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 پرسش از صاحب نظران و حاميان جنبش سبز 5

 بهمن گذشت 22نگاهي به آن چه در 

دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 
 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد

ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان با 
هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 

حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم
ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  

با آگاهی به نيازهای جامعه و . پيشروی استبداد ندارد
جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 

آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 
برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 

 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 جمشيد اسديبهمن، به كجا؟       22پس از :  جنبش سبز

 و آنچه که در اين روز گذشت  چيست؟ 1388بهمن  22نظرتان در مورد 
 

بهمن امسال، به مناسبت سی و يکمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی، به نسبت ديگر بپاخيزی های جنبش سبز، به ويژه تظاهرات   22حقيقت اين است که شرکت مردم در مراسم 
دو دليل عمده می توان برای اين . الشعاع قرار دهند به اين معنی که تظاهرکنندگان نتوانستند در هدف از پيش گفته خود موفق شوند و مراسم دولتی را تحت. روز عاشورا، ناموفق بود

 :        ناکامی برشمرد
 تدابير شديد امنيتی حکومت برای کنترل حوادث •
 .»اسب تروا«ناکارآمدی طرح  •

يادآوری می کنم که بر مبنای اين طرح قرار بود که پشتيبانان جنبش سبز به درون . بهمن نشان داد که حاکميت تا چه حد برای کنترل و سرکوب نيروهای خود را بسيج کرده بود 22
  .کنند شوند و در زمان و مکان مناسبی با نشان دادن نمادهای سبز شروع به اعتراض  راهپيمايی هواداران دولت وارد 

اما به يک اصل کلی می توان .  روند فراداست را بايد ديد. های آزادی خواهانه مردمی را نمی توان به رويدادهای روزانه فروکاست البته اين شکست جنبش سبز نيست، چرا که  جنبش
به اين معنی که در ذهن از اميد به بهبودی . ناپذيرتر می شود تر برخورد کند،  جنبش هم در پندار و کردار تندروتر و سازش اشاره کرد و آن اين است که هر چقدر حاکميت مستبد خشن

 .دهد در چارچوب نظام می برد و در عمل هر گاه که بتواند واکنش سخت نشان می
که خواستار رسيدگی به شمارش آرا در چارچوب نظام " رای من کو؟"خرداد تا به امروز مقايسه کنيد شعار  22نگاه کنيد به شعارهای جنبش از روز بعد از تقلب در انتخابات 

 .که گزينه ای ملی است در برابر نظام جمهوری اسالمی" جمهوری ايرانی"جمهوری اسالمی است را با شعار 
حتی ممکن است . بهمن موفقيتی است موضعی و موردی و رژيم نمی تواند هيچ اميدی به تداوم آن داشته باشد 22کوتاه سخن اين که موفقيت نسبی رژيم در کنترل اوضاع در روز 

 .جنبش در فکر و باطن بيشتر از رژيم بگسلد و در عمل با خشونت و تندروی به رژيم واکنش نشان دهد
بهمن، برای تداوم مبارزه  22درس جنبش سبز از تجربه پر اشتباه . بهمن درس گيرد و مبارزه را هشيارتر و کارآمدتر ادامه دهد 22از اين همه گذشته جنبش سبز می تواند  از تجربه 

 .بسيار پر ارزش خواهد بود
 

 نقاط ضعف و قدرت جنبش سبز در مرحله کنونی چيست؟
 

از همين رو سرکوب و زندان . يعنی جنبشی است ريشه دار در اجتماع و به همين اعتبار جزويی از خواست های واقعی جامعه است. مهم ترين قوت جنبش سبز مردمی بودن آن است
 . اما چنين خاموشی اصل خواست مردم را به زير سئوال نخواهد برد. هر چند که ممکن است آن را وادار به خاموشی کند. و تجاوز آن را از ميان نخواهد برد

 می من از همان آغاز برآمدن نسبت به نبود رهبری در جنبش سبز نگران بودم و آن را مهم ترين نقطه ضعف جنبش علت ضربه پذيری آن می دانستم و.  اما در مورد نقطه ضعف
، ضمن بزرگداشت 2010، در اوايل ژانويه )، سايت گويا2010ژانويه  4، 1388دی  14، دوشنبه !بيم ها و اميدها: جنبش سبز(در گفتگويی با سعيد قاسمی نژاد و ياسر بهرامی . دانم

موجود ) com.blogspot.assadioniran://http(اين گفتگو هنوز در سايت گويا و سايت خودم . مقاومت موسوی و کروبی در مورد نبود رهبری انتقاد کرده و هشدار داده بودم
 .ی قوت جنبش سبز بيان کردند نبود رهبری متمرکز را به عنوان نقطه شوربختانه بسياری و حتی خود آقای موسوی هم . است

سخن مخالفت کردند و يا آن را قابل بحث آن در همان اوان در يکی از جلسات پالتاکی شورای اتحاد جمهوری خواهان هم دو باره به اين مسئله اشاره کردم که رفقا به اتفاق آرا يا با 
البته باعث نهايت خوشوقتی است که وقتی پس از دو ماه، عباس عبدی که بی شک يکی از روشنفکران برجسته کشور است، . شيفتگی بيشتر از آن بود که جای بحث گذارد. ندانستند

 .به همين مسئله رهبری اشاره کرد، رفقای اتحاد جمهوری خواهان هم به يمن آن مصاحبه به ياد مسئله رهبری افتادند) دويچه وله(طی مصاحبه ای با بخش فارسی راديوی آلمان 
ن کمترين مورد توجه و يا دست کم انتقاد رفقا اي هر چند که چند تن از رفقا در اين مورد واکنش مسئوالنه تری از خود نشان دادند، اما نه انتظار داشتم و دارم که نوشته ها يا گفته های

ها و تحليل های کسی را ته مگر از اين که آن و چند نوشته ديگرم در سايت اجا منتشر نشد، جز تذکری، گله هم کردم؟ می دانم رفقا کار مهم تری دارند تا اين که نوش. قرار گيرد
 . بخوانند که هوادار اقتصاد بازار بنياد است

ست، ميانه روی و راديکاليسم و ادربه گمانم ديگر نقاط ضعف جنبش نشاندن چهره های مقاومت به جای رهبری، مطرح کردن گزينه تله انداز راه حل در درون يا برون نظام، بحث ن
 .  به شرح اين نکات باز نمی گردم چون در همان گفتگوی بلند با سعيد قاسمی نژاد و ياسر بهرامی شرح آن ها رفته است. فروکاهيدن جنبش سبز به جنبشی جوان است

 
 ادامه و حرکت جنبش سبز در روزها و هفته های آينده را چگونه می بينيد؟

 
از زمان برآمدن تا به امروز جنبش سبز به هيچ يک از خواسته های خود دست نيافته است، پس . جنبش سبز مردمی و اجتماعی است و از همين رو به مبارزات خود ادامه خواهد داد

 چه دليل و انگيزه ای دارد که از بپاخيزی و چالش گری دست بدارد؟
اما افزايش سرکوب دو پيآمد ناگوار برای حاکميت در . البته هر چه جنبش ادامه و گسترش يابد، حاکميت مستبد بر تنها راهکاری که می شناسد، يعنی سرکوب و خشونت، خواهد افزود

هايی که نمی خواهند شريک حاکميت مستبد در به بند کشيدن، شکنجه، تجاوز،  يکی راديکال شدن جنبش همچنان که شرحش رفت و ديگر ريزش در ميان خودی: پی خواهد داشت
اين دورنمای دلگرم کننده ای برای کشور نيست، اما در اين جا سخن نه بر سر  .راديکال شدن مردم می تواند تا به دست گرفتن اسلحه پيش رود. فشار ويا کشته هم ميهنان خويش باشند

 .خواسته های من، که بر سر تحليل عينی از اوضاع و شرايط است
قربانی مردم شوربختانه به صورت کشته و زندانی و زخمی است و قربانی حاکميـت خوشبختانه به صورت شکاف در . با افزايش سرکوب، مردم و حاکميت هر دو قربانی خواهند داد

 . دستگاه و پيوستن بسياری از خودی ها به صفوف مردم
با تجربه پيش از اين، آيت اهللا خامنه ای می ترسد که مبادا بازهم کسانی از ميان پيرامونيان و . قدرت او ظاهری است و بستگی به ترس شهروندان دارد. مستبد از همه می ترسد

 .همراهان نزديک او، کسانی همچون رفسنجانی، خاتمی، کروبی و موسوی به اردوی مخالف و مقابل بپيوندند
 

 راهکارهای پيشنهادی شما چه می باشد؟
 

جنبش سبز پراکنده و خودجوش است . تاين درست که شمار هواداران چنبش سبز بسيار بيشتر از شمار آمران و عامالن ارتجاع حاکم است، اما اين برای برد در توازن قوا کافی نيس
 .جنبش سبز می بايستی سياسی شود، رهبری پيدا کند و سازمان يابد. و ارتجاع سازمان يافته و مسلح

ت روشن سياسی تبديل واسجنبش سبز می بايستی هر چه زودتر از جنبش خود جوش و اعتراضی و مزاحمت ساز برای حاکميت به جنبش سازمان يافته، با رهبری متمرکز و باخ
حتی . ج مردم نمی شوندبسيالبته اين کار آسانی نيست؛ چرا که به دليل فروپاشی و شکست ايده ئولوژی های سياسی در ايران، سازمان های سنتی موفق به سازمان دهی و .  شود

از همين روست که جنبش اعتراضی مردم به شکل گسترده ای خودبخودی  و خودجوش . ارزش ها و گفتمان های تازه ای که مورد اقبال مردم اند هنوز سامان و سازمانی نيافته اند
 .فنآوری های اطالعاتی و مخابراتی نو هم در اين مورد، مورد استفاده قرار گرفتند. باقی مانده است

در اين مورد در عين حال می بايستی به شدت از کسانی که فقدان . اما بديهی است که بدون رهبری و بدون سازمان و سازمان دهی هيچ جنبش و بپاخيزی مردمی موفق نتواند بود
 .رهبری آرايش کردند و آن را ستودند انتقاد کرد

 
 نيروهای اپوزيسيون در برون مرز برای پيشبرد جنبش سبز در ايران چه می توانند کرد؟

 
 . افشاگری رژيم به زبان فارسی به جای خود نيکوست، اما امروز گفتن و نوشتن به زبان فرنگی شايان کمال اهميت است. روشن کردن اذهان عمومی و رسانه ها

http://assadioniran.blogspot.com�


 و آنچه که در اين روز گذشت چيست؟ ١٣٨٨بهمن  ٢٢نظرتان در مورد 
 

پرسش کننده گرامی پاسخ های پرسشهای خود را در گفت و شنودهای انتشار يافته و نيز قسمت اخر اين نوشته . اين پرسشها، موضوع بحث دراجتماع کلن نيزبودند
 :با وجود اين، به اختصار به اين پرسشها پاسخ می دهم. می يابد

تکرار شده است، جنبش نمی بايد خود را در حصاری  -بيشتر �در جامعه ايرانی احتماال  -بنا بر قاعده ای که حاصل تجربه بشر است، تجربه ای که در جامعه ها، 
بنا بر اين قاعده، نمی بايد از مردم خواسته می شد که در محلی حاضر شوند که رژيم آن را به . اگر زندانی کرد، می ميرد. محصور کند که استبداديان می سازند

 –اين هوشياری مردم بود که سبب شد فريب رژيم کارگر نشود و ميدان آزادی خالی بماند و جهان از بی کس و کاری رژيم مافياهای نظامی . حصار بدل کرده بود
 . مالی آگاه بگردد

اصل راهنما و هدف هستند که روش را به عقل : اما چرا اين روش اتخاذ و به مردم پيشنهاد شد؟ پاسخ به اين پرسش، که پاسخ به پرسش دوم نيز هست، اينست    
پس وقتی اصل بر اين باشد که در محدوده رژيم عمل بشود و هدف نيز تصدی دولت و . تا کسی هدفی را تصور و تصديق نکند، روش به عقل او نمی آيد. می آورند

، روشی که می تواند به ذهن آيد، همان می شود که در -که نيستند  –حتی اجرای اصولی از قانون اساسی بگرددکه گويا بيانگر حقوق انسان و حقوق مردم هستند 
تغيير روش موکول به تغيير . داخل و خارج از کشور از سوی کسانی به مردم پيشنهاد شد که محل عمل سياسی را درون رژيم و هدف را اصالح آن گمان می برند

هرگاه اصل راهنما واليت جمهور مردم بگردد، فراخنای عمل بيرون از رژيم و درون ايران می شود و هدف هر . اصل راهنما و هدف، در نتيجه، محل عمل است
 . حرکت را اين اصل، متناسب با اين فراخنا، معين می کند و روش را نيز هدف مشخص می گرداند

کردن است و ميدان عمل، محدوده رژيم است، روش پيشنهادی نمی تواند جز اين باشد که مردم در همان مسير  »قانون اساسی «وقتی هدف، واليت فقيه را تابع     
 :نتيجه اين روش پيشنهادی، يک پيروزی و دو شکست می شود. به حرکت درآئيد که رژيم معين می کند و در همان محل گرد آئيد که باز رژيم معين می کند

هزار تن را  ١۵٠تا  ١٠٠بنا بر يک ارزيابی دقيق، بسا رژيم می توانست . هزار تن را نتوانست در ميدان آزادی گرد آورد ۵٠رژيم شکست خورد زيرا بيشتر از ● 
رفدار هستند، د طدر ميدان آزادی گرد آورد اما چون نمی خواست در ميدان شعاری بر ضد رژيم داده شود، ميدان را محصور کرد و جز به گروههائی که مطمئن بو

آنها هم که رفته بودند تا مخالفت خويش را با رژيم ابراز . با وجود اين، در ميدان آزادی، کم شماری بر ضد رژيم و احمدی نژاد شعار نيز دادند. اجازه ورود نداد
. بهمن را روز جنگ با مردم کرد و ميدان آزادی شهادت داد که رژيم در ايران بی کس است ٢٢ورشکست رژيم کامل شد وقتی روز . کنند، ميدان را ترک کردند

اگر بعد از چند سال، تازه وزير خارجه امريکا متوجه شده است که رژيم ايران . مطبوعات معتبر جهان نيز، اين روز را روز جنگ دولت با ملت ارزيابی کردند
نظر او حاصل  -واقعيتی که از اواخر حکومت خاتمی بطور مرتب اظهار می شود و موضوع تحليل است  -درحال تبديل شدن به يک ديکتاتوری نظامی است، 

هزار نفری، در  ١٠٠تا  ٨٠مشاهده انزوای رژيم در سطح جامعه ملی و تقابل سپاه و ديگر ارگانهای سرکوب رژيم با مردم ايران، در شکل اشغال شهر با نيروی 
 . بهمن بود ٢٢روز 

بنا بر برآورد بازهم دقيق، شمار . و ميدان عمل را محدوده رژيم می دانند، نيز شکست خوردند »ولی فقيه«تمايلهائی که هدف را پای بند قانون کردن  »رهبران«● 
ساختار «اين جمعيت شعارهای . کسانی که به مخالفت بيرون آمده بودند و به خانه های خود بازنگشتند، بيشتر از کسانی بوده اند که رژيم توانسته بود گرد آورد

بدين قرار، در اين روز، خطری که جنبش . جمعيتی بيرون آمده اند و به خانه های خود بازگشته اند و جمعيت بسيار بزرگتر نيز بيرون نيامده اند. نيز داده اند »شکن
 . اين مردم تغيير می خواهند. بگردند »فشار از پائين و معامله در باال«يعنی وسيله . مردم ايران حاضر نيستند وجه المصالحه شوند: را تهديد می کند، آشکار شد

ل انتقاد انتقاد کننده دليدر پاسخ به انتقادهای فراوان به کسانی که روش پيشنهادی گردهمايی مردم در مسيری که رژيم تعيين کرده بود را ارائه داده بودند، آنها       
، به جنبش و ادامه ... اما هرگاه بجای پرداختن به موقعيت شخص موسوی و شخص کروبی و . است »عبور از موسوی«ها را اين دانسته اند که قصد انتقاد کنندگان 

ار صاحب حق ق دآن تا پيروزی پرداخته شود، مشاهده خواهد شد که زمان زمان پيشی گرفتن از يکديگر و عبور کردن از اين و آن نيست، زمان زمان آنست که ح
هر انسان آزاده ای می داند که در کنار يکديگر بودن، برخورداری از . هيچ انسان آزاده نمی خواهد از ديگری عبور کند. مردم واليت خويش را باز يابند: خود شود

 .استقالل و آزادی است و اين برخورداری را بخاطر سقوط در رقابت بر سر قدرت از دست نمی دهد
. بهمن، در برابر ديد جهانيان قرار دهد ٢٢مالی و تمامی قوای سرکوبش را در روز  –پيروزی بزرگ از آن ملت شد زيرا توانست ماهيت رژيم مافياهای نظامی ● 

چنانکه ترديدی برای کسی در جهان باقی نماند که دين و روحانيت ديگر حتی نقش . تقابل تقابل قوای سرکوب و مردم بود. در اين روز، از روحانيان نيز خبری نبود
در همان حال، توانستند اراده قاطع . مالی را عريان کردند و در معرض ديد جهانيان قرار دادند –مردم ايران رژيم مافياهای نظامی . پوشش را نيز بازی نمی کند
به واليت فقيه و آری «از اين پس، نه . ناممکن می يايد) اصالح رژيم (رفتار جامعه می گويد که او دارد آنچه را ممکن تصور می کرد . خود را به تغيير اظهار کنند

 .، در دستور کار مردم قرار می گيرد»به واليت جمهور مردم
 
 

 نقاط ضعف و قدرت جنبش سبز در مرحله کنونی چيست؟
 

زيرا خود نيروی محرکه . رژيم نمی تواند از راه تشديد فشار و ايجاد ترس و وحشت، پيروزی بدست آورد. در پاسخ به پرسش اول، نقاط ضعف جنبش نمايانده شدند
اما هرگاه جنبش ميدان عمل را فراخنای بيرون از رژيم و درون ايران نکند و زمينه را برای بديلی توانا به استقرار واليت جمهور مردم . ضد خويش را می سازد

کثرت گرائی از قوت های جنبش است اما بشرط آنکه گرايشها بر سر هدف روشنی متحد . بوجود نياورد، آن وقت، بخاطر انفعال مردم، برای مدتی، فرو می خوابد
زيرا کثرت گرائی را با اتحاد . بکار بردن دستآورد بحث آزاد کلن، می تواند ضعف را به قوت برگرداند. گوناگونی هدفها از ضعف های بزرگ جنبش است. بگردند

 . بر سر اصولی که هدف می شوند، همراه می کند و شرکت عموم مردم کشور را در جنبش ممکن می سازد
مبارزه با ترسها و ترديد ها و ابهام ها ضرور است تا که . از ضعفهای جنبش يکی اينست که هنوز، جامعه ملی در تمامت خود، در آن شرکت نجسته است    

ضمين ش تاستقالل و آزادی جامعه ملی و حقوق همگانيش و استقالل و آزادی انسان و حقوق او هدف مشترک همگان بگردند و جنبش همگانی بشود و پيروزي
چرا که شعارها بيشتر بر . به اندازه نگران کننده ای، عکس العمل است. و باز، از ضعفهای جنبش يکی اينست که هنوز بطور کامل ابتکار عمل نيست    .  بگردد

 . ضد رژيم و کمتر برای هدف يا هدفهای مطلوب جنبش هستند
قوت آن به اينست که . و باالخره، جنبش نه بطور کامل خودجوش است و نه بطور کامل سازمان يافته به ترتيبی است که رهبری قيم مآبی آن را رهبری کند    

بدين ترتيب که پس از تعيين هدف يا هدفها و فراخنای عمل و روش، . خودجوش بماند و خود به خويشتن سازمان بدهد و از اهل انديشه پيشنهاد دهندگان داشته باشد
ا، هدف و راه و روش ه هدر بسط دادن هدف يا هدفها و در تصحيح روش و در ايجاد بديل، اهل تجربه و انديشه به مردم پيشنهاد ها کنند و به يمن جريان آزاد انديش

 .هرگاه بديل واقعيت بجويد، کار سخنگوئی جنبش و ارائه پيشنهادها سامان در خور می يابد. و بديل بر مردم، بدون ابهام، معلوم بگردند
 
 

 ادامه و حرکت جنبش سبز در روزها و هفته های آينده را چگونه می بينيد؟
 

 اگر هم اين درس را نگرفته باشند، . بهمن را همگان آويزه گوش کرده باشند و عزم بر ادامه جنبش تا پيروزی، جزم شده باشد، جنبش ادامه می يابد ٢٢هرگاه درس 
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اما درجا، . کن نيست، از دست بدهدمم جنبش ممکن است در روزها و هفته های آينده، بخاطر ضعفهايی که بر شمردم، انگيزه ادامه را بدين لحاظ که آنچه را ممکن می پنداشت و ديد
صه های سياسی و اقتصادی و عر انگيزه ديگری را که ناممکن گمان می برد، ممکن می يابد و نيز، بدين خاطر که رژيم نيروی محرکه ضد خود را از راه بيکار کردن جامعه در

مالی  –با توجه به تقابل رژيم مافياهای نظامی . اجتماعی و فرهنگی، پديد می آورد و بزرگ می کند، جنبش کارمايه ای افزون تر می يابد و با قوتی به تمام تر، ايران را فرا می گيرد
از اين رو، خسران بسيار کمتر می شود هرگاه مردم ايران راه حل را در هرچه گسترده تر . با مردم ايران که يک تقابل نظامی است، رژيم بيش از پيش به مرگ نزديک شده است

 . کردن جنبش و زود هنگام و کم خطر کردن مرگ رژيم، بدانند و جنبش را همه روزه و تا ممکن است گسترده کنند
 

 راهکارهای پيشنهادی شما چه می باشد؟
 

بحث آزاد، پاسخ شرکت کنندگان در بحث آزاد به . از پيش از جنبش تا امروز، همواره در باره جنبش همگانی و هدف و روش آن اگر بخواهد تا پيروزی ادامه يابد، گفته و نوشته ام
افزون بر حاصل بحث، يعنی موضوع هائی که بر سرشان توافق پديد آمد و روشهايی که موضوع بحث و توافق شدند، . تفصيل اين بحث، بشکل فيلم انتشار يافته است. اين پرسش است

خاطر نشان می کنم که برای پايان دادن به گمانه زنی های عقيم و توجيه های کدورت و کسالت آور، . در پاسخ به اين پرسشها نيز راه کاری را پيشنهاد می کنم که در خور می يابم
برای رفع ابهام ها و شفاف کردن شفاف کردنی ها و از ميان برداشتن موانع همسوئی و بسا همکاری گرايشهای سياسی و عبور از . شرکت در بحث های آزاد، بهترين روش است

 و. منطق تضاد و دشمنی به روش توحيد و دوستی، به بحث آزاد می بايد روی آورد
 

 همکاری اپوزيسيون چه تاثيری در روند پيشبرد جنبش و همبستگی مردم با هم خواهد داشت؟
 

از آنجا که اتحاد نياز به حداکثر شفافيت . طرح پيشنهادی برای همکاری و اتحاد عمل سازمان ها و گرايشهای سياسی که می توانند با يکديگر اتحاد کنند، پاسخ به اين پرسش است
به ترتيبی که برنامه ای بدست آيد که اجرايش تحقق اصل . دارد، هم اصل راهنما و هدف يا هدفها و هم محل عمل و هم روش و هم بسط دادن اصل راهنما و هدفها ضرور هستند

 .راهنما و هدفها را ميسر می کند
 .در باره اين پرسشها، در نوبتی ديگر باز خواهم گفت و خواهم نوشت    
     

 :در باره بحث آزاد در کلن
 ضرروت بديل 

 
در اين بحث، غير از اين جانب، خانم مينا محبوبه خانی و آقايان . ، در آلمان، در شهر کلن، در اجتماع ايرانيان، بحث آزادی انجام گرفت)٢٠١٠فوريه  ١٣( ١٣٨٨بهمن  ٢٣در     

پيش از آن، خاطر نشان می . در اين جا، متن پيشنهادم را در باره جبهه، می آورم. تفصيل مباحثات از راه انترنت انتشار يافته است. مجيد زربخش و پرويز نويدی در آن شرکت کردند
اما راه و روش، راه و روش بحث آزاد بود و بر . زيرا يک موضوع، موضوع نقد و نقد نقد تا رسيدن به نتيجه نشد. کنم که جلسه، جلسه ای که بتوان آن را جلسه بحث آزاد خواند، نبود

 :سر شش امر اساسی اجماع بعمل آمد
 
 :دست آوردهای بحث آزاد کلن*
اين محل . استقالل از رژيم و قدرتهای خارجی، سبب می شود که مبارزان استقالل و آزادی عمل را بدست آورند. محل عمل سياسی می بايد بيرون از رژيم و درون ايران باشد – ١

 . ترجمان دو اصل استقالل و آزادی است
 . هدف مبارزه می بايد استقرار حاکميت جمهور مردم باشد – ٢
 .روش جنبش همگانی خشونت زدائی است. خشونت را رژيم بکار می برد وگرنه؛ مردم وقتی به جنبش همگانی بر می خيزند، نياز به خشونت ندارند – ٣
آنچه جز آنها هستند  همهتعادل ميان دو حق، يکی حق اشتراک و اتحاد و ديگری حق اختالف، بدين ترتيب برقرار می شود که اصول راهنمای اتحاد، قلمرو حق اشتراک و  – ۴
 . ، بنا بر اصل کثرت گرائی در قلمرو حق اختالف قرار می گيرند...)باورها و نظرها در اين و آن موضوع و(
آزادی در انتخاب نوع تصميم و و  جدائی دين و مرامها از دولت، خنثی بودن دولت و آزاد شدن دين ها و مرامها از دولت و تعلقشان به انسان برخوردار از استقالل در تصميم –۵

 .حقوق، در آنچه به بنای دولت حقوق مدار مربوط می شود، ضرورت تمام دارد
آنهائی هم که محل عمل سياسيشان يا محدوده رژيم و يا . گرايشها و مبارزان که محل عمل خويش را بيرون از رژيم و درون ايران می دانند، می توانند با يکديگر اتحاد کنند – ۶

 . محدوده قدرتهای خارجی است، فراخوانده می شوند خويشتن را آزاد و خويشتن را با آنهائی که در اين فراخنا مبارزه می کنند، همسو کنند
 . زيرا اين کار به زمان بيشتر نياز داشت. هدفها و روشهای باال، از جمله واليت جمهور مردم، بسط نيافتند       

 :راه کار پيشنهادی برای رسيدن به اتحاد عمل و تشکيل جبهه ای با هدف استقرار واليت جمهور مردم* 
د بر ميزان عدالت اجتماعی رش پيش از انقالب، وضعيت ايران را در چهار بعد سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی توضيح و راه حل ها را برای تحقق استقالل و آزادی و    

هم ... هزار دانشجو و استاد و  ۴٠تا  ٣٠بمحض ورود به ايران، در دانشگاه صنعتی شريف، در جمع . اين برنامه عمل را در شهرهای مختلف اروپا، به بحث گذاشتم. پيشنهاد کردم
اما بنا بر خود و يکديگر . کتاب را در اختيار اعضای حکومت موقت و شورای انقالب قرار دادم. کتاب شد و انتشار يافت. بعد و هم راه حل ها را تشريح کردم ۴واقعيت اجتماعی در 

چون به رياست جمهوری انتخاب شدم و پيش از آن، در مقام وزير دارائی، بکار اقتصاد توليد محور و برداشتن . سانسور کردن بود و مسئوالن زحمت خواندن آن را نيز به خود ندادند
گفت امريکا تحمل دو (و در امريکا کيسينجر را ) گفت اقتصاد مال خر است(حاصل اجرای تدابير، در ايران، آقای خمينی و مالتاريا را نگران کرد . ستون پايه های قدرت مشغول شدم

 . ، از جمله، برای آن بود که اقتصاد مصرف محور سازگار با استبداد وابسته باز سازی شود۶٠حکومت رجائی و کودتای خرداد ). ژاپن را در آسيا نمی آورد
يا آری به جمهوری و نه به حاکميت  »از روحانيت«بمعنای  CLERICOSدر مخالفت با  »از مردم«بمعنای  LAICOSاز کلمه يونانی (و پيش از اين، در باب الئيسيته    

اصل  ١٢در پاسخ به پرسش آقای فريد نيز . و تدابيری که با اجرا شدنشان، دولت بی طرف تحقق پيدا می کند و ديکتاتوری بنام الئيسيته پديد نمی آيد، را توضيح داده ام) روحانيت
اصل را ايجاب می کند و، از راه  ١٢از آنجا که تحقق مواردی که بر سرشان توافق پديد آمد، اجرای اين . پيشنهاد شده است که با اجرا شدن آنها، واليت جمهور مردم تحقق پيدا می کند

 :فايده تکرار، يکبار ديگر می آورم
 . پس هر انسان استقالل در تصميم و آزادی در انتخاب نوع تصميم دارد: هرکس خود خويشتن را هدايت می کند – ١
 .حقوق انسان ذاتی حيات او هستند – ٢
 .هر جامعه حقوق ملی دارد و بعنوان عضو جامعه جهانی، حقوق جهانی دارد – ٣
 . جانداران و طبيعت صاحب حقوق هستند – ۴
 )که دولت يکی از اشکال آنست (را و هم ضرورت استقالل دين از قدرت ) دين شما، شما را و دين من مرا(هم آزادی گزينش دين : اصل الاکراه، مقرر می کند – ۵

 . معنوی، می آيد↔ مدار باز مادی = انسان بمثابه موجودی معنوی و هم، بخصوص، بکار تعريف . را و هم خشونت زدائی را
 .جريان آزاد انديشه ها و اطالعات و فراخواندن انسانها به شنيدن قولها و پيروی از بهترين آنها –۶
 . جامعه ارزياب و منتقد: اصل هيچ کس بر ديگری واليت ندارد و در جامعه ها، نزديک ترين اصل به اين اصل، واليت بر يکديگر بر ميزان حقوق و برادری و برابری – ٧
 .اصل شورا – ٨
 . و يا انتخاب مجری) مردم ساالری شورائی ( اصل تصدی اجرا  – ٩
 .اصول راهنمای قضاوت برای آزاد نگاه داشتنش از قدرت و برای احقاق حق – ١٠
توضيح اين که در جامعه های ديروز و امروز، . اصل دين برای انسان است و نه انسان برای دين و بنا بر اين، تغيير رابطه ميان انسان و بنياد دينی و ديگر بنيادهای جامعه – ١١

 بنا بر اين،. چنانکه کرده است. واليت فقيه همين رابطه را با انسان جبری می کند. بنيادهای حاکم و انسانها وسيله و قدرت هدف بود
 .رشد در استقالل و آزادی بدهد↔ بنياد ↔ قدرت می بايد جای خود را به رابطه انسان ← انسان ← بنياد



 .مکارم اخالق سازگار با استقالل و آزادی و کرامت و حقوق انسان و حقوق جانداران و طبيعت – ١٢
 :و اما طرحی که برای اتحاد پيشنهاد کردم و اميدوارم در اجتماع ديگری در پاريس، آن را بسط دهم 

 
 :دکننادامه جنبش همگانی تا پيروزی، نياز به بديل و بديل، نياز به اتحاد نيروهائی دارد که در گستره بيرون رژيم و درون ايران، مبارزه می * 
از داليل عمده، يکی روشن نشدن هدف و بنا بر اين، محل سياسی . طی سه دهه جبهه هايی که پديد آمده اند، از ميان رفته اند و يکچند از کوششها برای ايجاد جبهه، بی ثمر شده اند    

 : عمل بوده است
 .يکی درون رژيم و ديگری بيرون از ايران و در وابستگی به قدرت خارجی: برای آنها که قدرت را هدف می شناخته اند و می شناسند، دو محل سياسی عمل وجود داشته اند   -١
بر فرض که چنين جبهه ای . هدف چنين جبهه ای غير از قدرت نمی تواند باشد. قرار می دهد »نظام«درون «هم اکنون سخن از تشکيل جبهه ای بميان است که محل سياسی عمل را  -

