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مدیر اجرایی: شهل بهاردوست

نگاه سبز

جادوی همصدایی

ویدا فرهودی
 

جادوی همصدایی دیوار شب گشاید

قشر غلیظ و�هـم از اندیشه ها زداید

 

سی سال مام میهن ،در بهت ماند و شیون

آزادگی کنونش ،گوید هر آن چه باید

 

آن را که یأس و یغما، پوشاند روی زیبا

با همت جوانت نـ�ک روی خود نماید

 

در انتظار بودیم، در انتظار روزی

کین گونه دست همت از قعر شب براید

 

عمری گذشت بر ما، بر ما که سبز بودیم

در سرخ وقت میهن، تا سرخی اش بپاید

 

افسوس جوی خون را،شیدایی جنون را

آن روز کس ندانست، قدری چنان که باید

 

شد جملگی پریشان، در تو به توی حرمان

"...شاید"افتاد آرزومان در تنگنای 

 

اینک ولی پیامت،سر سبزی مرامت

بر واژه ها نشسته، بس شعر می سراید

 

بگشوده ای پر و بال ای شاخه ی جوانسال

در بطن بیت سرخی کز جان من برآید

 

بالیدنت مبارک ای زاده ی سیاوش

شوریدنت چون آتش، باشد که شب گشاید

 

روزنامه سبز
 تیرماه هزار و سیصد و هشتاد و هشتم،  دهمشماره پنج 

 میرحسین موسوی ر ئیس جمهور منتخب٩بیانیه شماره 

دولت نامشروع است
مبارزه ادامه دارد

 

 رئیس جمهور منتخب تشکیلت مستقلی راه
 و صاحب تلویزیون مستقلاندازی می کند 

.در خارج از کشور خواهد شد
 

نگهبان، میر حسین موسوى در بیانیه اى دو روز پس از تایید انتخابات ریاست جمهورى توسط شورای

مسئولیت تاریخى ماست كه به اعتراض: نژاد اعلم كرد جدید با غیر مشروع دانستن دولت محمود احمدى

. ادامه دهیم

روز دوشنبه اعلم كرد كه شكایات و اعتراض ها به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهورى شوراى نگهبان

پرونده انتخابات به گفته این شورا،. وارد نیست و صحت برگزارى و نتیجه انتخابات را تایید مى كند

.مختومه شده است

:و مفصل خود گفته است ۹بیانیه شماره  میر حسین موسوى، نامزد معترض انتخابات، در بخش هائی از

نمایش هایى كه توجه هیچ كس را جلب نكرد، و با همچنانكه انتظار مى رفت شوراى نگهبان، پس از«

هاى صورت گرفته، سرانجام نتایج دهمین دوره انتخابات چشم بستن بر روى انبوه تقلب ها و تخلف

زنجیر سبز جهانی

ما پیروز می شویم

زنجیره سبز جهان را به هم پیوند 

می زند. ایرانیان آزادیخواه بازو 

در بازوی زنان و مردان آزاده جهان

 فریاد می زنند:

نترسید،نترسید، ما همه باهم هستیم.

 بیانیه روزنامه نگاران
ایرانی 

 دعوت برای حضور 
 در اجتماع بزرگ

بروکسل
 

زنان، مردان ،سالمندان و! ایرانیان

 جوانانی که به جهان نشان دادید ملت 

ایران سر فراز، آزاد است و حقوق

خودرا از راههای مسا لمت آمیز و

.بدون خشونت دنبال می کند

هموطنان آزاده ما در بروکسل از همه

در چارچوب" : ایرانیان خواسته اند

خواست ها و شعارهای مردم ایران در

متینگ اعتراضی كه در برابر شورای

."اروپا برگزار می شود، شرکت کنند 

رضا علمه زاده فیلمساز برجسته  و

جواد طالعی روزنامه نوی سرشناس هم

.ا ز این حرکت پشتیانی کرده اند

 ایرانی از همه روزنامه نگاران ما
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١٣٨٨خرداد  ٢٥

 

فکر مدارا مکن
 

فکر مدارا مکن، دشمنمان دیو خو ست

مرگ خرد پیشگان دائمأ اش آرزوست

 

دین بودش آلتی بهر فرومایگی

خون جوانان ورا آب طهور وضو ست

 

مـvهر ریایش ببین، زشت و سیه بر جبین

تا که بدانی که ات، وقت جـ�د�ل روبرو ست

 

عشق ورا دراساس، لیق دار و قصاص

عاشق صادق حذر، گر بکند، هم،از اوست

 

 ؟ نرمی و خواهش!صحبت سازش چرا 
!کجا؟

خصم جنون پیشه را، بیهـvده هر گفتگو ست

 

 یغما شدن، زحمت جان ها شدن از بسِ 

 قصه ی رسوایی اش ورد زبان کو به کو
ست

 

این خس و خاشاک راوارث ضحاک را

موج خروشانمان یکسره در شستشو ست

 

سبز شود هلهله از دل فریاد ها

مام وطن را کنون بغض اگر در گلو ست

 

بگذرد ایام غم، دیر نپاید ستم

دشمنمان دیو خو ست: یاد بیاری اگر

 

پاریس-١٣٨٨خرداد  ٣٠

ابابیل در امیرآباد

محسن بوالحسنی

!الو تنفس مصنوعی

این دست های او سنگین است

بگو به او

این دست های او سنگین است

و شاهدم من

که فوج فوج ابابیل

آسمان تهران را سیاه کرده 

و من

.كرد ریاست جمهورى را تایید

ارتباط با ملت در ناگوارترین شرایط به سر مى برد و از این پس ما دولتى خواهیم داشت كه از نظر

.نیز یكى از آنها هستم، مشروعیت سیاسى آن را نمى پذیرد اكثریتى از جامعه، كه اینجانب

با شما صورت مى گیرد براى آن است كه از ثمر بخش بودن تمامى تلش هایى كه این روزها در مخالفت

شوید، زیرا تا ما نا امید نشویم این دولت از اعتبار واقعى برخوردار اعتراضات قانونى خود نا امید

.نخواهد بود

دهیم و از تلش براى استیفاى حقوق مردم دست بر مسئولیت تاریخى ماست كه به اعتراض خود ادامه«

این گمان. بگویید كه با این همه قید و بند دیگر فرجه اى براى بیان اعتراض باقى نمانده است شاید نداریم

مسئولیت دینى ماست كه نگذاریم. خامى است كه مخالفان سطحى اندیش و افراطى شما در سر دارند

مسئولیت انقلبى ماست كه نگذاریم حاصل خون. اسلم نمى پسندد استحاله یابد انقلب و نظام به آنچه

.شهید به یك دولت امنیتى تنزل پیدا كند و مستهلك شود صدها هزار

را» فریب شعارهاى ساختارشكنانه«بیانیه از هواداران خود خواسته است  نخست وزیر منتخب در این

عمل نكنند چون شوراى نگهبان«توصیه كرده است كه » همه نهادهاى تصمیم گیر در نظام«نخورند و به 

بسته شدن این راه، تهدید ساختار شكنى را به عنوان تنها .و مجارى را براى اصلح اشتباهات باز بگذارند

.كرد بدیل مطرح خواهد

براى صیانت از رئیس جمهور منتخب خبر داده است كه با همكارى گروهى از نخبگان، جمعیتى قانونى

و افزوده كه این گروه، اجراى حقوق و آراى پایمال شده مردم در انتخابات گذشته را راه اندازى مى كند

.خواهد داشت اصول معطل مانده قانون اساسى را دستور كار خود نیز

امنیتى، فوق امنیتى و توقف برخوردهاى«میر حسین موسوى همچنین به پیگیرى مطالبات دیگر شامل 

آزادى«، »مورد آزادى تجمعات قانون اساسى در ٢۷راعیت اصل «، »نظامى با مسائل انتخاباتى

،»قانونى دولت در فضاى ارتباطى ممنوعیت مداخلت غیر«، »مطبوعات و رفع توقیف از آنها

.و تا کید کرده است» داخل كشور برخوردارى از كانال هاى مستقل تلویزیونى در خارج و«

. را در ضمیمه این شماره روزنامه سبز بخوانیدبیانیهمتن کامل این 

 

کودتای مخملین علیه مردم: خاتمی
  

حقوق مردم باشند آن ها را تحقیر می کنند و در فضایی  اعتراض مردم سرکوب شده، کسانی که باید مدافع

جامعه تزریق می شود حرکت مترقی و آرام مردم به اغتشاش و انقلب تبلیغاتی که مدام از آن سم به

بیگانه تعبیر می شود و چهره هایی که همگی سابقه ای روشن دارند هدف پروژه نخ نمای رنگی با منشاء

از آشتی ملی تواب سازی و گرفتن اعترافات بی اساس و نمایشهای تلویزیونی قرار می گیرند و آنگاه دم

