
01/03/11 01:36BBC یسرافايران -  ن موسوی -  ه نامزدها: میر حسی زندگینام

Page 1 sur 3http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/05/090521_og_ir88_mosavi.shtml

چاپ مطلباين صفحه را برای ديگران بفرستيد

زندگی نامه نامزدها: مير حسين موسوی

پخش با "ريل پلير" يا "ويندوز ميديا پلير"

۱۳۲۰ در شهر خامنه در استان آذربايجان شرقی ايران به دنيا آمد. از دانشگاه ميرحسين موسوی خامنه، ۷ مهرماه 
۱۳۴۳ يکی از موسسين انجمن شهيد بهشتی (ملی سابق) فوق ليسانس معماری و شهرسازی گرفت و در سال 

اسال می اين دانشگاه بود.

او در اواخر دهه چهل و اوايل دهه پنجاه خورشيدی، با گروه های ملی - مذهبی مثل نهضت آزادی نزديکی داشت و از جمله

کسانی بود که در جلسه های سخنرانی علی شريعتی در حسينيه ارشاد تهران حاضر می شد.

ميرحسين موسوی، که در آن دوران با نام حسين رهجو فعاليت می کرد، از جمله افرادی بود که در تاسيس جنبش مسلمانان

مبارز با حبيب الله پيمان همکاری کرد.

آقای موسوی در سال ۱۳۴۸ با زهرا رهنورد، از دانشجويان رشته مجسمه سازی ازدواج کرد. خانم رهنورد نيز در آن سال ها

از جمله شاگردان مشهور علی شريعتی بود که در مبارزه با حکومت پهلوی فعاليت داشت.

با نزديک شدن به انقال ب ايران و پررنگ شدن نقش رهبری آيت الله خمينی در مبارزات ضد حکومت پهلوی، ميرحسين

موسوی نيز بيشتر به اين جريان گرايش پيدا کرد و به ويژه به محمد حسينی بهشتی، از روحانيان بانفوذ نزديک به آيت الله

خمينی، نزديک شد.

با تاسيس حزب جمهوری اسال می از سوی آقای بهشتی در نخستين روزهای بعد از پيروزی انقال ب، ميرحسين موسوی هم به

اين حزب پيوست و دبير سياسی اين حزب شد. آقای موسوی همچنين سردبير روزنامه جمهوری اسال می، ارگان حزب نيز

بود.

در سال ۱۳۶۰ و در کابينه محمدعلی رجايی، آقای موسوی به عنوان وزير امور خارجه معرفی شد.

"نخست وزير جنگ"

بعد از کشته شدن آقای رجايی و آقای باهنر، رئيس جمهوری و نخست وزير وقت، در انفجار ۸ شهريور ۱۳۶۰، آيت الله علی

خامنه ای رئيس جمهوری ايران شد و ابتدا علی اکبر وال يتی را به عنوان نخست وزير به مجلس معرفی کرد، اما مجلس به

آقای وال يتی رای اعتماد نداد و آقای خامنه ای علی رغم اختال فاتی که در داخل حزب جمهوری اسال می با ميرحسين موسوی

داشت، او را به عنوان نخست وزير به مجلس معرفی کرد. آقای موسوی از آن زمان تا سال ۱۳۶۸ و بعد از فوت آيت الله

خمينی نست وزير ايران بود.

بسياری از ناظران دليل اين انتخاب آقای خامنه ای را نظر مثبت آيت الله خمينی به آقای موسوی و حمايت قاطع بنيانگذار

جمهوری اسال می از او دانسته اند.

اختال ف ميان آقای موسوی، که به جناح چپ جمهوری اسال می تعلق

تازه ترين خبرهای انتخاباتی

آيت الله خامنه ای: پيامک هايی که از قول من منتشر شده دروغ
است

نامه ميرحسين موسوی به آيت الله خامنه ای

آخرين گفته های تلويزيونی احمدی نژاد در وقت اضافه
آخرين مناظره نامزدها: رويارويی احمدی نژاد و رضايی

تحليل

از ايران تا اسرائيل: حضور پررنگ خدا در انتخابات

نگاهی ديگر: درک ناقص رهبران آمريکا از انتخابات ايران

من و انتخابات

من و انتخابات : فرخ نگهدار

من و انتخابات : مرتضی نگاهی

پيشينه
مروری بر ۹ دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران

سی سال رياست جمهوری در ايران با شش نفر

رئيس جمهوری ايران چگونه انتخاب می شود؟

مطالب پرخواننده کنونی

2009 - 31 ارديبهشت 1388 به روز شده:  18:59 گرينويچ - پنج شنبه 21 مه 

اختال ف ميرحسين موسوی با آيت الله علی

صفحه ويژه انتخابات
نقش و تاثير وبال گ و فيس بوک

گاهشمار دهمين دوره انتخابات رياست
جمهوری ايران

زندگی نامه کانديداها

پليس ايران از 'مانور اقتدار' در تهران خبر
می دهد

تاكتيك انتخاباتی احمدی نژاد؛ كارآمد يا
ناكارآمد؟

من و انتخابات: علی مصفا

واکنش ها به خبر بازداشت موسوی و کروبی
زندان حشمتيه؛ رهبران مخالف دولت ايران کجا هستند؟

مشاور کروبی: دستگيری رهبران معترضان به صال حديد
آيت الله...

