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 وگو با عليرضا بهشتي؛ در گفت“ راه سبز اميد”جزييات 
 

 ديده بان جامعه خواهيم بود

 
آروبي در شوراي مرآزي تشكيالت مشاور ارشد مير حسين موسوي از عضويت سيد محمد خاتمي و مهدي 

 .بان جامعه باشد راه سبز اميد قصد دارد ديده:و گفت“ راه سبز اميد خبر داد”

،تشكيالتي آه “راه سيز اميد”علير ضا حسيني بهشتي در گفت وگو با خبرنگار ايلنا به تشريح جزيياتي از 

والي مبني بر اينكه چرا موسوي به مير حسين موسوي قرار است آن را تاسيس آندپرداخت و در پاسخ به س

شرايطي آه در طي اين انتخابات پيش آمد يك شرايط خاصي :اي شده است،گفت اندازي چنين مجموعه فكر راه

شناس گويا يك ملتي در جريان اين انتخابات دوباره متولد شد و  است و به تعبير برخي از دوستان جامعه

ه به ميدان آمدند و براي تحقق مطالبات به حق خود تالش آردند طبيعي است آه به هر حال اين نيروهايي آ

توان از آنها براي يك دوره آوتاه انتخابات انتظار داشت آه در ميدان باشند و از مشارآت آنها براي  نمي

 .پيشبرد اهداف متصور استفاده نكرد

رآت در مسائل گوناگون وي با اشاره به تماسهاي مكرر شهروندان با دفتر مير حسين موسوي براي مشا

هاي مربوطه هم زير بار اين تخلفات  با توجه به تخلفاتي آه در انتخابات رخ داد و در حالي آه دستگاه: گفت

شان  حلي هم براي احقاق حقوق وجود ندارد بايد به فكر استيفاي حقوق مردم و تحقق مطالبات روند و راه نمي

در ميان زبدگان، نخبگان و فرهيختگان جامعه وجود داشت بود با توجه به اين نيروي عظيمي آه اغلب هم 

 .رسيديم به همين دليل بايد به يك نوع تشكيالت مي

 ايرادات حزب و جبهه سياسي

اش در حزب  فرزند شهيد بهشتي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا موسوي با توجه به عضويت

توانست مطرح شود آه يكي از آنها   چند نوع تشكل مي:جمهوري اسالمي به فكر تاسيس حزب نيافتاد، گفت

اند ولي مساله اين بود آه با  آقاي موسوي قبال تجربه عضويت در يك حزب را داشته.تشكيل يك حزب بود 

هايي آه خود حزب به صورت طبيعي دارد و نيز  توجه به جايگاهي آه احزاب در ايران دارند و محدوديت



 ها باشد؟ تواند يك ساختار مناسب براي اين نوع فعاليت يا ميامكاناتي آه الزم دارند آ

وگو زياد شد و به هر حال به اين نتيجه رسيديم آه شكل حزب  در اين خصوص بحث و گفت:وي ادامه داد

در جبهه هم به آن صورتي آه به طور .تواند خيلي مفيد و پايدار باشد بعد از آن صحبت يك جبهه بود  نمي

هاي گوناگون دور هم جمع بشوند و فعاليت  شود اين است آه احزاب و سازمان ما شناخته ميسنتي در جامعه 

توانست بهتر پاسخگوي نيازها باشد تا تشكيل يك حزب اما  اين يك قدم به جلو در واقع مي. داشته باشند

 .ايراداتي هم داشت

شان بايد  هاي هايي آه دارند و فعاليت ها و فعاليت احزاب سياسي در ايران با وجود تالش: بهشتي ادامه داد

ارزشمند ارزيابي شود با اين حال در اين آه بتوانند در ميان جامعه و در ميان اقشار مختلف رسوخ آنند و 

ريشه بدوانند جاي شك و ترديد دارد و معموال برخي از اين احزاب آنچنان موفق نبودند آه دليل عدم 

 .گردد حزاب بر ميگيري اين ا شان به نوع شكل موفقيت

اي از نخبگان محصور  زا و در ميان حلقه اند و نه دولت وي با بيان اينكه اغلب احزاب، احزاب دولت ساخته

گردد آه  مشكالت ديگري آه در درون احزاب است به شكل ساختار نظام سياسي بر مي: است،اظهار داشت

