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  برای در خارج کشور، سياسی و اجتماعی و تحليل گرانانها و جامعه شناسن ي تئوریسبرخی ازاین روزها 

 و آگاهانه و یا ناآگاهانه برای این جناح حکومت ، تاریخچه می سازندبافندری می وتئ ،» سبز اسالمیموج«
  این ها دو ماه پيش ها و نوشته هایه در حالی که اگر به گفت.اسالمی در خارج کشور، بسترسازی می کنند

ر این  ب.می شودن معجزات رنگ سبز دیده  و»موج و یا جنبش سبز«رابطه با ن ها در آ در  ایمراجعه شود جمله
، برخی از  مطرح شداز سوی سيدحسين موسوی  سبز یا موججنبش که ٨٨  خرداد٢٢پس از وقایع  اساس،

گروه ها و شخصيت های فرهنگی، سياسی و اجتماعی سينه چاک تر و با حرارت تر از وی، به تعریف و توصيف 
  .این جنبش پرداختند

ی  تظاهرات ها، رادیو و تلویزیونی، سخنرانی هاایگفتگوهدر   گروه ها و شخصيت ها در خارج کشور،برخی از
 چه  خواننده انگشت به دهن می ماند که شنونده و تبليغ و ترویج می کنند که جنبش سبزمورد در چنان خود،

 در افتند؟می  جناحی از حکومت اسالمی  سياست های به دنبالچنين افراطیاتفاقی افتاده است که این 
 را با خود حمل کنند و یا بازوبند و  رنگ پارچه طوالنی سبزچگونهابقه می دهند که تظاهرات ها با همدیگر مس

ان که این روزها سخت  هایش ليبرال!نمایش دهند؟ در تظاهرات ها  کشانباندرول سبز  وبندندب سبز شال
ر تظاهرات  را د انواع پرچم هانيز شده اند و یا از حقوق بشر استفاده ابزاری می کنند، حمل» حقوق بشری«

پرچم «، » شمشير و خورشيد وپرچم سه رنگ با شير«، »پرچم سه رنگ بدون آرم «:هایشان توصيه می کنند
 در نشان دهند» رنگين کمان«و حتی به دليل این که خود و سياست هایشان و تظاهرات هایشان را » سبز

ن، به جای طرح شعارها و مطالباتی بنابرای.  اشاره می کنندنيز» سرخ« به باندرول های حاشيه سخنان خود،
 فقط  و ندارندکاری نوشته شود  با هر رنگی پارچه ایگونه بر روی مقوا و هر  خواهند رامین را مردم ایکه
 انتقاد ، از برگزار کنندگان فالن تظاهرات مثال از یک رادیو محلی در استکهلم.می اندازند را راه »جنگ پرچم ها«

يویورک و فرانسه، پرچم های سبز زیاد و طوالنی برافراشته شده بود چرا در فالن می شود که در تظاهرات ن
 نيز بالفاصله پرچم های سبز زیادی را  تظاهراتهمانتظاهرات استکهلم پرچم سبز کم بود؛ دست اندرکاران 

رهای خود برند تا از قافله همفک  به تظاهرات شان می،شير و خورشيدرم آ پرچم های سه رنگ بدون همراه با
ی که مستقيم و غيرمستقيم به بين همه گرایشاتدر خارح کشور، البته  .در نيویورک و فرانسه عقب نيافتند

  .  به نوعی هماهنگی آشکار و نهان وجود داردجنبش سبز اسالمی چراغ سبز نشان می دهند
 بر  در خارج کشور نيزرسيدهت و تظاهرات های ميليونی مردم جان به لب امعيار اعتراضواقعا اگر در حالی که 
 دی شکنجه و اعدام، آزا هرگونه لغوهم چون چرا این ها مطالبات مردم ، است جانی و آدمکشمتعليه حکو

 حکومت اسالمی ههمه زندانيان سياسی، لغو آپارتاید جنسی، دستگيری و محاکمه عاملين و عامرین سی سال
 را تبليغ دف برپایی یک حامعه آزاد و برابر و انسانی و مرفه و نهایت سرنگونی کليت این حکومت با هعليه مردم

    تاکيد نمی کنند؟و
 آیا .موسوی طرح ریزی و اعالم نشده استميرحسين ، توسط »جنبش سبزموج و یا  «به نام  و حرکتیجنبشی

 حکومت اسالمی، خامنه ای ریيس رهبرميرحسين موسوی، از عناصر اصلی و نفر سوم بعد از خمينی 
 سال ١٨ در کشتارهای  دست کم موسویوری و وی نخست وزیر قدرقدرت هشت ساله نبوده است وجمه

ح های نا نداشته است؟ آیا دعوا و کمشکش واقعی بين ج تعيين کننده اینخست حکومت اسالمی، نقش
اگر  است بر سر منافع مردم است یا بر سر تقسيم حاکميت؟ ده نيز رسيیتر به مرحله حاد که اکنونحکومتی

