبهعرضرسیدافغانستانوعراقدوعبرتبزرگدردوسویهمان

کنند،زیراهاماراازاستیفایحقوقمانمنصرفنمیهاینعبرتسرزمینماهستندکههرگزنبایدآنهاراازنظردورکنیم.البت

 .هایسنگینیسرنوشتخودرابهبودببخشیمماآنصبوریوداناییراداریمکهبدونپرداختنچنینهزینه

ایکهایم.هیچكلمهتوانداینهدفبزرگرامحققکندپایبندیبهشعارهایزرینیاستکهانتخابکردهآنچیزیکهمی

نمی دهدبهبازسازیهویتووحدتملیما قرار تحتتاثیر برادریمیانمردمرا اسالمرحمانیرادوستیو ما انجامد.

شودپوستینیوارونهکهاینکبهنامدینازسویبخشیازحاکمیتمعرفیمیدانیموآنچیزیرادرماندردهایخودمی

 .بینیممی

ما نخستینشهستیم. اخالقی اصالت به اسالمی جمهوری بازگشت و اساسی قانون تنازل بدون اجرای خواستار ما

شناسیمکهطلبمیومرجهرجخواهیم،وآنانیراساختارشکنوجمهوریاسالمینهیککلمهکمنهیککلمهزیادرامی

 .زنندکنندوبنابرامیالشخصیبهتعطیلاصولقانوناساسیدستمیبهانهازموازیناسالمیعدولمیبابهانهوبی

خود از اینك مردم داشتند. آرزویشرا ایرانیان این پیشاز سیسال نیستكه چیزی آن كشور فضایسیاسیامروز

اینسوالیاساسیاستكهجادارد .هایمانبازداشتوبهشرایطفعلیرساندراازرسیدنبهآرمانپرسندچهچیزمامی

 مانیزپرسیدهشود.ماچهبایدبكنیمتاسیسالبعدازنوباهمینپرسشروبرونشویم؟هایامروزوفردایدربارهكوشش

مانمتکیهایروزمرهاجتماعیخودرابهزندگی–یسیاسیرسیمکهدستاوردهاماتنهادرصورتیبهایناطمینانمی

کمنداشته اینقبیلدستاوردها از درطولیكقرنگذشتهمردمما تاکنیم. متکیبهمبارزهبودهاست؛ اماهمهآنها اند،

می خسته مردم همینكه و بود زنده داشتایندستاوردها تالشوجود و میفضایجهاد تصور یا بهكشدند باید ردند

میخانه میان از محصول بازگردند دائمیاستزندگیهایشان آنچه دائمینیست. اما امریمقدساست، مبارزه رفت.

 .است

آنسال در رزمندگانخوددرهشتسالدفاعمقدسآموختیم. از جبههایندرسیاستكهما گروهدر دو هایجنگها

امبارزهكردندوسپسبهنظرشانرسیدوقتزندگیكردنرسیدهاست؛وقتآنشدند؛گروهنخستایامجنگرحاضرمی

وگروهدومكهبرایمعنویتیسرشارتربهجبههمی برایایثاركهپولرویپولبگذارندوبرجرویبرجبسازند. آنها رفتند.

 .مندشوندآنجابهرهرفتندتاازفضاینورانیشدند؛میکردنعازمجبههنمی

کردند؛اندهضماینکلماتآساننباشد،اماواقعیتدارد.نهآنکهایثارنمیشایدبرایکسانیکهآنفضاراتجربهنکرده

امادرمقابلآنگوهرهاییکهبهدستمی آنانبودند. گذشتگیآوردندباورنداشتندکهدارندازخودنامدارترینقهرمانانما

ایآرامبرایپاسداریازحیاتی،یاشانشروعشد؛مبارزهازندگیکردندوپسازآنمبارزههایجنگرکنند.آنهاسالمی

 .توانستیمهشتسالبادستانخالیبایستیمالاقلخاطرهحیاتیکهچشیدهبودند.اگرآنهانبودندمانمی

 را ایثارگران کمیته و کردند مفتخر مرا آنان انتخاباتوقتیگروهیاز زمان فعالدر یکیاز عنوان هایستادترینبخشبه

اندبارجمعشدهگفتندبهامیدتجدیدنورانیتایامامامگردهمکردموچونمیاینجانبشکلدادنداحساسسربلندیمی

نقطهدانمکسیدرمیانملتماباشدکهبهآنانمباهاتنکند.آنهادرستدردیدم.بعیدمیترمیخودرابهمراتبسنگین

 .مشترکسبزیقراردارندکههمهمارابهیکدیگرپیونددادهاست

ایکهآنانآفریدنددرانتظارمانیزهست.بهتاسیازآنانمانیزبایدراهسبزامیدرازندگیکنیم؛دراینصورتهمانمعجزه

اندامریگذراوموقتینیست.اگرهمهکردهاهمیتروزقدسامسالدراینبودکهنشاندادحیاتجدیدیکهمردمانتخاب

 .هایماننشستهبودیمودرعینحالاینپیامباهمینصراحتابالغشدهبوددستاوردماهیچکمترنبوددرخانه
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زندگیکردنیعنیهرروزوهمزمانکهدرخانه هایهایمانوسرکارمانودرکوچهوخیابانوبرسرمعیشتراهسبزرا

مرهخودهستیماینپیامباغیرقابلانکارتریننداتکرارشود،آنگونهکهمسلمانبودنوایرانیبودنواینزمانیبودنماروز

پرسندچگونه؟شودبالفاصلهمیهایاجتماعیویازندگیکردنراهسبزمیشود.وقتیکهسخنازتقویتشبکهتکرارمی

هایاجتماعیکهوجودندارندراشکلدهیموقدرتمندکنیم؛سخنازآنستشبکهگونهکههستید.سخنازآننیهمان

هایاجتماعیاستکهبهصورتطبیعیوبههدایتیفطریدرمیانشانشکلگرفتهاست.استكهقدرتمردمدرشبکه

 .بایداهمیتآنهارادرککنیم

افتادهباشدباسرعتیباورنکردنیدرحالرشداست؛بهروزقدسامسالنشانداداینشبکههمچوننوزادیکهبهراه

دارد.آنشودوهمگانرابهتحسینواحترامنسبتبهخودوامیکندوبهزودیبالغمیزودیسخنگفتنراهمآغازمی

اتذكردائمیاهمیتگیردوبهاییكهدرحوالیآنشكلمیایكهبرعهدهماقرارداردآناستكهباتكثیراندیشهوظیفه

کنیم پرستاری آن از مبارك پدیده  .این

ایودعوتبهامریناشناختهنیست.بلکهشودراهسبزرابایدزندگیکردسخنیپیچیدهوتازهبههمینترتیباگرگفتهمی

بهخالفتوجهدادنبههمانچیزیاستکهداریدتجربهمی مردمما اینکهحرکتامروز و آغازکنید، عهدهایپیشین،

هاییکهادامههاوسرزندگیهاوهوشمندیهاویکرنگیپوشیهاوپیوندهاوچشمنوعیاززندگیاست.درهمصدایی

 .کنداینمسیرمستلزمآناستحظیوجودداردکهزندگیراسرشارترمی

کند.مردممابرایاستیفایحقوقنیازمیهابیعالوهبرآندرداناییملتماقدرتیهستکهاوراازتحملبسیاریرنج

خودازپرداختنهزینهمضایقهندارند،زیرابهشترابهبهادهندونهبهبهانه.امادرعینحالاگربراینتایجیکهازحرکات

 .خواهیمبایدشجاعتوفراسترابههمبیامیزیمآوریمدواممیاجتماعیخودبهدستمی

هاییقرارگرفتهاندکشوردرآستانهبحرانرسیاستخارجیغلطوماجراجویانهدولتیکهمردممابداندچارشدهاینکبراث

منطقمبارزهپیشمی با اگر قشرهایمحرومخواهندپرداخت. انگارانهرفتیمشایدسادهاستکهبیشترینخسارتآنرا

 .خواهیممسیرسبزرازندگیکنیمچنیننیستست،امازمانیکهمیكردیمكهاینیکامتیازبرایراهسبزماتصورمی

هستیمکهبایدنسبتبهچنینمشکالتینگرانباشیموحساسیت اینما اینزندگانیماستو ماستو کشور اینجا

بهآمارهایرسمیمنتشرشدهازسویمراجعرسمیهمیندولتده اتکا اقتصاددانانبا میلینشاندهیم. ازها ارددالر

ظرفسال را واکنشدهندهایگذشتهمفقوداعالممیدرآمدهایارزیکشور ومراجعیکهبایددرمقابلاینامر کنندو

 .اندهایسیاسیافتادهتواندچندارتشراتجهیزکنددرگیروداریارکشیتفاوتنسبتبهحجماینارقامکهمیبی

شوداهمیتبدهند؟اگرمانسبتبههاییکهبراثررفتارهایشانبرمردمتحمیلمیرنجازکدامیکازآنانانتظارداریمبه

كهاقتصاددانانماکندحساسیتنشانندهیمدیگرینشاننخواهدداد؛كمااینآنچهزندگیدراینخاکوبومرامختلمی

هاداشتهباشنددراعتراضخودخالقدرزندانبیمناكازآنكهسرنوشتیشبیهبهمعترضیننسبتبهوقوعاعمالخالفا

اینك اما دولتكافیبود. یك كردن برایساقط كشور درخزانه دالر بیستهزار شدن زمانیمفقود هستند. تنها كامال

 .انگیزدفریادهایاخطارنسبتبهگمشدنچنینارقامگزافیكمترینواكنشیبرنمی

ایضمنتشریحبرداشتخودازراهسبزامیدهرچیزیکهمنافعملتایرانخارجدرنامهاخیراگروهیازاساتیدایرانیمقیم

هایكردندکهباسپاسگزاریازحمایتملتراتامینکندهدفاینجنبشمعرفیکردهبودند.برایناساسآنانتوصیهمی

کتنکنند.اینجانبنظرآنانراپسندیدموبرآنصحهدیگرظرفاینچندماهازآنهابخواهیمدرهیچتحریمیبرعلیهایرانشر

هایبسیاربرمردمیاستکهمصیبتدولتمردانمالیخولیازدهبرایشانبلکهتحمیلرنجگذاشتم،زیراایننهتحریمیکدولت،

 .الفیمکافیاست.راهسبزرازندگیکردنبهاینمعناستومابااعمالهرگونهتحریمیبرعلیهملتخودمخ
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گذارندازضرورتزندگیکردنراهسبزنگفتهبود.اینیکنمونهاست.کسیبهکسانیکهاینخواستهرابامادرمیانمی

مابقیمانیزازاینضرورتآگاهباشیمیانباشیمبههدایتیفطریدرهمینمسیرهستیم،لذاضرورتنداردکهاینشیوه

 .هاکافیاستازآنآگاهباشیموپرستاریکنیمرابهیکدیگرتلقینکنیم؛تن

زندگیادامهداردوافرادموقتیهستند.هرجمعیوجماعتیكهسرنوشتخودرابهبودونبودكسانپیوندزدندسرانجام

دلیلقائلسرخوردهشدند.هرگاهمردمیبرایبهتنییاافرادیازهمراهانعادیخودامتیازاتبی–حداقلبافقداناو–

 .طلبانمجالدادندكهدرآنانطمعكنندشدندسرانجامتشخیصعقالنیخودرادرمقابلخواستآنانواگذاركردندوبهجاه

می كه قدممردمی نخستین از كه دارد جا كنند تجربه را كریمانه حیاتی و بایستند خود سرپای بهخواهند كه هایی

هاپیشگیریكنند.تولداینجانبنههفتممهركهروزآشناییباشماست.حتیاگریندقتانجامدبابیشترشانمیناكامی

روزهفتممهربهدنیاآمدهبودمنیزجانداشتحركتشمابهكیششخصیتآلودهشود.امیدوارماینكلماتمراصمیمانهو

 .گونهتلقیكنیدحقیقتوتعارفنفسیبیازسرنگرانیونهیکشكسته

 میرحسینموسوی–برادرشما

 ۸۸مهر ۶
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آبان ۱۳به مناسبت  – ۱۴بیانیه شماره 

بسمهللاالرحمنالرحیم

درتاریخمعاصرماسیزدهمآبانیادآورسهحادثهاست.درنخستینازاینرویدادهاامامخمینیازایرانتبعیدشدونهضت

ایبایدخودراشماتتکردهباشدکهچرااینراههدستآوردنچنیننتیجهدرفترتیسیزدهسالهفرورفت.رژیمشاهپسازب

پیشازآنبهکارنبست.یکقیامبودویکامامکهوقتیازصحنهدورشددیگرچیزیازشورتحول خواهیحلسادهرا

د،زیراهرگزچنیننیستکهیکفردباقینماند.آیابهراستیامامخمینیدرحرکتیکهآغازکردتنهابود؟هرگزچنیننبو

هابتواندبهتنهاییدرصحنهجامعهتحوالتنمایانایجادکند.پیرواناوبسیاربودند،اماآنانشبیهبهیارانینبودندکهسال

 «… رهبرماآنطفلسیزدهسالهاست»بعدپیرامونشراگرفتند،آنزمانیکهگفت

آموزانیکهبرایتظاهراتدرمحوطهدانشگاهتهرانگردآمدهبودندسیزدهسالهاست؛دانشدومینسیزدهمآبانروزرهبران

ترینکشتارهاقرارگرفتند.تجربهرژیمازحوادثدههچهلبودکهموجبچنینحرکاتخونینیشد.وموردیکیازسبعانه

یابند،حالآنکهزمینهکنندهدستمیننتایجخیرهتصوربرآنبودکهاگرباهمانقاطعیتگذشتهعملکنندازنوبههما

هاتغییرکردهبود.دیگراجتماعیکامالتغییرکردهبود؛زمینتغییرکردهبودوزمانتغییرکردهبودومهمترازآنجانانسان

