
  
  
  
 

 
 
 

  مدنی –مصاحبه با برخی فعالین سیاسی 
  پیرامون جنبش سبز، حصر و زندانیان سیاسی

 
 )تاکثري(گروه کار تبلیغات سازمان فدائیان خلق ايران 

  

  

  

  

  

  

توسط حکومت ايران  حصر خانم زھرا رھنورد و آقايان میرحسین موسوی و مھدی کروبی سه سال از
به حصر و آزادی زندانیان سیاسی به مطالبه ملی تبديل شده است که در  در اين سه سال، پایان دادن. گذشت

گردانندگان حکومت در مقابل اين مطالبه ملی . شود ھر فرصتی توسط فعالین سیاسی و مدنی فرياد می
وادار " توبه"کنند و بر اين تصور باطل ھستند که گويا زمانی قادر خواھند شد که آن سه تن را به  مقاومت می

را از رمق  ھا در صحنه سیاسی را به حداقل رسانده و جنبش سبز زند، يا با طوالنی کردن حصر، تاثیر آزادی آنسا
ھای وسیعی از جامعه به اشکال  اما، جنبش سبز زنده است و تا تحقق مطالبات دمکراتیک گروه. خواھند انداخت

 .مختلف به حیات خود خواھد داد

ای از فعالین  در آستانه چھارمین سالگرد حصر به عده) اکثريت(ان خلق ايران گروه کار تبلیغات سازمان فدائی
ھا را در مورد جنبش سبز، حصر نمادھای اين جنبش و  و با طرح چند سئوال، نظر آنسیاسی مراجعه کرده 

  .زندانیان سیاسی خواسته است

  
  



  
  
  

  
  

 خامنھ ای نگران واکنش جامعھ است
  مصاحبه با آقای مصطفی خسروی

  کند ال حاضر در ایتالیا زندگی مینگار و از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت که در ح روزنامه

  

 

آقای خسروی، سه سال از حصر خانم زھرا رھنورد و آقايان میرحسین موسوی و مھدی کروبی و 
گويند که  گردانندگان حکومت می. گذرد بیش از چھار سال از زندانی کردن فعالین جنبش سبز می

اگر جنبش سبز به تاريخ پیوسته باشد، ديگر برای حکومت . جنبش سبز به تاريخ پیوسته است
کنند؟ چرا اين  اد نمیدارند و زندانیان سیاسی را آز پس چرا حصر را برنمی. کند خطری ايجاد نمی
 ؟کنند تبلیغات می" مرده"ھمه علیه جنبش 

  

چه که مھم است مطالبات  چون آن. من بحثی فرعی استکه جنبش سبز زنده است یا زنده نیست، به نظر  این
جنبش سبز است که این مطالبات کماکان، بعد از چھار سال، حتی بعد از روی کار آمدن دولت جدید، بر زمین 

... ھا، حقوق زنان، دانشجویان، اقوام و  که حقوق اقلیت این. ھا پاسخ بدھد مانده اند و ھنوز کسی نتوانسته به آن
شود،  که ھنوز از طرف دولت نسبت به حقوق کارگران اھمیتی نشان داده نمی شود، این ایران نقض می ھنوز در

که حقوق بشر در ایران به آن شکلی که باید رعایت  که جمھوری اسالمی ساختار دمکراتیک کاملی ندارد، این این
تلف، چه رھبران، چه زندانیان و شود، ھمه مطالباتی بوده که در جنبش سبز، از طرف اشخاص و افراد مخ نمی

پس مطالبات . ھا پاسخ نداده است شده و تا امروز کسی به آن ھای حامی جنبش، ھمیشه مطرح می چه گروه
مدتی به خاطر . که ظھور و بروز خیابانی ندارند، به خاطر تغییر شرایط بوده است ولی این. جنبش سبز زنده اند

  .به خاطر تغییر استراتژی معترضین بوده استقدرت سرکوب حاکمیت بوده و مدتی ھم 

ای به این نتیجه نرسیده که حصر رھبران جنبش سبز را  چه مسلم است، ھمین که تا امروز آقای خامنه ولی آن
بردارد، نشان از آن دارد که ایشان نگران آن است که اگر خانم رھنورد و آقایان موسوی و کروبی از حصر آزاد 

تواند دوباره برای حکومت  جامعه نسبت به آزادی رھبرانش واکنش نشان خواھد داد و این میبشوند، طبیعتًا 
  .ھا نگران این موضوع ھستند و این خود یعنی جنبش سبز کماکان زنده است آن. دردسرساز باشد

  

به این ترتیب، از نظر شما جنبش سبز ھنوز زنده است و وجود دارد، منتھی شرایط بروزش تغییر 
  .است کرده

  

دانم که این  ی مردم می خواھانه طور که پیش از این توضیح دادم، من جنبش سبز را مطالبات دمکراسی بله، ھمان
جنبش سبز چیزی غیر از آن . شوند و چھار سال پیش به نحو دیگری مطالبات امروز به نحو دیگری پیگیری می

  .مطالبات و تالش برای برآوردن آن مطالبات نبوده است

  

ای چه نقشی در حصر و  ای؛ به نظر شما، آقای خامنه گردیم به موضوع حصر و نقش آقای خامنهبر
  ھا دارند؟ حبس



  

ی مختلف را که طی این  فقط کافی است چند گزاره. این نقش چیزی نیست که نیاز به تحلیل من داشته باشد
. ی قضاییه مطرح شده، در نظر بگیریم هی نیروی انتظامی و چه از طرف مسئولین قو ھا، چه از طرف فرمانده سال

ی  حتی فرمانده. ی رھبر است گیری در این زمینه بر عھده ھای مختلف اشاره شده که تصمیم بارھا و بارھا به زبان
ی کیھان داشت، اشاره کرد که رھبری  ای که حدود یک سال و نیم پیش با روزنامه نیروی انتظامی، در مصاحبه

یا حتی ھمین االن ھم در خبرھا آمده که آقای . ی بعضی از افراد را شخصًا رسیدگی کند  تصمیم گرفت که پرونده
  .شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در این مورد بارھا دیدارھایی با رھبر داشته است

ند به حل مسائل و توا بندی نرسیده که اتفاقًا آزادی رھبران جنبش سبز می ای به این جمع ولی ھنوز آقای خامنه
ھا مخالفت  مشکالت در داخل کشور کمک کند و طبیعتًا تا زمانی که ایشان به این نتیجه نرسد، با آزادی آن

ی دیگری رقم بخورد و از عدم آزادی این افراد احساس خطر بیشتری حس  که شرایط به گونه خواھد کرد؛ مگر این
  .بشود

  

اباتی قول داد که برای رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی آقای حسن روحانی در جريان کارزار انتخ
کنند، بیشتر رفع مسئولیت و ارجاع موضوع به  اما مواضعی که ھمکاران او اتخاذ می. خواھد کوشید

دلیل چنین برخوردی چیست؟ آيا اين برخورد به معنی پشت کردن به وعده  .ھا است ساير ارگان
  انتخاباتی است؟

  

توان گفت  حتی می. دست نیست ی اول دولت آقای روحانی، یک دولت یک که در وھلهواقعیت این است 
به . اند ھای سیاسی که به صورت نامتوازن در این دولت چیده شده ای است از احزاب، اشخاص و جریان ملغمه

