
»فرض کنید ما همه دشمن و یا فریب خورده دشمن باشیم. شما 
حقوق  رعایت  که  را  مردم  و  خود  بین  میثاق  ما،  به  توجه  بدون 
مردم و حفظ آزادی ها و اجرای بدون تنازل قانون اساسی و حق 
این  کنید.«  رعایت  است،  خودشان  نوشت  سر  بر  مردم  حاکمیت 
توجه  و  به سیاست  اخالقی  نگاه  بین   تفاوت  به خوبی   جمالت 
به خیر عمومی مردم را در برابر نگاه رایج امروز که حفظ قدرت 
به هر بها و بهانه است، نشان می دهد. نخست وزیر دوران دفاع 
مقدس که دولتش از سوی امام لقب دولت خدمتگزار را گرفته بود 
در مصاحبه ای ، به تشریح ویژگی های جنبش سبز  و نیز شرایط 

خطیر کنونی کشور پرداخت . 
»چه  که  است  پرسیده  دولتمداران  از  مصاحبه  این  در  میرحسین 
رای  استبداد  و  ماجراجوئی  با  که  است  داده  اختیار  شما  به  کسی 
کشور را در مقابل همه جهان قرار دهید و این شرایط وخیم را در 

وضع اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کنید؟«
و  قولها  به  عمل  گرو  در  را  نظام  امروز  آبروی  موسوی 
کهریزک  فجایع  چون  هایی  پرونده  مورد  در  قانون  اجرای 
های  نامه  پیگیری  و  دانشگاه  کوی  به  حمله  جنایات  یا  و 
حمزه  و  مومنی  عبداهلل  جمله  از  سیاسی  مظلوم  های  زندانی 
است. دانسته  مازندرانی  فعالین  و  نژاد  آرام  آریا  و  کرمی 

نخست وزیر دوران جنگ در این گفت و گو به مشکالت اقتصادی 
و  امنیتی  خطرات  از  گذشته  که  است  گفته  و  پرداخته  نیز  کشور 
اقتصادی بیرونی که کشور در معرض آن قرار دارد، یک مشکل 
اساسی امروز »کوتاه شدن دست کشور در استفاده از نیروهای کارآمد 
برای مدیریت بحران در سطح سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. 
نیروهای کارآمدی که به عوض آنکه مشغول حل مشکالت و از بین 
بردن اثرات خرابکاریها باشند، یا در زندانها هستند و یا در انزوا.«

با عدالت طلبی نمی توان مخالفت کرد
موسوی تاکید کرد اقتدارگرایان نمی توانند آشکارا با مطالبات جنبش 
سبز مخالفت کنند چرا که چه کسی می تواند آشکارا با آزادیخواهی و 
عدالت طلبی و یا انتخابات غیر گزینشی آزاد و رقابتی مخالفت کند. 
یا چه کسی می تواند تکیه بر ارزشهای فرهنگهای متنوع قومی را 
رد کند و یا به راحتی و باصدای بلند بگوید که کرامت ذاتی انساتها 
را قبول ندارد  و یا نمی خواهد مردم حاکم بر سرنوشت خود باشند؟

میان  در  حتی  کس  هیچ  انسانی  باطن  و  درضمیر  دانیم  می  ما 
نیروهای امنیتی، نظامی و بسیجیان سیاهپوش امروزی راضی به 
کشتن و سرکوب ومحبوس کردن فرهیختگان، معلمان، کارگران 
و زنان و مردان نیست، مگر یک عده بیمار و یا وابستگان به قدرت 
و سودبرندگان از غارت منابع ملی.  به همین دلیل وقتی مخالفان 
دشمن  کنند  مقابله  جنبش   های  خواسته  با  توانند  نمی  جنبش 

تراشی می کنند.
فرض کنید ما دشمن و یا فریب خورده  دشمنیم...

را  مسلح  نیروهای  ارشد  ماموران   از  مشفق  سردار  سخنان  وي 
سخناني  دانست،  انتخاباتی  کودتای  و  تقلب  اثبات  برای  سندی 
که انتشار آنها  و شکایت اصالح طلبان از وي موجب عصبانیت 
حاکمیت شد و تعدادي از اصالح طلبان را دوباره روانه زندان کرد.