با توجه به ساخت رژيم، احتمال موفقيت چنين . به جبهه پيروز منتقل می شود) مالی –مافياهای نظامی  –خامنه ای (بوجود آيد و پيروز نيز بگردد، قدرت از جبهه شکست خورده 
 .تنها کاری که از چنين جبهه ای بر می آيد، آنهم برای مدتی کوتاه، ايجاد مزاحمت برای جبهه ايست که استقالل و آزادی را هدف می کند. جبهه ای بسيار ناچيز است

از جمله به اين علت که آنها که استقالل و آزادی را هدف دانسته اند، بسان سدی سديد، مانع از آن شده اند . تشکيل جبهه ای وابسته به قدرت خارجی نيز تا اين زمان ناکام شده است -
 .که قدرت خارجی چنين جبهه ای را بوجود بياورد

. اين محل سياسی عمل، درون ايران و جامعه ملی گشته است. وقتی استقالل و آزادی هدف شده است، محل سياسی عمل، در بيرون قدرت حاکم و قدرت خارجی قرار گرفته است – ٢
در دوران . ند و به هدف دست يابندبدهجبهه هائی با هدف استقالل و آزادی وقتی توسط خود مردم در جريان جنبش آنها بوجود آمده اند توانسته اند بطور خودجوش، به خود سازمان 

 .، پيروز شدند۵٧و جنبش مردم ايران در انقالب  ٣٠تيردر دهه  ٣٠معاصر، جنبش 
به سخن . قمدار را ميسر کندحقودرس اين دو جنبش اينست که جنبش وقتی پيروزی کامل بدست می آورد که ستون پايه های استبداد تاريخی را از ميان بردارد و استقرار دولت    

معه ملی و عمل کردن از راه مردم و جا ديگر، ادامه يافتن جنبش تا پيروزی، نيازمند بديلی است که نه هدف را که استقالل و آزادی است رها کند و نه محل سياسی عمل را که درون
بنا بر اين، شرکت کنندگان در اين جبهه، به ضرورت، می بايد خود را از قيد دو محل سياسی عمل، يکی قلمرو قدرت خارجی و ديگری محدوده . با مشارکت مردم است، ترک گويد

 . رژيم حاکم آزاد و هدف خويشتن را استقالل و آزادی کرده باشند
ل عمل سياسی خود را گستره مح اينک که مردم ايران در جنبش هستند، بر همه آنها که با طرز فکرهای مختلف، در طول زمان، به اصول استقالل و آزادی وفادار مانده اند و    

 .االر را هدف خود بشناسدم سجامعه ملی دانسته اند، فرض است که در جبهه ای تشکل جويند که استقرار حاکميت مردم و تغيير ساختار تاريخی دولت استبدادی به دولت مرد
 :يعنی به تدريج از راه بسط همکاری ميان شرکت کنندگان در آن، قوام و دوام و پهنا بگيرد. اين جبهه می تواند به روش تجربی تشکيل شود    
اين گروه، می تواند کار را با بحث آزاد و انتشار مرتب حاصل مباحثات شروع . تشکيل گروه تدارک از شخصيتها و نمايندگان سازمانهائی که آمادگی شرکت در اين گروه را دارند● 
يت جمهور مردم و اکمموضوع های بحث ها می توانند ويژگی های بديل دموکراتيک و اخالق سياسی در خور استقالل و آزادی ملت و نيز هر ايرانی و اصول راهنمای ح. کند

کار برد نيروهای  ر وويژگی های دولت حقوق مدار و مشخص کردن سياست خارجی کشور بر وفق اصول راهنمای حاکميت جمهور مردم و نيز نظام اجتماعی باز و تحول پذي
اين مباحث، توافق همگانی را نسبت به اصول قانون اساسی که ترجمان حاکميت جمهور مردم باشند، . محرکه در جامعه باز برخوردار از فرهنگ آزادی و اقتصاد توليد محور باشند

 .فراهم می آورند
دانشجويان و دانشگاهيان و معلمان و کارگران و کشاورزان و کارکنان دولت، از زن و مرد (بر وفق الگوئی که گروهی با ترکيب باال است، در داخل کشور، در سطح هر جماعت ● 
با توجه . برای مثال، در هر يک از دانشکده ها، گروه های کار بسيار می توانند تشکيل شوند. اين گروهها می توانند بسيار فراوان باشند. گروه های کار می توانند تشکيل شوند...) و

يت اعضاء مربوط می شود، و هو به حضور مأموران واواک و چند واواک موازی، گروه هائی که بدين سان تشکيل می شوند، از استقالل نسبی بر خوردار و رازداری، در آنچه به
 .روش کار را، رعايت می کنند

 .در بيرون از ايران، در شهرهای هريک از کشورهای محل اقامت، ايرانيان می توانند گروه های کار تشکيل دهند● 
بديهی است که در بازداشتن رژيم در سرکوب جنبش، گروههای . گروه هائی که در بيرون از کشور و درون کشور تشکيل می شوند، در اصول راهنما و روشها همسوئی می جويند● 

 . ين گروهها بگذارندر اهمسو در بيرون از کشور، نقش تعيين کننده ای می توانند برعهده بگيرند هرگاه گروه های متشکل در درون کشور، اطالعات ضرور را در اختيا
 در حقيقت،!. اين گروهها قابليت تشکيل و کار دارند هرگاه کارشان پيشنهاد باشد و نه دستور - ٣
از جمله اين درس . ند، درس بايد گرفتشو از اين واقعيت که در طول سه دهه جبهه هايی که بوجود آمده اند، از ميان رفته اند و يا برغم کوششهای انجام گرفته نتوانسته اند تشکيل -

باشند و در سطح جامعه واليت  »دولت در سايه«در حقيقت، همواره گروه های سياسی خواسته اند . را که درک درستی از نقشی که جبهه می بايد بر عهده بگيرد، وجود نداشته است
 .جبهه برای تعيين تکليف برای مردم و احدی از آحاد مردم نيست. ترک اين مقام و موضع ضرور است. مطلقه اعمال کنند

که سياسی و نيز سخنگو می شود، محربا توجه به اين امر که جنبش همگانی، از زمانی که هدف و بنا براين محل عمل سياسی را بطور روشن و قاطع تعيين می کند، نيازمند نيروی  -
بنا براين، تصدی جريان آزاد انديشه ها و جريان آزاد اطالعات در حوزه مسئوليت . نوعی همآهنگی در عين رعايت اصل کثرت آراء و اظهار شدن اين آراء، ضرورت پيدا می کند

 .جبهه متشکل از گروه های فوق قرار می گيرند
هم بلحاظ اين که ابتکار عمل از دست مردم بيرون نرود و هم بخاطر اين که . مراقبت از محل سياسی عمل و نيز اصول راهنمای استقالل و آزادی، کار اين گروه ها بايد باشد -

ش همگانی را محکوم به توقف و جنبزورمدارهائی که محدوده رژيم و يا قلمرو قدرت خارجی را ميدان عمل می کنند، با آمدن به ميدان عملی که بيرون رژيم و درون ايران است، 
 .پايان نکنند

پس آنها که آمادگی کامل . نمی بايد منتظر شد که همه مصمم شوند و نخست در گروه ها و سپس در جبهه شرکت کنند... با توجه به وجود ترديد ها و سوءظن ها و کم اميدی ها و – ۴
 :يعنی. دارند، می بايد در مرحله جنبش همگانی، در موقع و موضع جبهه قرارگيرند و بسان يک جبهه عمل کنند

 .اصولی را هدف شناسند و جهت ياب فعاليتهای خود کنند که بيانگر حقوق جمهور مردم و انسان هستند -
 .روشی را برگزينند که امکان در پيش گرفتنش برای همگان موجود باشد -
 .رنددر هر عمل سياسی، بنا را بر مشارکت دادن تمامی گرايشها و کسانی بگذارند که به اصول راهنمای بيانگر حقوق جمعی و حقوق انسان باور دا -
مردم می شود، همواره می بايد به آن از آنجا که بر اصول استقالل و آزادی، ميدان عمل در بيرون از قلمروهای استبداد حاکم و قدرتهای خارجی قرار می گيرد و ابتکار عمل از  –۵

 :درس تجربه می گويد. روی کسانی که از آن محدوده ها خويشتن را رها و به اين فراخنا در می آيند، آغوش گشوده باشد
 . مرحله اول، مرحله بهترين شيوه، همسوئی بدون تعهد سازمانی است -
به ترتيبی که اطمينان حاصل شود که هم اصول راهنما بمثابه هدف مشترک از سوی همگان پذيرفته شده اند و هم قدرت بمثابه هدف . مرحله دوم، مرحله آزمون توان همکاری است -

 .و روش فعاليت سياسی رها شده است
 .مرحله پايانی، مرحله اتحاد در جبهه است -
 : اما رابطه با آنها که در دو محدوده رژيم و يا وابستگی به قدرت خارجی می مانند -۶
زيرا امکان تعامل با آنها که در اين محدوده در پی رسيدن به قدرت در ايران هستند، . اين محل بالمره می بايد ترک گفته شود. از سه محل عمل، يکی قلمرو قدرت خارجی است -

 :اما در باره دو محل عمل ديگر. نيست
 . تغيير رژيم استبدادی به رژيم مردم ساالر: زمانی می رسد که عمل در درون رژيم همان هدف را پيدا می کند که عمل در بيرون رژيم دارد -
 .و عمل در بيرون از رژيم که همواره بقصد تحميل تغيير به رژيم انجام می گيرد -

در حقيقت همگرائی، موکول به يکسانی در هدف و روش و . اين دو عمل، همسو می شوند و يک عمل می گردند وقتی جنبش همگانی ابتکار عمل را از استبداديان می ستاند    
زيرا وقتی محل عمل محدوده رژيم می شود، حرکت عمومی . به سخن روشن، محل عملی که بيرون از رژيم است می بايد جهت ياب باشد و نه بعکس. شرکت در جنبش همگانی است

از اين . در همه جامعه ها، هر بار محل عمل درون رژيم استبدادی شده، جنبش همگانی هدر رفته است. وسيله نزاع بر سر قدرت ميان گروه بنديهای موجود در رژيم حاکم می شود
تا حرکت همگانی سمت و سوئی  ند،رو، محل عملی که آن را آزادی بمثابه هدف و روش معين می کند، همواره می بايد از سوی کسانی تصدی شود که استقالل و آزادی را هدف ميکن

 .را بجويد که به حاکميت جمهور مردم می انجامد
وقتی با وجود سه جنبش همگانی در يک قرن، هنوز دولت مردم ساالر بنا نجسته است، اسباب بنای آن را می بايد تدارک . بديهی است که مرحله انتقالی را نيز می بايد تدارک ديد    
 .شرح کارهايی که در مرحله انتقالی بايد انجام پذيرند و چند و چون اسباب بنای دولت مردم ساالر، فرصتی ديگر می طلبد. ديد
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آن ها به اين ترتيب . بهمن افتاد اين بود که حکومت کودتا تهران را به يک پادگان نظامی بزرگ تبديل کرد تا مانع شکل گيری اعتراض سراسری عليه خود شود 22اتفاقی که در 
داشته است، تنها همين نيروی اه موفق شدند جلوی يک اعتراض سراسری و گسترده را بگيرند اما به اين قيمت که يک بار ديگر همه ی دنيا فهميد آن چه اين حکومت را سرپا نگ

را به  »ميليونی 50حضور «خود اين يک رسوايی بزرگ بود که هر چه راديو و تلويزيون و دستگاه های تبليغاتی حکومت سعی کنند، آن را ناديده بگيرند و دروغ . سرنيزه است
در عرض يک سال، جامعه ی ما از آرامش گورستانی که تصور می شد در آن وجود دارد به جايی رسيده است که حتی . خورد هواداران خود بدهند، از واقعيتش چيزی کم نمی شود

اين وضعيت يک بار . مان بدهندسازيک مراسم دولتی سنتی را هم نمی توانند بدون بسيج گسترده ترين نيروهای نظامی خود، به کار گيری حداعالی خشونت و سرکوب بی امان مردم 
 .ديگر نشان داد که اين حکومت ديگری چيزی جز همين سرنيزه ای که بر ان تکيه زده است ندارد

صورت گرفت نيز  »سبزها«ن اما چيزی که به حکومت کمک کرد مانع برگزاری يک اعتراض سراسری و گسترده شود، فقط نيروی نظامی آماده ی سرکوب نبود، اشتباهی که در بي
ی اين روز طرح براتقريبا همه ی کسانی که در اين چند روز در اين مورد اظهارنظر کرده اند، پذيرفته اند که رهنمودهای ارايه شده و نقشه های تاکتيکی که . به اين حادثه کمک کرد

واکاوی داليل بروز اين اشتباهات که مانع برآمد مستقل مردمی که به خيابان آمده بودند شد و حتی در برخی موارد حضور ان ها توسط . شده بود، دارای اشتباهات جدی بوده اند
به نظر من، يکی از داليل اين اشتباهات آن بوده است که ما مجموعه ی . حکومت به نفع خود مصادره گرديد، برای آينده ی جنبش و پرهيز از اشتباهات مشابه اهميت زيادی دارد

ارايه و توصيه شد که بنا را يی نيروهای مخالف و معترض تصور درست و واقعی از توازن قوا، ميزان قدرت جنبش سبز و نيروی سرکوب حکومت نداشته ايم و در نتيجه تاکتيک ها
خط . اين تصور اشتباه بوده است. آن چه را که اراده کنند، در هر شرايطی می توانند عملی سازند »سبزها«قرار داده بود و بر اين تصور بود که  »جنبش سبز«بر برتری کامل قدرت 

 .مشی های سياسی نيز در اين امر بی تاثير نبوده اند که بحث جداگانه ای را می طلبد
خود  انبهمن مطرح شده است، در کنار تالش های مسئوالنه برای شناخت نقاط ضعف، عده ای هم فرصت تسويه حساب پيدا کرده اند و نيات ناگفته و پنه 22در انتقادهايی که بعد از 

 .من در اين زمينه به دو مورد اشاره می کنم. را آشکار کنند
مشابه اين حمالت را در لحن ماليم . يکی حمله ی بی وقفه به ايرانيان خارج از کشور است که از جانب پاره ای محافل سبز که به درستی هم شناخته شده نيستند، صورت می گيرد

. هم داشته ايم، اما اين بار لحن پاره ای از انتقادات خصمانه شده است –به طور مثال در نامه ی مشهور آقای سحابی به ايرانيان خارج از کشور  –تری بعد از تظاهرات روز عاشورا 
نشسته  »امن«در خارج از کشور است و ايرانيانی که در خارج از کشور و در گوشه ی  »راديکاليسم«اين ها می خواهند اين طور تلقی کنند که ريشه ی تندروی و به بيان خودشان 

سال های سال در مباحث سياسی که بين نيروهای سياسی . اين تصور کامال اشتباه است. را فراهم می آورند »جنبش سبز«اند با رهنمودها و دستورات راديکال خود موجبات شکست 
است  »خارج از کشوری«ده ای ه عراديکال و رفرميست و اصالح طلب در خارج از کشور جريان داشت، عده ای چنان وانمود می کردند که خواسته های انقالبی و راديکال متعلق ب

تجربه ی هشت ماهه ی اخير اين نظريه را کامال باطل کرد و روشن ساخت که ريشه ی راديکاليسم . و مردم و نيروهای سياسی ايرانی همگی مسالمت جو و طرفدار اصالحات هستند
برخی ها چنان می . می کنند طرحاتفاقا در داخل خود ايران و بين نيروهای معترض و به طور عمده جوانی است که امروز در خيابان ها خواست های واقعی خود را بدون پرده م

 »کف خيابان«اما واقعيـت اين است که همه ی اين شعارها در . اختراع خارج است »مرگ بر اصل واليت فقيه«و  »مرگ بر ديکتاتور«گويند و می نويسند که انگار شعارهايی نظير 
راحت تر از مبارزين جان بر کف داخل خيابان است، آن ها  »خارج نشينان«حمله به  »راديکاليسم«اما چون در مبارزه با . ها در داخل ايران مطرح شد و به خارج از کشور هم رسيد

 .خارج را می کوبند که داخل بشنود
از اين پس فقط بر عهده ی اين  »رهبری«به راه انداخته اند و تاکيد بر ان که  »عبور از موسوی و کروبی و خاتمی«مورد دومی که می خواهم اشاره کنم، تبليغاتی است که در مورد 

ها هم بين ان بت طبيعی است در هر مبارزه ی سياسی نيروهای مختلف اجتماعی و درگير در مبارزه عالوه بر آن که با هم در هدفی مشترک مبارزه می کنند، رقا. سه تن خواهد بود
آقای موسوی . است »امام راحل«برای بخش بزرگی از اين جبنش، يعنی بخش سکوالر آن نمی توان رهبرانی تراشيد که هدفشان حفظ جمهوری اسالمی و بازگشت به . ها وجود دارد

اتفاقا شايد . نيروها قرار داشته اند مينو کروبی نمی توانند رهبران چنين نيروهايی باشند، اما همواره در اين هشت ماه در هر زمينه ای که الزم بوده است مورد حمايت بی دريغ ه
 22پنج روز از جريان  –االن نزديک به چهار . يکی از انتقاداتی که به اين رهبران سمبليک وارد باشد اين است که چرا خود را در حاشيه نگاه داشته اند و کمتر رهبری می کنند

 .بهمن می گذرد و هيچ کدام از آقايان حاضر نشده اند چند کالمی در مورد آن حرف بزنند و دست کم هواداران خود را راهنمايی کنند
ز محافل جنبش سبز خود را ی اتالش برای تک صدايی کردن اين جنبش که ماهيتی چند صدايی دارد، تالشی بی فرجام و بسيار خطرناک است و از جمله در همين ادعای اخير برخ

 .نشان داده است که به هزار زبان می گويند، همه ساکت شوند تا رهبران حرف بزنند
 
 

 نقاط ضعف و قدرت جنبش سبز در اين مرحله کدامند؟
 

من اين جمله را در گيومه می گذارم، زيرا به نظر من جنبش دموکراتيک مردم ايران گسترده از جنبش سبز و جنبشی رنگين کمانی است،  - »جنبش سبز«بزرگترين نقطه ی قوت 
همين اراده ی عظيمی است که برای مبارزه با ديکتاتوری و پايان دادن به حکومت ظلم و تبعيض شکل گرفته  –سبز امروز تنها يک نماد است برای مرزبندی با سيآهی حکومت 

اراده ی مبارزه با . رانده استلو اين اراده ی تحسين برانگيز بزرگترين نقطه ی قوت اين جنبش است که تا به امروز عليرغم همه ی سرکوب ها ان را سر پا نگاه داشته و به ج. است
اما در کشور ما اکنون اين اراده به يک اراده ی جمعی و گسترده تبديل شده و اين بزرگترين سرمايه ی جنبش ما . ديکتاتوری در جامعه به آسانی به يک اراده ی جمعی تبديل نمی شود

 .است که بايد بتواند با غلبه بر ضعف های خود، به سرمنزل پيروزی برسد
زيرا گفتگوی زياد در مورد نقاط قوت اين خطر را نيز دارد که اين جنبش را . اما در اين شرايط به نظر من مفيدتر است بيشتر در مورد نقاط ضعف، کاستی ها و نقصان ها تاکيد شود

 .شاهد اين خودبزرگ بينی و ارزيابی نادرست از قدرت خود بوديم –بهمن  22دچار خودبزرگ بينی کند، که ما در آستانه ی تظاهرات 
 .اگر بخواهم بر مهم ترين کاستی های جنبش دموکراتيک انگشت بگذارم، اين ها را می توانم مطرح کنم

تجربه ی جنبش سبز و فعاليت های شبکه ای در آن و همچنين ديد منفی شکل گرفته، نسبت به مقوله ی رهبری، اين ايده را . نخست مساله ی رهبری و در واقع فقدان رهبری است
تجربه اين شبکه های اجتماعی هر چند تجربه ی بسيار مفيدی است، اما اغراق در آن . باشد »خودرهبر«گسترش داده است که جنبش سبز اساسا بايد متکی بر شبکه های اجتماعی و 

تصحيح، مدرن و امروزی کنيم، اما نمی توانيم به کلی منکر وجود رهبری برای  »رهبری«ما می توانيم و بايد درک خود را نسبت به . مثل هر مورد ديگری می تواند زيان اور گردد
اما همينجا بايد هشدار . بهمن تجربه کرديم 22ضعف رهبری را ما در جريان روز . جنبش دموکراتيک ايران برای پيروز شدن احتياج به رهبری دارد. يک چنين جنبش عظيمی شويم

. من از يک رهبری دموکراتيک صحبت می کنم. »ما همه سرباز توايم«به اين معنی نيست که  –برخالف ان که بعضی ها می گويند و می خواهند  –داد که رهبری مورد نظر 
اوال بيانگر همه ی گرايش های موجود در جنبش باشد و بتواند ان ها را سخنگويی کند، و دوم رابطه ای دموکراتيک با . رهبری دموکراتيک بايد دست کم دو مشخصه داشته باشد

همه ی ... بشود به آن انتقاد کرد، به آن پيشنهاد داد، از او خواست و. کادرها و بدنه ی جنبش داشته باشد و از آن يک رهبر  کاريزماتيک و واليت فقيهی ديگر ساخته نشود
 .خصوصياتی که بايد در يک رهبری دموکراتيک جمع باشد را داشته باشد

 :در شرايط کنونی من مدافع اين نظريه هستم که
 .نبش نشودز جبرای ايجاد چنين رهبری بايد يک شورای متشکل از نمايندگان جريان های عمده ی دموکراتيک در کشور ما تشکيل شود که موجب حذف هيچ بخشی ا

تنوع در جنبش خوب، الزم و موجب تقويت آن است، اما آن چه ما . ضعف دوم، همان طور که بسياری از خبرگان و کارشناسان اشاره می کنند، سردرگمی در اهداف و شعارهاست
حل اين معضل يک . از جمهوری اسالمی تا جمهوری ايرانی. شاهد آن هستيم فقط تنوع نيست، در اين جنبش ما همزمان شاهد طرح مطالباتی هستيم که صددرصد با هم متناقض هستند

راه . راه مستبدانه ان است که آن که زورش بيشتر است آن که را که در وضعيت فعلی زور کمتری دارد، حذف و يا مطيع خود سازد. راه دموکراتيک دارد و يک راه مستبدانه
د و ان چيزی جز انتخابات ازاد ساندموکراتيک آن است که دنبال ظرفی بگرديم که بتواند اين شعارها و خواست های متناقض را به طور مسالمت آميز و دموکراتيک به سرانجام بر

انتخابات ازاد شعار محوری، که يعتی همگان توافق کنند که تمام هدف و راه حل ها در جريان يک انتخابات ازاد به رای گذاشته شود و برای اين کار الزم است توافق کنند . نيست
 .مشترک و اصلی همه ی جنبش باشد

د می تواند بر ديکتاتوری پيروز دارنکته ی سوم که به دليل طوالنی نشدن بحث آن را به طور خالصه مطرح می کنم اين است که جنبش سبز نبايد تصور کند که با همين نيرويی که 
 شرم آور است جامعه ی ما . ها يک مورد اين نخوت خطرناک است »سانديسی«ماجرای تمسخر . بهمن شکل گرفته بود خطرناک است 22نخوتی که در اين جنبش در آستانه ی . شود

 



 
راه مقابله با اين وضعيت تمسخر و  جامعه ای باشد که عده ای برای دريافت سانديس و مرغ و نظاير ان حاضر شوند به تظاهرات دولتی بپيوندند، اما متاسفانه اين واقعيت دارد

در ابعاد کالن تر جنبش . اين تنها يک مثال است. ها نيست، مبارزه برای بيرون کشيدن ان ها از حيطه ی نفوذ حکومت و بازيچه ماندن آن ها در دست حکومت است »سانديسی«
بدون پيوستن اقشار . ی سازدفعلدموکراتيک در ايران بايد بکوشد که بخش های کم تحرک تر جامعه به ويژه کارگران را به عنوان يک نيروی اجتماعی جلب روندهای دموکراتيک 

 .زحمتکش به جنبش امکان پيروزی برای آن وجود ندارد
 
 

 ادامه و حرکت جنبش سبز را در روزها و هفته های آينده چگونه می بينيد و راهکارهای پيشنهادی شما چيست؟
 

. هشت ماه، به نوعی يک جانبه نگری دچار شده بود –اين جنبش در اين هفت . جنبش سبز وارد فاز بازبينی و نگاه به خود شده است و اين بسيار مفيد است »بهمن 22شوک «بعد از 
 »اينترنت«وسيله ی مبارزه اش هم به طور عمده در اين مدت، . اين يکجانبه نگری در اين بود، که از اين مناسبت تا آن مناسبت منتظر می ماند تا نيرو و اعترض خود را بروز دهد

بهمن نشان داد، برای هميشه  22اين وضعيت تا مدتی جواب داد، اما . هستند »چهارشنبه سوری«از همين حاال هم عده ای باز منتظر فرارسيدن . بود تا بسيج کند و به خيابان بياورد
تبديل  »مناسبت ساز«جنبش دموکراتيک ايران نمی تواند تا به آخر بر مناسبت های گذشته تاکيد کند و از آن ها استفاده ببرد، اين جنبش بايد خود به يک جنبش . نمی تواند جواب بدهد

شبکه های مجازی و موبايل و اينترنت تا به امروز نقش بزرگی در جنبش مردم ايران . شود و از فرصت ها به خوبی بهره بگيرد و فرصت های تازه و نو را برای خود خلق کند
اين ها نمی توانند به تنهايی نقش . است رستبازی کرده اند، اصال تجربه ی نويی در سطح جهانی بوده اند که بسيار هم مورد توجه قرار گرفته اند، اما تکيه ی يک جانبه بر آن ها ناد

بايد به اين موضوع فکر کرد که چه . سازمانگری را بر عهده بگيرند، به خصوص اين که به طور معمول از دست اقشار زحمتکش جامعه دور هستند و نمی توانند آن ها را بسيج کنند
در زمان انقالب بهمن، که همه ی سازمان های سياسی سرکوب شده بودند، مساجد اين نقش سازمانگرانه را برای آيت اهللا . شيوه های کمکی برای سازماندهی مردم ضروری است

زحمتکش نشين حضور می يافتند  هایخمينی بازی می کردند  و مردم را از آن جا سازماندهی می کردند، عالوه بر ان دانشجويان چپ صبح تا شب در برابر کارخانه ها و در محله 
. االن کمتر شاهد چنين حرکاتی هستيم. و فعاليت های تبليغاتی می کردند، اعالميه پخش می کردند، با مردم گفتگو می کردند و آن ها را به جنبش ضدديکتاتوری فرا می خواندند

يعنی از همين االن هم حکومت می داند که اتفاق بعدی قرار است چهارشنبه سوری بيفتد و . اين مبارزه هم بازی با ورق رو است. به تنها شيوه ی مبارزاتی تبديل شده است »خيابان«
 .هم اپوزيسيون اين را می داند و البته بايد اين نکته را تصريح کرد که حکومت امکانات بيشتری برای سازماندهی دارد

اين کار کسانی است که در داخل کشور مبارزه می کنند و من نمی خواهم در . از اين رو به نظر من حتما الزم است در تاکتيک ها و روش های مبارزه و فعاليت تغييراتی داده شود
در جريان انقالب بهمن وقتی در تهران حکومت نظامی اعالم شد، برای چند روزی رعب اين حکومت . تنها يک تجربه را نقل می کنم. اين زمينه روی موارد مشخصی تکيه کنم

پنج از دانشجويان دانشگاه ها که ارتباطات خوب و زنده ای با هم داشتند، با برپايی تظاهرات موضعی و غافلگيرانه در محالت پر جمعيت که بيشتر . نظامی باعث کاهش تظاهرات شد
جمع می شدند، تظاهرات . تندشکستا ده دقيقه هم طول نمی کشيد و اصل ان نيز بر غافلگيری نيروهای سرکوب بود، در خيلی جاها موفق عمل کردند و آن فضای رعب و سرکوب را 

 .به تدريج مردم هم به اين تظاهرات می پيوستند. می کردند، پالکارد باال می بردند، اعالميه پخش می کردند و قبل از آن که نيروهای سرکوب برسند، متفرق می شدند
. و کار آگاهگرانه را جدی تر گرفتشد حرف من اما اين است که بايد به غير از خيابان، به ويژه متوجه ی مراکز حساس و فلج کننده ی رژيم، نظير کارخانه ها و موسسات اقتصادی 
اما برای ايجاد اعتصاب و . يمهستهر بار بعد از يک ناکامی و يا برآمدی کمتر از انتظار در همين اينترنت شاهد پيام های پی در پی مبنی بر لزوم اعتصاب و اعتصاب عمومی 

 .اين ها يک روزه اتفاق نمی افتد. اعتصاب عمومی بايد به ميان کارگران و معلمان و کارمندان رفت و در بين ان ها کار کرد
 
 

 همکاری اپوزيسيون چه تاثيری در روند پيشبرد جنبش و همبستگی مردم با هم خواهد داشت؟
 

هم از نظر روانی و هم از نظر انسجامی که می تواند ايجاد کند، به نظر من يکی . همکاری اپوزيسيون مسلما تاثيرات بسيار بزرگی در پيشبرد جنبش و همبستگی مردم خواهد داشت
 .از کمبودها و نقصان های بزرگ اين جنبش همين وضعيت بسيار پراکنده و در برخی موارد خصمانه ی اپوزيسون است

وضعيت اپوزيسون ايران را شايد بتوان وضعيتی . در اين زمينه من متاسفانه کمتر می توانم خوشبينانه صحبت کنم. اما مساله ی اصلی اين است که چرا اين همکاری به دست نمی آيد
بخش زيادی از اين مشکالت و اختالفات، قبل از اين که مربوط به برنامه و سياست باشد، مشکالت فرهنگی و حتی . خودويژه دانست که دارای پيچيدگی ها و مشکالت بسياری است

يک انشقاق بزرگ مربوط به همين انقالب است که بين اپوزيسيون . و سال های اوليه ی بعد از ان رهايی نيافته است 57اپوزيسيون ايران هنوز از عوارض انقالب بهمن . روانی است
اين شکاف همچنان باقی است و تا زمانی که جامعه . شکافی عميق ايجاد کرده است) سلطنت طلب ها(شرکت کننده در انقالب و اپوزيسيونی که بعد از سرنگونی انقالب شکل گرفت 

. اين شکاف باقی خواهد ماند) مثال مثل انقالب فرانسه در جامعه ی فرانسه(ی ايران از نظر تاريخی انقالب بهمن را پشت سر نگذارد و نتواند قضاوتی ملی نسبت به آن شکل بدهد، 
کنند، با نيروهای جمهوری می البته بين بخش هايی از نيروهای وابسته به سلطنت طلبان که حاال خود را مشروطه خواه می خوانند و در جهت يک حزب ليبرال دموکرات حرکت 

 .خواه کشور، چشم اندازهای روشن تری پديد امده است
به اين صفوف پيوسته اند هم يا عين همين وضعيت در بين نيروهای مخالف با بخشی از نيروهای جمهوری اسالمی که از آن کنده شده و به صفوف مخالفين و معترضين رانده شده 

های اپوزيسيون يروبه خصوص دهه ی خون بار شصت و قتل عامی که از مخالفين صورت گرفت، به عنوان يک عامل روانی بسيار نيرومند مناسبات اين گروه با ساير ن. وجود دارد
 .را تحت تاثير خود قرار داده است

عالوه بر اختالفات سياسی که آن ها را به دو اردوی اصالح طلب و انقالبی تقسيم می کند، زخم ها و آسيب های آن انقالب . شکاف ديگر، بين نيروهای جمهوری خواه و الئيک است
ی ها من نظرم اين است که بر شکاف بين اصالح طلبی و انقالبی گری در ايجاد جبهه ای مشترک دست کم در وضعيت فعلی می توان غلبه کرد، اما زخم. بين ان ها نيز باقی است

اپوزيسيون ايرانی در جريان نخستين سال های انقالب در برابر هم قرار گرفت و هنوز نتوانسته است مناسبات خصمانه ی آن دوران را به . باقی مانده از انقالب هنوز التيام نيافته اند
 .حال عادی برگرداند

مناسبات خصمانه و صددرصد نفی کننده ای که بين مجاهدين و . يک مشکل ديگر، مشکل بين همه ی نيروهای اپوزيسيون دموکرات و الئيک کشور با سازمان مجاهدين خلق است
 دنبال کردن سياست حذف آن ها . مجاهدين خلق را نمی توان از جامعه ی ايران حذف کرد. باقی اپوزيسيون جاری است، به نظر من اشتباه است
اپوزيسون دموکرات بايد سياست گفتگو با مجاهدين خلق را در پيش بگيرد و بکوشد ان ها را به روند مبارزه ی سياسی و بدون . اشتباه است، ناديده گرفتن آن ها هم به جايی نمی رسد