اضع شخص گیرند که الزامًا با مو ھمین خاطر، ما ھرازگاھی شاھد آنیم که برخی از افراد دولت، مواضعی می
چه که مسلم است آقای روحانی و آقای نوبخت به  آن. سان نیست یک -حداقل به نظر من-جمھور  آقای رییس

ولی افرادی ھم مثل مصطفی . گیر این قضیه اند گوی دولت ھردو در چند مورد اعالم کردند که پی عنوان سخن
ی این پیغام را به مردم بدھند که دولت در کنند ھرازگاھ پورمحمدی، وزیر دادگستری و یا برخی دیگر، سعی می

  .کنند ای نیست و از خودشان سلب مسئولیت می این زمینه دستش باز نیست، کاره

باید به این نکته توجه کرد که اگر قرار باشد رفع حصر از طریق روال حکومتی انجام بگیرد، باید نظر مثبت آقای 
چه که مسلم است، آقای روحانی تا این لحظه نتوانسته  آن. قت کندای در آن لحاظ بشود و باید ایشان مواف خامنه

است این نظر مثبت را جلب کند، ولی از طرفی ھم حاضر نیست این پیغام را به مردم برساند که نظر آقای 
وگوھای پشت پرده و با خریدن زمان  کند با رایزنی، با گفت به ھمین خاطر سعی می. ای منفی است خامنه

  .تغییر بدھدشرایط را 

ای که در این  جمھور، خواھان رفع حصر است، ولی تاکتیک و استراتژی ی رییس کنم دولت به منزله من فکر می
تا امروز نتیجه نداده  - ای زنی پشت پرده و تالش برای راضی کردن آقای خامنه ھمان چانه-زمینه پیش گرفته 

  .است

  

قای روحانی این است که با مردم روشن و صریح برخی این تحلیل را دارند که یک راه پیش روی آ
ی خود عمل کند و مشکالت و موانع را با   به این وعده  صحبت کند که چرا دولت تا امروز نتوانسته

  نظر شما چیست؟. مردم در میان بگذارد

  

ایشان به ھیچ دار باشد و  ای دامنه من ھم معتقدم به این موضوع، که اگر واقعًا قرار است مخالفت آقای خامنه
شان کوتاه بیاید، دولت باالخره مجبور است روزی، چه بسا در چند ماه آینده، این موضوع  عنوان قصد ندارد از موضع

یعنی آقای روحانی در آینده مجبور . را با مردم مطرح کند؛ اگر قرار است که موضوع حصر از طریق دولت حل بشود
که خودش شخصًا به مردم اعالم کند که نھادھای  ش رفع حصر کند یا اینای را وادار به پذیر است یا آقای خامنه

در غیر این صورت، آقای روحانی ھم . دھند ی انجام این کار را نمی باالتر، قدرت باالتر در کشور، اجازه
دی ی حصر رھبران جنبش سبز خواھد بود و این اتفاقی نیست که برای دولت یازدھم، اتفاق خوشاین دھنده  ادامه
  .باشد

ای حل کند،  ھای آینده این مشکل را با آقای خامنه کنم که اگر آقای روحانی نتواند در ماه من ھم احساس می
ی افزایش فشار  اعالم کردن این ماجرا به مردم، به منزله. ای غیر از این ندارد که به مردم اعالم کند چاره

ی قوا در  ست حاکمیت در اثر احساس خطر از تغییر موازنهجا ممکن ا اجتماعی بر دولت و حکومت خواھد بود و آن
  .کشور، تصمیم به کار دیگری بگیرد

   



 
 

 ای ایستادگی این سھ شخصیت، خار چشم آقای خامنھ
  مصاحبه با رفیق بھزاد کريمی

 

سه سال از حصر خانم زھرا رھنورد و آقايان میرحسین موسوی و مھدی کروبی و بیش از چھار 
گويند که جنبش سبز به  گردانندگان حکومت می. دگذر کردن فعالین جنبش سبز می سال از زندانی

اگر جنبش سبز به تاريخ پیوسته باشد، ديگر برای حکومت خطری ايجاد . تاريخ پیوسته است
کنند؟ چرا اين ھمه علیه  دارند و زندانیان سیاسی را آزاد نمی ھا حصر را برنمی پس چرا آن. کند نمی

 ؟کنند ھای خیابانی علیه آن صرف می نی را برای نمايشکنند و ھزينه کال تبلیفات می "مرده"جنبش 

  

خود خوب می دانند که دروغ می گویند ولی باید دروغ بگویند تا که برھند از آن کابوسی که حتی یک لحظه ھم  -
امنیتی از خیابان  یک جنبش سیاسی را اینجا و آنجا می توان به اتکای زور سیستماتیک! رھایشان نمی کند

برچید و پایانش را حتی جشن دولتی گرفت، اما تا زمانی که پتانسیل آن به جای خود باقی است، زندگی خواھد 
جنبش سبز، یک جنبش اجتماعی بود در ترکیبش و مطالبات . داشت و با حفظ ھمه ظرفیتش برای برآمدی تازه

شت، و نه که اعتراض سیاسی صرف انتخاباتی باشد و میوه اش که تراکم سالیان را به نمایش گذا مدام فزاینده
موضع دشمنان جنبش سبز روشنی کامل دارد، جای نگرانی . موسم انتخاباتی؛ و نکته مرکزی ھم، ھمین است

باید ھوشیار آن ترفندھایی بود که این برآمد را حرکتی تبیین می کنند که گذشت؛ ولو از موضع حمایت از . نیست
و به اصطالح دیگر، نشاندن عقل سلیم امروز در برابر . لیل ھم، در حال حاضر به رنگ بنفش دیدن آنآن و بھمین د

جنبش سبز، تکامل حرکت اصالح طلبانه بود بر بستر روند تاریخی مقابله جامعه ایران با ! سیاست احساس دیروز
ت که معنی می یابد و در ھمین اقتدار فقاھتی، حال آن که بنفش با تعدیل و تقلیل حرکت اصالح طلبانه اس

جنبش سبز از درون حکومت می گذشت ولی رو به جامعه داشت، و ھمین بود ھراس . معنی ھم چھره می کند
در ذھن نیروی اقتدار و تمامیتخواه، امر تفاھم با جامعه خواھان تغییر، . و وحشت نیروی پاسدار حکومت از آن

سبز، در ذات خود . اھد بود و به ھدر دادن پتانسیل جنبش دمکراتیکجز این فکر کردن، وھم خو. مطلقًا بیجاست
انکار والیت بوده است و اقتدار آن، این را اگر بر زمین بنھد یا که از آن فاصله بگیرد، سبزینگی خود را خواھد باخت 

  .اش، منطقًا ھم خواھد پژمرد و با دور شدن از درون مایه اجتماعی

  

  حصر و حبس دارد؟ ای چه نقشی در آقای خامنه

  

ای ولی فقیه در حصر و  زیرا که نوع نگاه مبتنی بر فھم سھم آقای خامنه! من با این نحوه از پرسش فاصله دارم -
آخر ! حبس، و اندازه گرفتن نقش ایشان در مقایسه با نقش مثال آن یکی ھا، می تواند اغتشاش آفرین باشد