ر قلمرويي آه احزاب براي فعاليت دارند به علت آند و همين مقدا آنچنان جايي براي فعاليت احزاب باز نمي

شود و در همين محدوده قانوني  نوعي بدبيني و سوءظن آه نسبت به فعاليت احزاب سياسي دارد محدود مي

 .خودشان هم امكان فعاليت ندارند

 سابقه تشكيل شبكه اجتماعي

 آشورها شكلي از آار گروهي طي چند دهه اخير در بسياري از: استاد دانشگاه تربيت مدرس تصريح آرد

سازي اجتماعي است البته در واقع بايد گفت در آشور ما هم در دوران  تجربه شده آه در واقع نوعي شبكه

سازي را تجربه آرديم و  هاي پيش از انقالب و هم در دوران مبارزه حتي از مشروطه به بعد نوعي شبكه ماه

 .يافته نبوده است اما اين تجربيات معموال خيلي بادوام و سامانبه اين معنا خيلي هم با آن بيگانه نيستيم 

آن : گيري آن را در جريان انتخابات دانست و گفت بهشتي با اشاره به اين شبكه اجتماعي،بخشي از شكل

گردد آه افراد اين شبكه نوعي  چيزي آه اآنون شكل گرفته بخشي از آن به قبل و حين انتخابات برمي

 .آنند آنند و ارتباط راحتي با هم برقرار مي يگر احساس ميهمبستگي با همد

گيري اين شبكه بايد سامان  وي با اشاره به گسترش اين شبكه اجتماعي در فضاي مجازي،اظهار داشت شكل

 .گيري راه سبز اميد است اين چيزي است آه هدف شكل. و گسترش پيدا آند

 تفاوت حزب و شبكه اجتماعي

در شبكه اجتماعي يك اهداف : ي به تفاوت شبكه اجتماعي و حزب اشاره آرد و گفتمشاور مير حسين موسو

توان فراگيري خيلي زيادي داشته  حداقلي متصور است برخالف آنچه آه در حزب است و به اين خاطر مي

به . اش مشخص شده است هاي اصلي شود چارچوب اي آه به زودي منتشر مي ها در بيانيه باشد اين حداقل

هاي آن از جمله مواردي است آه در دستور آار  ان مثال تحقق قانون اساسي و عملي آردن تمام ظرفيتعنو

 .اين شبكه اجتماعي قرار دارد

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه منظور موسوي ازجلوگيري از تنازل قانون اساسي آه اخيرا در 

منظور آقاي موسوي اين بود آه فقط يك :باشد؟ گفت  هاي خود آن را مطرح آرده بود چه مي صحبت



هاي خاصي از قانون اساسي در آشور عملي نشود و برخي فصول ديگر قانون اساسي مورد احترام  بخش

 .هاي ديگر آن آامال ناديده گرفته بشود اي نباشد آه بسياري از بخش قرار بگيرد و بگونه

 اساسي است آه متاسفانه ناديده گرفته شده بخش مربوط به حقوق ملت بخش مهم قانون:بهشتي يادآور شد

 به طرح قانون اساسي راي دادند به تمام فصول آن راي دادند 58است در حالي آه اين مردم زماني آه سال 

 .و حق دارند اين مطالبه را داشته باشند آه همه آن اجرا بشود

اشد و اين بايد به تدريج اصالح وي با بيان اينكه هيچ قانوني اساسي بشري نيست آه دچار تناقضاتي نب

گريزي يكي از محورهاي اصلي و شعارهاي  گرايي و مبارزه با قانون شود،گفت در اين انتخابات مساله قانون

ها و  ها، شخصيت آردند و در اين خصوص همه احزاب، گروه هاي مختلفي مطرح مي اي بود آه گروه تبليغاتي

ند احساس همدلي و همراهي آنند به همين دليل هيچ مانعي ندارد آه توان هاي مختلف متجدد يا سنتي مي تشكل

 .هاي ديگري هم بتوانند وارد اين شبكه بشوند احزاب و گروه

اگر بخواهيم تفسير خوب و روشني از : فرزند شهيد بهشتي در خصوص معناي شبكه اجتماعي نيز گفت

هاي تسبيحي هستند آه  ن شبكه مانند دانهشبكه داشته باشيم به اين معناست آه اجزاء تشكيل دهنده اي