فکری  انحطاط  دادن  نشان  برای  سخنان  »این  کرد:  تاکید  وي 
از  اقتدارطلبان  عصبانیت  دلیل  است.  مهم  بسیار  مردم  دشمنان 
شکایت بر پایه سخنرانی کذائی همین است. اما ما در مقابل این

عصبانیت می توانیم بگوییم که فرض کنید ما همه دشمن و یا فریب 
خورده دشمن باشیم، شما بدون توجه به ما  میثاق بین خود و مردم را 
که رعایت حقوق مردم و حفظ آزادی ها و اجرای بدون تنازل قانون

درست از لح ظه پایان انتخابات معترضان هیچ تریبونی برای سخن گفتن با مردم نداشتند و در مورد آنها از رسانه های رسمی تنها دروغ گفته شد. به دانستن اقوام خود کمک کنید. 
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فرازی از نامه علی )ع( به مالک اشتر بنی االسالم علی کلمتین ،کلمة التوحید و توحید الکلمة
غنيمت شماری،  را  )مردمان(  خوردنشان  كه  مباش  درنده  حيوانی  چونان 
آفرينش. در  تو  همانندان  يا  هستند  تو  همكيشان  يا  گروهند،  دو  آنان  زيرا 

از آنها خطاها سر خواهد زد و علتهايی عارضشان خواهد شد و بعمد يا خطا، 
همانگونه  ده،  نصيبشان  خويش  بخشايش  و  عفو  از  پس،  كنند،  لغزشهايی 
دهد.  را نصيب  تو  بخشايش خود  و  عفو  از  نيز  كه خداوند  داری  كه دوست  w w w . k a l e m e . c o m

نظام ما دچار توهمات بزرگی شده است
خصوص  به  کشور  اقتصادي  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  وي 
امروز  نظام  شد:  آور  یاد  ایران   علیه  جدید  هاي  تحریم  وضع 
دچار توهمات خطرناکی است و مشغول خراب کردن همه پلهای 
کوچک و بزرگ پشت سر خود است و گرنه در داخل این معرکه 
کشور  های  تقویم  از  تمدنها  گفتگوی  روز  حذف  فکر  به  بزرگ 
کوتاه  نگاه  خوبی  به  کوچک  ظاهر  به  اقدام  همین  افتادند.  نمی 
نگرانه و جناحی را که کشور دچار آن شده است، نشان می دهد.

داخلی  سیاست  عرصه  کنند  می  فکر  »حضرات  کرد:  تصریح  او 
که  است  قدیمی  محالت  کوچک  گذرهای  سر  مثل  خارجی  و 
کردند.  می  در  به  میدان  از  را  حریف  دعوا  و  فحش  و  اشتلم  با 
است  شده  گرفته  اشتباه  مقیاسها  که  است  این  در  مشکل 
صحنه  و  شخصی  حقیرانه  منافع  و  ملی  بزرگ  منافع  بین  و 
خلط  ای  سرمحله  کوچک  جدالهای  و  المللی  بین  پیچیده 
شد.« می  عمل  بیشتر  تدبیر  و  احتیاط  با  وگرنه  است  شده 

وي با اشاره به اینکه تعداد زیادي از مدیران و متخصصان کشور 
افزود: »بنده متاثر می شوم  برند  این روزها در زندان به سر مي 
بینم مدیران برجسته کشور به جاي آنکه مشغول حل  وقتی می 
در  یا  باشند  آقایان  خرابکاریهای  اثرات  بردن  بین  از  و  مشکالت 
زندانها هستند و یا در انزوا. همه ما شاهد آن بوده ایم که بعضی 
امروزهمه  اند.  آفریده  اجرا چه معجزاتی  در سطح  مدیران  این  از 
زنان و مردانی که گمنام و یا مشهور تحت تعقیب و یا در زندان 
هستند می توانستند گره های بسیار ازمشکالت کشور باز کنند.«