اند و می گویند که حصر خانم رھنورد و آقایان موسوی و  ا گفتهھای رسمی بارھ جایی که خودشان و از تریبون
بوده است و تنھا در حوزه اراده اوست که این سه نفر محصورند و آن صدھا نفر " آقا"کروبی به دستور شخص 

بر نمی خیزد، چرا " بیت آقا"محبوس، و در برابر چنین آدرس دادن ھایی، صدای کمترین اعتراض و انکاری ھم از 
ز باید رفت سراغ وزن و توزین نقوش؟ پرسشھائی از این دست، شاید که با منطق دوستان اصالح طلب ما با

. ھمخوانی داشته باشد، ولی از نگاه تحول طلبانه، فاقد معنی است و نمی تواند و نباید کمترین جا را احراز کند
یه در این تصمیم سیاسی او به نقش تمایالت شخصی ولی فق: به نظر من، درست این است که پرسیده شود

عنوان راس و محور حکومت، چه اندازه است؟ چنین پرسشی، از نظر برقراری نسبت بین ولی فقیه معین و 
جایگاه نظام والیت فقیه شاید که بتواند حاوی فایده تاکتیکی باشد ولی آن یکی، ما را از اصل موضوع دور خواھد 



ھا و  ایات زیادی می شود و از جمله کینه دھه شصتی او نسبت به خط امامیای رو از کینه توزی آقای خامنه! کرد
از . مھندس موسوی، و نیز نسبت به جامعه روحانیون مبارز با شیخوخیت آقای کروبی - ھا نخست وزیر آن سال

ایی طبعًا و به نحو مشدد، رفع حصر اینھا را در صورت تن دادنشان به  این منظر دعوای شخصی، خامنه
" متنبه"یعنی در صورتی که این سه نفر ایستاده بر سر موضع، مطابق دلخواسته او ! می پذیرد  یرشدگیتحق

ایستادگی این سه . اعمالشان شوند تا جنابش خود را پیش طرفداران ذوب در والیت حق به جانب بنمایاند
جان و حیثیت بر باد رفته  ای شده است و خوارکننده او و بالی شان، خار چشم آقای خامنه شخصیت بر مواضع

اینجا تنھا اقتضای والیت نیست که عمل می کند، تمایالت شخصی ولی فقیه ھم نقش آفرین می شوند و . وی
  .اش را مضاعف می کند بدین ترتیب، خود او به دست خویش، جرم سیاسی

  

ندانیان سیاسی آقای حسن روحانی در جريان کارزار انتخاباتی قول داد که برای رفع حصر و آزادی ز
یت و ارجاع موضوع به کنند، بیشتر رفع مسئول اما مواضعی که ھمکاران او اتخاذ می. خواھد کوشید

دلیل چنین برخوردی چیست؟ آيا اين برخورد به معنی پشت کردن به وعده . ھا است ساير ارگان
  انتخاباتی است؟

  

ھا ھستند که در این ساختار  ، این انتظار کشیدهبیش از آن که آقای روحانی خلف وعده انتخاباتی کرده باشد -
دانستن این نکته برای اتخاذ . و دارند  والیی، برداشتی خالف واقع از حد و محدوده اختیارات رئیس جمھور داشته

از آقای روحانی نمی توان خواست که ھمت ورزد و دربندان را از حصر و . سیاست درست مھم و کلیدی است
ھا در دست ولی  در این نظام، کلید قفل در زندان. قعًا ھم در این زمینه مسلوب االختیار استحبس برھاند که وا

ای که مستقیمًا منصوب ایشان می باشد و دستگاه امنیت و  فقیه است و نیز جزو فونکسیون قوه قضائیه
مطابق ھمین قانون  اما آقای روحانی. ایی فرمان می برند ایی که از شخص و دفتر و دستک آقای خامنه نظامی

اساسی حاکم، برای پاسداری از حقوق شھروندان سوگند خورده است و حق دارد و موظف است که اعالم بکند 
ای عین قانون شکنی است و مظھر تام و تمام عمل  حصر این سه نفر به مدت سه سال و بی ھیچ محاکمه

ود خواھد کرد، و ھم اين که در زمینه حقوق ایشان اگر ھمین را بگوید ھم محصورین را مرھون خ. فراقانونی
ایشان به سیاست تعدیل خود، تنھا زمانی می تواند جھتی . شھروندی، عمًال اعتماد آفرینی را آغاز خواھد نمود

بدھد و موجب برانگیختگی توجھات امید برانگیز در جامعه نسبت به عملکرد خود باشد که به حداقل وظایف خود 
ایه منشور ھای شھروندی و حقوق اقوام و مذاھب و یا ارایه الیحه برای قانونیت فعالیت به جای ار. عمل کند

تعدیل اگر . احزاب، بر سر ھمان حداقل ھایی بایستد که قسمًا در این قانون اساسی سرا پا اشکال وجود دارند
یی نباشد، به ناگزیر جنبه متوجه اجرای این یا آن قانون ولو نارسا به سود شھروندان، در برابر اراده مطلق وال

عقب نشاندن ولی فقیه و حکومت او . تعدیل اعتراضات بر حق، علیه نقض حقوق ملت را به خود خواھد گرفت
  .ممکن است، اما نه از طریق زد و بند در باال، که با اتکاء به جامعه

  

ت و يا اين که به شما چه ارزيابی از جنبش سبز داريد؟ به نظر شما، اين جنبش زنده و پايدار اس
  گذشته تعلق دارد؟

  

من در اوج رونق جنبش سبز گفتم و نوشتم که این جنبش، خصلتًا جنبشی است با پیش زمینه تاریخی و  -
ای نشان می داد، اکنون  ھای اجتماعی کنونی و دارای چشم انداز آینده که اگر در دیروزه روز، خود را بگونه زمینه

اکنون . است و در فرداھای روزگار، باز می تواند که به اشکال دیگری متجلی شود چنین فرمی را به خود گرفته
بھمین دلیل، درست به ھمان گونه که از شنیدن این که جنبش سبز در آن شکل قبلی خود . نیز بر ھمین نظرم

زیرا . می آشوبمایی ھم شگفت زده نمی شوم، به ھمان گونه نیز از اعالم پایان آن سخت بر  دیگر وجود ندارد ذره
حقیقت زنده بودن این ! اولی، بیان یک واقعیت سیاسی است و دومی، پنھان کردن یک حقیقت اجتماعی

و ھم از اینرو، مستعد بستر قرار ! رھایی شھروند از آمریت والیی: جنبش، برخاسته از سمتگیری پایدار آن است
پس به اعتبار محتوایی، جنبش سبز ھم روزگارترین . گرفتنش برای مبارزه علیه ھرگونه تبعیض در حق شھروندان

. نباید رھایش کرد که رھاشدنی ھم نیست. جنبش مبارزاتی است در کشور ما برای امر دمکراسی و آزادی
آن را می توان و می باید امتداد و ارتقاء داد که طبیعت سطح بلوغ . تعدیلش نباید کرد که جفا بر جوھره آن است

ایی که یک سده پیش توانست ھژمونی یک کمیت  جامعه. امعه ما، اقتضای ھمین را داردسیاسی و اجتماعی ج
ایی مدرن و رھا از استبداد بر سیاست کشور را به تماشا بنشیند،  ناچیز در کیفیت باال برای رسیدن به جامعه