روبرونبود.اینبارکسانیگرداوجمعشدهبودندکهشایدب هاندازهپدرانشاناوراحکومتشاهنشاهیبایکامامتنها

همچونپدرانشانبرایبهنمی آنها سینهداشتند؛ در بهاندازهامامخودشور اما بودند، نشنیده سخنانشرا شناختندیا

 .درپیشماتتشوندافتادنالزمنبودکهپیراه

ازآنماجراناگفتهماندهباشد؛ازدربارهسومینسیزدهآبانبسیارگفتهشدهاست،تاجاییکهبعیداستکمتریناطالعی

امام خط پیرو را خود که بودند دانشجویان این ظاهرا پیرویکرد. دانشجویانمسلمان از امام رویداد این در که آن جمله

لدادنیکازرهبرانوفرماندهانانقالبدرشکخواندند،امادرواقعاینامامبودکهحرکتآنانرادنبالنمود.قطعاهیچمی

شودوبهکردندبعدازچندروزحادثهتماممیبهآنچهدراینروزاتفاقافتادنقشینداشت.حتیخوددانشجویانتصورمی

ترازانقالباولنامید.تنهاامامیکهدردگردند.ولیاماماینرویدادراپیگیریکردوآنراانقالبیبزرگهایشانبازمیخانه

هایفرمانبروخشکازخودجوششییافتهازچوبایشکلداندکهجامعهسالهراچشیدهباشدمییکسکوتسیزده

دانستکهگذرازیکگردنهتاریخبرایسعادتهیچملتیپسندید،زیرامیایندارد.اومردمرارهبرمینداردوحیاتپاکیزه

بصیرتیبر چنانخودانگیختگیو از آنانباید بیراههکافینیست. از را نسلیبتوانندراه هرعصریو خوردارشوندکهدر

کردبهبشناسندوبپیمایند.مردمماامروزرهبرانندواینهمانآرزویبزرگیاستکهامامبرایآنانداشت.اومارادعوت

 .کردسویآنچیزیکهمارازندهمی

تصوراستکهحرکتمردمبراثربازداشتهشدنرسد.آیاامروزقابلاهمیآنکسیزدهمآبان،اینسبزترینروزسالدوبارهازر

ایم،وهمراهیازهمراهیخاموششود؟اگراینگونهباشددستاوردهایچهلوپنجسالتاریخمعاصرخودراازدستداده

هاییکهایم،ریشهکهسبزشدههاستهایانقالبیماست.مابهاتکایاینریشهایازریشهاگرچنیننباشدایننشانه

کنند.بهاینخاطراستکهجاداردباهراگرازآنهادورشویمبههمانچیزیتنزلخواهیمکردکهمخالفانمردمآرزومی

 .آمیزداشتهباشیمتالشافراطیدراینجهتبرخوردیاحتیاط

انقالببهدستنااهالنونامحرمان،ازناچیزشمردنمیراثپرستانوسپردنحرکتماازواگذارکردناسالمبهجبههخرافه

مبارزاتیک میوه ریشهو بیگانگینسبتبه جداییو از و تصوراتیگنگ، جایگزینکردنآنبا ایرانو هایصدسالهمردم

اینکارسودیمالحظههایبیگانهبرترویجچنینتمایالتیاصراردارندشایددربرد،واگربرخیدولتاشنفعنمیتاریخی

نشینندوبههمانمقدارآزادیوکنند.آنهااگرالزمباشدباوجدانیآرامبرسرجنبشامروزایرانیانپشتمیزمعاملهمیمی

کنندودراینقناعتقابلسرزنشنیستند.وجودداردبرایملتماقناعتمیتوسعهسیاسیکهدرکشورهایهمسایه

 .شویمهاگرمصالحخودرابهدرستیتشخیصندهیمبایدمالمتاینماهستیمک
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رساند؟کدامرسیم؟چهچیزمارابهآنمیپرسد.کیبهآنمیافتدازپیروزیمیاینروزهاهرنگاهیکهبهنگاهیمی

الاستووعدهخداوندکهبخشد؟تمامیوجودمادعاوسواندازد؟وچهچیزآنراکمالمیقدمواقدامآنرابهپیشمی

فرمودهرآنچهمسئلتکنیممقداریازآنرااجابتخواهدکرد.وآتاکممنکلماسالتموه.)وازهرآنچهازاوخواستیدبه

خواسته همینکه داد(. میشما متولد جامعه وایدر ممانعتکند آن شدن برآورده نیستاز هیچکسقادر دیگر شود

 .توانندبرمقادیریچونزمانومیزانوشکلتحققآنتاثیربگذارندهاتنهامیدولت

هابهقدریکهبصیرتوآگاهیازخودتوانیمبراینمقادیراثرداشتهباشیم؟آری.المعروفبقدرالمعرفه؛انسانآیاماهممی

هایخودگنجماهمردممابیشازآنکهازرنجگیرند.کمااینکهدراینچندهاقرارمیگذارنددرخورنیکوییبهنمایشمی

 .اندمندشدهبهدستآوردهباشندازبرکاتخردمندیخودبهره

نشانمی زیرا اینیکبشارتاست، عقالنیاستو یکمسیر ما خواستهراهسبز سر بر انتها تا ما که هایخوددهد

ا رفتارهای و تندروی دچار اگر ایستاد. خواهیم بازمستحکم راه نیمۀ از خالی دستانی با که نکنید شک بودیم فراطی

میمی باز تفریط برای را راه افراط زیرا خارجیگشتیم، سیاست به دارید نیاز مثال به حقیقت این قبول برای اگر کند.

بهاغراضتبلیغاتیآلودهکردنددولتمردانبنگرید.همانوقتیکهآنانمناسباتبین وازخردورزیومتانتالمللیکشوررا

شدحدسزدکهبهزودیمصالحبلندمدتمردمرابههیچمعاملهخواهندکرد.شانزدهسالپیشازاینتهیهکنارهگرفتندمی

کردند.هاانجامآنرایکخبرمهمتلقینمیایتهرانامریبودکهنهمسئوالنونهرسانهسوختبرایتاسیساتهسته

ایکشور،کهاینهمهجاروجنجالبهخوددیدهوچندینتحریمبرایملتبههایهستهمحصولفعالیتامروزقسمتاعظم

اندکی و لطفکنند بعدها شاید شود، تحویلکشورهایدیگر ساده نیاز برایتامینهمین باید گویا است، آورده همراه

 المبیننامیدهشود؟آشکار،کهچنینتسلیمیفتحسوختدراختیارمابگذارند.آیااینیکپیروزیاست؟یایکتقلب

دستیازاینحقوقدولتمرداننهمشکالتجهانراحلکردندونهبرحقوقتردیدناپذیرملتخودتاکیدنمودند،کهباگشاده

زواگذاریحتیاگرباتالشدلسوزانا .گرندعقبنشستند.آنهانشاندادندکهحتیدرتسلیمشدنوکرنشکردنافراط

ایم،هایدولتمردانایمننشدهایجلوگیریشودازعواقبافراطوتفریطآمیزهستهدستاوردهایکشوردرزمینهانرژیصلح

 .هاوفشارهایبیشتربهملتمافراهمکردهاستزیرارفتارهایآنانزمینهرابرایاجماعبینالمللیجهتاعمالتحریم

–بلکهبهامیدخدابسیارزود–اینماجرابیاموزیمآناستکهخوددچارافراطنشویم.دیریازودتوانیمازچیزیکهمامی

کنند.آیاآنروزبایدکشوریتخریبشدهبرایملتباقیبماند؟آنچیزیکهامروزبایدنگرانمخالفانمردمصحنهراترکمی

اشکسیرانداردکهدراینبارهابرازنگرانیکند.ساختنفردارالیآنباشیممصالحکشوراست،زیراکشورجزصاحباناص

بایدازامروزآغازکنیم.بایدبرایفرداچنانمهیاباشیمکهاگرهمینفرداازراهرسیدیکهنخوریم.بایدهریکازمامردمنه

 .فقطنقشپیشواییکهمسئولیتآنرانیزبرعهدهخوداحساسکنیم

بر تاریکیقدمتاکید در چنینراهبردیما با کلیدیبرایساختنفرداست. قانوناساسییکراهبرد تنازل اجرایبدون

میراثنمی و نسلگذاریم مبارزات از مانده جا به نمیهای تقلیل هیچ به را پیشین آرمانهای از آنچه هر و ودهیم. ها

زندگیخواسته با بماند جا راهایمانکه آن بلکهبهدستمیهایخود آنچیزی، تمام ظاهریهرگز ساختار زیرا آوریم،

بخشاصلیاینواقعیتزندگی واقعیتدارد. جامعه در ظاهریقسمتاصلیآنچیزینیستکه دستگاه هایماست.

لباسمی و کند تبهکاراندستگیر همچون انقالبرا فرزندان مردمتواند و بپوشاند قامتشان بر بامیهایتحقیرآمیز توانند

تواندآنانرادراند؟دستگاهظاهریمینگاهشانازآنانقهرمانبسازندوبهآنانافتخارکنند.دراینرودرروییکدامیکبرنده

تواندآنانرادرپیشگاهوجدانخویشحاکمبداند.بهراستیکدامیکازاینهاینمایشیمحکومکندونگاهمردممیدادگاه

واق در میدو حکومت جامعه توهینعیت برخوردهای با ظاهری دستگاه خانوادهکنند؟ خود وآمیز سرافکنده را آنان های

بیند.کدامیکازایندونگاهبرچشندسربلندمیهاییکهمیکامیهایمردمآنانرادرعینتلخخواهدونگاهخوارشدهمی

هادرنگاهمردماینهمهقدرتوجودداردوتااینجایکارهنوزحرفیازهاچیرهاست؟دقتکنیدکهتناحساساینخانواده

توانندهاتنهاییوعسرتتدارکببیندومردممیتواندبرایاینخانوادهایم.دستگاهظاهریمیهایآناننگفتهدیگرتوانایی

توانددانشجویانغریبرابهجرمتگاهظاهریمیآنانرادرآغوشبگیرد؟بهراستیکدامیکازایندوبرکارخودغالبند؟دس
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هایخودازتوانندباحمایتهایاجتماعیمیابرازعقیدهازخوابگاهمحرومکندومعیشتآنانرادرتنگناقراردهدوشبکه

ت؟بلکهاساساتقابلیآنانپشتیبانیکنند.تاثیراقدامکدامیکازآنهابیشتراست؟بهراستیکدامیکازآنهاقدرتمندتراس

هایماستکهبههرامریدرنظمظاهریجامعهمعنامیانایندووجودندارد؛یکیهستودیگرینیست،زیرااینزندگی

هایمانصحنهجامعهرابخشد.مادرچندماهگذشتهنهباشکستنایننظم،کهباتغییرمعنادادنبهآنازراهزندگیمی

هایخودبهآنچهنیازیبهشکستنایننظمداریمدرحالیکهدرهرشرایطیاینماهستیمکهبازندگیتغییردادیم.ما

 .دهیمجهتمی

محابامعطلبمانندحقیقتآناستکهبعدازایننیزراهماایناست.درشرایطیکهاصولمتعددقانوناساسیبتوانندبی

هایآیداگرزندگی.ساختارسیاسیکشوراگربهتریننظمممکنباشدبهچهکارمیفرقیمیانقانونخوبوبدوجودندارد

مابهآناعتبارنبخشد،یعنیمعنیبرایشتدارکنبیند،آنراتنفیذنکندواجرایبدونتنازلآنرامطالبهننماید؟بههمین

تنهادرصورتیمیهایواضحبودمترتیباگراینساختارواجداشتباهاتوعقبافتادگی اصالحکنیمکها توانستیمآنرا

 .دادیمهایخودانجاممیکردیمواینکاررابازندگینخستمعنایآنرااصالحمی

نمیالبتهبسیارندملت بهجا را ترجیحمیهاییکهاینتواناییخود درآورندو آنها بهقدرتمندانوابگذارند. دهندقدرترا

 .وانیستند،ولیمردمماهستندجامعهخودپیش

گویموسیزدهمآبانمیعادیاستتاازنوبهیادآوریمکهدرمیانمامردمرهبرانند.اینروزعزیزرابهملتایرانتبریکمی

شیبرایگروهیازآفرینندگاناینمناسبتکهاینکدربندندودیگراسیراننهضتسبزازخداوندآزادی،شکیباییوپادا

 .کنمهایبلندشانآرزومیمتناسببانیت

 میرحسینموسوی

 ۸۸آبان ۱
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به مناسبت سالگرد تشکیل بسیج – ۱۵بیانیه شماره 

بسمهللاالرحمنالرحیم

انقالب تاریخ در موثر نهاد این تا فرصتیاست خمینیو امام سوی از مستضعفان تاسیسبسیج سالروز آذرماه پنجم

گاهیدوبارهقرارگیرد.بسیجچهبودوچههستوچهبایدباشد؟بسیجراچهچیزساختوچهچیزاسالمیدرمعرضن

قهرمانتمامیسلیقه و کرد گرایشنامدار و دورهها در آنسابقهدرخشانوها داد؟ اینسرزمینقرار تاریخمعاصر ایاز

هایگرانبهدستنیآمد.سازماندهیبرترنبودکهازبسیجهایکالنوسالحدستاوردبزرگکهبسیجنامیدهشدبابودجه

توانایی که نظامینبود قدرت ساختو نیتاسطوره بلکه داد، شکل را راهایبسیج بلند بنای عمیقاین هاییپاکو

پیامبر)ص(رابهیادشودگویندگانوشنوندگان،یارانهاییراپرورشدادکههنوزهرگاهازآناننامبردهمیبرافراشتواسوه

 .آورندمی

بسیج اینامام پیشاز سیسال ایستادگیملتماست. شجاعتو نهاد و انقالبنماد تاریخ بسیجدر این، بر عالوه