 . دعوت کند) در شرايط فعلی(سالح 
در ميان نيروهای اپوزيسيون  ها به مجموعه ی مشکالت باال، بايد مشکل ديگری را اضافه کرد که در ماه های اخير به صورت فعالی خود را نشان داده است و آن مشکل بين نسل

. يروها را سخت تر می کندع ننسل جوان به داليل زيادی که بعضی از آن ها واقعی و درست است به نسل قبلی مبارزين در کشور ما اعتماد ندارد و اين خود همکاری و تجمي. است
وشت ساز جوانان در جنبش سرندر عين حال اين نسل، متاسفانه در انتقادها و بی اعتمادی خوددچار زياده روی و خودبزرگ بينی شده است که بخش مهمی از آن ناشی از نقش 

اين خودبزرگ بينی و بی بها کردن مبارزات و تجارب نسل های گذشته باعث شده است که نسل جوان مبارز کشور ما به تجارب نسل قبلی خود کم . دموکراتيک کشورمان است
 .اعتنايی کند و گسست نسل ها و مبارزه که ويژه ی حکومت های ديکتاتوری است، اين جا بيش از اندازه نقش منفی بازی کند

و روحيه ی تعامل بااليی وجود  تگیاين ها همه مشکالتی است که نزديکی نيروهای اپوزيسيون با هم را دشوار می کند و برای غلبه بر آن ها، بايد تيزهوشی، صداقت، از خودگذش
 .هر نيروی سياسی که بيشتر از اين خصوصيات برخوردار باشد، می تواند نقش مهم تری در غلبه بر شکاف های اپوزيسيون بازی کند. داشته باشد

مردم ايران، تحمل يکديگر، شنيدن حرف يک با اين حال در پايان اين را هم بگويم که چشم انداز کامال و صددرصد بدبينانه نيست و در ماه های اخير و شايد تحت تاثير جنبش دموکرات
ها و جبهه های ی مختلف و ان های مخالف و آمادگی برای همکاری به طور اميدوارکننده ای افزايش يافته است و نشانه هايی از ان را نيز در فعاليت مشترک احزاب و سازم

 . همکاری های نيروهای نسل جوان و نسل قبلتر در اين جا و ان جا می بينيم
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 ضياء عابديراه حل سياسي و حقوقي به بن بست رسيده است   

 چيست؟نچه که در اين روز گذشت  آو  1388بهمن  22نظرتان در مورد 
باالی سر جامعه  ودربه باور من تمامی بحرانهای سياسی جامعه ايران  حداقل درهشتاد سال گذشته فقط ناظر براين بوده که حاکميت غير پاسخگوو مستقل از مردم 

لتها در ايران بدليل دو را وادار به تبعيت از مردم کند و  حضورش را به دولتها بقبوالند و بگفته ای حق حاکميت خود را که ناشی از اراده ملت است تثبيت کند ،
مستقل از مردم  را تکيه به منابع خارج از کنترل مردم نيازی به تبعيت از مردم نميبينند مخصوصا در سی سال  گذشته که با بهره گرفتن از مفاهيم مذهبی خود

نها ميدهد ولی الزاماتی انها را وادار به رعايت تشريفاتی ميکند که آن آميدانند نه حکومتشان را ناشی از اراده مردم ، صورتبندی قانون اساسی چنين امکانی را به 
 زمانيکه رعايت ظاهری مفادی از . هم در قانون اساسی موجود با اما هائی مستتر است در حاليکه ساختار حقيقی براساس تبععيت از منابع متا فزيکی شکل گرفته 

هبری فعلی و رساختار حقوقی با اعتراض بخشی از مردم روبرو ميشود رهبری بلوک قدرت براساس ان بينش که حاکميت از ان خدا و ائمه و جانشينان انها ست 
ين مصلحت ر اهم بر اساس ساختار حقوقی جانشين بال فصل انها است در خود اجباری اعتقادی برای رعايت خواست مردم نمی بيند مگر مصلحت سياسی ، حال اگ

ماه  8خرداد پيش ميايد و رهبری به هر روش و سياستی ملتجی ميشود که بحران را خاموش کند ، تداوم بحران  22در تضاد با منافع قدرت باشد چه ميشود؟  بحران 
اپايدار در ل نطول ميکشد رهبری اين تداوم را بسود بلوک قدرت نمی داندو ميخواهد بساط اين جنبش را برچيند زيرا ريزش شديد در ساختار بلوک قدرت تعاد
دم عقب نشست ک قجامعه را به نکته بی بازگشت ميرساند ، وآدم از خود ميپرسد چرا بلوک قدرت برای حل بحران يک قدم عقب نمی نشيند نه بخاطر اينکه اگر ي

ش با تمرگز نيرو جنببايد قدمهای بعدی را هم بردارد بلکه بخاطر اينست که هنوز تناسب نيروبرای تغيير توازن قوا فراهم نشده و رهبری بلوک قدرت نمی گذارد 
 .اثبات وجود کند که مقدمه تغيير توازن است 

که حاصل بی برنامه گی و تن به سياست تحميل شده از طرف حريف است و رهبری جنبش برای اثبات حضور مسالمت اميزخود، مردم را به شارکت 88بهمن  22
و برنامه  کاتدر راهپيمايی فرا خوانده بود در حاليکه  استراتژی بلوک قدرت جلوگيری از تجمع معترضين و سر کوب جنبش سبز بهر قيمت با وسيعترين تدار

فاده ار فرصتهای استريزی طوالنی مدت با استفاده از تمامی امکانات و مقدورات قدرت حاکم بود ، هدف جنبش سبز اثبات وجود خود بود که در چند ماه گذشته با 
روز تمام ين تقويمی بارها تکرار شده بود، هدف بلوک قدرت تضعيف روحيه مردم با ايجاد فضای رعب و سر کوب و برچيد ن نمادهای  حضور مردم و مصادره ا

 .  و کمال به نام خود بود 
ل حاصدر پايان روز حاکميت از حضور و تجمع جنبش سبز جلوگيری بعمل آورد و صورت مسئله را جمع کرد ولی بحران در جامعه که جنبش اعتراضی سبز 

 .وجود آن است هم چنان الينحل باقی و ابعاد و ريشه های آن هر روز در جامعه عميقتر و گستر ده تر وجودش را به رخ ميکشد 
 

 نقاط ضعف و قدرت جنبش سبز در مرحله کنونی چيست؟
تنوع تری برای و مبه نظر ميرسد جنبش سبز از تاکتيک تجمع خيابانی بيش از ظرفيت خود استفاده کرده و زمان آن فرا رسيده که بفکر شيوه ها و روشهای جديد 

مرکزی  گ وتداوم حضور خود باشد ، از طرف ديکر رهبری جنبش سبز هم الزم است با اصالحاتی در برنامه خود اوال دامنه حضور جنبش را از شهر های بزر
زمه آن شناسائی خواسته ال به گستره ملی کشانده و تالش کند با ارائه گفتمانی با دامنه شمول وسيعتر از اقشار و طبقات ديگر جامعه را در جنبش فعال کند که البته

 .های نيروها و اقشار اجتماعی و لحاظ آن نيازها در پالتفرم سياسی جنبش سبز است 
زيرا بلوک شد بايد پذيرفت راه حل سياسی و حقوقی به بن بست رسيده و نيروی متوسط شهری با رويکرد مطالباتيبا سطح فعلی جنبش قادر به پيشروی نخواهد 

ز و و فضای اميقدرت با افزايش هزينه به جنبش شهروندان ميانی جامعه ،آنها را در فشار شديدی قرار خواهد داد ،گستره انفعال زمينه بروز حرکات خشونت 
ت اجتماعی و قعيمناسب در اختيار نيروهای ساختار شکنرا فراهم خواهد کرد ، اگر بپذيريم که اقشار ميانی جامعه بدليل سطح اگاهی مناسب و اسيب پزيری مو
ا به وضوح به ر  اقتصادی خود آگاهانه با پيش گرفتن مشی مبارزه مسالمت آميز مسئوليت خود در حفظ ثبات و امنيت ملی و جلوگيری از تکانهای شديد اجتماعی

بهمن  22ائی که قبل از انهاثبات ميرسانند انفعال چنين نيروئی پيش زمينه ظهور نيرو هائی خواهد شد که به چنين مسئوليت هائی بهای الزم  نخواهند داد مانند گفتم
بهمن هرگز برای تعين تکليف يا از  22از جانب افراد يا نيروهائی  عنوان ميشد که جنبش سبز و وضعيت مبارزه و سطح بر امد نيروها فرسنگها  از آن دور بود و 

بش سبزکه جن اين نوع شعارها در چشم اندازش  نبود، پس رهبری جنبش سبز بايد بسمت سازماندهی جنبش اجتماعی موجود حرکت کند، به گمانم مسئوليت رهبری
جناب موسوی تعين پذيرفته شده به خود گرفت اينک در حوزه سازماندهی سياسی اجتماعی نمود خود را نشان ميدهد، پذيرفته نيست که جنبشی  17بدرستی با بيانيه 

سال گذشته  30ن اي را در مسير تداوم خود در وسط خيابان رها کرد که مثال بعلت وزن نيروهای مدنی در سازماندهی سياسی موقعيت نديده گرفته شده آنها را در
ه ايران از امعدگرگون خواهد کرد ، ان زمانيکه حاکميت از چنين نيروهائی   کولی ميگرفت و خواهان استفاده از توده های بی سر بود قرنها بقول معروف ج

 فته گی يا تحوالت امروزی يش فاصله داشت نه نصف جمعيتش که بانوان باشند در صحنه بودند نه بر چهار ميليون جوان تکيه داشت و نه در مرحله توسعه 
اده تکنولژيک امروز ستفنيروی انسانی و نه در مقام توسعه اقتصادی فعلی هر چند بارهبری سرمايه تجاری و نه در ارتباطات بين المللی دهکده جهانی و نه در حد ا

با خواسته ها باشد  اهیايران ،   به همين جهت هيچ دليلی برای کوتاهی در امر سازماندهی سياسی و اجتماعی وجود ندارد ، اينکه رهبری جنبش تا کجا قادر به همر
 .و يا تاکجا مصلحت بداند امری است که بايد منتظر ماند و ديد

 
 ادامه و حرکت جنبش سبز در روزها و هفته های آينده را چگونه می بينيد و راهکارهای پيشنهادی شما چه می باشد؟

ومی بهترين معلم و عم در روزها و هفته های آينده رهبری جنبش سبز و فعاالن جامعه بايد ارزيابی خود از راه طی شده را به افکار عمومی ارائه دهند اين داوری
 راهنما برای درس آموزی و اتخاذ شيوه های موثرتری برای تداوم جنبش مدنی است ، شخصا فکر ميکنم که زمان برای تشکيل ارگانهای وسيع 
خارج شود  علیو سازماندهی نيروهای مختلف فراهم ميشود تا با بکار گيری حد اکثر ظرفيت ملی تغييری در تناسب نيرو فراهم شود و جامعه ار حالت آچمز ف

 .منتهی بايد ديد که ارزيابی رهبری اين جنبش چه راه کارهائی را مناسب ميداند 
 

 همکاری اپوزيسيون چه تاثيری در روند پيشبرد جنبش و همبستگی مردم با هم خواهد داشت؟
ش در حرکت جنبش شاياينکه آيا بدون همکاری اپوزيسيون البته آن بخش از اپوزيسيون که از شيوه مبارزات قانونی و مدنی مسالمت آميز جانبداری ميکند امکان گ

زه حو اجتماعی متصور است؟ زياد روشن نيست چه در بخش خارج از کشور که رل پشتيبانی و جلب حمايت بين المللی وجلب توجه افکار عمومی جهانی در
خرداد تاکنون  دومفعاليت آن است و چه بخش داخل کشورکه تقريبا متشکل ترين بخش جامعه ايران با اهداف کامال تعيين يافته و تعريف شده که  از آغاز جنبش 

ايا امکان دارد بدون شناسائی . ستون اصلی فعاليت و سمت دهی نظری و عملی فعاليت های اجتماعی و سياسی را هم بخش مذهبی و هم بخش عرفيش پوشش ميدهد 
عی که رهبری تماچنين نيروئی آن هم در شرايطی که امکان ادامه مبارزه سياسی و قانونی با مقاومت بلوک قدرت حاکم با مشکل روبرو شدهو ظرفيت نيروهای اج

 با تماس مستقيم و که جنبش سبزآشکارا خواهان اتکاءبه آن حد اقل در افکار عمومی است برای تغيير تناسب اجتمائی کافی به نظر نمی ايد ، آيا زمان آن نرسيده 
و موثر تر  تر اصرار بر تعيين تاکتيکها و همکاری ها ما بين بخش هائی از اپوزيسيون و رهبری جنبش حد اقل به انتقال فکر ضرورت اتخاذ شيوه های متنوع

 کمک کند؟
 ايا چنين نگاهی از حوزه باورها نگذشته و در حيطه مسئوليت های ملی قرار نگرفته؟

 من باور دارم که چنين است ايران ما امروز به همه فرزندانش نياز دارد اميدوارم رهبری جنبش سبز
 در افق نگاهش همه فرزندان ميهنمان را ببيند و آنروز روز خجسته ای برای همه خواهد بود
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 مجيد عبدالرحيم پوردولت عليه مردم   –لشكر كشي رهبر 
 نچه که در اين روز گذشت چيست؟آو  1388بهمن  22در مورد  شمانظر 

 
 

 -اگر مردم با کمال ميل و خود جوش  و برای دفاع از رهبر. بيست دوم بهمن امسال،  روزلشکر کشی واليت مطلقه فقيه  عليه مردم ومحاصره نظامی مردم بود
دانستند و هراسی از آن نداشتند آنهمه نيروی نظامی و امنيتی با آنهمه تداراک و نقشه و بلندگو و محاصره  دولت،  مردم راخودی می -دولت  آمده بودند و اگر رهبر

 تو درتو  را برای چه به خيابان آورده بودند ؟ 
 کند که طرف با ديدن اين همه  نظامی و امنيتی و تدارک و مانور قدرت در سالروز انقالب اين سؤال را از خود می هرآدم عاقل وناظر بی

ست چي راستی اگر  طرفدران آزادی و دمکراسی و جنبش سبز و مخالفين واليت مطلقه فقيه رقم ناچيزو پراکنده ای هستند اين لشکر کشی سراسری برای .1
دولت ، از  –اين واقعيت دارد که  دستگاه رهبر . ؟ روشن است برای مقابله و سرکوب جنبشی است که ريشه و نفوذ و دامنه  گسترده در ميان مردم دارد

 .آزادی جنبش سبز ، گسترش بيشتر آن درميان مردم و رها شدن قدرت عظيم مردم مخالف خود ، بشدت نگران است و هراس دارد
 ..دولت  از خواستهای به حق مردم  ومردم بود  -اينکه بيست دوم  بهمن امسال  برخالف ظاهر و برخالف تبليغات دولت ، نشاندهنده اوج جدائی  رهبر .2
ماه گذشته ،  7مردمی که که طی. بهمن امسال برخالف تبليغات و ظاهر سازی های دولت ، دربطن خود واز درون چند پارچه و پرشکاف بود 22اينکه  .3

رايشان  توسط راس قدرت دزديده شد ، خودشان خس وخاشاک نامگذاری شدند، کرامت انسانيشان لگد مال شد، توسط مامورن رسمی و غير رسمی 
بهمن امسال برای دفاع از آرمان  22دولت کتک خوردند ، دستگير شدند ، زندانی شدند، بچه ها ، همسران و دوستانشان زندانی و کشته واعدام شدند در 

 22راتو شعارهای لگد مال شده آزادی و استقالل دروان انقالب بهمن و برای دفاع از حقوق و آزادی و شرف  وانسانيت خود و هم ميهن خود در تظاه
 .بهمن شرکت  کرده بودند نه برای دفاع از واليت مطلقه فقيه و جمهوری اسالمی 

بهمن ،کامًال در محاصره نظامی ماموران  22قابل توجه است که مردم مدافع آزادی و دمکراسی و مخالف دولت والئی ، عليرغم اينکه در تظاهرات  .4
اينکه مخالفين دولت والئی  نتوانستند بطور گسترده با رنگ سبز و فرياد زنده باد . آشکار و پنهان دولت والئی بودند بازهم تک صدائی را شکستند 

اگر رعايت مصلحت در اتخاذ روش سکوت و عدم . آزادی و مرگ بر استبداد در تظاهرات  ظاهر شوند ،بنظر من ناشی از هوشياری مردم ايران است 
حفظ نيرو برای روز ديگر و ادامه مبارزه . برآمد ی نظير برآمدهای پيشين در چنين محاصره نظامی دخالت داشته ، از نظر من درست و بجا بوده است

گيرند که کی ، کجا با چه نيروئی ،  اند و بيشتر ياد می نيروهای جنبش سبز ياد گرفته. از اصول مهم مبارزه  بويژه در شرايط محاصره نظامی است
دولت  با تمام قوا به مقابله با  –بهمن امسال ، رهبر 22در . چگونه ، با چه وسائلی  و چه ميزانی بايد تعرض کرد ، سکوت کرد و يا عقب نشينی کرد

ند بر ها از دين اسالم و جمهوری اسالمی و واليت فقيه هست ديگر نيروهای جمهوری اسالمی و ياران سابق خود که مخالف قرائتهاو رأی و سياستهای آن
 .خاسته اند

شکافها . دولت  با ديگر نيروهای جمهوری اسالمی است -دولت ، نقطه عطفی در مناسبات ميان رهبر –ماهه گذشته رهبر  7های  اين اقدام  درادامه اقدام
 . . .تر  شوندو بسته دولت،  بيشتر نظامی می –دستگاه رهبر . بهمن امسال کامًال دولتی و نظامی بود 22   .پرناشدنی تر شدند

. تر خواهد کرد  بهمن امسال ، بحران دورن جامعه و شکاف ميان راس قدرت و مردم را بيشتر و عميق 22دولت  در  –رسد ، اقدامات رهبر  بنظر می
دولت ، همه ميدانند که اين سياستها وروشهای سرکوبگرانه نه تنها راه برون رفت از بحران نيست بلکه جامعه و جمهوری اسالمی را بيش  –بجز رهبر 

      .دولت را بيش از  پيش  تضعيف و ناتوان  خواهند کرد -از پيش دچار بحران خواهند  کرد و  رهبر
 

 
 نقاط ضعف وقدرت جنبش سبز دراين مرحله کدامند ؟

 
توان  فعًال بطور فشرده به مواردی زيراشاره  اما می . گنجد پاسخ گويی به اين سؤال به بررسی همه جانبه و دقت نيازدارد که در حوصله  يک مصاحبه کوتاه نمی

 .کرد 
 . کنم بيشتر درباره نقاط ضعف جنبش سبز بگويم  من کوشش می.  در وصف نقاط قوت جنبش ، سخنهای فراوان  بطور مکتوب و شفاهی نوشته و ايراد شده است

 .اولين و مهمترين  ضعف جنبش ، اغتشاش و ناروشنی در سياستهای راهبردی و کاربردی نيروهای  پيشبرنده و مدافع جنبش سبز است •
 ...  .دومين  نقطه ضعف جنبش سبز ، فقدان خواستها و شعارهای مشخص ايجابی  و سلبی مشترک و فراگير است  •
کنم ، جنبش سبز در اين  من فکر می. سومين  نقطه ضعف جنبش عدم توجه اغلب نيروهای جنبش به اهميت گسترش دامنه جنبش درميان مردم است •

بدون .  مرحله و در توازن قوای واقعًا موجود الزم است مبنای حرکت خود را گسترش دامنه خود، بميان مردم، بر اساسی خواستهای ايجابی قرار دهد
 .گسترش دامنه جنبش به ميان مردم بِويژه کارگران و معلمان و کارمندان ،جنبش سبز در خود خواهد ماند و به جنبشی در خود بدل خواهد شد

بنظر من،  جنبش  سبز در لحظه کنونی ، درمرحله تعرض برای تحقق .چهارمين  ايراد اغلب جنبشی ها عدم توجه به مرحله رشد جنبش و توازن قوا است 
 . .اهداف بزرگ سلبی وايجابی قرار ندارد بلکه در مرحله گسترش دامنه خود در ميان مردم وبسيج نيرو است

يک  ، رابطه تاتخاذ سياستهای روز و کاربردی در راستای اهداف و سياستهای دراز مدت و راهبردی نظير انحالل استبداد دينی حاکم  و تشکيل حکومت دمکرا  
 .دارد... مستقيم و تنگاتنگی با ميزان نيروی مردمی بالفعل و بالقوه جنبش ، سازمان يافتگی آن ، رهبری آن و

الزم را ندارد که بتواند در لحظه … طی دو ماه گذشته  روشن بود که جنبش سبز بنا به عوامل و داليل گوناگون  هنوز در شرايطی نيست  و آن توانائی و انسجام و  
  .دولت راوادار به مذاکره و عقب نشينی و اصالح بکند ، تغيير قدرت که جای خود دارد -کنونی قدرت رهبر

 جنبش سبز برای وادار کردن راس قدرت به مذاکره و اصالح و تغيير در قدرت  و يا تغيير کل قدرت ، به نيروی مردمی  
جنبش سبز عليرغم اينکه جنبشی خود بنياد و آگاه و پوياست و ريشه در خواستهای آزاديخواهانه و .  وسيع ، هماهنگ ، سازمان يافته و هدفمند و با نقشه  نياز دارد

متأسفانه بسياری از نيروهای مدافع  جنبش سبز  .  دمکراتيک مردم دارد و جنبشی مردمی است ، اما  هنوز جنبش نوپا و جوان است و  نياز به رشد و گسترش دارد
اينکه . کی می گيرندن يدر اتخاذ سياستهای روز و کاربردی و اتخاذ رهنمودهای عملی در اين يا آن مورد مشخص ،  عمدتا نيروی بالقوه جنبش را با نيروی بالفعل آ

بخشی از مردم مخالف واليت مطلقه .  که اکثر مردم  ايران مخالف واليت مطلقه فقيه و دولت احمدی نژاد هستند به اين معنانيست که  نيروی بالفعل جنبش هستند 
از حامی جنبش بودن تا وارد شدن به مبارزه فعال بويژه . از مخالف بودن تا مبارزه کردن فاصله زياد است. فقيه و دولت هنوز به مبارزه علنی وفعال نپيوسته اند 

ها ظرايفی است که متأسفانه در تبليغات و نوشتجات و سخرانی های ويدئوئی  اين.  مبارزه رودر رو با دولت و نيروی نظامی دولت در خيابانها فاصله فراوان است
از .  اغلب بحثها و نوشتجات متوجه اهداف عالی و نظام آتی  است.  و تلويزيونی  و سياستها و رهنودهای عملی نيروهای جنبش کمتر مورد توجه قرار می گيرند

عمده کردن يکی از شيوه ها واشکال مبارزاتی و ماندن در آن، . ديگر نکات ضعف جنبش سبز نگاه نسبتًا يکسويه به حضور در خيابانها و مبارزات خيابانی است 
فقدان نهاد دمکراتيک و همگانی هماهنگ کننده در راس جنبش و افتادن .  و هشتم .گيرد  پويائی نيروهای جنبش در اتخاذ اشکال خالق و جديد را از آنها می

  .بارسنگين رهبری جنبش بدوش  يکی دونفر در داخل کشور شايد مهمترين ضعف جنبش سبز است  
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 ادامه و حرکت جنبش سبز را در روزها و هفته های آينده چگونه می بينيد و راهکارهای پيشنهادی شما چيست؟

 
استخراج نکات  ا اهداف ، سياستها ، روشها واشکال مبارزاتی،   انديشيدن و تعمق درباره  راه تاکنون طی شده ، بررسی ونقد همه جوانب حرکت جنبش در زمينه

ر لحظه ها برای تدقيق و تصحيح و تکميل و نيرومند تر کردن جنبش يکی از مهمترين کارهای نيروهای جنبش د مثبت ومنفی ،نکات قوت و ضعف وجمعبندی آن
  ..کنونی است

ت و شرايط پذيری جنبش را کمتر و درايت وهوشياری و توانائی آنرا برای روياروئی با حواد کاربست متد بررسی و نقد جنبش بعداز هر حرکت بيرونی ، آسيب
 .جديد بيشتر می کند

وتحصيل در  دومين موضوعی که در لحظه کنونی  از نظر من برای جنبش اهميت کليدی دارد، گسيل نيروهای پويا و خالق و جوان  جنبش به محل کار و زندگی  
 های جنبش است  شهرها برای گسترش  ارتباط و شبکه

، ميان ايرانيان های ارتباطی مجازی نظير ارتباطات اينترنتی و تلفنی درداخل کشور  سومين قدمی که الزم است بطور جديتر مورد توجه قرار گيرد ، گسترش شبکه
ارزه برای آزادی ها در معرفی آزادی و دمکراسی و عدالت  بمثابه اهداف جنبش و پيش برد مب داخل و خارج کشور ،  استفاده مفيد و بهينه از اين وسايل و شبکه

 .عليه استبداد حاکم است  
ند ميليونها محل کار و توا تواند به خيابانها لشکر کشی کند و نيروی جنبش را درخيابان کنترل کند اما نمی الزم است توجه داشته باشيم که دولت درشرايط کنونی می

 زندگی و تحصيل و ميليونها  محفل و  هسته و گروه و شبکه نرم  آزادی خواه و عدالت 
 .جوی جنبش را به سادگی کنترل کند  

های   جنبش خيابانی اگر  شبکه و پشتوانه.  رسد،  در شرايط کنونی ، گسترش نيروی خيابانی از طريق  عمده کردن مبارزات خيابانی  ميسر نيست بنظر می 
 ،   .تواند تداوم داشته باشد نيرومند و گسترده در کارخانه ها  و اداره جات و محل زندگی و تحصيل مردم نداشته باشد ، نمی

 
 

 همکاری اپوزيسيون چه تاثيری در روند پيشبرد جنبش و همبستگی مردم با هم خواهد داشت؟
 

يالت مستقل خودشان تشکمتأسفم که طرفدران آزادی مخالف استبداد دينی حاکم و هراستبداد و ديکتاتوری ديگر ، هنوز  هم نتوانسته اند ضمن حفظ هويت و برنامه و 
  .، حول نکات  ايجابی و مشترک عليه استبداد دينی حاکم  همکاری کنند 

د در مسير وجواز نظر من در لحظه کنونی تمرکز قوا حول آزادی عليه استبداد دينی حاکم ، سياست عملی و بسيج گر و راهگشای جنبش مردمی و سبز واقعًا م
من  چون  دراين زمينه ، قبل از پيدايش  جنبش سبز و بعداز  آن  چندين . انتخابات آزاد  و ديگر اهداف  دمکراتيک و عدالت جويانه ايجابی و سلبی مردم ايران است

توانند به  عالقمندان به اين مباحث می. خواهم وقت شما و خوانندگان نشريه شما را  بيش از اين بگيرم مقاله و مصاحبه داشتم و نيز به دليل کمبود وقت  ديگر  نمی
 .    مراجعه کنند »تالش  «و  »کار آنالين اکثريت  «هاو سخنان من  در اين زمينه در نشريات  نوشته
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 رضا فاني يزدي    سازماندهي و رهبري مي خواهيم

 و آنچه که در اين روز گذشت چيست؟ 1388بهمن  22نظرتان در مورد 
 

. برای اولين بار دستگاه حکومتی همه تالشش را مبذول کرد که حداکثر نيروهای ممکن را به صحنه بياورد. بهمن امسال از چند نظر قابل تامل بود 22تظاهرات 
 . اين صحنه گردانی در تظاهرات امسال متوجه  چند نکته اساسی بود

درسطح شوراينکه جمهوری اسالمی ايران و انقالب بهمن که منجر به برپايی نظام حکومت دينی در ايران گرديد، هنوزامکانات حضور و سازماندهی اش درک: الف
اين موضوع به اين دليل در اين مرحله . ميليونی است و عليرغم تمام تبليغات داخلی و خارجی از امکانات مردمی برخوردار بوده و قدرت سازماندهی ميليونی دارد

 برای حکومت وبخصوص رهبری آن از درجه باالی اهميتی برخوردار است که، 
 .نظام در داخل کشور از طرف بخش قابل توجهی از مردم کشور پس از انتخابات دوره دهم مشروعيتش به چالش کشيده شد و زير سوال رفته است: اوال

 
بری ره بخش قابل توجهی از مسئولين سی سال گذشته نظام نيز عملکرد نظام و رهبری آن را به چالش کشيده و در نتيجه آن بزرگترين شکاف تاريخی در: دوما

 .نظام اسالمی در تمام ساختارهای آن و در بدنه هوادار آن شکل گرفته است
 

 .رژيم در عرصه بين المللی در چند زمينه جدی از جمله مساله اتمی و نقض حقوق بشر، مواجه با بحران جدی است: سوما
ا معطوف به د رپس در نتيجه مخالفت آشکار مردم و بخشی از رهبران سی ساله گذشته با رهبری کنونی نظام اسالمی باعث شد که رهبری نظام تمام هم و غم خو

بهمن را هرچه با شکوهتر برگزار کرده و با حضور ميليونی مردم در آن نه تنها در عرصه بين المللی نشان دهد که حکومت هنوز ازحمايت  22آن نمايد که 
عليرغم مخالفت و  ميليونی مردم برخوردار است که به طرفداران خود در داخل کشورنيز اطمينان خاطر دهد که هنوز از قدرت سازماندهی ميليونی برخوردار بوده

آن و رهبری  ليهبخشی از رهبران سی ساله گذشته نظام و حضور اعتراض آميز مردم در اعتراض به تقلب انتخابات در چندماهه گذشته، اساس نظام و شعارهای او
 .و قانون اساسی آن مورد تاييد عمومی بوده و از حمايت آشکار ميليونی برخوردار است

 
بهمن از طرف رهبری نظام اسالمی  از طرف ديگر اولتيماتوم و خط و نشانی بود به مخالفين و بويژه رهبری جنبش  22فراخوان همگانی به شرکت در تظاهرات 

بهمن التزام خود را به نظام، رهبری آن و قانون اساسی ابراز نمايند و عمال نشان دهند که زير چتر کلی  22سبز در داخل کشور که با شرکت خود در تظاهرات 
 .نظام و در يک بدن واحد در مقابل مخالفين نظام در داخل و خارج از کشور ايستاده و يکپارچگی نظام را به نمايش بگذارند

دوما رهبری نظام موفق گرديد که بدنه جنبش . بهمن نداشت 22يعنی اوال جنبش سبز نمود و حضوری در تظاهرات . به نظرم رهبری نظام در اين مورد موفق بود
وف صف سبز را در تظاهراتی که خود تدارک آن را ديده بود بدون کمترين حضور سبز و اعتراضی جمع کرده و در مقابل دوربين های داخلی و خارجی در

 .هواداران خود به نمايش بگذارد و پای سخنرانی رئيس جمهورش آقای احمدی نژاد در ميدان آزادی بکشاند
بهمن با تکيه بر اينکه انقالب، قانون اساسی و امام فصل  22سوما با موضع گيری های بسياری از شخصيت های درجه اول جنبش سبز در روزهای پيش از 

يک نيروی  وانالخطاب بوده و خط قرمز جنبش سبز هستند به نمايش وحدت خود جامه عمل پوشانده و عمال نشاندهنده تفوق آنها در خنثی کردن حضور سبزبه عن
 .مخالف گرديد

بهمن، در حقيقت به نوعی کرنش در مقابل اولتيماتوم رهبری بود و به گونه ای بيانگر پيامی آشتی  22فراخوان رهبران جنبش سبز برای شرکت در تظاهرات 
اساسا دعوت مردم به تظاهراتی که از پيش از طرف رهبری نظام برای قدرت نمايی سازماندهی شده بود، . جويانه که فاقد کمترين دستاوردی برای جنبش سبز شد
 .يک اشتباه تاريخی از طرف رهبران جنبش سبز بود