انتقاد سه مرجع تقليد از حصر رهبران مخالفان
سايت کلمه از زندانی شدن موسوی و کروبی خبر داد

نوبت شمادانش و فناقتصاد و بازرگانیورزشفرهنگ و هنرجهانافغانستانصفحه اصلی ايران
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ميرحسين موسوی در جوانی و در حال طراحی يک پروژه
معماری

اختال ف ميان آقای موسوی، که به جناح چپ جمهوری اسال می تعلق

داشت، با آيت الله علی خامنه ای، که نزديک تر به جناح راست

جمهوری اسال می تلقی می شد، در طول دوران هشت ساله همکاری

اين دو ادامه داشت؛ اختال فی که حتی يک بار در شهريور ۶۷ و کمی

بعد از پايان جنگ ايران و عراق، به استعفای آقای موسوی از نخست

وزيری انجاميد؛ استعفايی که با مخافت شديد آيت الله خمينی روبرو و

منتفی شد.

از آنجا که تقريبا تمام دوران نخست وزيری ميرحسين موسوی همزمان

با جنگ ايران و عراق بود، عموما از او با عنوان "نخست وزير

جنگ" ياد می شود.

سياست های انقباضی دولت او در آن دوران، که به عقيده خيلی ها ناگزير بود، و به ويژه توزيع کاال های اساسی با کوپن از

جمله ويژگی هايی است که دولت آقای موسوی عموما با آنها به ياد آورده می شود.

با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مقام نخست وزيری از ساختار سياسی ايران حذف شد و با فوت آيت الله خمينی،

ميرحسين موسوی، و کل جناح چپ جمهوری اسال می، حامی اصلی خود را از دست دادند.

ميرحسين موسوی همان زمان از دنيای سياست کناره گرفت و به وادی هنر، که پيش از انقال ب در آن فعال بود، بازگشت.

البته آقای موسوی در اين سال ها مسئوليت های سياسی حاشيه ای داشته است. از جمله سال ۱۳۶۸ با حکم آيت الله خامنه ای

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام شد که اين عضويت کماکان ادامه دارد. از سال ۱۳۷۵ نيز عضو شورای عالی انقال ب

۱۳۷۶) مشاور سياسی رئيس فرهنگی بوده است. همچنين در دوره رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸ تا 

۱۳۸۴) مشاور عالی رئيس جمهوری بوده است. جمهوری و در دوره محمد خاتمی (۱۳۷۶ تا 

اما عمده فعاليت های ميرحسين موسوی در اين بيست سال، هنری و دانشگاهی بوده است. آقای موسوی از ميانه دهه پنجاه

خورشيدی استاد دانشگاه شهيد بهشتی بود و در دهه هفتاد هم به عضويت هيات علمی دانشگاه تربيت مدرس در آمد.

او در سال ۱۳۷۸ و با حکم محمد خاتمی، رئيس فرهنگستان هنر شد و عمده فعاليت هايش را در قالب اين نهاد پی گرفت.

رشته اصلی ميرحسين موسوی معماری است و بناهايی چون کانون توحيد در تهران، بازار بين الحرمين در شيراز، مزار

شهدای هفتم تير در بهشت زهرای تهران و مسجد سلمان در نهاد رياست جمهوری از آثار اوست. اما او در سال های گذشته

بيشتر به نقاشی مشغول بوده و در چند نمايشگاه شخصی و گروهی شرکت کرده است.

به جای خاتمی

در انتخابات رياست جمهوری سال های ۶۸ و ۷۲ اکبر هاشمی رفسنجانی کانديدای تقريبا بال منازع بود و در انتخابات نيز

پيروز شد؛ اما در انتخابات سال ۷۶ سياستمداران جناح چپ جمهوری اسال می که به دنبال کانديدايی برای رقابت با اکبر ناطق

نوری، رئيس وقت مجلس و نامزد جناح محافظه کار، بودند ابتدا به سراغ ميرحسين موسوی رفتند.

اما آقای موسوی اين دعوت را نپذيرفت و محمد خاتمی به جای او به

صحنه آمد. با پايان دوره هشت ساله محمد خاتمی جناح چپ جمهوری

اسال می که اين بار با نام اصال ح طلبان شناخته می شد باز به دنبال

ميرحسين موسوی رفت.