مستضعفانرادرمقابلهبااحتمالحملهنظامیابرقدرتهابهوجودآوردواینموثرتریناقدامممکنبرایپیشگیریازآن

ترازآنرادراختیارنداشتهباشندوهایبزرگوکوچکمخربراینسهدهههیچسالحیوجودنداشتکهقدرتخطربود.د

پشیمانمی یا گزندرساندنبهاینخاکمنصرفو از چیزیکهآنانرا قدرتتنها کردمالحظهشجاعتمردمیبودکهاز

ورزیدند.بسیجقابیبودکهاینچهرهازملتمارابهخودکوتاهینمیهاوحقوقترسیدندودردفاعازآرمانقدرتمنداننمی

 .گذاشتنمایشمی

هایگوناگونمردمما.زمانیکهپدردلسوزماایننهالراغرسگاهیبودبرایظهوریکپارچگیاقشاروسلیقهوبسیججلوه

می گفت: میلیو»کرد بیست باید دارد، جوان میلیون بیست که باشدکشوری بسیجیداشته ن چگونه«. هدفی چنین

کرد؟بلکهمقصوداوازارتشبیستتوانستتحققبیابداگربسیجبهیکسلیقهیانحلهیافرقهیاقشرتعلقپیدامیمی

ترینبیههایجامعهرادرخودجمعکند؛شآنظرفیورنگیبودکهبتواندتمام،یاالاقلاکثریتعظیمیازرنگمیلیونیایجاد

شودوهمهاقشارمردمما،حتیبرخیازاقلیتهایهایساالرشهیدان)ع(کههرسالهدرکشورمابلندمیچیزبهپرچم

 .آورددینیراگردخویشمی

اگربسیجبهیکیازبزرگتریندستاوردهایتاریخیملتماتبدیلشدبهخاطرتوجهبهچنینرمزهاییبود،واالازصرفیک

تبدیلانسان هنر شدنبانامچنینهنرهاییساختهنیست؛ پیروز ماندنو پایدار هنر مخلصخدا، هاییعادیبهلشکر

 .دستانیخالیوهنرمحورومایهوحدتوسربلندییکملتتاریخیوبزرگقرارگرفتن

نام نوعیاز داستانهمیناست. نشانهاینکنیز و ظواهها کلماتو نوعیاز لحنها، نوعیاز لهجهر، و نوعیازها ها،

تمامیبسیجیاننامداروگمنامیکههایبزرگمیهایعشقوانساننیستندکهمدرسه….هاجمالتوطلسم سازند.

کندبهصرفادایچندحرفدرمیادینسابقینقهرماننشدند.آناندربوتهقرارگرفتند.ودرایمانوایرانبهآنانافتخارمی

 هایفتنهآزمودهنشود؟اینجهانکیستکهدربوته

 .احسبالناسانیترکواانیقولواآمناوهمالیفتنون

 هاآزمودهنخواهندشد؟شوندودرفتنهآیامردمگمانکردندهمینکهبگویندایمانآوردیمبهحالخودرهامی

 لیعلمنالکاذبینولقدفتناالذینمنقبلهمولیعلمنهللاالذینصدقواو

کهراستگفتندوخواهددانست آنانبودندآزمودیموخداوندخواهددانستکسانیرا کهپیشاز بهتحقیقکسانیرا

 .گویانندآنانیراکهدروغ
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باکریاینکنوبتبهوارثانباقری و نسلجدیدیکهبسیجینامیدهمیها رسیدهاست. بوتهتاریکها در امروز ترینشود

هاقراردارد.آیاایننسلجدیدنیزشبیهبهکسانیهستندکهجنگجملرادررکابامیرمومنان)ع(مبارزههاوفتنهشبهه

خواهندبرایزدنوکنندبسیجراماشینیسرکوبگرمیگونهقیاسمیهاواهیاستوکسانیکهاینکردند؟یااینقیاس

دانند؟یکهتنهاجرمشاندعوتبهدادگریاست؟چهکسانیجواباینسوالرامیهایگرفتنوآزاروحتیقتلانسان

می نامیده مستضعفان بسیج اینک که سازمانی آن بیهویت دستگاهی چیست؟ راستی به بفرمودهشود که نیت

توانددرهاکهمیصیرتترینبشکند،یانهادیمجهزبهعمیقوپایخواهرانوبرادرانشرامیبنددودستچشمانشرامی

هامرددتشخیصدهد؟شبفتنهروزکسانیاستکهدرپاسخبهاینپرسشراازبیراهههایفتنهراهترینشبظلمانی

 .اندمانده

بهتمامیاینتردیدهابشنویدکهوقتی التبستعلیکمالفتنکقطعاللیلالمظلمفعلیکمبالقرآن.پاسخپیامبر)ص(را اذا

پارهفت همچون کسینه سود به اگر که است شفیعی قرآن کنید. رو قرآن به باید گرفت فرا را شما تاریک شب های

شود؛کتابیکههرکسآنراپیشواودهدتصدیقمیکندازاوپذیرفتهخواهدشدوچونبهرغمکسیشهادتشفاعت

کهبهآنپشتکپیشاروبگذاردبهبهشتمی کتابیکهبهسویبهترینراهنندبهسویدوزخمیرودوکسانیرا راند؛

 .دهدتاباراستگویانباشیمکند؛کتابیکهبهروشنیوصراحتمارافرمانمیهدایتمی

 یاایهاالذینآمنوااتقواهللاوکونوامعالصادقین

 .ایدازخداپرواکنیدوباراستگویانباشیدایکسانیکهایمانآورده

میولی پایان به فتنه شب که هستند راستگو گروه کدام بود معلوم کهاگر است معلوم قدر این حال عین در رسید.

شاندروغگفتناستحتماراستگونیستند؛تقواترینشیوهگویند.کسانیکهدرمبارزهسیاسیاصلیراستگویاندروغنمی

اید؟ایجماعتمومنان!یست.آیادراینچندماهههیچدروغینشنیدهشاننباآنانوایمانسازگارباپیرویدرهمدستی

 .تقواکنیدوباراستگویانباشید

 بسیجچهبودوچهخواهدبودوچهبایدباشد؟

نمیبسیجیکهاماممی مقابلملتقرار پشتخواستدر مردمو کنار بلکهدر ازگرفت، بسیجیکهفراتر آنانبود؛ سر

بربگیرد؛بسیجیکهازدوستیمردملذتببرد؛بسیجیکهبهدنبالهاعمجناح در لکندوبازوانبلندشهمهاقشاررا

شانایخودبادیگرانحافظعرضوناموسرفاقتومحبتویگانگیمردمباشد؛بسیجیکهبدونتوجهبهاختالفاتسلیقه

هایخصوصیمردمراحفظکند.امامبسیجآفرینش؛بسیجیکهحرمتحریمباشد،کهآنانیابرادراودردینندویانظیراودر

بهعنوانابزاریبرایقدرتحاکماننمی دیدتاحاکمیتآنانبرسرنوشتشانخواست،بلکهنهادیبرایقدرتمردممیرا

مردمفرودآید.قرارنبودبسیجتضمیننماید.قراربودرفتارواندیشهبسیجیدرمردماثرکند،نهآنکهقدرتبسیجبرسر

خواردولتشودوبهازایدستگیرکردنمردمدراجتماعاتپاداشسرانهبگیرد.افسوسبربسیجاگرتاحدیکحزبجیره

خواست.قرارنبودبسیجبهدستگاهیتبدیلشودکهسیاسیتنزلکند؛اینآنچیزینیستکهاماممابرایبسیجیانمی

 .ابوآزادیرایراازمردمبستانداختیارانتخ

شود؟وچرابایدبرادرانبسیجیمن!کدامعیبوکاستیدرآرزوهایامامبرایبسیجوجودداشتکهازآنهاکنارهگرفته

هاآلودهگردد؟شماخودبامردمیدوازمردمید.مفاهیمیکهفطرتایکهبازحماتگذشتگانشماپدیدآمدبهکدورتچهره

رامی نفرتایجادکند؟کدامزشتیدرناممردمآنها بایددرنزدبرخیازدوستانبسیجیما هاییچونآزادیپسنددچرا

کند،گوییکهنامبزرگترینگناهانباشد؟حالآنکههنوزآیدقلببعضیازآنانرامشمئزمیوجودداردکهوقتیبرزبانمی

هاییچونحقوقبشر،حقوقگوییمعنوانشوند.مگرنمیشهرهایمابهنامآزادیخواندهمیهادراکثربزرگترینمیعادگاه

هاریاکارانهخویشتنرابهآنهاالصاقکنندوسیمایشانرازیباهاییاستتاقدرتها،وامثالشانمحملزنان،حقوقاقلیت

خواهندگیرند؟مگرمیهاییباشندازآنهافاصلهمیینآرمانجلوهدهند؟چراآنهاییکهقاعدتابایدصاحباناصلیواصیلچن
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لعنمیمکتب اینمفاهیمرا دهیم؟دینیکهچونانیکبوتهگلدینیقرارمیکنیمومالکبیشانکریهجلوهکند؟چرا

اتبدیلبهیکبوتهخارکنیمهایشمالیموموافقبافطرتبود.مباداآنردلخواهبرایبشرارمغانآوردهشد،ازبسکهآموزه

 .بینندهامیهاییازنوعآنچهجوانانمادرخیابانگیردزخمیشود؛زخمتاهرکسباهرگوشهازآنتماسمی

بسیجنیزسیسالپیشازاینهمچونیکبوتهگلویکپارچهنورمتولدشد.آیااگرکسیرجعتبهآنعهدنورانیو

نقالبپشتکردهاستودستبهبراندازینظامزدهاست؟آیااگرکسیبازگشتبهنسخهاصیلنخستینرابخواهدبها

از و باشد بود آن معرف و منادی امام که محمدی ناب اسالم آن کسیخواستار اگر آیا طلبکند، اسالمیرا انقالب

قشریپرستیخرافه و نامدینبهمردمفروختهمیگریها با بیزهاییکه کسیاجرایبدونشود اگر آیا تنازلاریبجوید،

قانوناساسیرادنبالکند،آیااگرکسیازوفاداریبهعهدهایایمانیوانسانیبپرسدجزبهدادگریفراخواندهاست؟آیا

یااسالممدتمحکومشوند؟آهایطوالنیهاشکنجهببینندوبهحبسهاکتکبخورند،درزندانچنینکسانیبایددرخیابان

 کنندکشتهشوند؟دهدمردمیکهبامسالمتحاکمانشانرابهعدالتامرمیوقرآناجازهمی

 ویقتلونالذینیامرونبالقسطمنالناسفبشرهمبعذابالیم

 .رسانند،پسآنانرابهعذابیدردناکبشارتدهکنندبهقتلمیومردمیراکهبهدادگریامرمی

رویشگذاشتهشدهاستادامهدهد؟آننیروییکهیکزماننمایندهخواهدبوداگربهمسیریکهپیشبسیجچهبودوچه

تازه آخرینو کامالپیداستکه بترساند؟ ایرانیانرا تا گرفتهشود کار اینکبه آیا بود اقلیتشجاعتملتما ترینراهبرد

لباس آیا است. مردم هراسدر میهایمخوفاقتدارطلبایجاد و خیابانپوشند آرایشدر خودهایشهر هاینظامیبه

ترسند؟یافرزندانانقالبرابههفتسالودهترسانندچونخودمیوطنانشانرامرعوبکنند؟یامردمرامیگیرندتاهممی

بینانهچگونهینرفتارهایکوتهکنندکهبااکنندتابهخودتسلیدادهباشند؟وفکرنمیسالوپانزدهسالزندانمحکوممی

 .دهندامنیتملیکشوررادرمعرضخطرقرارمی

دارگرددوهابهمرزهایاینبومبازشود.کافیاستسمعهشجاعتاینملتخدشهکافیاستمردمبترسندتاپایقدرت

دوکشورهمسایهماکهاینکدراشغالبیگانهدردالوریواستواریآنانتردیدکندتاخوابهایسیسالهتعبیرشود.به

بخشیبهاینهاباشعارآزادیخارجیقرارداردنگاهکنید.درهردوآنهانخستمردمترساندهشدندوترسیدند.ظاهراقدرت

مردمزدههایوحشتانداختندطمعخویشرادرچهرههارابهراهمیحالکهوقتیابوغریبدوکشورقدمگذاشتند،درعین

هاییهستیدکهازصدامگفتندشماهمانپنهاننکردند.آنهاباصراحتیکهبیشترازآنممکننبودبهمردمایندوکشورمی

سالح از استکه پساینکحقآن وحشتداشتید، طالبان حتیتروریستو بترسید. بیشتر ما هایهایرعبانگیزتر

چونخونخوارانپیشازخودبرهراسمردماینکشورهاحکومتکنندآنانرابیرحمانهافراطیهنوزبهآنامیدکهبتوانندهم

پردازند،کمااینکهملتماهنوزامنیتوهایصداموطالبانهنوزدارندتاوانترسخودرامیکشند.قربانیانددمنشیمی

 .هنمایشگذاشتآرامشخویشرامرهونشجاعتواستحکامیاستکهدرطولسیسالگذشتهب

می کشور داخل کسانیدر نمایشحال مقابل در بگیرند. ما از را سرمایه این نمیخواهند یا مردم آنان کههای ترسند،

هایجنگیبازیترسند.درآنصورتآیااسبابشود،ویاخدایناکردهمیترسند،واینآخرینحربههمازآنانسلبمینمی

 اظتخواهدکرد؟ازتمامیتاینکشورحف

شویم؛تاجاییکهاگرمعدودیازنیازنمیبسیجدرتاریخمعاصرمانهفقطیکنام،بلکهیکعملکردبودکههرگزازآنبی

برعهدهبگیریم.ضرورتی،حتیبهمتصدیاناینعملکردماموریت را مردمخودآنها فراموشکنندالزماستما هایخودرا