!و فضای آرام زده می شود؟

به هر صورت خواست مردم را بازداشت کند، بعد آنها را بازجویی کند و بدون مگر هرکس می تواند

گیری اطلع از نحوه برخوردها و فشارهای وارده به آنها داشته باشد تواب سازی و اعتراف اینکه کسی

گذاشته شود آنها را کند و پیش از اینکه در دادگاهی صالح این اعترافات بی اساس و بی ارزش به قضاوت

ایرانیان عزیز می خواهیم به این دعوت

.پاسخ مثبت بدهند

ماایرانیان جمع می شویم تا صدای

خودرا بگوش جهانیان برسانیم و اعلم

دولت ایران حاصل یک کودتای: کنیم 

سیاسی است و برای استقرار خود که

 میلیون رای بدست٣٠باپایمال کردن 

 آورده، دست به خشن  ترین جنایات

زده و تظاهرات آرام ایرانیان را به

. خون کشیده است

 دولت های جهان ما گرد می آئیم تا از

بخواهیم از به رسمیت شناختن این 

ما از.دولت غیرقانونی خود داری کنند

همه روزنامه نویسان ایران می خواهیم

این بیانیه را از طریق این نشانی

 roozirani@yahoo.com

امضاء کنند تا د رگرد همآئی بروکسل

بعنوان سند د راختیار پارلمان اروپا

.گذاشته شود

حسین- نوشابه امیری- هوشنگ اسدی

شهرام رفیع - باستانی – امید حبیبی نیا

مسیح علی- عیسی سحر خیز-زاده 

امید -نیک آهنگ کوثر  - نژاد

ابراهیم نبوی – علیرضا-معماریان

نوری زاده

ایرانیان ساكن بلژیك: برگزاركننده

-میدان شومن- نشانی  بروكسل: نشانی 

١۶ساعت - چهار ژوئیه 

Rond-Pont Schuman

1040 BXL

METRO SCHUMAN

برای ارتباط و اطلعات گرفتن لطفا± با

: شماره تلفن های زیر تماس بگیرید

0032/476/551.832
0032/475/716.925
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مثل دختری که رفته است هوا خوری

باد توی سینه ام می سوزد

 

!الو گلوله

با تو حرف می زنم

چشم بر می گردانم

من با چشم باز

حیرت کردم از ندیدن مادرم

من با چشم باز

بازی کردم با چیزهای خطرناک

من با چشم باز

کلس موسیقی ام را تعطیل کردم

و پیچیدم با ماشین

به سمت خیابان ها و پشت بام ها

به سمت تکثیرم در عکس های مختلف

به سمت امیر آباد

 

!الو امیرآباد

ال و

ا م      

ی ر         

آ ب      

.ا د  

 

 

***

سوم تیر هشتاد و هشت

!کند؟ در سطح جامعه منتشر کند و دستگاه قضایی اظهار بی اطلعی

.اگر اینچنین است تکلیف بر همه ما روشن است

ادامه پیدا کند، با توجه به آنچه انجام گرفت و یک طرفه اعلم شد اگر این فضای مسموم تبلیغاتی و امنیتی 

.مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام صورت گرفته باید بگوییم کودتای

عمومی به جامعه بازنگردد هیچ کس دیگر دعوتی از سوی خیرخواهان با وضعی که ایجاد شده اگر اعتماد

حتی اگر فقط ده درصد از جامعه به حاکمیت بی اعتماد شده. نخواهد پذیرفت برای حضور در صحنه را

.است است، در حالی که هر نگاه واقع بینی می بیند که دامنه بی اعتمادی بسیار گسترده تر باشد فاجعه

متن کامل این سخنان را در بخش ضمیمه این شماره بخوانید

راه موسوی ادامه دارد: علبرضا بهشتی 
 

تمام دستگاه های تبلیغاتی که در دست. آگاهی مردم نسبت به وضعیت موجود است مهم ترین موضوع،

مقام های از جمله صدا و سیما، روزنامه ها، سایت ها و کسانی که در قالب نمایندگی مجلس یا دولت است،

معرفی کنند، باید بدانند این دیگر به نفع دولت جو سازی تبلیغاتی می کنند تا آقای موسوی را اغتشاشگر

.مردم این چیزها را به خوبی می فهمند گونه تبلیغات در اذهان عمومی مردم جایگاهی ندارد و

در میان تجمعات مردم، به راحتی متوجه می شویم این گونه در تماس های مختلف با مردم و با حضور

آگاهی مردم به شدت بال رفته و رفتار مدنی. چند سال قبل داشت، ندارد تبلیغات دیگر تاثیری که شاید

.کامل متفاوتی را نشان می دهد مردم شیوه

من این را بیشتر در. زمینه کامل روشن و شفاف است از سوی دیگر، بیانیه های آقای موسوی در این

می بینم، ولی این فشارها هیچ تاثیری بر شیوه آقای موسوی برای استیفای جهت افزایش فشار بر ایشان

.رفته مردم به وجود نخواهد آورد حقوق به سرقت

قانونی برای اعتراض هم در دست طبیعی است که وقتی به چنین تقلب گسترده ای انجام می شود و راه های

.کار دشواری خواهد بود دولت یا نهادهای طرفدار دولت قرار دارد، استیفای حقوق

دیگری برای نشان دادن اعتراض به صورت مسالمت اما راه های قضایی هنوز بسته نشده است و راه های

می شود که بسیار جالب است و رفتار کامل مدنی و مسالمت آمیز آمیز و مستمر هم توسط خود مردم ابداع

..مردم را نشان می دهد

چون این آرا متعلق به خود آقای پیگیری های آقای موسوی به عنوان امین اکثریت آرا باید ادامه یابد،

این آرا متعلق به همه کسانی است که. بگذرد موسوی نیست که بتواند به عنوان یک حق شخصی از آن

ما. میلیون رأی تقلب صورت گرفته است ١١تا  ١٠بین  رأی داده اند و بر اساس محاسبات ما، چیزی

را به دست آورده، پس اکثریت مردم ایران حق دارند برای استیفای یقین داریم آقای موسوی اکثریت آرا

.کنند خود همچنان اقدام

.البته این اقدامات باید به صورتی باشد که بهانه دست هیچ کس ندهد

شده اند که برخی از آنها فعالن مدنی، سیاسی و روزنامه شمار نامعلومی طی روزهای اخیر بازداشت

در حال. آنها دارای سمت در دولت های مختلف جمهوری اسلمی بوده اند نگار بودند که حتی برخی از

مشخص نیست و بیشتر خانواده ها از سرنوشت وابستگان خود در زندان اطلعی حاضر، اتهام آنها

این بازداشت ها و احتمال اعترافاتی را که در برخی از روزنامه های وابسته به جریان شما. ندارند

اصولگرا مطرح می شود، چگونه می توان ارزیابی کرد؟

چند جهت می توان تحلیل کرد؛ برخی می خواهند این فرصت را مغتنم بشمارند و به این بازداشت ها را از

داشتند و در تسویه حساب های دیرینه بپردازند و این طرح را از ابتدای جریان انتخابات در ذهن یکسری

ریزی های محفلی پیش نمی رود اما واقعیت این است که همه چیز مطابق برنامه. محافل خود مطرح کردند

.این نقشه ها را ناکام می گذارند و نیروهای دیگری هم در اجتماع وجود دارند که خیلی از

و روزنامه نگاران، تعداد زیادی از جوانان و فعالن را داریم نکته دوم این است که علوه بر فعالن مدنی

.هیچ جرمی به جز فعالیت درستاد آقای موسوی نداشتند که بازداشت شده اند که

تاکید کنم که بازداشت ها فقط به عده ای افراد شناخته شده منحصر نمی شود، بلکه من باید روی این مسئله

تهران و گزارش های فراوان از سراسر کشور می رسد که جوانان، دانشجویان و فعالن زیادی در

..و جایشان معلوم نیست شهرستان ها بدون این که جرمی مرتکب شده باشند، احضار و یا بازداشت شده اند



گفت وگوی رادیو فردا با محمدجواد اکبرین 

تفاوت های خامنه ای با آقای خمینی
 

دلیل مخالفت دو نامزد اصلح طلب انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد آقای اکبرین، نظر شما درباره

که توسط شورای نگهبان مطرح شده چیست؟ تشکیل هیئت ویژه

و رضایی، بیانیه های آقای موسوی، شکایات واصله از طرف آقایان موسوی و کروبی :اکبرین محمدجواد

 همه متفق القول می دهد مستندات ارائه شده که بخشی از آن منتشر هم شده است و آرای کارشناسان نشان

درصد آرا یا رسیدگی به ١٠بازشماری  هستند که تخلفات این انتخابات به قدری گسترده است که با

معتقدند که تخلفات انتخابات به حدی است که باید ابطال شود و اینها. پاره ای از شکایات به نتیجه نمی رسد

