
کلمه-داریوش محمدی:  خبر دیدار میر حسین 
مانند همه  به  نیز  برای من  فرزندانش  با  و رهنورد 
گفتار  و  دیدار  تشنه  که  سبز  جنبش  همراهان 
از هرچیز در  میرحسین اند، غیر منتظره است. قبل 
میان گزارش کلمه به دنبال خبر سالمتی میرحسین 
و خانم رهنورد می گردم.  سایت کلمه آن را در 
انتهای خبر کار کرده است و این کمی عصبانی ام 
می کند. عصبانیتی که با خواندن خبر سالمتی میر 
حسین فروکش می کند و به شادی تبدیل می شود. 
زده  تیتر  کلمه  دوستان  کاش  می گویم  لب  زیر 
بودند »میر حسین سالمت است و می گوید آینده 

روشن است«.

این بار گزارش را به دقت می خوانم. در میان 
یکان یکان واژگان به دنبال کالم مردی می گردم 
تا  نشد،  خطرناک  آرایی  صحنه  آن  تسلیم  که 
بزند.  کلید  را  معاصر  مردمی  جنبش  بزرگ ترین 
»این  می ایستد:  میر حسین  از  قولی  نقل  بر  نگاهم 
در  آنهاست  پاک کردن ذهن  برای  تنها  اقدامات 
حالی که محال است با این گونه کار ها ذهن ایشان 
می گویم  خودم  به  شود«.  پاک  حقایق  به  نسبت 
یعنی آیا کار حاکمان ما به جایی رسیده است که 
در توهم تسلیم و شکستن مقاومت این مرداند؟! آن 
هم مردی که به نخست وزیر دفاع مقدس مشهور 
است؟  نخست وزیر سخت ترین سالهای این مرز 
به  هم  را  موسوی  مهندس  ذهِن  که  گیرم  بوم.  و 
غربی  تکنولوژی  کمک  به  و  استالینی  روش های 
پاک کردند، با حافظه مردم که سرشار از کرده ها 
و گفته ها و بیانیه های میر حسین است چه می کنند؟ 
مگر میرحسین، امروز حافظه ما نیست؟ مگر عاقبت 

مصدق و کاشانی را نخوانده اند؟

معلوم  می کند.  غوغا  در حکومت،  بی سیاستی 
نیست سیاستشان برای شکل گیری این دیدار غیر 
کار ها  این  با  بتوانند  است  بعید  باشد.  چه  منتظره 
انتخابات ترغیب کنند،  کسی را برای شرکت در 
بعید است بتوانند بر گزارش گزارشگر سازمان ملل 
تاثیری بگذارند، حتی بعید است با این کار بتوانند 
پیش  روز  دو  متناقض  سخنان  و  حقوقی  ایرادات 

محسنی اژه ای را کم رنگ کنند. نیت هر چه باشد، 
ناخواسته  این خبر  آنجاست که  مهم  نیست،  مهم 
موج شادی را از سالمتی میر حسین و رهنورد در 

میان شبکه های اجتماعی به راه انداخته ست.

این »شادی ممنوع« را گریزی نیست و بیچاره 
بیچاره  شادی اند.  دشمنان  که  گرایان  اقتدار 
بیچاره   خویش اند.  فرمان  محصور  که  حاکمانی 
حاکمانی که نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس 
این آب و خاک را اینگونه می خواهد. بیچاره آن 
مقام قضایی که قداست خانه فرزندان دفاع مقدس 
مقدس  لباس  که  سپاهیانی  بیچاره  می شکند.  را 
رزمندگان دین و وطن را پوشیده اند اما توان دفاع 
ندارند.  را  مقدس  دفاع  سال  هشت  آرمان های  از 
بیچاره دولتیانی که صاحب دولت هشت سال دفاع 
مقدس را به اسارت برده اند. بیچاره اسارت که اسیر 
استقامِت میرحسین شده است و بیچاره آزادی که 

فداِی آزادگی میر شده است.

میر  که  می دهد  امید  بوی  شادی«،  »موج  این 
گویی  است«.  روشن  »آینده  است  گفته  حسین 
همین یک جمله کوتاه کافیست تا راه سبزمان را 
کافی  جمله  همین  وگویی  دهیم  ادامه  امیدوارانه 
که  راستی  کند.  ناامید تر  را  اقتدارگرایان  تا  است 
و  سبز اند  جنبش  واژگاِن  کلید  »امید«  و  »صبر« 
امید«  و  صبر  »نماد  نیز  اینجا  حسین«  »میر  براستی 

ماست.

میر حسین »شکر گزار است و راضی به رضای 
خدا«. ما نیز شکرگزاریم که میرمان سالمت است. 
میرحسین گفته است که »با توجه به تداوم وضعیت 
فعلی نمی توان امیدی به انتخابات و شرکت در آن 
انتخابات  به  فعلی  تداوم وضعیت  تا  نیز  ما  داشت. 
امیدی نداریم و به شرکت در آن نمی اندیشیم. میر 
حسین گفته است »آینده روشن است« و ما برای 
این  فراروی مردمان  آینده روشنی می کوشیم که 
سالمت  میرحسین  امروز  است.  ایستاده  سرزمین 
است و حال همه ما خوب است. گیرم اقتدارگرایان 

هم باورشان نشود…
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پس از 200 روز حبس ،  در دیدار با فرزندان ؛

 میرحسین : آینده روشن است
گزارش دیدار با فرزندان : 

»میرحسین موسوی« و »زهرا رهنورد« پس 
با  بار  نخستین  برای  حبس  ماه   ۷ گذشت  از 
با  از دختران، همزمان  یکی  در خانه  حضور 

سه فرزندشان دیدار کردند.