 .کندکهاجازهندهیمکسیدرترسیدنماطمعکندهایجنبشسبزمارامجبورمیمانترازآرمراتبمهم

وبدانیمکهباالترازسیاهیرنگینیست.ترساندنآخرینتیرترکشاست.مخالفانتاناشتباهکردندودرمقابلمسالمتو

شند.چارهراستینآنهاهمخودشمایید،روزیکهازدیگرینداشتهبامقاومتشماآنرابهکاربردندتااگرکارگرنشودچاره
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پرچم واگرآریمخالفانخودبپرسیدآیا براجرایبدونتنازلقانوناساسیاست، نیزبهمعنایاصرار هایرنگارنگشما

 .شویمگفتندآنهارابپذیرید.آنروزوقتیاستکههمهباهمسبزمی

 میرحسینموسوی

۱۲۸۸/۳۱/۳۲ 
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به مناسبت شانزده آذر – ۱۶ه بیانی

بسمهللاالرحمنالرحیم

هایصاحبغدیررابرایگویموازخداوندمتعالنزدیکشدنبهآرمانعیدسعیدغدیررابهملتمسلمانایرانتبریکمی

جهانمسئلتمی تمامیمسلمانان و میآنان بهروزیآرزو برکتو برایهم شیعیان اینعید در وکنم. یکدیگرکنند از

میتحفه درهاییرا خصوصا کشور برایملتو متضمنسرانجامینیکو و بهتحققچنینآرزوهاییکمککند که طلبند

ایبرزدهکنونیباشد.چنینانتظاریازمانیزهستوحتیاگراینانتظاروجودنداشتبرآوردهکردنآنوظیفهشرایطبحران

 برایاینمنظور بود. ما برمیعهده ما پایداریدرکاریکهاز و نپذیرند، آنرا خیرخواهیاست،حتیاگر آیدصمیمیتدر

خطرهاییبزرگ آننگذارند. چنیننامیبر حتیاگر دیگرانازدوراندیشیاست، چه و ما پیشاستکهچه آندر از تر

انادیدنناپدیدشوند.بااستمدادازلطافتیکهفضایترازآندربرابرقراردارندکهبهاییسترگخویشتنیادکنیموواقعیت

تواندآوردچهچیزبهترازپرداختنبهآنچهمیعیدایجادکردهاستوبااستفادهازفرصتیکهروزشانزدهمآذربهوجودمی

 .هاراکناربگذاریمدارویدردامروزباشد؛داروییکهالزاماتلخنیست،اگرپیشداوری

شجودرپیشاست.درتاریخمعاصرماجنبشدانشجوییهموارهنوعیپرچموگواهبرایحرکتمردمبودهاست.درروزدان

تاریک در و کودتا بربادرفتهبهنظرمیروزهایتلخبعداز زمانیکههمهآرزوها تاریخملتما، رسیدآنچهدرترینبرههاز

سه»شانهنوززندهاست.آنهایتاریخیکردروحمردموخواستهلوممیرویدادشاهدیبودکهمع۱۲۲۳شانزدهمآذر

آن«قطرهخون اهورایی»و درخشندگیو«سهآذر تازگی، از نیمقرنهنوز پساز اگر پایهگذاشتند، را دانشجو کهروز

دادند.اینگواهیدرشهادتتردرجانمردماهمیتبرخوردارند،بهخاطرآناستکهنسبتبهوجودوحیاتواقعیتیعظیم

نسلسال و بسیارها دالیل به جامعه دارد. ادامه هنوز و داشت ادامه جنبشدانشجویی سوی از نیز آن پساز های

هایکند.دگرگونینگرندنمایاننمیهایدرحالتکویندربطنخویشراپیشچشمکسانیکهتنهابهظاهرآنمیگرایش

کنند.البتهدردهندوازبازیگرانسیاسیفرصتهماهنگشدنباخودرادریغمیبارهرویمیکهیکبزرگمعموالمتهمند

حقیقتهیچتحولیدفعتاتحققنیافتهاست؛تنهابروزوظهورتغییرهاستکهشکلیدفعیدارد.درچنینشرایطگواهانی

 .دهندبهراستیارزشمندندکهازاعماقناپیدایجامعهخبرمی

هایعمیقسیاسیواجتماعیدرمتنگیریجریانهاییازشکلگزارشجنبشدانشجوییدرتاریخمعاصرماهموارهحاوی

هزینهبهتواندبرایعبورکمتوانستومیکردندمیجامعهبودهاست.ایننقشیاستکهاگرحاکمانبادرایتبرخوردمی

شکنند؛آناندوستقیمترامیبرساند،اماآنانخشمگینانهایننشانگرذیهاراسمتتوسعهوپیشرفتبیشترینبهره

هایدانشجوییجزغوغایچندجوانپرسروصدانیستندکهاگرخاموششوندصورتدارندبهخودتسلیدهندکهحرکت

واقعیت انکار داستانیتکراریاز اساسپاکخواهدشد؛ از تفسمسئله و تالشبرایتولید و اطالعاتمطابقمیلها یر

تاریخیبدونشمه هیچعهد تقریبا اینهادولتمردانکه که( )گفتند قلیلون، لشرذمه انهوالء نیافتهاست. آنپایان ایاز

آورند،واناهاخسوخاشاکیبیشنیستند(،وانهملنالغائظون،وآنهامارابهخشممیگروهیناچیزند)بهقولامروزی

حاذر آمادهلجمیع همگیدر ما و میون، سر باغباشبه از را آنان پسخداوند عیون، منجناتو فاخرجناهم وبریم، ها

 .هاوازجایگاهدلپسندسارهابیرونکرد،وکنوزومقامکریم،وازگنجچشمه

شود؛آنهاییکهاصراردیدههایدورونزدیکمشابهاینخطاهنوزدررفتارکسانیچهتلخاستاگرپسازاینهمهعبرت

هاهمفقطتهرانناآراماست،ازتهرانهماند؛دردانشگاهاندوفقطدانشجویانماندهدارندبگویندمردمدیگرساکتشده

هیاهومیفقطدانشگاه بهاخراجازهایمادر را آنها چندنفرجوانغریبندکهاگر همکانونجنبشوجوشش، آنجا کنند،

شود.خوب!تماماینکارهاراکردید،پسچراداستانگاهومحرومیتازتحصیلتهدیدومحکومکنیمداستانتماممیخواب

واقعیت بر گواه دانشجویی حرکت زیرا نشد؟ میتمام را آن قدر کاش ای است. خویش از بزرگتر ازهایی دانستند،

کردند،خصوصاگرفتندوخودرابااینتغییراتهماهنگمیمیدرسدهدهاییکهدربارهتحوالتدورونزدیکمیآگهیپیش

دهند.درحالحاضرترینقشرهاراتشکیلمیترینوفعالایکوچکازمردم،کهیکیازوسیعاینککهدانشجویاننهمستوره
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انگواهفرداتوجهکردهبودنداینکازهربیستایرانییکنفردانشجوست.متصدیاناموراگرپیشازاینبهنقشآنانبهعنو

 .درچنینبحرانیقرارنداشتند

اندازه حرکاتدانشجوییهمبه است. دوسویه اینیکقاعده والبته نیرومند بدهند تمایالتواقعیجامعهخبر از ایکه

کند.نسلماآنزمانایجابمیدارند،زیراقدرتنهادهایاجتماعیدرگروپایبندیبهضرورتیاستکهآنهاراایجادوریشه

هایشموثراست.دردیدکهپیوندبامتنجامعهتاچهحددرتواناییکهدرحرکاتدانشجوییشرکتداشتیمبهروشنیمی

تربودندبهخاطرآنهایاسالمیازهمهقویخورد.اگرانجمنهایبسیاریمیاندانشجویانبهچشممیآنزمانگرایش

 .کردندهایاجتماعیبیشترنمایندگیمیواقعیتبودکهاز

از مظهریت تا است مضاعف دلیلی این و بود خواهند جامعه فردای گردانندگان امروز، دانشجویی فعاالن از بسیاری

هایاجتماعیراازدستندهند.قدرتوسرزندگیآنهادرگرواینرمزاست.رازموفقیتسیاستمداراننیزهمینواقعیت

هاوتمایالتجامعهرابشناسندوباآنهامنطبقشوند،بلکهتجلیوگواهآنهاقرارایکهبتوانندخواستاست.آنهاتااندازه

هایتواندبهرغمگرایشبگیرند،قادرندبهکشورخودخدمتکنند،یاالاقلقدرتمندباقیبمانند.واینتصورکهکسیمی

حتیزمانیکهیکدولتموفقمی یکتوهمنیست. از بیشتر آنانحکومتکند بر نیرویسرکوبمردم بر تکیه با شود

الواقعازانطباقخودباآمادگیجامعهبرایتمکیندربرابرزورارتزاقکردهاست،گرچهاینتمکینکندفیموجودیتشراحفظ

 .پایدابدنمیهمتا

اینکشگرف تجربهمیجامعهما حوادثیکهچندماهگذشتهبهخوددیدکیستکهبتوانداینترینتحوالترا از بعد کند؛

آناننیزاگر وبرایمخالفانماست. انکارکند؟ماهیتدقیقایندگرگونیچیست؟اینبزرگترینسوالبرایما حقیقترا

کنارمیدستیخودهاوچوبمومبارکیدرراهاست،کالهبدانندکهچهرویدادعظی گذارندوبهدنبالابزارهاییهایشانرا

 .روندبرایپرستاریازاینگیاهپاککهدرخاکماجوانهزدهاستمی

هایسلیقهکردزیباترینپدیدهجمعشدنمردمیازهایبسیاریکهروزهایپیشازانتخاباترانورانیمیدرمیانزیبایی

تفاوت موفقشوند کار این به که برایآن آنها بود. هم گرداگرد تنوعگوناگون و نمیها کنار را بههایشان بلکه گذاشتند،

دیدکهبرایشرکتدراینیکرنگیهویتخویشراازدستبدهدودیگریشود.درشناختند.کسیالزمنمیرسمیتمی

هایسبزانسانیکهشهرهایمارافراگرفتپسندید.آنزنجیرههایمانمیکهفطرتهاحظیوجودداشتشدنآنیگانه

جان و ندهیم اهمیت سرنوشتیکدیگر به گذشتیم پل از که آن از بعد نبود قرار نبود. حقیقت هایماننمایشیتهیاز

ایازطلوعبزرگیورشدتردیدنشانهخواستکهپسازچشیدنطعمآنیگانگیازنوپراکندهشویم.چنینچیزیبدوننمی

 .درحیاتیکملتاست

بزرگییکملتدرثروتمندبودنیاقدرتمندشدننیست؛اینهافقطبخشکوچکیازآثارآناست.بزرگییکملتدرعظمت

استفقطبرایجاناوست.بزرگیبهآناستکهبتوانیمامورظاهراناسازگارراباهمداشتهباشیم.خانهکوچکمکانی

کردجزباتجاوزبهحقوق،امادرخانهبزرگبرایدیگرانهمجاوجوددارد.کارفرماییکهجانشکوچکبودفکرمی«من»

گونهاستتفاوتبیند.همینتواندمالیبیندوزد،حالآنکهکارآفرینبزرگتنهاراهسودبردنراسودرساندنمیکارگراننمی

کا راهبهرهکارگرکوچکو دلیلتنها بههزار بزرگ. همبهرهرگر کسانیکهمندشدنایناستکههمهبا اما مندشوند،

کوچکندظرفیندارندکهدرآندیگریهمبگنجد.همچنیناستتفاوتدینداریکهبزرگاستودینداریکهکوچکاست.

کند.حقیقتخانهخداهمانمنکرخداحکیمانهگفتگومینشیندوبادینداربزرگامامصادق)ع(استکهدرخانهخدامی

قلباوستکهبرایهمگانجاداردوبرایهمهحققائلاست؛حقزیستن،حقشنیدن،حقبرگزیدن،حقاشتباهکردن،

جایگاهیمی در را غیردیندار دارد؟ کار کوچکچه به بزرگ اال و بودن، بزرگ آری بودن. بزرگ میحق که بهتوبیند اند

تواندکوچکاستحقیقتیرابیابداحتمالدرکآنراازسویدیگرینادیدهنگیرد،یامیهایدینروکند،اگرنتوانستهزیبایی

کهبنشیندوبرایفهمیدنآنکندترککندوبیباشدوهرچیزیراکهنچشیدهاستانکارکند؛هرچیزیراکهدرکنمی

 .اساسبخواندرابیگوشبدهد،عقایددیگران
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گذارد؛آنتحولشگرفیکهجامعهمادرتکاپویتجربهآناستاینهایبزرگیخودرابهنمایشمیملتمااینکداردنشانه

گوییمتاخودآنراباورهایشرابازمیهایآن.نشانهاست.البتهچیزیکهاهمیتداردخوداینبزرگیاستونهنشانه

کندکند؛تابهمبارکیآنایمانبیاوریموازتغییراتیکهایجادمیرسدوحیاتمارادیگرگونمینبهارازراهمیکنیمکهچونا

نترسیم.اینهمانرشدیاستکهانقالبمابهامیدآنبنانهادهشد.چندیگذشتوازآنغافلشدیم،ولیپروردگارمان

هایشرانباهزارامیددرخاکخودکاشتهبودیمپرورشدادتااینککهجوانهغافلنشد.بذریراکهسیسالپیشازای

 .رویمانقراردادهاستپیش

رود.کسیکهآرماننداردهیچنمیهایبزرگییکملتشبیهبهصفاتیاستکهازیکانسانرشیدانتظارمینشانه

هاازدستندهد؟یکانسانرشید؛ویکملتبزرگ.راباواقعیتگراییارتباطخودارزد،اماکیستکهبتوانددرعینآرمان

اندهمچناناجرایبدونتنازلقانوناساسیراشعارهایتلخیکهدراینچندماههدیدهاگرمردمعلیرغمتمامیصحنه

تنهاودانندبهآنخاطرنیستکهاگرچیزدیگریبخواهندبهآنهادادهنمیمحوریخودمی بینیتنهاحکمتوواقعشود.