 . بهمن از پيش دو نگرش متفاوت وجود داشت که هر دو آنها توهمی بيشتر نبود 22در رابطه با تظاهرات 
 88بهمن  22ديدگاهی پوپوليستی که . بهمن کار را به گونه ای يکسره نمايد 22يکی اينکه تصور می کرد که جمعيت انبوه سبز قرار است در نمايش قدرت خود در 

 22گمان بر اين داشت که حادثه ای تاريخی در صدد تکوين بوده و  57يکی گرفته بود و با چاپ عکس و تصويرهای روزهای تظاهرات سال  57بهمن  22را با 
 .بهمن نقطه عطف آن خواهد بود

ا ه بديدگاه ديگر که به نظر بيشتر از طرف بخشی از رهبران اصلی جنبش سبز و اصالح طلب کشور به طور ضمنی مطرح می گرديد حکايت از آن داشت ک
اصطالح برانداز  به پذيرش پيام و اولتيماتوم رهبری برای شرکت سبزها در تظاهرات موافقت نموده و اين موافقت در حقيقت بيانگر آن است که آنها با گروه های

 .خط و مرز کشيده و اتهام ساختارشکنی و ضدانقالبی و برانداز را از خود رفع می نمايد
بهمن شايد زمينه های آشتی و گفتگو را  22اين ديدگاه بر اين باور بود که شرکت بی رنگ جنبش سبز و پذيرش اولتيماتوم رهبری و حضور خاموش در تظاهرات 

 .فراهم نموده و امکانات مذاکره و سازش را که قبال  بارها از طرف نيروهای ميانه و بخشی از اصولگرايان طرح شده بود را ممکن نمايد
بهمن برخی از رهبران جنبش سبز در داخل بيشتر متوجه اين ديدگاه است نگرشی که هدفش آشتی و پيدا کردن راه حلی برای  22پيام ها و مصاحبه های پيش از 

 . بحران کنونی است
بهمن نبود و از اين لحاظ بايد گفت که اوضاع سياسی کشور و توازن  22اين نگرش گرچه دچار تصور پوپوليستی فروپاشی نظام و يکسره کردن کار رهبری در 

اما با حضور بی رنگ جنبش سبز در کنار نيروهای سازماندهی شده بيت رهبری در خيابانها، آنچه را که رهبری نظام . قوا را بسيار عاقالنه تر ارزيابی کرده بود
نمايش قدرتی که خيابانهای ايران را صحنه حضور ميليونی مردمی کرده بود که ظاهرا به دعوت رهبری نظام و برای . اسالمی بدنبالش بود را برايش متحقق ساخت

رهبری موفق شد با کمک تصميم نادرست رهبران سبز به تشويق شرکت در تظاهرات نشان دهد . بزرگداشت انقالب و حفظ نظام دينی با رهبری آن بيعت می کردند
کشور به دفاع از  هایکه پس از سی سال هنوز نظام اسالمی قادر است که در سالگرد انقالب اسالمی اش ميليونها هوادار خود را در خيابانهای پايتخت و ديگر شهر

 .خود سازماندهی کرده و قدرت نمايی کند
نکرد که از فردای زش اين تصميم نادرست شايد بزرگترين زيان را به جنبش سبز طی چندماه گذشته وارد آورد تا آنجا که نه تنها رهبری را تشويق به مذاکره و سا

بهمن و ادعای وجود حمايت مردمی از نظام و رهبری، دامنه تهديدات و اعتراضات  22بهمن، عوامل و عناصر وابسته به ايشان با تکيه بر تظاهرات  22تظاهرات 
بهمن بطور جدی در سطوح ميانی رهبری در نظام مطرح  22خود را نسبت به جنبش سبز و رهبری آن گسترش داده و بحث سازش و مذاکره که پيش از تظاهرات 

کامل آنها و عدم ذف بود به يکباره به حاشيه رفته و فراموش گرديد تا جاييکه در بيانيه پايانی مجلس خبرگان و ديدار رهبری با اعضا و رياست اين مجلس تا ح
 . صالحيت حضور آنها در چارچوب نظام پيش رفت

بهمن نبرد که نيروی خود را  22رهبری جنبش سبز متاسفانه در محاسبه خود دچار اشتباه تاريخی شده و نه تنها کمترين نصيبی از شرکت به دعوت در تظاهرات 
 .در خدمت رهبری نظام گذاشته و موجبات گستاخی هرچه بيشتر ايشان را در سرکوب فراهم آورد

بهمن باقی ماند، خاطره شنيدن شعارهايی است که از بلندگوهای حکومت در گوششان طنين انداز شد و عکسهای  22آنچه برای سبزها از شرکت در تظاهرات 
يان و بسيجيان پاهيادگاری که در کنار بسيجی ها و لباس شخصی ها از طريق خبرگزاری های جهانی به سراسر دنيا ارسال گرديد و آنها را که بی رنگ در کنار س
ارج و داخل ی خو لباس شخصی ها و طرفداران حکومت در خيابانهای شهر رژه می رفتند به عنوان حاميان ميليونی حکومت در سالگرد انقالب اسالمی برای دنيا

 .به نمايش گذاشت



12 

 
 نقاظ ضعف و قدرت جنبش سبز در مرحله کنونی چيست؟
متاسفانه طی سی سال گذشته در کشور ما و بويژه در نتيجه سرکوب وحشيانه حکومت و تالش . مهمترين نقطه ضعف جنبش سبز، فقدان سازماندهی و رهبری است

ريشه های اين تفکر . آن در فروپاشی و بی اعتبار کردن سازمان ها و احزاب سياسی مخالف، تفکری ضد تشکيالتی و ضد رهبری در جامعه ما شکل گرفته است
ه به آن ذشتمحصول مدرن شدن جامعه نيست که برخی از جوانان و يا روشنفکران تازه به دوران رسيده وبرخی از دست پروردهگان رژيم اسالمی طی سالهای گ

نظام اسالمی پس از سرکوب گروه های سياسی مخالف خود از همان فردای پس از انقالب در يک سری پروژه های به اصطالح روشنفکرپسندانه، . دامن زده اند
 .فضايی را در جامعه ما فراهم آورد که به تشکيالت گريزی و عدم اعتماد به رهبری سازمان های سياسی منجر گرديد

 .اين پروژه ها در حقيقت ادامه سرکوب و اعدام و مصاحبه های تلويزيونی رهبران احزاب و اعترافات تمام دروغ آنها بود
اپوزيسيون ری نظام جمهوری اسالمی ايران از همان ابتدای شکل گيری خود در دو پروژه موازی يکی سرکوب مخالفين و ديگری از بين بردن زمينه های شکل گي

 .مخالف خود در آينده آگاهانه عمل کرده و همچنان می کند
 . هر دو پروژه فوق يک هدف واحد را تعقيب کرده و همچنان می کند، و آن ايجاد بی اعتمادی به احزاب و سازمان های سياسی و رهبری آنهاست

 .مخالفت با تحزب و تشکيالت و بی اعتمادی به رهبری و توانايی های افراد به اشکال گوناگون به بدنه جامعه تزريق می گردد
ران آنها رهبرژيم از همان ابتدا از يک طرف بدست بازجويان و عوامل سرکوب خود احزاب و سازمانهای سياسی را تحت تعقيب قرار داده و سرکوب می کرد و 
وده و نم را پس از شکنجه های وحشيانه در مصاحبه های تلويزيونی در تلويزيون های سراسر کشورو در حسينيه های زندانها مجبور به اعترافات دروغين

و از طرف ديگر، به گونه ای موازی بدست تعدادی از روشنفکران وازده و بريده از فعاليت سياسی و .تشکيالت سياسی گروه های مخالف را متالشی می کرد
اری با همکبرخی از توابين گروه های سياسی پروژه های بی اعتبارسازی احزاب سياسی در کشور را به پيش می برد تا آنجا که سياست زدگی به معنی عدم 
ارزشی  به سازمانهای سياسی و فعاليت تشکيالتی را به مد روشنفکری روز تبديل کرده و تشويق به تشکيالت ستيزی و مخالفت با حزب و سازمان سياسی را

 .روشنفکرانه مبدل کرد
ات تحقيقاتی العاين پروژه که در چند دهه گذشته با سرمايه گذاری کالن حکومت حمايت شده و محصولش تعداد بی شماری کتاب و مقاله و مصاحبه تحت عنوان مط

 .در داخل و خارج بود بخصوص در دوران آقايان هاشمی وخاتمی مورد تشويق و مديريت بوده است
سالمی به ب اآخرين نمونه از اين مطالعات طی يکی دو سال گذشته انتشارچندين مجموعه چند جلدی است که تحت مديريت وزارت اطالعات و مرکز اسناد انقال

تهای سازمان اليرياست آقايان روح اهللا حسينيان و اژه ای و شريعتمداری به کمک تيم هايی متشکل از توابين و بازجوها در رابطه با تاريخ شکل گيری و فع
 .مجاهدين خلق ايران، سازمان چرکهای فدائی خلق ايران و خزب توده ايران تهيه و منتشر شده است

باور به اينکه احزاب و سازمانهای سياسی مخالف : شکل گيری يک باور اجتماعی. هدف نظام اسالمی از پروژه های فوق تنها و تنها يک چيز بوده و هست
اين باور متاسفانه در . حکومت اسالمی همگی مزدور، جيره خوار و مواجب بگير بيگانه و رهبران آنها افرادی زبون، ترسو و منحرف بوده و قابل اعتماد نيستند

ه در دوران شد کشورما تا حدودی شکل گرفته است تا آنجا که حتی بسياری از فعالين سياسی و روشنفکران کشور ما و بويژه بخش قابل توجهی از جوانان بزرگ
اين مخالفت گاه اشکال پيچيده تری يافته و در دفاع از به . سی ساله گذشته آشکارا مخالف تشکل و سازماندهی بوده و پذيرای رهبری سياسی تشکيالتی نيستند

دينی را  ومتاصطالح شبکه های افقی و فاقد رهبری تئوريزه شده و می شود که عمال شکل گيری يک شبکه سازماندهی شده سياسی با رهبری موثر در مقابل حک
 .نا ممکن می نمايد

 .جنبش سبز نيز هنوز در گرو همين باور است
در خيابانهاست رهبر  ه واينکه ما به رهبری احتياج نداريم، يا همه مردم رهبر هستند، و يا سازماندهی الزم نيست و يا هر جوانی که شالگردن سبز به گردن انداخت

 .شود می جنبش است، بيشتر محصول همين پروژه سی ساله تشکل گريزی و بی اعتمادی به رهبری است که همچنان به آن آگاهانه و يا ناآگاهانه دامن زده
يا مخالف سازماندهی جنبش در يک بدن واحد می باشند پرسيد که کدام تجربه تاريخی وجود ندارد وبايد از کسانی که ادعا می کنند که جنبش سبز به رهبری احتياج 

و شبکه ی الزم  هی دارد ويا در کجای دنيا سراغ داريم که تحول در ابعاد يک کشور برای تغيير يک نظام حکومتی بوجود آمده باشد و فاقد رهبری و يا سازماند
 .بوده باشد

نظام  يک بسياری از مثالهايی که دوستان ما در تاييد جنبش های اجتماعی بدون رهبری و با شبکه های افقی می آورند، موضوعشان يک تحول ساختاری در
 .حکومتی نبوده است

ا ضد و يمثال جنبش ضد جنگ در سالهای گذشته و يا جنبش طرفداری از محيط زيست و يا حتی جنبش زنان و يا جنبش های حقوق بشری مثل جنبش ضد اعدام 
ن جنگ را فالشکنجه و غيره همه و همه جنبش هايی هستند که اوال يک موضوع مشخص را مورد توجه قرار داده اند و مطالبه شان از يک حکومت است که مثال 

جنبش ضد جنگ به عنوان يک نمونه . پايان دهد و يا اعدام و شکنجه را متوقف کند و يا در قوانين خود موارد تبعيض در مورد جنس و يا نژاد معينی را حذف نمايد
سا نه نيازی به اساموفق طی سالهای گذشته که با تکيه بر اينترنت و به گونه ای شبکه ای و افقی در سراسر جهان به يک سازماندهی عظيم ميليونی موفق گرديد 

ش جايگزين هدفيک تشکيالت عمودی داشت و نه نيازی به يک رهبر و يا ارگان رهبری، چرا که هدفش نه تغيير يک نظام حکومتی و جايگزين کردن آن بود و نه 
 .کردن جنگ ساالران با رهبران جنبش ضد جنگ

استمرار و حيات را ان اما برای تغيير يک نظام حکومتی و جايگزين کردن آن با يک   نظام ديگر و اطمينان به اينکه تغيير امکان پذير بوده و نظام جايگزين امک
پس بنابراين عدم تشکل و فقدان رهبری .  خواهد داشت، شرط الزم و ضروری تشکل سازمان يافته اپوزيسيون و حضور رهبری در مقام مديريت جايگزين می باشد

 . رسمی نه تنها امتيازی برای جنبش سبز نيست که بزرگترين ضعف کنونی آن می باشد
 .نقطه قوت جنبش اما بدنه بزرگ جنبش اعتراضی است

دانشجويی بش جنبش سبز گرچه سازمان ندارد اما حاصل جمع جنبش های ديگری است که توانايی سازماندهی ميليونی را در سراسر کشور دارند، جنبش زنان، جن
ه بخشی بانوجوانان، جنبش معترضين سرکوب شده و ناراضی سی ساله گذشته احزاب و سازمان های سياسی و اقليت های قومی ،ملی و مذهبی و جنبش اصالح طل

حرکت متشکل،سازمان يافته و آگاهانه اين جنبش ها در . از ياران ديروز نظام اسالمی هرکدام به تنهايی بخش قابل مالحظه ای از جامعه ما را در بر می گيرند
سياسی در جامعه ما منجر شده و به بيداری و تحرک  –هماهنگی با يک ديگر تحت يک رهبری واحد و منسجم می تواند به بزرگترين جنبش اجتماعی مطالباتی 

 .جنبش صنفی مزد و حقوق بگيران در سراسر کشور منجر گردد، جنبشی که ديگر هيچ مانعی را بر سر راه خود بر نخواهد تافت
 

 ادامه و حرکت جنبش سبز در روزها و هفته های آينده را چگونه می بينيد؟
منتظورم از معجزه يعنی يک تغيير ناگهانی در ساختار حکومت و يا . جنبش سبز قرار نبوده و نيست که در کوتاه مدت معجزه بيافريند. به نظرم نبايد دچار توهم شد

جنبش سبز گرچه در چند روز پس از انتخابات يک . تغيير حاکميت و يا چيزی شبيه برکنار کردن رهبر و حتی کنارگذاشتن شورای نگهبان و يا نظارت استصوابی
ی آينده فراگيرتر زهافرصت استثنايی برای چانه زنی و مذاکره بدست آورد ولی متاسفانه با نداشتن استراتژی درست و يا توهم رهبری آن را در اينکه جنبش در رو

بخش قابل مالحظه ای از . شرايط حاال کامال تغيير کرده است. شده و موجبات تسليم همه جانبه رقيب را فراهم می آورد، موفق نشد که از فرصت استفاده نمايد
نظام قرار گرفته ری مديران و مسئولين و فعالين سياسی از جناح های ميانی و مردد بين دوطرف در چندماهه گذشته تکليف خود را تعيين کرده اند و در کنار رهب

ته و گرفبرجسته ترين شخصيت های رهبری در نظام از جمله آقای هاشمی رفسنجانی و بسياری از اصولگرايان اکنون ديگر با صراحت از جنبش سبز فاصله . اند
 امنيتی ايشان با تجربه ياد گرفته اند که چگونه جنبش را خنثی نموده و راه تحليل و کنترل آن را فراهم  –رهبری و حاميان نظامی . يا در مقابل آن قرار گرفته اند
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و  ههاپس تصور اينکه حادثه ای عجيب در شرف تکوين باشد بسيار غيرقابل پيش بينی است، اما جنبش در همان حال که فروکش کرده است و از قدرت ما. کنند

و فرصت های  ها روزهای اوليه برخوردار نيست اما هنوز توان ادامه حيات و تجديد قوا داشته با يک استراتژی درست و آگاهانه خواهد توانست که از موقعيت
 .آينده بهره گرفته و بار ديگر به تجديد قوا و سازماندهی مجدد در عرصه های گوناگون مقابله در مقابل حريف صف آرايی نمايد

 .جنبش بايد به تجديد سازماندهی منابع قدرت خود بپردازد. هدف جنبش در روزهای آتی نبايد رجزخوانی در مقابل حريف باشد
انيان و زندکمپين آزادی برای زندانيان سياسی و رهبران دستگير شده جنبش، يکی از اساسی ترين اهداف جنبش است که غفلت از آن و بی توجهی به وضعيت 

 .خانواده های آنها بيشتر خسارت را از چندين جهت به جنبش وارد می آورد
دوما بی توجهی به اين امر و . اوال جنبش از رهبری و مديريت کادرهای اصلی خود محروم شده و عمال دچار بحران در مديريت و برنامه ريزی خواهد بود

تر به رهبری در يک فراموش کردن زندانيان و خانواده آنها تنها موجبات دلسردی آنها را فراهم خواهد کرد که حضور و اشتياق فعاليت ديگران در حلقه های نزد
 .سازماندهی جنبش را دچار ترديد می نمايد

موضوع آزادی آنها بايد در هر سخنرانی، هر مجلس و هر ديداری از اولويت . است کمپين وسيعی در تمام سطوح جامعه سازماندهی کرد برای آزادی زندانيان بهتر
خانواده های آنها بايد از همه کمک های الزم برخوردار گرديده و احساس تنهايی و فراموش شدن نبايد حتی برای لحظه ای به آنها منتقل . درجه اول برخوردار باشد

دی آزاشعارهای کلی و بزرگ نمايانه گرچه به لحاظ پوپوليستی مورد تشويق برخی از گروههای مخالف قرار می گيرد، اما تا زمانی که جنبش قابليت . گردد
 .است از آنها دوری کرد بيشتر به يک شوخی سياسی و رجزخوانی شبيه بوده و بهتر  هايی شعار زندانيان خود را ندارد، طرح چنين

است که با يک تحليل واقع بينانه از توانايی های خود و ظرفيت های تغيير در شرايط  جنبش سبز شايسته. استراتژی جنبش سبز نبايد بر پايه توهم پوپوليستی بنا گردد
دلسردی در ات موجود برای تحقق شعارهای اصلی جنبش بطور گام به گام برنامه ريزی نموده و از تصويرسازی ها توهم آميز تغييرات ناگهانی که بيشتر موجب

 .آينده را فراهم خواهد آورد، اجتناب نمايد
 

 راهکارهای پيشنهادی شما چيست؟
است مورد توجه قرار گيرد اينست که جنبش سبز متناسب با  نکته ديگری که به نظرم بهتر. بخشی از پاسخ به اين پرسش را در پاسخ به پرسش پيشين بيان کردم

 .شعارها و مضمون برنامه سياسی خود از موقعيت ها و فرصت های سياسی بهره گيری نمايد
روز "آبان که در تاريخ کشور به  13رهبری جنبش سبز و بسياری از هواداران جنبش مثال برای روز .  برای توضيح بيشتر اين مساله چند مثال می زنم

همه می دانيم که اشغال سفارت امريکا و گروگانگيری کارمندان آن . معروف شده است دعوت به تظاهرات همزمان نمودند" گروگانگيری و تسخير النه جاسوسی
گروگانگيری . يک حرکت نادرست سياسی بود که در سالهای بعد بيشترين خسارت را متوجه کشور و مردم ما نمود و هنوز هم داريم خسارت آن را می پردازيم

رديد که به بحران ر گکارمندان سفارت امريکا نه تنها در آن روزها به کودتای راديکاليسم انقالبی خط امامی ها بر عليه دولت ليبرال مهندس مهدی بازرگان منج
بحرانی که در نتيجه آن بيشترين خسارات مالی، جانی، اعتباری و حقوقی را . سياسی مناسبات بين المللی در روابط ايران با دنيای غرب و بويژه امريکا منجر گرديد

 .به نظام و مردم در کشور و اعتبار جهانی ايرانيان در خارج از کشور تحميل نمود
مامی های آن ط احاال بايد از رهبران جنبش سبز و هواداران اين جنبش پرسيد که جنبش سبز را با بزرگداشت اين روز چه کار است؟ تسخير سفارت يا به قول خ

از جمله  البروز، النه جاسوسی، يکی از صفحه های تاريک و سياه تاريخ معاصر کشور ماست که بيشتر رهبران کنونی جنبش و بسياری از رهبران آن روز انق
جنبش سبز چرا در اين روزها درکنار . شخصيت عاليقدر و پدر معنوی جنبش سبز آيت اهللا العظمی منتظری نيز آن را اشتباه و نادرست ارزيابی کرده اند

امنيتی ها اين روز را بزرگ می دارند چرا که هنوز از بحران حاصل از آن ارتزاق کرده و هنوز بر  –نظامی .  برگزارکنندگان بزرگداشت آن حضور پيدا می کند
بزرگداشت اين روز به چه کار جنبش . ادامه همان بحران مشروعيت سياسی و حکومتی خود را در ايران و ماجراجويی های منطقه ای خود را توجيه می نمايند

م جمع می شوند، مردسبزمی آيد؟  جنبش سبز نبايد دچار پوپوليسم شده و هرجا که رژيم صف آرايی می کند و از هر آخوری که رژيم ارتزاق می نمايد و هر جا که 
 .مثال ديگر تظاهرات مردم در روز عاشورا است.   حضور پيدا کرده و تصور نمايد که هر جمعيتی و با هر شعاری را می توان به نفع جنبش سبز مصادره نمود

که روزهای بزرگداشت مراسم مذهبی را به صحنه تقابل سياسی تبديل نموده و از همان روش شريعتمداری ها که بدنبال صحنه آرايی  شايسته نيست جنبش سبز را
 .د کنندمداعاشورا و تقابل يزيد و امام حسين در خيابانهای تهران هستند استقبال نموده و با عوض کردن آدرس ها، آنها را يزيدی و خود را حسينی قل

حال اگر طرف مقابل از اين عرصه . جنبش سبز شايسته است که با احترام به مذهب و شعائر دينی بطور کلی مراسم دينی را از مضمون تقابل سياسی خارج نمايد
است از همين حاال نشان دهند که از مذهب،  رهبران جنبش سبز و سازماندهندگان اين جنبش در داخل و خارج کشور بهتر. سودجويی می نمايد بگذار چنين کند

 .فرصت های مذهبی و عالئق دينی مردم برای تحميل سياست های خود و تقابل با حريف سياسی فرصت جويی نمی کنند
است روزهای خود، فرصت های خود، و مکان های حضور خود را خود تعيين نمايد و از حضور در ميدان ها و فرصت های حضور رقيب پرهيز  جنبش سبز بهتر

 .نمايد
 

 همکاری اپوزيسيون چه تاثيری در روند پيشبرد جنبش و همبستگی مردم با هم خواهد داشت؟
مطالباتی و -جنبش سبز محصول مجموعه ای از جنبش های سياسی. مسلما همکاری اپوزيسيون موجبات تقويت هر چه بيشتر جنبش سبز را فراهم خواهد کرد

اپوزيسيون نظام اسالمی در طول سی ساله گذشته مراحل گوناگونی از تولد و شکل گيری و رشد و نمو خود را طی . اجتماعی سی ساله گذشته در کشور ماست
امروز . ودندی بکرده است، يک روزی بخشی از جنبش کنونی پوزيسيون و بخش ديگری اپوزيسيون بود، يا به قول آن روزها عده ای انقالبی و عده ای ضد انقالب

است مورد  آنچه امروز الزم. امنيتی ايشان ضد انقالبند –مفهوم انقالب و ضد انقالب در هم ريخته و بسياری از انقالبيون ديروز از نظر رهبری  وهمراهان نظامی 
امروز ديگر شايسته نيست از انقالب و ضد انقالب و يا حاميان . توجه ما قرار گيرد اينست که صف بندی های سی سال پيش نبايد خود را هنوز به ما تحميل کنند

 .امام خمينی و مخالفين ايشان و يا طرفداران قانون اساسی و يا مخالفين آن صحبت کرد
آن حداقل  در امروز بحث اصلی جنبش سبز، تغييرات دمکراتيک و اصالح طلبانه در ساختارهای نظام اسالمی است برای تغيير به يک نظام نسبتا دمکراتيک که

اشد، فرصت های  ه بآزادی های شناخته شده متعارف رعايت گردد، انتخابات آزاد باشد، ايران برای همه ايرانيان باشد، مخالف حق اظهار بيان و اجتماعات داشت
حقوق بشر رعايت گردد و همه ما شهروندانی با حقوق برابر شهروندی در . برابر برای همه شهروندان فارغ از تعلقات جنسيتی، قومی و مذهبی فراهم گردد

 .باشيم قانون مقابل
اختالفات سی  که اگر جنبش سبز هدفش تحقق مضامين باالست پس همه باورمندان به آن بايد امکان همکاری و مساعدت با يکديگر را داشته باشند و اجازه ندهند

 .ساله گذشته مانع از همکاری آنها شود
بحث انقالبی و . رهبران جنبش سبز، بويژه شخصيت های برجسته سياسی چون آقايان موسوی، کروبی و خاتمی بايد از ادبيات سی ساله گذشته نظام فاصله بگيرند

 . امنيتی ها می آيد-ضدانقالبی بحث رنگ باخته است که فقط به کار نظامی
يری يک جبهه ل گرهبری جنبش سبز شايسته نيست که با تقسيم بندی های قالبی که فقط به کار رهبری نظام برای سرکوب هرچه بيشتر مخالفين خود می آيد از شک

 .وسيع سبز ممانعت به عمل آورد
در آينده کشور يک از طرف ديگر، مخالفين سنتی نظام نيز نبايد تصور کنند که بدون همکاری با جبهه وسيع اصالح طلبان داخل که جدی ترين نيروی تحول دمکرات

 .هستند قادرند کمترين قدمی در راستای تحوالت دمکراتيک در کشور بردارند
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 بهزاد كريمي   باخت تاكتيكي با آموزش هاي فراوان

 ؟و آنچه که در اين روز گذشت  چيست  1388بهمن  22نظرتان در مورد 
 

! های نهفته در آن آموزشبا " سبز"جمکران به بهای سنگين بی اعتباری اخالقی آن، و يک باخت تاکتيکی  برای -يک نمايش سياسی موفق برای گروهبندی بيت
 نکته ای که برای حکومتی که عمدتا بر سرنيزه متکی است ، اين نمايش قدرت بيش از همه برای بازيابی روحيه همان نيزه داران الزم آمده بود؛ 

حکومت، خيابان را در اشغال نظامی گرفت و با مصرف پول آنرا در بسته بندی . بر آن تاکيد می شود کمتر بهمن 22در تحليل های صورت گرفته از جريان 
در خارج ،پس. او به پيدا کردن مشتری در بيرون   از خود، چندان اميدی ندارد! های اش" خودی"قبل از همه برای فروش به  جمعيت بسيجی به فروش گذاشت، اما

 حاصل هم نخواهد شد، زيرا که نمی تواند بدون تغيير چشمگير در رفتار تاکنونی خود و بی خانه تکانی در ساختار . هيچ اتوريته ای حکومت را حاصل نشداز خود، 
در واقع او مدتهاست که بازی را در عرصه عمومی باخته و ديگر نه در پی .و ترکيب خويش، آن تغيير بزرگی را که در جامعه ايران رخ داده است تغيير دهد

برای آن ، فتح اکنون در همان جلوگيری از شکست بيشتر معنی می . پيروزی نا ممکن، که در انديشه جلوگيری از شکست بيشتر و وقفه در تداوم بی اعتباری هاست
 ! است موقعيت و جيبتعرض که در گير دفاع از قابليتيابد؛ او نه دارای 

به طنز، تنی چند از دوستان را گفتم که !  در خيابان بود ، همين و بس" سبز"حکومت فقط و فقط در جلوگيری از عرض اندام ديگر بار  همه تالشبهمن،  22در 
ديريت مستقيم ا مقطعنامه اين مراسم، يک ماه پيش در همان هفته پس از شکست سياسی و اخالقی نيروی کودتا در روز عاشورا تحرير شده بود و شخص ولی فقيه ب

بهمن را مطابق مفاد آن طوری به اجرا بگذارند که او در همان عصر پيام تبريک و فتح  22امنيتی خواسته بود که سناريو –بحران ،از دولت کودتا و باند نظامی 
محوری ترين تصميم حکومت در طول هفته های گذشته بود  ،اين! يرندنگ اعتراض به خود" سبز"بهمن رنگ  22يعنی، به هر قيمت که شده خيابان ها در ! بفرستد

 ،هم در "شيعه انقالبی"آخر مهلک می بود اگر حکومت . که نگذارد آنچه در  روز های قدس وعاشورا تجربه شد ، ديگر بار در سالروز انقالب به نمايش در آيد
تکيه  اين اما، بايد اين را گفت که" سبز"در مورد ! می نشستسمبليک ترين روزشيعه شاهد شکست می شد و هم،  در سالروز تولد انقالبی اش زوال را به تماشا

مسلم بود که تاکتيک غافلگيری حکومت در روزهای . ی فراتر از آنو نه شکست بود که ناکام ماند يکجانبه بر تظاهرات خيابانی آنهم در روز های شناخته شده
نيروی اعتراض خود  می بايست شايد  ولی  گفته می شداين نکته، اينجا و آنجا . يا نتواند با ديگر تاکتيک ها در آميزد و حکومت دچار فرسايش می شود اگر نخواهد

که، تاکتيک های ترکيبی و پيش از  ده باشدشد که اميد وارم ش می به اين اصل نزديک در تجربه و. رسد که به نظر می رسد اکنون به آن رسيده استبان ددر تجربه ب
ندای . است به جنبش اعتراضی ضد تبعيضخود مشروط به پيوست نيروی گسترده زحمت و  ،همه تاکتيک اعتصاب های موضعی، ناحيه ای و سراسری

 .  بهمن است 22آزاديخواهی بايد با خواست عدالت و جنبش های مطالبه محور در آميزد ؛ اين بزرگترين درس روز 
شکست استراتژيک . فهم شود که ما نه با مبارزه مقطعی کوتاه مدت، بل با پيکاری طوالنی روبرو هستيم  هرگاه کهبنابراين، هيچ شکست استراتژيکی در کار نيست 

 از  در حال دست و پنجه نرم کردن با بيشترين ابراز بيگانگیو  از آن حکومت  است که نمی تواند بر شکاف عميق درون نظام خود غلبه کند
وسرانجام در معادله سه دهه ای بين جامعه مدنی ايران و حکومت واليی، در پی واقعه روز .  است خود طی همه حيات سی ساله اش آنهم از نوع فعال سوی جامعه

برعکس سال های پيش ، ديگر به يک اظهار نظر امسال  نيروی اجتماعی مخالف حکومت. ه استبهمن امسال ، نکته خصلت نمای نوينی به نمايش درآمد 22
 افت که ی يانفعالی بسنده نکرد که بگويد واليت چی ها هنوز زيادند، بلکه ناظر بر صحنه و فعال در عرصه، واليت فقيه بشدت الغر شده را بزک کرده ا

 . است برخوردار پشتوانه قدرت استراتژيک از چه جنبش مدنیاست که نشان می دهد   وقوف به اين آگاهی! دست اندر کار فروش فربهی دروغين و پوشالی است
   
 

 نقاط ضعف و قدرت جنبش سبز در مرحله کنونی چيست؟
 

خطر القاء بی نيازی آن از داشتن يک نقشه  همين خصلت خصلت خود بنياد اين جنبش، نشانه خود پويايی آنست ولی در همانحال! ضعف و قوت آن بر هم منطبق اند
بيانگر تحرک آن و منبع توانمندی ايستادگی اش در برابر سرکوب متمرکز حکومتی است اما " سبز"راه طوالنی را بهمراه دارد؛ سازماندهی شبکه ای و منعطف 

 ؛ تکيه گاه شهروندی و بلوغ مدنی نيروی اجتماعی استهمزمان حاوی اين بدآموزی نيز می تواند باشد که احتياج به سازماندهی از نوع عمودی برای جنبش منتفی 
که نيروی  عيتاصلی اش سمت دهنده خصلت مترقی و دمکراتيک  حرکت سياسی آن و تضمين کننده آينده اين حرکت است ولی احتماال با غفلت خطرناک از اين واق

