
میرحسین  مهندس  خانگی  حصر  کلمه: 
موسوی و دکتر زهرا رهنورد که از روز ۲۵ بهمن 
آغاز شده است، از روز ۲۷ بهمن ماه کامل شده 
هیچ  آنها،  محدود  ارتباطات  آخرین  قطع  با  و 
اطالعی از وضعیت و سالمتشان در دست نیست. 
عزل  وی  محافظت  از  موسوی  محافظان  اکنون 

شده و نیروهای امنیتی جای آنها را گرفته اند.
محل  است  حاکی  کلمه  خبرنگاران  گزارش 
مسکونی  منزل  کنار  در  که  موسوی  محافظان 
جدید  نیروهای  توسط  اکنون  دارد،  قرار  ایشان 
نهاد  کدام  به  وابسته  نیست  مشخص  که  امنیتی 
محافظان  تمامی  است.  شده  اشغال  هستند، 
موسوی از محافظت عزل شده اند و معلوم نیست 
قبل  سالها  از  نگهبانی که  هستند. کیوسک  کجا 
در ابتدای کوچه قرار دارد و معموال یک نگهبان 
در آن بود، در حال حاضر خالی است و نگهبانی 
که به طور معمول سر کوچه بود، دیگر در آنجا 

حضور ندارد.
ابتدای  در  بهمن   ۲8 تا   ۲۵ روزهای  در 
که  پاستور  خیابان  در  اختر  بن بست  کوچه ی 
منزل میرحسین موسوی در آن واقع است، یک 
اتومبیل ون قرار داشت ، به طوری که دو طرف 
ون با دیوار و کیوسک نگهبانی در تماس بود و 
هیچ کس نمی توانست از کنار آن رد شود.این ون 
این  اما  آهنی جایگزین شد  دیوار  با یک  سپس 

ون همچنان در اطراف آن کوچه قرار دارد.
شاهدان عینی به کلمه گفته اند که این اتومبیل 
با  را  خود  صورت  که  دارد  سرنشینانی  ون، 
پوشانده اند  هوا  آلودگی  مخصوص  ماسک های 
کند،  مراجعه  اختر  کوچه ی  سر  به  کسی  اگر  و 
به سرعت چند نفر از آن پیاده می شوند و فرد را 
این ون  قرار می دهند. شیشه های  بازجویی  مورد 
کامال سیاه است و درون آن اصال دیده نمی شود.

از  پیش  تا  که  رهنورد  و  موسوی  دختران 
یا حداقل  و  دیدار حضوری  آنها  با  این هر روز 
همه ی  علی رغم  اکنون  داشته اند،  تلفنی  تماس 
تالش هایی که به عمل می آورند، قادر به کسب 
خود  مادر  و  پدر  وضعیت  از  خبری  هیچ گونه 
نیستند و ماموران مستقر در اطراف خانه، اجازه ی 
نزدیک شدن به محل سکونت والدین شان را به 
آنها نمی دهند. ماموران امنیتی به دختران موسوی 
گفته اند که از طرف دادستان، مامور حصر آقای 
موسوی هستند، اما از ارائه ی هرگونه کارت، نامه 

و حکم در این باره خودداری می کنند.
که  را  امنیتی  نیروهای  شمار  کلمه،  منابع 
اکنون در اطراف کوچه و خیابان محل سکونت 
نمی توانند  هستند،  مستقر  رهنورد  و  موسوی 
برآورد کنند، اما می گویند که نیروهای امنیتی به 
به طوری  پراکنده هستند؛  در خیابان  زیاد  تعداد 
که حتی رفتگرهای خیابان پاستور نیز با سرنشینان 
می کنند  صحبت  خانه  مقابل  مستقر  ون  اتومبیل 
کوچه  به  مراجعه کنندگان  از  پنهانی  شکل  به  و 

عکس برداری می کنند.
منابع مطلع، اوضاع محل سکونت موسوی و 
رهنورد را مبهم و به شدت نگران کننده توصیف 
از  و  است  مبهم  آنها  مساله ی خوراک  می کنند. 
چند روز گذشته مواد غذایی آنها توسط نیروهای 
امنیتی تامین می شود و این بر نگرانی ها درباره ی 

