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 موسوي آقاي ميرحسين 72/3/88امنيت كشور به نامه مورخه پاسخ دبير شوراي  

 

  بسم هللا الرحمن الرحيم» 

  جناب آقاي ميرحسين موسوي

  سالم با

توجه شما را به آن جلب  جنابعالي خطاب به شوراي امنيت كشور حاوي مسائلي است كه 72/3/88نامه مورخه 

  :مي كنيم

  .وسايل نقليه مردم به نيروي انتظامي وال وانتساب اعمال مجرمانه همانند تخريب ام -1

برهم زدن نظم و امنيت، تخريب اموال و اضرار به مردم و  حمايت از اجتماعات غيرقانوني كه منجر به -2

گرديده است كه جنابعالي از آن اجتماعات به عنوان اجتماعات خودجوش و مسالمت  نقض حقوق شهروندان عزيز

  .برده ايد آميز نام

است، مشاهدات خود را در اختيار دبيرخانه  تأكيد جنابعالي بر اينكه موارد مذكور را مشاهده كرده ايد، الزم با -3

  .شوراي امنيت كشور بگذاريد

بيگانگان  نظر ما اين يك شبكه سازمان يافته است كه به احتمال زياد توسط گروهك هاي وابسته به البته به

بهم مي زند و به حقوق شهروندان  صميم قبلي نظم و آرامش و امنيت عمومي راسازمان يافته اند و با اراده و ت

 .توسط فرماندهي نيروي انتظامي به موضوع صادر شده است تعرض مي نمايد كه البته قبالً دستور رسيدگي الزم

 

 تظامي و يا نظاميملي جنابعالي اقتضاء مي كند كه به جاي انتساب اتهام به نيروهاي ان متقابالً وظيفه و مسئوليت
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تالش براي تشكيل  كه فرزندان اين كشورند و شبانه روز جهت امنيت شهروندان تالش مي كنند، از تحريك و

  .ننماييد چنين اجتماعات غيرقانوني پرهيز نموده و از اين اجتماعات حمايت

رقانوني مسئوليت عواقب اجتماعات غي قطعاً به اين نكته مهم توجه داريد كه در صورت دعوت و تحريك به اين

  .ناشي از آن بر عهده جنابعالي خواهد بود

 

  عباس محتاج

  «دبير شوراي امنيت كشور
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21173.aspx-http://www.ghalamnews.ir/news 

 

 پاسخ دبيرخانه شورای امنيت کشور به نامه ميرحسين موسوی

 قلم  | 83:72:37 - 8388خرداد  33نبه ش

 

 .ميرحسين موسوی پاسخ داد ٨٨/٣/٧٢ دبيرخانه شورای امنيت کشور به نامه مورخه 

 

 :به گزارش قلم نيوز، متن اين نامه به شرح زير است

 بسم هللا الرحمن الرحيم»" 

 جناب آقای ميرحسين موسوی

 با سالم

ه شورای امنيت کشور حاوی مسائلی است که توجه شما را به آن جلب جنابعالی خطاب ب ٨٨ / ٣ / ٧٢ نامه مورخه 

 :کنيم می

 .انتساب اعمال مجرمانه همانند تخريب اموال و وسايل نقليه مردم به نيروی انتظامی -١ 

حمايت از اجتماعات غيرقانونی که منجر به برهم زدن نظم و امنيت، تخريب اموال و اضرار به مردم و  -٧ 

روندان عزيز گرديده است که جنابعالی از آن اجتماعات به عنوان اجتماعات خودجوش و نقض حقوق شه

 .ايد آميز نام برده مسالمت

ايد، الزم است، مشاهدات خود را در اختيار دبيرخانه  که موارد مذکور را مشاهده کرده با تأکيد جنابعالی بر اين -٣ 

 .شورای امنيت کشور بگذاريد

های وابسته به بيگانگان  يک شبکه سازمان يافته است که به احتمال زياد توسط گروهک البته به نظر ما اين