اين را بزرگترين . به درآميزی آزادی و عدالت برای رسيدن به دمکراسی نياز است برعکس، اکيدا آن برای غلبه بر ارتجاع و استبداد به هيچوجه کافی نيست و
-قومی، سنی-نقطه قوت جنبش بايد دانست که ظرفی است برای تکثر اجتماعی و سياسی، جايی برای  پلوراليسم و تنوع و بهم رسيدن تفاوت های جنسيتی، ملی

شهروندان  "همه با هم"برنامه ای بهمديگر، جايی که امکان ندارد رهبری کاريسما که هيچ حتی  تک رهبری را برتابد، و بالخره نقطه اتصالی برای -نسلی، فکری
 مايه به بار  که ارزش هايی رو به اتالف خواهند بود و نه ، در اساسقبيله ای، اما اينهمه بی کانون رهبری مورد وثوق و بی رهبری هماهنگ" نه همه با من"و 

تاکتيک ، همچون محصول خالقيت شهروند ! هر شهروند يک ستاد، حرف درستی است هر گاه که اين حرف خود به ستاد رهبری متکی باشد .نشستن اراده تاريخی
تنها می تواند حاصل تدبيری  ،، اما به اين شرط  که بر يک استراتژی روشن سوار باشد؛ استراتژی  کهاز آب درآيدتاکتيک می تواند غافلگير کننده ترين البته که 

به همين دليل، من به جای اينکه بر اين مکث کنم که نقاط قوت و ضعف جنبش سبز در مرحله کنونی کدام ها .سيستماتيک و برخاسته از دل نهادی سازمانيافته باشد
بالفعل و بالقوه نهفته در همين قدرتمندی های  ضعف هایبتوان بر هستند، معتقد به جمع بست دقيق  کرده ها و نکرده های جنبش سبز هستم تا با تکيه بر نقاط قوت،

در حال حاضر ، تداوم جنبش فراگير و دمکراتيک سبز از تعميق و تقويت جنبش های مطالبه محورو گره خوردن اين جنبش ها با جنبش سبز می . سبزغلبه کرد
الزمه انفراد ارتجاع ، محروم کردن آن از محل ارتزاق توده ای .گذرد، البته نه به معنی  فرو رفتن در الک حرکات صنفی بلکه با هدف همه گير کردن جنبش سبز

 .  بايد باور داشت که توده زحمت به سبز تعلق دارد و سبزينه گی آزادی خواهی در گرو عدالت خواهی آن. اش است
 

 ادامه و حرکت جنبش سبز در روزها و هفته های آينده را چگونه می بينيد؟
 

اهداف و  حکومت واليی با دولت کودتايی اش، از طريق اعمال سرکوب سازمان يافته و مقاومت در برابر هر خواست جامعه مدنی، جنبش را از نظر مضمونی
دو موضوع تدفيق استراتژی و نوسازی . راديکاليزه کرده است؛ اين بدان معنی است که جنبش هم از نظر نيروی اقدام و هم رهبری در مسير دگر ديسی قرار دارد

در موضوع  رهبری نيز، جنبش منطقا در مسير تحوالت . سازماندهی، در حال حاضر بيشترين مشغله نيروی فکری و سمت دهنده اين جنبش را تشکيل می دهند
اکنون از يکسو با غيبت بخش هايی از آن شرکت کنندگان اوليه در ابراز اعتراض عليه دزدان رای . روشن به اندازه کافی قرار دارد ، اگرچه هنوز نه با نشانه های

 دارد که وارد  کوتمردم مواجهيم، آنانی که اهل  پرداخت هزينه باال نيستند ؛ و از سوی ديگر، وضعيت بحران اقتصادی نشان از آزاد شدن نيروهايی از طلسم س
حکومت فعال قصد عقب نشينی حداقل را هم :يک چيز، در هر حال قطعی است.  ميدان شوند اگر، از پتانسيل ايستادگی بااليی در برابر دولت کودتا برخوردارند

ر منعطف کنار غي ندارد و در واقع هم، از عقب نشينی می ترسد نه اينکه کارش از موضع قدرت باشد؛ و جنبش هم  آن اندازه پيش رفته است که با حکومت مستبد
 ولی نا و نمی افتد با اين گزاره های واقعی ، بايد گفت که اگر چه جنبش از نفس نيفتاده . نيايد، حتی اگر در لحظه نتواند دست به تعرض بزند که  در واقع نمی تواند
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، عمدتا در داخل و به شکل تقويتی از ی تازهيار گيری ها خواهد توانست بهکه سبز با چنين دريافتی است . يافته استرا در کافی بودن  زور خويش

اما با همان استحکام  ؛من البته در موقعيتی نيستم که بيش ازاين  تاکيدات ، از روند های آينده پيش بينی مشخص تری ارايه دهم. کنددرد خويش درمان خارج کشور، 
دی ، آنهم در چشم بع هشت ماه پيش، همچنان بر اين باورم که ايران تغيير کرده است، و از اينرو جنبش سبز را  دستکم تمرينی می بايد دانست برای خيزش سبز تر

 !حکومت واليی در بن بست است و همه چيز حکايت از آن دارد که خامنه ای، آخرين ولی فقيه خواهد بود! انداز نزديک و نه که در افق کلی و دور
 
 

 راهکارهای پيشنهادی شما چه می باشد؟
 

با اينهمه، می خواهم در اين مقطع حساس  !اگر شما به همان جوهر گفته های من در البالی پرسش های قبلی اکتفا کنيد ، فکر می کنم که جواب خود را گرفته باشيد
رند تاکيد کنم که دا و تعيين کننده  برای آينده کشور، روی يک روش عمومی الزم برای همه مان، يعنی همه کسانيکه دغدغه گذار کشور از استبداد به دمکراسی را

روش ناظر بر برآمد مستقل همه برنامه های اجتماعی و سياسی متعلق به اين جنبش ضد استبدادی و در همان حال .به گمانم سياست کليدی نيز از دل آن در می آيد
يعنی فهم و باور اينکه به نمايش درآمدن تنوع  ضرور برنامه ای و پالتفورم ها در جنبش و پاسداری دمکراتيک از اين غنا، ! تکيه بر اشتراکات سياسی در عمل

 گذار وارد   ضوعآنجايی نويد دهنده دمکراتيزه شدن سياست وفرهنگی شدن سياست در ايران خواهد بود که حامالن اين برنامه ها با حفظ استقالل شان ، در مو
سياست کليدی مبتنی بر اين . رقابت دمکراتيک را به هنجار و رفتار عمومی کشور بدل کنند -اقدام مشترک شوند، اتحاد عمل در برابر استبداد را برگزينند و اتحاد

ک انتخابات ی يرويکرد ، همان انتخابات آزاد است که می تواند در همين لحظه حاضر پشتوانه ای برای  وسيع ترين اتحاد های ممکن بر سر تحقق پيش شرط ها
تصور من اينست که جنبش سبز در رويکرد انتخابات آزاد است که دامنه هر دم فزونتری .اتحاد عمل ها در مقياس ملی و با چشم انداز ملی.آزاد را در پی داشته باشد

در انتخابات آزاد ، هم تحول طلبان جا می گيرند و هم اصالح طلبان؛ هم سکوالر . بر خود خواهد گرفت و در اعراض از اين رويکرد ملی است که می تواند بشکند 
 رفع  بر ها ، و هم  نيمه سکوالرها و غيرسکوالر های آماده رقابت دمکراتيک؛ هم چپ اجتماعی و هم راست اقتصادی؛ همه جنبش های مطالبه محور ناظر

 قومی، جنسيتی، مدنی، صنفی ، فرهنگی ، فکری، دينی و هر تبعيض ديگر در اين نظام مبتنی بر کلکسيون تبعيض؛ طرفداران رقابت پذير هر شکل-تبعيضات ملی
 . از ساختار سياسی آتی و همه و همه

جنبش .ی می ريزدا پانتخابات آزاد ،چون عليه حذف و به خاطر عدم حذف است لذا گذار از استبداد را شکل ملی می دهد و پايه رقابت دمکراتيک در ايران فردا ر
 . سبز،حيات ملی خود را در انتخابات آزاد می تواند جستجو کند

 
 

 همکاری اپوزيسيون چه تاثيری در روند پيشبرد جنبش و همبستگی مردم با هم خواهد داشت؟
 

صرفنظر از خصلت و هدف يک جنبش ، ! هيچ جنبش بزرگی در هيچ کجای دنيا سراغ نداريم که بگونه متفرق توانسته باشد به  پيش بتازد! تاثير جدی و بسيار زياد
قبال هم چندين بار گفته ام که گير کار گذشته ما در انقالب بهمن در همه . پيروزی اش در گرو وسعت نيروی حمايتی از آن و تامين و تضمين اتحاد در صفوف آنست

تنها با شکل گيری همه با هم بود که ديو ديکتاتوری سلطنتی بيرون رفت، ولی با تبديل اين اتحاد ! با هم متجلی در آن نبوده است ، در همه با يکی شدنمان بود
پس،اتحاد ملی، نه تنها بد نيست که اوج شکفتگی يک ملت است و ابزاری ملی برای گذر از ! عمومی و ملی به همه با يکی بود که ديو استبداد دينی سر بر آورد

 موضوع، فقط اينست که تحت هيچ شرايطی اصل تنوع و کثرت در جنبش نبايد قربانی يکسان سازی دروغين . وضع بدخيم به اميد رسيدن به  موقعيتی خوش خيم
موفقيت . اتحاد ،حول هدف دمکراتيک و بگونه دمکراتيک. اتحاد ، يکسويه نباشد و ائتالف، نا نوشته پيش نرود. شود و اتحاد ، همانا اتحاد متنوع ها شناخته آيد

دانيم ولی الزم اش می تاکنونی جنبش سبز هم دقيقا در يگانگی ملی آن در عين به نمايش درآمدن رنگارنگی زيبای مولفه های اش  بوده است؛ موفقيتی که کامل اش ن
ما،نيازمند اقسام اتحاد عمل های ريز و درشت حول انواع . ما، محتاج اتحاد آگاهانه هستيم. ما، به ائتالف سياسی بر زمينه اتحاد ملی نياز داريم . ارزيابی می کنيم

از ضرورت اتحاد ! پس ، شما خودتان قضاوت کنيد  که يک جريان سياسی  چگونه می تواند از لزوم اتحاد سخن بگويد ولی خود به آن عمل نکند؟. مطالبات ايم
 نماد مردم قرار اع حرف بزند ولی با رديف کردن دهها شرط برای همکاری ها، از ورود به حيطه اتحاد عمل سر باز زند و انتظار هم داشته باشد که مورد وثوق و

با اين وصف، . همواره ندای اتحاد را سر داده اند!" ما همه با هم هستيم"مردم معترض به استبداد، همه اش در پی  اتحادند و در همه اين ماهها با گفتن اينکه !گيرد؟
 و برعکس . معلوم است که همکاری اپوزيسيون چه تاثير جدی و بسيار زيادی را بر روند پيشبرد جنبش و هبستگی مردم با هم می تواند بگذارد

اصال می خواهم بگويم که در مختصات سياسی کنونی، مهمترين معيار سنجش ! ، بی پاسخ گذاشتن خواست لحظه عمومی ، چه تاثير دلسرد کننده و اعتماد شکنی
ز است که سب احساس مسئوليت يک نيروی سياسی در پيش مردم ، همانا و دقيقا در ميزان باور آن به اتحاد عمل های سياسی و مشارکت اش در امر ملی اتحاد

 !باوری که عملی ، اندازه پذير و ملموس باشد و نه که  لفظی،مبهم و  نسيه .پديدار می گردد



16 

 مليحه محمديبيست و دوم بهمن رسيد، نقش خود را ايفا كرد و رفت   

 و آنچه که در اين روز گذشت چيست؟ 1388بهمن  22نظرتان در مورد 
 

بيست و دوم بهمن : از جمله اين نکته را اوردم که   نوشتمدر اشاره به مر اسم سالروز انقالب  »مرگ کالم جنبش سبز نيست«در مقاله ای که بيستم بهمن، با عنوان 
و نتيجه هر چه باشد، نه پايان مبارزه دموکراسی خواهی مردم ايران و نه پايان فشارها و حق کشی های اقتدارگرايان در . اگر سخت، اگر آسان، برگزار می شود

بازنده واقعی آن است که بخواهد در روزی و قراری مشخص، مبارزه ای را که مضمونش حقوق و آزادی های مردم است آنهم در و . ..... حکومت خواهد بود
 .جامعه چون اين که ما داريم به پايان ببرد

ست و دوم بهمن، بي اين اشاره مختصر را در مطلبی که مضمون آن مقوله ديگری بود، از اين بابت آوردم که حماسه ای که برخی از دوستان آفرينش  آن را در روز
بهمن فقط  22واقعيت اين بود که سعی بسياری از حاميان جنبش سبز در داخل و خارج از کشور اين بود که بگويند . از مردم ايران چشم داشتند، نگرانم می کرد

اما در عين . ديگریبه يکی از بی شمار روزهای مبارزه دموکراتيک در ايران خواهد بود؛ با تأثيری محدود در امروز و دستاورد و نتايجی برای آينده، مثل هر تجر
رهنمود ها شان به هموطنان داخل کشور تا محاصره زندان اوين و ! بودن مراسم »سرنوشت ساز«حال شمار قابل توجهی از دوستان از روز واقعه خبر می دادند و

ده هزار مزدور ند آزادی زندانيان سياسی نيز می رفت و تصوير درخشانی از توازن قوا به نفع به نفع جنبش سبز در مقابل حاکميتی که گويا هوادارانش تنها چ
آنچه که امروز گمان . مطمئنم خيلی ها مثل من دلنگران اين بزرگنمايی ها بودند و چالش با يکديگر در فضای جنبش سبز را نيز صالح نمی ديدند؛ نمی ديديم! هستند

 .می کنم برای دست يافتن به نتايج دقيقتر وکمک به رفع ابهاماتی که در اين راه دراز بی شک رو می کند نيازمندش هستيم
يت روی می اقعباری با چنين پيش ساخته های ذهنی، سرانجام  بيست و دوم بهمن رسيد، نقش خود را ايفا کرد و رفت، همان گونه که مسائل روی زمين و در و

آنچنان که يک حکومت مستقر، صاحب دولت، ارتش، پليس و به ميدان بيايد و آنچنان  که يک . يعنی حکومت و جنبش سبز با تمام توان بالفعل شان ظاهر شدند. دهند
 .جنبش هشت ماهه ی در حال رشد و گسترش قادر باشد

پس از همه آمادگی هايی که حکومت داشت، و پس از همه هزينه هايی که جنبش سبز تا کنون پرداخته بود، از رسانه ها و . نتيجه به هيچ وجه نااميد کننده نبود
. يغما رفته است به تريبون های بسته، تا روزنامه نگاران بيکار و فراری و زندانی اش، زندان های تا سقف پر شده  از فرزندان سبزش، تا جان های عزيزانش که

و فقط بودن شان پس از آن صدماتی که رفته و اينهمه مشکالتی که هست، يعنی غلبه جريان آرام آب بر سخت ترين سنگ ها و سودن و ! بازهم سبز ها همه جا بودند
 . بردن آنها و سرانجام رسيدن به درياها

اندهندگان حرفه ازممراسم بيست و دوم بهمن بويژه در تهران و شهرهای بزرگ که خاستگاه آن بوده است، با کمترين امکانات، بيشترين محدوديت ها، برکنار از س
يا حضور جنبش را باور کند يا به هر مناسبتی تمام نيروی خود را به خيابان بکشاند و به قول نمايندگان مجلس خودی، ! ای، به حکومت نشان داد که بايد انتخاب کند

 .نيروی انتظامی در کف خيابان بماند
خوشبختانه طبق رهنمود . نسبت به خطراتی هم که جانهای جوانش را تهديد می کرد و خط و نشان هايی هم که حاميان کودتا کشيده بودند، کم هزينه تر برگزار شد

و باز  شد؛بعضی از دوستان که در خارجه نشسته اند، کسانی به سمت زندان اوين حرکت نکردند تا فاجعه ای روی کند، که حکومت جهان نيز سودای آن نبا
و اينک دريای نقدی که از چار سو و مهمتر . خوشبختانه  در حاليکه حاکميت مثل هميشه هر جا که الزم ديد دست به خشونت زد، اما فجايع عاشورا نيز اتفاق نيافتاد

پس خوب است سعی کنيم که از نقدها نهراسيم حتا اگر غير منطقی به . از همه، از درون به اين رويداد  گشوده است، يعنی که اين جنبش پوياست و راه خواهد جست
باشد که عياری بيابيم و تجربه هامان را محکی بزنيم که بی شک راه را . نظر بيايند و طبعًا حق نگاه نقادانه به آنها را نيز برای خودمان و ديگران محفوظ بدانيم

 . باشند" خطا آزموده"رهروانی به پايان می برند که 
 

 نقاط ضعف و قدرت جنبش سبز در مرحله کنونی از نگاه شما چيست؟
 

با معنايی که از خود به جهان تفهيم کرد، بر طيف رنگهای ديگری که در حول و حوش اين " سبز. "بودن آن است" سبز"مهمترين نقطه قوت اين جنبش همان 
،  ملت واحدی را حول مخالفت با استبداد سلطنتی به دنيا معرفی کرد، اينبار صلح طلبی و 1357اگر انقالب . مبارزه و هر حرکت ديگری پديد می آيد فائق شده است

 .و اين از مضمون اجتماعی و فرهنگی آن برخاسته است. مسالمت جويی در مبارزه نمادِ  ستودنی اين جنبش در سراسر جهان شده است
درن ـ ايجاد ی مجنبش سبز يکی از آگاهانه ترين خيزش های مردم ايران است که بدنه و پايگاه اصلی اش در طبقات متوسط و نيمه متوسط شهری ـ شهری به معنا

اخير  الهيعنی گروهها وطيف هايی از مردم که در کليت خود مبارزه خشونت بار و پيکار مرگ و زندگی بر سر عقايد را بر نمی تابد و اين را در سی س. کرده است
در طول اين سه دهه نشيب و فراز سياسی در ايران در حاليکه از جنگ های منطقه ای تا شورش های شهری در اين کشور روی داده است، . بخوبی نشان داده است

انتخابات تنها عرصه ای بوده است . هيچ کدام نتوانسته مورد تأييد و پيگيری طبقات متوسط و نسبتًا تحصيلکرده شهری قرار بگيرد و تبديل به حرکت سراسری شود
آنها بزرگترين رستاخيز جامعه مدنی را در دفاع از . که مردم مشارکت و قهر را در حوزه آن داوطلبانه آزموده اند، سنجيده اند و در پی گيری اش هزينه کرده اند

 .سالمت انتخابات انجام دادند و اين نقطه قوتی است که در مسير تحول دموکراتيک، جامعه ايرانی را در مقابل ويرانی و خشونت بيمه می کند
مگير جامعه چش نقطه قوت ديگر اين جنبش پايه های وسيع و نيرومندی است که در جنبش زنان به عنوان حامل نيمی مطلق از جامعه و جوانان به مثابه اکثريت

جنبش سبز در وجه مطالباتی خود، در نحوه عملکرد شبکه ای ش، . دو جنبشی که در تمامی دوران سی ساله اخير مؤثرترين حرکت ها را ايجاد کرده اند. دارد
 .به صدق يا ريا ـ زده بود ا ـبيشترين شباهت را به فعاليت های جنبش زنان قبل از انتخابات دارد که مهر خود ر ا بر فعاليت ها و برنامه های انتخاباتی تمامی نامزده

مان و ز زنقطه قوت ديگر اين جنبش، باز بواسطه همان مضمون مسالمت جو و همه فهمش اين است که امکان حرکت در تمامی جهات و ورود به هر نقطه ای ا
به و  اين جنبش از انجا که به سالح فکر و بيان و مطالبه مجهز است و خواسته هايش حداقلی و ميان مدت است می تواند در ميان هر گروه اجتماعی. مکان را دارد

تری را نسبت به کم هر مناسبتی حرفی برای گفتن و موردی برای بيان خود داشته باشد و با وجود نو بودن رويکردش از آنجا که مدعياتش قابل فهم هستند اصطکاک
 .  طرح ايده های نو ايجاد کند

 .نقاط ضعف اين جنبش اما حداقل دو مورد برای اشاره دارد
دليل اين ضعف را حداقل امروز و هنوز، نمی توان . يکی از آنها همچنان دست نيافتن به زبان مشترکی با قشرهای به لحاظ فرهنگی و اقتصادی محروم جامعه است

علت اين جدايی را بايد بيشتر در بافت فرهنگی آن گروهها دنبال کرد که مهمترين راهبرشان اعتقادات دينی از نوع . در خطای بينش يا عملکرد سبزها جستجو کرد
به همين دليل است که مزدور . و اسالم سنتی امروز در ساختار قدرت حاکم جای دارد و از تريبون و جايگاه ويژه برای تبليغ ايده های برخوردار است. سنتی است

داليل رهنی و مادی فراوانی وجود دارد که اليه های فرو دست اجتماعی به احمدی نژاد و . ديدن همه هواداران دولت احمدی نژاد نه واقع بينانه است و نه منصفانه
 .سيستمش داشته باشند و البته که اين واقعيت نافی تالش های عوامفريبانه و مزدور پرورانه او نيست

ای جنبش ف هباری، علت هر چه باشد، واقعيت اين است که اين ناپيوستگی مطالبات طبقه متوسط شهری، با گروههای محروم اجتماعی  به هر حال در حساب ضع
ضريب رشد آگاهی جمعی در ايران اگر اندازه گيری می شد البد رقم قابل توجهی را نشان می داد و . سبز قرار می گيرد و البته قرار نيست به همين شکل باقی بماند

 .اين نقطه اميد گسترش نيروی مبارزه مدنی در ايران است
 !يعنی رهبری برآمده از واقعيت مبارزه! نقطه ضعف دوم همان است که اگر چهار ماه پيش می خواستم چنين کارنامه ای بنويسم در حساب نقطه قوتش می نوشتم

دو کانديدای مورد مدافعه . واقعيتی برآمده از شکل و مضمون مبارزه. واقعی تر از رهبری موسوی، کروبی کمتر در مسير مبارزات اجتماعی سياسی ممکن است
 به کروبی و موسوی نگاه کنيم که . جنبش سبز و با همراهی کامل با منويات يک جنبش انتخاياتی و امادگی برای حرکت از نقطه آغاز و همراهی با پيشروی جنبش
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 .همچون شهروندان عادی خود و خانواده و اقوام شان مضروب و دستگير و کشته شده اند

و جنبش در حضور دولت کودتا بايد مطالبات و خواسته هايی را پيگيری کند که در صورت پيروزی انتخابات می خواست . اما امروز ديگر از انتخابات گذشته ايم
در . و جای بحث ديگری را طلب می کند؛ اما خطير بودن شرايط را می رساند  و هر لحظه اماده بودن جنبش را می طلبد! و اين يعنی سهل و ممتنع. شاهد آن باشد

رهبران اين حرکت ديگر کافی نيست همراه مردم به . چنين شرايط ويژه ای رهبری قاطع و بی تزلزل و سايه می تواند همبستگی و حرکت سنجيده تر تدارک کند
بايد به رهبريت خود رسميت ببخشند تا اگر چون ماندال سر از کنج زندان نيز . خيابان بيايند و بايد جلوتر از مردم حرکت کنند و گام های های پيش رو را تعيين کنند

 .و چنين حالتی در وضعی که هر فعال يا دلسوز سياسی هر روز نسخه ای می پيچد مقدور نمی شود. در آوردند حضورشان محسوس و محرک باشد
به حفط تواضع و خضوع بيشتر می انديشند تا ضرورت . رهبران جنبش سبز، موسوی و کروبی اما، به نظر می رسد که متأسفانه سياست راعين عبادت گرفته اند

آنها يا بايد رسمًا و اسمًا باشند و عملکردشان مشخص شود و يا اصًال . های راه بردنِ جنبشی که در شرايط خودبخودی و هر لحظه با خطر سرکوب مواجه است
از جمله در مخالفت با دوستان است و پذيرای طعن و . شهامت فقط آمادگی برای دستگيری و مردن نيست. نباشند تا جنبش، رهبران بی رودر بايستی خود را بيابد

است و يا  »سرنوشت ساز «و از جمله مانع شدن که در شرايط خاص کسانی اطالعيه صادر کنند و به مردم بگويد که مثًال  بيست و دوم بهمن . کنايه های آنان شدن
به تمامی در  را در آن روز زندان اوين را باز می کنيم تا به سهم خود نوميدی بيافرينند و نتيجه اين شود که برخی از مردم حضور سنگينی را که يک حکومت

 ! حالت آماده باش نگاه داشت، يک شکست ارزيابی کنند و دنبال مقصرانی در البالی صفحات روزنامه ها و سايت های اينترنتی بگردند
ه حائل شده و جنبش امعنه اينکه در روزنامه ها و سايت ها پربيراه گفته نشد؛ اما شک دارم که توهم عده ای از خواص توانسته باشد بر توازن واقعی نيروها در ج

 .آنهم جامعه ای که تجربه روزانه هفت ماهه دارد. را به جای ديگری برده باشد
 

 ادامه و حرکت جنبش سبز را در روزها و هفته های آينده چگونه می بينيد؟
 

اين مسير عبارت بوده است از رفتن ،ايستادن تأمل کردن و هزينه های . جنبش سبز را بايد از مسيری که تا کنون پيموده ارزيابی و در آينده نزديک پيش بينی کنيم
همان اموری که . آينده نزديک به گمان من دوره گسترش در درون و تعميق در پايه های نظری و اجتماعی جنبش است. مقاومت و مبارزه مدنی را پذيرا  شدن

به اين ترتيب من دچار نااميدی نمی شوم اگر در وجه خيابانی و تظاهراتی، اين جنبش برآمدهای چشمگيری نکند و . باالترين نيازهای مادی و معنی اين جنبش هستند
سازش بر سر برخی از خواسته ها که فرصت و توانی برای ادامه مبارزه و تأمين خواسته های باالتر . حتا فضا را برای سازش و چانه زنی با حکومت مهيا کند

مبارزه ای که بی امان و بدون تنفس زندگی کند، يا تسليم می شود و يا خواسته . بسازد و مهمتر از آن زمينه را برای همراه شدن قشرهای ديگر اجتماعی مهيا کند
شاه برود . ( مبارزه اشدف منطقی اش قلب شده، اسير خشونت و انتقام می شود و سرانجام شايد چاره ای باقی نماند جز آنکه رضا بدهد تنها به از ميان بردن نمادِ  ه

 .)هر چه شد بشود
عتقادی اهداف و و ااما ما برای دمکراسی مبارزه می کنيم و شرط پيروزی واقعی و بی بازگشت شدن آن اين است که اکثريت چشمگير اين جامعه با هر دين و آيين 

 .نتايج آن را بشناسند و بخواهند
 

 راهکارهای پيشنهادی شما چيست؟
 

به گمانم در پاسخ به پرسش نقاط ضعف و قوت جنبش باورهای خودم را در اين زمينه گفته ! اين پرسش کمی بزرگتر از اختياری است که يک فرد بخود بدهد اما
موجب که رهبری جنبش کروبی و موسوی بايد به مسئوليت که انتخاب سياسی آنها بر عهده شان گذاشته رسميت ببخشند و تواضع و مالحظه را در اين راه . باشم

يژه در خارج کشور بو ايجاد توهم رهبری در برخی ديگر و وارد کردن نيروهای جانبی به اهرم اعمال اراده مردم می شود، کنار بگذارند و به عيان از حاميان خود
ردم پيشنهاد کنند از ه مبخواهند که برای کمک به پيروزی جنبش، نيروی خود را برای بيان برنامه های آنان به کار بگيرند و اگر مصرند تا برنامه های ديگری را ب

 .انتصاب خود به آنان چشم پوشی کنند
به جنبش سبز به تن صاحب نظران و فعاالن سياسی و نظری در داخل و خارج بايد به دنبال ايده هايی باشند که طبقات محروم و بويژه مسلمانان سنتی را از پيوس

 .داليل مادی و فرهنگی در هراس نياندازد
برتر است يا اگر  ونتواشاعه و ترويج تأمل و تحمل و اين باور که راه دمکراسی جز از مسير مسالمت نمی گذرد و هر آنچه که با غير از اين به دست بيايد يا خش

 .هم نمادی از آزادی باشد، ناپايدار است چنان که تجربه انقالب بهمن نشان داد
 

 همکاری اپوزيسيون چه تاثيری در روند پيشبرد جنبش و همبستگی مردم با هم خواهد داشت؟
 

چون .ل استداخاصل را براين می گذارم که منظور شما از اپوزيسيون، اپوزيسيون خارج از کشور است و منظورتان از همکاری، همکاری آنان با جنبش سبز در 
 .اپوزيسيون داخل کشور که در درون مبارزه است و بحث آن فراتر از همکاری است

همکاری سياسی که اما اگر منظور از همکاری، همکاری ميان نيروهای اين اپوزيسيون با يکديگر نيز  باشد، من مثل هميشه که اين بحث طرح شده است، می گويم 
در تحقيق . خواست و اقدام به همکاری بعد از پيدا شدن ايده ها و سياست های مشابه زمينه بروز پيدا می کند. در وحله اول يک تصميم و امری اراده گرايانه نيست

 .اين موضوع اپوزيسيون خارج کشور پرونده های متعددی در آغاز به همکاری و حتا وحدت با يکديگر دارد که اکثرًا به نتيجه نرسيده است
رش نقش پذياما زمينه همکاری اپوزيسيون خارج از کشور با جريان جنبش در داخل نخست بر مشخص کردن و واقعی کردن اوًال انتظارات او از داخل و سپس 

زه می باراگر خود را به عنوان آلترناتيو نظام در ايران ارزيابی می کند امکان همکاری با جنبش سبزی را ندارد که تصريح کرده در چارچوب قانون م. خود است
 .کند و در حال حاضر هزاران گرفتاری دارد که عقل سليمش او را به سمت عبور از نظام نمی برد

اند باشد و تو اما اگر خود را بخشی از نيروی مبارزه برای تحول دموکراتيک در ايران می داند صدای مطالبات و پژواک هزاران باره اين جنبش در جهان می
 .بسيار ياری دهنده
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 عطا هودشتيان      سازماندهي و رهبري الزمه ي ادامه ي جنبش است

 بهمن چگونه گذشت؟ 22به نظر شما تظاهرات 
 

بهمن مطلع بود، امکانات مانور خود را بيش از پيش  22با در نظر گرفتن آنکه دستگاه امنيتی رژيم از طرح ها و برنامه های جنبش سبز و معترضين در روز 
 .رژيم از حداکثر امکانات مالی و تبليغاتی خود بهره گرفت و با پول و وعده و تهديد مردم بی گناه ما را به خيابان ها کشاند. افزايش داد

اما با وجود آن همه توجه و        .  شعبده بازی رژيم نمايشی ظاهرا کامل بود       .  بهمن تمام کانال های دولتی رژيم را از طريق اينترنت دنبال کردم                22من در طول روز      
صدا و سيما   .  ، سراسر بيمارگونه و ناهنجار بود       "وحدت"اين نمايش   .  دقت کار، در تهران گاه به گاه صدای شليک گلوله در تلويزيون رسمی رژيم شنيده می شد                       

است که در سراسر دنيای عرب اخبار تظاهرات رژيم         "  ال عالم "يکی از آنها کانال دولتی      .  بهمن را پوشش خبری دادند      22خبرنگار تظاهرات     1100اعالم کرد که    
 .با اينحال اخبار غير دولتی ناشی از آن بود که اين خبرنگاران به هيچ وجه اجازه گردش آزاد در شهر را نداشتند. را گزارش کرد

سرکوبگران اجازه هيچ گونه عرضه اندام      .  درگيری های آن روز شديد بود . آن سوی تر، در نواحی خارج از تسلط نيروهای پليسی، مردم معترض تجمع کرده بودند
بهمن بود متحقق نشد، زيرا آنها نتوانستند به کفايت نشان             22از اين رو، طرح سبزها که نمايش گسترده در دامن تظاهرات دولتی               .  به سبزها و معترضين نمی دادند     

 .ها و عالئم و شعارهای خود را برنما کنند
 

 چرا سبزها نتوانستند خود را تحميل نمايند؟
 

سبزها عبارت ميشد از شرکت در تظاهرات دولتی و تغيير جهت آنها به نفع                 "  تاکتيک نفوذی "آذر و عاشورا،      16در تمام تظاهرات های دولتی ديگر چون قدس و            
.               شعارهای آزاديخواهانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