هاي تسبيح هرآدام براي خودش هويت مستقل دارند اما يك نخ تسبيحي است آه اينها را به هم وصل  دانه

 .آن اهداف و مطالبات حداقلي در واقع به منزله اين نخ تسبيح هستند. آند مي

 يكسري مالك و معيارهاي حداقلي تعيين وقتي:وي همچنين در خصوص الزامات اين نهضت فراگير نيز گفت 

 اسالمي به عنوان يك سرمايه -هر آسي آه به هويت ايراني.آند  اش هم را تضمين مي بشود در واقع فراگيري

اي آه متجلي خواست مردم ما بوده  نگاه آند و يا اينكه هر آسي آه مساله انقالب ايران را به عنوان يك حادثه

 .تواند وارد اين تشكيالت شود ايبندي به قانون اساسي را به عنوان يك مبنا بپذير ميباور دارد و يا تعهد و پ

توانند اقشار مختلف جامعه و  اين نهضت فراگير به اين معنا است آه در واقع مي: بهشتي خاطرنشان آرد

سر ايران تفكرات مختلف جامعه را در بر بگيرد و همچنين به لحاظ جغرافيايي محدوديتي ندارد و در سرا

گيري نهضت فراگيري به طور طبيعي  هاي اوليه شكل تواند شكل بگيرد چنانكه در طول انتخابات هم گام مي

 .برداشته شد

 

 را برگزيد“ راه سبز اميد”موسوي شخصَا نام 

اسامي مختلفي :را ارائه آرده است؟ گفت“ راه سبز اميد”وي در پاسخ به اين سوال آه چه آسي پيشنهاد نام 

راه سبز «ح ولي شخص آقاي موسوي اين عنوان را پيشنهاد آردند و در بين عناويني آه پيشنهاد شدمطر

اي باشد آه تداعي حزب يا جبهه به  خواستيم اين نام به گونه  سوي ديگر ميرسيد از تر به نظر مي جامع» اميد

 .سازي اجتماعي تطبيق آند معناي آالسيك خود را ايجاد نكند و بتواند با نوع شبكه

رنگ سبز هم :مشاور مير حسين موسوي در خصوص انتخاب رنگ سبز در عنوان اين تشكيالت نيز گفت

در طي اين انتخابات مردم رابطه خوبي با آن پيدا آردند و در همان مدت نمادي ملي و هم مذهبي است و 

 .آوتاه توانست هويتي را براي خود آسب آند

تشكل شود و از مردم هم » دولت اميد«هم اين است آه قرار بود، » اميد«دليل آوردن آلمه : وي ادامه داد

زيرا حوادثي آه پيش آمده، امكان ايجاد رغم تمام مشكالت دچار ياس و سرخوردگي نشوند  خواهم علي مي



مردگي و نوميدي نسبت به حرآت اصالحي ايجاد  چنين فضايي را به وجود آورده و نوعي سرخوردگي، دل

 .چنان با نشاط ، پرشور و قانوني وارد فعاليت شوند اميدواريم اين تشكيالت آمك آند تا مردم هم. شده است

اشاره آرد و با بيان اينكه در اين شبكه “ راه سبز اميد”و به ساختار بهشتي در بخش ديگري از اين گفت وگ

ها زير مجموعه شوراي  آميته: هاي مختلفي وجود دارد،اظهار داشت اجتماعي شوراي مشورتي و آميته

 .دهد آم سامان مي اي هم شكل گرفته آه ارآانش را آم دهند دبيرخانه مشورتي نيستند و آار خود را انجام مي

 

 منامه به جاي اساسنامهمرا

اين تشكيالت اساسنامه رسمي :وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اين تشكيالت اساسنامه هم دارد،گفت

اي را تنظيم خواهيم آرد و تاآيد هم بر اين است آه از  آه نياز به ثبت رسمي داشته باشد ندارد ولي مرامنامه

 .مه شكل بگيردهاي مختلف اين تشكل، مرامنا تعامل بخش

هايي آه احتماال با راه اندازي اين شبكه اجتماعي در بخشي از حاآميت صورت  بهشتي همچنين به مخالفت

مخصوصا از سوي . ما مطمئنيم آه اين آار مخالفيني هم خواهد داشت:خواهد گرفت اشاره آرد و گفت

