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 Political   سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٠٩ست اگنوزدھم 
  

  

  ! تئوری بافی و بسترسازی نکنيد؟هاين ھم» موج سبز«برای 
  

  
موج «ی و اجتماعی در خارج کشور، برای اين روزھا برخی از تئوريسين ھا و جامعه شناسان و تحليل گران سياس

، تئوری می بافند، تاريخچه می سازند و آگاھانه و يا ناآگاھانه برای اين جناح حکومت اسالمی در خارج »سبز اسالمی
در حالی که اگر به گفته ھا و نوشته ھای دو ماه پيش اين ھا مراجعه شود جمله ای در آن . کشور، بسترسازی می کنند

 خرداد ٢٢بر اين اساس، پس از وقايع . و معجزات رنگ سبز ديده نمی شود» موج و يا جنبش سبز«طه با ھا در راب
 که جنبش يا موج سبز از سوی سيدحسين موسوی مطرح شد، برخی از گروه ھا و شخصيت ھای فرھنگی، ٨٨

  .داختندسياسی و اجتماعی سينه چاک تر و با حرارت تر از وی، به تعريف و توصيف اين جنبش پر
برخی از گروه ھا و شخصيت ھا در خارج کشور، در گفتگوھای راديو و تلويزيونی، سخنرانی ھا، تظاھرات ھای 
خود، چنان در مورد جنبش سبز تبليغ و ترويج می کنند که شنونده و خواننده انگشت به دھن می ماند که چه اتفاقی 

جناحی از حکومت اسالمی می افتند؟ در تظاھرات ھا با ھمديگر افتاده است که اين چنين افراطی به دنبال سياست ھای 
مسابقه می دھند که چگونه پارچه طوالنی سبز رنگ را با خود حمل کنند و يا بازوبند و شال سبز ببندند و باندرول 

از نيز شده اند و يا » حقوق بشری«ليبرال ھايشان که اين روزھا سخت ! سبز کشان در تظاھرات ھا نمايش دھند؟
پرچم سه رنگ «: حقوق بشر استفاده ابزاری می کنند، حمل انواع پرچم ھا را در تظاھرات ھايشان توصيه می کنند

و حتی به دليل اين که خود و سياست » پرچم سبز«، »پرچم سه رنگ با شير و خورشيد و شمشير«، »بدون آرم
نيز اشاره » سرخ«سخنان خود، به باندرول ھای نشان دھند در حاشيه » رنگين کمان«ھايشان و تظاھرات ھايشان را 

بنابراين، به جای طرح شعارھا و مطالباتی که مردم ايران می خواھند را بر روی مقوا و ھر گونه پارچه ای . می کنند
مثال از يک راديو محلی در استکھلم، . را راه می اندازند» جنگ پرچم ھا«با ھر رنگی نوشته شود کاری ندارند و فقط 

 برگزار کنندگان فالن تظاھرات انتقاد می شود که در تظاھرات نيويورک و فرانسه، پرچم ھای سبز زياد و طوالنی از
برافراشته شده بود چرا در فالن تظاھرات استکھلم پرچم سبز کم بود؛ دست اندرکاران ھمان تظاھرات نيز بالفاصله 

 آرم شير و خورشيد، به تظاھرات شان می برند تا از پرچم ھای سبز زيادی را ھمراه با پرچم ھای سه رنگ بدون
البته در خارح کشور، بين ھمه گرايشاتی که مستقيم و . قافله ھمفکرھای خود در نيويورک و فرانسه عقب نيافتند

  . غيرمستقيم به جنبش سبز اسالمی چراغ سبز نشان می دھند به نوعی ھماھنگی آشکار و نھان وجود دارد
واقعا معيار اعتراضات و تظاھرات ھای ميليونی مردم جان به لب رسيده در خارج کشور نيز بر عليه در حالی که اگر 

حکومت جانی و آدمکش است، چرا اين ھا مطالبات مردم ھم چون لغو ھرگونه شکنجه و اعدام، آزادی ھمه زندانيان 
حکومت اسالمی عليه مردم و نھايت سياسی، لغو آپارتايد جنسی، دستگيری و محاکمه عاملين و عامرين سی ساله 

  سرنگونی کليت اين حکومت با ھدف برپايی يک حامعه آزاد و برابر و انسانی و مرفه را تبليغ و تاکيد نمی کنند؟ 
آيا . ، توسط ميرحسين موسوی طرح ريزی و اعالم نشده است»موج و يا جنبش سبز«جنبشی و حرکتی به نام 

 نفر سوم بعد از خمينی رھبر حکومت اسالمی، خامنه ای رييس جمھوری و ميرحسين موسوی، از عناصر اصلی و
 سال نخست حکومت اسالمی، ١٨وی نخست وزير قدرقدرت ھشت ساله نبوده است و دست کم موسوی در کشتارھای 