.نگهبان هم واضح شده است این موضوع برای شورای

حقوقدانان این مدارک. دیگر حقوقدان هستند نفرند که شش عضو آن فقیه و شش عضو ١٢شورای نگهبان 

دارد که برخی از حقوقدانان شواری نگهبان معتقدند ادله را می بینند و اخبار غیررسمی حکایت از آن

.انتخابات کافی است ارائه شده برای ابطال

اصلی صحت این انتخابات رهبر است و اما چرا باز صحبت از هیئت ویژه می شود؟ به اعتقاد من مدعی

.شورای نگهبان اجازه ندارد ذره ای کوتاه بیاید

است؟ یعنی عملn نتیجه تحقیقات این هیئت از پیش مشخص شده

نامه آقای کروبی به شورای نگهبان در این. بله مشخص است و من روی نامه آقای کروبی تأکید می کنم

تأیید کنید این کاررا انجام دهید، اما هزینه آن را خودتان تأکید کرده که اگر شما می خواهید انتخابات را

در واقع به طور غیرمستقیم می گوید مدعی اصلی صحت انتخابات. هزینه کنید نپردازید و از رهبری

.نیست، رهبری است شورای نگهبان

جوی رفته و قابل بازگشت نیست؟ نظر شما این است که این انتخابات آبی است که از

آقای خامنه ای وجود دارد که من معتقدم به دلیل همین تفاوت این یک تفاوت ویژه بین آیت ال خمینی و

.نخواهد رسید شکایات به جایی

تجربه دیگر، آیت ال خمینی اعتبار خودش در همین تجربه ای که آقای کروبی به آن اشاره می کند و چندین

به آقای ۶۷ارجاع می دهم به نامه ای که نمایندگان در سال  من شما را. را هزینه نهادهای قانونی کرد

به آیت ال خمینی نوشته اند بسیاری از تصمیمات سال های جنگ به دستور شما در آن نامه. خمینی نوشتند

قانون هم مطابقت نداشته است، آیا این روندی است که ادامه خواهد داشت؟ بوده و با

اما تصمیمات غیرقانونی آیت ال خمینی در پاسخ به این نامه نوشت که من از تذکرات شما تشکر می کنم،

.بعد همه باید به قانون برگردیم از این به. فقط ویژه زمان جنگ بود که وضعیت کشور اضطراری بود

خود به آن اشاره می کند، نشان می دهد نهادهای قانونی برای این نمونه و نمونه ای که آقای کروبی درنامه

اهمیت داشت و اگر می خواست جایی شرایط را عوض کند و در بعضی نتایج رهبر سابق انقلب بسیار

.خودش هزینه می کرد نه از نهادهای قانونی تأثیر بگذارد از



شورای. نشان داد که همه چیز را فدای تصمیم و خواسته خود می کند اما آقای خامنه ای در این انتخابات

او به شورای نگهبان و کاندیداها گفت. بود که آقای خامنه ای فدای خواست خود کرد نگهبان اولین چیزی

از. نگهبان همه چیز باید در شورای نگهبان تصمیم گیری شود و نه هیئت حکمیتی فراتر از شورای که

شورای نگهبان باید معنی این حرف چیست؟ یعنی. طرفی هم گفت این انتخابات صحیح برگزار شده است

.مسئولیت تأیید این انتخابات را به عهده بگیرد

موسوی و کروبی از خود شورای نگهبان شاکی هستند، ولی آقای خامنه ای می گوید تصمیم در آقای

.شورای نگهبان باید اتخاذ شود و این نهاد قانونی را فدای خود می کند

نادیده گرفت، او تمام شکایات مردم را. چیزی که آقای خامنه ای فدای خود کرد اعتماد، عمومی بود دومین

.دارد میلیون رأی ٢۴همه را آشوبگر نامید و تأکید کرد که این رئیس جمهور 

نظر ازاین که ما ولیت فقیه را صرف. سومین چیزی که آقای خامنه ای فدا کرد، جایگاه ولیت فقیه بود

یا غلط، به هر حال ولیت فقیه جایگاهی بود در قبول داشته باشیم یا نه و مقدمات نظری آن درست باشد

.صورت یک پدر وارد دعواها شود و فراجناحی عمل کند نظام جمهوری اسلمی که قرار بود به

خامنه ای قد ولیت فقیه را به اندازه کوتاهی قد رئیس جمهور پایین آورد و جایگاه دراین انتخابات آقای

بنابراین تأکید. ولیت فقیه را به اندازه یک جناح تنزل داد و به نفع یک آدم مشخص موضع گیری کرد 

.گشت می کنم که این انتخابات آبی است که به جوی بازنخواهد

 

مسعود سفیری روزنامه نویس

 هاشمی رفسنجانی بر سر دوراهی

است كه در تقسیم قدرت سهیم او آدمي.  سیاسي مانند هاشمي رفسنجاني را شناختباید روحیه مردان  

.تقسیم مي كنند یا نه مي شود و منتظر مي نشیند تا ببیند آیا این قدرت را با او

هاشمي رفسنجاني ترجیح داد سكوت اختیار كند طي دو هفته گذشته تحولت ایران به سرعت توفاني شد و

.سوار موج ها شود و موج ها را تشخیص دهد تا امواج به نقطه اي برسند كه او بتواند

به شدت به ولیت فقیه و نظام جمهوري اسلمي اعتقاد دارد. خاص خود را دارد هاشمي رفسنجاني ادبیات

.است نظام جمهوري اسلمي مي تواند موفق شود در دنیا الگو معرفي كند و معتقد

نوشت و خاصي به آدم هاي تاریخي چون امیركبیر دارد، به همین دلیل در مورد امیركبیر كتاب او علقه

.براي خودش نقشي مانند مهاتیر محمد درایران قائل بود

آقاي بهشتي ایفا كرد و مرجوع الطرفین آقاي هاشمي هنوز اعتقاد دارد مي تواند نقشي كه بعد از درگذشت

اما نكته بسیار كلیدي این است كه اكنون. بار دیگر ایفا كند شد و قدرت را بین تمام بازیگران تقسیم كرد،

.تغییر كرده اند و كساني كه جملت او را شنیدند دچار یأس شدند مخاطبان آقاي هاشمي

و هم به مناسبت هفتم تیر در جمع خانواده كساني كه در حادثه هفتم تیر كشته شدند صحبت كرده هاشمي هم

.در كمیسیون امنیت ملي

مي بینیم كه هاشمي رفسنجاني هنوز امیدوار است بحران اگر صحبت اول او را بخواهیم ملك قرار دهیم

ماجرا یعني جنبش مدني ایران و صاحبان قدرت به نقطه اي برسند كه از به نقطه اي برسد كه هر دو طرف

رئیس مجلس خبرگان، بلكه رئیس مجمع تشخیص مصلحت درخواست كنند وسط بیاید او نه به عنوان

.كند و دو طرف را آشتي دهد ونقشي ایفا

در خیابان هاي ایران جنبش راه انداخته اند و اما این سؤال مطرح است كه آیا كساني كه این روزها

قضاوت را قبول خواهند كرد یا نه؟ خواستار احقاق حقوق خود هستند، این

.درصد اصول گرایان هم نیست هاشمي صد درصد حامي اصلح طلبان نیست، همچنان كه حامي صد



و آرزوهاي خود باشد باید با واقعیت هاي اطراف بنابراین سیاستمداري مانند او بیش از آن كه اسیر رویاها 

.واقع بین نمي تواند با رویاهاي خود زندگي كند سیاستمدار. خود ارتباط برقرار كند

بهشتي كه روحانیت را رهبري مي كرد و حتي موفق شد بني صدر را از بعد از فقدان آقاي ۶٠در دهه 

كند و مسیر را تغییر دهد، هاشمي رفسنجاني توانست به نقش بسیار كلیدي به ریاست جمهوري عزل

.مجلس دست پیدا كند عنوان رئیس

جایگاهی كلیدي داشت كه حتي ریاست جمهور در اندیشه سیاسي آقاي خمیني، مجلس به عنوان رأس امور

آن دوران فرماندهي جنگ را به عهده گرفت و به ریاست آقاي هاشمي در. هم آن جایگاه كلیدي را نداشت

رسیدن آقاي خامنه اي نقشي كلیدي را ایفا كرد كه فیلم ها و اسناد جمهوري رسید و حتي در به رهبري

.است مذاكره آن موجود

واقع او بر سر یك دوراهي قرار گرفته من فكر مي كنم اكنون آقاي هاشمي نمي تواند آن نقش را ایفا كند، در

رییس مجلس خبرگان و رئیس تشخیص مصلحت نظام  است، یا باید در كنار مردم بایستد و به عنوان

به اعتقاد من این. سازمان دهندگان حوادث اخیر كودتا و تقلب قرار گیرد صمیمی عادلنه بگیرد یا در كنار

. سرنوشت ساز است دوراهي بسیار

 