ولي در روند . ها خواهد بود قاومتهاي مدني نيستند و طبيعي است آه اين م هايي آه موافق فعاليت گروه

آند و خيلي از  توسعه سياسي هر آشور، اين مسائل هميشه بوده و به تدريج خيلي موارد جاي خود را باز مي

 .شود و يا حداقل ما اميدواريم آه چنين اتفاقي بيافتد ها به تدريج برطرف مي فهمي هاو آج بدفهمي

در : گيرد  اجتماعي اين است آه آارها از پايين به باال صورت ميهاي شبكه وي با بيان اينكه يكي از مزيت

گيرند، همانطور آه چند مورد آن تشكيل شده است  هاي مختلف خود به خود شكل مي اين شبكه اجتماعي گروه

ها انتخاب آنند، ولي آن گروه بايد نماينده همه تفكرات  و ممكن است گروه آوچكي را هم براي تنظيم برنامه

ها ارتباط دو سويه داشته  ها بتوانند با اين گروه  و طبيعي است آه آنچه مهم است اين است آه همه آميتهباشد

 .باشند

ما خيلي از آارشناسان را داريم آه نظرات خوبي دارند و در حوزه : مشاور مير حسين موسوي افزود

هاي اقتصادي آه  اندرآاران بنگاه توانند نظر دهند، مثال دست تخصصي خودشان بهترين افرادي هستند آه مي

ما در جامعه هيچ سيستمي . ها وتهديدهاي آار خبر دارند و نظرات آنها بسيار مفيد است ها، فرصت از آسيب

ها تجميع شده و  تواند در اين آميته طبيعي است آه اين نظرات مي. نداريم آه بتواند اين نظرات را جمع آند

 .سر و سامان يابد

 

 در حال شكل گيري است“ راه سبز اميد”هاي  آميته

در حال شكل گيري است در خصوص شوراي مرآزي آن نيز “ راه سبز اميد”هاي  وي با بيان اينكه آميته

آروبي از جمله  شود آه آقايان خاتمي،  نفر تشكيل مي6-5شوراي مرآزي آوچك خواهد بود و احتماال از :گفت

 .آنها هستند

شوراي مشورتي راه سبز اميد مجموعه بزرگتري از شوراي : ي نيز گفتبهشتي در خصوص شوراي مشورت

شود و به تدريج و به طور طبيعي بايد شكل گيرد و چيزي   نفر را شامل مي40-30مرآزي است آه حدود 

 .ها افراد مناسب انتخاب شوند در واقع بايد از دل آميته. نيست آه از قبل تعيين شود



دهند  ها هم جاي خود را دارند و همه دست به دست هم مي كه، مطبوعات و رسانهوي با بيان اينكه در اين شب

يك شوراي مرآزي براي اين آار در نظر گرفته :تا اهداف مورد نظر را مورد بررسي قرار دهند،اظهار داشت

هاي موثري خواهد بود همچنين يك شوراي مشورتي وجود خواهد داشت و  شده است آه متشكل از چهره

 .باني هم آار خود را انجام خواهندداد هاي ديده آميته

استاد دانشگاه تربيت مدرس با بيان اينكه تفاوت اين نوع تشكيالت با آار حزبي اين است آه بخش زيادي از 

آردگان را در  ها نيروهاي آيفي جامعه هستند، آه متخصصان و تحصيل دهندگان اين آميته تشكيل

 افراد  ها حضور داشته و دارند و نكته مهم اينكه اگر اين ديگري هم در اين گروهالبته اقشار : گيرند،گفت برمي

 .تواند صداي آنها را ناديده بگيرد متشكل شوند، هيچ حكومتي نمي

 

 باني جامعه راه سبز اميد و ديده

ا در توان آن ر تواند آارهاي موثري را انجام دهد آه مي وي با بيان اينكه به لحاظ عملي اين گروه مي

دهند و  باني آار خودشان را انجام مي ها در غياب هرگونه ديده حكومت:تعريف آرد،اظهار داشت» باني ديده«

توانند اثرگذار باشند و در برخي  ها مي هاي نظارتي درون نظام هم در برخي زمينه از سوي ديگر دستگاه