به شكایت زندانیان سیاسي رسیدگي کنید 
موسوي  بار دیگر  ضمن سخنانش  تاکید کرد: »دروغ و وارونه 
نظام  پشت  را  مردم  همه  ما  تا  شود  متوقف  باید  حقایق  سازی 
از  تر  مهم  مردم  برای  مدت  دراز  در  بدانیم  باید  باشیم.  داشته 
ذاتی  کرامت  به  احترام  و  آنان  حقه  حقوق  تامین  حکومت  اسم 
آنهاست. اگر می خواهید اسالم را حفظ کنید، به طور عملی باید 
حاکمیت  حق  و  مردم  حقوق  تامین  از  اسالم  که  بدهید  نشان 
نیست  عاجز  کشور  مشکالت  حل  و  خود  سرنوشت  بر  آنان 
است.« اختناق  و  بازی  وفامیل  زورگوئی  و  وفساد  ظلم  ومخالف 

موسوي با اشاره به سخنان اخیر یکی از سخنگویان حزب موتلفه 
که گفته است باید بدنه مردم را از موسوی و خاتمی و کروبی جدا 
کنیم گفت: »به نظر من استراتژی عاقالنه ای است ولی مردم جذب 
تشکلهایی می شوند که مردم را به خاطر منافع خودشان با دگرسازیهای 
کنند.« دفاع  مردم  حقوق  واز  نکنند  ناخودی  و  خودی  مورد  بی 

های  نامه  به  هم  موتلفه  دارد  اشکالی  »چه  افزود:  پایان  در  او 
و  نژاد  آرام  آریا  دفاعیه  به  و  مومنی  عبداهلل  و  کرمی  حمزه 
صریح  مخالفت  هم  و  کند  رسیدگی  و  توجه  مازندرانی  فعالین 
کند؟  اعالم  سازی  تواب  و  گیری  اعتراف  و  شکنجه  با  را  خود 
حق  از  بود  زنده  امروز  عراقی  بزرگوار  شهید  اگر  دارم  یقین  من 
اگر به ضررخود ویا دوستانش بود.« وعدالت دفاع می کرد حتی 

w w w . k a l e m e . c o m             پایگاه اینترنتی کلمه   

اساسی و حق حاکمیت مردم بر سر نوشت خودشان است، رعایت 
کنید. شما با بازگشت به سمت مردم و قانون و دوری از استبداد، 
خودتان پرچم سبز را بلند کنید.« چه کسی به شما اختیار داده است 
که با ماجراجوئی واستبداد رای کشور را در مقابل همه جهان قرار 
دهید واین شرایط وخیم را در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور 
برگزار  رفراندوم  نکشید!  هورا  خودتان  برای  خودتان  کنید.  ایجاد 
کنید ببینید آیا مردم این سیاستهای ویرانگر را قبول می کنند یا نه؟

برای پوشاندن ظلم، دروغ می گویند
بگویند  دارند  قصد  دولتمردان  برخي  اینکه  به  اشاره  با  وي 
ادعا  این  »امتحان  کرد:  تصریح  است  یافته  پایان  سبز  جنبش 
نیروهای  از  خیابانها  کردن  پر  بدون  بگذارند  است.  ساده  خیلی 
بیست  یا  و  آذر  شانزده  مثل  مراسمی  در  مسلح  و  پوش  سیاه 
در  که  شان  حقوق  از  استفاده  با  را  خود  نظر  مردم  خرداد  پنچ 
بدهند. نشان  است،  آمده  اساسی  قانون  هفت  و  بیست  اصل 

آلوده  بدنه  در  که  هائی  ترک  به  شما  گفت:  امام   وزیر  نخست 
به  جاهایی  در  ترکها  این  کنید.  نگاه  شده  ایجاد  ظلم  و  فساد  به 
پوشاندن  برای  آنها  است.  شده  تبدیل  ترمیم  غیرقابل  شکافهای 
شوند. می  وادار  دروغگوئی  به  مرتب  طور  به  شکافها  این 