 .گسیختهبیانجامدهایعصبیولجاممردمبودکهاجازهندادرفتارزشتحاکمانبهواکنش

درنظرآورید.شهامتیکهیکانسانرشید)مثالیکپدردردفاعازدخترجوانش( بهعنوانمثالیدیگرصفتشجاعترا

می دورنشان از مانع نیست، هیاهو با همراه هزینهدهد قبول مستلزم هولهایبیاندیشیو اما نیست، ودلیل انگیزتر

 کنید؟گذارندمشاهدهنمیرادرشجاعتیکهمردممابهنمایشمیاثرگذارتراززوربازویدیگراناست.آیامشابهاینکیفیت

استکهاوبرایرسیدنبهمقصودبهعنوانمثالیدیگرانعطافیکانسانرشیدبهمعنایوادادگینیست،بلکهبدانمعن

شدوآنانگشودندبستهمیهاییکهمردممیگشاست.درطولششماهگذشتههرروزروزنههایگرهحلخودپرازراه

 .کردندهایجدیدخلقمیحلهرباربدونآنکهبهرودرروییکشیدهشوندیاآرمانشانراکناربگذارندراه

ایزندگیهایشانراچنانباحوصلهبهصبرومتانتیکهدرحرکتمردموجودداردنگاهکنید؛خواستهبهعنوانمثالیدیگر

ایکهازایکهمخالفانشانراخستهکردهاست،حوصلهتوانندصدسالآنهارازندگیکنند؛حوصلهکنندکهگوییمیمی

 .کندرشدحکایتمی

هایوجودیخودآگاهاست.یاستکهاعتمادبهنفسدارد؛یعنینسبتبهارزشوبهعنوانمثالیدیگرانسانرشیدکس

گونهنبودیم.سرهایمافروافتادهبود.دوقرنوابستگیخودباوریراازملتماگرفتهبود،تااینکهبرایزمانیطوالنیمااین

 به بالفاصله ولیآیا کرد. آغاز را آنلطمهانقالبترمیماینبارویفروریخته از را عمقروحخود هایاینهدفرسیدیمو

شدیم؟انگاریاحتمالهمگرفتندمتعجبمیتاریخیپاککردیم؟پسچراوقتیهنرمندانماندرجهانموردتحسینقرارمی

اگربدبینبودیمبینمی ایشیدرماستباوربهآنکهممکناستکمتریننکتهقابلدادیمکهازایرانیهنریسربزند،یا

گیرداینوجودداشتهباشدبهدنبالردپایتوطئهمی اگریکانسانرشیدهمموردتحسینقرار آیا گونهواکنشگشتیم.

کندونهمسیرشراتغییرزدهمیهانهجانشراذوقدهد؟یااوازفضائلخویشآگاهاست،بهقدریکهتمجیدنشانمی

ملمی گذشته ماه چند در مقابلاینتحسینتدهد. در را ما واکنشمردم اما ستودند، بسیار ایرانیانرا گذشتهها با ها

 .کندهایعظمتراتجربهمیمقایسهکنیدتاایمانبیاوریدکهجانجامعهماداردنشانه

راستدرآنسالماقدرتاولمنطقهباشد.آیاقرا۱۲۳۲سالهآمدهاستکهایرانبایددرسالاندازبیستدرسندچشم

دروغبگوییم؟ بزرگنشدهبهمنطقهوجهانراستبگوییمکهقدرتبزرگیهستیمیا حالیکههنوز استدر قرار ایمآیا

کارهافتتاحهایعمرانینیمههایبزرگبپوشیمتاعظیمبهنظربرسیم؟آیاقراراستدرسطحکشورهایمنطقهطرحلباس

هاقراردهیم،یاباایپیروزیبنامیم،یاخودراکانوندائمیجنجالمانراباامدادهایرسانهخوردهکنیم،یاسفرهایشکست

پرسمکهیکتحقیردیگرانوتوهینبهآنانادعایعظمتکنیم؟یاقراراستواقعاقدرتمندباشیم؟اینسوالراازآنجامی

 .اشدکشورتنهازمانیبزرگاستکهملتیبزرگداشتهب
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دعایمانمستجابشدوملتباتکیهبرزانوانخودبهبلوغورشدیکهشایستهاوبودرسید،منتهیمشکلآناستکه

تحملیکملتبزرگنمی یکملتبزرگانتخاباتدرجهدوانتصابیرا ببرندوهیچنگوید. روزروشنرایشرا در نشیندتا

یگرخدمتگزارانشاجازهندارندبهاوبگویندچهبایدبخوردوکجابایدبرودوچهشوددکند.وقتیکهیکملتبزرگمینمی

کسیرابرگزیندوبهچهچیزوچهکساعتمادکند.یکملتبزرگازشوراینگهبانانتظارداردآنهاراقانعکندکهتقلبیدر

پیشرویشانبگذارد باطلکنندهانبوهیازمشاهداتوانتخاباترویندادهاست،نهآنکهتنهایکادعا وادعایخودرا

 .مستنداتبداند

می ما چنیناز توضیحدهیمکه چگونه انتخاباتاست. مردم گوییمسئله فراموشکنیم، انتخاباترا مسئله که خواهند

ملتبزرگبزرگیآنهاایناستکهبهیکنیست؟مسئلهمردمقطعاایننیستکهفالنیباشدوفالنینباشد؛مسئله

ترینلهجهبزرگیآنانداردآناستکهبهصریحکندوبهواکنشوامیشود.آنچیزیکهمردمراعصبانیمیفروختهمی

 .شودانکارمی

خواهیدکهمانباشیموشماباشید؟راهشتوجهبهاینواقعیتاست؛مردمبازیدوعمروعهداخوتندارندوآنمگرنمی

ایاستکهتوجهبهآننهفقطگرهانتخابات،تراداکند.اینمسئلهپسندندکهحقبزرگیآنانراکاملبیشترمیکسیرا

 .هایمشکلدریکانتخابات،محدودبماندگشاید.واگربناباشدحلنشودآرزوکنیدکهدامنهکههزارگرهدیگررانیزمی

اید؛درخیابانگیریدشایدصحنهدرگیریرااشتباهگرفتهعملیاتعظیمخودنتیجهنمیهایسنگینوبرادرانما!اگرازهزینه

آذردانشگاهرا۱۶هایمردمخاکریزهایتانپیدرپیدرحالسقوطاست.جنگیدحالآنکهدرمیدانوجدانهامیباسایه

فایدهافتادههایبیدرصحندانشگاهبهرزمایشکنید؟چشمانیراکهآذرچهمی۱۸کنید؟آذرچهمی۱۲کنید.تحملنمی

 کنید؟اصالهمهدانشجویانراساکتکردید؛باواقعیتجامعهچهخواهیدکرد؟وآنهارانشانهترسیافتهچگونهتسخیرمی

شد؛یکمیشنیدندراهپیروزیخیلینزدشود.اگرمیگوییموشنیدهنمیاینهاسخنانیاستکهماازرویخیرخواهیمی

هاراگویمکهعبارتازغلبهیکحزبنیست،بلکهفراگیرشدنبلوغیکملتاست؛آنپیروزیکهانسانآنپیروزیرامی

کندوبیآنکهالزمباشدهویتخودراازدستبدهندسبزهاییکمزرعهیکییکیوگروهگروهبزرگمیهمچونجوانه

 .کندخجالتبکشدنازکارهاییکهمیکند،تاجاییکهخودزندانبامی

هادرمراسمخودبرایمخالفانهمفرصتسخنگفتنقراردادهاست؛ایناخیراشنیدمبسیجدانشجویییکیازدانشگاه

عیدغدیرمخالفانمردمبهیکدیگرشالسبزهدیهمی یاشنیدمکهدر ازدیدگاهیکهاینیکشروعخوباست. دهند.

نگرداینرابزرگترینعیدیاست.زیرااینمانبودیمکهسبزراانتخابکردیم،بلکهسبزبودکهمارابرگزید.یهمراهشمام

زنندهنگاهجودکسیاستکهبهحیلهحیلهآیاممکناستکهاینرنگ،برادرانمارانیزبرگزیند؟آریممکناست،زیراذی

 .نیستکند،وراهسبزشدنبرهیچکسبستهنمی

 میرحسینموسوی

 ۱۲۸۸آذر ۱۰
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درباره وقایع عاشورا – ۱۷بیانیه شماره 

بسمالرحمنالرحیم

السالمعلیکیااباعبدهللا.انیسلملمنسالمکموحربلمنحاربکموواللمنواالکموعادلمنعاداکم.فیالیتنیکنت

 معکمفافوزافوزاعظیما

تهمیشدکهاگرشمااطالعیهندهیدمردمبهخیابانهانخواهندآمدوآنانازاعتراضاتوهموارهبهاینجانبودوستانگف

مطالباتخوددستبرخواهندداشتوآرامشبهکشوربرخواهدگشت.بندهبهعنوانیکهمراهجنبشعظیمسبزمردمی

تکیهبراصول اصالحاتالزمبا میاندیشیدمکهتا موافقنبودمو ایننظر قانوناساسیبا از را روشنکهمیتوانآنها

 .استخراجکرد،صورتنگیرد،آبرفتهبهجویبازنخواهدگشت

برایمراسمعاشورایحسینیعلیرغمدرخواستهایفراوان،نهجنابحجتاالسالموالمسلمینکروبیاطالعیهدادندونه

بندهودوستانم.بااینوصفیکباردیگرمردمیخداجویبهحجتاالسالموالمسلمینخاتمیاطالعیهصادرکردندونه

صحنهآمدندونشاندادندکهشبکههایوسیعاجتماعیومدنیکهدرطولانتخاباتوبعدازآنبهصورتخودجوششکل

خودداشتندونهازگرفتهاست،منتظراطالعیهوبیانیهنمیمانند.درحالیکهمردمنهروزنامههمراهومشوقیدرکنار

صداوسیما،بهعنوانرسانهایملیوبیطرفومنصفوعاقلبهرهمیبردند.بازهمهملتهاوجهانیانشاهدبودند

کهدرمیانطوفانیازتهدیدهاوتبلیغاتوتکفیرهاواهانتها،عزادارانحسینیدراینروزمقدسحسینحسینگویانبه

نیزچونصورتمسالمتآمیزو ومسیرهاییشدندکهخودانتخابکردهبودندواینبار بدونشعارهایتندروانهمیدانها

دفعاتگذشتهبااعمالتحریکآمیزمواجهشدند،خشونتهایغیرقابلباورچونزیرکردنراهپیمانان،تیراندازینیروهای

بر روز برکسیپوشیدهنیستو هویتآنها زدهمیشود،لباسشخصیکهامروز آنانوسرانشانکنار ازچهره پرده وز

 .فاجعهایراآفریدکهاثراتآنبهاینزودیازصحنهسیاسیکشورمانرختبرنخواهدبست

قابلقبول وحرکاتجاهاییبهسمتافراطغیر نشانمیدهدکهاگرشعارها مشاهدهفیلمهایتکاندهندهعاشورا

ب ناشیاز میشود، وکشانده کردنها زیر آدم و تیراندازیها بلندیها، و رویپلها از بیگناه انداختنافراد زیر ه

ترورهاست.جالبآنکهدربعضیازاینفیلمهادیدهشدهاستکهمردمدرپشتچهرهنیروهایانتظامیوبسیجیمهاجم

نروزسعیمیکنندبدانهاآسیبینرسد.اگرصداوبرادرانخودرامیبینندودرشرایطبحرانیوپرازخشموهیاهویآ

سیمایکجوانصافوعقلداشتمیتوانستبرایتلطیففضاونزدیککردنمردمبههمدیگرگوشهایازاینصحنههارا

که تمهیداتدولتینشانمیدهد دیگر و گسترشدستگیریها و عاشورا از جریانروزهایبعد ولیهیهات! نشاندهد.

