
سویدیدار با مهندس ميرحسين مو  ارائه دیدگاه ها و بيان مطالبات  

 ، نخست وزیر محبوب امامموسوی ميرحسينمهندس آقای 

خاتمی که در محمد نام ما پيداست از اندیشه های اصالح طلبانه از ستاد ملی جوانان حامی خاتمی هستيم و همانطور که اعضای ما 
 .منتشر شده است دفاع می کنيم" دیروز، امروز و فردای ایران در آیينه اصالحات"مانيفست وی تحت عنوان 

اقتدارگرایی برای پيروزی در انتخابات دهم ریاست جمهوری اسالمی ایران  ورترین گزینه درون نيروهای مخالفما سيد محمد خاتمی را رای آ
وضع موجود است، حمایت از خاتمی و  "تغيير" و کشور" نجات"از آنجا که هدف ما . داردنيز يم که توان گذر از هفت خوان انتخابات را می دان

اً اصالح طلبان را به حمایت و تلویح ور در انتخابات اعالم انصراف نموده اندخاتمی از حضآقای امروز هم که  .يمیشه هایش را واجب می داناند
 برای ما به عنوان ،یشه های اصالح طلبانه تکيه نموده ایددر آن بر اند کهخاتمی  آقایبه  خواند و با توجه به پاسخ جنابعالی فرا می شمااز 

البته حمایت . حاميان خاتمی این امکان وجود دارد که از شما دفاع کنيم و در بسط اندیشه هایتان در جامعه از هيچ تالشی دریغ نورزیم
کنگره نتایج دیدار با شما و کنگره های استانی بين روزهای پانزدهم تا بيستم فروردین ماه و موکول به  ازحضرتعالی 88رسمی ستاد 

ن مورد خواهد بود تا جنبه دموکراتيک تصميم گيری های ستاد ملی جوانان حامی خاتمی که از ابتدا تا کنو 88فروردین  20 تشکيالتی مورخ
برای پيروزی وارد انتخابات شده اید و به لوازم پيروزی  مهم است که بدانيم آیا جنابعالیما ای بردر عين حال . تاکيد ما بوده است حفظ گردد

امکان اجماع  هم می خواهيم ضرتعالیاما از حم یاور شما باشي ما مایليم ثبت استاگر پاسخ حضرتعالی م ید یا خير؟دار در انتخابات باور
 .اصالح طلبان را همواره مدنظر قرار داشته باشيد

 خصيت واالی حضرتعالیشبه این در حالی است که . اتی وجود داردانتقاد متاسفانه در ذهن ما در خصوص نحوه ورود جنابعالی به انتخابات
اما برای ما اهميت دارد که از کاندیدایی  ،خالف اقتدارگرایی کامال واقفيم و آن را می ستایيمبه عنوان یک نيروی خط امامی، آزادیخواه و م

رگرایی حاکم در ، اقتداداشته باشد به اندیشه های اصالح طلبانه نيز باور در عين برخورداری از شخصيت واالی اخالقی، حمایت کنيم که
اینکه طرفدار  حتماً می دانيد ما در عين. دی، یعنی آزادی مخالف اهميت بدهددولت فعلی را مورد انتقاد بداند و در عين حال به شعار آزا

ی خود براخاتمی هستيم و به این طرفداری افتخار می کنيم اما رابطه ما با خاتمی یک رابطه مراد و مریدی نيست و حق نقد او را نيز 
که حق انتقاد را هم برای خود و  انتظار داریمهم  هر فرد دیگری نيز می شود و از جنابعالیاین حق انتقاد شامل محفوظ می داریم و طبيعتا

 .هم برای دیگران مورد احترام بخوانيد

 :موسوی مهندسآقای جناب 

ما خون شهدا را که . دانيم ی انقالب همواره مورد توجه بود قدر میرا که در اندیشه های واالی امام در ابتدا ما تاکيد شما بر اسالم ناب
م، ما از هر گونه استبداد و استکبار گریزانيم و تکرار این موارد را توسط می داری ميثاق ملت یعنی قانون اساسی است پاس ضامن حفظ

 ، امابوده است غيراصالح طلبالح طلب واصهمه فعالين مورد تحسين شما به دليل صداقتی می دانيم که در تمام این سالها 

