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این بیانیھ در شرایطی منتشر شد کھ زندگی مردم . دیروز میرحسین موسوی بیانیھ جدیدی داد کھ در نوع خود دارای اھمیت بسیار زیادی است
 دختر و پسر با نیروھای سرکوبگر وارد مرحلھ تازه ای از رشد آنھا و وحشیگری ،ھرھای ایران با رنگ خون و آتش ترسیم شده و مبارزه جوانانش

د و  اعالم کرد کھ بھ چھ چیزی باور دارد؟ او بھ جوانانی کھ می رزمند پاسخ خود را داَموسوی دیروز در بیانیھ اش صریحا. نیروھای مسلح شده است
  . برنامھ خود را بصورت فشرده در اختیار آنھا قرار داد

ی د؛ انقالبیرسی روزی بھ پبھ نام اسالمی کشور ما انقالب ن دریش از ایسال پی س" موسوی در اولین فراز از بیانیھ تاریخی اش بھ این اشاره کرد کھ 
آری آقای موسوی انقالبی بود کھ برای آزادی انجام شد ولی نھ بھ نام ". یو درستی راستی برای ھا، انقالب کرامت انسانی احیای برای ، انقالبیآزادی برا

آنچھ مردم بھ دست آورده "شما در ھمینجا افزودید کھ . نیروھای حاکم بر ایران بعد از انقالب ھرچھ از کرامات انسانی بود را بھ انحطاط کشاندند. اسالم
دستاورد  ".شوندی نمی كمتر از آن راضی اند بھ چیز کھ آن روزھا را دیدهی اطمینان دارم کسان. بھ بودی طاتیاز حی ھای طلیعھ وی بودند کرامت و آزاد

بھ مردم و ی آنچنان کرامت. زیچی مردم متوسط و بی د و ھم از دستاوردھاینرا فھمیتوان ای ھا میی ھم از دستاورد باال. دیف کردیتعری مردم را ھم بخوب
  . ا سابقھ نداشتھ استیدنی چ کجایشد کھ در ھی بخصوص بھ زنان ارزان

تاکنون برنامھ شما ی اگر کس. دین عرصھ را برشمردیل حضورتان در اید و دالیھ تان بھ مختصات جامعھ مورد نظرتان پرداختیانیگر بیدی در بخشھا
در واقع شما بھ سئوال جوانان . دیاو پاسخ داده ای ھ پرسش ھاح بیار صرید، اکنون شما بسیستاده ایو در کجا ای ا نداند شما با چھ طرحیرا نخوانده باشد 

  .دیدادی د رفت پاسخ روشنیبایی نکھ بھ چھ سویبرای مبن
درباره  اماممان رای آمده بودم تا ھشدارھا. ستین حال در امروز زیکرد و در عی زندگی معنو توانی آمده بودم تا نشان دھم م" د کھ یشما گفت

ی ا شما حرفھایگو." مد باشد، دعوت كنیآن گونھ کھ بای اسالمی آن گونھ کھ بود و جمھوری انقالب اسالم ده بودم تا بار دیگر بھآم. تحجر بازگو کنم
ل  مث- ھ گاھشانین؛ ھمھ تکییاز رھبر تا اون پا. دیزنی ا شما منطبق با آنھا حرف میًقا منطبق با شما ید کھ دقیشنوی ا نمید یخوانی تان را نمیر رقبایسا

ک پا داشت و آنھم عقب گرد بھ یام مرغ یست و در آن ایتوان در امروز زی می ت اسالمی نگفتھ بود کھ با معنوَمنتھا امامتان اصال.  امام تان است- شما
... . و ی جھانی ھ داریو باج دادن بھ  سرمای ، اعدام دستھ جمعیبمباران مناطق مقاومت مردمی، ابانیصدر اسالم بود؛ با شراکت در قدرت، سرکوب خ

شما روش امام تان را . بزرگ استی تین موفقیا. دیگرفتی شیتان پیک گام از رقبای َد و عمالیامامتان رجعت دادی شما در برخورد بھ تحجر بھ ھشدارھا
ی روش. می، با آن برخورد داشترانیای ر شھرھایتھران و سای ابانھایاز ھمساالن من در خی اریکھ حداقل من و بسی روش. دیدھی ح میترجی بھ روش فعل