نقش تعيين کننده ای نداشته است؟ آيا دعوا و کمشکش واقعی بين جناح ھای حکومتی که اکنون به مرحله حادتری 
نيز رسيده است بر سر منافع مردم است يا بر سر تقسيم حاکميت؟ اگر به جای احمدی نژاد، موسوی رييس جمھور می 
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شد آيا ايشان ھمه زندانيان سياسی را آزاد و شکنجه و اعدام را لغو می کرد؟ آيا برابری زن و مرد را در ھمه شئونات 
زش و پرورش جدا می کرد؟ آيا حق طبيعی و مسلم کارگران، اجتماعی برقرار می کرد؟ آيا دولت را از دين و آمو

زنان، دانشجويان، نويسندگان، روزنامه نگاران، ھنرمندان و ديگر گروه ھای مردمی را در برپايی تشکل و اعتصاب 
را به رسميت می شناخت؟ ايا با لغو سانسور، آزادی بيان و انديشه را می پذيرفت؟ دستمزدھای ھمه مزدبگيران را 

مگر غير از اين است که وی در دوران تبليغات رياست ! متناسب با تورم و گرانی و اقعی باال می برد؟ و آيا ھای ديگر
جمھوری، ھمواره به تداوم نظام جمھوری اسالمی و قانون اساسی آن تاکيد می کرد؟ وی در مورد مطالبات مردم که 

از اين رو، پرسيدنی است که چگونه و با چه .  زبان نياورده استدر باال به برخی از آن ھا اشاره کرديم، جمله ای به
ارزش ھا و معيارھايی برخی از گروه ھا و شخصيت ھای ملی، مذھبی، ليبرال و رفرميست در خارج کشور که ظاھرا 

 بخش آگاه! خود را اپوزيسيون می نامند، اما اين چنين ذوق زده به استقبال جنبش اسالمی موسوی شتافته اند؟
جامعه، فراموش نکرده است که ھمين ھا در دوره ھشت سال رياست جمھوری خاتمی نيز با شور و شوق زيادی به 

و رھبر آن خاتمی رفته بودند و برای اين سياست شنيع خود نيز انواع و اقسام تئوری ھا می » دوم خرداد«استقبال 
  . تکرار می کنند، کسی جدی شان نمی گيرداکنون نيز به دليل اين که ھمين ظنز تاريخی خود را . بافتند

  
چھارشنبه (» ايلنا«عليرضا بھشتی، مشاور ارشد ميرحسين موسوى، در گفتگويی تفصيلى با خبرگزارى كار ايران، 

» راه سبز اميد«، با اعالم اين كه محمد خاتمى و مھدى كروبى عضو شوراى مركزى تشكيالت )١٣٨٨ مرداد ٢٨
  .تمام ظرفيت ھاى قانون اساسى از اھداف اين تشکل استھستند گفت كه عملى كردن 

شوراى مركزى كوچك خواھد بود و احتماال از : گفت» راه سبز اميد«بھشتى، با اشاره به شوراى مركزى تشكيالت 
  .پنج يا شش نفر تشكيل مى شود كه آقايان خاتمى و كروبى از جمله آن ھا ھستند

 لحاظ جغرافيايى محدوديتى ندارد و در سراسر ايران مى تواند شكل بگيرد ھم چنين به«اين نھضت : وى اظھار داشت
  ».چنان كه در طول انتخابات ھم گام ھاى اوليه شكل گيرى نھضت فراگيرى به طور طبيعى برداشته شد

در اين شبكه اجتماعى شوراى مشورتى و كميته ھاى «: مشاور ارشد موسوى در باره ساختار اين تشكيالت گفته است
دبيرخانه اى ھم . كميته ھا زير مجموعه شوراى مشورتى نيستند و كار خود را انجام مى دھند. مختلفى وجود دارد

  ».شكل گرفته كه اركانش را كم كم سامان مى دھد
در اجتماعات » جنبش سبز«نيوز، درباره شعارھای  ميرحسين موسوی، پيش از اين نيز در گفتگويی کوتاه با قلم 

. اسالمی نرود يی مورد حمايت راه سبز ميليونی مردم است که فراتر از قانون اساسی جمھوریشعارھا«: گفت
جمھوری اسالمی نه يک کلمه کم نه يک کلمه  خواسته مردم دفاع از جمھوريت نظام در کنار اسالميت آن است و شعار

ھای قانون اساسی   با تاکيد بر ظرفيت موسوی، ھم چنين» .راھبردی دارد زياد در بيان اين جنبه از مطالبات آنان نقش
تاکيد  آزادی، عدالت و کرامت انسانی ھستيم و اين ھا اھدافی ھستند که تحقق شان با اجماع و ما به دنبال«: افزود

. پذير است کامل و دقيق آن امکان   شان برای اجرای آفرين مردم بر چارچوب قانون اساسی و مطالبه گسترده و تحول 
گيرد، اجماعی در مورد چنين چارچوبی جنبه سرنوشت ساز  انيم برای آن که تغيير به سمت مطلوب صورتما بايد بد

  »...و مرج خواھيم شد دارد و گرنه وارد يک دوران ھرج
  ناميد که به گفته» راه سبز اميد«، موسوی تشکيالت جديد خود را )ايلنا(خبرگزاری حکومتی کار ايران بنا به گزارش 

