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ساعت يک و نيم صبح است .تقريبا از سه ساعت و نيم پيش درباره اين موج سبز و منشأ و مأوا و ھدف
و برنامه اش اينترنت را زير و رو کردم و نوشته ای در خور توجه نيافتم .اما يکباره به نوشته ساده و
کوتاھی برخوردم که نويسنده اش از زاويه متفاوتی ھمان سوآل مرا در تارنمای » درد من« با صداقت
ويژه ای مطرح کرده بود .نوشته بود:
کسی می داند يا يقين دارد جنبش سبز به کجا ختم می شود؟ يا اينکه مطرح کردنش در اين مقطع صالح
نيست و باز ھم بايد بدون آنکه بدانيم به کجا می رويم انرژی بگذاريم ,از جان مايه بگذاريم و بعدش به چيزی
برسيم که نمی خواستيم؟ .سی سال پيش يک نوجوان بودم و انموقع در تظاھرات ميرفتم و شعار مرگ بر شاه
ميدادم .آنچه که ميخواستم آزادی و دمکراسی بود .ھيچ تمايلی برای ايجاد يک حکومت اسالمی نداشتم .اما از
انجاييکه انقالب ما رھبر نداشت و مال ھا زير رھبری خمينی رھبری منطقه ای و محلی انقالب را در دست
گرفته بودند انقالب ما روز بروز رنگ مذھبی بخودش می گرفت .شعار ھا از ازادی  -استقالل  -دمکراسی
يواش يواش تبديل شدند به ازادی  -استقالل  -حکومت اسالمی و ﷲ واکبر خمينی رھبر .يادمه در آنزمان ما
بحث ھای داغ و تندی داشتيم با بعضی از تظاھر کنندگان که اين انقالب اسالمی نيست و آنھا به ما می گفتند
خمينی قول داده دمکزاسی بياره و ما بايد اتحاد و انسجام داشته باشيم  .و ما از آنجاييکه در حرفھای خمينی می
شنيديم که از آزادی و استقالل و دمکراسی ھم صحبت می کرد تا حدودی کوتاه می آمديم و ھمان شعار ھای
حکومت اسالمی و خمينی رھبر و ﷲ اکبر را با شک و ترديد و با مزه تلخی که در گلوھايمان باقی می گذاشت
سر می داديم  .اما ديديم که چه جوری به تدريج اصول دمکراسی را زير پا گذاشتند و حکومت اسالمی را
جايگزين کردند و چه گونه خامنه ای و رفسنجانی با کودتايشان در سال  ١٣٦٨قانون اساسی را تغير دادند تا
ولی فقيه تام االختيار باشد و اصول دمکراتيک در قانون اساسی تضعيف و در حقيقت جمھوريت يعنی نقش
مردم در سياست کشور يک جنبه مضحک نمايشی بخود بگيرد چون جناب ولی فقيه مستقيم و غير مستقيم ھمه
سران نھاد ھای کشور اعم از رياست جمھوری و خبرگان و مجلس را از طريق شورای نگھبانی که خود
منتصب کرده انتخاب و انتصاب می کند .حاال لطفا به من بگوييد که اين جنبش سبز تکرار ھمان سناريوی ٥٧
نيست و ما بعد از پيروزی جنبش واقعن به دمکراسی و آزادی می رسيم.
ARDESHIR D OLAT

لينک اصلی نوشته باالhttp://dard‐e‐man.blogspot.com/2009/07/blog‐post_20.html :

صداقت او مرا بر آن داشت تا مطالبی را در رابطه با پرسش بسيار مھم و ضروری او طی مقاله مفصلی
با تکيه بر زمينه ھای تاريخی آن بنويسم ،اما چند لحظه بعد خبر زير را در تارنمای آقای ميرحسين
موسوی ديدم .ميرحسين موسوی جواب ھموطن خوبم آقای اردشيردولت )  ( ARDES HIR DO LATرا در اين گفت

و گو چنان رک و پوست کنده داده است که نيازی به تعبير و تفسير از سوی صاحب اين قلم يا
ديگری ندارد  ،اما جنبش مردم بزرگ ايران به ويژه جوانان و زنان پاک و باشرف کشو رمان
از ديرباز يک رنگ بيشتر نداشته و ديريست از جنبش ی که آقای ميرحسين موسوی آن را با
رنگ سبز معرفی می کند عبور کرده است  .رنگ جنبش مردم ايران با قدمتی صدو چندساله
رنگ » استقالل ،آز ادی و دموکراسی « دارد .
در گفت وگو با قلم

موسوی :جنبش حقطلبانه مردم کوچکترين ارتباطی با خارج ندارد /سرشت جنبش مردم،جنبه مسالمتآميز دارد
قلم  -ميرحسين موسوی تاکيد کرد :شعار کليدی مردم در راه سبزی که برگزﯾدهاند" ،جمھوری اسالمی نه ﯾک کلمه
کمتر و نه ﯾک کلمه بيشتر" است.
مھندس ميرحسين موسوی روز شنبه در گفتوگوﯾی کوتاه با قلمنيوز ،درباره شعارھای نھضت سبز در اجتماعات
اظھار کرد :شعارھاﯾی مورد حماﯾت راه سبز ميليونی مردم است که فراتر از قانون اساسی جمھوری اسالمی نرود.
خواسته مردم دفاع از جمھورﯾت نظام در کنار اسالميت آن است و شعار جمھوری اسالمی نه ﯾک کلمه کم نه ﯾک
کلمه زﯾاد در بيان اﯾن جنبه از مطالبات آنان نقش راھبردی دارد .موسوی ھمچنين با تاکيد بر ظرفيتھای قانون
اساسی افزود :ما به دنبال آزادی ،عدالت و کرامت انسانی ھستيم و اﯾنھا اھدافی ھستند که تحققشان با اجماع و
تاکيد گسترده و تحولآفرﯾن مردم بر چارچوب قانون اساسی و مطالبهشان برای اجرای کامل و دقيق آن امکانپذﯾر
است .ما باﯾد بدانيم برای آن که تغيير به سمت مطلوب صورت گيرد ،اجماعی در مورد چنين چارچوبی جنبه
سرنوشت ساز دارد و گرنه وارد ﯾک دوران ھرج و مرج خواھيم شد .وی درباره ماھيت مطالبات مردم افزود :سرشت
جنبش مردم جنبه مسالمتآميز دارد و متکی به خواست عمومی برای استيفای حقوقشان است که در انتخابات
گذشته پاﯾمال شده است .موسوی با اشاره به دروغپراکنیھای رسانه غيرملی و برخی افراد و ترﯾبونھا تاکيد کرد:
بهرغم ادعای مخالفان ،اﯾن جنبش حقطلبانه و معنوی کوچکترﯾن ارتباطی با خارج ندارد و کامال داخلی است و ملت
ما به خوبی نسبت به اھميت اﯾن فاصلهگذاری با بيگانگان آگاه است و بر اساس تجربيات دوﯾستساله خود نسبت
به نيات اجانب با سوءظن برخورد میکند .وی ھمچنين افزود :در حرکت عظيمی که در سراسر جھان از سوی
اﯾرانيان مقيم خارج در دفاع از مردم داخل کشور صورت گرفت ،به طور محسوسی اﯾن فاصلهگذاری نماﯾان بود و جا
دارد از ھمه اﯾن ھموطنان سپاسگزاری و تقدﯾر شود.