به هر رو جمهوری اسالمی اينبار اين تيزهوشی را پيدا کرد که                .  روشن نيست تا چه ميزان اين تاکتيک مسالمت آميز در کشورها اروپای شرقی متحقق شده است                    
رژيم نيروهای سرکوبگر خود را در وسيع ترين . ما امکان بکارگيری اين ضد تاکتيک  از سوی رژيم را پيش بينی نکرده بوديم. خود را بوجود آورد" ضد تاکتيک"

پرچم های فراوان و اعالمهای عظيم راه پيمايان تمام فضا را پر کرده             .  شکل بسيج کرده بود و امکان هرگونه نفوذ مخالفين را در صفوف تظاهرات دولتی گرفته بود  
 .بود به طوری که هيچ باند و شعار و يا نشان سبزی امکان نمايش نمی يافت

بايد به شکل اصلی و اوليه عمل نمود و به خود               .  پس اکنون ديگر بايد اين تاکتيک را عوض کرد           .  سبزها است "  تاکتيک نفوذی "شايد بايد پذيرفت که اين شکست         
هرگز از کار نيافتاده و شايد در          "  تاکتيک نفوذی "البته  .  بايد بفکر تظاهرات مستقل بود      .  ديگر در حال حاضر عمل نمی کند         "  تاکتيک نفوذی "چرا که    .  متکی شد 

بخاطر داشته باشيم که اگر سازماندهی         .  اما در حال حاضر روش پيش روی ما، سازماندهی تظاهرات مستقل است                  .  مراحل ديگری می توان از آن بهره گرفت           
 .مبارزه به درستی متحقق نشود، بيم آن می رود که جنبش دور فرسايشی را طی نمايد

 
 نقاط ضعف و قدرت جنبش سبز در مرحله کنونی چيست؟

 
جنبش مردمی و   .  يعنی آن چيزی که هيچ کس، نه رژيم، نه رهبران جنبش و نه خود مردم در ابتدا باور نداشتند                     .  آن است   تداومنقطه اصلی و مرکزی قدرت جنبش        

مثل هر جنبش  –اما اگر سازماندهی و رهبری آن به درايت عمل نکند امکان شکست اين جنبش . اعتراضی ايران برگشت ناپذير است و هيچ راه گريزی از آن نيست
بخاطر .  مهم تر است  )  يعنی خواسته ها و اهدافش     (  محتوای جنبش اين دو مسئله از مقوله        .  سازماندهی و رهبری  :  پس اين دو نکته مهم است       .  وجود دارد   -ديگری

 .داشته باشيم که يک جنبش سياسی با هر محتوايی می تواند به شکست کشيده شود، اگر سازماندهی و رهبری متناسب نداشته باشد
در واقع سازماندهی جنبش حاضر در ايران به طور خودبخودی و غير                .  اما از ميان دو پديده سازماندهی و رهبری، دومی بيشتر از اولی پر اهميت جلوه می کند                     

همان بهتر که حزب و جبهه و سازمان سياسی در حال            .  شبکه های زيرزمينی و گسترده در حال عمل هستند و کار خود را انجام می دهند                .  هرمی صورت می گيرد   
 .همين حالت خودانگيخته کمک بزرگی است در برابر انشعابات سياسی و تشنجات سليقه ای بعدی. حاضر در داخل کشور درست نشود

ميدانم که بسياری با اين سخن موافق نخواهند         .  هم محتوا و هم بُرد و جسارت جنبش به ميزان بسياری به همت رهبری بستگی دارد                  .  فرق می کند    رهبریاما مسئله   
بايد شرايط  .  ماندمی  بود، اما به نظر من تا زمانی که آقای موسوی و کروبی در داخل کشور بسر ميبرند، امکان بلند پروازی و گسترش بيشتر جنبش همواره محدود       

 .را از کشور مهيا نمود خروج آنها
 .البته خود آنها شايد در ابتدا راضی به اين اقدام نشوند، ليکن شايد در ادامه کار، راه ديگری جز اين نباشد

لنين در هنگام انقالب روسيه در آلمان بود، مائو در روستاها مخفی بود، فيدل کاسترو در جنگل های : ميدانيم که رهبران بسياری از انقالب ها از دور عمل ميکردند
نه ايران به مانند هند است، نه موسوی همچون . در مورد گاندی اوضاع متفاوت است. اما گاندی در هند ماند. دور از دسترسی نيروهای سرکوب عمل می کرد

با انگلستان می شد گفتگو کرد، اما آيا ديده ايد که با خامنه ای و احمدی نژاد بتوان گفتگو کرد؟ . ميالدی است 40و نه رژيم ايران، مثل انگلستان دهه . گاندی است
 !اما موسوی حتی يک تلفن هم آزادانه نمی تواند بزند. گاندی براحتی سفر ميکرد

سرانجام ار نمی توان در دل تهران ماند، و از گارد شخصی حفاظت دولتی بهره برد، و بزرگترين جنبش اعتراضی بر عليه دولت را سازماندهی کرد، و انتظ
 .به نظر می آيد که ادامه اين کار ناممکن خواهد باشد. موفقيت آميز آنرا نيز داشت

اضمحالل                تدريجی کل بلوک شرق و تحليل قدرت مسکو و پايداری و سماجت . از سوی ديگر، نبايد جنبش سبز ايران را با اروپای شرقی مقايسه کرد
. حال آنکه جنبش سبز هيچ پشتيبانی جدی ندارد. آمريکا، که با تمام قوا در پی نابودی آن بلوک بود، از عوامل مؤثر در سقوط شوروی و بلوک کمونيستی بودند

و تازه دولت . هندی دآمريکا در رودررويی با دولت احمدی نژاد هنوز ترديد نشان می دهد، و همه رهبران رژيم راه کار سرکوبگرايانه خود را بی مماشات ادامه م
 . ايران پشتيبانانی چون چين و گاهًا روسيه را به دنبال دارد

ارج از ن خالبته دهها نقطه ضعف ديگر در جنبش فعلی وجود دارد، چون مواضع، عدم هماهنگی ديدگاه ها، ضعف فعاليت بين المللی، عدم همگانی اپوزيسيو -
 .اما در اين گفتگوی کوتاه تنها به مطالب اصلی پرداختم. کشور و غيره و غيره

 
 ادامه حرکت جنبش سبز در روزها و هفته های آينده چگونه بايد باشد؟ راهکارها و پيشنهاد شما چيست؟  

 
بايد اين . تاکتيک ها يک دوره مؤثر اند. هر تاکتيکی امکان پس رفت دارد. هر جنبشی اگر به درستی و درايت سازماندهی و هدايت نشود به شکست منجر خواهد شد

 . تيزهوشی را داشته باشيم که به سرعت تاکتيک ها را عوض نمائيم
اما همچنانکه ميدانيم مشکالت در مسير سازماندهی يک اعتصاب سراسری                  .  عمومی و سراسری تأکيد کرده ام           اعتصابمن در نوشتار ديگری بر ضرورت            

کسانی .  مشکالت اقتصادی مردم مانع اصلی برای تحقق اعتصاب است         .  اگر رهبران و کنشگران به اين روش قانع نشوند، اعتصاب نمی تواند متحق شود                .  بسيارند
مشکالت اين طرح   .  اما بايد راه کردهای واقعی برای عملی کردن اين طرح را مرور کرد            .  که مخالف طرح اعتصاب هستند اينرا بارها در گفتگوها گوشزد کرده اند    

 . را در نوشتاری برشمرده ام
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 :همکاری اپوزسيون خارج از کشور چه تأثير دارد
 

 :يکی در سطح نخبگان و ديگری در سطح گروه ها. نوع پراکندگی است 2ضعف بزرگ جنبش، 
 درند حرکت فعلی قا مسئله پراکندگی نخبگان اشاره دارد به بر برخی کردارها و ادعاهای بزرگ و غرورهايی که غالبا لحظه ای اند و ره به جايی نمی برند، اما

 هرچه در داخل کشور جنبش مردمی به صورت هماهنگ و شبکه ای و هم زبان حرکت می کند، در خارج از کشور، . جنبش را در خارج از کشور مختل نمايند
 .برعکس، بگومگوهای نانوشته و غيررسمی، جلوی پيشبرد هماهنگ کار را می گيرد

 مسئله پرچم، يک مسئله اساسی بود که در تمام شهرها، بخصوص در آمريکای شمالی بروز . شروع شد 2009پراکندگی گروهها در خارج از کشور از ابتدای ژوئن 
 در واقع جنبش مردمی در داخل کشور يک همبستگی ناگفته، بدون حزب و . در هفته های اخير، ادعاهای سکوالرها و چپ ها، جلوه ديگر اين پراکندگی است. کرد

 هرکس ساز خودش . اما در خارج کشور، ادعا زياد است. سازمان و اساس نامه دارد و ماهيت آن عملکردی است، که در شرايط حاضر الزم است و توجيح برانگيز
 در خارج از کشور نشان می دهد که متأسفانه اين مشاجرات ره به جايی نمی برند و هنگام تحقق تغييرات اساسی  1357تجربه سال های پيش از انقالب . را می زند

 از سوی ديگر، چون رژيم به اين وضع . پس بسياری از آن دسته بندی ها در خارج از کشور، اتالف وقت کامل است. در ايران، تمام آنها تابع شرايط داخل می شوند
 . غ نمی کنددريآگاه است، از هيچ تالشی برای نفوذ در صفوف اپوزسيون خارج از کشور بجهت دامن زدن به اختالف ها، صف کشی ها و پرچم کشی ها و نفاق ها 

 گروه های مختلف که مخالف نظام و دولت احمدی نژاد هستند، هرکس با شعار و رنگ و پرچم خودش می بايست به . نداريم اتحاداما، بايد بدانيم که ما راهی جز 
 نه آنکه اختالف هايمان را فراموش کنيم، . پس ما بايد به گرد هم آييم. رژيم با تمام قوا در برابر آزادی خواهان ايستاده است. صفوف جنبش، با حسن نيت تمام بپيوندد

 اختالف ميان گروهها بايد به پرباری عقايد بيانجامد، نه . بلکه  آنها را در جای خود جای دهيم و در هنگام مبارزه، به صفوف عمومی و سراسری مبارزه بپيونديم
 .اما اينهمه نبايد مانع همبستگی ما بشود. می توان و بايد برسر موازين و اصول بحث کرد. آنکه مانع همکاری آنها شود

جبهه ای که در آن همه گروهها يا حداکثر آنها گرد هم آيند و . در خارج از کشور همت نمود جبهه هماهنگ و سراسریحال چه بايد کرد؟ بايد برای سازماندهی يک 
 .خواسته ها و اصلی ترين پيشنهادها توافق داشته باشندحداقل تنها بر سر 

پس حتی اگر کسی يک نظام کمونيستی هم بخواهد، تا زمانی که اين نظام سياسی برپايه انتخابات آزاد استوار باشد، ! همين. است انتخابات آزادحداقل خواسته های ما 
 .می تواند به صفوف اين جبهه بپيوندد

 .اين جبهه هماهنگی چند وظيفه خواهد داشت
 .حمايت از جنبش داخل کشور از طريق سازماندهی آکسيون های اعتراضی

 .ارتباط با مطبوعات خارج و دفاع از حقوق بشر
 .تالش ديپلماتيک برای رابطه با دولت های غربی، به جهت جلب حمايت از جنبش مردم در چهار چوب اصول حقوق بشر
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 بهمن پيروزي ديگري براي جنبش سبز 22

 محمد برقعی
سران  ضورممکن است اين عنوان شگفت به نظر رسد، با توجه به نمايش پيروزی طرفداران حکومت و موفقيت در سرکوب ياران جنبش سبز تا حد ممانعت از ح

سران جنبش لی جنبش در جمع و حتی ضرب و شتم آنان و اخالل در شبکه ی اينترنتی و تلفن تا صدای معترضان به گوش جهانيان نرسد، اما اگر ما به سياست ک
 .سبز توجه کنيم اين يک گام بزرگ در راه رسيدن آنان به مقصد و يک پيروزی تاکتيکی است

  
 سياست سران جنبش سبز

 

و جذب  ومتسران جنبش پس از سرکوب وحشيانه نظام در هفته های اوليه پس از انتخابات بر آن شدند که پيروزی آنان در گرو ريزش در جناح طرفداران حک 
 :دليل برگزيده اند سهرا موفق کرد و اين سياست را به  57نيروهای مؤمن در سپاه و بسيج و سياستمداران طرفدار حکومت است؛ کاری که انقالب 

 الف ـ باور به صداقت بخش وسيعی از اين نيروها و فرض بر فريب خوردگی آنان؛
قع امکان کسب وا ب ـ بدون در دست داشتن ابزار قدرت نظامی، اقتصادی، امنيتی و سمت های دولتی و تنها اميد بستن به نارضايتی توده های بی دفاع در عالم

 قدرت نيست؛
که در عراق عی ج ـ اگر اين نيروها تغيير موضع ندهند بر فرض پيروزی جنبش سبز اينان کشور را درگير يک جنگ داخلی و ناامنی وسيع خواهند کرد؛ همان وض

 .و افغانستان اتفاق افتاده است
سالمی را به ی ااين ريزش در حاميان جناح حاکميت وقتی پيش می آيد که آنان شاهد آن باشند که حکومت بی دليل جماعت وسيعی از مؤمنان به انقالب و جمهور 

وده و ب بخاطر منافع شخصی سرکوب می کند؛ جماعت مظلومی که برعکس تبليغات حاکميت جيره خوار غرب نيستند، بلکه با همه وجود مدافعان واقعی انقال
اپوزيسيون در دف هستند و از آنجا که مظلوميت و سرکوب شدن بی دليل هميشه و همه جا روحيه ی مهاجمان مؤمن نه مزدوران بی ايمان را درهم می ريزد، لذا ه

و در اين شرايط خاص نشان دادن آن که حاکمان چنان بی رحم هستند که حرمت . اينجا اثبات مظلوميت خود در برابر خشونت و بيرحمی غيرالزم حکومت است
 .هيچ کس را نگاه نمی دارند

ی آن در گلو صداحاکمان نيز کم کم متوجه اين ترفند سران جنبش سبز شده اند و از سر اين بيم و هراس است که می کوشند چنان دهان حريف را خورد کنند که  
رود که مردم به می خفه شود، زيرا می دانند که اگر آنان فرصت افشاگری داشته باشند چنان آبروی حاکمان و دروغگويی ها و فساد و بی تدبيری حاکمان بر باد 
ه تنها ارکان نظامی ج نسرعت از آنان روی برمی گردانند، همين روندی که از يکی دو ماه پيش از انتخابات آغاز شده بود و مردم کم کم متوجه شدند که سپاه و بسي

و حتی فرهنگی  ادیکه بيشتر اهرم های اقتصادی کشور را در دست دارند و مثل اختاپوسی با غفلت از مردم در طول اين سالها کم کم بر همه ارکان سياسی، اقتص
کردن صدای  خفهجامعه چنگ انداخته اند؛ خطری که تا کمتر از يک سال قبل کمتر کسی متوجه آن بود، لذا تمام سعی رهبريت و سپاه بستن دهان اپوزيسيون و 

 .جنبش سبز است
  

 شکست بزرگ تبليغات حکومتی 
 

از . ستجمهوری اسالمی به عنوان يک حکومت شيعی در طول سی سال گذشته برای تبليغات خود بر باورهای مذهب شيعه و فرهنگ شيعی بسيار تکيه کرده ا
نفر بخواند؛ نام لشگرها و قرارگاه های نظامی را ثاراهللا و غيره بگذارد؛ پليس های زن خود  72اينکه تعداد کشتگان در حزب جمهوری اسالمی را برعکس واقعيت 

می دانيم که تمام ادعای حقانيت شيعه مبتنی بر حقانيت اهل بيت است و اين که خانواده پيامبر می بايست حکومت جدشان را به دست . بخواند" خواهران زينب"را 
 .بگيرند، اما قدرتمندان اهل مکه و مدينه به کمک نيروی نظامی اين حق را پايمال کردند

در مقاله ی . رددبرگرهبران جنبش سبز با استفاده از همين باورها تاکتيک هايی را برگزيده اند که سبب شده لبه ی تيز اين شمشير به سوی خود حکومت و رهبری  
نشان دادم که سران جنبش سبز در روز عاشورا تاکتيکی را برگزيدند که مردم بی دفاع شبيه شدند به امام حسين و " اسطوره های مذهبی بالی جان حکومت دينی"

او را به  دانيارانش در برابر حکومت قهار يزيديان و حمله به جماران ماجرای حمله ی نظاميان و قدرتمداران حاکم به خانه ی حضرت علی و جسارت به خان
 .و در ماجرای پاره کردن عکس امام خمينی هم نوه ی او انگشت شماتت را به سوی حاکمان و نظاميان گرفت. نمايش گذاشتند

اما در آن واقعه کوفيان حضرت " ما اهل کوفه نيستيم علی را تنها گذاريم"بهمن بر روی پالکاردهای بزرگ چنين بود  22يکی از شعارهای اصلی حکومتيان در  
که زهرا اشراقی نوه ی ند علی و خاندان پيامبر را در برابر نظاميان و حاکمان اوالد ابوسفيان تنها گذاشتند و در اين جا بار ديگر اين نظاميان و حکومتگران هست

 .آيت اهللا خمينی را دستگير کرده اند و اين حکومت است که به اهل بيت امام خمينی يورش برده است
می شود زه بدين سان سياست های سران جنبش سبز چنان راه راست و چپ را بر حکومت بسته است که هر تالش آنان برای بستن دست و پای حريفان زنجيری تا 

بهمن اگر به سران جنبش اجازه می دادند که در تظاهرات شرکت کنند در مقابل حکومت ابراز قدرت شده بود و تمام اعدام ها و  22در . بر دست و پای خودشان
ز سياسی قرمزندان ها و خشونت های يکی دو ماهه اخير برای خفه کردن صدای جنبش سبز بود، ولی حال برای رسيدن به آن بار ديگر مجبور شدند از يک خط 

 .عبور کنند و آن برخورد خشن ديگری با اهل بيت امام خمينی و ياران نزديک او به دست نيروهای نظامی و امنيتی بود
بزرگ  وردو اگر توجه شود که سياست اصلی سران جنبش سبز در اين مرحله تالش برای ريزش در جناح حاکميت است، لذا سياست حکومت در اين روز دو دستا 

 :برای مبارزات جنبش سبز داشت
ی ده الف ـ ضربه ی ديگری بر ذهن طرفداران مؤمن حکومت و لرزشی ديگر در ذهنيت اينان در مورد حقانيت حکومت و قدمی ديگر در جهت سست شدن ارا

 نيروهای نظامی ـ امنيتی برای سرکوب جنبش سبز؛
 .ب ـ تجربه ای ديگر برای نااميد شدن خوش بينان به حکومت چون آيت اهللا موسوی اردبيلی در مورد اصالح آن

  
 روشن شدن راه 

 

آنان باور نمی کردند که با پسر آقای کروبی چنان کنند و به آقای خاتمی حمله کنند و خانم زهرا . بهمن حتی سران جنبش سبز را غافلگير کرد 22و باالخره سرکوب 
از چند روز قبل که رهنورد را کتک بزنند، لذا اين سران متوجه شدند که ديگر آن تاکتيک هايشان و شرکت در تظاهرات حکومتی کارآ نيست و معلوم شد کسانی هم 

مات را به طور کامل سپاه صميبا آنان تماس گرفته و آنان را از عدم خشونت مطمئن کرده بودند يا برای فريب آنها فرستاده شده بودند يا در حقيقت کاره ای نيستند و ت
نه ديگر سران . بهمن در حقيقت راه هرگونه اميد به آشتی و مصالحه سياسی را بست 22لذا ماجرای . و نيروی امنيتی و تمام نيروهای سياسی در حکومت می گيرند

بودی کامل ياران جنبش نا جنبش به گفته ها و وعده های حکومتيان اعتماد می کنند و نه شکی است که سپاه و نيروهای امنيتی با هدايت آقای خامنه ای تسليم مطلق يا
 .سبز را می خواهد و در خيال هيچ مصالحه ای نيست

اميدی که خوش بينان داشتند و بيمی که بسياری از ياران جنبش سبز را نگران می . بهمن بر همگان معلوم داشت که هيچ اميدی به سازش در باال نيست 22بدينسان  
 ه وراه حال معلوم شده، مصالحه ی سياسی غيرممکن شده و زمان ريش سفيدی ها گذشته است و نظام هر چه بيشتر نظامی شده و ديکتاتوری عريان شد. داشت

منتها اين بار اگر يکسو تا بی پرواترين شکل ممکن خشن، رياکار و دروغگو و بی اخالق . سرنوشت همه ديکتاتورها رفتن تا نهايت فروپاشی حکومتشان است
 . است، سوی مخالف آن اخالقی، مسلط برخود و مخالف خشونت است

 سايت جرس: منبع
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  فرق خرگوشان بازيگوش و الك پشت با هوش
 حميد دباشی

 
 انقالب کبير فرانسه . شبيه هم نيست و از منطق و ريطوريقای واحدی پيروی نميکند هيچ دو جنبشی کامال . جنبش های اجتماعی منطق های روايی خود را دارند

 قيام ضد . داشت الجزيره ايران کمتر نقاط مشترکی با انقالب ۵٧در قياس با انقالب روسيه از دومنطق کامال متفاوت پيروی ميکرد، و انقالب بهمن 
 جنبش احقاق حقوق مدنی در . استعماری هند روند تکاملی خود را يافت و مبارزات مردم آفريقای جنوبی بر عليه اپارتهايد نيز افت و خيز خود را داشت

 اوج و حضيضی بيش از نيم قرن اخير طی روالی منحصر به خود داشت و مبارزات ملت ستمکشيده فلسطين بر عليه اشغال سرزمينشان ١٩۶٠امريکا در دهه
 .است منحصر به خود پيدا کرده

 بر منطق روايی مستتر در بر عکس با تامل پايدار . با قياس و استقرا بدست آورد رشد جنبش های اجتماعی را بنا بر اين نميتوان صرفا روند شکل گيری و
 دستور زبان خودش را نيز هر جنبش اجتماعی مثل هر زبانی و گويشی . بطن خود اين جنبش هاست که مسير حرکت و افت و خيز آنها را ميتوان بازشناخت

جنبش سبز ذاتا جنبشی چند صدايی و چند ساحتی است که در نتيجه کشف و شهود دستور . ما کشف آن دستور زبان است نه وضع آن وظيفه. وضع ميکند خودش
 .ميکند شوق انگيز تر و زبان ان را همانقدر پيچيده تر

 بدينسو دارد، پديده ای" جنبش تنباکو"اجتماعی جديد آزاديخواهی مردم ايران حد اقل از  جنبش سبز با آنکه ريشه های عميقی در همه نهضت ها ی
 "جنبش آزاديهای مدنی"که مبتنی بر استنباطی تاريخی و نظری از جنبشهای مشابهی نظير " جنبش آزاديهای مدنی"اطالق لفظ  . استثنايی و کامال بيسابقه است

 .آمريکاست کل جنبش سبز را به مسير تازه ای از استنباط های نظری ميکشد که مستلزم بحث و تبادل نظر بيشتری است در
 

 شست بايد چشم ها را
 

 بحث را پاک کردن از عادتهای مألوف ما به مفاهيمی نظير کودتا و يا زمينه "جنبش آزاديخواهی مدنی"از جنبش سبز به عنوان يک  از لوازم درک صريحتری 
 اين جديدی را از بطن خود در واقع الفبای سياسی به جنبش سبز مستلزم آن است که ما" جنبش آزاديهای مدنی" اطالق لفظ  . انقالب و يا حتی اصالح است

 است ديگر حتی" جنبش آزاديخواهی مدنی" است يک اين جنبش اگر چنانکه راقم اين سطور از بدو امر در همان خرداد ماه قائل بوده . جنبش استخراج کنيم
 ترميم سياسی بود و جنبش از نوع" جنبش اصالحات"چرا که --ميناميم تلقی کرد "جنبش اصالحات"نميتوان آنرا دنباله آنچه در ايران ما آنرا به عنوان 

 جنبش اصالحات که در. اصالحات سياسی سبز از نوع گذار از کل گويش و کردار سياسی و نهادينه شدن نوعی مدرنيته  اجتماعی است فراسوترو پيش رو تراز
 تير که مهمترين ١٨ولی بعد از خيزش دانشجويی . مقدمه  ای بر نهضت سبز تلقی شود زمان رياست جمهوری آقای خاتمی به وضوح قابل رويت بود شايد به عنوان

 را ۵٧بيراهه رفته بهمن  شايد حتی بتوان خود انقالب به . جنبش اجتماعی قبل از نهضت سبز است مسير تفکر و عملکرد اصالحات در واقع به بن بست رسيد
 سياسی گذشته ما ساله تغييرات کمی و ٢٠٠بطور کلی شايد بتوان گفت که در يک ميزان تاريخی  . مدنی سبز دانست-سياسی بر جنبش اجتماعی-مقدمه ای تاريخی

 .ولی در هيچ يک از اين موارد هنوز نميتوان به ضرس قاطع نظر داد . تغييری کيفی و اجتماعی مبدل ميشود به امروز دارد باالخره
 جنبش سبز بازتوليد و:" ميفرمايند که در همين مورد «اصول اصالح »در يادداشتی با عنوان «ايراندخت»مجله هفتگی  محمد قوچانی سردبير محترم آقای

 که بدون هيچ شک و ترديدی تحت نفوذ آرای امام ۶٠توسعه جريان اصالحات است و جنبش اصالحات بازفهم و توسعه جناح چپ اسالمی يا چپ خط امامی در دهه 
 اما از منظر بازيابی هويت. بديهی است در هر يک از اين مراحل بازتوليد نسبت به مفهوم و مفاهيم اوليه اين جريان تحوالتی ايجاد شده است. خمينی بود

هستند که همه هويت خود )موسوی، کروبی، خاتمی وهاشمی( های تاريخی نمی توان آن ريشه های اوليه را ناديده گرفت و به خصوص که هنوز سران اين جريان
 نظری ما قوچانی طبيعی است که نميتواند ديدگاه  مورد نظر آقای" ريشه يابی های اوليه"ولی همين اصل  ) ١٣٨٨بهمن ١٧،  کلمه." ( را از امام خمينی گرفته اند

 سی سال پيش محدود" استکهلم سيندروم"مبتالبه  محدود به جامعه استبداد زده و فرهنگ سياسی به گروگان گرفته شده و را در ارزيابی و ريشه يابی جنبش سبز
 جنبشهای اجتماعی ما مردم کشور ما و فرهنگ سياسی آن و نيز کند چرا که قبل از ظهور آيت اهللا خمينی و عليرغم اهميت تاريخی ايشان در سرنوشت امروز ما

 از افق ديدگاه تاريخی را برای ارزيابی جنبش سبز شايد بايد قدری  . هم نباشد البد هويتی داشته که شايد عاری از اهميتی ماندگار در ماهيت جنبش سبز
  .تر برد پيدايش آيت اهللا خمينی و تولد آقای قوچانی به عقب

 به بررسی نسبت جنبش سبز با جريان اصالح طلبی پرداخته است در يادداشتی ديگر علی شکوری راد، عضو ارشد جبهه مشارکت ايران اسالمی نيز جناب آقای
 "دو مفهوم متناقض اند يا بالعکس دو مفهوم همپوشان يکديگرند؟ «جنبش سبز»و  «اصالح طلبی»آيا : "و اين سوال ر ا مطرح ميکنند که) ١٣٨٨بهمن ١٩ کلمه، )
 گروه های متعددی است که به ويژه در خارج از کشور به تئوريزه کردن جنبش و صدور بيانيه های متعدد می"راد نقدی دارند بر  شکوری امر آقای بدو در 

 ".ازندپردپردازند و هر يک از نگاه خود، يکی برای جلوگيری از تندروی های بيشتر و ديگری برای گيراندن آتش راديکاليسم به انتشار عقايد خود می 
 فرمايشات آقای شکوری راد ديگر البته طرف . صحيح نميدانند صالح و آقای شکوری راد زائد دانسته و اصال جناب را ظاهرا" خارج از کشور"دخالت ايرانيان 

 زندگی نکرده اند احيانا شايد هم اين باشد که کسانی که سی سال گذشته را زير ساطور سانسور و تحريف تاريخ و فرهنگ سياسی ما تحت سيطره جمهوری اسالمی
 ادامه حرکت اصالح طلبانه «جنبش سبز»"مآال به اين نتيجه ميرسند که  بعد هم ايشان . داشته باشند نظرهای قابل عنايت ايشان را هم بعيد نيست برخی نقطه

معتقدند ظرفيت های  «جنبش سبز»و برهم زدن وضع موجود قرار دارد زيرا رهبران  «انقالبی گری»ملت ايران است و به واسطه همين اصالح طلبی در مقابل 
 ن وجود هيچبدوموجود قانونی در کشور به اندازه يی هست که جامعه بتواند به خواسته هايش دست پيدا کند و نيازی به انقالب و تحمل خسارت های عظيم آن 

 ادامه اصالحات عصر آقای خاتمی باشد جنبش سبز يا باز هم طبيعی است که بين دو شق که جناب شکوری راد بدان قائلند که ." تضمينی برای پس از آن نباشد
 شق سومی هم وجود دارد که نه اين است و نه آن؛ و شايد هم اين جنبش سرآغاز جنبش احقاق حقوق مدنی ما مردم ايران و برانداز يک نهضت انقالبی  ويا

در بندر انزلی زندگی  اش برای زدن اين حرف ساده هم ديگر فرقی نميکند گوينده  .فرهنگ سياسی ما در "پاراديم شيفت"مبتنی بريک تغير کيفی و به اصطالح 
 .ی امريکا" کاالمازو"يا در تهران يا در قاهره يا در  ميکند

 توقعات رئاليست و محدوديتهای بری بودن از خشونت است و توجه به با آنکه هر دو مواضع آقايان قوچانی و شکوری راد مبتنی بر اصول معتبر و محترم
 نظر آقای شکوری راد محدود به نقطه نظری و بعد ضيق تاريخی است و يک محدوديت موجود و بسياری موارد مشابه، معهذا فرمايش آقای قوچانی منبعث از

در حاليکه امکان اين فرضيه هم هست که ما در شرف ورود به مرحله جديدی در عملکرد سياسی خود هستيم که . مفروضات مقيد بين اصالح و انقالب است
را ممکن ساخت و همان فرهنگی که طی سی سال گذشته در جمهوری  ۵٧همان فرهنگی که انقالب شکوهمند بهمن --آن اعاده فرهنگ جهانشهری ماست مدخل
مخدوش و مظلوم شده  کشتارهای دسته جمعی در زندانها انقالبات فرهنگی و با تصفيه های دانشگاهی و با زجر و شکنجه و با از بيخ و بن و با خشونت و با اسالمی

 .بوده است و
. بحث های آزاد چند جانبه انداخت تا ما به چند و چون و الفبای جديد مفروضات و مکتوبات اين جنبش پی ببريم  ولی همه اين فرضيه ها و نظريه هارا بايد به دائره

بايد اعتقاد راسخ داشت به شکل گيری آن خرد  . نمی بايد جزمی انديشيد وقت زودی نمی توان و بلکه هيچ به هر صورت در مورد جنبش سبز به هيچ وجه و به اين
 .جمعی که در عين سياليت و پويايی ماهيت و وجود اين جنبش را به تدريج برای ما روشن خواهد کرد



 جور ديگر بايد ديد
 

 است که همه چيز زده متوهم به توطئه سوء نظرها ی جاری در ميان ما ملت استبداد برطرف کردن و بری بودن از از ديگر لوازم درک صريح و مستدل اين جنبش
زمينه بال شرط تبادل نظربرای درک  . يد طواليی داريم در تهمت و افترا. ميگرديم کاسه ای  مينگريم و هنوز کاسه ای را نديده دنبال نيم و همه کس را با سوء ظن 

سال گذشته را در ايران بوده اند نظراتشان نقاط قدرت عديده ای دارد و نيز برخی نقاط  کسانی که سی . سوء ظن های مزمن است صريح جنبش سبز بری بودن از
لبه تيغ سانسور و استبداد جمهوری اسالمی زندگی کرده اند برخی مسائل را به وضوح بيشتری ميبينند و  همينطور هم کسانی که اين سی سال را به دور از . کور