ق شھروندی، امروز در شرایط بیشترین نسبت شھرنشینی و سطح سواد و انباشت تجارب بسیار در مسیر حقو
این جنبش، قائم به افراد . به طریق اولی می تواند والیت و سلطنت و یا ھر نوع از آمریت را به موزه تاریخ بسپارد

نبوده است که با حصر آنھا مغفول بیافتد و از بین برخیزد، اما نیروی اجتماعی این جنبش موظف به اعتراض بی 
ک از موضع خود، شرافتمندانه بر حقانیت جنبش سبز وقفه است به حصر و حبس سمبل ھایی که ھر ی

احترامی که جامعه به ایستادگی مدنی و سیاسی خانم رھنورد و آقایان موسوی و کروبی ابراز می . اند ایستاده
  .دارد، بازتاب احترام شھروندان آن است به خویشتن خویش و شان و مقام شھروندی شان



 
 
 

 امر دخالت داردای مافوق قانون در این  اراده
شاعر، نویسنده، دارای دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی و عضو سابق ھیأت علمی دانشگاه تھران و از 

مجبور به ترک ایران شد و در  ٨٨سبز که بعد از وقایع مربوط به انتخابات سال  گران سیاسی و فعالین جنبش کنش
  .کند حال حاضر در سوئد زندگی می

  

 

خانم وسمقی، سه سال از حصر خانم زھرا رھنورد و آقايان میرحسین موسوی و مھدی کروبی و 
گويند که  گردانندگان حکومت می. گذرد بیش از چھار سال از زندانی کردن فعالین جنبش سبز می

اگر جنبش سبز به تاريخ پیوسته باشد، ديگر برای حکومت  .جنبش سبز به تاريخ پیوسته است
کنند؟ چرا اين  دارند و زندانیان سیاسی را آزاد نمی پس چرا حصر را برنمی. کند خطری ايجاد نمی
ھای خیابانی علیه آن  ی کالنی را برای نمايش کنند و ھزينه تبلیغات می "مرده"ھمه علیه جنبش 

 کنند؟ صرف می

  

این . ی مردم از این شرایط است شرایط نابسامان کشور و نارضایتی اقشار گسترده جنبش سبز محصول
نارضایتی از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و سیاسی از بین نرفته است و با اشتباھات بیشتر حاکمیت 

ر موقت از شرایط امنیتی، نظامی و سرکوب شدید فقط توانسته است به طو. تری بیابد تواند ابعاد گسترده می
به   با مراجعه. توان دید زنده بودن این جنبش را می   اما در ھر زمینه. ی این جنبش جلوگیری کند تظاھر گسترده

ھای قومی و مذھبی و اقشار  اقشار گوناگون مردم مثل ھنرمندان، دانشجویان، معلمان، کارگران، دراویش، اقلیت
ی حیات  ھایی الزمه ھای این جنبش، خواسته خواسته. تپد می توان دریافت که نبض جنبش چگونه وسیع زنان می
جنبش . توان سرکوب کرد ھای آنان را نمی ممکن است مردم را بتوان سرکوب کرد، اما خواسته. ملت ایران اند

دور از دروغ و تزویر و  ھای انسانی است، خواستار حاکمیت صادق، ساده و به سبز خواستار احیای حقوق و آزادی
شود، جنبش سبز زنده  ھا پاسخ مناسب داده نمی آن ھا وجود دارند و به  تا زمانی که این خواسته. است فساد
  .است

  

  ؟ای چه نقشی در حصر و حبس دارد آقای خامنه

  

. دھند که حصر سران جنبش با دخالت مستقیم رھبری صورت گرفت اظھارات مقامات قضایی و امنیتی نشان می
ی قضاییه و نھادھای دیگر در  رفع مسئولیت قوه. گونه بوده است ھای سیاسی این در گذشته ھم حصر شخصیت

ھای سیاسی برای آزاد کردن آقایان  ی دولت و شخصیت ھا که تالش این. این رابطه، مؤید ھمین نکته است
د، ھمه شون ھایی که در این رابطه نقل می رسد، عالوه بر قول موسوی و کروبی و خانم رھنورد به نتیجه نمی

  .کنند ھمین نظر را تأیید می

ھای برجسته، اظھارات بعضی از قضات و بعضی از  در مورد زندانیان سیاسی نیز، به ویژه شخصیت
دھند که این کار نیز زیر نظر رھبری صورت  اند، نشان می ھایی داشته ھایی که با رھبری مالقات شخصیت

ھای انقالب نیز خود حکایت از آن دارد  محاکمات فرمایشی در دادگاهھا و برگزاری  ی برگزاری دادگاه نحوه. گیرد می



ای مافوق قانون در  این بدان معناست که اراده. کند که برخورد با افراد سیاسی، روند معمول قانونی را طی نمی
  .این امر دخالت دارد

  

آزادی زندانیان سیاسی آقای حسن روحانی در جريان کارزار انتخاباتی قول داد که برای رفع حصر و 
کنند، بیشتر رفع مسئولیت و ارجاع موضوع به  اما مواضعی که ھمکاران او اتخاذ می. خواھد کوشید

ی  ه معنی پشت کردن به وعدهدلیل چنین برخوردی چیست؟ آيا اين برخورد ب. ھا است ساير ارگان
  انتخاباتی است؟

  

ولت روحانی نیست، اما دولت روحانی به دالئل متعدد ھا د اگرچه بر ھمگان روشن است که مسبب حصر و حبس
ی  ھای قانونی آنان بر عھده ی شھروندان و تأمین آزادی تأمین امنیت ھمه. تواند از خود رفع مسئولیت کند نمی

ھای وزارت  سازی بسیاری از زندانیان با پرونده. رییس جمھور، رییس شورای عالی امنیت ملی است. دولت است
درست است که ما دو دستگاه اجرایی موازی در کشور داریم، اما ابزارھای قانونی و . اند دانی شدهاطالعات زن

اما رییس . تر از ابزارھای در اختیار دولت موازی آن نیست سیاسی در اختیار دولت تحت حمایت رییس جمھور، کم
  .برداری کند زارھا باید بتواند بھرهھای اصالحی، از این اب برد برنامه جمھور برای دفاع از حقوق مردم و پیش

از ھمان گام اول که برخی از وزرا و معاونان . ی خود را در جای محکمی نگذاشت ھای اولیه من معتقدم دولت گام
اعالم تبری کنند، دولت زیر پای خود را سست کرد، زیرا به جای " فتنه"در این دام افتادند که به اصطالح از 

  .کردنشینی  روی عقب پیش

به . دانیم که دولت موازی مخالف است ھای خود عمل کند، اما ھمه می من معتقدم که دولت مایل است به وعده
ھای خود رھایی  برد برنامه کاری، ُخلف وعده و یا تحمل شکست در پیش که از کم نظر من دولت روحانی برای این

  :ا به طور جدی انجام دھدھای گذشته چند کار ر ی دولت یابد، باید با توجه به تجربه

  
اصولی . ھا اتمام حجت نماید ی آن که اصول مھم خود را مشخص و اعالم کند و با دولت موازی در باره اول این -

طلبان  ھای ملی و کوتاه کردن دست فرصت ھا، حقوق ملت، حفاظت از سرمایه مانند تأمین امنیت، آزادی
  ...گران و  وغارت

  
که ھنوز وزیر اطالعات اشراف بر وزارت تحت اختیار خود ندارد،  ی اختیارات خود؛ مثًال این هدوم، استفاده از کلی -

