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 ص ناآرامی های کشورپیام محسن رضایی در خصو

 

وقتي ما . حفظ وحدت و همدلي بین مردم و مسئوالن از مهمترین امور است و همه باید در جهت آن بكوشند

بهترین مردم دنیا را داریم، نباید چنین حوادثي در ایران شكل بگیرد و با كمك خود آنها باید نظم و آرامش و 

 .متانت را حفظ كنیم

مي ضمن دعوت مردم و نیروهاي انتظامي به آرامش، از برخي مسئوالن كشور محسن رضایي، با صدور پیا

  .شود، پرهیز كنند آمیز كه موجب خشم و عصبانیت مردم مي كارگیري كلمات و جمالت تحریك خواست از به

 

  :این پیام که در پایگاه اینترنتي محسن رضایي آمده است، بدین شرح است

 

  بسمه تعالی

  ملت بزرگ ایران

 

خوشحال نیستم . بزرگي در جامعه ما در حال شكل گیري است  دهد كه مناقشه حوادث تلخ دو روز اخیر، نشان مي

كردم كه تفرقه و ناآرامي جدیدي در حال  ها قبل فكر مي از مدت. بیني هاي اینجانب در حال وقوع است كه پیش

مناظره با آقاي میرحسین موسوي به آن  در نامه به آقاي عسگراوالدي، تقاضاي وحدت و در. شكل گیري است

كه نیروهاي انتظامي در برابر مردم قرار گیرند و یا اینكه مردم در برابر نیروي انتظامي ـ كه  این. اشاره كردم
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  .فرزندان آنها هستند ـ قرار گیرند، بخشي از این فتنه است

 

  :دانم نكات زیر را عرض كنم لذا الزم مي

 

انه و آمیز و آرام مردم، برخوردي دوست كنم كه با حضور مسالمت نتظامي و امنیتي تقاضا ميـ از همه برادران ا1

. محبت آمیز داشته باشند و تا زماني كه كسي به خشونت دست نزده است، از برخورد تند با آنها پرهیز كنند

از مردم بخواهید كه خودشان نظم و آرامش . رعایت خونسردي و متانت در چنین شرایطي بسیار ضروري است

  .را حفظ كنند

 

مال مسالمت و قانوني ابراز دارند و از هرگونه درگیري و خواهم كه اعتراض خود را با ك از مردم عزیز مي 2-

همیشه در چنین شریطي احتمال . یا اهانت افراد نفوذي نسبت به نیروهاي انتظامي، در میان خود، جلوگیري كنند

  .شما خودتان نظم را با كمال آرامش حفظ كنید. ها امكان پذیر است سوءاستفاده نفوذي

 

كارگیري كلمات و جمالت تحریك آمیز یا اهانت آمیز  باید در سخنان خود، از به برخي از مسئوالن كشور -3

تواضع، فروتني و ایثار از یک سو و رعایت ادب و متانت . پرهیز كنند كه موجب خشم و عصبانیت مردم نشوند

 .از سوی دیگر، رمز عبور از شرایط فتنه انگیز امروز جامعه است

 

خواهم به شكایات نامزدهاي ریاست جمهوري به صورت جدي  هبان مياز اعضاي محترم شوراي نگ - 4

بدیهی است که کم توجهی و بی . خواهند بدانند سرنوشت آراي آنها به كجا انجامیده است مردم مي. رسیدگي كنند

  .اعتناعی به این خواست عمومی مردم به مصلحت نیست

 

خواهم كه  كنم و از مسئوالن كشور مي خیر ابراز ميدر پایان، ناراحتي و نگراني عمیق خود را از حوادث ا

حفظ وحدت و همدلي بین مردم و مسئوالن از مهمترین امور است و . هرچه سریعتر به این حوادث رسیدگي كنند

وقتي ما بهترین مردم دنیا را داریم، نباید چنین حوادثي در ایران شكل بگیرد و با . همه باید در جهت آن بكوشند

  .نها باید نظم و آرامش و متانت را حفظ كنیمكمك خود آ

 

  محسن رضایي


