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حفظ حصر یاآزادی  ،رھبران جنبش سبز در سھ راھی اعدام  

٢٠١٧ ژانویھ ۵ھافینگتون پست منتشر شده در   
روزنھ ھای سیاسی را چنان بستھ آیا ھیچ امیدی بھ تحول در ایران وجود دارد یا جمھوری اسالمی ھمھ 

است کھ نباید در انتظار تحولی بود؟ شاید نگاھی بھ وضعیت رھبران جنبش سبز مالک خوبی برای داوری 
باشد.  

عنوان یک مطالبھ اجتماعی بھ بخش ھای باالیی رژیم جمھوری اسالمی  " بھجنبش سبز"آزادی رھبران 
مھندس میر حسین  منتقل شده و مدتھاست کھ این صدا از رئیس قوه مجریھ و پارلمان شنیده می شود.

تاکنون در منازلشان زندانی ھستند. آزادی  ١٣٨٩موسوی، مھدی کروبی و زھرا رھنورد از پایان بھمن 
بود.  ١٣٩٢ھای انتخاباتی ریاست جمھوری حسن روحانی در سال  آنھا یکی از وعده  

و تداوم آن ، آیت هللا خامنھ ای بود. او بارھا  رھبران جنبش سبزتصمیم گیرنده اصلی درباره زندانی کردن 
-بھ طور علنی فتنھ -جنبش سبز  در  بھ عنوان مثالاست. را بھ عنوان "حط قرمز" نظام مطرح کرده  

 از گران، فتنھ و فتنھ  مسألھ: " گفتبھ آنھا  دولت ھیأت اعضایدر دیدار با حسن روحانی و ٠۵/١٣٩٣/٠۶
 بر  خود اعتماد رأی  جلسھ در کھ گونھ ھمان باید وزرا آقایان کھ است قرمز خطوط از و مھم مسائل
."باشند پایبند آن بر ھمچنان کردند، تأکید آن با گذاری فاصلھ  

 حصر بر رھبری معظم مقام نظر: "گفت ١٣٩۵ آذر ١۴در مسئول نمایندگی ولی فقیھ در سازمان بسیج 
 ندامت اظھار و برائت بدون و گیرند می قرار رأفت مورد بجویند برائت و کنند توبھ فتنھ سران اگر...است
. "نیست خردمندانھ ھا این عفو توبھ، و  

-علی مطھری -نایب رئیس مجلس   نظر چون: " می گویدکھ شجاعانھ ھمیشھ رفع حصر را دنبال کرده،  
."شوند نمی وارد موضوع این بھ مقامات سایر است حصر ادامھ بر رھبری مقام  

حسن روحانی از آغاز ریاست جمھوری تاکنون بھ طور مداوم رفع حصر را دنبال کرده است، ولی ھمیشھ 
خامنھ ای، گروھی از فرماندھان سپاه و بسیج و فقیھان منصوب رھبری مواجھ شده با مخالفت آیت هللا 

با آیت هللا خامنھ ای درباره آزادی رھبران  چندین بارکھ حسن روحانی  خبر دادهعلی مطھری ھم  است.
جنبش سبز و رفع ممنوع التصویری محمد خاتمی صحبت کرده ، ولی ھیچ فایده ای نداشتھ است.  

 افراطی قبلی است. بھ شدت این مجلس بسیار میانھ روتر از مجلس. مجلس دھم نیز گام کوچکی بھ جلو بود
از آنھا این مطالبھ را بھ صورت  اندکی، اما تعداد ھستند رفع حصر خواھانمجلس  بسیاری از نمایندگان

برای آزادی آنھا در دل نظام افزوده شده است.  آیت هللا خامنھ ایعلنی بیان می کنند. بدین ترتیب، فشار بر 
-آیت هللا علم الھدیھمین مسألھ موجب شد تا  و امام  ینماینده آیت هللا خامنھ ای در استان خراسان رضو 

-شھدجمعھ م دولت رھبران جنبش سبز برای براندازی نظام بھ کارگزار  بگوید  ٩۵ دی ٨ در نماز جمعھ  
  :، اما متأسفانھ آمریکا تبدیل شدند
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..این ھا .شود می بلند فتنھ از حمایت مسموم زمزمھ ،اسالمی شورای مجلس ،نظام این جای ترین مقدس از"
 ما بیاندازید راه جدید فتنھ اگر فھمانند می آمریکا بھ و دھند می سبز چراغ آمریکا بھ دارند ندانستھ یا دانستھ
."شویم می شما کارگزار ھم  

دو قطبی سازی مطلوب آیت هللا خامنھ ای  
قرار است انتخابات ریاست سومین گام بھ سوی میانھ روی بیشتر کمتر از پنج ماه دیگر باید برداشتھ شود.  