ما نمی خواهيم تمام این . فرصت طلبی محمود احمدی نژاد شویم دچار فقير و غنی، جدال بهانه وجود بهنميخواهيم در عين حال ما 
ین شعارها، به دنيا بهانه ا نمی خواهيم به. ایران گرفته شوداز شعارهای زیبا و انقالبی محملی باشد برای آنکه فرصت رشد و آبادانی 

ما به آشتی ملت  بلکه .جنگ کنيم و فرصت های بی شماری را که برای رشد کشورمان در شرایط حاضر وجود دارد از دست بدهيم اعالن
م و از آن همه ایرانيان می دانيرا ما ایران . ی دریغ  نورزندمی اندیشيم که در آن هم فقير و هم غنی برای سربلندی ایران از هيچ کوشش

در بينش اصالحی، قدرت مشروع برآمده از مردم و تحت نظارت آنان است و دولت : "خاتمی در مانيفست خود تاکيد داردآقای همانگونه که 
 ."مقتدر دولتی است که با پذیرش تنوع، تفاوت و حتی اختالف در جامعه، ایران را از آن همه ایرانيان می داند

 :جناب آقای مهندس

قصد  که بيانگر حداقلی از دیدگاه های اصالح طلبانه ای است که با محمد خاتمی جنابعالی بعنوان کاندیدای اصالح طلبان مطالبات ما از
سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و همچنين مطالبات  سواالتی در زمينه هایتوضيحات و در قالب  پيمودن راهش را داشتيم

و اميدواریم که شما هم ضرورت این موارد را برای به شرح ذیل است که به حضور ارائه می نمایيم  قوميت هادانشگاهيان، زنان، جوانان و 
 :آينده ایرانمان مورد توجه قرار داده باشيد
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 سياست

گی و عوام فریبی سياستی که به دور از شعارزد. با دنيای پيرامون می دانيم هما سياست تنش زدایی خاتمی را بهترین روش مواجه -
 .دنيا را به صلح دعوت می کند و عزت ایران را نيز حفظ می نماید

و در حالی که  فتدماجراجویی عوام فریبانه بيایران هسته ای افتخار می کنيم، اما نمی خواهيم هسته ای شدن ما در دام  ما  به -
ی ما گسترده اند و بازیگرانی که کورکورانه به دنبال حفظ فرصت هسته ای شدن با حداقل هزینه وجود دارد، در دامی که دیگران برا

 .ظاهری پرستيژ خود هستند قرار گيریم
در آمریکای التين و هم آغوشی با چاوز و مورالس، حيات خلوت آمریکا را تهدید  می کنيم تاما رقابت با آمریکا را سخت افزاری تعریف ن -

ه اساساً شاید چندان تمایلی به پيشرفت ما نداشته باشند نرم افزاری است و از دل رقابت ما با آمریکا و جهان غرب و آنها ک. کنيم
صندوق های رای، آزادی عقيده و رئيس جمهوری مردم گرا بيرون می آيد که نماینده واقعی مردم کشورش است، از مذاکره با رقيب 

 .هراسی ندارد و در عين حال، دریوزگی مذاکره با آنها را نيز نمی کند
هدف حفظ نظام به  در امور کشورهای دیگر جستجو کنيم و صرفاً برای ا دليلی نمی بينيم که امنيت و اقتدار ملی مان را در مداخلهم -

از نظر ما حفظ ایران، اسالم و جمهوری اسالمی تنها با احترام گذاشتن به . هر بهایی حتی نادیده گرفتن حقوق شهروندانمان، بکوشيم
 .انی قابل تحقق است و آنها که به بهانه حفظ نظام، آزادی مردم را پایمال می کنند به انقالب ایران خيانت کرده اندحقوق همه اقوام ایر

به ما . نی خوب امکان پذیر استبا حکمرا آن هم ما همانگونه که از صلح در جهان می گویيم، دموکراسی را نيز در خانه می خواهيم که -
حمایت از تاسيس نهادهای مدنی و سندیکاهای حرفه ای را حتی . قانون اساسی احتياج داریم تفسيری مناسب از حقوق بشر در 