 زندانيان سياسی را آزاد و شکنجه و اعدام  همهبه جای احمدی نژاد، موسوی ریيس جمهور می شد آیا ایشان
موزش و آار می کرد؟ آیا دولت را از دین و ر آیا برابری زن و مرد را در همه شئونات اجتماعی برق؟ لغو می کردرا

، نراسندگان، روزنامه نگایدانشجویان، نو کارگران، زنان، حق طبيعی و مسلمپرورش جدا می کرد؟ آیا 
 و اعتصاب را به رسميت می شناخت؟ ایا با لغو  تشکلرا در برپایی و دیگر گروه های مردمی هنرمندان

 و اسب با تورم و گرانیتندستمزدهای همه مزدبگيران را ممی پذیرفت؟   را بيان و اندیشهسانسور، آزادی
 به ، همواره این است که وی در دوران تبليغات ریاست جمهوریز مگر غير ا! باال می برد؟ و آیا های دیگراقعی

 در مورد مطالبات مردم که در باال به ؟ ویدرکمی تداوم نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی آن تاکيد 
 ارزش از این رو، پرسيدنی است که چگونه و با چه. ورده استنيا جمله ای به زبان ،برخی از آن ها اشاره کردیم

 که ظاهرا  گروه ها و شخصيت های ملی، مذهبی، ليبرال و رفرميست در خارج کشور از برخیها و معيارهایی
 بخش ! ذوق زده به استقبال جنبش اسالمی موسوی شتافته اند؟خود را اپوزیسيون می نامند، اما این چنين

با شور و   نيزجمهوری خاتمی هشت سال ریاست رهده است که همين ها در دوکر فراموش نآگاه جامعه،
 و رهبر آن خاتمی رفته بودند و برای این سياست شنيع خود نيز انواع و »دوم خرداد «شوق زیادی به استقبال

ی خود را تکرار می کنند، کسی جدی همين ظنز تاریخاکنون نيز به دليل این که  .اقسام تئوری ها می بافتند
   .شان نمی گيرد

  
» ايلنا« تفصيلى با خبرگزارى آار ايران، در گفتگویی ارشد ميرحسين موسوى، مشاورعليرضا بهشتی، 

راه «، با اعالم اين آه محمد خاتمى و مهدى آروبى عضو شوراى مرآزى تشكيالت )١٣٨٨ مرداد ٢٨چهارشنبه (
  .هستند گفت آه عملى آردن تمام ظرفيت هاى قانون اساسى از اهداف این تشکل است» سبز اميد
شوراى مرآزى آوچك خواهد بود و : گفت» راه سبز اميد«ا اشاره به شوراى مرآزى تشكيالت بهشتى، ب

  .احتماال از پنج يا شش نفر تشكيل مى شود آه آقايان خاتمى و آروبى از جمله آن ها هستند
هم چنين به لحاظ جغرافيايى محدوديتى ندارد و در سراسر ايران مى تواند «اين نهضت : وى اظهار داشت

كل بگيرد چنان آه در طول انتخابات هم گام هاى اوليه شكل گيرى نهضت فراگيرى به طور طبيعى برداشته ش
  ».شد



در اين شبكه اجتماعى شوراى مشورتى و «: مشاور ارشد موسوى در باره ساختار اين تشكيالت گفته است
. و آار خود را انجام مى دهندآميته ها زير مجموعه شوراى مشورتى نيستند . آميته هاى مختلفى وجود دارد

  ».دبيرخانه اى هم شكل گرفته آه ارآانش را آم آم سامان مى دهد
 در » سبزجنبش«نيوز، درباره شعارهای  در گفتگویی کوتاه با قلم پيش از این نيز  ميرحسين موسوی،

 ساسی جمهوریشعارهایی مورد حمایت راه سبز ميليونی مردم است که فراتر از قانون ا«: اجتماعات گفت
جمهوری اسالمی نه  خواسته مردم دفاع از جمهوریت نظام در کنار اسالميت آن است و شعار. اسالمی نرود

موسوی، هم چنين با » .راهبردی دارد یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد در بيان این جنبه از مطالبات آنان نقش
ادی، عدالت و کرامت انسانی هستيم و این ها آز ما به دنبال«: های قانون اساسی افزود تاکيد بر ظرفيت 

آفرین مردم بر چارچوب قانون اساسی و  تاکيد گسترده و تحول  اهدافی هستند که تحقق شان با اجماع و
ما باید بدانيم برای آن که تغيير به سمت مطلوب . پذیر است کامل و دقيق آن امکان   شان برای اجرای مطالبه
و مرج  رد چنين چارچوبی جنبه سرنوشت ساز دارد و گرنه وارد یک دوران هرجگيرد، اجماعی در مو صورت

  »...خواهيم شد
 ناميد که به »راه سبز اميد«، موسوی تشکيالت جدید خود را )ایلنا( کار ایران  حکومتیخبرگزاریبه گزارش بنا 
های   ر آن است و شبکهرنگ سبز نماد این راه و مطالبه اجرای بدون تنازل قانون اساسی شعا« وی،  گفته