 .سئوالناشتباهاتگذشتهرااینباردروسعتبیشترتکرارمیکنندوآنهامیاندیشندسیاستارعابتنهاراهحلاستم

گیرمکهچندروزبادستگیریها،خشونتها،تهدیدهاوبستندهانروزنامههاورسانههاسکوتبرقرارگردید،تغییرقضاوت

ید؟تخریبمشروعیتراچگونهجبرانمینمائید؟نگاهمالمتآمیزومتعجبهمهمردمرانسبتبهنظامچگونهحلمیکن

جهانیانازاینهمهخشونتیکدولتبهملتخودراچگونهتغییرمیدهید؟بامشکالتبرزمینماندهاقتصادیومعیشتی

انهایازکارآمدیوانسجامملیوکشورکهبهدلیلضعفمفرطدولتروزبروزوخیمترمیشودچهمیکنید؟باچهپشتو

سیاستخارجیموثر،سایهقطعنامههاوامتیازخواهیهایبیشتررادرسطحبینالمللازسرکشوروملتماندورمی

 کنید؟

توانستبدون سیاسیخواهند صحنه از فعاالن و دانشگاهیان و روشنفکران و نخبگان عقبراندن با میاندیشند اینان

کمیباپرداختن اندو خوانده کسانیکهتاریخرا اما انتخاباتبرگردند؟ قبلاز بهدیروز کشور ریشهایبهمسائلامروز

ماهیتپیچیدهجوامعآشناییدارندمیدانندکهاینتفکرناشیازیکتوهمواقعگریزوپناهبردنبهرویکردهایکمعمقو

 .گولزنندهاست
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حلنخواهدکرد.بندهبهصراحتوروشنیمی گویمفرماناعداموقتلوزندانیکروبیوموسویوامثالمامشکلرا

سخنانروزچهارشنبهمیدانانقالبوقبلازآننمازجمعههفتهپیشدانشگاهکهتوسطچهرههایمنتسببهنظامایراد

خو نشانه سمتکانون به مستقیما تروریستیرا اقدام نوع هر نتایج ناگردید، کنونیرا بحران مشکل گره رفتو اهد

گشودنیخواهدساخت.گوسالهوبزغالهخواندنبخشعظیمیازجامعهوخشوخاشاکنامیدنآنانومباحکردنخون

اینچه جامعهرخدادهاست. در سیما و صدا عزادارانحسینیفاجعهایاستکههماکنونتوسطافرادیمشخصو

تریبوندولتیمردمرابهجنگبایکدیگردعوتمیکندویکعدهراحزبهللامینامدوعدهایدیگرسخنرانیاستکهاز

راحزبالشیطان؟بارهادریکسخنرانیکوتاهاعالممیکندمردمتوجهکنیدجنگاست!آیااینسخناندعوتبهجنگو

توجهبهاستفادهازاصطالحاتمذهبیو اینمراجععظاموروحانیونشورشداخلینیست؟با اشارهبهآیاتوروایات،

 فاضلهستندکهمیتوانندبگویندبااینگونهاشخاصچهمیتوانکرد؟

آنچهبهبندهبهعنوانیکفردکوچکاینجامعهمربوطمیشوداستقبالازهرهجمهایدرراهاسالموکشورعزیزمان

«.بکشیدمارا،مانیرومندترمیشویم»بهیادکالمامامرحمههللاعلیهمیاندازدکهاستوسخنانچندروزاخیربندهرا

بندهاباییندارمکهیکیازشهداییباشمکهمردمبعدازانتخاباتدرراهمطالباتبهحقدینیوملیخودتقدیمکردندو

 .خونمنرنگینترازآنشهدانیست

و بهصراحتمیگویمتا مشکالتوبنده راهیبرایخروجاز بهرسمیتشناختهنشود، کشور جودیکبحرانجدیدر

مسائلپیدانخواهدشد.عدماذعانبهبحران،توجیهگرادامهراهحلهایسرکوبگرانهخواهدشد.اذعانبهوضعیتبحرانی

یوهمراهیباقدرتهایبیگانهمستکبرومیتواندراهحلرانهدرسرکوبکهبرسرآشتیملیقراردهد.تهمتبیدین

افرادبدناموجریانهایمنحوسیچونمنافقینبهفرضآنکهبهحذففیزیکیتعدادیازخدمتگزاراناسالمومردممنتهی

شودناشیازچشمبستنبهماهیتمشکالتملیکشوراست.منبهعنوانیکدلسوزمیگویممنافقینباخیانتهاو

 .یخودمردهاند،شمابرایکسبامتیازهایجناحیوکینهورزیآنهارازندهنکنیدجنایتها

برایخروجازبحرانمطرحسازم،برهویتاسالمیوملیومخالفسلطه منالزممیدانمقبلازآنکهراهحلخودمرا

ابا پیروان ما نمایم. تاکید جنبشسبز و اساسیما قانون به وفادار و مابیگانگان هستیم. السالم علیه عبدهللاحسین

شیفتگانحریتیهستیمکهمنادیشآناماممظلومبود.ماپیروکسیهستیمکهدرقلمرووسیعاسالمیربودنخلخالی

یاهمکیشهممیدانندویا را برنمیتابید.مامعتقدبهتفسیررحمانیازاسالمهستیمکهانسانها ازپاییکزنرا

یدرخلقت.نگاهیکهبرکرامتذاتیانسانباورداردوبرنمیتابدکهضارباودرزندانباغذاییجزشبیهغذایهمسانان

 .اونگهداریشودویاموردشکنجهوامثالآنقرارگیرد

تیموازبندهودوستانعزیزمکهامروزبسیاریازآنهادرزندانهامحبوسهستندپایبندانسرسختاستقاللکشورهس

اینکهبازاراسالمیماتبدیلبهیکبازارمکارهبرایکاالهایبیگانهشدهاسترنجمیبریم.مابهشدتبافسادموجودکه

ناشیازسیاستهایسوءوعدمتدبیراستمخالفیم.مامیگوئیمنهادبزرگوتاثیرگذاریچونسپاهاگرهرروزچرتکه

رباالوپائینرفتهنمیتواندازکشورومنافعملیآندفاعنماید؛همخودبهفسادکشیدهمیبیاندازدکهقیمتسهامچقد

حقوق و منافع امروز که دهیم نشان مباحثات در حاضریم و میگوئیم ما . میکشاند فساد به را کشور هم و شود

الغرقشدناست.جنبشسبزمخالفدروغمستضعفانوکارگرانوکارمندانوسایراقشارملتدریکفسادبزرگدرح

استوآنراآفتیخانمانبراندازبرایکشورمیداندوازاینرودروغهایسیاسیوامنیتیواقتصادیوفرهنگیوامثالآنرا

 .خطریبزرگبرایکشورمیدانیم

بهتنوعآراءوعقایدمردمنهبهشکلمایکدولتونظامصادقورئوفوباشفقتومبتنیبرآراءمردممیخواهیمکه

بستن تجسس، تفتیشعقاید، زندگیخصوصیمردم، به سرککشیدن ما کند. بصورتیکفرصتنگاه بلکه که تهدید

روزنامههاومحدودکردنرسانههارامخالفدینمترقیورهاییبخشخودومخالفقانوناساسیبرآمدهازایندینمی

کردنیکریالازبیتالمالرادرجهتاهدافباندیوجناحیحراممیدانیمومیگوئیمکهسندچشماندازدانیم.ماضایع

ملیبیستسالهکهبهتاییدهمهارکاننظامرسیدهاستامروزبهیکورقپارهبیارزشتبدیلشدهاست.ماهشدار
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رقمیدرحالظهورهستندوروزبهروزقویترمیشوند.میدهیمکهرقیبانبزرگیدرمنطقهبارشدهایاقتصادیدو

و مردم های سپرده در امانت و ارزی ذخیره حسابهای نگهداشتن و ساالنه بودجه یک دادن از متاسفانه ما درحالیکه

 . پاسخگوییدرمقابلدیوانمحاسباتعمومیومجلسشورایاسالمیعاجزهستیم

گلیسی.تاحالنهکارتتبریکیبرایروسایکشورهایبزرگفرستادهایمونهامیدیاریآنهامانهآمریکاییهستیمونهان

راداریمومیدانیمبااصالتقدرتدرروابطبیناللملهرکشوربهدنبالمنافعملیخوداستومابیزارازکسانیهستیم

د.ومضحکاستکهبماتهمتاهانتبهقرآن،عاشورایکهبرعرفواعتقاداتدینیوملیملتخوداحترامنمیگذارن

امامحسینیاپارهکردنعکسحضرتامامقدسسرهزدهشود.مسلماحرمتشکنیاگردرروزعاشوراصورتگرفتهباشد

ودرماههایح روزعاشورا در کشتنبندگانبیگناهوعزادار بدتریننوعحرمتشکنیرا اما نیست، راممیموردتاییدما

 .دانیم

و خروشان رودخانه چون امروز وضعیتکشور چنیناست؛ موجود بحران و حلمشکالتپیشآمده راه که برآنم من اما

راهآرامکردناینرودخانه عظیمیاستکهسیالبهایتندوحوادثگوناگونباعثطغیانوگلآلودشدنآنشدهاست.

دریکاقدامسریعوعاجلامکانپذیرنیست.اندیشیدنباینگونهراهحلهاکهعدهبزرگوروشنساختنوزاللکردنآبآن

 .ایتوبهکنندوعدهایمعاملهکنندوبدهوبستانیصورتگیردتااینمشکلبزرگحلشودعمالبهبیراههرفتناست

تراینرودخانهمیدانمکهبتدریجوطیبندهراهحلرادرروانهساختننهرهاوچشمههاییازآبروشنوشیرینبهبس

یکفرآیندتدریجیکیفیتآبووضعرودخانهراتغییردهد.ونیزاعتقاددارمکههنوزدیرنشدهاستونظامماآنقدرترا

رابانجامداردکهدرصورتتدبیرودرصورتداشتنیکنگاهاحترامآمیزوتوامبامالطفتبههمهملتواقشارآناینمهم

برساند.بندهتعدادیازاینراهحلهاراکهچوننهرهاوچشمههاییازابروشنمیتواندفضایملیراتحتتاثیرقراردهد

 :واوضاعرابهسمتبهبودببرد،بیانمیکنم

مایتهایغیرمعمولاعالممسئولیتپذیریمستقیمدولتدرمقابلملتومجلسوقوهقضائیهبهنوعیکهازدولتح-۱

درمقابلکاستیهاوضعفهایشنشودودولتمستقیماپاسخگویمشکالتیباشدکهبرایکشورایجادکردهاست.به

یقیناگردولتکارآمدومحقباشدخواهدتوانستجوابمردمومجلسرابدهدواگربیکفایتوناکارآمدبودمجلسوقوه

 .ساسیبااوبرخوردخواهندکردقضائیهدرچهارچوبقانونا

تدوینقانونشفافواعتمادبرانگیزبرایانتخاباتهابهنوعیکهاعتمادملترابهیکرقابتآزادومنصفانهوبدونخدعهو -۳

دخالتقانعسازد.اینقانونبایدشرکتهمهملتراعلیرغمتفاوتدرآراءواندیشههاتضمینکندوجلویدخالتهای

سلیقهایوجناحیدستاندرکاراننظامرادرهمهسطوحمنتفیسازد.مجالساولیهانقالبمیتواندبهعنوانالگویی

 .موردتوجهقرارگیرند

بندهیقیندارمکهایناقدامنهبهضعفکهبهدرایتنظامتعبیر -۲ آبرویآنها. حیثیتو احیاء آزادیزندانیانسیاسیو

 .نیزآگاهیمکهجریانهایسیاسیمنحطیبااینراهحلمخالفهستندخواهدگشت.و

ترسازآزادی -۲ آزادیمطبوعاتورسانههاواجازهنشرمجددروزنامههایتوقیفشدهجزءضروریاتروندبهبوداست.

کانالهایماهوارهایواهمیتمطبوعاتبایدازبینبرودوتجربیاتجهانیدراینزمینهبایدموردتوجهقرارگیرد.گسترش

یافتنآنهاوتاثیرگذاریقاطعاینرسانهکهبخوبیناکافیبودنروشهایقدیمیومحدودیتصداوسیمارامیرساند.

پارازیتهاومحدودیتهایاینترنتیمیتواندبرایمدتکوتاهیاثرگذارباشد.تنهاراهچارهداشتنرسانههاییمتنوعو

آزاددرداخلکشوراست.آیازمانآننرسیدهاستکهبااقدامیشجاعانهوناشیازاعتمادبهمتفکرانونیروهایآگاهو

 خالقجامعه،نگاههاراازآنسویمرزهابهشکوفاییخالقیتسیاسیوفرهنگیواجتماعیداخلیبرگردانیم؟
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قانوناساسی.57لاحزابوتشکلهاوپایبندیبهاصلبرسمیتشناختنحقوقمردمبرایاجتماعاتقانونیوتشکی -۰

اقدامدراینزمینهکهمیتواندبادرایتوهمکاریهمهعالقمندانبهکشورصورتگیرددرطولچندماهمیتواندفضایی

 .ردمبامردمنمایدتوامبادوستیومحبتملیراجایگزیندرگیریسازمانبسیجونیروهایامنیتیبامردمویادرگیریم

بهبندهایفوقپیشنهاداتدیگرینیزمیتواناضافهکرد.بهنظربندهحتییکجویکوچکزاللدراینبینمیتواندمغتنم

باشد.ضرورتینداردهمهبندهاباهمشروعشود.مشاهدهعزمدراینراهبروشنیافقکمکخواهدکرد.وکالمآخرآنکه

تبدوننیازبهتوافقنامهومذاکرهودادوستدهایسیاسیوازموضعحکمتوتدبیروخیرخواهیمیهمهاینپیشنهادا

 .توانداجراییشود

 ۱۲۸۸دی،۱۱جمعه،
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منشور سبز – ۱۸بیانیه شماره 

 منالرحیمبسمهللاالرح

دراولینسالانتخاباتدورهدهمریاستجمهوریباقامتیسرافراز،گرچهشالقخورده،مجروحوحبسکشیدهایستاده

ایم.بامطالباتیبراینیلبهآزادی،عدالتاجتماعیوتحققحاکمیتملیومطمئنازپیروزیبهیاریحضرتحق،چراکه

.مجزاحقاقحقملتچیزینخواستهای

 ”فاماالزبدفیذهبجفاءواماماینفعالناسفیمکثفیاالرض“

 .مانَدرسانددرزمینمىآنچهبهمردمسودمىبهکناریرودوازبینرود،امااماکف

زادهشدوشمامردم،روشنوبیابهامبه”رایمنکجاست؟“ازدروغ،تخلفوتقلببهکارگرفتهشدهدرانتخابات،سوال

اینسوالراپرقدرتوبلندفریادزدیدوجزکسانی۱۲۸۸خرداد۳۰شیوهایمسالمتآمیزدرراهپیماییتاریخیوبینظیر

چشموگوشآنهارابستهبود،درسطحملیوجهانهمهآنراشنیدندودیدند.کهجهلوخرافهومنفعتپرستیودروغ

بهتنبرهنهزندانیانزدنوحملهبهخوابگاهولیپاسخچهبود؟جزداغودرفشوک هایشتنوبهحبسکردنوزنجیر

 دانشجویی؟

خردادوعاشورایحسینیازخاطرهجمعیملتپاکنخواهد۲۳و۳۰بهیقینفجایعکهریزکوآدمکشیهایروزهای

یتوانیمتیرهایمستقیمبهمردموزیرشدونبایدهمپاکشودکهخیانتبهخونشهداوبیگناهاناست.ماچگونهم

 .کردنآنهاتوسطماشینپلیسراازیادببریم

هااماپردههایفریبوریایتمامیتخواهانرادریدندوفسادنهادینهشدهپشتپردههایقدیسنماییراهاورنجخون