ا رد و بدل شدن یبھم ی ن نگاھیھمسن من را بخاطر کمتری کھ دختر و پسرھای روش. دادندی کھ در مدرسھ و دانشگاه با آن ما را آموزش و پرورش م
م و یا را نداشتیدنی مترقی لمھایدن فیه دن روش امام شما اجازیما سالھا بخاطر ای موسوی آقا... . کرد و ی کرد، بازداشت می می نمان زندانیبی کالم
. شدی م... ن کوتاه منجر بھ اخراج ما از کار و دانشگاه و یراھن آستیدن پیپوش. شدی ما پخش میاز صدا و سی ک اسالمیدئولوژیای لمھایالھا و فیسر

ی کھ ما در دوران نوجوانی رمانی کتابھای حت. کشاندی می ظامو تعھد سپردن بھ اراذل انتی ابانیر مقنعھ ما را بھ بازداشت خیاز زیی رون آمدن تار مویب
و ی از دوستان ھم محلھ ای اریشما بسی ریدر دوره نخست وز. بودند کھ خانواده ھا از سوزاندن حفظشان کرده بودندیی مانده کتابھای م باقیخواندی م

د بھ آنھا بنام منافق و کافر یو مادران آنھا با امام مخالف بودند و در مدرسھ باگفتند پدران ی بما م. م شدندیتیھمکالس من ناگھان و در فاصلھ چند ماه 
االن . میدیدی نمی گریز دیر از چند روزنامھ خاص چید ما بغیبودی اسالمی ر روزنامھ جمھوریکھ شما سردبی ًقا در زمانیدق. میفرستادی می لعنت اجبار

کلمھ نخست . دیداشتی اسالمی در جمھوری چھ نقش. دیداشتی تیاه چھ مسئولین و سیخونی در آن سالھافھمم کھ شما ی گذرد می  سال از آنروزھا م20کھ 
  .  شدی ما معنی ر برایر دیوز

د در اشتباھم و جملھ یا شاید برگردانید یخواھی ن است کھ ما را بھ آن حال و روز میا" آنگونھ کھ بودی انقالب اسالم"ا منظورتان از یدانم آی نم
  اه تر از آن سالھا کھ مدنظرتان است؟  یسی طرحی عنین یو ا" د باشدیآن گونھ کھ بای اسالم"کند ی ف میتان آنرا بھتر تعری بعد

از جوانان ھم نسل ی اریالتان را راحت کنم کھ من و بسید خیبگذار. دید اشاره کردیده بودی دو دفاع مقدس نھضتام ی کھ در اییھا شما تنھا بھ صحنھ
. دین خاک و آب را در خون غلتاندین جوانان ایمانان تان بھتریکھ شما و ھمپی انقالب. ک انقالب بود کھ سقط شدیدانند کھ آن نھضت، ی منرا یمن ا

مھ تان اداید حرفھاییتای برا. شما و امامتان شدندی ھای ا در جبھھ ھا گوشت دم توپ جاه طلبیاعدام سپرده شدند ی ا بھ جوخھ ھایکھ ی جوانان مبارز
جاد شد یمردم ای ن رنگ بعنوان سمبل اتحاد مبارزاتیکھ با ای توھم بزرگ". ش برگزیدیخو حرکت خودجوش مردم رنگ سبز را بھ عنوان نماد"د کھ یداد

با ی لسبز بھ دست دارند وی پارچھ ھای میت عظینکھ جمعیبا ا. شودی روزبروز تعداد آنھا کم و کمتر م. یموسوی در حال ترک برداشتن است آقا
ز یشتر مردم را بھ آرامش و مسالمت آمید کھ ھرچھ بینیبب. دینیسم در مبارزات جوانان فاصلھ تفکر و عملکرد آنھا را با نھضت سبزتان ببیکالیش رادیافزا

خود ی و اصالح طلبھرچھ شما بر اھرم سازش . کنندی بھ مردم حملھ می شتریسرکوبگر با وقاحت و خشونت بی روھاید، نیکنی بودن تظاھرات دعوت م
شتر با یرنگارنگ خود و ھمراھانتان را بی ت و بھ روز کرده، ھرچھ چھره ھایامامتان را آپدی شھ ھاید اندیشتر بخواھید، ھرچھ بیکنی ھ میشتر تکیب