  ».شمار و گسترده در سطح جامعه، بدنه این جنبش هستند اجتماعی خودجوش و خودمختار بی
همه ما به «: تاآيد آرد ، در دیدار با اعضای انجمن اسالمی جامعه پزشكی ایران،وی: روزنامه نوروز نيز نوشت

آنيم بسيج برای مقابله با    داریم، چون فكر میسپاه عالقه ما به نهادهائی چون بسيج و. انقالب عالقه داریم
مقابل  آیا صف آردن سپاه و بسيج در. دشمن است و سپاه برای آن ایجاد شده تا در مقابل دشمنان بایستد

  ...» مردم لطمه به افتخارات آنان نيست؟
  

ترسازی می کنند، در چنين وضعيتی، کسانی که آگاهانه برای جنبش سبز اسالمی به ویژه در خارج کشور، بس
نيک می دادنند که عمال با حمایت از یک جناح حکومت اسالمی، نه تنها به بقاء حکومت اسالمی یاری می 

  .رسانند، بلکه حتی از سکوالریسم خود نيز مبنی بر جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش دست کشيده اند
و غيره نام می برند » راه سبز اميد«و یا » بزموج سبز، نهضت سبز، جنبش س«کسانی که در سخنان خود، از 

  . تشکيالتی آن را موسوی اعالم کرده است-حرکتی ست که مختصات سياسی 
 گرایشات مختلف سياسی در خارج کشور،  برخی حلقه اتصال نشان دهد که فوق این است نوشتههدف

  : اشاره می کنيمدر این جا به چند نمونه. موسوی و جنبش سبزی که وی رهبری می کند، است
  

  :اکبر گنجی، می نویسد
از سوی دیگر، با توجه به اختالف نظری که ممکن است در خصوص نماد ملی کشور وجود داشته باشد، «
توافق کرده ایم که هيچ پرچمی باال نبریم،و فقط از ) یعنی مشارکت کنندگان در کمپين جنایت عليه بشریت(ما

رنگ سبز چه معنایی دارد؟ معنای آن . در داخل کشور است، استفاده کنيمرنگ سبز که نماد جنبش مردم ایران 
این رنگ هر معنایی داشته باشد، متعلق به آنان است که . همان چيزی است که بازیگران جنبش می آفرینند

بش رنگ سبز را مهندس موسوی انتخاب نکرد، فاعالن و عامالن جنبش آن را بر تن جن. این رویداد را آفریده اند
  .پوشاندند
اخبار روز (» برساختن دموکراسی؟ یا دیکتاتوری دین و مليت و سنت؟) ٧(این رژیم چه باید کرد؟ : اکبر گنجی
   )٢٠٠٩ اوت ١۶  - ١٣٨٨ مرداد ٢۵  يک شنبه

از همين «: خارج از کشور می گوید» هموطنان«لحنی آمرانه خطاب به  اکبر گنجی، در مقاله جدید خود و با
، سبز سبز "جنایت عليه بشریت" نماد کمپين -دوم: ... صراحت تمام اعالم می کنيم ر شفاف و بهلحظه به طو

  !؟».نخواهيم برد است و ما هيچ پرچمی، جز نماد سبز باال
چيست؟ یا ایشان نماینده و » جنبش سبز«و رابطه آن با » کمپين جنایت عليه بشریت«منظور اکبر گنجی از 

   از ایرانيان است؟م بخشسخنگوی کدام جریان و کدا
است که خود را به عنوان نمایندگان ایرانيان معرفی می  آیا اکبر گنجی سخنگوی اپوزیسيون حکومت اسالمی

 ایشان ،کند؟ در حالی که ایشان رسيم و علنی خود را نماینده جنبش سبز در خارج از کشور می داند، بنابراین
محسن مخملباف نيز به نمایندگی از .  نظام می کوشدءت برای بقا طلبان حکومحنيز مانند موسوی و دیگر اصال

  . طرف ميرحسين موسوی، در سخنرانی های خود در جوامع بين المللی بر جنبش سبز تاکيد دارد
 است یک بار هم درباره نقش خود و می به دنبال کشف حقایق جنایت کارانه حکومت اسال واقعاگنجی، اگر اکبر

 ٦٧کوب های دهه شصت و کشتار زندانيان سياسی در این دهه به ویژه قتل عام سال دیگر دوستانش در سر
یک بار هم به عنوان .  در ترکيه، حرفی بزندمی سفارتخانه حکومت اسالدراز نقش و ماموریت خود . سخن بگوید

  .و غيره اشاره ای بکندنقش وی در سرکوب ها و ترورها و اعدام ها  بهپاسدار خمينی، 
برخی از برگزار کنندگان اعتصاب غذای نيویورک کسانی بوده  از همکاران و متحدان اکبر گنجی، منجملهبسياری 

 یاری رسانده میاند که در چند سال گذشته، در دفاع از یک جناح حکومت اسالمی، عمال به کل حکومت اسال
ی کمک به حکومت اسالمی و متحدان سياسی اش برا در مورد البی دوستان بنابراین، نظر اکبر گنجی. اند