 .شود شان اثرگذاري آم مي هاي ديگر هم اثرگذاري زمينه

ها  باني اين است آه گروه آار ديده: باني تشكيالت راه سبز اميد نيز گفت خصوص نحوه ديدهبهشتي در 

آنند و به اطالع مردم  گيرد را نقد و بررسي  ها شكل مي توانند آنچه را در دولت به عنوان سياستگذاري مي

بندي،  نهايت ضمن جمعهاي مختلف نياز است تا در  براي اين آار هم به بدنه آارشناسي در حوزه. برسانند

 .رساني آنند آنها را براي مردم اطالع

 

 پاسخ به مخالفان

آنند در خصوص سرمقاله يكي از  وي با بيان اينكه نهادهاي مدني در راه سبز اميد نقش موثري ايفا مي

ي آه آسان:ها آه راه اندازي اين تشكيالت را الگو برداري از آشورهاي خارجي عنوان آرد نيز گفت روزنامه

آنند  قلم به دست دارند مطالبي را جسته و گريخته از اين طرف و آن طرف شنيده و آن را مطرح مي

 .شود اينگونه مطالب را منتقل آرد مخصوصا در عرصه مطبوعات خيلي راحت مي

يي ما اميدواريم با آارها:دانست و گفت ها و ناآگاهي  فهمي بهشتي علت اينگونه اظهارنظرها را ناشي از آج

ها برطرف شود ولي بخشي از اظهارنظرها از جانب افرادي است آه اساسا هر  رود اين سوءظن آه پيش مي

تابند و در مقابلش  پسندند را بر نمي حرآتي به جز آنچه خودشان مي

اينها افرادي هستند آه حاضر نيستند واقعيت تكثر در .آنند مقاومت مي

ها   آه با استفاده از سياستجامعه را بپذيرند، اينها افرادي هستند

خواهند واقعيت تعدد را ناديده بگيرند و همه را در  سازانه مي همگن 

 .هاي مشخصي آه خودشان در نظر گرفتند شكل بدهند غالب

 

هاي مهندسي استفاده  غالبا هم اين افراد از واژه: وي ادامه داد



توانند  مانند آه به هر شكلي آه آنها بخواهند مي يآنند جامعه و افراد مثل مواد خاصي م آنند و گمان مي مي

 .شكل بدهند

اينگونه مطالب آه در حد يك تهمت و :مشاور مير حسين موسوي در مورد ارتباط اتهام با بيگانگان نيز گفت

اند و نتيجه هم نداده است در حالي آه اين ديدگاهي آه آقايان دارند بيشتر  افترا است را بارها مطرح آرده

توان به خودشان نسبت داده شود اينها اين مساله را درباره انقاب مخملي و انقالب رنگي مطرح آردند و  مي

به تدريج در ميان قشرهاي زيادي از مردم حتي در بسياري از مسئولين معلوم شد آه اساسا اين اتهام 

 .هاي ناچسبي بيش نبود برچسب

مردم ما آگاهتر از اين هستند آه : شود،اظهار داشت نما مي خزني به تدريج ن وي با بيان اينكه روشهاي اتهام

 آنند  تر به مسائل نگاه شوند و مقداري روشن زير بار اين مسائل بروند و اميدواريم اين افراد از خواب بيدار 

 سازي از بيرون تصور برداري و مدل اما اينكه هر چه قبال در تاريخ تجربه شده است را بخواهيم نوعي گرته 

 .آنيم ،به صالح آشور نيست

جمهوريت اساسا يك الگويي نيست آه : بهشتي با بيان اينكه جمهوري اسالمي هم قبال تجربه نشده بود،گفت

خود امام . در آشور تجربه شده باشد و چيزي است آه ما از تجربيات بشري استفاده آرديم و مانعي هم ندارد

 . عيب وايرادي نديدند آه از اين مدل حكومتي استفاده آنندگذار اين جمهوري اسالمي است هيچ آه بنيان

متاسفانه در خط تحليل ) توهم توطئه(اينگونه تفكرات: مشاور مير حسين موسوي در پايان تاآيد آرد

هاي الزم  ها و توانايي مسئولين ما رسوخ آرده و اين به خاطر اين است آه برخي مسئولين ما فاقد ظرفيت

 . هستندبراي تحليل شرايط 

 ايلنا: منبع

 