زند و به حقوق شهروندان  اند و با اراده و تصميم قبلی نظم و آرامش و امنيت عمومی را بهم می سازمان يافته

 .موضوع صادر شده استنمايد که البته قبالً دستور رسيدگی الزم توسط فرماندهی نيروی انتظامی به  تعرض می
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کند که به جای انتساب اتهام به نيروهای انتظامی و يا نظامی  متقابالً وظيفه و مسووليت ملی جنابعالی اقتضاء می

کنند، از تحريک و تالش برای تشکيل  روز جهت امنيت شهروندان تالش می که فرزندان اين کشورند و شبانه

 .از اين اجتماعات حمايت ننماييد چنين اجتماعات غيرقانونی پرهيز نموده و

قطعاً به اين نکته مهم توجه داريد که در صورت دعوت و تحريک به اين اجتماعات غيرقانونی مسووليت عواقب 

 .ناشی از آن بر عهده جنابعالی خواهد بود

 عباس محتاج

 "«دبير شورای امنيت کشور

  

ای به ميرحسين موسوی نامزد دهمين دوره  مهمصطفی پورمحمدی رييس سازمان بازرسی کل کشور نيز در نا

جمهوری درباره روند رسيدگی به تخلفات احتمالی پيش و در حين انتخابات، توضيحاتی داد، که  انتخابات رياست

 :به شرح زير است

 برادر بزرگوار جناب آقای مهندس موسوی"

 سالٌم عليکم؛

و روند عمليات ايل نبودم درباره مسائل انتخابات دليل مسئوليتم در سازمان بازرسی کل کشور م اينجانب به

های اجرايی و نظارت و شعب اخذ  گيری اظهارنظر کنم، چون سازمان بازرسی و نمايندگان آن در هيأت رأی

هم  همين دليل هرگونه داوری و اعالم نظر بدون داشتن اطالعات دقيق و جزئی آن رأی حضور رسمی نداشته و به

 .بينانه است از موضع سازمان بازرسی نادرست و غيرواقع

آمده و در خطربودن جان و مال و آبروی  اما با توجه به شرايط جاری کشور و وضعيت خطير آن و حوادث پيش

. بسياری از شهروندان و بيم وقوع پيامدهای ناگوار برای کشور و نظام، ناچار از بيان و يادآوری مطالبی هستم

اه و منافع و امنيت کشور و ملت عزيزمان و عالی قرار گرفته و در راستای حفظ جايگ اميدوارم مورد توجه جناب

 .ها مؤثر باشد اقتدار نظام اسالمی و رفع نگرانی

نظير ملت بزرگ ايران نقطه عطفی در تاريخ سياسی  جمهوری و حضور گسترده و بی ـ انتخابات دهم رياست8

 .شمند آن بهره بردکشور است؛ لذا بايد با تمام توان، آثار آن را ماندگار کرد و از نتايج مثبت و ارز

 :شود ـ برگزاری انتخابات از سه بخش تشکيل می7
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 الف ـ فعاليت و تبليغات انتخاباتی

 گيری ب ـ انجام عمليات رأی

 ج ـ اعالم نتايج آرا

ها و شکايات داير بر تخلف يا سوء استفاده و  در رابطه با بخش اول يعنی فعاليت و تبليغات انتخاباتی، گزارش

ی به مراجع قانونی و سازمان بازرسی واصل شده است که بخشی از آنها مستند و وارد است و اقدام غيرقانون

الزم است در خصوص آنها اتخاذ تصميم شود اما تأثير آنها در نتيجه آرا مستلزم اثبات در شورای محترم نگهبان 

 .است که بايد پيگيری گردد

گيری و اعالم نتايج آرا، بر اساس سابقه حضورم در  در رابطه با بخش دوم و سوم يعنی انجام عمليات رأی