  چيست؟ 
  

، نماينده دوره ششم مجلس شورای اسالمی، که مدت هاست در آمریکا به سر می برد، در فاطمه حقيقت جو
اين «: سخنرانی خود در اعتصاب غذای مقابل سازمان ملل در نيویورک، در رابطه با جنبش سبز، تاکيد کرد

ده است و بايد تاکيد کنيم به نام ملت ايران اجازه نخواهيم داد در جنبش سبز عامل اتحاد ايرانيان در کل دنيا ش
اعتصاب غذا؛ بيان اعتراض مردم توسط ، ١٣٨٨ مرداد ۵(» . سال آينده آب خوش از گلوی کودتاچيان پايين برود۴

  )نخبگان، سایت جنبش راه سبز
  
  



ستان به سر می برد، طی لانگ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت خاتمی که در سيدعطاءاهللا مهاجرانی
سخنانی در کانون توحيد لندن، به تحليل ارتباط ميان انتخابات و مبانی جمهوری اسالمی، از جمله در مورد موج 

  : سبز چنين تاکيد کرد
  ».توان در چهره آقای موسوی و کروبی دید زاللی و روشنایی این حرکت را می ... «
  

د از انتخابات ریاست جمهوری به نام جنبش سبز شناخته شده هم چنان جنبشی که بع«: دکتر اسفندیا رطبری
از سوی دیگر خشونت و نحوه رفتار . های اعتراضی بگذرد و شعار روزی نيست که بدون تظاهرات. ادامه دارد

های شکنجه، تجاوز و کشتارهای هواداران جنبش سبز روبه  اخبار. شود رژیم با مردم روزبه روز وحشيانه تر می
  :های این جنبش سبز ارزیابی نمود  توان به عنوان مشخصه های زیرین را می  فاکت. فزونی است

  .  رهبر این جنبش در وهله نخست حسين موسوی است-
  .  خواست این جنبش تجدید انتخابات ریاست جمهوری است-
  . باشد  هدف این جنبش ریاست جمهوری حسين موسوی می-
  )سایت ایران امروز(» . عظيمی برخوردار است این جنبش از حمایت مردمی-
 

  :، می نویسند»تداوم جنبش سبز«، در مطلبی تحت عنوان مهدی فتاپور
تا به امروز آقایان موسوی، خاتمی و کروبی نقش مرکزی را در هدایت و تداوم این جنبش بر عهده  .٥... «

گيری داشته و از نظرهدایت عملی و  رکت پی  های عمومی ح گيری خواسته آنان تا به امروز در پی. اند داشته
درست است این نقش توسط نيروهای سکوالر تا . اند ارائه تاکتيک های متنوع و ابتکاری توانایی نشان داده 

  ».زمانی که آنان برموضع خود استواری نشان می دهند، مورد تایيد قرار گيرد
 

عبدالکریم سروش، عطاهللا مهاجرانی، مسعود حضور ، جلسه گفت و شنودی با ٢٠٠٩ ژوئيه ١٨عصر روز شنبه 
 با عنوان انتخابات و عدالت و مشروعيت در نظام سياسی ایران در مرکز مطالعات آفریقایی و بهنود و فرخ نگهدار

جنبش « خرداد و مسير آینده ٢٢برگزار شد، که تمرکز اصلی سخنرانان، انتخابات ) سواز(شرقی دانشگاه لندن 
  .بود» سبز
ران در سالن اکثرا از نوارهای سبز در دور دست، سر و یا بازو استفاده کرده و تعدادی هم شال های سبز حاض

  .انداخته بودند
  

يبانی از مبارزات دستاوردها و چالش های پيش روی کارزار پشت« در مطلبی تحت عنوان ،مهرداد درویش پور
ه است، از کرددرج » اخبار روز«سایت ، در ٢٠٠٩ اوت ١٣  - ١٣٨٨ مرداد ٢٢  شنبه  پنجکه در تاریح » مردم ایران

بدین ترتيب پرسش این جا است که آیا حقوق بشر می تواند مبنای مشترک چهارچوب «: جمله می نویسد
کاری با دیگر گروه ها بود و یا ما می بایست جایگاه جنبش کنونی فعاليت قرار گيرد؟ و یا باید در پی گسترش هم

و نماد سبز را در فعاليت های خود برجسته تر کنيم؟ در استکلهم دعوت از افراد اصالح طلب برای سخنرانی و یا 
دعوت از منصور کوشان که در دفاع از جنبش و نماد سبز سخن گفت، نشانه توجه به اهميت حضور جنبش 

و " جمعيت"عالوه بر آن من خود دائما بر ضرورت وجود گروه های سبز در . ت های ما استسبز در فعالي
  ».تظاهرات آن، همکاری با آن ها و تشویق شان به استفاده از رنگ سبز در تظاهراتمان پافشاری کرده ام

  
 شان،» جمعيت « نکرده است که همکاران وی در به این مساله ای خود، اشارهنوشتهالبته درویش پور در این 