  .ی ضعف دولت است دھنده قابل توجیه نیست و نشان

  
ھای خود را در ھر موضوع مھم  ھا و سیاست سازی کند، برنامه ی مھم سوم این است که دولت شفاف نکته -

ی که مورد مناقشه است، به طور روشن بگوید و نقاط اختالف خود را با اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرھنگ
این که بخش . کرد خود را بپذیرد دولت موازی نیز اعالم کند تا بدین ترتیب، ھر بخش از حاکمیت مسئولیت عمل

وده و کردھای خود را پنھان نگه دارد، ھمواره به زیان کشور و دولت رسمی ب ھا و عمل مھمی از حاکمیت سیاست
ھای خود را  ی حصر و حبس، سیاست خارجی و غیره، مواضع و برنامه تواند در باره دولت روحانی می. خواھد بود

در موضوعات مھم فرھنگی و اجتماعی نیز این موضع را اعالم کند تا . بگوید و مواضع دولت موازی را نیز بگوید
ی کدام بخش  میت است و مسئولیت آن بر عھدهیابد، سیاست کدام بخش از حاک چه تحقق می معلوم شود آن

  .است
  
مثًال در امور مھم به نظرات مردم مراجعه . تواند از سازوکارھای مؤثر استفاده کند که دولت می ی چھارم این نکته -

به این ترتیب، مجری نظرات . پرسی ی ھمه نماید؛ چه به صورت نظرسنجی و چه در امور خیلی مھم به شیوه
  .خواھد بود واقعی مردم

  

تان از جنبش سبز چیست؟ به نظر شما، اين جنبش زنده و پايدار است و يا اين که به گذشته  ارزیابی
  تعلق دارد؟

  

مقاومت اقشار گوناگون، . ی تداوم حیات مدنی ایران است ھای این جنبش الزمه طور که گفتم، خواسته ھمان
به نظر من، فقط کافی است دولت . ودن این جنبش داردب  تحت شرایط امنیتی و سرکوب شدید، نشان از زنده

ی راھپیمایی بدھد و امنیت آنان را تأمین کند تا واقعیت روشن  روحانی چند ساعت به طرفداران جنبش سبز اجازه
  .ی مھمی از زنده بودن جنبش است ھا نیز خود نشانه ی حصر و حبس و دستگیری ادامه. شود

   



  
 
 

  بودند" نظامشخصیت "محصورین نگران 
 است" آبروى نظام"اى نگران  اما آقاى خامنھ

  مصاحبه با محمد جواد اکبرين

  کند نگار که در حال حاضر در پاریس زندگی می پژوه و روزنامه دین

 

وگو پذیرفتید،سه سال از حصر خانم  آقای اکبرین، با سپاس از شما که دعوت ما را برای این گفت
رھنورد و آقایان میرحسین موسوی و مھدی کروبی و بیش از چھار سال از زندانی کردن فعالین زھرا 

اگر . گویند که جنبش سبز به تاریخ پیوسته است گردانندگان حکومت می. گذرد جنبش سبز می
ھا حصر را  س چرا آنپ. کند جنبش سبز به تاریخ پیوسته باشد، دیگر برای حکومت خطری ایجاد نمی

   کنند؟ دارند و زندانیان سیاسی را آزاد نمی برنمی

  

و  ٨٨در حرکت اعتراضى سال . کردیم کنم اگر غیر از این بود، باید در تاثیرگذارى جنبش سبز تردید مى فکر می
اش، حاکمیت احساس و تجربه کرد و فھمید که جنبش سبز یک اتفاق سیاسى نیست، یک تجربه و تمرین  دامنه

توان کرد؟ ممکن است برخى واقعًا تا  شده تلقى کرد، اما با ھویت چه مى  شود تمام مى اتفاق را. ھویتى است
اى بوده و تمام شده، ولى آن دسته از ارباب قدرت که  کردند که جنبش سبز قصه ھمین ھشت ماه پیش فکر مى

تکرار یک دروغ، آن را باورپذیر کردند به این امید که بتوانند با  طور نیست ھم این حرفھا را تکرار مى دانستند این مى
  .ھا را آشفته کرد به خیابان، خواب آن ٨٨و بازگشت صداھاى  ٩٢اما انتخابات . کنند

، در کنار گذاشتن مرزھاى مصنوعى، قدم بزرگى برداشتند و اکثریت ٨٨ی  ھا با تجربه مسئله این است که ایرانى
با ھم توافق کردند و حاال محصوران و زندانیان ما مظھر و نماد " عزت ایران و پایان حاکمیت دروغ"ھا بر دو محور  آن

پس باید به برخى حق داد که نه تنھا از رفع حصر، بلکه از ھر نماد سبز و چراغ سبزى نگران . اند آن عزت و ھویت
  .باشند

  

  ای چه نقشی در حصر و حبس دارد؟ آقای خامنه

  

دھم از نوع اختالف او با رھبران  این ماجرا بپردازم ترجیح می اى در که بخواھم به نقش آقاى خامنه بیش از این
  .شود اى ھم روشن مى کنم اگر نوع این اختالف روشن شود، نقش آقاى خامنه جنبش سبز بگویم و فکر می

اى نگران  بودند اما آقاى خامنه" شخصیت نظام"در یک جمله، آقایان موسوى و کروبى و خانم رھنورد نگران 
است؛ مشکل اصلى ھم دقیقًا ھمین جاست؛ وقتى شما نگران شخصیت کسى باشید، یعنى در " مآبروى نظا"

کنید آن  کند، تالش مى اش دور مى بینید که او را از ھویت و شخصیت اصلى او نوعى تغییر یا انحراف یا آلودگى مى
سى باشید، به این فکر اما وقتى نگران آبروى ک. شخصیتى را که در معرض زوال و نابودى است، نجات دھید

نمى کنید که شخصیت و ھویت او در حال نابودى است بلکه مھم این است که کسى این نابودى و زوال را 
شده و دروغین از او نمایش دھید تا آبرویش  نفھمد و آبروى او نرود، در نتیجه ھمواره باید صورتى آبرومند، آرایش

  .حفظ شود



" تسلیم یک صحنه آرایى خطرناک"ه ساکت نماندند، به تعبیر آقاى موسوى گناه رھبران محصور ما این بود ک
اى ھم تحمل نکرد؛ تا امروز ھم نه شوراى  آقاى خامنه. اش برگردانند نشدند و خواستند نظام را به ھویت نخستین

وى انتظامى اند و حتى فرمانده نیر یک مسئولیت حصر را بر عھده نگرفته عالى امنیت ملى و نه قوه قضاییه ھیچ
رسما گفته که رھبر جمھورى اسالمى مسئولیت این پرونده را بر عھده دارد؛ با توضیحى که دادم، پیداست که 

  .ھا را و نه رفع حصر امروزشان را اى تحمل نکرده است؛ نه اعتراض دیروز آن چرا آقاى خامنه

  

اش  ه ھویت نخستینخواستند نظام را ب شما گفتید که رھبران جنبش سبز مى  آقای اکبرین،
    برگردانند، منظور از این ھویت چیست؟

  

انقالبى با ھدف رھایى از استبداد شکل گرفت و خواست تا از طریق استقالل، آزادى، جمھوریت و ! ببینید
ى آن شخصیت و ھویت و  اسالمیت، ملتى را خوشبخت و کشورى را سربلند کند؛ اما حاال پس از سه دھه، ھمه