ایشان می افزاید.
روزهای  در  خبری،  متعدد  منابع  گزارش  به 
به  بار  چندین  ناشناخته  گروههای  گذشته 
حمله های  برده اند.  هجوم  موسوی  منزل  اطراف 
در  خانه  و  باریک  کوچه ی  به  فشار  گروههای 
منطقه ی  یک  پاستور  که  می افتد  اتفاق  حالی 
و  مجوز  بدون  افراد  و  است  امنیتی  ممنوع 
هماهنگی حق ورود به آن را ندارند. بنابراین این 
این گروههای خودسر  سوال مطرح می شود که 
خاص  بسیار  ادارات  که  منطقه ای  در  چگونه 
امکان حضور  دارند،  قرار  آن  در  سپاه  و  دولتی 

را  جوازی  چنین  که  افرادی  آیا  و  می کنند  پیدا 
ممکن  کرده اند،  صادر  خودسر  گروههای  برای 
است جواز کارهای نامعقول و خطرناک دیگر را 

نیز به زودی صادر کنند؟
محافظان  که  داده  دستور  کسی  چه  اینکه 
بیرون رانده شوند  از محل خود  موسوی عزل و 
و  چرا؛  و  شود  برداشته  کوچه  سر  نگهبان  یا  و 
و  ناشناخته  برنامه ی  که  نیست  ممکن  آیا  اینکه 
طراحی  آنها  برای  محافظین  نبود  در  خطرناکی 
هنوز  که  است  سوال هایی  دیگر  از  باشد،  شده 

پاسخی برای آن وجود ندارد.
این در حالی است که در همه ی شش – هفت 
زهرا  و  موسوی  میرحسین  ارتباط  گذشته،  ماه 
به ویژه  بود،  بسیار دشوار شده  با جامعه  رهنورد 
برای  جز  اخیر  ماههای  در  موسوی  میرحسین 
دیگر،  محدود  دیدار  چند  یا  پیرش  پدر  دیدار 

امکان خروج از خانه را نمی یافت.
که  کسانی  اغلب  اخیر  ماههای  در  همچنین 
بازجویی  و  بازداشت  می رفتند،  ایشان  دیدار  به 
نیز  رهنورد  زهرا  برای  محدودیت ها  می شدند. 
وی  اما  بود،  کرده  پیدا  شدت  اخیر  ماههای  در 
با  خود،  شخصی  ابتکارهای  و  سماجت  با  گاه 
با خانواده های  مقابله می کرد و  از موانع  بسیاری 
به ویژه  انتخابات  از  آسیب دیدگان حوادث پس 
خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده ی شهدای 

جنبش سبز دیدار و از آنها دلجویی می کرد.

با  زندانی  به  را  رهنورد  و  موسوی  »خانه  
تبدیل می کنند.«  برای آنها  بلند آهنی  دیوارهای 
ریاست  نهاد  کارمندان  از  برخی  مشاهدات  این، 
شهید  بیمارستان  بیماران  و  پزشکان  جمهوری، 
قرار  اختر  کوچه  نزدیکی  در  که  است  شوریده 
قرار  آن  در  موسوی  منزل  که  کوچه ای  دارد؛ 

دارد.
ریاست  نهاد  شریف  کارکنان  از  تعدادی 
که  داده اند  اطالع  کلمه  با  تماس  در  جمهوری 
ایجاد  مشغول  زیاد  سرعت  با  ماموران  هم اکنون 

خانه   ورودی  معبر  در  آهنی  بزرگ  دیوار  یک 
موسوی هستند.

اتفاق  موسوی  خانه   اطراف  در  آنچه  ظاهرا 
می افتد، یادآور حرف های احمد جنتی است که 
در نمازجمعه  اخیر تهران گفت خانه های به گفته  

وی سران فتنه را برایشان تبدیل به زندان کنید.
گذشته،  ماه های  در  کلمه،  گزارش  به 
و  موسوی  ارتباط  برای  زیادی  محدودیت های 
محدودیت هایی  شد،  ایجاد  جامعه  با  رهنورد 
دایره   می شد.  افزوده  آن  به  گام  به  گام  که 

محدودیت های امنیتی برای میرحسین موسوی از 
منزل  به  با حمله  و همزمان  امسال  تابستان  اواخر 

مهدی کروبی و مراجع، افزایش یافت.
موسوی  ارتباطی  راه های  تمامی  قطع  از  پس 
و  همراه  و  ثابت  تلفن های  جمله  از  رهنورد،  و 
اطراف  در  آهنی  دیوار  ایجاد  با  اکنون  اینترنت، 
خانه  موسوی، حصر آنها وارد مرحله  جدیدتری 
شده است و معلوم نیست مقامات قضایی و امنیتی 
در روزهای آینده چه برنامه ای برای میرحسین و 