انتخابات آزاد را حق مردم ایران می دانيم که و  کنيممی لقی تمنجر شود، عامل بقای نظام  ه بهای انتقادهای تند و تيز از حاکميتاگر ب
 .می شود انتخاب شدن و انتخاب کردن به رسميت شناختهحق در آن 

در آن قرار دارد و هرکسی هر  گر سکه ای است که اسالميت نظام جمهوریت نظام روی دی. دولت اسالمی ما، دولت مردمساالر است -
 .در خط امام و انقالب نيست نفی کندیک از این دو را 

. و قانون باید به نفع مردم تفسير شوداز این ر. آنانی است که بر ایشان حکمرانی می شود نون، قانون حکمرانان نيست بلکه قانونقا -
همان مردمی که رئيس جمهور نظام را انتخاب می کنند و کرسی های پارلمان را در اختيار نمایندگان خود قرار می دهند و حتی در 

بل قبول نيست اسالم، برای ما قا از این رو برداشت های متحجرانه از .انتخاب  رهبری عالی نظام به صورت غيرمستقيم دخيل هستند
و مطبوعات هراس دارند،  آزادی قلم از تدارگرایانه از اسالم می پردازند وآنها که جمهوریت را عاریتی می دانند، علناً به تفسيرهای اقو 

 .مسلمان انقالبی پيرو خط امام نيستند

 :ما سئواالت

 لندن چيست؟ و اسالم آباد به جای نيویورک و کابلاز دیپلماسی و مذاکره با  شمامنظور  -
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را تا چه حد در قبال انتخاباتی همانند انتخابات مجلس هفتم چگونه موضع گيری می کنيد و نظارات استصوابی شورای نگهبان  شما -
 ؟خواهيد کردی اصيل انقالب می دانيد و با آن چگونه برخورد منطبق بر آرمانها

را بنی یعقوب رفت چه همانند آنچه که بر زهرا کاظمی یا زه ندان،جنابعالی در قبال رفتارهای غير قانونی برخی مسئولين با شهرو -
 ؟برخوردی خواهيد داشت

و نظر شما در رابطه با  موضع گيری خواهيد نمودبه دالیل اظهار عقيده چگونه  حضرتعالی در مقابل زندانی کردن شهروندان تنها  -
 زندانيان سياسی چيست؟

 

 

 اقتصاد

طلبانه برای برون رفت از  خصوصی سازی و استفاده از ظرفيت های قابل تامين برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، یک راهکار اصالح -
 .است که اقتصاد ایران امروز با آن مواجه است مشکالتی

دولت ما در دور  در حاليکه ،ندبرداشت می کاز بيشتری طرف عربی هر روز گ در منطقه مشترک با قطر،  .ما به عسلویه بدهکاریم -
سرمایه گذاری در حوزه های باالدستی و پایين دستی مرتبط با صنعت . دهدیی، این فرصت بی نظير را از دست ميتحریم با شعارگرا

با آن را داشته باشد و  هنفت که عسلویه مهمترین نماد آن است، وظيفه رئيس جمهور اصالح طلبی است که شجاعت واقعی مواجه
 .بپردازد برای پيشرفت کشور هزینه های الزم رااضر گردد ح

که متاسفانه در چهار سال  استبه عنوان یک برنامه زمان بندی شده برای پيشرفت سند چشم انداز مهمترین سند باالدستی نظام  -
دانيم که به عنوان تنها راه  ما بازگشت به راهی که اهداف سند چشم انداز را محقق کند، زمينه ای می. اخير مهجور واقع شده است

 .برنامه ریزی شده ضامن حرکت در جهت بهبود کشور در همه ابعاد به خصوص اقتصاد است

 :ت ماسئواال

 کاهش تورم و بيکاری و رسيدن به اهداف سند چشم انداز دارید؟با نفت چهل دالری و کمبود منابع، چه راهکاری برای رشد صنعت،  -
 بود حامل های انرژی چه ایده یی دارید؟صرف وکمبرای رویارویی با بحران م -
 برای مهار تورم چيست؟ راهکارهای حضرتعالی -
 ؟ن کسری بودجه امسال چه خواهيد نمودميایارد توما 20000با  -
 چيست؟ )جوانان به عنوان مهم ترین نياز( ليون شغلمي 1برای توليد ساالنه  راهکارهای حضرتعالی -
 اً سرمایه گذاری در حوزه های باالدستی چه برنامه ای دارید؟برای پيشرفت در عسلویه و اساس -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگ
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الح به اصطتنها از مجرای رسانه های رسمی و بودند که برای سالها  ای جامعه یروزنامه ها، ابزار فرهنگی اصالحات و صدای رسا -
ر توسط جریان اقتدا با مردم  ین وسيله ارتباط اصالح طلبانمتاسفانه پس از سال های اول اصالحات، ا. خودی  اخبار را دریافت می نمود