برگزار شود. فرماندھان نظامی سپاه، بسیج ، نیروی انتظامی و روحانیون  ٩۶ اردیبھشت ٢٩جمھوری در 
 و ادعا می کنند کھ اومنصوب آیت هللا خامنھ ای شبانھ روز در حال حملھ بی امان بھ حسن روحانی ھستند 

 با امضای توافق ھستھ ای بھ ایران و جمھوری اسالمی خیانت کرده و اشتباه بزرگی مرتکب شده است.
افراطی بھ دنبال شکست حسن روحانی یا تضعیف شدید اوست.راست   

 "ضد انقالبی"و  "انقالبی"آنھا با پیروی از آیت هللا خامنھ ای در حال دو قطبی کردن جامعھ بر مبنای 
ون دارای ویژگی ھای زیر ھستند:انقالبیمی گویند ھستند.   

در مورد مسائل مورد اختالف اند. ر ستیزند و مخالف مذاکره و توافق با آمریکای فریبکا آمریکا  

در خاورمیانھ از محور مقاومت در برابر اسرائیل دفاع می کنند.  

ھستند.و استقالل اقتصادی فقرا "اقتصاد مقاومتی" بھ سود در داخل کشور طرفدار   

بماند.باقی وفادار و ملتزم نظام سیاسی باید ھمچنان بھ سیاست ھای آیت هللا خمینی و خامنھ ای معتقدند   

ضد انقالبیون ھم دارای ویژگی ھای زیر ھستند:می گویند   

 ٨٨خطرناکتر از فتنھ می تواند طرفدار مذاکره، سازش و رابطھ با آمریکا ھستند و فتنھ بزرگ آن ھا کھ 
 دولتی کھبھ دولتی امپریالیستی و جنایتکار  ، این است کھ در حال بزک کردن چھره دولت آمریکا از باشد

ھستند. ،است ئل و مشکالت ایرانحالل مسا  

در خاورمیانھ نھ تنھا  ھیچ شعاری علیھ اسرائیل سر نمی دھند، بلکھ مخالف جبھھ ایستادگی در برابر 
اسرائیل ھستند.  

در داخل کشور نیز با اقتصاد نئولیبرالی بھ سود طبقات ثروتمند عمل کرده و فسادھای عظیم بھ بار آورده 
اند.  

قصد دارند نظام لیبرال دموکراسی را جایگزین جمھوری اسالمی سازند.    

ھای اخیر بھ بھانھ سالگرد سرکوب جنبش سبز، و برای مقابلھ با مطالبھ آزادی ھفتھ در کنار این ھا، در 
موسوی و کروبی و زھرا رھنورد، ھمگی بھ میدان آمده و فریاد برآوردند کھ حصر آنھا در منازلشان 
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ن لطف آیت هللا خامنھ ای بھ آن ھا بوده است، وگرنھ آنھا باید محاکمھ شوند و حداقل مجازات آنھا بزرگتری
اعدام بھ دلیل خیانت بھ نظام، مشارکت در قتل بسیجیان، انقالب رنگی، کودتا و براندازی نرم است.  

کمھ رھبران جنبش سبز آیت هللا خامنھ ای، نظامیان و فقیھان بخوبی آگاھند کھ بھ ھیچ وجھ قادر بھ محا
 نیستند. طرح اتھام ھای سنگین و اعالم مجازات اعدام برای عدم پیگیری مطالبھ آزادی رھبران سالخورده

- -سالھ ٧٩سالھ، مھدی کروبی  ٧۵سالھ، مھندس موسوی  ٧١زھرا رھنورد   مھدی ت. جنبش سبز اس 
جای محاکمھ فقط تھدید می کنند.کروبی بارھا خواستار محاکمھ علنی خود شده است. اما آنھا بھ   

-بھ ھمین دلیل آیت هللا یوسف طباطبایی -نماینده خامنھ ای در اصفھان و امام جمعھ آن شھر  : گفتدی  ۶در  
 اعدام شک بدون آنھا حکم شوند محاکمھسران فتنھ  اگر گویم می کشور عالی دیوان قاضی یک عنوان بھ"