نخستین در حال زوال است، استبداد بازتولید شده، از جمھوریت که با نظارت استصوابى، چیز ھاى  آن آرمان
اش در کشور شکل گرفته و  زیادى نمانده و اسالمیت ھم چنان تحریف شده که یک طالبانیزم از نوع شیعى

ى  م پیکر توسعهھاى مھمى از قدرت را در دست دارد؛ از طرف دیگر یک فساد فراگیر اقتصادى و ادارى ھ بخش
حاال مثًال آقاى کروبى نه تنھا خودش زندان و شکنجه را در استبداد پیش از انقالب تحمل . ایران را فلج کرده است

من مھدى کروبى فرزند احمد صدایم : کرده، بلکه پدرش ھم از مجاھدان آن روزگار بود، این است که مى گوید
تا مخاطبش بداند این تبار، مبارزه نکرده تا استبداد دینى، خفه نمى شود؛ یعنى تبارش را به رخ مى کشد 

  .جایگزین استبداد پھلوى شود

  

آقای حسن روحانی در جریان کارزار انتخاباتی قول داد که برای رفع حصر و : و به عنوان پرسش آخر
 کنند، بیشتر رفع اما مواضعی که ھمکاران او اتخاذ می. آزادی زندانیان سیاسی خواھد کوشید

به دلیل چنین برخوردی چیست؟ آیا این برخورد . ھا است مسئولیت و ارجاع موضوع به سایر ارگان
  ی انتخاباتی است؟ معنی پشت کردن به وعده

  

گرایان ھم  ھاست که شما به آن اشاره کردید و این را اصول جمھور ھم محصول ھمین وعده اتفاقًا رأى رییس
  .اند هدانند و بارھا به آن اعتراف کرد مى

تواند به توافقى با آنھا برسد، اما وقایع  کرد که با امتیاز دادن به حصربانان و زندانبانان، مى شاید دولت گمان مى
نشینى تاکتیکى برخى نامزدھاى  که عقب تر کرده باشد؛ چنان کنم واقعیت موجود را شفاف این مدت، فکر می

  .مخالفان دولت نشدوزارت در روز معرفى کابینه ھم باعث حیاى سیاسى 

اش را بگیرد،  ھاى وزیر دادگسترى گویى که دولت وظیفه دارد به احترام رأى مردم، جلوى درشت حاال عالوه بر این
ی توافق ژنو است؛ دیدیم  اش در رفع حصر، تکرار ھمین تجربه تنھا راه پیش روى آقاى روحانى براى عمل به وعده

ی اجرا را متوقف کند اگرچه مخالفان انصافًا  رسیدن توافق ژنو به مرحلهکه حجم عظیم غوغاى مخالفان نتوانست 
اگر ! اى او به کار بردند؛ خوب اى خود را براى شکست دیپلماسى ھسته تمام تالش تشکیالتى و رسانه

، به ى مکرر بر رأى مردم ھاى فاقد حداقل اخالق و عقالنیت، و تکرار و تکیه ایستادگى و شکیبایى در برابر جریان
  .آید کار توافق ژنو آمد، تدبیرى از ھمین جنس به کار رفع حصر ھم مى

   



  

  

  

  

  

  
  

 ھراس دارد» سھ نفر«جمھوری اسالمی از توانائی ھای این 
  وگو با ارشاد علیجانی گفت

  مذھبی - گر ملی نگار جوان و کنش روزنامه

 

وگو، سه سال از حصر خانم زھرا رھنورد  گفتآقای علیجانی، با سپاس از شما برای شرکت در این 
و آقايان میرحسین موسوی و مھدی کروبی و بیش از چھار سال از زندانی کردن فعالین جنبش سبز 

اگر جنبش سبز به . گويند که جنبش سبز به تاريخ پیوسته است گردانندگان حکومت می. گذرد می
و دارند  پس چرا حصر را برنمی. کند میتاريخ پیوسته باشد، ديگر برای حکومت خطری ايجاد ن

 ؟کنند تبلیغات می" مرده"کنند؟ چرا اين ھمه علیه جنبش  زندانیان سیاسی را آزاد نمی

  

اگر ما جنبش سبز را به حضور . ی مھم در ابتدا این است که ما چه تعریفی از جنبش سبز داشته باشیم  نکته
بھمن سه سال پیش  ٢۵توان گفت که جنبش سبز بعد از  ی خیابان منحصر کنیم، می خیابانی و اعتراض در عرصه

د و مردم به خیابان آمدند، دیگر حضور که آقایان موسوی و کروبی برای حمایت مردم مصر و تونس فراخوان دادن
به گمان . اما معنای این عدم حضور این نیست که جنبش سبز مرده است. خیابانی قابل توجھی نداشته است

من، اگر شرایط مناسبی پیش بیاید، باز ھم مردم حاضر به حضور خیابانی برای نشان دادن اعتراضات خودشان 
، در زمان انتخابات ریاست جمھوری ٩٢ر خیابانی، ولی ستادی را در سال ت ھای کم کما این که حضور. ھستند

کمی ساکت  ٨٨ھایی که در سال  ھای آقای روحانی و آقای عارف در تھران و حتی شھرستان ھنگام سخنرانی
  .دیدیم - مثل مشھد، کرمان و قزوین- بودند 

تر به آن نگاه  یران در نظر بگیریم، یعنی کلیخواھی ا اما اگر جنبش سبز را به عنوان بخشی از تاریخ جنبش تحول
ھا و اعتراضات اقشار مختلف مردم،  را قانع کند و خواسته ٨٨کنیم، جمھوری اسالمی موفق نشد معترضین سال 

در نتیجه این خواست تغییر و تحول و عدم . پاسخ ماندند زنان، سندیکاھای کارگری، معلمان و غیره و غیره، بی
چنان وجود دارد،  خواھی در ایران ھم توان گفت که وقتی تحول با این تعریف، می. ود داردچنان وج رضایت ھم

سال اخیر  ٣٠-٢٠خواھی ایران در تاریخ معاصر، حداقل در  جنبش سبز ھم به عنوان بخش پررنگی از جنبش تحول
  .زنده است

  

  شود؟ اسی میپس ترس از ھمین جنبش است که مانع از برداشتن حصر و آزادی زندانیان سی

ی سرکوب، بسته  بله، اگر سئوال این باشد که آیا جنبش سبز مرده است، خیر نمرده و علت تالش برای ادامه
و احکام سنگین زندان   ھا ی بازداشت و ادامه  ای  ھا، بسته نگاه داشتن فضای رسانه نگاه داشتن فضای دانشگاه

  .ی ھمین است خود نشانه... و



  دارند؟ یل برنمیحصر را ھم به ھمین دل

  

  یکی از مقامات جمھوری اسالمی ایران یکی دو ھفته. توان صحبت کرد تر ھم می در مورد حصر، مقداری جزیی
زمانی حصر برداشته خواھد شد که در حصر بودن یا در حصر نبودن آقایان موسوی، «: ای گفت پیش در مصاحبه

ای بود که یک مقام مسئول در  ترین جمله ن صادقانهکنم ای من فکر می. »کروبی و خانم رھنورد فرقی نکند
ی   ی رسالت جمله ی روزنامه ، در سرمقاله٨٠در سال . توانست در مورد حصر بیان کند جمھوری اسالمی می