به مردم تعاملدولتیانبا نحوه اینرویدادهایتلخو و دانشجویان،نمایانکردند معلمان، کارگران، از ملتما اقشار همه

همهفعالینجنبش پیرانو جوانانو مردان، زنان، بازاریان، کارآفرینان، روحانیون، استادان، هایاجتماعیوروزنامهنگاران،

 .اقشارمستضعفومیانهنشاندادکهریشهمشکالتآنهادرکجاست

رانسبتبهجمعیتشدرجهاندارد،ناشیازبزهکاریگناهکاراننیست،ناشیازرختبراینکهکشورمابیشتریناعدامها

بستنعدالتومدیریتوحکومتخوبدرجامعهماست.واینکهحتیمصلحتهایروزمرهوعاجلحکومتباعثنشده

اساسیوسایرقوانینبردارند،نشاناستکهتمامیتخواهانودولتیاندستازدروغوفسادوخرافهوزیرپانهادنقانون

ازنفوذعمیقاینزشتیهادرالیههایدرونینظامدارد،گویادراینالیههاساختیمحکمبرایدفاعازمنافعیشکل

درآمدنفتیووارداتساالنه میلیارددالر میلیارددالرکاالوسلطهبرنهادهایپولیو۲۳گرفتهاستکهازعایدیصدها

 .مالیبدوننظارتهایموثرنشاتمیگیرد

رغمادعاهاودستورهایشدیدازشناساییوامروزبیتالمالدرمعرضیغماییغماگرانقدیسمآباستوهنوزملتعلی

معرفیومحاکمهاینمفسدانچیزیندیدهاست.کجارفتآنپروندهبزرگیکهدرمجلسبازشدویکشبهدریکمعامله

 اپایبستهشد؟پای

بهمراکزقدرتونفوذبازکندوپردهازاینغارت۲۲چهکسیجراتداردپروندهواگذاریهایبزرگرابهبهانهاجرایاصل

چهکسیآنشجاعتراداردکهازفاجعهنبودبزرگملیکهمنجربهایجادانحصارهایبزرگاقتصادیشدهاست،برکشد؟

ستگاههاینظامیوامنیتیونهادهایشبهدولتیکهسراسرفضایاقتصادیکشورراتحتتاثیرکمتریننظارتمالیبرد

پیآنبودیم. عادالنهکهدر آننظاماسالمیو اینبود کهآیا سوالمیکند ملتما باز و انددمبرآورد؟ داده قرار خود

ازملتپناهبردیم؟آیاآناصلطالییشفافیتحکومتکاریشفافیتدرمقابلملتچهمشکلیایجادمیکردکهبهپنهان

 ”.کارینکنیدکهنتوانیدبهمردمتوضیحدهید“گفت:درمقابلملترااززبانپیرجمارانیادمانرفتهاستکهمی

http://bamdadi.files.wordpress.com/2009/10/manshoorsabz.pdf
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 یارانعزیزراهسبزامید

ادراینمسیرامیدطیکردهیکسالازپیدایشجنبشبینظیرسبزگذشتهاستودراینمدتسبزهامسافتبسیاریر

اند.بهبرکتدلبریدنازمساعدتدولتیانورویآوردنبهخانههایخودوقبلهقراردادنآنهاوتوسعهشبکههایاجتماعی

آگاهیهایسیاسی حیطه اجتماعیدر شبکههایپایدار استو ملتایجادشده قابلاتکاییبینآحاد -روابطپایدار

هنگیمعجزهکردهاند.کافیاستتنهابهتولیداتهنریاینشبکهومیزانتبادلاخبارواطالعاتونظرواجتماعیوفر

و مهم مسائل درباره گفتگو موجیاز شود.جنبشسبز نگاهیانداخته دارد دموکراتیکجریان صورتکامال به که تحلیل

 .نظیربودهاستیخمعاصرمابیسرنوشتسازدرحوزهعمومیبینمردمایجادکردهکهدرتار

امروزبیشازهمیشهتاریخ،مردممتجاوزانبهحقوقاساسیملترامیشناسندوبهنقضمکررحقوقبشروکرامت

قضاییکشورآگاهیدارندومیدانندتاچهاندازهتمامیتخواهاندرپایمالکردنمیثاقمشترک–انسانیدرنظامامنیتی

عینحالعلیویژهدملیبه ودر بهبرکترزمینهحقوقاساسیمردمپیشرفتهاند. رغمحوادثتلخوگزندهوخونبار،

روبدخواهانباتمامتالشهمینتعاملوگفتگویجمعی،عقالنیتمردمهموارهبراحساساتآنانغلبهکردهاستوازاین

وحبسدیدهرابهخشونتوادارند.مبارزهوایستادگیازطریقهاییکهکردندنتوانستندمردمآسیبدیدهوکشتهداده

فرهنگوبددهانبودههایبرقیوچماقدارانوقدارهکشانبیمسالمتآمیزکارآمدتریناسلحهمادرمقابلگلولههاوباتوم

 .است

ان،مردان،پیرانوجوانانمیدوندوتودههایمیلیونیملتبزرگامروزمیبینندکهچهکسانیدشنهدردستبهدنبالزن

هایعمومیرکیکترینکلماتوجمالترابرزبانمیآورندوچهکسانیبابرخورداریازفرهنگینازل،درتظاهراتوجمع

مردمبهجایاینها،نماهنگهایزیباساختهاندوپوسترهایپرمعنابهیکدیگرهدیهکردهاندوفیلمهاوعکسهایبی

 :شماریاززندگیومبارزهمردمتهیهوپخشکردهاندوغصههاودردهایخودرااینچنینجاودانیکردهاند

 ستگمشدهستطفلیبهنامشادیدیری

 باچشمهایروشنبراق

 باگیسوییبلندبهباالیآرزو

 هرکسازاونشانیدارد

 ماراکندخبر

 اینهمنشانما

 یکسوخلیجفارس

 *ویدگرخزرس

 یارانسبزراهامید

درآغازسالجدیدصبرواستقامت،بهتوصیهدوستانمنشوریبرایهماهنگیوهمدلیبیشتروتقویتهویتمشترک

 .جنبشسبزتهیهشدهکهدرادامهاینمقدمهتقدیممیشود
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 مطالباتباشد. و دلگرمیاینهمراهکوچکبرایاینطبیعیاستکهمتنپیشنهادینتواندپاسخگویهمهسلیقهها

معضل،راهحلیبودکهتعدادیازرایدهندگاندرآستانهانتخاباتسالگذشتهپیداکردند.درزنجیرهسبزمیدانتجریشتا

انتخابمیکنندواینانتخابپیوستگیآنزنجیرهمحکم میدانراهآهنبودندکسانیکهمیگفتندمیانبدوبدتر،بدرا

 .یادماندنیراممکنساخت.اصالحواقعیازهمینتمیزومسئولیتپذیریبرایانتخاباینویاآنشروعمیشودهب

 .اینمتنقدماولیناستوجنبشسبزدرسیرتکاملیخودانشاءهللامتنکاملتروزیباتریخواهدآفرید

 ”الفساداوالعاقبةللمتقینتلکالداراالخرةنجعلهاللذینالیریدونعلوافیاالرضو“

جوییوفساددرزمیننیستند،وفرجامنیکوازآنپرهیزگارانوآنسرایآخرترابرایکسانیقراردادیمکهخواهانبرتری

 .است

 اهداف و ها ریشه

نعدالت،استقالل،آزادیبروزانحرافاتگوناگونوموانعبتدریجسازمانیافتهدرمسیرتحققاهدافوآرمانهاییچو      -۱

وجمهوریاسالمیکهمردمبهخاطرآنهاانقالبشکوهمنداسالمیرابهپاکردند،ظهورگرایشاتتمامیتخواهانهدرمیان

افزایش بیحرمتیبهکرامتانسانی،سوءمدیریتدولتی، نقضحقوقبنیادینشهروندان، برخیازمسوولینحکومتی،

یتهایاقتصادیواجتماعی،قانونگریزیبلقانونستیزیبرخیمجریانقانون،نادیدهگرفتنمنافعفاصلهطبقاتیومحروم

قدرت معنویتبرای و دردناکاخالق فراموشیتدریجیو المللی، بین تعامالت در عوامفریبانه ماجراجوییهای ملیو

دردمندانوقاطبهمردمایراندرسالهایاخیرعواملیاستکهبهنضجگیرینگرشهایاعتراضیدرمیاندلسوختگان،

 .جلوهکرد۱۲۸۸انجامیدکهبروزبارزونیرومندآندرجنبشسبزمردمایرانپسازانتخاباتدهمریاستجمهوریدرسال

پایبندیبهاصولوارزشهایجنبش      -۳ پاالیسبزبا گرگرواصالحشبنیادینانسانی،اخالقیودینیوایرانی،خودرا

هایپسازانقالبمیداندوبرایناساسحرکتدرچارچوبقانونروندطیشدهدرنظامجمهوریاسالمیایراندرسال

 .اساسیواحترامبهنظرورایمردمراوجههمتخویشقرارخواهدداد

آزاد      -۲ تداومتالشمردمایرانبرایدستیابیبه حرکتیدر تحققحاکمیتملیجنبشسبز عدالتاجتماعیو یو

گر جلوه را انقالباسالمیخود جنبشملیشدننفتو برهههاییچونانقالبمشروطیت، ایندر استکهپیشاز

 .ساختهاست

بازخوانیتجربهمعاصردرتالشبرایتحققاهدافواالیاجتماعیمردمایراننشانمیدهدکهتنهاازطریقتقویت      -۲

جامعهمدنی،گسترشفضایگفتگویاجتماعی،ارتقاءسطحآگاهیوجریانآزاداطالعات،مشارکتموثراحزابوتشکلها

فعاالناجتماعی روشنفکرانو پردازیبرایفعالیتآزاد چارچوبتحول-وهمچنینزمینه منافعملیدر به سیاسیوفادار

اهدافجنبشسبزراعملیکردواینامرمستلزمتوافقوتاکیدبراصولخواهیوایجادتغییردروضعیتموجودمیتوان

حداقلیومطالباتمشترکوایجادتعاملوهماهنگیمیانهمهنیروهاییاستکهعلیرغمداشتنهویتمستقلبا

 .پذیرشتکثردردرونجنبش،زیرچترفراگیرجنبشدرکناریکدیگرقرارمیگیرند

 ینبنیاد کارهایراه

جنبشسبز،یکحرکتاجتماعیفراگیراستکههرگزخودرامبریازخطانمیانگاردوبانفیهرگونهمطلقنگری      -۱

شرکآلود،برگسترشفضاینقدوگفتگودردرونوبیرونجنبشتاکیددارد.دیدهبانیسیرحرکتوتحولجنبشازسوی

عملامریحیاتیاستکهمیتواندجنبشراازلغزشبهورطهتمامیتخواهیهمهفعاالنوبهخصوصصاحباناندیشهو

 .وفسادبرحذردارد
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فعاالنجنبشسبز،مردمایرانهمهخواهانایرانیآبادسرفرازوسربلندهستند.جنبشسبزموافقتکثردرنگاه      -۳

هاجتماعیهیچبخشیازجامعهجاییدرجنبشندارد.ومخالفانحصارطلبیاست.درنتیجه،دشمنیوکینهتوزیبابدن

اصولجنبشوظیفههمه اهدافو آگاهیبخشیدرباره فضاییسالمو مخالفاندر و رقبا تعاملبا و تالشبرایگفتگو

 هماستافرادیاستکهخودراآگاهانهدرزمرهفعاالنجنبشسبزمیانگارند.ماهمهایرانیهستیموایرانمتعلقبههم

بنیانهای-واقعیومجازی–گسترشوفعالسازیشبکههایاجتماعی      -۲ وتعمیقفضایگفتگوبرسراهدافو

 .هویتیجنبشازجملهراهکارهایمحوریاستکهمستلزمتوجهویژهکلیهفعاالنسبزاست

نجنبش      -۲ مرزبندیبا حفظاستقاللو بر عینتاکیدمصرانه در جستجویراهیسبز در یروهایغیرملیوخارجی،

نبودهواسیرگرایشاتتعصبآلودنمیشود.عدالت،آزادی،استقالل،کرامتانسانیومعنویتمنزویهمراهبادگرستیزی

ارزشهایجهانیهستندوتجربهآموزیازملتهاییکهبرایدستیابیبهاینارزشهاتالشکردهاندوهمچنیناستقبالاز

نقدونظرمشفقانههمهآزدیخواهانوصلحطلبانیکهبرایرهایینوعبشروکرامتانسانهاتالشمیکنندازدیگرراه

 .کارهایجنبشاست

 سبز هویت

 :اسالمی -ایرانی گنجینه

خالقوجنبشسبزباپذیرشتکثردرونجنبشبراستمرارحضوردینرحمانیسرشارازرحمت،شفقت،معنویت،ا      -۱

تحکیموجهاخالقیورحمانیدینمبیناسالمونظام تکریمانسانتاکیدداردوراهتقویتارزشهایدینیدرجامعهرا

اسالمیوشوقبهتوسعهوپیشرفتدرجامعه،پرهیزاز-جمهوریاسالمیایرانمیداند.ایجادپیوندمیانمیراثایرانی

کورویهخاصوهمچنینمبارزهبااستفادهابزاریازدینوحفظاستقاللنهادهایدینیواکراهمردمبهتقیدبهمرام،مسل

روحانیازحکومتتنهاراهحفظجایگاهواالیدینوتداومنقشبرجستهآندرجامعهایراناستکهبهعنوانیکیازاصول

 .بنیادینجنبشسبزدرسرلوحهامورجایمیگیرند

اسالمیهماناهمزیستیوهمگراییارزشهایدینیوملیدرطولتاریخاینسرزمین-تمدنایرانیرمزبقای      -۳

اینراستا،جنبشسبزبرحفظوتقویتارزشهایواالیفرهنگایرانیوسرمایههایغنیانباشتهشدهدر در است.