گفت وگوبا ندا در پزشک قانونی کودتا

!تصمیم گرفتم تیر بخورم
چطوری خودت افتادی مردی ؟ لطفا± بفرمائید که اصول± شما-  

بلند شدم یک کمی دنبال قاتل دویدم ولی آن. متوجه شدم کشته شده ام  من داشتم راه میرفتم که ناگهان: ندا

هواپیمای امریکائی که اسرائیل برای کشتن من به یک بی ناموس داده بود پرواز کرد در مزدور با یک

داشت از آنجا رد بنده البته مرده بودم ولی از یک برادر بسیجی سلحشور که بطور کامل± اتفاقی. رفت 

من الن یک کمی تیر خورده نبود پرسیدم ببخشید بی زحمت 6میشد و اسلحه اش هم هر چی بود کالیبر 

برد پزشکی قانونی و آنها با کمال ناراحتی از ام شما خوبی انشال ؟ ایشان در کمال شفقت اسلمی من را

! همین فردا خاک کنند وگرنه خشتکش را درمی آورند پدر من خواستند که من را بی سر و صدا

ناجوانمردانه که تیر خوردی چی بود؟ بطورکلی انگیزه شما از این اقدام- 

ندارند 6فقط چماق بخورم ولی چون نیروهای انتظامی اسلحه کالیبر  بنده البته اولش رفته بودم که: ندا 

گفت تو دیگر بزرگ شده ای هر جور خودت حال. رفتم با پدرم مشورت کردم. بخورم  تصمیم گرفتم تیر

که بعد رفتم در یک کوچه ای که غیر از من و خدا هیچکس نبود تیر خوردم. همان کار را بکن  میکنی

نبود و من اولش در آن کوچه واقعا± هیچکس. پدرم و یک آدم خیکی همانجور که در فیلم دیدید شاهدند 

تیر بخوری من از تو فیلم میگیرم و بعد یک آقائی آمد گفت اگر اینجا. ترسیدم که تک و تنها تیر بخورم 

واقعا± هنوز معلوم نیست. دوربین تیر خوردم  چون من از بچگی خیلی عاشق آرتیست بازی بودم جلوی

این موضوع خیلی هم باعث سرگردانی. چیکار میکرد  6 در کوچه ای که هیچکس نبود اسلحه کالیبر

دمپائی من معلوم شد که از پشت تیر خورده ام احتمال± کار جن و پزشکی قانونی شد ولی چون با تشریح

! پری بوده باشد

نخورده اند ولی دلشان میخواهد بمیرند داری ؟ چه پیامی برای کسانی که هنوز تیر- 

ندارند و چون فقط نیروهای مسلح را برای ضد 6اسلحه کالیبر  پیام من اینست که نیروهای مسلح: ندا 

علقمندان به تیر خوردن در کوچه بن بست که هیچکی هم نیست لطفا± فقط با کالیبر شورش می آورند لذا

هیچکس نیست دقت کنید جاهائیکه ما تیر میخوریم. بال تیر بخورند که پزشکی قانونی هم تائید بکند  به 8

که بعدا± بابایمان بتواند برای و تظاهرات هم سه تا محل بالتر انجام میشود لذا ما باید جوری تیر بخوریم

لطفا± در تشییع جنازه ی ما کالیبر شیشی ها. درنیاورند  صدا سیما توضیح بدهد و بینندگان عزیز هم شاخ

بجای اسلحه کالیبر دار با خمپاره به آدم تیر میزنند و چون نیروهای مسلح هم شرکت نکنید چون آنوقت

شورش با خودشان خمپاره نمی آورند لذا آخرش می افتد گردن همان اجنه ای که به من تیر برای ضد

.زدند



 روزنامه سبز

٥ضمیمه شماره 

 
 رئیس جمهور منتخب میرحسین موسوی٩متن کامل بیانیه شماره 

دولت نامشروع است

مبارزه ادامه دارد
،هموطنان عزیز

همان گونه که انتظار می رفت شورای نگهبان، پس از نمایش هایی که توجه هیچ کس را جلب نکرد، و با چشم بستن بر روی انبوه تقلب ها و تخلف های صورت گرفته، سرانجام نتایج دهمین دورة

جشنواره ای که تجدید حیات ملت ما را مژده می داد با تقلب و تخلف از عهدهای اسلم و انقلب با ناگوارترین صحنه ها به پایان رسید؛ با حمله به.  انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد

 خوابگاه دانشجویان، با خون های ریخته شده، جوانان کتک خورده و مورد اهانت قرار گرفته، صدا و سیمای از انظار جامعه افتاده، قلم های شکسته، روزنامه های بسته، با فضای امنیتی

 این ماجرا با صورت حساب به زودی گرمای حادثه فرو می نشیند و دست اندرکاران.  کودتاگونه و بی اعتمادی تلخ و گستردة مردم نسبت به نتایج اعلم شده برای انتخابات و دولت ناشی از آن

آیا آنان از تحمیل آنچه روی داد سود بردند؟.  بلندبالی اشتباهات خود روبرو می شوند

.از این پس ما دولتی خواهیم داشت که از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترین شرایط به سر می برد و اکثریتی از جامعه، که اینجانب نیز یکی از آنان هستم، مشروعیت سیاسی آن را نمی پذیرد

دولتی با پشتوانه های ضعیف مردمی و اخلقی که از او انتظاری جز بی تدبیری، قانون گریزی، عدم شفافیت، تخریب ساختارهای تصمیم گیری و تدوام سیاست های ویرانگر اقتصادی نداریم، و 

.این چیزی نیست که ما از آن خرسند باشیم، بلکه از آن به شدت واهمه داریم. بیم آن می رود که بر اثر ضعف های بی شمار ذاتی و عارضی اش در ورطه امتیاز دادن به بیگانگان بیفتد  

این اعتماد لطمات جدی دیده است؛ اگر انکار این. نظامی که به مدت سی سال به اعتماد مردم متکی بود نمی تواند یک شبه قوای امنیتی را جایگزین این نقطه اتکا کند. خطر در پیش است

اگر آنچه انکارش می کنیم واقعا صحت ندارد، چرا به دیگران اجازه اجتماع نمی دهیم تا معلوم شود. ما نیز با منکران آن هم صدا می شدیم، از بس که خطر عظیم است  واقعیت سودی می رساند، 

. که چقدر اندکند

حبس آنان. فرزندان انقلب را از زندان ها آزاد کنید . هنوز می توان اطمینان آسیب دیدة مردم را بازسازی کرد؛ امنیت نظام ما در گرو چنین کاری است. باید باز گردیم، هنوز دیر نشده است

مردم چگونه می توانند به حکومتی اعتماد کنند که دوستان و همکاران و فرزندانش را به صرف توهم در بند می کند؟ چیره کردن.  جز تغذیه غریزه فرافکنی در وجود خود شما فایده ای ندارد

.مطبوعات آزاد مجاری تنفسی یک جامعه سالمند؛ برای ترمیم اعتماد مردم این مجاری را مسدود نکنید.  فضای امنیتی بر جامعه جز صدمه زدن به عواطف ملت نسبت به نظام اثری نمی گذارد

به اسلمی باز گردیم که ما را به امانت و راستی فرا. باید به اسلم باز گردیم، اسلم ناب محمدی که تحجر را بر نمی تابد و تا قیام قیامت برای معضلت جدید بشریت پاسخ های بکر و نو دارد

. خوانده است

چگونه از مردم می خواهیم ایمان های مذهبی شان را سرمایه اعتماد به ما قرار دهند در حالی که صراحتا به آنان دروغ گفته می شود؟. به صداقت بازگردیم

کشوری به عظمت ایران را، با آرمان هایی به بزرگی اهداف انقلب اسلمی و با دشمنانی به آن سرسختی و کینه توزی که می شناسیم با دور ریختن سی سال تجربه مدیریتی و. به خرد بازگردیم

. انکار ضرورت برنامه ریزی و تصمیمات خلق الساعه فردی اداره نمی  توان کرد

.بدون این کار سنگ روی سنگ بند نخواهد ماند. به قوانینی که خود وضع کرده ایم پایبند بمانیم و آنها را اجرا کنیم. به قانون بازگردیم؛ به قانون اساسی، این بزرگترین میثاق ملت

چرا باید مهم ترین مسائل مملکت از مردم پنهان باشد؟ محرم دانستن ملت و شفافیت اطلعات اولین قدم در راه مبارزه با فساد است، حال. مردم به حکومتی اعتماد می کنند که آنان را محرم بداند

. آن که مردم ما حتی به اندازه خواندن خبرهای چند روزنامه محرم دانسته نمی شوند

چرا هر گره سهلی را با دندان های امنیتی باز می کنیم؟ چرا به کوچکترین بهانه،  هرکسی را از دایره خود ی های مان دور می کنیم؟ این یکی بیش از اندازه جوان است، آن یکی. به مردم بازگردیم