کھ بعد از یدرحال. ھد شدده خوایکشور کوبی اسیکال تر، ضد نظام تر و سرخ تر بر صحنھ سید، موج و خروش و مبارزه جوانان رادیرنگ سبز بپوشان
ی سال گذشتھ فقط بھ مدد کشتار و زندان و حفظ فضای د و در طول سیزه کرده اید کھ خودتان آنرا تئوریھستی ھ مجدد ساختاریسال شما مشغول تصفی س
نرا یام ایموج سبز شما پ! مع روشن کنندشی رید کھ با مسالمت و بدون درگیدھی ام مید و پیکنی ھ مید، بھ مردم توصیدر کشور آنرا سرپا نگھ داشتی سیپل

د و آرام، یساکت باشی ابان ولید بھ خییایدادن بھ من بی سواری د، حاال براینداشتی اسیاقت و اجازه دخالت سیدارد کھ مردم؛ شما کھ تا حاال شعور و ل
ًقا در نبود یدق. کندی ق میامامتان تطبی ارتجاعی شما با ھشدارھای اشھ ھیالحق کھ اند. دیا پناه ببرید و بھ مساجد و تکایکنی و سوگواری  نوحھ خوانَتاینھا

ا یگو. چکدی د کھ از آن خون مینیببی د ولیسبز خودتان را پھن کرده ای  قبا- ن رفتندیشما از بی کھ با ھمکار-  60دھھ ی انقالبی روھایسازمانھا و ن
  !ل شودینسل ما ربوده و زای ارزات انقالبشوند تا مبی سالخی د در راه آزادی باندامثل ی زانینبار عزیا

نشان دادن اختالف بزرگ سران ی بود برای ثرؤار میبسی بازی آرا و رفع تقلب انتخاباتی ریبازپس گی ارجاع دادن مبارزات مردم بھ تالش برا
د، ینگ شدیلتریبا وجود فی در سطح جھانی انخبررسی مردم، تالش جوانان برای ر شعارھاییر مبارزات مردم، تغییکھ گذشت تغی در ھفتھ ای نظام؛ ول

د ییگوی می واقعی کجا از انقالب اسالمی. رودی ن مییف شما از نظام ھم باال پاین است کھ تعریھمی برا. کندی را دارد عوض می ن بازیھمھ و ھمھ زم
ا قسم یمردم دم خروس را باور کنند .  افتاده استت بھ خطریاسالم و جمھوری نکھ سازگاریت نظام و ایب جمھوریف و تخریگر از تضعیدی و در جا

  حضرت عباس را؟
ما . میکنی را سازماندھی ج تالشیھ" با تكیھ بر راه امام"م یخوای ما نم. ابانھا استیل کننده باور ھم نسالنم در خیھ تان تکمیانیمن بخش آخر بی برا

م چھ دختر، چھ یشوی ما کشتھ م. میقت برسانیم تا امواج خشم مردم را بھ منزلگاه حقیکن یما مبارزه م. میمان را بدست آوری م تا حق آزادیکنی مبارزه م
ی می ندگیو را نمایف شما از آلترناتیر از تعاریبھ غیی م کھ صدایکنی را دنبال می رییما تغ. دھدی خون نمی موج سبز شما کسی د کھ برایپسر تا بدان

ی دانش آموزان می مبارزه برای م و با آنھا کالس تابستانیآوری مان را بھ صحنھ میمعلم ھا. میکنی می اریکارگران را . م کردیما اعتصاب خواھ. کند
و کشتھ ی  باز زخمَما احتماال. میشما رھا باشی تیض جنسیم تا از تبعیکنی مبارزه از زنان و مردان انتخاب می مان را در شبھایما فرمانده ھا. میگذار
  : م بردیش خواھیم دو کار مھم را پی سرکوب شواگری حتی م داد ولیخواھ

  . و مورد نظر ما باشدیانگر روابط جامعھ آلترناتی کھ ب،میکنی را برقرار می خود، روابطی در طول مبارزات شبانھ روز. 1
  88 خرداد 31                                                                                           . م کردین را از توھم موج سبز رھا خواھیریخود و سا. 2