 مصالحی روی از و بدھند اشخاص برخی بھ تخفیفی یک توانند می مراجع و بزرگان و رھبری...است
  ".است شده فتنھ سران شامل کھ است ترحمی این و اندازند عقب را اشخاصی چنین اعدام

-ھمزمان، آیت هللا مصباح یزدی -یکی از ایدئولوگ ھای اصلی محافظھ کاران افراطی  کھ  گفتھ استنیز  
رھبران جنبش سبز باید حداقل چند بار اعدام شوند و بنابر مصالح جامعھ، با حکم حکومتی آیت هللا خامنھ 

ای اعدام نشده اند.  

دو قطبی سازی آزادیخواھان  

-بھ ناچارفضای سیاسی و اجتماعی کشور در آستانھ انتخابات ریاست جمھوری  برای افزایش مشارکت  
-مردم در انتخابات محافظھ کاران اگر چھ باز می شود و شعارھا و مطالبات زیادی مطرح می گردد.  

می کوشند تا خود را انقالبی و منتقدان، رقبا و مخالفان را ضد انقالبی بھ نمایش افراطی (راست افراطی)  
بگذارند، اما آنھا خواھان بستھ شدن ھرچھ بیشتر فضای سیاسی، فرھنگی و اجتماعی ھستند. بیگانھ ھراسی 

و در عین آنھا با چنگ و دندان از گذشتھ دفاع کرده آنھا، ھمان بیگانھ ھراسی راست افراطی جھانی است. 
حال خود را انقالبی قلمداد می کنند.  

اگر قرار بود افراد و گروه ھایی انقالبی خوانده شوند، حق این بود کھ منتقدان، رقبا و مخالفان انقالبی 
 نامیده شوند. برای این کھ آنھا خواھان تغییر وضع موجود بھ روش ھای غیر خشونت آمیز(اصالح طلبانھ) 

-کلیھ زندانیان سیاسی و عقیدتیبوده و ھستند. آزادی  -از جملھ رھبران جنبش سبز  یکی از تغییرات مورد  
درخواست طرف مقابل است.  

در واقع کل نیروھای مدافع  شکاف اصلی اجتماعی ایران، شکاف دیکتاتوری و دموکراسی خواھی است.
کتاتوری قرار گرفتھ اند. نظام دموکراتیک ملتزم بھ آزادی و حقوق بشر در برابر نیروھای مدافع نظام دی

شعارھا و مطالبات  آزادی خواھان ھم با طرح شعارھا و مطالبات گوناگون فضا را دو قطبی می سازند.
دموکراسی خواھانھ آنھا در حد امکانات فعلی است، ولی معطوف بھ حذف دموکراتیک ھرچھ بیشتر 

نظامیان و محافظھ کاران افراطی از قلمرو اقتصاد و سیاست است.  
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-مردم ایران کھ شاھد تجربھ دخالت نظامی خارجی در کشورھای منطقھ افغانستان، عراق، لیبی، سوریھ،  
-یمن و پیامدھای ھولناک ده ھا میلیون کشتھ، زخمی، آواره و نابودی زیرساخت ھای کشورھا و خطر  

  ر شود.تجزیھ آنھا بوده و ھستند؛ بھ ھیچ وجھ نمی خواھند کھ ایران بھ سرنوشتی مشابھ دچا

کھ انواع تبعیض ھای قومی و مذھبی و خصلت اقتدارگرایانھ اش جمھوری اسالمی از یک سو بھ دلیل 
جنسی را نھادینھ کرده، و از دیگر سو، بھ دلیل نزاع بر سر قدرت منطقھ ای با دیگر دولت ھای 

کنند و با دامن زدن بھ " قلمداد می بزرگخاورمیانھ؛ دشمنانی دارد کھ ایران را فارغ از نظام سیاسی اش "
نزاع ھای قومی و مذھبی و حمایت از آن ھا می کوشند تا ایران سرنوشتی مشابھ سوریھ و عراق بیابد.  

وقتی خطر تا این حد عظیم است، عقالنیت و منافع ملی حکم بھ احتیاط می کنند. بھ تعبیر دیگر، اگر ایران 
میلیون آواره خواھد  ٣٠دین برابر زخمی و حداقل میلیونی سوریھ دیگری شود، یک میلیون کشتھ، چن ٨٠

داشت و پیامدھای آن برای خاورمیانھ و جھان فاجعھ بار خواھد بود.  