ھای اجتماعی  سبز نماد اين راه و مطالبه اجرای بدون تنازل قانون اساسی شعار آن است و شبکه رنگ «وی، 
  ».شمار و گسترده در سطح جامعه، بدنه اين جنبش ھستند خودجوش و خودمختار بی
ه ھمه ما ب«: وی، در ديدار با اعضای انجمن اسالمی جامعه پزشكی ايران، تاكيد كرد: روزنامه نوروز نيز نوشت

 كنيم بسيج برای مقابله با دشمن  ما به نھادھائی چون بسيج و سپاه عالقه داريم، چون فكر می. انقالب عالقه داريم
آيا صف كردن سپاه و بسيج در مقابل مردم لطمه به . است و سپاه برای آن ايجاد شده تا در مقابل دشمنان بايستد

  ...» افتخارات آنان نيست؟
  

ی که آگاھانه برای جنبش سبز اسالمی به ويژه در خارج کشور، بسترسازی می کنند، نيک در چنين وضعيتی، کسان
می دادنند که عمال با حمايت از يک جناح حکومت اسالمی، نه تنھا به بقاء حکومت اسالمی ياری می رسانند، بلکه 

  . اندحتی از سکوالريسم خود نيز مبنی بر جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش دست کشيده
و غيره نام می برند حرکتی » راه سبز اميد«و يا » موج سبز، نھضت سبز، جنبش سبز«کسانی که در سخنان خود، از 

  . تشکيالتی آن را موسوی اعالم کرده است-ست که مختصات سياسی 
 ھدف نوشته فوق اين است که نشان دھد حلقه اتصال برخی گرايشات مختلف سياسی در خارج کشور، موسوی و

  :در اين جا به چند نمونه اشاره می کنيم. جنبش سبزی که وی رھبری می کند، است
  

  :اکبر گنجی، می نويسد
يعنی (از سوی ديگر، با توجه به اختالف نظری که ممکن است در خصوص نماد ملی کشور وجود داشته باشد، ما«

پرچمی باال نبريم،و فقط از رنگ سبز که نماد توافق کرده ايم که ھيچ ) مشارکت کنندگان در کمپين جنايت عليه بشريت
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رنگ سبز چه معنايی دارد؟ معنای آن ھمان چيزی است که . جنبش مردم ايران در داخل کشور است، استفاده کنيم
رنگ . اين رنگ ھر معنايی داشته باشد، متعلق به آنان است که اين رويداد را آفريده اند. بازيگران جنبش می آفرينند

  .ندس موسوی انتخاب نکرد، فاعالن و عامالن جنبش آن را بر تن جنبش پوشاندندسبز را مھ
اخبار روز يک (» برساختن دموکراسی؟ يا ديکتاتوری دين و مليت و سنت؟) ٧(اين رژيم چه بايد کرد؟ : اکبر گنجی

   )٢٠٠٩ اوت ١۶   - ١٣٨٨ مرداد ٢۵  شنبه
از ھمين لحظه به «: خارج از کشور می گويد» ھموطنان«طاب به لحنی آمرانه خ اکبر گنجی، در مقاله جديد خود و با

، سبز سبز است و ما ھيچ "جنايت عليه بشريت" نماد کمپين -دوم: ... صراحت تمام اعالم می کنيم طور شفاف و به
  !؟».نخواھيم برد پرچمی، جز نماد سبز باال

چيست؟ يا ايشان نماينده و سخنگوی » جنبش سبز«و رابطه آن با » کمپين جنايت عليه بشريت«منظور اکبر گنجی از 
  کدام جريان و کدام بخش از ايرانيان است؟

است که خود را به عنوان نمايندگان ايرانيان معرفی می کند؟ در  آيا اکبر گنجی سخنگوی اپوزيسيون حکومت اسالمی
د، بنابراين، ايشان نيز مانند حالی که ايشان رسيم و علنی خود را نماينده جنبش سبز در خارج از کشور می دان

محسن مخملباف نيز به نمايندگی از طرف ميرحسين . موسوی و ديگر اصالح طلبان حکومت برای بقاء نظام می کوشد
  . موسوی، در سخنرانی ھای خود در جوامع بين المللی بر جنبش سبز تاکيد دارد

ت اسالمی است يک بار ھم درباره نقش خود و ديگر گنجی، واقعا به دنبال کشف حقايق جنايت کارانه حکوم اگر اکبر
.  سخن بگويد۶٧دوستانش در سرکوب ھای دھه شصت و کشتار زندانيان سياسی در اين دھه به ويژه قتل عام سال 

يک بار ھم به عنوان پاسدار خمينی، . از نقش و ماموريت خود در سفارتخانه حکومت اسالمی در ترکيه، حرفی بزند
  .سرکوب ھا و ترورھا و اعدام ھا و غيره اشاره ای بکندنقش وی در  به

برخی از برگزار کنندگان اعتصاب غذای نيويورک کسانی بوده اند  بسياری از ھمکاران و متحدان اکبر گنجی، منجمله
. که در چند سال گذشته، در دفاع از يک جناح حکومت اسالمی، عمال به کل حکومت اسالمی ياری رسانده اند

  و متحدان سياسی اش برای کمک به حکومت اسالمی چيست؟  ن، نظر اکبر گنجی در مورد البی دوستانبنابراي
  