همسرش در دست اجرا دارند.
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میـرحسین موسوی و زهرا رهنورد
در حصـر خانگی

ایجاد دیوار آهنی در معبر ورودی خانۀ میرحسین

میرحسین موسوی، 
احساسات شاعرانه

یادداشتی از بهمن احمدی امویی
روزنامه نگار زندانی

نوشته  و  گفته  زیاد  موسوی  میرحسین  باره  در 
شاعرانه  احساسات  از  کمتر  شاید  است،اما  شده 
که  کسانی  از  باشد.یکی  آمده  میان  به  سخن  او 
باره  این  در   88 انتخابات  از  پیش  روزهای  در 
نوشت،بهمن احمدی امویی، روزنامه نگاری است 
که از چند روز پس از حوادث انتخابات تاکنون به 
خاطر مقاالت انتقادی که در باره عملکرد احمدی 
برد.گزیده  می  سر  به  اوین  زندان  در  نوشته،  نژاد 

ای از مقاله وی را در باره میرحسین می خوانید:
یکی  از  قبل  شریعتی  علی  دکتر  پیش  ۳۵سال 
از سخنرانی هایش در حسینیه ارشاد از مخاطبانش 
خواست تا از نمایشگاه نقاشی یک زوج جوان در 
ضمن  که  کنند.زوجی  دیدن  حسینیه  راهروهای 
سخنرانی خود، آینده ی آنها را درخشان توصیف 
را  رهنورد  زهرا  و  رهجو  نام حسین  تابلوها  کرد. 
برخود داشت . حاال پس از ۳۵ سال کمتر کسی 
حسین  میر  مستعار  نام  و  رهنورد  زهرا  واقعی  نام 

موسوی را به یاد دارد.
جوان  فعاالن  از  تعدادی   ، ها  سال  همان  در 
برای  را  گروهی  دانشگاه  چند  اسالمی  انجمن 
فعالیت های سیاسی –فرهنگی بر ضد شاه تشکیل 
موسوی  حسین  میر  نام  جوانان  آن  میان   . دادند 
مستعار حسین رهجو  نام  با  او   . دیده می شد  هم 
فعالیت می کرد ، پشتیبانی از اندیشه دکتر شریعتی 
در  که  ایران  مردم  ای  توده  جنبش  از  حمایت  و 
بود که  اهدافی  بود، مهم ترین  حال شکل گیری 
یک  در  مبارزه  کرد،اما  می  پیگیری  گروه  این 
گروه سیاسی هم باعث نشد هرگز از اندیشه های 

شاعرانه و فعالیت های هنری اش فاصله بگیرد.
بودجه  و  برنامه  به گفته روغنی زنجانی، وزیر 
در  روز  یک  موسوی  میرحسین  موسوی،  دولت 
مداد  یک  دولت  هیات  جلسه  در  جنگ  دوران 
را در دستش گرفت و آنقدر فشار داد تا شکست 
تحمل  آستانه  مداد  این   ”: بقیه گفت  به  رو  بعد   .
تحمل  آستانه  بدانیم  باید  هم  ما   . دارد  مشخصی 
نظام و لحظه فروپاشی آن کجاست . تنها در این 

لحظه باید احساس خطر کرد.«
نوشته  از  یکی  در  هم  رهنورد  زهرا  همسرش 
 ” سوره  ” جنگ  در  ها  سال  همان  در  که  هایش 
از  تصویری  شد،  منتشر  هنری  حوزه  توسط  که 
روحیه شاعر مسلک و حساس همسرش ارائه می 
البته او این روحیه را موجب امید به آینده  دهد . 
خفقان  و  فشار  که  روزهایی  در   ”: دانست  می 
و  یاس  واحساس  رسیده  خود  اوج  به  ستمشاهی 
. یک شب  بود  یافته  میان همه رواج  در  نومیدی 
را  اتاق  پرده   ) موسوی   ( همراهم  زمستانی  سرد 
کنار زد و از پشت پنجره یک شاخه گل سرخ را 
در حیاط خانه مان به من نشان داد که خود را به 
زحمت از زیر برف باال کشیده بود و گفت:” می 
بینی حتی در چنین یخبندانی هم گلی سر بر آورده 
است .پس همیشه می توان در سردترین لحظات به 

آینده ای بهتر امید داشت.« 