به کسانی که بر عليه جناح های حکومت اسالمی و به ویژه شعار سرنگونی حکومت   خود، هایدر تظاهرات
 تا آن ها را از صف تظاهرات بيرون  و به دور از هرگونه نزاکتی برخورد می کنند با خشمه بودند داد رااسالمی

 یکی از عناصر این جمعيت، بی شرمانه در رادیوهای محلی از جمله به زنانی که  روز بعد از این تظاهرات،.کنند
 شناخته شده هستند،  و مخالف سرسخت حکومت اسالمی به عنوان فعال فرهنگی و اجتماعیاستکهلمدر 

ی  در مقابل دانشگاه به مخالفين فحاش،٥٧ زهرا خانم کسی بود که در اوایل انقالب. دناممی ها » زهرا خانم«
 مذهبی - اکثریتی، ملی - طيف توده  بخش هایی از طرفداراناکنون سی سال پس از انقالب بهمن،. می کرد

 جمع شده اند تا »جمعيت« در گروهی به نام  دور هم،...، ليبرال ها وها، اتحادیه ایرانيان، جمهوری خواهان
 اند نخست مانع سر دادن شعار تظاهرات هایی را برگزار کنند، همواره در این تظاهرات ها سعی کرده

 این شعار را  اجباراسرنگونی حکومت اسالمی شوند؛ اما هنگامی که موفق نشدند اجبارا برخی از آن ها نيز
 که در گذشته مخالف کليت حکومت اسالمی و باشند اگر هم در ميان این گروه کسانی  از این زو،.نده اتکرار کرد

، به جنبش »سرنگونی حکومت اسالمی«با جلوگيری از سر دادن شعار خواهان سرنگونی آن بودند، اکنون 
 ی سياسی و اجتماعیهم چون تالش ها .سبز، یعنی این جناح حکومت اسالمی چراغ سبز نشان می دهند

قبل از این که به نفع مردم ستم دیده و زحمتکش ایران منجر شود، آشکارا به نفع جناح اصالح طلبان حکومتی 
از دست اندرکاران این . برود نه حکومت اسالمی» احمدی نژاد «،نيست که شعار اصلی این هابی جهت . است

پرسيدنی است آیا شعار سرنگون باد حکومت اسالمی با حقوق بشر خوانایی دارد یا شعارهایی » جمعيت«
 وی تظاهرات تانگبلند از  چرا شما.نظير مرگ بر خامنه ای و مرگ بر احمدی نژاد و یا این و آن عنصر حکومتی

شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر احمدی نژاد را مستقيما سر می دهيد اما مانع شعار سرنگونی حکومت 
. اعدام ممنوع استکمبودهای زیادی وجود دارد اما در هر صورت  در قوانين حقوق بشر د؟می شویاسالمی 

 این و آن را سر می دهيد این تناقض شما که خود را فعال حقوق بشری معرفی می کنيد چرا شعار مرگ بر
 می در اولی سرنگونی یک نظام مطرح است و مرگ هيچ آدمی تبليغ نسياسی تان را چگونه توضيح می دهيد؟

در  ،»جمعيت« اینبنابراین، . سر داده می شود» مرگ مرگ«در حالی که در دومی آشکارا مساله ؟ دگرد
  !دنبال کدام سياستی در چارچوب حکومت اسالمی می گردد؟ اسالمی، به شعار سرنگونی حکومتمخالفت با 

  
  :١٣٨٨ مرداد  ٨، علی خاوری رهبر حزب توده ایرانبا » یونگه ولت«از گفتگوی 

توانيم بگوئيم اینست که وی با اعالم برنامه خود و موضعی که در  اما آنچه در باره مير حسين موسوی می «
اینست دليل آن که .  تاکنون در کنار جنبش مردم ایستاده است خاذ کردهبرابر تقلب و دیکتاتوری رژیم کنونی ات



حزب توده ایران نيز با قاطعيت از .  انتقاداتی که دارند، رهبری او را پذیرفته اند مردم معترض، عليرغم تمام
   »...کند جنبش با شکوه مردم حمایت می

  
 ١۶  - ١٣٨٨ مرداد ٢۵  شنبه يک، به تاریح )اکثریت (اعالميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ایران

  :دیس، می نو»راه اميد سبز«، در سایت احبار روز درج شده است، در مورد ٢٠٠٩اوت 
ضرورتی که توسط ميرحسين موسوی و بخشی از نيروهای سياسی درک شده و الگوهائی هم در این ... «

 تشکيل حزب سياسی و سپس جبهه مطرح گردید و در در طرح پيشنهادها ابتدا. زمينه پيشنهاد شده است
ولی هنوز ساختار این نهضت . از جانب موسوی به ميان کشيده شد" راه سبز اميد"روزهای اخير نهضت فراگير 
   .و برنامه آن اعالم نشده است

 است و این جنبش هم دارای رهبری. های کالسيک است  جنبش اعتراضی برآمده از انتخابات متمایز از جنبش
  سو مواضع ميرحسين موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی و ایستادگی آن  از یک. یاب است هم خودسامان