مرکزی بودن تصور ما از ايران که ايرانيان مقيم بروجرد و يا بروکسل را -تهران بايد کنارگذشت و از" خارجو داخل"کل تقسيم بندی مردم ما را بين  . برخی را نه
 .فاقد صالحيت اظهار نظر ميداند گذشت

.  گرايی دموکراتيک ما که از ناحيت فکر و منظرعمل است نعمت مردم ماست و متضمن تکثر نقاط افتراق طبيعی. امروز روز وصل کردن است نه فصل کردن 
صدر و گسترش  بر اين گذر بايد سعه. ماست شعور و خرد جمعی نقاط وصل و اشتراک ما نيز مبتنی بر حقوق شهروندی و آزاديهای مدنی و اعتماد به شکل گيری 

 تاريخنگار ی مبتنی بر انتقامجويی ما را به جايی. تقصيری، کوتاهی کرده است ديگر بايد گذشت و رفت و رو به آينده داشت هر کس هر گناهی،  . انديشه روا داشت
بايد به فکر  . همه ملت ما در اين سی سال باخته است. هيچ کس هم از قبل اين تاريخ پيروز محض نخواهد بود و نميبرد و آب به آسياب حکومت غداره بندان ميريزد
 .ميزان عملکرد امروز آدم هاست. پيروزی بود نه بدنبال مقصر برای شکست گشتن

 
 تله های سر راه جنبش سبز

 
  در شهرهای ايران، و  ميادين و انصار جمهوری اسالمی، حکومت نظامی ايشان اعوان خشونت لجام گسيخته تهديد ميکند صرفا مسائلی که امروز جنبش سبز را

 اين اعمال شنيع و مذبوحانه اتفاقا کامال نتيجه عکس دارد و ماهيت وحشيانه رژيم را برای جهانيان و به. شهر ها را به پادگان های نظامی تبديل کردن نيست
 .خصوص مسلمانان جهان عريان تر و برتری اخالقی جنبش سبز را واضحترميکند

با شکوه هم هست که چنين است، در  هشت ماه از شروع اين جنبش گذشته و هنوز يک ترقه هم از ناحيه مردم ما ترکانده نشده، و چه زيبا و درست و منطقی و
 هر چه. به جان مردم ما انداخته اند و از هيچ شناعتی هم خود داری نکرده اند را حاليکه دولت احمدی نژاد و رژيم جمهوری اسالمی نيرو های سرکوبگر

 و ديری نخواهد بود که بدنه اصلی . وقاحت و بيشرمی اين دولت و اين رژيم بيشتر عريان شود نجابت و بزرگواری مردم ما برای مردم جهان روشنتر ميشود
قلمداد کرده اند ببينند و " دشمن"که صاحبان قدرت بر آنها کشيده اند و آنها را  نيرو های نظامی و انتظامی چهره خواهران و برادران خود را از پشت نقاب دروغی

ژئو پوليتيک  بی اعتنايی جهانيان و غلبه يافتن امکان ان روبرو است  مساله ديگر ی که جنبش سبز با .و نه در موضع اذيت و آزار آنان در مقام دفاع آنها برايند
بر اراده ) عربستان سعودی( و نزديک) ونزوئال(کشورهای دور  و نيز تفوق منافع مالی و استراتجيک )امريکا و اسرائيل تحت سلطه گرايی های بی امان(منطقه 

از اهم  و مسلمان منطقه به ماهيت جنبش سبز توجه روشنفکران عرب . ملت های آنهاست که بر خالف دولتهای حاکمه جملگی طرفدار ملت به پا خواسته ما هستند
به جنبش سبز مينگريستند گذشته ايم و رسيده ايم به  در عرض همين هشت ماه ما از مرحله ای که برخی روشنفکران عرب به ديد شک وترديد. اين مسائل است

طرفداری برخی  . جايی که ده ها نويسنده و روزنامه نگار و روشنفکر عرب به طرفدارای از جنبش سبز و آزادی های مدنی مردم ايران اعالميه صادر ميکنند
و نيز مالقات و سخنرانی برخی ) بداليل و انگيزه های خودشان البته(های امريکايی و اصحاب ايرانی مستخدم آنها از جنبش سبز " نيو ليبرال"و  "نيوکانهای"

در ميان  شبهات نسبت به جنبش سبز طرفداران شاخص جنبش سبز در سازمانهای بدنام و جنگ افروز طرفدار رژيم غاصب صهيونيستی البته در ايجاد اين قبيل
سبز و تدوام اين تصور باطل را که چون افراد و سازمانهای مشکوکی  سوء تعبير مردم منطقه از ماهيت جنبش. مسلمانان و اعراب نقشی اساسی و نابخشودنی دارد

بايد همچنان جدی گرفت و با آن   طرفدار اين جنبش هستند بنا بر اين کل اين حرکت اجتماعی مشکوک الهويه است و چه بسا آب به آسياب امريکا و اسرائيل بريزد،
 .مبارزه کرد

 و صد البته ان سوء استفاده خدشه ای به اصالت و در پی بهره برداری از جنبش آزادی های مدنی سياهان امريکايی بود ١٩۶٠امپراتوری شوروی هم در سالهای 
 .جنبش نميزد آن صالبت و زاللی

 در ايران هستند ولی برای اين مدافع حقوق بشر و آزادی و دموکراسی خيلی به صراحت و سادگی ميتوان به اين اصل قائل بود که کسانی که امروز بنا بر اين
 دريافت ميکنند و در ازای اين کمک مالی هم طی امريکايی کمک مالی و طبعا حمايت سياسی" نيو ليبرال"و " نيو کان"دفاع از سازمانهای دولتی و نهادهای 

 باز نکرده اند، سر" خاورميانه خاور"سی سال گذشته الم از کام عليه جنگ افروزی های امريکا و اسرائيل در سراسر جهان و در منطقه به اصطالح خودشان 
 البد سر اين اصل هر آدم منصفی توافق خواهد کرد که هر ايرانی که امروز در امريکا دارد برای جنبش. سوزنی اعتبار برای دفاع از جنبش سبز ندارند

 بوش الم از کام عليه جنگ افغانستان و جنگ عراق باز سبز سينه چاک ميکند ولی در عرض حد اقل هشت سال سياهی و تباهی و خباثت رياست جمهوری جورج
 .اعتبار برخوردار است نکرده جانبداری او از جنبش سبز از ضريب محدودی از

 بيوه و را شصت سال است که دولت غاصب نژاد پرست آپارتايد استعمارگر اسرائيل خون ملت فلسطين را در شيشه کرده، فرزندان آنها را کشته، زنان آنها
 "فعال سياسی"البد منصفانه است اگر به اين حرف ساده معتقد باشيم که هيچ  .از زير پای آنها دزديده است و سرزمين آنها را روز روشن عزادار کرده

 اين مدت دراز هرگز بر عليه اين ظلم وقيحانه الم از کام نگشوده سينه که در امريکا و يا اروپا زندگی ميکند و طی )مردم معمولی را عرض نميکنم(ايرانی 
 هيچ . ظلم ظلم است، و انسان انسان . يک بام و دو هوا که نميشود . در جمهوری اسالمی از بيخ و بن بی اعتبار است" بشر"فقدان حقوق  چاک کردنش برای

 اسرائيل يک و نيم مليون مرد و زن و چطور ميشود دولت وحشی . بچه اش را از يک مادر ايرانی کمتر دوست ندارد مادر افغان و عراقی و فلسطينی هم که
 بريزد و قتل پير و جوان و مادران و فرزندانشان را در غزه در بزرگترين زندان روی کره زمين زندانی کند و از زمين و هوا و دريا بر آنها بمب و آتش

 مگر فقط . ميزنند" بشر"از حقوق  انگار نه انگار بوده اند، و حاال يک دفعه حرف" صم بکم"تازه سبزشده مقيم امريکا و اروپا  کند و اين حضرات عام
 که زير ساطور جمهوری کالش و قالش اسالمی خون دل خورده اند و من ايرادی به هموطنانم نيستند؟  ؟ بشر های ديگر به اندازه کافی بشر"بشرند"ايرانی ها 

 داليل سياسی و نظری و نه صرفا به داليل انسانی و عاطفی با اين با آنکه از بن دندان و به . ندارم" نه غزه نه لبنان جانم فدای ايران"فرياد ميزنند 
 اروپا زندگی در امريکا و آنها که و واشينگتن و کنکتيکت چطور؟  ولی اين حضرات مقيم کاليفرنيای شمالی و جنوبی . شعار مخالفم آن را خوب ميفهمم 

 پس ديگر چرا وقتی . ترسو بودند--حاال نزدند چرا نزدند؟   که ميتوانستند عليه اين ظلم ها حرف بزنند، ميزنند" بشر"ميکنند و االن دم از حقوق 
 به صالبه ميکشيدند اينها را اين سازمانهای طاق و جفت طرفدار اسرائيل در امريکا ديگران که نميترسيدند زدند و جان و حيثيت خود و خانواده شان

 .آتش بيار معرکه آن ها بودند
 و "خردلی را در دلی باقی نماند شک"اين نکته را خيلی ساده تر عرض کنم که به قول مرحوم اخوا ن  اجازه بدهيد فارسی اين قسمت را قدری غليظ تر کنم و

طی اين سی سال گذشته که فقط جمهوری اسالمی نبوده که در  . هموطنان ما که در اين مدت در امريکا و يا اروپا زندگی نکرده اند خوب داستان را متوجه شوند
 امريکا هم ظلم کرده، اروپا هم ظلم کرده، اسرائيل و کشور های عقب مانده عربی از مراکش تا عربستان سعودی هم ظلم . جهان ظلم کرده است

 هر وقت که شما هموطنان ما ميبينيد که يک ايرانی استاد دانشگاهی، پزشکی، نويسنده معروفی، مدافع حقوق زنان سرشناسی کسی مقاله ای. کرده اند
 و آزادی و دموکراسی در ايران شايد از خودتان يا از ايشان" بشر"مينويسد و يا مصاحبه ای ميکند و يا زير اعالميه ای را امضا ميکند در دفاع از حقوق 
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 جنگ افروزی های اسرائيل و عقب ماندگی های حتی بدتراز جمهوری اسالمی در بد نيست بپرسيد آيا ايشان بر عليه لشکر کشی های امريکا و اروپا و
 خود و فرزندانشان بر عکس کسانی را که چنين کرده اند و جان و حيثيت ظلم سينه چاک داده اند و يا اينکه زور گويی و هم همين قدر بر عليه کشورهای عربی
 نه ميشود--نميشود شتر سواری، به قول قدمای ما ، دوال دوال که . معرفی کرده اند اسالمی هم مزدور و مامور جمهوری انداخته اند را تازه را هم به خاطر

 هشت سال متمادی هر کس که در اين کشور فريادی زد . حکومت نکبت بار جورج بوش راحت شده ايم ما فقط يک سال است که از شر. که يک بام داشت و دو هوا
 وبسا يت . دردنعليه ظلم امريکا در افغانستان و عراق و يا حتی ظلم وقيحانه تر اسرائيل در فلسطين سازمانهای صهيونيستی امريکايی او را سکه يک پول ک

 عکس و . سعی بليغ کردند از کار بيکارش کنند . بر عليه او ساختند" مستند"فيلم  . کتاب پر فروش بر عليه او چاپ کردند . عليه او راه انداختند
معرفی اش  ضد امريکايی و طرفدار تروريست و اصال تروريست و يا مزدور جمهوری اسالمی . تفصيآلتش را روی صفحه اول روزنامه های شهر چاپ کردند

 .کردند
 از کار بيکار و جنگشان اصال اين کشور را بصرف مبارزات ضد عده ای از برجسته ترين متفکرين مقيم. خواب راحت را از همسر و فرزندان او ربودند

 درست در همين زمان حضرات ايرانی ديگری هم بودند که امروز از طرفداران سر سخت جنبش سبزند و مچ بند سبز هم از دستشان  حاال . آواره کشورها کردند
 ميخواندند و يا شغلشان را در کالج کوچکی ول ميکردند و" لوليتا"وزير دفاع امريکا مينشستند و کتاب  ولی در آنروز ها کنار معاون  بيرون نميايد

 دانشگاه استانفورد بغل دست وقيح ترين جنگ افروزان ضد مسلمان و ضد عرب و "اتاق فکر"به قول خودشان  در پليد ترين سازمان های دست راستی و  دفعتا
 متمولين و درباريان رژيم پهلوی نوشته هايی که در باره" تذکره نامه" در حاليکه مدعای ايشان در کار علمی منحصر بود به--ضد ايرانی سر در مياوردند

 ضرر و . در ايران" بشر"در صف اول مدافعين جنبش سبزند و چپ و راست هم اعالميه صادر ميکنند در دفاع از حقو ق  حاال همه اين حضرات جملگی . بودند
 .حسين شريعتمداری و مال عمر هيچ کمتر نيست شرارت های  خطر اين حضرات برای جنبش سبز از

 مدافعان جنگ افرزويها ی خانمان برانداز طلبی و با فرصت کسانی که عالما و عامدا و يا احيانا تلويحا حاال ممکن است اين سوال پيش بيايد که چرا حضور
 و--به جنبش سبز لطمه ميزند امريکا و اروپا و اسرائيل و دستياران عرب آنها هستند و يا اگر هم نيستند سخنی هرگز به اعتراض به آنها نگفته و نميگويند

 در آن اتاق از ظن خود يار آن ما هم همچنان کورانی کورمال کورمال جنبش سبز مثل همان فيل معروف قصه موالنا در اتاقی تاريک و . اين سوال موجهی است
 وارد برخی مذاکرات آن گربه کذايی دم همين حجله است که ما با شده ايم و ماهيت آن هنوز کامال روشن نيست و به همين دليل هم امروز درست زمان ان

 توان ابر قدرت ها در جهان و حکومت يا توش و ملحق ميشود و سر زنده و شاداب ميماند و نهضت های آزادی بخش منطقه و جهان جنبش سبز يا به . بشويم
 ذهن و زبان آن را از طريق همين روشنفکران کمپرادور خواهد دزديد و ديگر نه از در خود خواهد بلعيد، سرکوبگر در داخل حقانيت و مظلوميت اين نهضت را

 در راستای: هموطنان گرامی" : امرز برخی طرفداران جنبش سبز در امريکا ايميل هايی ميفرستند با اين پيام . تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان
 با ارائه اليحه حمايت از حقوق بشر در ايران و همچنين طرح تحريم ها در مجلس سنا" جان مک کين"و " جوزف ليبرمن"حمايت دو سناتور ايالت متحده، 

 ها پشتيبانی استعليه متجاوزان به حقوق بشر در ايران، بياييد با فرستادن فکس، به نوعی از اين دو بزرگوار قدردانی کرده و آنها را برای ادامه اين سي
 .سناتور خبيث خودشان هستند از اين دو پليد تر و جنگ افروز تر و مظلوم کش تر ." يادمان باشد حتی يک پيام تشکر هم مهم خواهد بود. و تشويق نماييم

 بود و شهرتش را هم مديون آوازی بود که سال پيش در مال عام تا همين پارسال طرفدار سرسخت حمله نظامی به ايران ) جان مک کين( يکی از اين دو سناتور
 سخنگوی پليد ترين جناحهای دست راست که اصال) جوزف ليبرمن(و آن ديگری هم !" ايران را بمباران کنيد! ايران را بمباران کنيد"خواند که ميگفت 

  .امريکا ی دولت اسرائيل است در سنا افراطی
 حق دموکراتيشان هست که اين ايرانيان محترم البته و صد البته . جنبش سبز چيست سرسخت اين طرفداران حق به جانب و حاال مساله اين است که تکليف ما با

 ها باشند و بروند به" نئوليبرال"ها و اقتصاد " نئوکان"فکر کنند به زودی جمهوری اسالمی قرار است فروبريزد و اينان هم حامل و مبشر سياست های 
ولی آن دسته از ايرانيانی  . را هم بکنند جزو کتابهای درسی مدارس دخترانه در ايران" لوليتا"ايران برای داللی کمپانی های امريکايی و اروپايی و احيانا حتی کتاب

بنويسند که تنها محل اعتبار اين جنبش در انظار جهانی  گونه فکر ميکنند هم همان حق دموکراتيک را دارند که همين االن به صرا حت بگويند و هم که ديگر
. زحمات کش و محروم را فدای جهانخواری سلطه گر اقتصادی نميکند منافع طبقات آنجاست که از حقوق مدنی و عدالت اجتماعی توامان صحبت ميکند و هرگز هم

 دموکراتيک هم عاجز است چه برسد به حل چنين اقتصاد نئوليبرال حاکم بر جهان امروز حتی از حفظ منافق طبقات زحمتکش در جوامع 
 سه تشکل مستقل کارگری ايران در نامه ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل" :هم امروز در اخبار است که . مسائلی در جوامع استبداد زده ای مثل ايران

 اجالس در متحد خواستار آن شدند که مطالبات کارگران ايران برای داشتن يک زندگی انسانی و شرافتمندانه و به دور از هر گونه سرکوب و رعب و وحشت
 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد. . . .ادواری آن نهاد مورد بررسی قرار گيرد 

 ".رده اندض ککارگران ايران در اين نامه به اعمال فشارهايی که جمهوری اسالمی ايران در ساليان اخير بر کارگران و فعاالن کارگری آورده است، اعترا
 70در حال حاضر حداقل : نايب رئيس کانون عالی شوراهای اسالمی کار سراسر کشور گفت: "همچنين در اخبار آماده است که  ).١٣٨٨بهمن  ٢٧  راديو فردا،)

 اولياء علی بيگی در گفتگو با مهر با اعالم اينکه در حال حاضر حداقل. درصد از کارگران کشور فاقد مسکن هستند و در واحدهای استيجاری زندگی می کنند
 نايب رئيس کانون عالی شوراهای اسالمی کار سراسر کشور. . . . درصد از کارگران فاقد مسکن هستند و در واحدهای مسکونی استيجاری زندگی می کنند  70

 نفره را برطرف کند به نحوی که حتی نيازهای اوليه آموزش، 4هزار تومانی نمی تواند نياز يک خانوار کارگری  263در حال حاضر حداقل دستمزد : اظهار داشت
 اين مصيبت های اقتصادی و اجتماعی صدمه جمهوری جائر اسالمی که از پس حل .(١٣٨٨بهمن  ٢٨تابناک، ( ." بهداشت، مسکن و معاش را نيز تامين نمی کند

 جنبش سبز چه؟ . بر نميايد که محروم پذير ترين طبقات
 

 مدنی و عدالت اجتماعی های حلقه آزادی
 

 تنها دليل اصرار  . ديگر محلی از اعراب ندارد مسائل طبقات محروم جامعه بدان معنی نيست که به جنبش سبز صد البته " جنبش آزادی های مدنی"اطالق لفظ 
 نان، وق زبر آزاديهای مدنی امکان دموکراتيک شکل گيری اتحاديه های کارگری مستقل،سازمانهای متنوع خود جوش شهروندی مثل سازمان های دفاع از حقو

 های مذهبی اقليت عديده اجتماعی، آزادی تجمعات نه فقط بر عليه ديکتاتوری که بر له حقوق پايمال شده طبقات زحمتکش ، حقوق آزادی بيان معضالت 
 عدم توجه به اين امور معادل از دست دادن اعتبار جنبش سبز نزد مترقی ترين نيروهيای سياسی و   . و قومی مظلوم، و ديگر اهم حقوق شهروندی است

 که جامعه و سياست و اقتصاد ايران را جملگی قمری از اقمار طاق و در ورطه ای است اجتماعی در منطقه و در جهان و نيز افتادن جنبش به سرازيری سقوط
 ملعبه قرار گرفتن صدمه پذير ترين احاد و افراد و طبقات جامعه در يک اقتصاد جهانی شده بی در و پيکار و آمريکا در منطقه و ازآن هم مهمتر جفت

 (قبل از آنکه انحصار طلبان افراطی کل فرهنگ سياسی ما را برای سی سال به گروگان بگيرند( که در سر منشاء و آمالش ۵٧انقالب بهمن  . آدميخوار است
 جمهوری وحشتزای اسالمی اين آمال و آرزو ها همچنان به قوت خود باقيست تازه قوز باال قوز سی سال بعد از . جملگی بر همين محور عدالت اجتماعی بود

 .ما مبتال به استبدا دينی نکبت باری هستيم که صد برابر از استبداد ستمشاهی هم بدتر است
 را ادغام بنا بر اين تنها محل اعتبار جنبش سبز آنجاست که عدالت اجتماعی بدست نيامده در عصر پهلوی و حقوق مدنی پايمال شده در جمهوری اسالمی

جمهوری اسالمی در نيامده در چاه قمری از اقمار اقتصاد نيو ليبرال نکبت بار  گذار به دموکراسی را فراهم کند که ما از چاله تبهکاريهای کند و مقدمات نوعی
جنبش سبز و همقطاران  و اين درست خط ردهشتناکی است که امروز از جانب برخی طرفداران پر و پا قرص ايرانی . نيافتيم آمريکا ی شمالی و اروپای غربی

 نمونه  . در حال مذاکره هستند آنرا تهديد ميکند امريکايی و حتی اسراييلی که از کاليفرنيا تا واشينگتن مرتب برای پيروزی آن با مقامات دولتی امريکايی شان



به قول يکی از اين حضرات کاليفرنيايی طرفدار (اقتصادی " تحريم های کمر شکن"آزادی و دموکراسی که تفنگداران امريکايی و بمب افکنهای اسراييلی و  کآمل
حفظ بال شرط  حلول و حضور خرد نقاد در جهت . به ايران ارمغان بياورد را ما امروز در عراق و افغانستان و فلسطين به خوبی ميبينيم) جنبش سبز سفت و سخت

شود مردم  هشيدمنافع طبقات محروم و زحمتکش در منطق روايی جنبش سبز را بايد همين امروز تبيين کرد تا اگر قرار است خط قرمزی هم وسط اين جنبش سبز ک
 .ما تکليف خودشان را بدانند مظلوم محروم و

 
 و اما داستان ان خرگوش

 
موجهش  هایولی مهمترين پارادوکس جنبش سبز نيروی جوان و بی تاب و تحمل آن است که هم بزرگتری و ماندگارترين سرمايه ان است و هم بدليل بی صبری 

يکی الک پشت شجاع با هوش بسيار بدرد ما  داستان آن خرگوش بيهوش بازيگوش و آن اينجاست که يادآوری . های نا موجه بيفتد چه بسا در دام تند رويهای
بيهوش بازيگوش دانست که در  تاريخ تفوق استعاره خرگوشان  ساله گذشته ما را برای نيل به آزاديهای مدنی و عدالت اجتماعی بايد ٢٠٠تاريخ مبارزات   .ميخورد

 برای اولين بار در اين . از اولين نشانه های پيروزی به خواب غرور خرگوشی فرو رفته اند اول مسابقه تند و چاالک و مغرور بوده اند و در وسط راه سرمست
 .ه باشيمالک پشت شجاع، شريف، صبور، متين، با هوش عنايت بسيار بيشتری داشت تاريخ ما بايد به درايت و استقامت و بردباری و استمرار و پشتکار آن 

در " گی دبور" به قول متفکر فرانسوی" (جامعه نمايشی"نيست؛ همچنانکه منطق  همزمان و همضرب" تويتر"با منطق جمالت قصار  منطق روايی جنبش سبز
 ما در چشم ما آدمی را به قول قدمای عقل بايد مهار کرد و تحت کنترل ترفندهای متنوع در آورد، وگرنه را) ١٩۶٧کتابی تحت همين عنوان منتشر در سال 

 عقل ما منحصر به چشم ما نبايد . خرداد می مانيم ٢۵ بيصبرانه و حتی بی اختياردر انتظار شکوه و جالل تظاهرات چند مليونی خالصه می شود و همواره
 خرداد همين لحظه هم در بطن تهران و ٢۵جوش -همان انبوه جمعيت چند مليونی خود. اگر چيزی را نميبينيم به معنی آن نيست که آن چيز وجود ندارد . باشد

 الياس"بقول(جمعيتی،  انبوه هر طبيعی است که . عطار و سعدی و گلستان را به خاطر داشت" خشت و آينه"بايد تمثيل  . همچنان ميطپد شهرهای ديگر
 .منطق منحصر به فرد خود را داراست]) ١٩۶٠" [جمعيت و قدرت"در کتاب " کنتی

 هم در جامعه شناسی" اميل دورکهايم"چنانکه (در شکل گيری هر جمعيتی شعور جمعی آن جمعيت شکل ميگيرد و فراسوی آحاد آن جمعيت وجدان جمعی آنها را 
 مثل هر حکومت(دليل آنکه جمهوری اسالمی . ميسازد و به آنها امکان روياهايی را ميدهد که قبال و بطور انفرادی نداشته است ) مذهب خود بدان قائل است

 که مستتر در يک جمعيت انبوه با شکل گيری قدرت سياسی نه فقط جوش ممانعت ميکند دقيقا همين مقابله-از شکل گيری انبوه جمعيت خود) توتاليتر ديگری
قدرت خالقه جنبش سبز برای دست يافتن به آن شعور خالق جمعی همواره در فضاهای حقيقی و  ولی. است در آن جمعيت شعور خالق منعکس در نطفه خفه کردن

 و" فيس بوک"اگر در خيابانها نباشد در  . اگر از در برانندش از پنجره ميايد . نميدهد است و دم الی تله جمهوری اسالمی مجازی در نوسان و زيگزاگ
 اگر روزنامه اش را است، اگر ميادين تهران را پادگان کرده باشند سر از فستيوال های سينما در چهار گوشه عالم در مياورد، " يوتيوب"و " باالترين"

 را سانسور کنند های نظری رهگشا اگر مقاله . نجفی را سبز ميکند شاهين" رپ"و  را هک کنند جا خالی ميدهد اگر وب سايتش . ميزند" وب سايت"تعطيل کنند 
 اگر جواد الريجانی را به ژنو بفرستند که با وقاحت و لپمنيسم محض منکر نقض حقوق بشر. دل طنز و قلب فيلم های مستند را منور ميکند و مجال ندهند

 سعودی و جنبش سبز را به عربستان  ورشکسته منشاء ناظران اگر. ايرانيان شود، هادی قائمی را اين ور دنيا سبز ميکند تا دروغ های او را برمال کند
 جنبش سبز در دل. سر ميزند قوم ما از قم و نجف و اصفهان و شيراز ندای اعتراض از دل پيران دنيا ديده منصوب کنند،  لوح ما سيا و موساد و جوانهای ساده

 جنبش سبز ريشه هايش حد اقل به دويست سال مبارزه مستمر ما برای آزادی های . پويای ما و وجدان مسول در ذهن بيدار و مردم ماست، در شعور خالق آنها،
 ان را که ببرند چون درخت از ريشه قوی و در خاکی غنی است چهار شاخ و ده شاخه زيبا و تنومند  هر شاخ و يا شاخه. ميگردد  مدنی و عدالت اجتماعی بر

 سر سوزنی اين جنبش برای خواهران و برادران جوان است و جويای نام و اين بازی را خواهد برد،  . جنبش سبز امان از مستبدان خواهد بريد . جديد ميزند
 .اين بازی سرنوشت ساز تاريخ ملت مبارز ما را جنبش سبز خواهد برد . آنها را از خود و خود را از آنها ميداند. خود دشمنی ندارد انتظامی نظامی و

به صبر و حوصله دعوت  مردممان را هم صدای مردم ايران به جهانيان است، ولی در ضمن ما بايد عاجل ما امروز رساندن ما بيشماريم و دل دريا داريم وظيفه
وظايف نيز آن است که ما مبشر آزادی روح و روان و جسم و  از جمله اين . ميفهميم کنيم، به تنوع در تفکر، در عين حالی که شدت خشم و بی صبری آنها را نيز

آن است که حوزه عمومی به تصرف ما در  مهمترين دستاورد جنبش سبز .جان ملت خودمان باشيم که بار ديگر در مقابل حکومت دروغ و دغل قد بر افراشته اند
در  خرد جمعی ما و پاک ميشود" داخل و خارج"دوستی های تازه شکل ميگيرد، مرز بين   براه افتاده، دشمنی های کاذب از بين ميرود، آمده، بحث های راه گشا
جمهوری اسالمی امروز بيش از پيش متوجه ضعف و حتی فقدان مشروعيت خود است و از سوء استفاده کردن از مسائل  شش دانگ حواس. حال شکل گرفتن است

شش ماه پيش روشنفکران عرب و مسلمان با شک و ترديد به  . دارد الفبای جديدی را به مردم منطقه ياد ميدهد جنبش خشونت گريز سبز . باز مانده است منطقه
جمهوری اسالمی  . در تاييد و حمايت از جنبش سبز مينويسند اعالميه های دسته جمعی صادر ميکنند و مقاالتی  جنبش سبز ما نگاه ميکردند  امروز به دفاع از آن

اردوکشی برخی هم وطنان  مشغول ميکند و  طرد" فتنه"هنوز با فرهنگ سياسی قرون وسطی نظام الملکی فکر و عمل ميکند و مخالفانش را با مفاهيمی نظير 
اين قبيل مهندسی کردن طرفداری راه به جايی نميبرد،  . نيستند .انگار که آنها دشمنان ما هستند . ماست از اطراف و اکناف ايران به تهران در اتوبوس های دربست

آن ساندويچ ها و سانديس   .به نهضت سبز آنها هم هموطنان ما هستند و متعلق. خيلی هم خوب است . هيچ اشکالی ندارد و شرکت برخی از هموطنان ما در آنها هم
 اردو کشی کند هر چه جمهوری اسالمی بيشتر . از بيت المال است و مال همه مردم ما . هايی را هم که ميگويند ميدهند آنها بخورند نوش جانشان، گوارای وجود

 آنچه در حال . جملگی نشان ضعف است نه قدرت) به قول فرويد" (جبران مافات افراطی"اين قبيل . بيشتر تشويش عدم مشروعييت خود را به جهانيان نشان ميدهد
 هيچ تفاوتی بين جزم انديشی و استبداد زدگی حاکم بر . فرهنگ سياسی عقب مانده همه ماست از کل شکست است نه برخی هموطنان ما بلکه يک جنبه مندرس

 درس مدارا بدهد، جنبش سبز بايد به دشمنان کاذب خود . بازيهای اپوزيسيون نيست" احمد چلبی"و " حسن صباح"و " کوروش کبير"جمهوری اسالمی و 
 اهری وخو چونکه آن دسته از هموطنان مارا که برای پيک نيک به پادگان ميدان آزادی آورده بودند دشمن ما نيستند، دشمن آزادی و برابری و برادر و

 تفرقه بيانداز و حکومت"استعماره اروپايی که معتقد بود  شده است عملکرد به آن اصل قديم نيرو های کار جمهوری اسالمی امروز . حقوق شهروندی نيستند
 .و ما بيشماريم--آنها ماييم و ما انهاييم. بهمن در ميدان آزادی بودند در دل و دينشان سبزند ٢٢همه مردمی که در . در دام اين تله نبايد افتاد ." کن

 فراز و نشيب اين رودخانه گاهی تند است و گاه آرام، به اقتضای--به دريا ميرود) به قول موالنا(جنبش سبز همچنان رودخانه ايست که چون دل دريايی دارد 
 و لبخند" يار دبستانی"مانند سرود  و گاه ماليم است و مهربان آهنگ های محسن نامجو مانند شعرهای شاهين نجفی و گاه توفنده است و غران بستر حرکتش،

 مثل هزل فضيلت خامنه ای و گاهی مزين به نامه آقای سروش به آقای شريف و محتشم است مثل خشمی  ، گاهی آغشته به"محمد رضا جاليی پور"هميشه هويدای 
 جنبش سبز يک شعر--بهرام بيضايی يک نمايشنامه يک اپرا، يک تعزيه، است، يک حماسه،" آفتابکاران"جنبش سبز يک سرود -- طنزهای آقای ابراهيم نبوی

 :به قول خود او ثالث است و حماسی اخوان 
 دريا]  اين[بر بيکران سبز و مخمل گونه ی  ما

 می اندازيم زورقهای خود را چون کل بادام
 و مرغان سپيد بادبانها را می آموزيم

 که باد شرطه را آغوش بگشايند
 و می رانيم گاهی تند ، گاه آرام

 سايت جرس: منبع
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  فرق خرگوشان بازيگوش و الك پشت با هوش
 حميد دباشی