 بیش  از اندازه هنرمند است، آن یکی روشنفکر است، این یکی با ما اختلف سلیقه دارد، آن یکی دانشجوست، این یکی از کار ما ایراد می گیرد، آن یکی به گروه ما تعلق ندارد، این یکی قدش

این شیوه انقلب اسلمی نیست، و شیوه اسلمی نیست که آغوشش را به روی همه باز می کند و به. آن قدر از دور خود می رانیم تا این که تنها می مانیم.  بلند است، آن یکی خیلی شیک پوش است

. صرف شهادت زبانی، انسان ها را در دایرۀ خود می آورد

چرا باید پس از یک انتخابات سرنوشت ساز در معرض چنین خطراتی باشیم، حال آن که انقلب و نظام ما در آستانة تحصیل بزرگترین دستاوردها بود؟

!مردم

ما با هم این فاصله را آمدیم؛ از فضایی که به گرد دروغ و تردید و به غبار رمیدن های گروهی،. ما راهی دور و در نگاه نخست غیرقابل عبور را در چند ماه کوتاه پشت سر گذاشته بودیم
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به روز بیشتر می شد، تا با هم مقدمات انتخابات را  طبقاتی، خانوادگی و بین نسلی آلوده شده بود، از دورانی که نطفه نا امیدی شروع به رشد کرده بود، زمانی که فاصله مردم از نظامشان روز 

 به جریانی طولنی از یک تجدید حیات ملی تبدیل کنیم؛ فضایی پر از آشتی، شادی، آگاهی و نشاط، عرصه ای که در آن دوستداران نامزدها در حالی که خنده از لبانشان رخت بر نمی بست

با انقلب فضایی که در آن کسی خود را شهروند درجه دوم و غیرخودی .  می توانستند با یکدیگر به بحث درباره آینده بنشینند و آن آزادی فرزانه که انقلب ما وعده اش را داده بود تجربه کنند

 و نظام اسلمی نبیند، و کرد و لر و عرب و بلوچ و ترک و هر قوم دیگر و پیر و جوان و میانسال و هر قشر دیگر و هر صنف دیگر و هر سلیقۀ دیگر که تا چند ماه پیش خود را بیگانة با

 . سرنوشت کشور می دید همچون عهد نخست جمهوری اسلمی، خویشتن را از نو در دایره صاحبان انقلب بیابد

همۀ ما به چهرۀ. با هم آمدیم تا حاکمیت عقل و عشق را توامان داشته باشیم. ما با هم آمدیم تا با تجسس در احوال شخصی مردم مخالفت کنیم و از نفرت پراکنی و پرونده سازی بیزاری بجوییم

را با طنینی که هنوز در تکبیرهای شبانۀ شما!  رحمانی اسلم رو کردیم و در این رویکرد میراث تمدنی ایران عزیز و بزرگ را تجدید شده دیدیم، تا آنجا که در مساجد شعار ایران، ایران

اسلمی که.  شنیده می شود سر دادیم و کسی احساس نکرد که ایران جدای از انقلب و یا جدای از اسلم است، بلکه اسلم و ایران و انقلب از تحجر و کهنگی و تعصب و خارجی گری جداست

اسلمی که شوینده هر نوع نابرابری در مقابل قانون و پرچمدار تکریم حقوق شهروندی.  در ورای تمایزات عقیدتی و طبقاتی و قومی و جنسیتی کرامت انسان ها را ارج می نهد و اصل می داند

 .  است

!مردم

ما در این میانه مستوره ای از تحقق آرمان هایمان را یافتیم و دیدیم که آنچه به  دنبال آنیم چقدر. علیرغم آنچه روی داد، ما در این چند ماه آرزوهای بلند و کوشش های خالصانۀ خود را نباختیم

ما با هم سرمایه ای اندوخته ایم که پشتوانه و. این دستاوردی است که هیچ کس نمی تواند آن را از ما بستاند.  خواستنی است و چه نسبت نزدیکی با حقیقت اسلم و انقلب و هویت ملی ما دارد

ادامه خواهد یافت تا به مقصد همچنان در طول سال ها   بستر حرکت های آتی ما و فرزندانمان خواهد بود و این خط سبز جوشیده از فطرت های مردم و واقعیت های تاریخی کشور و انقلب 

.ما برای حفظ این دستاورد بزرگ همچنان ایستادگی خواهیم کرد.  نهایی خود برسد

تمامی تلش هایی که این روزها در مخالفت با شما صورت می گیرد برای آن است که از ثمربخش بودن اعتراضات قانونی خود ناامید شوید، زیرا تا ما ناامید نشویم این دولت از اعتبار واقعی

در زندگانی ما مردم که از کهن ترین تمدن ها زاده شده ایم، فراز کنونی جزئی از یک. به سابقه دیرینه این سرزمین نگاه کنید . امید به آینده رساترین اعتراض ماست.  برخوردار نخواهد شد

آن چیزی که ملت ما را به. در این جاده چه بسیار ملت ها که منقرض شدند و جز داستانی از آنان باقی نماند. ما در جاده ای به درازای تاریخ همه بشریت قدم می زنیم.  تاریخ طولنی است

مردم ما می توانستند با بدبینی و ناامیدی حوادثی شبیه به آنچه را که در.  خلف آنان و علیرغم سخت ترین رویدادها زنده نگه داشت امید بود، زیرا آفت این راهپیمایی هزاران ساله ناامیدی است

آنان به مقتضای روح امیدی که هسته درونی هویت ملی! آیا آنان اشتباه کردند که به این پیش بینی ها اعتنا نکردند؟ نه.  جریان انتخابات گذشته با آن روبرو شدیم پیش بینی کنند و به صحنه نیایند

به ویژه با جوانان می گویم که اگر می خواهید ایرانی باقی بمانید از شعله امید در سینه های خود محافظت کنید، زیرا.  ما را شکل داده و ما را در طول هزاره ها زنده نگه  داشته است چنین کردند

 امید بذر هویت ماست؛ بذری که با نخستین باران شروع به روییدن می کند و جان هرکسی را که هنوز ایرانی باقیمانده است، در هر کجای جهان که بیتوته کرده باشد به اهتزاز در می آورد، تا

. از نو خود را در سرنوشت این خاک شریک بداند

بلکه. امیدی که هویت ما را شکل داده است معطوف به چه چیز است؟ قطعا معطوف به امور غیر واقعی و خرافه های واهی نیست، و ال نمی توانست ملتی را برای هزاران سال زنده نگه دارد 

از این هویت خود. ما آمده بودیم این علقه را احیا کنیم . اگر علقه به این هویت تاریخی کمترین فاصله ای با اسلم ندارد، به این خاطر است.  این امید معطوف به لطف و فضل الهی است

.شما وظیفه خویش را به درستی انجام داده اید و غیر ممکن است که لطف خداوند مردمی را که با نیت های پاک ادای وظیفه می کنند تنها بگذارد.  فاصله نگیریم

دستانمان را به سوی یکدیگر دراز کنیم و خانه هایمان را. امید به صرف گفتن و شنیدن شکل نمی گیرد و تنها زمانی در ما تحکیم می شود که دستانمان در جهت آرزوهایی که داشتیم در کار باشد

به خودتان و دوستان همفکرتان برگردید و این بار هر شهروند محوری باشد برای یک فعالیت مفید سیاسی،  اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و منتظرتشویق. واجعلوا بیوتکم قبله.  قبله قرار دهیم

. و کمک دولتی که وجاهت خود را از دست داده است نباشد

مسئولیت دینی ماست که نگذاریم انقلب و نظام به آنچه اسلم نمی پسندد استحاله. مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهیم و از تلش برای استیفای حقوق مردم دست بر نداریم

لیکن برای آن که این اعتراض به نتیجه ای دلخواه برسد باید. مسئولیت انقلبی ماست که اجازه ندهیم حاصل خون صدها هزار شهید به یک دولت امنیتی تنزل پیدا کند و مستهلک شود.  بیابد

: چند اصل مهم را رعایت کنیم

جمهوری اسلمی نظامی است که اگر بر اساس عهد نخستین و نسخه  اصیلش به اجرا. نظام و انقلب اسلمی میراث و میوه مبارزات تاریخی دویست  ساله شما با استبداد و عقب ماندگی است- 

اینجانب قویا با چنین وسوسه ای مخالفم و اعتقاد دارم قانون اساسی ما همچنان دارای. مبادا کسی فریب شعارهای ساختارشکنانه را بخورد.  درآید تمامی خواسته های ما را در بر می گیرد

. ظرفیت های ارزشمند تحقق نایافته ای است که باید با فعالیت همه نخبگان روحانی و دانشگاهی و اندیشمندان کشور اجرای آنها به صورت مطالبه ای ملی درآید

به همه نهادهای تصمیم گیر در . به یاد آوریم که ملت ما در انقلب اسلمی به دلیل عدم انعطاف در قبال خواسته های به حقش، که از زبان امام راحل بیان می شد، مجبور به ساختارشکنی گردید