اقتدارگرایان به وسيله برخورد با رسانه ها، هژمونی گفتمان اصالح طلب را نشانه . مورد تهدید واقع شد و هنوز هم اینگونه است گرا
کشورمان هيچ رسانه ای را به دالیل واهی همانند  ما بر این باوریم که در. در بازتوليد خود نداشته باشد دیگر آن توان قبل را رفتند تا

در عين حال باور داریم که دولت می . آنچه که در اکثر این سالها موجب توقيف و تهدید مطبوعات شده است نباید مورد تهدید قرار داد
 .تواند در ایجاد بستری برای فعاليت بازتر رسانه های خصوصی نيز تاثيرگذار باشد

عمل  گراتاکنون هيچ گاه صدای اصالح طلبان نبوده است، بلکه در تقابل با اصالح طلبان و به نفع گفتمان اقتدار تنها صدا و سيما، نه -
تغيير عملکرد . ی آنهایی است که در تضاد با اصالح طلبان قرار دارنده تمام ملت نيست، رسانه رسانه ملی، به واقع رسان. کرده است

و فشار بر رسانه ملی برای ایجاد فرصت های برابر برای تمام گروه های جامعه خواسته ای است رسانه ملی از طریق وضع قانون 
 .اصالح طلبانه و البته به نفع گفتمان پيشرفت جامعه

 در عين اینکه مورد اقبال گفتمان مقابل. ، بازوی ایدئولوژیک گفتمان شماست...فرهنگ و مظاهر آن در سينما، تئاتر، کتاب، روزنامه و  -
است که ممکن است توسط  ما به آن اعتقاد داریم قادر به پاسخگویی به هر شک و شبهه ای که نابی اسالم .ز قرار می گيردشما ني

در فضای باز آزادی عقيده و بيان امکان رشد و  در عين حال هر عقيده برحقی همچون اسالم، یک رسانه مستقل و آزاد مطرح شود
و عقيده ای که خود را غنی  و کامل می داند و قادر است هر شبهه ای را پاسخ دهد نباید از فضای آزاد  بنابر این دین .شکوفایی دارد

سانسور اقالم فرهنگی از قبيل کتاب، سينما متاسفانه . ی بيان و عقيده که مظاهر آن رسانه های آزاد هستند هراسی داشته باشد 
 .بدیل شده استو تئاتر، امری است که در دولت نهم به یک رویه ت

 :سئواالت ما

 ؟مستقل و منتقد چگونه خواهد بوددر قبال توقيف مطبوعات  شمابرخورد  -
بر صدا و سيما ، جهت اصالح رویه های غلط و جناحی صدا  در شورای نظارت ایندگان خوددر خصوص نياز های قانونی و با وجود توان نم -

 ؟اقدام  خواهيد نمودچگونه  و سيما 
 خواهد نمود؟ فرهنگ و هنر و سانسوری که بر آن تحميل می شود اتخاذچه سياستی در قبال  ارشاد شما وزارت فرهنگ و -
در قبال عملکرد نهادهای نظامی در برخورد با آنچه که جرایم اینترنتی خوانده می شود چه عکس العملی نشان خواهيد داد و آیا  -

 را دارند یا خير؟ -چه درست و چه نادرست –رانه با مظاهر فرهنگی این نهادها حق برخورد خودس ه جنابعالیاساساً به عقيد

 

 

 

 

 

 

 اجتماع

زنان، جوانان و قوميت ها، سه گروهی هستند که هر یک به نوعی در طول این سالها مورد استفاده ابزاری قرار گرفته اند و بسياری شان 
اری و برای انتخابات بوده است و یا امکان تحقق وعده های آنان به هر دليل اما یا این اقبال ابز هرچند زمانی مورد اقبال واقع شده اندنيز 