، نماينده دوره ششم مجلس شورای اسالمی، که مدت ھاست در آمريکا به سر می برد، در سخنرانی فاطمه حقيقت جو
اين جنبش سبز عامل «:  تاکيد کردخود در اعتصاب غذای مقابل سازمان ملل در نيويورک، در رابطه با جنبش سبز،

 سال آينده آب خوش از ۴اتحاد ايرانيان در کل دنيا شده است و بايد تاکيد کنيم به نام ملت ايران اجازه نخواھيم داد در 
، اعتصاب غذا؛ بيان اعتراض مردم توسط نخبگان، سايت جنبش راه ١٣٨٨ مرداد ۵(» .گلوی کودتاچيان پايين برود

  )سبز
  
  

، وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی دولت خاتمی که در انگلستان به سر می برد، طی سخنانی در هللا مھاجرانیسيدعطاء
کانون توحيد لندن، به تحليل ارتباط ميان انتخابات و مبانی جمھوری اسالمی، از جمله در مورد موج سبز چنين تاکيد 

  : کرد
  ».آقای موسوی و کروبی ديدتوان در چھره  زاللی و روشنايی اين حرکت را می ... «
  

جنبشی که بعد از انتخابات رياست جمھوری به نام جنبش سبز شناخته شده ھم چنان ادامه «: دکتر اسفنديا رطبری
از سوی ديگر خشونت و نحوه رفتار رژيم با . ھای اعتراضی بگذرد روزی نيست که بدون تظاھرات و شعار. دارد

ھای شکنجه، تجاوز و کشتارھای ھواداران جنبش سبز روبه فزونی   اخبار.شود مردم روزبه روز وحشيانه تر می
  : ھای اين جنبش سبز ارزيابی نمود توان به عنوان مشخصه ھای زيرين را می فاکت . است

  .  رھبر اين جنبش در وھله نخست حسين موسوی است-
  .  خواست اين جنبش تجديد انتخابات رياست جمھوری است-
  . باشد ياست جمھوری حسين موسوی می ھدف اين جنبش ر-
  )سايت ايران امروز(» . اين جنبش از حمايت مردمی عظيمی برخوردار است-
 

  :، می نويسند»تداوم جنبش سبز«، در مطلبی تحت عنوان مھدی فتاپور
. اند داشتهتا به امروز آقايان موسوی، خاتمی و کروبی نقش مرکزی را در ھدايت و تداوم اين جنبش بر عھده  .۵... «

گيری داشته و از نظرھدايت عملی و ارائه تاکتيک ھای   ھای عمومی حرکت پی  گيری خواسته آنان تا به امروز در پی
درست است اين نقش توسط نيروھای سکوالر تا زمانی که آنان برموضع . اند متنوع و ابتکاری توانايی نشان داده 

  ».ر گيردخود استواری نشان می دھند، مورد تاييد قرا
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عبدالکريم سروش، عطا مھاجرانی، مسعود ، جلسه گفت و شنودی با حضور ٢٠٠٩ ژوئيه ١٨عصر روز شنبه 
 با عنوان انتخابات و عدالت و مشروعيت در نظام سياسی ايران در مرکز مطالعات آفريقايی و بھنود و فرخ نگھدار
» جنبش سبز« خرداد و مسير آينده ٢٢نرانان، انتخابات برگزار شد، که تمرکز اصلی سخ) سواز(شرقی دانشگاه لندن 

  .بود
حاضران در سالن اکثرا از نوارھای سبز در دور دست، سر و يا بازو استفاده کرده و تعدادی ھم شال ھای سبز انداخته 

  .بودند
  

دستاوردھا و چالش ھای پيش روی کارزار پشتيبانی از مبارزات مردم «، در مطلبی تحت عنوان مھرداد درويش پور
درج کرده است، از » اخبار روز«، در سايت ٢٠٠٩ اوت ١٣  - ١٣٨٨ مرداد ٢٢   شنبه که در تاريح پنج» ايران

ک چھارچوب کنونی بدين ترتيب پرسش اين جا است که آيا حقوق بشر می تواند مبنای مشتر«: جمله می نويسد
فعاليت قرار گيرد؟ و يا بايد در پی گسترش ھمکاری با ديگر گروه ھا بود و يا ما می بايست جايگاه جنبش و نماد سبز 
را در فعاليت ھای خود برجسته تر کنيم؟ در استکلھم دعوت از افراد اصالح طلب برای سخنرانی و يا دعوت از 

اد سبز سخن گفت، نشانه توجه به اھميت حضور جنبش سبز در فعاليت ھای منصور کوشان که در دفاع از جنبش و نم
و تظاھرات آن، ھمکاری با آن " جمعيت"عالوه بر آن من خود دائما بر ضرورت وجود گروه ھای سبز در . ما است

  ».ھا و تشويق شان به استفاده از رنگ سبز در تظاھراتمان پافشاری کرده ام
  

شان، در » جمعيت«وشته خود، اشاره ای به اين مساله نکرده است که ھمکاران وی در البته درويش پور در اين ن
تظاھرات ھای خود، به کسانی که بر عليه جناح ھای حکومت اسالمی و به ويژه شعار سرنگونی حکومت اسالمی را 