مخالفت با رژیم جمھوری اسالمی بھ معنای مخالفت با موجودیت ایران و ایرانیان نیست. برای حفظ ایران 
بھ نظام دموکراتیک ملتزم بھ آزادی و  و ایرانیان راھی جز گذار غیر خشونت آمیز از جمھوری اسالمی

. اکثریت مردم آمریکا مخالف دخالت نظامی کشورشان در دیگر کشورھا ھستندحقوق بشر وجود ندارد. 
کھ سیاست "تغییر رژیم" دولت ھای گذشتھ آمریکا را تغییر خواھد داد. با دونالد ترامپ ھم بارھا وعده داده 

-افرادی کھ او برای دولتش انتخاب کرده، دموکراسی خواھان ایرانی نمی توانند بھ وعده او  حداقل در  
-مورد ایران اطمینان خاطر داشتھ باشند. بسیاری از نزدیکان او و اعضای حزبش در گذشتھ و حال بارھا  

-ھان حملھ نظامی بھ ایرانخوا -حتی بمباران اتمی ایران  .شده اند   

اصالح طلبان، اعتدالیون و رھبران جنبش سبز خواھان بھبود روابط ایران و دولت ھای غربی بھ رھبری 
دولت آمریکا ھستند. نگرانی آنان این است کھ دولت ترامپ دست بھ اقداماتی بزند کھ بھ سود محافظھ 

حکومت منتھی شود. مخدوش کردن توافق از م شده و بھ حذف کامل نیروھای میانھ رو کاران افراطی تما
ھستھ ای و افزودن ھرگونھ تحریم جدیدی بھ سود تندروھا و بھ زیان میانھ روھا تمام خواھد شد.  

ایران و آمریکا منافع مشترک بسیاری دارند. روابط خوب این دو کشور، یکی از شرط ھای گذار ایران بھ 
ام دموکراتیک است. ھر اندازه کھ فشار خارجی بر جمھوری اسالمی افزوده گردد، رژیم بر اثر تھدید نظ

خارجی، فضای داخلی را بیشتر و بیشتر بستھ خواھد کرد.  

سخنان تھدید آمیز فرماندھان نظامی و روحانیون منصوب خامنھ ای مبنی بر اعدام رھبران جنبش سبز و 
یش از آن کھ تھدیدھای عملی باشد، نشان دھنده این بود و ھست کھ رھبران محدویت ھای محمد خاتمی، ب

جنبش سبز ھمچنان دارای پایگاه اجتماعی ھستند و آیت هللا خامنھ ای از آنان می ھراسد. رھبران جنبش 
سبز اینک بھ "سرمایھ ھای ملی" تبدیل شده اند کھ می توانند بھ جنبش غیر خشونت آمیز دموکراسی 

رانیان کمک ھای شایانی بنمایند.خواھی ای  

اگر در انتخابات ریاست جمھوری اصالح طلبان و اعتدالیون بتوانند شکست سنگینی بر محافظھ کاران 
افراطی وارد آورند، روحانی می تواند دولت بھتری را جانشین دولت ناکارآمد فعلی سازد. شکست راست 
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یروھای بھ اصطالح انقالبی و آمریکا ستیز خامنھ ای افراطی، شکست خامنھ ای است، برای این کھ آنان ن
ھستند.   

دموکراسی خواھان چاره ای جز این ندارند کھ تا می توانند بخش میانھ رو حکومت را تقویت کنند تا در 
  اثر اتحاد نیروھای اجتماعی با آنھا، گذار مسالمت آمیز ایران بھ دموکراسی ممکن شود.

اسالمی تفاوت دارد. در ایران محمد مجتھد شبستری می گوید قرآن سخنان خداوند ایران با ھمھ کشورھای 
نیست و فقھ ھمھ مراجع تقلید حوزه علمیھ قم ھمان فقھ داعش است و آنان را بھ مناظره دعوت می کند تا 

کرده این ادعاھا را اثبات کند. مراجع تقلید ھم چندین روحانی را برای مناظره با مجتھد شبستری معرفی 
اند، اما او پاسخ داد کھ فقط حاضر بھ مناظره با مراجع تقلید است. نفی وحی بھ معنایی کھ در ادیان 

ابراھیمی وجود دارد و داعشی خواندن ھمھ آخوندھا در کدام کشور اسالمی امکان پذیر است.  
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