. را باید به صفر رساند) مذھبی -نیروھای ملی(مذھبی آمده بود که این نیروھا  -مشابھی در مورد نیروھای ملی
ی جمھوری  رسد که برنامه به نظر می. شان را در جامعه از بین برد و آن موقع رھاشان کرد یعنی تاثیرگذاری

اسالمی برای خانم رھنورد و آقایان موسوی و کروبی ھم ھمین باشد؛ البته بدون در نظر گرفتن کنش مردم یا 
  .اتفاقات و اعتراضات مردمی که شاید بازی را عوض کند

ی انتخابات  است که آقایان موسوی و کروبی از قبل از شروع انتخابات، در دوره علت ھراس جمھوری اسالمی این
توانند چتر بسیار بزرگ و فراگیری  که می و بعد از آن، نشان دادند که یک توانایی منحصر به فرد دارند و آن این

ھای زنان، جنبش  شدر داخل ایران، فعاالن کارگری، جنب. باشند برای اکثریت نیروھای سیاسی فعال در داخل
 -سال در جمھوری اسالمی رأی نداده بودند، نیروھای ملی ٣٠ی سیاسی که شاید  دانشجویی، نیروھای خفته

گران سیاسی زیر چتر این  ھا، اصناف و کنش مذھبی، مشارکت، مجاھدین انقالب اسالمی و بسیاری از معلم
ای با ھم به توافق برسند و آن ھم توافق بر  نقطهی آقایان موسوی و کروبی جمع شدند و توانستند در  مجموعه

این برای جمھوری اسالمی خطرناک است که این ھمه نیروھای اپوزیسیون یا مخالف یا . روی این دو نفر بود
توانند با ھم داشته باشند، در یک جا جمع بشوند و  ھای زیادی ھم می شان تفاوت زاویه خواه که ُبردارھای تحول

  .در یک جا به یک قدرت مشترک برسنداین ُبردارھا 

آقایان . جمھوری اسالمی االن یک اقلیت متحد است و در مقابلش یک اپوزیسیون متکثر و نامنسجم قرار دارد
موسوی و کروبی و خانم رھنورد، این توانایی را دارند که این اکثریت نامنسجم را، اکثریتی که با ھم اتحادی 

شان حاضر نباشند زیر یک سقف جمع بشوند، دوباره کنار ھم قرار بدھند و  ھای یندارند، اکثریتی که شاید خیل
ی خودشان، یعنی حصر  این برای جمھوری اسالمی خطرناک است و مسلمًا از دید من متأسفانه به این شیوه

  .چنان ادامه خواھند داد رھبری جنبش، خانم رھنورد و آقایان موسوی و کروبی ھم

این که در آینده چه اتفاقی خواھد . رف ماجرا، یعنی اراده و خواست جمھوری اسالمی استالبته این فقط یک ط
ی  بینی نیستند، به خصوص در ایران که کًال جامعه کنم خیلی از تحوالت سیاسی قابل پیش افتاد، من فکر می

ن نبوده است و شاید ایرانی و مسائل سیاسی در ایران، ھمواره مثل یک کوه یخ بوده و بخش اعظم آن قابل دید
جامعه   مداران از واکنش به ھمین دلیل باشد که در تاریخ معاصر ایران، در بسیاری از مواقع، روشنفکران و سیاست

کرد که مردم برای یک برگ رأی، یک سال در خیابان  بینی نمی کس پیش شاید ھیچ ٨٨در سال . اند شوکه شده
ھای خیلی بزرگ خون  کرد باید برای آرمان پیش از ما که فکر میبایستند و خون بدھند؛ به خصوص برای نسل 

  .شود خون داد ، نسل جدید نشان داد که برای یک برگ رأی ھم می٨٨اما در سال . داد

. بینی نیست ی ایران، مثل خیلی جاھای دیگر، خیلی قابل پیش کنم واکنش در جامعه این است که من فکر می
فردھای ایرانی باز دوباره کمی به  چه شکل این معادله به ھم خواھد خورد و این تک که در چه زمانی و به اما این

سازند که بشود به سطوح باالی جمھوری اسالمی فشار آورد  مندتری را می شوند و جریان قدرت تر می ھم نزدیک
ی قدرت را  ه این معادلهی ایران وجود دارد ک بینی کنم، ولی مسلمًا این پتانسیل در جامعه توانم پیش را من نمی

  .عوض کند

  

  ی آن دارند؟ ای چه نقشی در حصر و حبس و ادامه آقای خامنه

  

البته . ایشان نقش اصلی را دارند. ای در حبس و حصر رھبران جنبش سبز غیرقابل انکار است نقش آقای خامنه
ای از این اطرافیان و متنفذین،  عدهای از عدم شفافیت حضور دارند و ظاھرًا  اطرافیان ایشان ھم ھمیشه در ھاله

چه حداقل در حال  اما آن. ای دارند چه در سپاه و چه اطرافیان آقای مصباح، حتی مواضع تندتری از خود آقای خامنه
گیرند؛ حتی در موارد  رسد، این است که ایشان تصمیم نھایی را در جمھوری اسالمی می حاضر به نظر می

شد، اما با  ھا بود که اذان برای اھل سنت ایران پخش نمی در استان کردستان، سال برای نمونه. تر بسیار جزیی
ای در مسائل  یعنی آقای خامنه. افتد ای، االن چند وقت است که دارد این اتفاق می دخالت مستقیم آقای خامنه

ایشان را در  شود نقش دھند و تاثیرگذار ھستند، در نتیجه نمی جزیی در این حد ھم نقش دارند، نظر می
کنند، نادیده گرفت و مسلمًا این اتفاقات زیر نظر و  ای که ایشان حس می ترین تھدید سیاسی و امنیتی بزرگ

  .گیرند ای صورت می موافقت شخص آقای خامنه

  



آقای حسن روحانی در جريان کارزار انتخاباتی قول داد که برای رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی 
بیشتر رفع مسئولیت و ارجاع موضوع به  کنند، ا مواضعی که ھمکاران او اتخاذ میام. خواھد کوشید

ی  دلیل چنین برخوردی چیست؟ آيا اين برخورد به معنی پشت کردن به وعده. ھا است ساير ارگان
  انتخاباتی است؟

  

و با توجه به  دیدی که من نسبت به آقای روحانی دارم، این است که ایشان بسیار شخصیت دیپلماتیکی دارند
آقای . اند ھای دیپلماتیکی ھم به دست آورده المللی، دیپلماسی و مذاکره، توانایی ی بین ھا حضور در عرصه سال

ھا اظھارنظر  وقت صراحتًا و مستقیم در مورد حصر و یا حبس ھا و در تبلیغات انتخاباتی ھیچ روحانی در مناظره
شان  ردند که از بسیاری از جمالت ایشان در حین کمپین انتخاباتیدقیقی نکردند، ولی ھمواره به نوعی صحبت ک

شد این برداشت را کرد که دارند در مورد حصر خانم رھنورد و آقایان موسوی و کروبی و زندانیان  شک می بی
  .کنند سیاسی صحبت می