روز بعد از .  تا آن ھا را از صف تظاھرات بيرون کنندداده بودند با خشم و به دور از ھرگونه نزاکتی برخورد می کنند
اين تظاھرات، يکی از عناصر اين جمعيت، بی شرمانه در راديوھای محلی از جمله به زنانی که در استکھلم به عنوان 

زھرا . ھا می نامد» زھرا خانم«فعال فرھنگی و اجتماعی و مخالف سرسخت حکومت اسالمی شناخته شده ھستند، 
اکنون سی سال پس از انقالب . ، در مقابل دانشگاه به مخالفين فحاشی می کرد۵٧سی بود که در اوايل انقالب خانم ک

 مذھبی ھا، اتحاديه ايرانيان، جمھوری خواھان، ليبرال ھا -  اکثريتی، ملی - بھمن، بخش ھايی از طرفداران طيف توده 
تظاھرات ھايی را برگزار کنند، ھمواره در اين تظاھرات ھا جمع شده اند تا » جمعيت«، دور ھم در گروھی به نام ...و

سعی کرده اند نخست مانع سر دادن شعار سرنگونی حکومت اسالمی شوند؛ اما ھنگامی که موفق نشدند اجبارا برخی 
ذشته از اين زو، اگر ھم در ميان اين گروه کسانی باشند که در گ. از آن ھا نيز اجبارا اين شعار را تکرار کرده اند

سرنگونی «مخالف کليت حکومت اسالمی و خواھان سرنگونی آن بودند، اکنون با جلوگيری از سر دادن شعار 
ھم چون تالش ھای . ، به جنبش سبز، يعنی اين جناح حکومت اسالمی چراغ سبز نشان می دھند»حکومت اسالمی

ن منجر شود، آشکارا به نفع جناح اصالح سياسی و اجتماعی قبل از اين که به نفع مردم ستم ديده و زحمتکش ايرا
از دست . برود نه حکومت اسالمی» احمدی نژاد«بی جھت نيست که شعار اصلی اين ھا، . طلبان حکومتی است

پرسيدنی است آيا شعار سرنگون باد حکومت اسالمی با حقوق بشر خوانايی دارد يا » جمعيت«اندرکاران اين 
چرا شما از بلندگوی .  مرگ بر احمدی نژاد و يا اين و آن عنصر حکومتیشعارھايی نظير مرگ بر خامنه ای و

تظاھرات تان شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر احمدی نژاد را مستقيما سر می دھيد اما مانع شعار سرنگونی 
. ستحکومت اسالمی می شويد؟ در قوانين حقوق بشر کمبودھای زيادی وجود دارد اما در ھر صورت اعدام ممنوع ا

شما که خود را فعال حقوق بشری معرفی می کنيد چرا شعار مرگ بر اين و آن را سر می دھيد اين تناقض سياسی تان 
را چگونه توضيح می دھيد؟ در اولی سرنگونی يک نظام مطرح است و مرگ ھيچ آدمی تبليغ نمی گردد؟ در حالی که 

، در مخالفت با شعار سرنگونی »جمعيت«راين، اين بناب. سر داده می شود» مرگ مرگ«در دومی آشکارا مساله 
  !حکومت اسالمی، به دنبال کدام سياستی در چارچوب حکومت اسالمی می گردد؟

  
  :١٣٨٨ مرداد  ٨، علی خاوری رھبر حزب توده ايرانبا » يونگه ولت«از گفتگوی 

 برنامه خود و موضعی که در برابر توانيم بگوئيم اينست که وی با اعالم اما آنچه در باره مير حسين موسوی می «
اينست دليل آن که مردم .  تاکنون در کنار جنبش مردم ايستاده است تقلب و ديکتاتوری رژيم کنونی اتخاذ کرده

حزب توده ايران نيز با قاطعيت از جنبش با .  انتقاداتی که دارند، رھبری او را پذيرفته اند معترض، عليرغم تمام
  » ...کند شکوه مردم حمايت می

  
 ١۶  - ١٣٨٨ مرداد ٢۵  يک شنبه، به تاريح )اکثريت(اعالميه ھيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران 

  :، می نويسد»راه اميد سبز«، در سايت احبار روز درج شده است، در مورد ٢٠٠٩اوت 
گوھائی ھم در اين زمينه ضرورتی که توسط ميرحسين موسوی و بخشی از نيروھای سياسی درک شده و ال... «

در طرح پيشنھادھا ابتدا تشکيل حزب سياسی و سپس جبھه مطرح گرديد و در روزھای اخير . پيشنھاد شده است
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ولی ھنوز ساختار اين نھضت و برنامه آن اعالم . از جانب موسوی به ميان کشيده شد" راه سبز اميد"نھضت فراگير 
  . نشده است

اين جنبش ھم دارای رھبری است و ھم .  ھای کالسيک است تخابات متمايز از جنبشجنبش اعتراضی برآمده از ان
 ھا در مقابل  سو مواضع ميرحسين موسوی، محمد خاتمی و مھدی کروبی و ايستادگی آن از يک . ياب است خودسامان