 را برای اصلح اشتباهات باز بگذارند، زیرا که بسته شدن این راه، تهدید ساختارشکنی را به عنوان تنها بدیل مطرح خواهد  نظام توصیه می کنم که چون شورای نگهبان عمل نکنند و مجاری

همچنین تاکید می کنم که تعلل در محقق ساختن آرمان هایی چون قانون گرایی، عدالت، آزادی و حاکمیت.  کرد، و این بدیلی است که همة ما هزینه سنگین آن را می دانیم و قاطعانه با آن مخالفیم

. مردم بر سرنوشت خود، و به ویژه اصول معطل مانده قانون اساسی مشروعیت سوز است

شیوه آنها این است که هر چیز مقدس و مبارکی را به نفع سلیقه خود مصادره کنند، تا جایی که حتی اگر بتوانند شال سبز . اسلم آن پوستین وارونه ای نیست که برخی مخالفان شما پوشیده اند- 

 اسلم راستین نسبتی با ظاهرسازی ها و کج اندیشی های آنان ندارد، بلکه مکتبی رهائی بخش است که اگر به حقیقت و نورانیت آن برسیم دوای تمامی دردهای شخصی و. شما را هم می ستانند
.اجتماعی ماست

.ماجرای ما، هر چقدر تلخ، یک اختلف خانوادگی است که اگر خامی کنیم و بیگانگان را در آن دخالت دهیم به زودی پشیمان خواهیم شد- 

ما زمانی در تلش خود موفق خواهیم بود که ابتکارهای ما برای احقاق حقوقمان تا آن حد اندیشیده شده، کارآمد و در. در اعتراض و حرکت اصلحی و اصولی ما هیچ کس نباید صدمه ببیند- 

. چارچوب قانون باشد که حتی کودکان خردسال و زنان باردار بتوانند در آن شرکت کنند

قانون عرفی قراردادی! درست است. قانون همیشه بی عیب نیست! درست است. ما در برهه ای و گریوه ای از تاریخ کشور خود قرار داریم که راه حل بسیاری از مشکلت  ما قانون است - 

مخالف شما قانون  اساسی را زیر! درست است.  اجتماعی است و به مانند هر عهد و پیمانی که انسان ها با هم می بندند رعایت آن تنها تا زمانی الزامی است که طرف مقابل نیز به آن پایبند باشد

 شما را از حق برگزاری اجتماعات محروم می کند، بلکه حتی اگر به نشانه اعتراض پارچه ای سبز به دستتان ببندید به رغم اصول متعدد قانون  پا می گذارد، به خلف نص این میثاق ملی



متقلبان و دروغگویان تنها به نیت تحمیل منویاتشان در پشت ! درست است.  اساسی و قوانین بی شمار عادی، خود آن کسی که مسئول حفظ امنیت است شما را مورد ضرب و شتم قرار می دهد

ما را عصبانیت یا جاه طلبی یا خودپسندی برنیانگیخته است، بلکه حرکت ما اقدامی برای اصلح. لیکن تلشی که ما وارد آن شده ایم یک مشاجره و تلفی جویی نیست.  نام قانون سنگر گرفته اند

برای رسیدن به چنین هدفی جا دارد که ما حتی به جسد قانون احترام بگذاریم، زیرا می دانیم که در فردای نزدیک، زمانی که کوشش مان به ثمر می رسد، نخستین.  و تامین بهروزی کشور است

.این شالوده ای است که امروز صبورانه می ریزیم تا بر رویش بنای رفیع فردایمان را استوار کنیم .  اصلی که باید آن را نهادینه کنیم پایبندی به قانون است

 .پیروزی ما در گرو معاضدت و پیوند با یکدیگر است، و در این یکدیگر تمایزی میان ما و مردمی که به دیگران رای داده اند نیست. همه شما را به برادری دعوت می کنم. سرانجام وحدت- 
حتی

 آنانی که اینک رو در روی ما به خشونت متوسل می شوند در اخوت ما شریکند، زیرا ما به دنبال آینده ای هستیم که در آن همان کسی که خواهر و برادرمان را در خیابان ها کتک زده است،

رنگ سبزی که ما به عنوان نماد خود انتخاب کرده ایم یک معنایش هم این است؛ رنگ سبزی که ما را به اهل بیت نور، اهل بیت  . سعادتمندتر، معنوی تر، سالم تر و زیباتر از امروز زندگی کند

. راستی، اهل بیت خرد، اهل بیت کرامت و فضیلت پیوند می دهد

الذین جاهدوا فینا لنهدینهم. این گمان خامی است که مخالفان سطحی اندیش و افراطی شما در سر دارند. شاید بگویید که با این همه قید و بند دیگر فرجه ای برای بیان اعتراض باقی نمانده است

به عنوان نمونه هایی از این هدایت به یاد آورید که خداوند چگونه آرامش را بر اجتماعات بی کرانة تان. کسانی که در راه خدا می کوشند خداوند آنان را به راه های خود هدایت می کند.  سبلنا

همان خلقیت همچنان قادر است که با توجه به تمامی این اصول راه کارهایی بکر و موثر.  مستولی می کرد و یا در خلل آنها ظرفیت های ذهنی مردم به چه شعارهای نغزی رهنمون می شد

. عمل در مقابل  ما بگشاید و تجربیات جدیدی برای آزادیخواهان جهان اندوخته کند  پیش پای ما قرار دهد، میدان های گسترده ای برای

ما در این بین می خواستیم. در ابتدا هدف همه ما از شرکت در انتخابات آن بود که عقلنیت دینی به فضای مدیریت کشور بازگردد، لیکن در میانه مسیر به اهدافی بسیار بلندتر هدایت شدیم

امروز خواست عمومی.  ارکان ذیربط نظام به یاد آورند که در ورای تمامی آنان و ما فوقشان میزانی به نام رای و عزم مردم وجود دارد که آنها نه حق دارند و نه می توانند آن را نادیده بگیرند

در هر قدمی در آینده.  برای سازوکاری کارآمد جهت انتخابات که در آن اطمینان ملی حاصل شود و دروغ، تقلب و تزویر جایی نداشته باشد، به یک مطالبه انکار ناپذیر مردمی تبدیل شده است

. تجربه تلخ و مشروعیت  زدای جریانات اخیر باید پیشاروی ملت باشد و نباید هیچ فرصتی برای روشن تر شدن ابعاد این دروغ و تقلب بزرگ و پی آمدهای تلخ آن از دست برود

شاید توجه نمی شد که اینجانب از همان ابتدا از حق شخصی خود گذشته بودم،. در ایامی که گذشت شخصیت ها و گروه هایی به سراغ اینجانب آمدند و خواستار گذشت من از آنچه گذشت شدند

اگر در این. مسئله جمهوریت و حتی اسلمیت نظام ماست. من نمی توانم بر سر حقوق و آرای پایمال شدة مردم معامله یا مصالحه کنم. مسئلة انتخابات مسئلة شخصی من نبود و نیست  اما 

. نقطه ایستادگی نکنیم، دیگر تضمینی نداریم که در آینده با حوادث تلخی نظیر آنچه در انتخابات کنونی گذشت روبرو نباشیم

با تشکیل جمعیتی قانونی صیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات گذشته را از طریق انتشار مدارک و اسناد تقلب ها و تخلف های گرو هی از نخبگان بر سر آنند که گرد هم آیند و 

این گروه اجرای اصول معطل مانده قانون. اینجانب نیز به این جمع می پیوندم.  انجام گرفته و نیز رجوع به محاکم قضایی پیگیری کنند و نتایج آن را مستمرا به اطلع عموم مردم برسانند

: اساسی را در دستور کار خود خواهد داشت و علوه بر آن در این مرحله مطالبات زیر را دنبال خواهد کرد

توقف برخوردهای امنیتی، فوق امنیتی و نظامی با مسائل انتخاباتی و بازگشت کشور به فضای طبیعی سیاسی- 

اصلح قانون انتخابات به نحوی که امکان تکرار تقلبات گسترده را از بین ببرد و بی طرفی نهادهای مجری و ناظر را تضمین کند- 

قانون اساسی در مورد آزادی تجمعات 27رعایت اصل - 

آزادی مطبوعات و رفع توقیف از آنها- 

فعالیت مجدد سایت های خبری مستقل- 

 قطع ارتباطات تلفنی و شنود مکالمات مردم و هر گونه تجسس دیگر ممنوعیت مداخلت غیرقانونی دولت در فضای ارتباطی، نظیر اینترنت، پیام های کوتاه، و جلوگیری از- 

توقف برخوردهای یک جانبه، افترا، دروغ پردازی و اهانت در رسانه رسمی کشور- 

برخورداری از کانال های مستقل تلویزیونی در خارج و داخل کشور- 

صدور مجوز برای تشکیل جمعیت های سیاسی،  فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی- 