او حفظ آبروی نظام را در گرو عمل به قولها و اجراي قانون به ویژه 
در مورد پرونده هائی چون فجایع کهریزک و یا نامه های زندانی 
افزود:  یا جنایات حمله به کوی دانست و  های مظلوم سیاسی و 
»کامال مشهود است که دولتمداران راه حلی را در این زمینه ندارند و 
برای همین دروغ ها هر روز درحال افزایش است و هر روز بیشتر از 
روز پیش مشت اینان در مقابل مردم ایران و جهانیان باز می شود.«

وي تاکید کرد: »اینکه  در مقابل میلیاردها انسان در مقر سازمان 
که  اینهائی  و  ندارد  وجود  سیاسی  زندانی  ایران  در  بگوییم  ملل 
زندانی هستند می خواسته اند پلیسها را بکشند و یا ترس خود را 
از مچ بند سبز ورزشکاران و هنرمندان نتوانیم پنهان کنیم نشان 
می دهد که جنبش در همه حال و همه جای ایران و جهان حضور 
دارد و اینان را راحت نمی گذارد و عرصه را آن چنان برای ظالمان 
تنگ کرده است که تصدیق بدیهیات از سوی اینان مساوی رها 
برای  ها  آگاهی  بسط  دلیل  همین  به  و  بود  خواهد  قدرت  کردن 
که  مسلحی  نیروهای  دارد.  حیاتی  نقش  جنبش  و  کشور  آینده 
آورده شدند  خیابانها  به  مردم  ترساندن  برای  قدس  روز  درآستانه 
نشان می دهد که اقتدار گرایان از سرزندگی جنبش اطالع کامل 
مچ مقابل  در  را  خود  تعادل  اختیار  بی  وزیر  یک  اگر  حاال  دارند. 

گرفت.«  جدی  آنرا  نباید  دهد  می  دست  از  سینماگرها  سبز  بند 

میرحسین موسوی خطاب به اقتدارگرایان

ما همه دشمن و فریب خورده؛  
شما با بازگشت به مردم 

پرچم سبز را بلند کنید

ما  تا  شود  متوقف  باید  حقایق  سازی  وارونه  و  دروغ 
در  بدانیم  باید  باشیم.  داشته  نظام  پشت  را  مردم  همه 
تامین  حکومت  اسم  از  تر  مهم  مردم  برای  مدت   دراز 
می  اگر  آنهاست.  ذاتی  کرامت  به  احترام  و  آنان  حقه  حقوق 
بدهید  نشان  باید  عملی  بطور  کنید  حفظ  را  اسالم  خواهید 
بر  انان  حاکمیت  حق  و  مردم  حقوق  تامین  از  اسالم  که 
ومخالف  نیست  عاجز  کشور  مشکالت  وحل  خود  سرنوشت 
است. اختناق  و  بازی  وفامیل  زورگوئی  و  وفساد  ظلم 

هم  کشور  اداره  روش  بعنوان  دروغ  تبدیل  من  نظر  به 
از  تنها  نه  اینها  زوال.  نشان  هم  و  است  خوف  نشان 
بند  مچ  از  حتی  که   خیابان  های  راهپیمایی  و  ها  تجمع 
ترسند. می  نیز  جوانان  و  ورزشکاران  و  هنرمندان  سبز 

از  را  نیویورک  در  اخیر  مواضع  و  ها  سخنرانی  شود  می 
استادان و صاحبنظران و حتی  منافع ملی بین  تامین  زاویه 
کارشناسان زبده وزارت خارجه به بحث و گفتگو گذاشت تا 
بوده  ما  ملی  مصالح  نفع  به  چقدر  مواضع  شوداین  معلوم 
از کشور  قهوه خانه های بعضی  در  است  البته ممکن  است. 
واقعی  اثرات  ولی  بشنویم.  هم  چه  چه  و  به  به  عربی  های 
جامعه  مستضعفان  و  محرومان  های  درسفره  مواضع  این 
شد. خواهد  حس  بیشتر  بروز  روز  ملی  اقتصاد  و  بازار  و 

ویژه نامه مصاحبه میرحسین موسوی