ھی از مردم بلوک قدرت، در پيشبرد و تداوم جنبش نقش موثری داشته و دارد و آن سه تن روی بخش قابل توج
از سوی ديگر ساختار جنبش اعتراضی به . ھا حساس ھستند اتوريته دارند و مردم نسبت به مواضع و حرکات آن 

  »...ای با ھم قرار دارند  ای و شبکه  ای است و فعالين اين جنبش در ارتباط زنجيره صورت شبکه 
توجيه برپا کردن بساط جناحی از حکومت در اين ھا نمونه ھايی از موضع گيری ھا و اظھارنظرھايی است که در 

  .خارج کشور است
 

در خارج کشور، » جنبش سبز«آن ھايی که در باال به عنوان نمونه ھايی اشاره کرديم اين چنين برای پھن کردن بساط 
وی، ميرحسين موس. قطعا دارند! زمينه سازی می کنند، آيا واقعا از گذشته سياسی رھبری اين جنبش خبری ندارند؟

اساسی حذف  ، قبل از اين که اين سمت در بازنگری قانون١٣٦٨ تا ١٣٦٠رھبر جنبش سبز، نخست وزير سال ھای 
به دليل اين که به » اصالح طلبان«شود، ھشت سال نخست وزير اين حکومت بود، بيست سال بعد به عنوان نامزد 

اصول نظام جمھوری اسالمی و قانون « اداری بهگقته خودش، عميقا نگران آينده نظام بود برای نجات آن و با وف
 . ، به عنوان نامزد رياست جمھوری وارد صحنه شد»اساسی اش

ايران و عراق مديريت کند، عضو ارشد حزب  موسوی کسی است قبل از اين که دولت را در دوران طوالنی جنگ
 ۵٧ آمده از سرکوب خونين انقالب جمھوری اسالمی و سردبير نشريه آن بود و در اخذ تصميمات اساسی قدرت بر

در سال ھای اوايل انقالب، سرکوب زنان، کارگران، دانشجويان، حمله . ايفاء کرده است مردم ايران، نقش بر جسته ای
به تجمعات، به روزنامه ھا، لشکرکشی به ترکمن صحرا و کردستان و اعدام ھای دسته جمعی و غيره توسط اين حزب 

سازمان امنيت زيرنظر مستقيم نخست وزيری، يکی از سازمان ھای مخوفی بود که . ی شدسازمان دھی و رھبری م
حتی اياالت متحده . در سرکوب ھا، دستگيری ھا، شکنجه ھا، ترورھای داخل و خارج کشور، نقش برجسته ای داشت
  که١٣٦٤ت در سال موسوی را متھم کرده است که در انفجار عليه مقر فرماندھی تفنگداران دريائی خود در بيرو

  . منجر به کشته شدن بيش از دويست و چھل تن آنان شد، دست داشته است
سابق مجلس شورای اسالمی،  در مضحکه انتخابات رياست جمھوری اخير، ميرحسين موسوی و مھدی کروبی رييس

ه سابق سپاه پاسداران به عنوان دو نامزد اصالح طلب بودند و احمدی نژاد از جناح اصولگر و محسن رضائی، فرماند
 .نيز ظاھرا به عنوان نامزد مستقل کانديد بودند
تلويزيونی ھر نامزد، رنگ سبز ) لوگوی(قرعه کشی برای انتخاب نشانه  در مناظره ھای تلويزيونی نامزدھا، در يک

 .گرديد» جنبش سبز«رنگی که بعدا تبديل به نماد اين . موسوی شد نصيب ميرحسين
فرماندھی کل نيرو ھاي مسلح، حق . می کند سالمی، اين رھبر است که سياست ھا کالن را تعييندر نظام جمھوری ا

اعالن جنگ و صلح و بسيج نيرو ھا، فرمان ھمه پرسی، نصب و عزل و قبول استعفاء، فقھای شورای نگھبان، عالی 
فرمانده کل   ستاد مشترک،قضائيه، رئيس سازمان انحصاری صدا و سيمای جمھوری اسالمی، رئيس ترين مقام قوه

انتظامی، ھمه از آن او است و ھم چنين حل  سپاه پاسداران انقالب اسالمی، فرماندھان عالی نيرو ھای نظامی و
می تواند حتی تحت بعضی شرائط از اصول قانون اساسی و حتی شريعت  وی. اختالف و تنظيم روابط قوای سه گانه

 ری به عنوان نائب امام غايب مدعی اقتدارات مطلق تقريبا نامحدود در رویدر واقع رھب در بگذرد و باين ترتيب،
 )اصل پنجاه و ھفتم قانون اساسی. (زمين است

مديريت امور جاری در زمينه ھای اقتصادی و اجتماعی و  رئيس جمھور، شخصيت دوم کشور تنھا مسئول تدارکات و
ی از جانب اوست که خارج از ھر نوع کنترل و نظارت مردمی ار گان ھای انتصاب آن ھم در زير سايه سنگين رھبری و