آزادی همه دستگیرشدگان سیاسی، ابطال پرونده سازی های جعلی امنیتی و دخالت ندادن پرونده های جاری در برخورداری آنها از حقوق اجتماعی- 

کسانی که در حوادث ناگوار هفته های اخیر صدمه دیدند درود  به ویژه  در انتها به همه مردم شریف کشورمان، چه آنها که به اینجانب رای دادند و چه آنهایی که به اینجانب رای ندادند، 

 . خانواده های عزیز آنان طلب صبر و اجر دارم  شهیدانی را که به جرم حق خواهی و آزادی طلبی در خون خود غلطیدند ارج می نهم و از خداوند بزرگ برای همچنین مقام. می فرستم

میر حسین موسوی                                                                                                
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متن کامل آخرین سخنان محمد خاتمی

کودتای مخملی علیه مردم و جمهوریت 
 
جامعه تزریق می شود حرکت مترقی و آرام مردم به حقوق مردم باشند آن ها را تحقیر می کنند و در فضایی تبلیغاتی که مدام از آن سم به اعتراض مردم سرکوب شده، کسانی که باید مدافع 

تواب سازی و گرفتن اعترافات بی اساس و نمایشهای تلویزیونی بیگانه تعبیر می شود و چهره هایی که همگی سابقه ای روشن دارند هدف پروژه نخ نمای  اغتشاش و انقلب رنگی با منشاء

!از آشتی ملی و فضای آرام زده می شود؟  قرار می گیرند و آنگاه دم

همه خانواده هایی که در سراسر کشور عزیزانشان در علقمند بودم امروز می توانستم: دستگیر شدگان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت سید محمد خاتمی در دیدار با خانواده های

که به طور قطع در جهت آرمانهای انقلب و ارزش های را از نزدیک در یک جمع ببینم و ضمن تشکر از نجابت و صبوری آنها و تلشهای عزیزانشان  بند هستند و هیچ فریادرسی ندارند

وظیفه داشتم با خانواده هایی که عزیزانشان در جریان اعتراضات آرام همانطور که. آنها عرض ادب و احترام کنم و مراتب همدلی خود را با آنها ابزار کنم  تحریف نشده نظام بوده به یکایک

تعداد این عزیزان کم نیست، این را آمارهای رسمی و. تسلیت بگویم به شهادت رسیدند و حتی از برگزاری مجلس بزرگداشت هم محروم شدند دیدار کنم و حضورا  مردمی بی رحمانه

. غیررسمی می گویند

مسموم حرکت آرام دوراندیشی و احساس مسؤولیت به مسأله رسیدگی کند، نه اینکه با ایجاد فضای تبلیغاتی نظام جمهوری اسلمی باید حتی نسبت به ریختن یک قطره خون هم حساس باشد و با

ساز و کارهای غلط به این توهین به شعور و بلوغ سیاسی مردمی است که با رأی خود برای تغییر. می شود بخواند  و هوشمندانه مردم را اغتشاشی که توسط چند نفر از بیرون نظام هدایت

سرنوشت رأیشان چه شده است؟  عرصه آمدند، نه برای تغییر نظام و اعتراضشان هم به این بود که

نظام داشتیم و هنوز هم اعتقاد داریم هر انتخابات بود و احساسمان این بود که ما هم جزئی از نظامیم؛ البته با تعریفی که از تلش ما در تمام این مدت دعوت مردم به حضور در صحنه

.شود  خودسری نباید به نام نظام انجام

.است بزرگترین سرمایه آن اعتماد مردم است و وظیفه خطیر حاکمیت صیانت از آراء  مردم تعریف ما از نظام جمهوری اسلمی نظامی است که مردم در آن محور و مدارند و

شما برای صیانت از آراء ما چیست؟ در سفرهای مختلفی که در جریان انتخابات داشتم مردم از من می پرسیدند تضمین

اطمینان کسی را به حضور در صحنه دعوت کنیم و نه دیگر کسی آمدند اما با این نتیجه و این برخوردها مطمئن باشید دیگر نه ما می توانیم با بخش قابل توجهی از مردم به دعوت ما به صحنه

.پذیرفت  حرف ما را خواهد

مردم به عنوان بزرگترین تعداد زیادی از هموطنانمان داغدار، اما نگرانی اصلی همه ما از میان رفتن اعتماد اگرچه من هم مانند شما نگران عزیزانی که دستگیر شده اند هستم و از مرگ

. پشتوانه و سرمایه نظام است

بود تا پس از بررسی دقیق و موشکافانه اگر به تخلفی پی برد رفت از این وضعیت تشکیل یک هیأت کامل بی طرف برای بررسی تمامی جوانب این انتخابات پیشنهاد مشخص ما برای برون

.شود اعتراف کند و اگر مسأله ای در میان نبود با استدلل منطقی اذهان مردم اقناع  نظام با شجاعت به آن

انتخابات زیر سؤال خواهد گماشته شود، اما زمانی که ذهن جامعه از نتایج انتخابات اقناع نشده است فلسفه اصلی فلسفه انتخابات با همه هزینه هایش این است که نماینده مردم بر مسند امور

. رفت و نظام شکست خواهد خورد

.مسلم مردم تلش کردید و اینک باید مورد بی مهری و کم لطفی قرار گیرید جرم شما و عزیزانتان این است که در ایران ماندید و برای تقویت نظام و تأمین حقوق متأسفم از اینکه اعلم کنم

.که برای داوری درباره انتخابات به مرجعی که بی طرف نیست اکتفا نکنید خیرخواهان هم متفق بودند. لب به اعتراض گشودند دلسوز ایران بودند، دلسوز نظام بودند کسانی که

اما عدم صدور مجوز از یک سو و بستن تمام. نتایج انتخابات درخواست مجوز کردند رسمی و ریشه دار انقلب از وزارت کشور برای برگزاری تجمعی قانونی در اعتراض به تشکلهای

بزرگترین راهپیمایی های انقلب چیزی کم نداشت اتفاق بیافتد، در کمال آرامش، بدون ارتباطی خیرخواهان و بزرگان با مردم باعث شد آن حضور میلیونی که از حیث جمعیت از  راههای

شعار و تنها با این پیام که سرنوشت رأی ما چه شد؟ 

.خیرخواهان نظام ریختن خون مردم، امنیتی کردن فضای جامعه و اتهام زنی به! بزرگ مردمی چه بود؟ و پاسخ حکومت به این حرکت

طرفه و با بستن تمامی راههای در ایمان و تدین و پایبندی او به راه امام شکی نیست، امروز با ایجاد فضایی کامل یک واقعا جای تعجب دارد که موسوی عزیز که از سرمایه های نظام است و

با انواع اتهامات بی اساس آماج حمله صدا و سیما و روزنامه های دولتی که از طریق آن ها فقط سم در جامعه پراکنده می شود  قانونی ارتباطی بر روی جامعه و در فضای تبلیغاتی مسموم

موسوی و آقای کروبی دارد؟ مگر ایران چند نفر مانند مهندس!  قرار گرفته است

دستگیر می شوند رسانه به اصطلح ملی بارها کرده اند و در فضایی کامل بسته و امنیتی که هر روز دهها نفر در کمال بی خبری امکانات مخابراتی، اینترنت و مطبوعات را به شدت محدود

سوی مردم نشانه می گیرند که چرا برای دریافت از آن برای تحریک احساسات بخشی از جامعه بهره برداری کند و آنگاه انگشت اتهام را به  و بارها صحنه های خاصی را نشان می دهد تا

!کرده اند  اخبار و اطلعات به منابع دیگر رجوع

آمده اند، دهها نفر کشته شده اند به نشانه اعتراض و در حالی که تمام راههای قانونی به روی آنها بسته شده به صحنه میلیون ها نفر از مردمی که صدا و سیما مرتب از حماسه آنان دم می زند

هم سوء استفاده خواهند کرد، اما نه زن و مرد صدا و سیما که این ها را به جامعه نشان دهد؟ مسلم است که در این فضا افراد معدودی کجاست!  و صدها نفر مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند

.اعتراض خود با سکوت به خیابان آمده اند  و پیر و جوانی که برای نشان دادن

ای است که خود شما تحت عنوان حقوق شهروندی صادر ال شاهرودی دارم به صراحت می گویم آنچه امروز شاهد آن هستیم خلف بند بند بخشنامه من با تمام احترام و علقه ای که به آیت

ابتدای بروز این حوادث با جدیت اعمال مسؤولیت می کردید و در وظیفه قانونی و شرعی شما بود که به عنوان رئیس قوه قضائیه از. قانون تصویب کرد  کردید و مجلس ششم آن را به عنوان

اگرچه تشکیل هیأتی برای رسیدگی به این. قانون و شرع می فرمودید اختیار وکیل، شرایط زندانیان و بازجوییها قانون شکنان خشونت گرا را موظف به رعایت  مورد نحوه بازداشتها،