نيروی اول حاکميت جمهوری اسالمی به رهبری فقيه . بخشند دو نيرو به اين روند شتاب می. روند قطبی شدن جامعۀ ايران در ماههای گذشته شتابان پيش رفته است
او ميخواهد همچنان خدا يگانه حکومت کند و هر صدای اعتراضی را بيرحمانه . ای است که حاضر به پذيرش هيچ يک از خواستهای مردم نيست سلطان آقای خامنه

م عداآخرين اختراع اطاق فکر اين حاکميت، اژدهای چند سری است که با دستگيريهای گستردۀ آزاديخواهان، شکنجه، تهديد، کشتار خيابانی، تروروا. سرکوب نمايد
 . دهان گشوده است ومردم رامی بلعد
. روند و سر بازايستادن ندارند مردمی که شتابان به سوی آزادی و دموکراسی پيش می. بخشد آگاهی و قدرت جنبش مردم است نيروی دوم که اين روند را شتاب می

 .بهمن آماده ميکند ٢٢اکنون اين نيرو خود را برای حرکتی ديگردرروز 
. کند تعيين می ٢١نبردی بزرگ در جريان است که سرنوشت ايران و ايرانيان را در قرن . کنند بدين ترتيب سبزوسياه بيش از پيش در مقابل يکديگرصف آرايی می

رهبران جنبش، رهبران سازمانها واحزاب سياسی . شود های سياسی، اجتماعی و اقتصادی ايران را فراگرفته است و هر روز گسترده تر می ی پهنه بحران همه
 .ورزند راه برون رفت از بحران وراه دگرگونی مسالمت آميزرا بگشايند گويند و تالش می اند سخن می وبسياری که نگران آينده ايران زمين
 .توان تابلويا تابلوهای سياسی ايران را ترسيم کرد و آرايش نيروهارا بررسی نمود اکنون واقع گرايانه تر از گذشته می
 .پردازد اين نوشته به دو تابلوی سياسی می

 .شود ی آقای محسن کديورسخن گفته می ی نوشته ی ساختارهای سياسی است که درآن پيش ازارايه طرح در باره تابلوی اول در باره
 .های سياسی است ی خط مشی تابلوی دوم در باره

 
 تابلوی ساختارهای سياسی -١
 

چهارراه جمهوری را ترسيم " مقدورات"و " مطلوبا ت" تالشی ارزشمند کرده است وبرای بيان " جنبش سبزدر چهارراه جمهوری " ی  آقای محسن کديوردرنوشته
 .نموده است او اين چهارراه جمهوری را اينگونه ناميده است

 جمهوری اسالمی واقعأ موجود: اول 
 جمهوری اسالمی منهای قرائت (جمهوری اسالمی براساس تفسيرحقوق قانون اساسی موجود : دوم 

 )فاشيستی از قانون اساسی
 جمهوری اسالمی به روايت پيش نويس قانون اساسی منهای واليت فقيه: سوم 

 جمهوری سکوالر: چهارم 
 .داند ايشان اين چهار نوع جمهوری را به عنوان مطلوبات مختلف ايرانيان معاصر می

 .کند نمايد اما دو چيز کامأل متفاوت را با هم مخلوط می ی را بيان می ی آقای کديور با اينکه نکا ت ارزشمند نوشته
 .شوند در تقسيم بندی ايشا ن، ساختار سياسی و خط مشی سياسی از هم جدا نمی

سخن گفته است بتواند چنين تقسيم بندی کند اما درآنصورت درهمين تقسيم بندی که ساختارو خط مشی سياسی در هم " مطلوبات"شايد ايشان که درابتدا درباره 
زيرا اين . ه ميشدشود ، سخن گفت بايد از جمهوری اسالمی مشروطه واليت فقيه نيز که درقانون اساسی آن قدرت واليت فقيه محدود و مشروط می اند می آميخته شده

 .بعضی از جريانهای سياسی است" مطلوب " نوع جمهوری هم 
وواحد،  شخصجدا کردن ساختار سياسی از خط مشی سياسی بويژه در ايران کنونی از اين نظر ضروريست که جريانهای سياسی حتی با قبول يک ساختار سياسی م

اضافه بر اين جريانهای سياسی ديگری هم هستند که به لحاظ نظری ساختارهای سياسی متفاوتی را قبول دارند اما در عمل خط . های سياسی متفاوتی دارند  خط مشی
 .کنند مشی سياسی يکسانی را دنبال می

های سياسی موجود در ايران کنونی جداگانه شناخته نشوند و مورد بررسی قرار نگيرند  از خط مشی" مطلوب " از سوی ديگر اگر ساختارهای سياسی مورد نظر يا 
خود را بيان کند اما در عمل خط مشی سياسی را بپذ يرد " مطلوب " ای از ابهام نگهدارد و يا ساختار  هاله تواند ساختار مورد نظر خود را در هر جريان سياسی می

 .که در ساختار سياسی ديگر مانده است و در مواردی مبهم و مه آلود است
 . ها و شيوه عملی چيزی جز سردر گمی فکری در جنبش نخوا هد بود پيامد چنين تحليل

ر خود روشن بيان ی ساختار سياسی مورد نظ اند خواست خود را در باره ی ايرانيان امروزرا داشته اگر ايرانيان در صد سال گذشته که نه توان فکری و نه تجربه
شد و نه رژيم کردند نه فرمان مشروطيت از سوی مظفرالدين شاه امضاء مي کردند و خط مشی سياسی خود را بر پايه ساختار سياسی مورد نظرخود استوار نمی نمی

 . يافت ديکتاتوری سلطنتی پايان می
مليو نها مردم بايد بدانند برای چه چيز نبرد . ای رسيده است که از اهداف و شيوه عمل جريانهای سياسی ، روشنی بيشتری را ميخواهد جنبش سبز ايران به نقطه

و ان اگر آنها اين اهداف و شيوه عمل رهبران و جريانهای سياسی را بشناسند و بروشنی از هم جدا کنند در آ نصورت انتظارات خود را ازآن رهبر. کنند می
 .گيرند کنند و برای آ ينده ايران بهتر تصميم می جريانهای سياسی در چارچوب خواست و خط مشی آ نها محدود می

 .شود از اينرو برای دوری از سردرگمی ابتدا دراين نوشته تابلوی ساختارهای سياسی ترسيم می
 .ر ترسيم کردهای جمهوری را به شرح زي توان تابلوی سا ختار اگر در چارچوب نظام سياسی جمهوری بمانيم و نظامهای ديگر را در اين طرح در نظر نگيريم می

 جمهوری اسالمی با واليت مطلقه فقيه –الف 
 جمهوری اسالمی مشروطه -ب 
 جمهوری فرادينی و فراايدئولوژيک -پ 

ای که بندهای فراوان  قانون اساسی. جمهوری اسالمی با واليت مطلقه فقيه همين جمهوری اسالمی واقعآ موجود است که در قانون اساسی موجود طراحی شده است
 .ای بگيرد هنهی خود برطرف کند و هر تصميمی را در هر پ ها را با اراده ی تناقض تواند همه متناقض دارد اما در پايان ولی فقيه که واليت مطلقه دارد می

د تنها يک خط ابناينکه کسانی ميخواهند در چارچوب اين قانون اساسی موجود با تکيه به اصولی فرعی در برابر حقوق مطلقه ولی فقيه جايی برای دموکراسی بي
 .شود راهش بسته می" حکم حکومتی"مشی سياسی است که در بهترين حالت با 

. ی ايران است ی فقيه همان قطب سياه جامعه قطبی شده حاکميت واليت مطلقه. ای در حيات سياسی ايران رسيده است که تغيير آ ن ضروريست اين ساختار به نقطه
 .توان نظام جمهوری ناميد اين حاکميت را ديگر نمی

تواند در دو شکل با دو قانون اساسی متفاوت پديد  اين جمهوری می. های جانشين حاکميت واليت مطلقه فقيه ناميد توان يکی از نظام جمهوری اسالمی مشروطه را می
 .آيد

 .حالت اول اينست که در قانون اساسی واليت فقيه وجود داشته باشد اما اختيارات او و دوران حکومت يک فقيه محدود شود
قها و يا با بندهايی ی فحالت دوم اينست که جمهوری اسالمی بدون واليت فقيه باشد اما در قانون اساسی با جا اندازی ارگانهايی ديگرمانند شورای نگهبان با اعضا

 .ديگر همه چيز را به رعايت موازين و اصول اسالمی واگذار کند
 .مشروطه ولی فقيه و مشروطه اسالمی با ارگانهای فقاهتی . در هر دو حالت جمهوری مشروطه ميشود
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. کرد حتی در طرح اول پيشنهادی قانون اساسی موارد فراوانی وجود داشت که جمهوری را مشروط می. دانند که پافشاری برای اسالمی خواندن جمهوری تنها برای نام نيست همه می
اما اينهم در عمل تضمينی . تنيساينکه جمهوری اسالمی مشروطه بدون واليت فقيه از جمهوری اسالمی مشروطه با واليت فقيه به لحاظ قانونی يک گام پيشرفته تر است ترديدی 

 .توانند نقش واليت فقيه را بعهده بگيرند زيرا ارگانهای ديگر می. ندارد
 . جمهوری اسالمی مشروطه در هر دو حالت آن از بحث انگيزترين مسايل جنبش است

شود  اين جمهوری مردم ايران است که بر پايه اراده مردم استوار می. تواند با نام جمهوری ايران پديد آيد  سومين ساختار سياسی يعنی جمهوری فرا دينی و فرا ايدئولژيک است که می
اين جمهوری ديگر مشروطه نيست و هيچ کس . ای در آن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند و از حقوق برابر برخوردارند و همه مردم از مرد و زن با هر دين و مذهب و انديشه

 .ای در آن از حق ويژه برخوردار نيست و هيچ انديشه
 های سياسی تابلوی خط مشی -٢

 .های عمل جريانهای سياسی گسترده ترازتابلوی ساختارهای سياسی است و خواستها و شيوه" مقدورات"شود با توجه به  های سياسی که در اين نوشته ارائه می تابلوی خط مشی
زيرا مشخص . هتری خواهدداشتی ب کند و نتيجه ای بی رنگ ترسيم گردد وروی تابلوی ساختارهای سياسی جمهوری قرار گيرد کار بررسی را جالب تر می اگر اين تابلو روی صفحه

 شود که کدام  می
 .کند ها پاندول وار حرکت می گيرد و يا در ميان کدام ساختار خط مشی در کدام ساختار سياسی قرار می

 .تابلوی خط مشهای سياسی ميتواند به شرح زير ترسيم شود
 ی واليت مطلقه فقيه خط مشی سلطان گونه: اول 
 خط مشی اعتدال گرايان: دوم 
 خط مشی اصالح طلبان : سوم 

 خط مشی جمهوری مشروطه خواهان: چهارم 
 خط مشی جمهوری خواهان: پنجم 

 اول  خط مشی
کند، به ميل خود رئيس جمهوربرگزيده  مليون ايرانی اطاعت مطلق طلب می ٧۵کند، از  او هيچ مخالفتی با خودراتحمل نمی. ای و تمامی دستگاه دولت کنونی است خط مشی آقای خامنه

 .سال پيش آموزش داده است ۵٠٠او همان ميگويد که ماکياوللی . توجهی به رأی مردم ندارد. است و به او فرمان تشکيل دولت داده است
 دوم  خط مشی

را ميبيند آ نها را کند، اما پراگما تيست است واقعيتها  اين خط مشی مخالفتی حقوقی با واليت مطلقه ندارد، مستقيمأ از جنبش مردم و اراده مردم پشتيبانی نمی. خط مشی اعتداليون است
فقط حاکميت و شخص ولی . کند اين خط مشی از جنبش مردم برای فشاروارد کردن به حاکميت جمهوری اسالمی استفاده نمی. دهد و از او خواهان اعتدال است به ولی فقيه نشان می

 .تکند که سرکوب کا ر را بد ترميکند واعتدال تنها راه بقاء جمهوری اسالمی اس ترسا ند و به او گوشزد می فقيه را تا حدودی از جنبش مردم می
. توان در صف اين اعتدال گرايان دانست ، بعضی از روحانيون و سياستمداران بنام را می)بويژه در دوران رياست جمهوری خود( آقای اکبر رفسنجانی وتا حدودی آقای محمد خاتمی 

 .پيچند سالمی با واليت مطلقه فقيه میاند و در خيابان جمهوری ا اضافه براينها افراد وسازمانهايی که بعضی ازآنهاظاهرأ خود را سکوالر ميدانند سوار اتوبوس اعتدال گرايان شده
 .توجيه اين افراد اين بوده است که خط مشی اعتدال گرايانه تنها راه ممکن برای مهار کردن جناح تندرو در حاکميت واليت مطلقه فقيه است

  خط مشی سوم
اما به جنبش مردم تکيه ميکند و با نيروی جنبش . اين خط مشی تالش ميکند با تفسيری دموکراتيک از قانون اساسی موجود به نحوی قانونی فعاليت کند. خط مشی اصالح طلبان است

آقايان موسوی، کروبی ، چندين روخانی بزرگ و . نام نهاد" فشار از پايين و چانه زنی در باال " اين خط مشی سياسی را ميتوان به نحوی خالصه همان . در صحنه حضور دارد
اما او و بعضی ديگر از اصالح طلبان در . کند خرداد با اين خط مشی حرکت می ٢٢آقای محمد خاتمی هم بويژه بعد از . بخشهايی از احزاب اصالح طلب پيرو اين خط مشی هستند

يا بايد حکم حکومتی را بپذ . علت اين ترديد اينست که اصالح طلبان اگر هم دوباره به قدرت برسند و آقای موسوی رئيس جمهور شود راه بسته است. تکيه به قدرت مردم ترديد دارند
يعنی بدون . آقای موسوی رئيس جمهور ميشد ايران اکنون در همانجايی قرار ميگرفت که در آن قرار دارد ٨٨خرداد سال  ٢٢اگر در. يرند و يا برای تغيير قانون اساسی مبارزه کنند
 .تغيير قانون اساسی راه هر گونه تغيير بسته بود

 . شکارا تغيير قانون اساسی را بخوا هندای است که اگر اصالح طلبان بخواهند با تکيه به خواستها و قدرت مردم جلوتر بروند بايد در مقابل واليت فقيه با يستند و آ اينجا آن نقطه
جنبش مردم حرکت کنند راهی ندارند خواهند با  ی ديگر نيز سوار آن هستند اگر می ها ی مسلمان و يا سکوالرها يی با اديان و انديشه اتوبوس اصالح طلبان که بعضی از سکوالرها

 .جزاينکه برای پيشرفت، حداقل در خيابان جمهوری اسالمی مشروطه به پيچند
ی سياسی در  ی ويژه مبارزه اين چهره. کند شود و تغييرات در قانون اساسی را طلب نمی اکنون خطمشی اصالح طلبان نوعی جمهوری مشروطه خواهی است که آشکارا اعالم نمی

 .است ٢١ايران قرن 
 .احت الزم را ندارنداند يا بر پايه اعتقادات خود و يا بر پايه بعضی از مالحظات سياسی صر ی شجاعت و استقامتی که نشان داده رهبران سياسی اين خط مشی با همه

. د در چارچوب اين قانون اساسی بمانندخواهن بينند که با اين قانون اساسی و با اين حاکميت مطلقه ولی فقيه و با اينهمه فشار و سرکوب پيشرفت ممکن نيست اما همچنان می آنها می
 . کند از اينروست که جنبش جلوترازاين رهبران حرکت می. مردم ايران عمأل شاهد اين تناقض هستند

 .صراحت الزم اينست که اين رهبران حداقل خواهان تغيير قانون اساسی و خواهان محدوديت در اختيارات واليت فقيه شوند
 .اند اما تا کنون آ نها پاندول وار حرکت کرده. در اين صورت آ نها آ شکارا خط مشی جمهوری مشروطه خواهی را در پيش خوا هند گرفت

  خط مشی چهارم
 . اند اين خط مشی را پيش برده) در زمان حيات خود (ها ، نهضت آزادی و بويژه آ يت اله منتظری  بعضی از نيروهای اصالح طلب و ملی مذهبی. جمهوری مشروطه خواهی است

 .ای را بگشايند ی مبارزه اند خود را دقيق بيان کنند و با هويت خود در کنار مردم جبهه مشکل بزرگ طرفداران اين خط مشی اينست که نتوانسته
اديکا لتر ميشوند و به اين خط های بزرگی از اصالح طلبان ر های سرکوبگرانه و لجاج حاکميت مطلقه و همچنين با گسترش جنبش سبز، بخش اما به نظر ميرسد که با گسترش سياست

 .آورند مشی رو می
تصور کرد که شکل دوم خط مشی توان  با توجه به اينکه واليت فقيه کشور را به بحرانی ژرف کشانده است و دستگاه روحانيت در جامعه ودربين مردم به شدت آسيب ديده است می

 . جمهوری مشروطه يعنی خط مشی جمهوری اسالمی بدون واليت فقيه بيشتر مورد توجه مردم قرار گيرد
  خط مشی پنجم

های ديگر در ايران پيش رفته  سال گذشته از سوی بسياری از دينداران مسلمان و پيروان اديان و انديشه ٣٠يعنی خط مشی جمهوری خواهی بدون پسوند خط مشی است که در طول 
 .اند اند و يا اکنون در زندانها به سر ميبرند و يا از کشور گريخته بسياری از طرفداران اين خط مشی بدست حاکميت جمهوری اسالمی اعدام شده. است

بسياری از . بسياری از جوانان ايران و هم مردم ميانسال شهرها به اين خط مشی باوردارند. اين خط مشی اکنون بيشتر از هر زمان مورد توجه مردم ايران قرار گرفته است
مشکل بزرگ اين خطمشی اينست که نيروها يش هنوز پراکنده هستند ونفوذ آ نها در جنبش بيشتر . کنند روحانيون، انديشمندان دينی و رهبران سياسی پيگيرانه از اين خط مشی دفاع می

 .فکريست 
از جنبش سبز و از نيروهای . کنند خط مشی مستقل خودرا پيش ببرند خواهند تالش می ی جمهوريخواه که جمهوری فرادينی و فراايدئولوژيک می اکنون بيش از هر زمان نيروها

 .های ديگر گم نکنند آزاديخواه حما يت کنند اما خودرا با دنباله روی از خط مشی
بحث روشن تردر . هستند رسد خط مشی جمهوری اسالمی بدون واليت فقيه و خط مشی جمهوريخواهی فرادينی فراايدئولوژيک آلترناتيوهای اصلی واليت مطلقه فقيه به نظر می

 . ای ديگر باشد تواند خود موضوع اصلی نوشته ی اين دو نوع جمهوری می باره
 . تواند گروهگرايی ، کوته فکری و کينه ورزی باشد هدف دستيابی به آزادی و دمو کراسی برای ايران است و روش هم نمی

مليونها مردم بعضی از اعتدال گرايان را هم از رهروان جنبش . کنند در بر گر فته است ی نيروها يی را که با هر خط مشی برای آزادی و دموکراسی تالش می اکنون جنبش سبز همه
 .سبز همه جنبش است و سياهی بر پيشانی حاکميت واليت مطلقه فقيه کوبيده شده است.  آورند سبز به شمار می

 .های سياسی بدون ترديد بايد به روز شود اما تابلوی خط مشی. شايد در ماههای آينده تابلوی ساختارهای سياسی چندان تغيير نکند
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پيش از آن که از خانه بيرون بروم، چند تا پارچه سبز که به قد و قواره مچ بند بريده . ای بود که قرار بود هاشمی رفسنجانی اقامه کند روزی که ظهر آن دستگير شدم، روز نمازجمعه
 .ياورندرفت با خود نماد سبزی ب شده بود انداختم توی کيفم به قصد اينکه اگر اوضاع مساعد بود، خودم ببندم و به دوستانم بدهم که شايد يادشان می

در آن روز صبح که داشتم مچ بندها ! دستگيری من، پيش از رسيدن به محل نماز جمعه، باعث شد هيچگاه از آن مچ بندها استفاده نشود؛ بعدها هم که شد مدرک جرم و ضميمه پرونده
 .گذاشتم، حتی از خود نپرسيدم چرا؟ از نظر من استفاده از نمادهای سبز در آن زمان و در آن بستر سياسی، بديهی بود را داخل کيفم می

جواب، از پيش، منفی . کردم، حتی از خود نپرسيدم که آيا نماد سبزی با خود داشته باشم، يا نه فکر می «لخ والسا»حدود سه ماه بعد، وقتی داشتم به لباسم برای مراسم دريافت جايزه 
 !مردی يه چيز سبز به خودت آويزون می کردی؟ می! شادی: های مراسم جايزه، يکی از عزيزترين دوستانم برايم نوشت بالفاصله پس از منتشر شدن عکس. بود

ر آن مناقشه داشتم، اما در عين د ددر آن زمان پاسخ مفصلی برايش نوشتم که بيش از هر چيز ناظر بود بر نشان دادن يک مناقشه جاری در خارج از ايران و پرهيزی که برای ورو
توانست مچ مرا بگيرد که چطور، در روز نمازجمعه، مچ بند سبز را به  اما اين سئوال می. ام کنم، بی طرف نمانده داد که در اين مناقشه، عليرغم آنچه وانمود می حال به خوبی نشان می

 .آسانی همراه خود کردی؟ سئوالی که اگر چه کسی از من نپرسيد، اما خود، بارها و بارها مچ خودم را با آن گرفتم
آغاز شد،  «سبزها»آن مانند  از در واقع، درست از زمانی که استفاده از نمادهای سبز رنگ در رفتار جمعی و نيز پس از آن، استفاده از اصطالح جنبش سبز و اصطالحات مشتق

 .ای نيز بر سر اين رنگ و اين نماد شکل گرفت و به سرعت، مريی شد مناقشه
برخی از نيروهای سياسی در خارج . همندبا محل اصلی اين مناقشه، خارج از ايران بود؛ جايی که آدمها نيازی به استفاده از رنگ سبز نداشتند تا در خيابان به يکديگر نشان دهند که

 .يابی کردند از ايران، به سرعت با رنگ سبز، هويت
های سابق، از دانشگاهيان سابقا چپ،  ای ها و توده از اصالح طلبان و روشنفکران دينی تا اکثريتی: شدند های وسيع و گاه به ظاهر متناقضی را شامل می سبزهای خارج از کشور، گروه

نسالنشان  وقايع پس از انتخابات، مانند همدر تا نسل جوانی که برخی از آنها در خارج از ايران به دنيا آمده بودند و يا عمده دوران کودکی و نوجوانی خود را در خارج به سر برده و 
 .در ايران، يک شبه سياسی شده بودند

و تشکل، سرگردان بودند، به سرعت  های معمولی که هرگز فعاليت سياسی نداشتند يا فعاالن سياسی سابقی که از احزاب مختلف اپوزيسيون بريده بودند و بدون حزب در عين حال، آدم
روند هويت يابی سبزها در خارج از ايران، مثل هر نوع هويت يابی . حول محور رنگ سبز، با تکرار همان شعارهايی که در همان روز، در ايران داده می شد، هويت يابی کردند

 .همراه شد «ديگری»اما مناقشه از آنجايی شروع شد و باال گرفت که اين تعيين مرزها، در موارد بسياری با حذف . همراه بود «ديگری»و  «خود»ديگری، با مرزکشيدن بين 
سوی مرزها به سرعت،  آن به عبارت ديگر، در حالی که به يک معنا، جنبش سبز، طغيانی عليه خودی و غير خودی کردن شهروندان و نيز دشمن پنداری ديگری بود، سبزهای

 .ديگريها را از صف خود جدا کردند و با پرچم، با گفتار، با نوشتار، با شعار، و حتی با دعوا و درگيری، شروع به مرزکشی کردند
را هوا کنند، بعد تظاهراتها جدا شد ود منازعات شديد بر سر پرچم از همان زمان آغاز شد، اول، در درون صف تظاهراتها مرز کشی شد، بعد غير سبزها اجازه نيافتند شعار و پرچم خ

 !و در يک شهر، به فاصله يک ساعت، سه تظاهرات برگزار شد با يک موضوع واحد و سه پرچم مختلف
تان، هيزم اين آتش هايی پر از انشعاب، مناقشه و فرهنگ عدم ائتالف شکل گرفته بود هم در اين سوی داس سنت سياسی اپوزيسيون خارج از کشور که بر مبنای پيشينه. از حق نگذريم

يت پذير شدن آن در ای بود که نقش بی نظيری را که فعاالن سياسی خارج از کشور در يک ماه اول پس از انتخابات در گسترش صدای جنبش، رو اين منازعات دليل عمده. بود
زمين فوتبال، هر کسی، صرفنظر از  های جغرافيايی معنايی نداشته باشد و مانند های جهانی بازی کردند که برای نخستين بار، باعث شده بود فاصله المللی و جذب حمايت عرصه بين

 .اينکه در ايران يا در خارج از ايران است، نقش درست خود را ايفا کند، به سادگی و به زودی از دست برود
جنبش کنار کشيدند، دعواها و  از از سويی بسياری از جوانان يا آدمهای عادی، سرخورده از اين منازعات و متاثر از فروکش کردن موج تظاهرات خيابانی در ايران، رفته رفته

سکوالر و مذهبی، خارج و داخل، نزديک به موسوی و : مرزکشی های بين سبزها و غيرسبزها که با تقسيم کامل اراضی به پايان رسيد، دعواهای داخلی ميان سبزها شروع شد
 !و طبيعتا مرزکشی های تازه، و باريک شدن و باريک شدن تعريف خودی و کوچک شدن گستره اراضی…غيرنزديک به موسوی و

وقتی روی خطرناک خود را نشان داد که گفتارهای هژمونيک، تحت …منازعات ميان اپوزيسيون خارج از کشور بر سر رنگ سبز، مفهوم سبز بودن، هويت يابی با جنبش سبز و
 .عنوان گفتارهای سبز، بر جنبش سايه انداخت

در خيابانها داده می شد به حساب  که برخی از فعاالن سياسی مذهبی، با استناد به گفته ها و نوشته های موسوی و يا کروبی، بی آن که شعارهای مربوط به جدايی دين از دولت را
 .بياورند، سعی در تحميل تعريفی واحد بر کل جنبش داشتند

رای من »ديده گرفتن شعارهای نا از سوی ديگر نيز، گروهی که در روند مرزکشی ها، بيرون از مرزهای جنبش سبز ايستاده بودند، يا به بيرون از مرزها رانده شده بودند، با
 .، تنها آن بخش از شعارهايی را که بعدها به عنوان شعارهای ساختارشکنانه معروف شد، هدف، هويت و ماهيت جنبش تفسير می کردند«کجاست؟

های خود را، از موضع قدرت ارائه می  فرقش اين بود که دسته اول، با نماد سبز، و با نام جنبش سبز، تفسير به رای. هر دوی اين تفاسير، تفسير به رای بود و گزينشی و هژمونيک
 .رفتند ای و بی قدرت، پيش می کردند و دسته دوم خود را با غير سبز بودن، به نوعی حاشيه

را به نفع خود تفسير می کند، بايد مورد نقد قرار گيرد، زيرا هر يک  «خواست مردم»و  «مردم»، به معنای نهادی که «واليت فقيه»رسيد مساله اصلی اين نيست که  گاهی به نظر می
 !تعميم می دهيم و اگر زورمان برسد، تحميل می کنيم «مردم»از ما، به مثابه يک واليت فقيه، تفسير من درآوردی خود را از 

چارچوبهای ذهنی ما، مانند همان گليمی است که می خواهيم .در واقع دعوا بر سر واليت فقيه به مثابه يک نهاد نيست بلکه بر سر قدرت گيری هر يک از ما به مثابه ولی فقيه است 
 !بندگان خدا اگر بلندتر از آن باشند، پاهايشان را ببرند و اگر کوتاهتر، پاهايشان را کش بياورند

گفتار، يکدست سازی در رفتار های زيادی از همه طرف در تمام ماههای گذشته در جريان بوده که اين جنبش را يکدست جلوه دهد و با يکدست سازی در  واقعيت اين است که تالش
رام و يک  ام،به اين معنا که يک جنبش عميقا متنوع و چند صدا را با غالب ساختن يک نوع نگرش و يک نوع صدا به خصوص در عرصه رسانه و گفتار، آرام آر. را نيز ايجاد کند

 .دست کند
ای اينکه آن را در خطر دزديده شدن ام، امروز دقيقا اصرار در به کارگيری آن دارم بر درست به همين دليل است منی که تا همين امروز، از کاربرد اصطالح جنبش سبز پرهيز داشته

 .فراموشی سپردنبه دزديده شدن از طريق ارائه تفاسير و تصاوير يکدست، بخشی از تاريخ را روايت کردن، بخشی از واقعيت را ديدن و باقی را ناديده گرفتن و . می بينم
بنابراين هر يک از ما، اگر خود را جزيی . بينم در واقع، من، به عنوان کسی که در تمام زندگی، حساسيت ويژه ای نسبت به هژمونی داشته ام، خطر گفتارهای هژمونيک را جدی می

مثابه پاکسازی هر که از ما نيست  به از اين جنبش می دانيم، بايد به هر شيوه ای می توانيم، جلو سيطره و هژمونيک شدن گفتارهايی که هدفشان يا ماهيتشان، يکدست سازی جنبش،
 .است، بگيريم

تنها از ترس آنکه هويتشان، به عنوان  آن،به اين معنا، من ابتدا از خودم و بعد از آن از همه دوستانم، که با وجود مشارکت در اين جنبش و پرداختن هزينه های جمعی و فردی برای 
ماه گذشته پرهيز داشته اند، انتقاد می کنم زيرا ما  ٨يک معتقد به لزوم سکوالريسم مثال با اصالح طلبان دينی يکسان شمرده نشود، از به کار گيری اصطالح جنبش سبز در تمام 

 .ايم ما، صداهای متفاوت، پايمان را به سادگی کنار کشيده: درست همان کاری را کرده ايم که طرفداران يکدست سازی و يکسان نگاری جنبش، می خواسته اند
ايم، مهم نيست اگر  مهم نيست اگر خس و خاشاک ناميدنمان، مهم نيست اگر در خيابان باتوم و گاز فلفل خورده: ايم ايم و مثال به سادگی گفته به نوعی تسليم منازعات خارج از کشور شده

اند، مهم نيست اگر  دگان اتقالب مخملی خواندههای نمايشی يا رسانه های فرمايشی به عنوان رهبران فتنه يا هدايت کنن ايم، ناممان را در دادگاه ايم، انفرادی کشيده به زور، دستگير شده
ی، نه تنها موافقيم که خود را جزيی از ايم، مهم نيست اگر با بسياری از خواسته ها، شعارها و استراتژی های اين جنبش مردم در ترکيه، شمال عراق يا جاهای امن تر دنيا آواره شده

يم آن را جنبش سبز بناميم تا ايم، با همه اين همانی هايی که ميان آرزوهايمان و جنبش مردمی ديده ايم و می بينيم، اما نمی خواه هايی که پرداخته می دانيم، همه هزينه «بيشمار»آن 
 .اما در عمل، خود را در حاشيه جنبش قرار داده ايم. تقويت شود «تک صداگرايان»مبادا، صدای 

جنبش اعتراضی، جنبش مردمی، جنبش : يمبسياری از ما در تمام ماههای گذشته، در روند انصراف از ناميدن اين جنبش به نام سبز، به دنبال آلترناتيوهايی برای ناميدن آن گشته ا
همه نقش هايی که : و هيچيک از اين نامها، نام خود اين بچه نبود و به همين دليل، هويت بخش و قدرتمند ساز هم نشد و همينطور الهام بخش… دموکراسی خواهی، جنبش عمومی و 

 .يک نام واحد می تواند در عمل جمعی ما بازی کند
، ما قدرت می يابيم، ما تاريخ «سبز»با رنگ . های ديگر و مهمتر از همه، در قدرت يافتنمان هايمان، تعيين مرزهايمان با هويت اند، در تعيين هويت ها مهم ها و رنگ بايد بپذيريم که نام

جنبش سبز، جلو غلبه گفتارهای هژمونيک را توانيم تغيير ايجاد کنيم؛ اما مهمتر از همه اينها، امروز اين است که بتوانيم با خود رنگ سبز، و در واقع با خود  پيدا می کنيم و ما می
 .بگيريم
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