  . عمل می کنند
ابوالحسن بنی صدر اولين رئيس جمھور منتخب در    کم تر از يک سال پس از پيروزی انقالب آقای١٣٥٨در بھمن 

.  کنار شداز سمت خود بر »آيت هللا خمينی«، در تعارض با ١٣٦٠  نامزد اين سمت است که در خرداد٩٥اواسط سال 
 ھم زمان با جنگ ايران ١٣٦٨تا  ١٣٦٠دو دوره رياست جمھوری رھبر کنونی حکومت اسالمی، علی خامنه ای بين 

در واقع آيت هللا خمينی با تحميل موسوی به عنوان . می شود و عراق نيز مواجه با نوعی از ھمين تنش در قلب نظام
 .فاتی محدود می کندجمھور وقت را به امور تشري نخست وزير، نقش رئيس

در واقع خامنه ای . ، با در گذشت آيت هللا خمينی، تعيين رھبر جديد ھمراه با ابھامات و مشکالتی است١٣٦٨در سال 
شبه به لقب آيت هللا العظمائی ترفيع  اما يک. که به جانشينی وی بر گزيده می شود حجت االسالم ساده ای بيش نيست

سمت رياست جمھوری   ناگھانی را مديون ھاشمی رفسنجانی است که از خامنه ای، پسخامنه ای اين ترفيع. می يابد
 .  را عھده دار است١٣٧٦تا  ١٣٦٨ وی دو دوره رياست جمھوری در سال ھای. را به عھده می گيرد

. نيز دو دوره رياست جمھوری می شود» اصالحات«، محمد خاتمی به عنوان رييس جمھور از جناح ١٣٧٦از سال 
  . ، پست رياست جمھوری به محمود احمدی نژاد، می رسد١٣٨٤ سال در



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

موسوی، در تبليغات قبل از مضحکه انتخابات رياست جمھوری و وقايع پس از آن، ھمواره در موضع گيری ھای 
حکومتی که سی سال است با ھمه . خود، به تداوم و حفظ نظام جمھوری اسالمی و قانون اساسی آن تاکيد می کند

ن ارتجاعی و قرون وسطايی جھل و جنايت اسالمی و ارگان ھای سرکوب اش، ايران را به يک زندان بزرگی قواني
  .برای اکثريت شھروندان آن تبديل کرده است و جنايات بی شماری عليه بشريت مرتکب شده است

ستند و صرفا بر قانون اساسی حکومت اسالمی و ديگر قوانين اين حکومت، قوانين قرون وسطايی و ضدانسانی ھ
اساس قوانين ارتجاعی و جھل و جنايت اسالمی نتظيم و ندوين شده اند و کم ترين ربطی به حقوق جھان شمول انسان 

قانون «: برای مثال، در مقدمه قانون اساسی حکومت اسالمی، می خوانيم. و آزادی ھای فردی و اجتماعی آن ندارند
ی فرھنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی جامعه ايران بر اساس اصول و اساسی جمھوری اسالمی ايران مبين نھادھا

   هللا عجل" عصر   ولی  حضرت  غيب در زمان«:  اين قانون آمده است۵اصل «و يا اين که  در » ...ضوابط اسالمی است
،   زمان  به ، آگاه با تقوی و   عادل  فقيه  بر عھده  امت  امر و امامت  واليت  ايران  اسالمی در جمھوری"   فرجه تعالی
  » . گردد  می  دار آن  عھده  يكصد و ھفتم  اصل  طبق  كه ، مدير و مدبر است شجاع

بنابراين، قانون اساسی حکومت اسالمی، قانون جنگل است و در آن انسان موجودی تسليم شده در برابر نمايندگان 
 موسوی، پس از سی سال حاکميت جھل و جنايت جمھوری حاال ميرحسين. است» واليت امر و امامت امت«خدا، يعنی 

اسالمی، باز ھم به مردم وعده سرخرمن می دھد و راه نجات آن ھا را در حفظ و تداوم نظام جمھوری اسالمی و قانون 
در وعده ھای اين چنينی عناصر ! اساسی آن و رياست جمھوری خود می داند، جز رياکاری سياسی چيز ديگری نيست

احمدی نژاد ھم در تبليغات چھار سال پيش انتخابات وعده داده بود . سالمی، کم ترين جای تعجبی وجود نداردحکومت ا
بياورد، وی نه تنھا به چنين وعده خود عمل نکرد، بلکه با دست درازی به » مستضعفان«که پول نفت را بر سر سفره 

گيران از کارگران کارخانه ھا تا معلمين و سفره خالی مردم، ھر گونه اعتراض بر حق بخش ھای مختلف مزدب
پرستاران و غيره را شديدا سرکوب کرد؛ دانشگاه ھا را به گورستان تبدل نمود و فعالين دانشجويی را زندانی و 
شکنجه کرد؛ فعالين زنان را به زندان انداخت و در خيابان ھا حرمت جوانان را با ضرب و شتم و زندان و شکنجه 

بنابراين، اگر موسوی ھم رييس جمھور می شد اين وضعيت اقتصادی و جو سياسی حاکم . دمال کردھای وحشيانه لگ
ھمان طور که در دوره ھشت ساله ای که حناح اصالح طلب ھم . بر جامعه شايد با تغييرات جزئی ادامه می يافت