ها در مقابل بلوک قدرت، در پيشبرد و تداوم جنبش نقش موثری داشته و دارد و آن سه تن روی بخش قابل 
از سوی دیگر ساختار . ساس هستندها ح  توجهی از مردم اتوریته دارند و مردم نسبت به مواضع و حرکات آن

ای با هم قرار   ای و شبکه  ای است و فعالين این جنبش در ارتباط زنجيره  جنبش اعتراضی به صورت شبکه
  »...دارند

این ها نمونه هایی از موضع گيری ها و اظهارنظرهایی است که در توجيه برپا کردن بساط جناحی از حکومت 
  . استدر خارج کشور

 
در خارج » جنبش سبز« که در باال به عنوان نمونه هایی اشاره کردیم این چنين برای پهن کردن بساط آن هایی

 . قطعا دارند! از گذشته سياسی رهبری این جنبش خبری ندارند؟ واقعاکشور، زمينه سازی می کنند، آیا
که اين سمت در  ، قبل از اين١٣٦٨ تا ١٣٦٠ یها نخست وزير سال  رهبر جنبش سبز،،یموسوميرحسين 

عنوان نامزد ه  ب بعد بيست سال هشت سال نخست وزیر این حکومت بود، حذف شود،یاساس  قانونیبازنگر
 برای نجات آن و با وفاداری به  نگران آینده نظام بود عميقا، به گقته خودش دليل این که به»اناصالح طلب«
 . نه شد وارد صحنامزد ریاست جمهوری، به عنوان »اشی و قانون اساسی  اسالمنظام جمهوریصول ا«

کند، عضو ارشد حزب عراق مديريت  ايران و  جنگی در دوران طوالنرا دولت  قبل از این که استی کسیموسو
  انقالب خونين سرکوب قدرت بر آمده ازی و در اخذ تصميمات اساسن بودآی اسالمی و سردبير نشریه روجمه
در سال های اوایل انقالب، سرکوب زنان، کارگران، . ء کرده استایفا  ایجستهبر   مردم ایران، نقش٥٧

کرکشی به ترکمن صحرا و کردستان و اعدام های دسته لشدانشجویان، حمله به تجمعات، به روزنامه ها، 
، ی مستقيم نخست وزیرنظرسازمان امنيت زیر .جمعی و غيره توسط این حزب سازمان دهی و رهبری می شد

 داخل و خارج کشور، ی ترورها سرکوب ها، دستگيری ها، شکنجه ها، مخوفی بود که درییکی از سازمان ها
 ی که در انفجار عليه مقر فرماندهکرده استمتهم موسوی را  اياالت متحده یحت . داشتنقش برجسته ای
د، به کشته شدن بيش از دويست و چهل تن آنان ش منجر  که١٣٦٤ خود در بيروت در سال یتفنگداران دريائ

   .دست داشته است
 شورای سابق مجلس يسی ری کروبی و مهدی ميرحسين موسو ریاست جمهوری اخير، انتخاباتحکهضدر م

 فرمانده سابق ی، محسن رضائ بودند و احمدی نژاد از جناح اصولگر وعنوان دو نامزد اصالح طلبه  باسالمی،
 .ندکاندید بودعنوان نامزد مستقل ه  ب نيز ظاهراسپاه پاسداران

 رنگ ، هر نامزدیتلويزيون) یلوگو( انتخاب نشانه ی برایقرعه کش  یکدردر مناظره های تلویزیونی نامزدها، 
 .گرديد»  سبزجنبش« که بعدا تبديل به نماد اين یرنگ.  شدیموسو سبز نصيب ميرحسين

 کل نيرو هاي یفرمانده. کندی م  را تعيينکالن اين رهبر است که سياست ها  جمهوری اسالمی،در نظام
 ی، فقهاء، نصب و عزل و قبول استعفایهمه پرس مسلح، حق اعالن جنگ و صلح و بسيج نيرو ها، فرمان

، رئيس ی اسالمی جمهوری صدا و سيمایقضائيه، رئيس سازمان انحصار ترين مقام قوهی  نگهبان، عالیشورا
، یانتظام  وی نظامی نيرو های عال، فرماندهانیفرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالم ستاد مشترک،
 ی تحت بعضیتواند حتی م ی و. سه گانهیچنين حل اختالف و تنظيم روابط قوا است و هم همه از آن او

عنوان نائب امام غايب ه  بیدر واقع رهبر ، شريعت در بگذرد و باين ترتيبی و حتیشرائط از اصول قانون اساس
 )یاصل پنجاه و هفتم قانون اساس(. زمين است یر رو اقتدارات مطلق تقريبا نامحدود دیمدع

 و ی اقتصادی در زمينه هایمديريت امور جار  شخصيت دوم کشور تنها مسئول تدارکات و،رئيس جمهور
 از جانب اوست که خارج از هر نوع کنترل ی انتصابیها ار گان  ویهم در زير سايه سنگين رهبر  و آنیاجتماع