اما آقای موسوی اين بار هم درخواست آنها را رد کرد تا اصال ح

طلبان با بيش از يک نامزد در انتخابات حاضر شوند و همين تعدد

نامزدها يکی از دال يل شکست آنها و پيروزی محمود احمدی نژاد تلقی

شود.

با نزديک شدن به انتخابات دوره دهم رياست جمهوری، بار ديگر مثل بيشتر انتخابات گذشته، نگاه ها به سمت مير حسين

موسوی برگشت؛ اما او اين بار بر خال ف دفعه های پيش جواب منفی قطعی نداد و تصميم خود را به آينده موکول کرد.

از آن سو محمد خاتمی که زير فشار زيادی برای نامزد شدن بود، بعد از يکی از ديدارهايش با ميرحسين موسوی گفت که يا

او يا آقای موسوی نامزد انتخابات خواهند شد.

حدود يک ماه بعد از اين حرف، آقای خاتمی رسما نامزد انتخابات شد و اين تصور پديد آمد که ميرحسين موسوی اين بار هم

ترجيح داده است به دوری بيست ساله اش از صحنه سياست پايان ندهد.

اما درست يک ماه بعد از اعال م نامزدی آقای خاتمی، ميرحسين موسوی هم با صدور بيانيه ای نامزدی خود را در انتخابات

اعال م کرد و همين مسئله باعث شد محمد خاتمی چند روز بعد، از رقابت های انتخاباتی کناره گيری کند.

جزئيات آنچه بين محمد خاتمی و ميرحسين موسوی گذشته مشخص نيست، اما نحوه ورود آقای موسوی به انتخابات ناراحتی

بسياری از احزاب و افراد حامی آقای خاتمی را در پی داشت.

به ويژه آنکه با توجه به استقبال از نامزدی محمد خاتمی، به نظر می رسيد او برای پيروزی در انتخابات کار چندان دشواری

نداشته باشد و در مقابل ميرحسين موسوی با توجه به ناشناخته بودن برای نسل جوان و ادبيات متفاوت با ادبيات رايج اصال ح

طلبی در اين سال ها، بخت کمتری برای پيروزی در انتخابات دارد.

اختال ف ميرحسين موسوی با آيت الله علی

خامنه ای در طول دوران هشت ساله همکاری

اين دو ادامه داشت؛ اختال فی که حتی يک بار

در شهريور ۶۷ به استعفای آقای موسوی از

نخست وزيری انجاميد؛ استعفايی که با مخافت

شديد آيت الله خمينی روبرو و منتفی شد.

پروفايل راديويی ميرحسين موسوی
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چاپ مطلباين صفحه را برای ديگران بفرستيد

DeliciousDonbalehBalatarinFacebook

درباره اين سايت هاارسال به شبکه های اجتماعی

در هر حال، بعد از شوک چند هفته ای، بيشتر احزاب اصال ح طلب از جمله حزب مشارکت، سازمان مجاهدين انقال ب

اسال می، کارگزاران سازندگی و مجمع روحانيون مبارز حمايت خود را ميرحسين موسوی اعال م کردند و ادبيات او نيز که در

بيانيه اولش فاصله زيادی با ادبيات اصال ح طلبان داشت، به تدريج و در طول رقابت های انتخاباتی به اين فضا نزديک تر

شد.

مبارزه انتخاباتی آقای موسوی عمدتا بر انتقاد از سياست های محمود احمدی نژاد و به ويژه قانون گريزی اين دولت متمرکز

بوده است.

حضور زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، در بسياری از سفرهای انتخاباتی نيز يکی از ويژگی های فعاليت های تبليغاتی

ميرحسين موسوی قلمداد شده است.

ويجتموبايلآر اس اسپادکستدريافت روزانه اخبار از طريق ايميل

خدمات

 

سايت های مرتبط در بی بی سی
тоҷикӣ
پښتو
عربي

راهنمادرباره ما
راهنمای دسترسی به سايتتماس با ما

استخدامشرايط استفاده
حفظ اطال عات شخصی
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بی بی سی مسئول محتوای سايت های ديگر نيست

6 گزيده ها 5 4 3 2 1  

زندان حشمتيه؛ رهبران
مخالف دولت ايران کجا

هستند؟

واکنش های داخلی و خارجی
به 'بازداشت' موسوی و

کروبی

باشگاه مشت زنى بيت المقدس،
نماد مدارا

نگاهی به فيلم 'سخنرانی
پادشاه'
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http://www.bbc.co.uk/worldservice/languages/
http://www.bbc.co.uk/tajik/
http://www.bbc.co.uk/pashto/
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http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2011/02/110228_l41_cinema_kingspeech_review.shtml