بخشیدربارهویژگیهایهویتعصباتنابجاوآگاهیزداییازتهایملیتاکیدمیورزدودراینراهتقدسرسومومناسبت

 .آفرینآیینهایملیومذهبیراوجههمتخویشقرارمیدهد

بهنمایش      -۲ بارهاخودباوریواتحادبرسراصولرا تاریخمبارزاتخویشبرایکسبآزادیواستقالل، ملتایراندر

به اتکا با ملتایران جنبشسبز است. خودمداریوگذاشته نفیهرگونه جمعیو خرد بر تکیه با و اینمیراثگرانبها

گذاشتن کنار دستیابیبهاجماعآگاهانهبرخصیصههایهویتآفرینو تالشبرایتحققاهدافخویش، خودخواهیدر

جمعخردهایمختلفومبتنیعناصرتشتتزاراموردنظرداردواینامرراتنهاباتکابهعقالنیتیمیسرمیداندکهحاصل

 .برنظامعقالنیتتوحیدیباشد

اسالمیاستکهدرجستجویدستیابیبهایرانیآباد،آزادوپیشرفتهاست.براین-جنبشسبزجنبشیایرانی      -۲

میهنخویشاساس،هرفردایرانیکهتوسلبهخردجمعیتوحیدیرابهعنوانمبنایتالشبرایایجادفردایبهتربرای

 .”ایرانرامتعلقبههمهایرانیانمیداند“بپذیرددرزمرهفعاالنجنبشسبزبهشمارمیآید.جنبش

 حق حاکمیت مردم
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حاکمیتمردمبرسرنوشتخویشازجملهاصولخدشهناپذیرجنبشسبزاستونهادانتخاباتبهعنوانمناسب      -۱

جنبشقرارمیگیرد.برایناساس،جنبشسبزتالشهایخودبرایصیانتازآرایترینشیوهتحققایناصلمدنظراین

منصفانهکهشفافیتوسالمتآنکامالقابلتضمین غیرگزینشیو رقابتی، نظامانتخاباتیآزاد، زماناستقرار تا مردمرا

 .باشد،ادامهخواهدداد

بشسبزاعمالهرگونهصالحیتخودسرانهوگزینشیوجنرایوخواستمردممنشامشروعیتقدرتسیاسیاست

آنتحتعنواننظارت با دانستهو قانوناساسی،حقتعیینسرنوشتمردموحقوقبنیادینآانها با مغایر استصوابیرا

 .مبارزهمیکند

میسراست.جنبشسبزبادستیابیبهاهدافیچونآزادیوعدالتتنهابرپایهتوجهبهمنافعملیوحفظاستقالل      -۳

آگاهیازاینامر،نسبتبههراقدامیکهبرخالفمنافعملیوناقضاصلاستقاللباشدمبارزهمیکندواینمسئلهرادر

 .زمرهموازینمحوریخویشمیداند

 سبز جنبش های ارزش

 خشونت از پرهیز و ها انسان کرامت

بزدفاعازکرامتانسانیوحقوقبنیادینبشرفارغازایدئولوژی،مذهب،نخستینارزشاجتماعیمدنظرجنبشس      -۱

استقراروتضمینموازینحقوقبشربهعنوانیکیازمهمتریندستاوردهای جنسیت،قومیتوموقعیتاجتماعیاست.

وهیجفرمانروا،بشریوحاصلخردجمعیهمهانسانهاموردتاییدوتاکیدجنبشسبزاست.اینحقوقخدادادیاست

دولت،مجلسیاقدرتینمیتواندآنهارالغویابهصورتناموجهوخودسرانهمحدودکند.تحققاینامرمستلزماحترامبه

اصولیچونبرابری،مدارا،گفتگو،حلمسالمتآمیزمناقشاتوصلحطلبیاستکهخوددرپرتوایجادزمینههایالزمبرای

هایمستقل،جلوگیریازسانسور،دسترسیآزادبهاطالعات،گسترشوتعمیقجامعهمدنی،احترامفعالیتآزادرسانه

جهتحذفهرگونه مقرراتدر اصالحقواعدو دولتیو فعالیتآزادانهشبکههایاجتماعیغیر بهحریمخصوصیافراد،

 .تبعیضمیانشهروندانامکانپذیراست

یاستکهپرهیزازخشونتوحرکتدرچارچوبموازینمبارزهمدنیراسرلوحهخویشجنبشسبزیکجنبشمدن      -۳

تنهاقربانیخشونتدرهرزمینهایخواهندبود،گفتگو،مبارزهمسالمت”مردم“قرارمیدهد.اینجنبشبااعتقادبهاینکه

د.جنبشسبزباتوجهبهشرایطومقتضیات،ازآمیزوتوسلبهراهکارهایغیرخشونتآمیزراارزشیخدشهناپذیرمیدان

 .کردمبارزهمسالمتآمیزاستفادهخواهدکلیهظرفیتهای

 عدالت، آزادی و برابری

عدالتجایگاهواالییدرمیانارزشهاوآرمانهایجنبشسبزبهخوداختصاصمیدهد.توزیععادالنهامکانات،چه      -۲

جتماعیوچهدرابعاددیگرحیاتانسانیازجملهاهدافخدشهناپذیرجنبشسبزاستکهدربعداقتصادی،سیاسی،ا

 .الزماستبرایدستیابیبهآن،تمامیتالشهایممکنانجامشود

 کشور نظامحاکمبر استکه پذیر صورتیامکان در تنها جامعه خارجی–گسترشعدالتدر داخلیو عرصه کامال-در

زوابستگیبهنهادهاوقدرتهایسیاسی،طبقاتیواقتصادیعملکندوبتواندتوسعهاقتصادیوترقیمستقلوفارغا

 .کشوررابهنحویکهرفاهوعدالتاجتماعیبرایهمهمردمایرانفراهمشود،تضمینکند

قاتاجتماع،برپیوندبااقشارجنبشسبزباعنایتبهلزومتامینخواستهاومطالباتبهحقتمامیاقشاروطب      -۲

تاکیددارد.اینجنبشباالهامازاصل-ترهستندکهدربرابرفشارهایاجتماعی/سیاسیضعیف-متوسطوکمدرآمداجتماع



  51 
 

  

نهمقانوناساسی،باسلبحقوقاساسیمردمبهنامحفظاستقاللوتمامیتارضیکشورمخالفاستوباتاکیدبر

استقاللسیاسی مرزهایمیهنرا دفاعاز یگانهراهحفظمنافعملیو نظامی، اقتصادیو فرهنگی، حاکمیتمردمبر“،

 .درتمامیابعادمیداند”سرنوشتخویش

برقراریآزادیوبرابریازاهدافانکارناپذیرانقالباسالمیاستکهجنبشسبزنیزبرضرورتدستیابیبهآنتاکید      -۰

گونهانحصارفکری،رسانهایوسیاسیوهمچنینمبارزهباحذففیزیکیهراندیشهودیدگاهدرسرلوحهدارد.نفیهر

اینجهت،برایرهاییمردمازهرگونهسلطهسیاسی)استبدادوانحصار دارد.ضروریاستدر اهدافجنبشسبزقرار

ستگیوتقیدفکری(تالششود.جنبشسبزبرحمایتونابرابریهایاجتماعی(وفرهنگی)وابطلبی(،اجتماعی)تبعیض

 .ازحقوقزنان،نفیهرگونهتبعیضجنسیتیوحمایتازحقوقاقلیتهاواقوامتاکیدویژهدارد

امنیتانسانیتکتکشهروندانایرانیاست.      -۶ امنیتدولتنیست، امنیتتنها استکه اینباور بر جنبشسبز

دمبایدبرقرارشودتاآزادازترسورهاازنیازتحتحمایتقانونزندگیکنند.مداخلهنیروهاینظامیوامنیتبرایآحادمر

انتظامیدرامورسیاسی،هرگونهدخالتافرادغیرمسولدرامورانتظامیوسلطهنیروهایامنیتیوانتظامیبرمقامات

اییه،عدممداخلهنیروهاینظامیدرامورسیاسیواقتصادیوامنیتدولتوملتاست.استقاللقوهقضقضاییمخل

 .برخوردباسازماندهندگانواعضاءگروههایموسومبهلباسشخصیازخواستهایجدیجنبشسبزاست

اجرایتمامیاصولقانوناساسیوبهویژهاصولناظربرحقوقملت)فصلسوم(هدفوخواستتجدیدناپذیرو      -۲

 .جنبشسبزاستحتمی

آزادیزندانیانسیاسی،رفعمحدودیتهایغیرقانونیونگاهامنیتیعلیهفعالیتاحزابوگروههاوجنبشهای      -۸

اجتماعیچونجنبشزنان،جنبشدانشجویی،جنبشهایکارگری،جنبشهایاجتماعیوامثالآن،وهمچنینمحاکمه

انتخابات،شکنجهوکشتنمعترضانبهنتیجهانتخابات،وافشاءومحاکمهنظریهپردازانوآمرانوعامالنتقلبدرعادالنه

 .حامیانخشونتدرالیههایمختلفحکومتازراهکارهایروشنیاستکهدراینزمینهبایدموردتوجهقرارگیرد

 اخالقمداریواحترامبهخالقیتهایفردیواجتماعی

بایداذعانکردکهاتخاذسیاستهاینادرستسیاسی،اجتماعی،اقتصادیازسویحاکمانبهافولباکمالتاسف      -۱

اخالقوتنزلسطحسرمایهاجتماعیدرجامعهمنجرشدهاست.جنبشسبزباتاکیدبرضرورتاحیایاخالقبهمثابهفصل

ایاجرایحقوقملت،کامالنسبتبهاصولاخالقیمشترکوپیونددهندهحیاتاجتماعیمردمایران،درمبارزاتخودبر

 .پایبندخواهدبود

جنبشسبزرانهمیتوانیکحزبمتمرکزدانستونهمجموعهایازافرادسازماننایافتهوبیهدف.مرورتجربه      -۳

توانا بزنگاههایتاریخی،هوشیاری، در هموارهو بهتاریخیمردمایراننشانمیدهدکهآنها ییودرکواالیخویشرا

 .منصهظهوررساندهاندوباتکیهبرقوایخالقهخویش،راهرابرایدستیابیبهاهدافخودهموارساختهاند

برفهم،اندیشهونوآوریهایمدنیملتجنبشسبزبرپایهاصولومبادیبنیادینخود،باتکیهبرشبکههایاجتماعی

ایرانتکیهداردودس منوطمیداند.شعار بهشکوفاییاینخالقیتها هر“تیابیبهآرمانهاییچونعدالتوآزادیرا

 .تبدیلشود”هرایرانی،یکجنبش“اینکمیتواندبهشعار”ایرانی،یکستاد

 قانون گرایی و مذاکره
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اتکا      -۱ پیگیریاهدافوآرمانهایهمیشگیانقالباسالمیوبا با بهبازخوانیانتقادیتحوالتصورتجنبشسبز

برپایهمیثاقمشترکمردمایرانیعنیقانوناساسی،درپی-بهخصوصدرعرصهروابطملتودولت–گرفتهپسازانقالب

 .دستیابیبهآیندهایروشنبرایملتایراناست

۳-       اینراستا، اجرایبدونتنازلقانوناساسی“در اینجنبشبراینباورراهکاراصلیوبن” یادینجنبشسبزاست.

استکهتنهابابازگشتبهقانونوالزامنهادهایمختلفبهرعایتآنوبرخوردبامتخلفانازقانوندرهرموقعیتوجایگاه،

نبشسبزمیتوانازبحرانهایمختلفیکهدامنگیرشدهاسترهایییافتودرراهترقیوتوسعهمیهنگامبرداشت.ج

درعینحالکامالتوجهداردکهقانونگراییبهمعنایاستفادهابزاریازقانونتوسطحاکماننیست.بایدشرایطیفراهمآورد

تاقانونوسیلهاعمالخشونتهاینارواوموهن،نقضحقوقبنیادینشهروندانقرارنگیردوخشونت،بیعدالتیوتبعیض

 .قانونینشود

وازجملهقانوناساسیمتونیهمیشگیوتغییرناپذیرنیستند.هرملتیاینحقراداراستکهبانینکشوریقوا      -۲

قانون اصالحیدر و تغییر بایدتوجهداشتکهتنها اما قوانینجاریاقدامکند. بهاصالحدر حرکتیخویش، تصحیحسیر

فرایندمذاکرهوگفتگواساسیموردپذیرشاست مشارکتهمهاقشاروگروههایاجتماعیوباکهدر یاجتماعیوبا

 .پرهیزازتصلبوانحصارگراییوزورگوییصورتپذیرد

گسترشجامعهمدنیوتقویتحوزهعمومیدرزمرهاصولاساسیجنبشسبزاست.اینجنبشبراینباوراست      -۲

اهدافانقالباسالمی دستیابیبه مستلزمکهحفظمنافعملیو بحرانموجود تبعاتناخوشایند همچنینکاستناز و

هایمختلففکریوسیاسیاستودراینراستاازهرگونهدعوتبهمذاکرهوگفتگویمذاکرهوگفتگومیاننمایندگانگروه

 .شفافبهمنظوردفاعازحقوقمردموحلمنازعاتاجتماعیاستقبالمیکند

وافزایشقدرتخریدمردمالمللیوسرمایهگذارینقدرتبخشیبهاقتصادکشوردرصحنهبیناینجنبشخواها      -۰

طرد و دنیا با سازنده و شفاف تعامل بر مبتنی عزتمند و عقالنی خارجی سیاست خواهان جنبشسبز است. ایران

 .درجهاناستدیپلماسیماجراجویانهوعوامفریبانهوارتقاءشانملتبزرگوتاریخیایران

 همراهکوچکجنبشسبز

 میرحسینموسوی

_______________ 

 استادشفیعیکدکنی *

 