  . ندکنی  عمل میو نظارت مردم
  صدر اولين رئيس جمهور منتخب در یابوالحسن بن ی انقالب آقایسال پس از پيروز تر از يک کم ١٣٥٨در بهمن 

از سمت خود بر کنار  »یيت اهللا خمينآ« در تعارض با ،١٣٦٠  نامزد اين سمت است که در خرداد٩٥ اواسط سال
زمان با  هم ١٣٦٨تا  ١٣٦٠ بين یمنه ا خای حکومت اسالمی، علی رهبر کنونیدو دوره رياست جمهور. شد

 با تحميل ی در واقع آيت اهللا خمين.شودی م  از همين تنش در قلب نظامیجنگ ايران و عراق نيز مواجه با نوع
 .کندی  محدود میجمهور وقت را به امور تشريفات عنوان نخست وزير، نقش رئيسه  بیموسو

در واقع .  استیين رهبر جديد همراه با ابهامات و مشکالت تعيی،با در گذشت آيت اهللا خمين، ١٣٦٨در سال 
شبه به لقب آيت   يکاما.  بيش نيستیشود حجت االسالم ساده ای  بر گزيده می وی که به جانشينیخامنه ا

خامنه  است که از ی رفسنجان هاشمیمديون  راناگهانی اين ترفيع  ای خامنه. می یابد ترفيعی العظمائاهللا
تا  ١٣٦٨ یها  در سالی دو دوره رياست جمهور وی.گيردی عهده مه  را بیاست جمهورسمت ري  پسای،

  .را عهده دار است ١٣٧٦
ی می  دو دوره رياست جمهورنيز» اصالحات« ریيس جمهور از جناحعنوان ه  بیمحمد خاتم ،١٣٧٦ سال از

   .، می رسد نژادی احمد، پست ریاست جمهوری به محمود١٣٨٤در سال  .شود
ی، در تبليغات قبل از مضحکه انتخابات ریاست جمهوری و وقایع پس از آن، همواره در موضع گيری های موسو

حکومتی که سی سال است . خود، به تداوم و حفظ نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی آن تاکيد می کند
ش، ایران را به یک با همه قوانين ارتجاعی و قرون وسطایی جهل و جنایت اسالمی و ارگان های سرکوب ا



زندان بزرگی برای اکثریت شهروندان آن تبدیل کرده است و جنایات بی شماری عليه بشریت مرتکب شده 
  .است

قانون اساسی حکومت اسالمی و دیگر قوانين این حکومت، قوانين قرون وسطایی و ضدانسانی هستند و 
و ندوین شده اند و کم ترین ربطی به حقوق صرفا بر اساس قوانين ارتجاعی و جهل و جنایت اسالمی نتظيم 
برای مثال، در مقدمه قانون اساسی حکومت . جهان شمول انسان و آزادی های فردی و اجتماعی آن ندارند

قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مبين نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سياسی و «: اسالمی، می خوانيم
 این قانون آمده ٥اصل «و یا این که  در » ...ضوابط اسالمی استاقتصادی جامعه ايران بر اساس اصول و 

   امر و امامت  واليت  ايران  اسالمی در جمهوری"   فرجه  تعالی  اهللا عجل" عصر   ولی  حضرت  غيب در زمان«: است
   عهده  يكصد و هفتم ل اص  طبق  آه ، مدير و مدبر است ، شجاع  زمان  به ، آگاه  و با تقوی  عادل  فقيه  بر عهده امت
  » . گردد  می دار آن

بنابراین، قانون اساسی حکومت اسالمی، قانون جنگل است و در آن انسان موجودی تسليم شده در برابر 
حاال ميرحسين موسوی، پس از سی سال حاکميت . است» والیت امر و امامت امت«نمایندگان خدا، یعنی 

 در حفظ و تداوم  راراه نجات آن ها و به مردم وعده سرخرمن می دهدجهل و جنایت جمهوری اسالمی، باز هم 
، جز ریاکاری سياسی چيز دیگری  خود می داند ریاست جمهوری آن ونظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی

احمدی نژاد هم در .  در وعده های این چنينی عناصر حکومت اسالمی، کم ترین جای تعجبی وجود ندارد!نيست
 بياورد، وی نه تنها »مستضعفان«  سفرهچهار سال پيش انتخابات وعده داده بود که پول نفت را بر سرتبليغات 

به چنين وعده خود عمل نکرد، بلکه با دست درازی به سفره خالی مردم، هر گونه اعتراض بر حق بخش های 
دا سرکوب کرد؛ دانشگاه ها را به  معلمين و پرستاران و غيره را شدی تامختلف مزدبگيران از کارگران کارخانه ها

 فعالين زنان را به زندان انداخت و در خيابان  فعالين دانشجویی را زندانی و شکنجه کرد؛گورستان تبدل نمود و
 بنابراین، اگر موسوی هم .ها حرمت جوانان را با ضرب و شتم و زندان و شکنجه های وحشيانه لگدمال کرد

تصادی و جو سياسی حاکم بر جامعه شاید با تغييرات جزئی ادامه می ریيس جمهور می شد این وضعيت اق
همان طور که در دوره هشت ساله ای که حناح اصالح طلب هم ریاست جمهوری و هم مجلس را در . یافت