سياسی و اجتماعی مردم به رياست جمھوری و ھم مجلس را در اختيار داشت، تغيری در جھت بھبود وضع اقتصادی، 
  .وجود نياوردند

موسوی، ھم چنين در اين سی سال حاکميت جمھوری اسالمی، از عناصر مھم اين حکومت در ھمه سياست گذاری 
 سال نخست اين حکومت، نقش ١٨ھای کالن کشور، حضور داشته و در ھمه جنايات آن بر عليه بشريت، به ويژه در 

  !براين، آزموده را، آزمودن خطاستبنا. مستقيم ايفاء کرده است
، در حالی که شانس موسوی برای رسيدن به پست رياست جمھوری بيش تر از ١٣٨٨ خرداد ٢٢در بازی انتخابات 

احمدی نژاد بود و شمارش آرای اوليه پيروزی موسوی را بر احمدی نژاد نشان می داد ناگھان خامنه ای اعالم کرد 
. در ھمان زمان، ناظرين و نمايندگان نامزدھا را از دفاتر اخذ رای اخراج می کنند. تکه احمدی نژاد رييس جمھور اس

 .اعتراضات مشترک سه نامزد رقيب نيز به جايی نمی رسد
تقلب در ھمه شبه انتخابات ھای حکومت اسالمی مطرح بود، اما اين بار مساله تقلب به حدی آشکار بود که ھمه 

سرانجام با آغاز اعتراضات خود جناح حاکم و شورای نگھبان، به تقلبی در . دطرفين را دچار شگفتی و شوک کر
اما در عين حال تاکيد کردند که اين سه ميليون رای تقلبی تاثيری در نتايج انتخابات . حدود سه ميليون آرا اقرار نمودند

وبی نسبت به اين تقلب آشکار تا اين که دو نامزد رياست جھموری موسوی و کر. و رييس جمھوری احمدی نزاد ندارد
. عکس العملل نشان دادند و از طرفداران خود خواستند در چارچوب قانون، اعتراضات مسالمت آميزی را برگزار کنند

اين مساله فرصتی بود که مردم جان به لب رسيده نيز به خيابان ھا بريزند و با سر دادن شعارھايی عليه حکومت، 
  .نداعتراض خود را وسيع تر کن

را پيش کشيد در واقع موسوی و موج سبز وی، پاره ای از تن واحد » موج سبز«در چنين شرايطی، موسوی 
 مذھبی -بنابراين، آن گروه ھا و عناصری که به ويژه در خارج کشور از اين جنبش ملی . حکومت اسالمی ھستند

 سياست ھای موسوی و کروبی و حمايت مستقيم و غيرمستقيم می کنند، ھمگی به نوعی ھم جھتی سياسی با
يعنی ھدفی که موسوی و جنبش سبز وی به دنبال آن است تغييراتی در نحوه مديريت در . طرفداران آن ھا دارند

بنابراين، . چارچوب ھمين نظام جمھوری اسالمی و اجرای کامل قانون اساسی آن است نه چيزی بيش تر و نه کم تر
خصيت ھای سياسی و اجتماعی خود را اين قدر خسته کنند و برای جنبش سبز الزم نيست آن بخش از گروه ھا و ش

مردمی که از سرکوب ھای سياسی و فشارھای اقتصادی حکومت اسالمی جانشان به لبشان . تاريخچه و تئوری ببافند
به شيوه و لحن زيرا آن ھا در تظاھرات ھای ميليونی اخيرشان و . رسيده است پشيزی برای اين تئوری ھا قائل نيستند

بنابراين، ھر گروه و فردی که به جناحی از حکومت اسالمی ! حکومت اسالمی را نمی خواھند: خودشان فرياد زده اند
  .نزديک می شود، در مقابل خواست اکثريت مردم ايران قرار می گيرد
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ه گريبان است و جايگاه بحران ھای تاريخ خود دست ب در چنين شرايطی، کليت حکومت اسالمی با يکی از سخت ترين
از اين رو، به ويژه جناح حاکم و در راس . چندانی در ميان اکثريت مردم ايران و افکار عمومی مردم آزاده جھان ندارد

  .ھمه خامنه ای و احمدی نژاد با چالش ھا و بحران ھای فزاينده اقتصادی، سياسی و حتی ديپلماتيک مواجه ھستند
جويان، دانش آموزان، جوانان و ھمه مردم تحت ستم و آزاده، با گسترش اعتراضات مسلما کارگران، زنان، دانش

ميليونی خود در خيابان ھا، کارخانه ھا، دانشگاه ھا، مدارس و محالت عزم کرده اند با اتحاد و ھمبستگی طبقاتی خود 
 و جامعه ای بدون سانسور و و با سازمان دھی مبارزه ای ھدفمند و آگاھانه، کليت حکومت اسالمی را سرنگون کنند

اختناق، بدون شکنجه و اعدام، بدون نابرابری و تبعيض در ھمه عرصه ھای جنسی، ملی، اقتصادی، سياسی، 
  .اجتماعی و فرھنگی بر پا دارند
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