ی مطالبات آنان زن ایرانی و البته با توجه خاص به این سه گروه تعریف می کنيم و برا و ما شهروند توانا را شامل هر مرد. فراهم نيامده است
آنان این حق را دارند که نماینده دولت . راز بدان مواجه بودند جبران نمایدحقی که تبعيضی را که آنان در طول ساليان د. حق ویژه قائليم

 بدون توجه به جنسيت، سن و مذهبی که دارند ، ، در صورتی که شایستگی آن را داشته باشندهر پستی و مقامی در دولتدر باشند و 
 .قرار گيرند

 :ت ماسئواال

جمهور با آن چه موضعی دارید و به عنوان رئيس  شيوه ای که امروز اجراء می شودبه  در قبال طرح هایی همانند طرح امنيت اجتماعی -
 ؟چگونه برخورد خواهيد نمود

 بعنوان یکی از مظاهر تحقق جامعه مدنی چه برنامه هایی دارید؟غيردولتی مردم نهاد وآزادی عمل سازمان های دفاع از برای  -
 ؟ام فریضه های دینی شان آزاد خواهند بوددر بيان عقاید خودشان و انج قوميت ها و اقليت ها تا چه حددر دولت جنابعالی  -
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 دانشگاه

در زمانه ای به هر دليل، این دانشگاه در مقابل گفتمان رسمی قدرت در ایران قرار گرفته است و این . و هست هدانشگاه سنگر انقالب بود -
از ارائه نظراتشان نباید اساتيد . در بيان عقاید خود آزاد باشند حق دارند و دانشگاهيان دانشجویان . خصوصيت های دانشگاه است اتفاقاً از

 .نيز دخيل گردند در انتخاب رئيس دانشگاه حق آن است که و گردندد و با حکم تحریم و تکفير مواجه هراسی به دل راه ندهن
فارغ از هر عقيده ای که در دانشگاه دارد، . تحصيل محروم گردد این وهن جمهوری اسالمی است که دانشجوی آن ستاره دار شود و از حق -

دانشگاه که زمانی در توصيف آن، اجازه وجود . درس خواندن حق دانشجوست و آنکه این حق را از دانشجو می گيرد ضد انقالب است
رئيس جمهور آينده است که از این حق کرسی مارکسيسم داده می شد، امروز بچه مسلمان های منتقد را هم بر نمی تابد و این رسالت 

 .دانشجویان، فارغ از عقيده و دیدگاهشان دفاع کند
ی در ساليان اخير، احکام انظباطی دانشگاه ها به شيوه ای غير معمول و اقتدارگرایانه با هر گونه حق آزادی بيان و اظهار عقيده برخورد م -

، طرح هایی همانند سهميه بندی در دانشگاه ها و طرح تفکيک جنسيتی کند؛ انجمن های اسالمی به دالیل واهی منحل می شوند
ما باور داریم که تمام این ها در تقابل با خواست انقالب برای دانشگاه . نارضایتی جوانان مشتاق به حضور در دانشگاه ها را موجب می شود

 .مشتاق گردد دانشگاهی که باید منشا عمل باشد و به حمایت رئيس جمهور اصالح طلب. است

 :ت ماسئواال

 چه موضعی دارید؟ دانشگاهها در قبال انحالل انجمن های اسالمی -
 در مورد حمایت از تشکل های دانشجویی مستقل چيست؟ نظر جنابعالی -
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 آقای رئيس جمهور

مطالباتی که در تحجر و نيرنگ و . داردانتظار از رئيس جمهور آینده و مردمی  خش عظيمی از نسل جواناست که ب یمسائل فوق حداقل
و مردم می کند که از درون نظام و انقالب ننها بر گرده رئيس جمهوری سنگينی و ت به عنوان کف انتظارت محسوب می شودفریب موجود، 

اینگونه می شناسيم و از  ما جنابعالی را .مان را مهمتر از هر چيز دیگری بداندب بسوزاند و آينده ایران باشد، دل به حال آرمان های انقال
 .حضرتعالی می خواهيم که شما  نيز ما را نسبت به  تحقق این آرمانها در صورت پيروزی در انتخابات ریاست جمهوری دهم اميدوارتر نمائيد

 )88ستاد (ستاد ملی جوانان حامی خاتمی

 