  .اختيار داشت، تغيری در جهت بهبود وضع اقتصادی، سياسی و اجتماعی مردم به وجود نياوردند
 ی سال حاکميت جمهوری اسالمی، از عناصر مهم این حکومت در همه سياست در این س هم چنينموسوی،
 سال نخست این ١٨ حضور داشته و در همه جنایات آن بر عليه بشریت، به ویژه در ، های کالن کشورگذاری

  ! بنابراین، آزموده را، آزمودن خطاست.حکومت، نقش مستقيم ایفاء کرده است
 ریاست جمهوری بيش تر  پست در حالی که شانس موسوی برای رسيدن به،١٣٨٨خرداد  ٢٢در بازی انتخابات 

ی  خامنه ا ناگهان پيروزی موسوی را بر احمدی نژاد نشان می داداز احمدی نژاد بود و شمارش آرای اوليه
ی  از دفاتر اخذ را را ناظرين و نمايندگان نامزدها، در همان زمان.اعالم کرد که احمدی نژاد ریيس جمهور است

 .رسد ی نمییجاه  بنيز اعتراضات مشترک سه نامزد رقيب .اخراج می کنند
 به حدی آشکار بود که  تقلب مساله اما این بار،رح بودط ماسالمی در همه شبه انتخابات های حکومت تقلب

 به ، و شورای نگهبان حاکم جناح خود با آغاز اعتراضات سرانجام.همه طرفين را دچار شگفتی و شوک کرد
 تاثيری يون رای تقلبی اما در عين حال تاکيد کردند که این سه ميل.نمودند اقرار  سه ميليون آرای در حدودقلبت

تا این که دو نامزد ریاست جهموری موسوی و کروبی . در نتایج انتخابات و ریيس جمهوری احمدی نزاد ندارد
 ات اعتراض، خود خواستند در چارچوب قانوننسبت به این تقلب آشکار عکس العملل نشان دادند و از طرفداران

يابان ها بریزند و با نيز به خ مردم جان به لب رسيده  کهاین مساله فرصتی بود. ت آميزی را برگزار کنندلممسا
  .کومت، اعتراض خود را وسيع تر کنندحشعارهایی عليه سر دادن 

و موج سبز وی، پاره ای از تن واحد موسوی را پيش کشيد در واقع » موج سبز«در چنين شرایطی، موسوی 
 - از این جنبش ملی  گروه ها و عناصری که به ویژه در خارج کشور آن بنابراین،.هستندحکومت اسالمی 

 ست هایا سي بای سياسیهتج هم  به نوعی حمایت مستقيم و غيرمستقيم می کنند، همگیمذهبی
 سبز وی به دنبال آن استموسوی و جنبش  هدفی که یعنی .دارند موسوی و کروبی و طرفداران آن ها

تغييراتی در نحوه مدیریت در چارچوب همين نظام جمهوری اسالمی و اجرای کامل قانون اساسی آن است نه 
 بنابراین، الزم نيست آن بخش از گروه ها و شخصيت های سياسی و اجتماعی خود .چيزی بيش تر و نه کم تر

مردمی که از سرکوب های سياسی و . سبز تاریخچه و تئوری ببافندرا این قدر خسته کنند و برای جنبش 
. وری ها قائل نيستندئ به لبشان رسيده است پشيزی برای این تمی جانشانفشارهای اقتصادی حکومت اسال
حکومت اسالمی را :  فریاد زده اندشان و به شيوه و لحن خودشاننی اخيريوزیرا آن ها در تظاهرات های ميل

ناحی از حکومت اسالمی نزدیک می شود، در مقابل خواست جبنابراین، هر گروه و فردی که به  !نمی خواهند
  .اکثریت مردم ایران قرار می گيرد

 و  دست به گریبان است تاريخ خودیبحران ها  از سخت ترينی با يکحکومت اسالمی  کليتدر چنين شرایطی،
 به ویژه جناح حاکم از این رو،. جهان ندارد  آزادهمی مردم عمو و افکارران در ميان اکثریت مردم ایجایگاه چندانی
 دیپلماتيک  حتی فزاینده اقتصادی، سياسی و و بحران های نژاد با چالش های خامنه ای و احمدو در راس همه
  .مواجه هستند

ش اعتراضات کارگران، زنان، دانشجویان، دانش آموزان، جوانان و همه مردم تحت ستم و آزاده، با گسترمسلما 
 با اتحاد و همبستگی  کرده اند عزمميليونی خود در خيابان ها، کارخانه ها، دانشگاه ها، مدارس و محالت

 و جامعه  کليت حکومت اسالمی را سرنگون کنند و با سازمان دهی مبارزه ای هدفمند و آگاهانه،طبقاتی خود
ض در همه عرصه های جنسی، ملی، يرابری و تبعی بدون سانسور و اختناق، بدون شکنجه و اعدام، بدون نابا

  .اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی بر پا دارند
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