مردم،  همراه  دو  این  »کلمه«،  گزارش  به 
از  تعدادی  حضور  با  گذشته  روزهای  در 
از  یکی  خانه  در  مرد،  و  زن  امنیتی  ماموران 
ناگهانی  مالقات  این  یافتند.  فرزندان حضور 
رهنورد  زهرا  مالقات  نخستین  سابقه  بی  و 
محدوده  از  خارج  در  موسوی  میرحسین  و 
حبس، بعد از ۷ ماه و با حضور جمعٍی هر سه 

دخترانشان بوده است.

آینده روشن است…

میرحسین موسوی در این دیدار با اشاره به 
روشن  آینده  گفت:  کشور  جاری  تحوالت 
مقدس  دفاع  سال  وزیر هشت  نخست  است. 
گفته  رو  پیش  انتخابات  به  اشاره  با  همچنین 
نمی  فعلی  وضعیت  تداوم  به  توجه  با  است: 
آن  در  شرکت  و  انتخابات  به  امیدی  توان 

داشت.

مهندس موسوی همچنین با شرح برخی از 
محدودیتها اظهار کرد از آنجایی که فشارها 
و محدودیتها به دلیل آرمان و سخن حقیست 
که هر دو به آن اعتقاد دارند، شکرگزارند و 

راضی به رضای خدا.

فشارهای  از  بخشی  که  است  شده  گفته 
ایجاد  امنیتی در طول مدت حبس،  نیروهای 
مورد  در  رهنورد،  و  موسوی  برای  نگرانی 
وضعیت سالمت، زندگی و امنیت دخترانشان 
بوده  آنها  از  خبری  بی  طوالنی  زمانهای  در 

است.

حضور یک مقام قضایی و برخورد 
قاطع موسوی

در  قضایی  پایه  بلند  مسوول  یک  حضور 
موسوی  دیدار  تنها  که  دیدارخانوادگی  این 
و رهنورد با دختران در خارج از محدوده ی 
البته  که  بود  تامل  قابل  نکات  از  بود  پاستور 
این مساله با اعتراض شدید میرحسین موسوی 
روبرو شد که این شخص چرا و با دستور چه 

کسی در خانه فرزندش حضور یافته است.

قطع دسترسی ها و  خروج بسیاری 
از آثار هنری شخصی از منزل

خانم  و  موسوی  میرحسین  دیدار  دراین 
زهرا رهنورد تاکید کردند که کلیه ارتباطات 
آنها و نیز دسترسی به روزنامه، رادیو و حتی 
بعضا لوازم نوشتاری قطع شده است. موسوی 
و رهنورد تاکید داشتند که این اقدامات تنها 
حالی  در  آنهاست  ذهن  کردن  پاک  برای 
ذهن  کارها  گونه  این  با  است  محال  که 
همچنین  شود.  پاک  حقایق  به  نسبت  ایشان 
تعداد  گفتند:  رهنورد  خانم  و  موسوی  آقای 
ایشان  نقاشی های  از آثار هنریشان و  زیادی 
ابتدایی حصر و  و خانم رهنورد در روزهای 
در بازرسی ها از خانه توسط ماموران خارج 
شده و در جای نامعلومی نگهداری می شود.

وضعیت جسمی خوب، روحیه عالی

طبق اطالعات رسیده، در این دیدار و در 
پرس و جوی دختران از شرایط جسمی پدر و 
مادرشان، حال خانم رهنورد و آقای موسوی 
کامال خوب بوده و در شرایط مساعد جسمی 
میرحسین  داشتند.  قرار  عالی  بسیار  روحیه  و 
های  دروغپردازی   از  شدن  خبر  با  از  پس 
برخی سایت های حکومتی در مورد سالمتی 
اش ضمن اظهار تعجب، هرگونه بیماری خود 
و خانم رهنورد را به صورت جدی تکذیب 

کرد.

افرایش فشار ها پس از این دیدار و 
قطع دوباره ارتباط تلفنی

منابع  از  دریافتی  خبر  آخرین  اساس  بر 
و  میرحسین  دیدار،  این  از  پس  کلمه،  موثق 
و  پاستور  ی  محدوده  از  خارج  در  رهنورد 
مسوول  به  خطاب  میرحسین  صریح  سخنان 
دکتر  و  موسوی  مهندس  بر  فشارها  قضایی، 
رهنورد افزایش یافته و مجددا کلیه ارتباطات 
محدود تلفنی ایشان با خانواده و دختران نیز به 

صورت کامل قطع شده است.

دومین  دیدار  این  در  میرحسین  سخنان 
به  که  است   ۹۰ سال  در  موسوی  نظر  اظهار 
فروردین  وی  کند.  می  پیدا  راه  ها   رسانه 
با  پدری  منزل  در  حضور  با  زمانیکه  امسال 
پیکر مرحوم میر اسماعیل موسوی وداع می 
که:  بود  داده  قرار  خطاب  را  همگان  کرد 

»صبر…صبر…صبر…«.

روزنامه کلمه بسته ی آگاهی بخشی است. پخش کاغذی بسته های آگاهی بخشی، مصداقی از حضور موثر اجتماعی.

بنی االسالم علی کلمتین کلمه التوحید و توحید الکلمه

 میرحســـــین موســــوی امروز حافظه ماست 

برای آینده روشن می کوشیـــم
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