افتراهایی که به شخصیتها و سرمایه های نظام زده شده،  توهین هایی که جای امیدواری است ولی اعمال مسؤولیت شما یعنی آزادی این جمع کثیر، رسیدگی به تمام  موضوع پس از یک هفته



.شده  به مردم

.شما مسؤولید به حکم وظیفه پیگیری کنید تا این نگرانی رفع شود من هرگز چه در زمان مسؤولیتم و چه حال از عمل مجرمانه دفاع نکرده ام، ولی

اطلع از نحوه برخوردها و فشارهای وارده به آنها داشته باشد تواب سازی و به هر صورت خواست مردم را بازداشت کند، بعد آنها را بازجویی کند و بدون اینکه کسی مگر هرکس می تواند

!کند؟ گذاشته شود آنها را در سطح جامعه منتشر کند و دستگاه قضایی اظهار بی اطلعی گیری کند و پیش از اینکه در دادگاهی صالح این اعترافات بی اساس و بی ارزش به قضاوت  اعتراف

.اگر اینچنین است تکلیف بر همه ما روشن است

دال بر طرح شکایت حقیقی یا حقوقی از وی باشد بازداشت کنید، به او مکلفید به صراحت قانون متهم را با رعایت تمام حقوق شهروندی و با ارائه حکم قضایی که اگر معتقدید جرمی واقع شده

در دادگاهی صالح به جرمی که ادعا شده رسیدگی کنید، نه اینکه به این شکل فله بدهید، و آنچه قانون اساسی به عنوان حقوق یک شهروند برشمرده برای او فراهم آورید و  حق انتخاب وکیل

بی گیرد دستگیر شده، تحت فشار قرار گیرند و دستگاه قضایی و اطلعاتی کشور رسما اظهار علقمندان به نظام و ایران توسط عده ای که هیچ کس مسؤولیت کارشان را به عهده نمی  ای

 اطلعی کند؟

طرفی اش با جانبداری چند تن صدا گفتند اعتراض مردم باید مورد توجه قرار گیرد و با اکتفا به قضاوت مرجعی که بی دلسوزان نظام از هر دو جناح در مورد نتایج اعلم شده انتخابات یک

.سؤال رفته جامعه اقناع نخواهد شد و نشد و مرحمی بر این زخم نخواهد گذاشت و نگذاشت  از اعضاء سرشناس آن از یک طرف این ماجرا به کلی زیر

.حال همه از فضای آرام سخن می گویند

!آشتی ملی به این ترتیب؟! دستگیریها، با امنیتی کردن بیشتر فضا؟ فضا چگونه باید آرام شود؟ با ادامه این

.که جامعه از نتیجه ای که اعلم شده اقناع نشده است واقعیت این است

.مراجع قضایی معرفی شوند و این فضای زشت امنیتی برداشته شود ایم، باید مسببین این خشونتها و دستگیریهای غیرقانونی به سرعت شناسایی و به مردم و اگر خواهان آرامش در جامعه

.کردند چیز را بسنجیم و ببینیم که چه کسانی شرایط برد برد را برای نظام به باخت باخت تبدیل بعد در آرامش همه

.که متوجه ایران و جمهوری اسلمی شد بانیان این خشونت هستند در فضایی که خشونت حاکم شد عقل رخت بر می بندد و مسبب تمام این خساراتی

بیگانگان و مغرضان فراهم می کنند، نه کسانی که مردم را به صحنه فراخوانده را سرکوب می کنند بزرگترین پشتوانه نظام را از بین برده، فرصت را برای سوء استفاده آنانکه اعتراض مردم

.رسیدگی به اعتراض مردم در فضایی بی طرف و مورد اعتماد جامعه هستند  و خواهان

عجیب احساسات بخشی از جامعه را تحریک کرده اند و بزرگترین تهمت ها و اهانت ها را به باید مدافع حقوق مردم باشند آن ها را تحقیر می کنند و با به کار بردن الفاظی سخیف و کسانی که

.جرمشان دفاع از حق مردم برای تعیین سرنوشت خود بوده و از آراء مردم دفاع کرده اند چهره هایی که هر یک سرمایه نظام هستند روا داشته اند مجرم اند، نه عزیزان شما که 

سابقه ای روشن مردم به اغتشاش و انقلب رنگی با منشاء بیگانه تعبیر می شود و چهره هایی که همگی در فضایی تبلیغاتی که مدام از آن سم به جامعه تزریق می شود حرکت مترقی و آرام

گیرند و شاهد رفتارهای پروژه نخ نمای تواب سازی و گرفتن اعترافات بی اساس و نمایشهای تلویزیونی قرار می  دارند، با اعمال روشهای غیرقانونی و غیرشرعی دستگیر می شوند و هدف

!کنده شد و آنگاه دم از آشتی ملی و فضای آرام می زنیم؟  زشتی هستیم که سالها پیش ریشه آن لاقل در وزارت اطلعات

چه؟ براندازی و انقلب رنگی یعنی چه؟ این حرفهای بی اساس یعنی

.مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام صورت گرفته ادامه پیدا کند، با توجه به آنچه انجام گرفت و یک طرفه اعلم شد باید بگوییم کودتای اگر این فضای مسموم تبلیغاتی و امنیتی

حتی اگر فقط ده درصد از جامعه به. نخواهد پذیرفت عمومی به جامعه بازنگردد هیچ کس دیگر دعوتی از سوی خیرخواهان برای حضور در صحنه را با وضعی که ایجاد شده اگر اعتماد

.است است، در حالی که هر نگاه واقع بینی می بیند که دامنه بی اعتمادی بسیار گسترده تر  حاکمیت بی اعتماد شده باشد فاجعه

مادی و معنوی جبران آرائشان چه آمده، ضاربین و قاتلین مردم بی گناه شناسایی و محاکمه شوند و خسارت های فضای آرام زمانی ایجاد می شود که اعتماد مردم جلب شود و بدانند بر سر

. شود

.اسلمی هستید به صبر دعوت می کنم همه شما را که مؤمن، معتقد و دلسوز ایران و جمهوری

.نمایید به خدا توکل کنید و با تمام توان از مسیرهای قانونی حق مسلم خود را مطالبه. تحمل هیچ کار درستی به نتیجه نمی رسد مگر با صبر و

عقلنیت این اعتمادسازی را کوششی فروگذار نخواهم کرد و امیدوارم مجموعه نیروهای نظام با تدبیر و دلسوزی و مطمئن باشید من هم همانطور که تا به حال اقداماتی کرده ام باز هم از هیچ

جلوگیری از ادامه این خشونت ها را فراهم مسؤولیتشان در قوه قضائیه با اعمال مسؤولیت سریع و قاطع زمینه آزادی عزیزانتان و  جدی بگیرند و امیدوارم آیت ال شاهرودی در ماههای آخر

.گذارند  آورده و باقیات الصالحاتی برای خود به جای

حق مردم است و ابراز نظر و اعتراض. سرکوب شود ادامه خواهد یافت اگرچه ممکن است شکل آن تغییر یابد نباید تصور کرد که با سرکوب اعتراضات مردم اقناع می شوند، اعتراضی که

. حکومت موظف است آن را پاس دارد

و زمان دستگیری آنها، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نگهداری دستگیرشدگان که اکثرا فعالن سیاسی و روزنامه نگاران و وکل هستند پس از شرح چگونگی در آغاز این دیدار خانواده

اعلم کرده اند خواستار آزادی هرچه سریعتر عزیزانشان شدند که با تلش خبری کامل از شرایط روحی و جسمی آنها که تنها با یک تماس تلفنی کوتاه حیات خود را عزیزانشان و با اعلم بی

و اینک در کمال ناباوری به عنوان عوامل بیگانه تحت فشار قرار گرفته اند تا روزی و تشویق مردم برای حضور در صحنه انتخابات، حماسه ای بزرگ را در تاریخ آفریدند  و کوشش شبانه

شکننده همراه دادخواهی به حق آنها تنها اظهار بی اطلعی و بعضا جملتی است که با نوعی تحقیر نمایشهای تبلیغاتی به گناه های ناکرده اعتراف کنند و پاسخ مسؤولن دستگاه قضایی به  در

. است

عمیق میان راه و اندیشه های شده، ضمن محفوظ دانستن حق اعتراض خود به آنچه امروز شاهد آن هستند، از ایجاد شکافی خانواده های فعالن سیاسی و روزنامه نگاران و وکلی دستگیر

جامعه و به ویژه یاران و روند در آن قرار می گیرد ابراز نگرانی جدی نموده، خواستار ورود خیرخواهان و عقلی  حضرت امام و مسیری که جمهوری اسلمی در صورت ادامه این

 .که می تواند انقلب و اسلم را با خطرات جدی روبرو کند  نزدیکان حضرت امام به صحنه و جلوگیری از بروز انحرافی شدند
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