های قبلی معتقدم با  بينی وزارت کشور و اطالعات گذشته و ارزيابی اجمالی و اوليه و بررسی آرای مناطق و پيش

بودن سيستم انتخابات و درگيری عوامل فراوان و ساز و کار موجود و جاری امکان سوءاستفاده  توجه به مکانيزه

با اين وجود . سترده امری دشوار و امکان وقوع آن ضعيف است و در نتيجه نهايی آرا اثرگذار نيستو تخلف گ

عالی در حال  مراتب اعتراض با تأکيد مقام معظم رهبری در شورای محترم نگهبان با حضور نمايندگان حضرت

 .اقدام قانونی ماند زدن به التهابات کنونی در انتظار نتيجه اين جای دامن پس بايد به. بررسی است

مداری و التزام به آن  ـ آنچه در اين شرايط مهم است پيگيری مطالبات از طريق قانونی و تقويت فرهنگ قانون3

رود در اين مرحله حساس نيز در عمل پايبندی خود را  شکنی ديگران معترضيد انتظار می اگر شما به قانون. است

 .به قانون نشان دهيد

ثبات تخلفات در شورای نگهبان يا عدم رضايت شما از نحوه رسيدگی آن شورا مجال ـ در صورت عدم ا4

استفاده و نقض مقررات و قوانين وجود دارد و از طريق  ديگری برای رسيدگی به شکايات شما در رابطه با سوء

عمل کنند و  بايد تالش کنيم و مصّرانه بخواهيم که نهادهای قانونی به وظايف خود. مجاری قضايی عملی است

ساالری دينی محقق  ها تعقيب کنيم تا مدنيت فاخر اسالمی و ايرانی و مردم های خود را نيز از همان راه خواسته

 .ناپذيری است های فراوانی است و نيازمند حوصله، تدبير، پيگيری و خستگی البته اين راه همراه با سختی. شود

ايم با مخاطرات  که در چند روز گذشته شاهد بوده ای و مردمی چنان شکل توده هم به ـ بيان اعتراض و مخالفت آن5

. فراوانی همراه است و تداوم و تکرار آن پيامدهای امنيتی ناگواری دارد و برای شهروندان نيز خطرآفرين است

مات کنندگان در تخريب اموال عمومی و اقدا بار برخی معترضان يا سوء استفاده متأسفانه حرکات تند و خسارت

اندرکاران در پيشگيری آن  ای ديگر در آسيب به اموال و حقوق مردم و تعلل برخی دست غيرقانونی و خالف عده

کننده است و  های مسکونی و معابر اتفاق افتاده نگران گونه که در چند دانشگاه و خوابگاه دانشجويی و مجتمع همان
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صورت  ای مردمی هرچند آرام ولی در اين حجم و بهه اعتراضات و حرکت. بايد به سرعت کنترل و متوقف شود

گير همگان خواهد شد و مسئوليت آن بيشتر متوجه  پيوسته غيرقابل مديريت و هدايت است و پيامدهای آن دامن

 .کنندگان است دعوت

های موجود و انتظار ملت عزيزمان به ايجاد فضای وحدت، همدلی، رشد،  نگرانی در پايان با توجه به دل

فايی و عزت و از طرفی طمع دشمنان و توطئه پيوسته آنان همه بايد از بروز عواقب ناگوار و تشديد شکو

وضعيت جاری جلوگيری نموده و با درايت و متانت نظام اسالمی و کشورمان را از اين فتنه و بحران به سالمت 

همراه صادق و خدمتگزار انقالب، به ويژه از جنابعالی که يار وفادار امام راحل و . و سرافرازی عبور دهيم

 .رود رهبری و مردم هستيد انتظار بيشتری می

 .هللا العلی العظيم صدق...و من يتوکل علی هللا فهو حسبه... و من يتق هللا يجعل له مخرجا

 "مصطفی پورمحمدی

 

 
 
 
 
 
 