شدند که توانایی ورود به بینانه قضاوت کنیم، آقای روحانی متوجه  اما بعد از به قدرت رسیدن، اگر بخواھیم خوش
ھای سیاسی به قدری زیاد  یعنی مخالفت از سمت شخص اول نظام، سپاه و دیگر گروه. این عرصه را ندارند

اگر ھم بخواھیم کمی با دید شک به آقای روحانی نگاه کنیم، . است که ایشان توانایی حل این موضوع را ندارند
که قادر به حل این موضوع نیستند، به ھمین علت صراحتًا در این دانستند  توان گفت که ایشان از قبل می می

دانستند که این بخش  ولی چون در آن زمان به رأی این بخش از جامعه نیاز داشتند و می. مورد صحبت نکردند
تواند نه تنھا خودش رأی بدھد، بلکه رأی اطرافیانش را ھم کسب کند،  جریان فعالی است و نسل جوان می

  .وقت تکذیب نکردند م ھیچایشان ھ

رسد که در حال حاضر، عمًال آقای روحانی  بینانه و چه بدبینانه، به نظر می در ھر صورت، نھایتًا چه با دید خوش
شان را بر روی مسائل سیاست  ھای سیاسی ندارند و تمرکز ای برای رفع حصر و یا آزادی ھیچ طرح و برنامه

  .اند ضعیت اقتصادی قرار دادهای و بھبود و خارجی، حل بحران ھسته

  

به این ترتیب، ارزیابی شما این است که دولت آقای روحانی تالشی در جھت رفع حصر و حبس و 
  کند؟ آزادی زندانیان سیاسی نمی

  

ھای اطرافیان و مشاوران  شوند و با توجه به صحبت ھای مختلفی که در دولت روحانی دیده می با توجه به نشانه
توان این قضاوت را داشت که ایشان  اند، می ای ھم که داشته کرد جسته گریخته ودشان و عملایشان و حتی خ

را  -ی آنند ھا که زیرمجموعه ھای سیاسی و حصر و حبس و آزادی-ی سیاست داخلی  فعًال قصد ورود به عرصه
توان گفت در فضای  می در نتیجه،. دانستند که توانش را ندارند اند و یا از قبل می ندارند، چون متوجه شده

ھا و  ی تحریم وغم خود را روی دو موضوع اقتصاد و مسئله سیاسی تفاوتی ایجاد نشده و آقای روحانی تمام ھّم
  .روابط خارجی ایران قرار داده است

   



  

  

  

  

  

  
   

 جنبش سبز در زیر پوست جامعھ رشد می کند
  مصاحبه با فرزانه عظیمی

  اتحاد جمھوری خواھان ايران استی مسئول ھیئت سیاس

 

سه سال از حصر خانم زھرا رھنورد و آقايان میرحسین موسوی و مھدی کروبی و بیش از چھار   .١
گويند که جنبش سبز به  گردانندگان حکومت می. گذرد سال از زندانی کردن فعالین جنبش سبز می

ر برای حکومت خطری ايجاد اگر جنبش سبز به تاريخ پیوسته باشد، ديگ. تاريخ پیوسته است
کنند؟ چرا اين ھمه علیه  دارند و زندانیان سیاسی را آزاد نمی ھا حصر را برنمی پس چرا آن. کند نمی

  کنند؟ ھای خیابانی علیه آن صرف می کنند و ھزينه کالنی را برای نمايش تبلیفات می "مرده"جنبش 
  

ترین حرکت زنده ترین و سراسری  ایران و سراسر جھان پیدا کرد،ای که در سبز با ابعاد و دامنه به نظر من جنبش
    .ایرانیان پس از انقالب بھمن بود، با این فرق که این بار شکل مبارزه، مسالمت آمیز و فارغ از خشونت بود

سبز و تجربه شیرین ھمصدایی و ھمآوایی  حرکت یکپارچه بسیاری از ایرانیان در سراسر جھان در آستانه جنبش
 ۴بازتاب یافت، بذری بود که » رای من کو«ھای مدنی آنان که در شعار برای بیان خواست  میلیونھا نفر از ایرانیان،
ای در ذھنیت تاریخی ایرانیان و جھانیانی ھا چنان ریشهاین نھال سبز در طی این سال. سال پیش کاشته شد

. س و وحشت مخالفان این جنبش را سبب می شودای از آن، ترکه شاھد آن بودند دوانده است، که ھر نشانه
ھای کالن برای پایان دادن به آن، و فشار به فعاالن و اعالم این که جنبش سبز مرده است و صرف ھزینه

ھا و باالخره ادامه حصر خانم زھرا رھنورد و آقایان موسوی و کروبی، تنھا تالشی کنشگران سبز و بازداشت آن
    .خواھان استخاموش کردن این جنبش وسیع اجتماعی از سوی اقتدارگرایان و تمامیت عبث برای پایان دادن و

و نقطه عطفی جدید در رابطه    خواھی مردم کشورمانسبز ادامه بیش از صد سال جنبش دمکراسی جنبش
- ھای خویش را در شعارھای مشخصی متبلور کرده است که در راس آناین جنبش خواست. مردم و حکومت بود

  . .ھا گردن نھادن به حق مردم در انتخاب کسانی است که بر آنان حکومت می کنند

  
  ای چه نقشی در حصر و حبس دارد؟ آقای خامنه  .٢

  
است، با توجه به دخالتی که ایشان در فقیه را به عھده گرفته» مطلقه«ای نقش والیت از زمانی که آقای خامنه

ای دستور تصور کرد که اتفاقی در این حد بیافتد، بدون آن که آقای خامنهتوان ریزترین امور کشور می کنند، نمی
در رابطه با حصر و حبس، با توجه به . این کار را داده باشد و یا حداقل مھر تایید خود را روی آن گذاشته باشد

خود را با موافقت   ای است که ھنوزاخبار و اطالعاتی که بخشی علنی ھم شده است، فعال این آقای خامنه
ای تصمیم به پایان دادن به حصر و حبس آقایان موسوی و اگر آقای خامنه. پایان دادن به آن، اعالم نکرده است

  .کروبی و خانم رھنورد بگیرد، ھیچ مقام رسمی و غیررسمی دیگری، قادر به نادیده گرفتن آن نخواھد بود

 



اد که برای رفع حصر و آزادی زندانیان آقای حسن روحانی در جريان کارزار انتخاباتی قول د  .٣
کنند، بیشتر رفع مسئولیت و ارجاع  اما مواضعی که ھمکاران او اتخاذ می. سیاسی خواھد کوشید

دلیل چنین برخوردی چیست؟ آيا اين برخورد به معنی پشت کردن . ھا است ر ارگانموضوع به ساي
  به وعده انتخاباتی است؟

  
ھا او را پیروز انتخابات کرد و با توجه به مجموعه نیز می داند که ھمین وعدهبه نظر من خود آقای روحانی 

اقداماتی که آقای روحانی و دولت ایشان تا بحال انجام داده است، به نظر نمی رسد که آقای روحانی بخواھد و 
تظار داشته باشد که چرا که در آن صورت آقای روحانی نباید ان. ھای انتخاباتی خود پشت کندیا بتواند به وعده

رسد که دولت روحانی توان مقابله با خواست رھبری و به نظر می. ھای او اعتماد کنندمردم دوباره به وعده
به ھمین جھت تقویت مبارزه مدنی یا بعبارتی زنده نگه . نیروھای تحت حمایت ایشان برای ادامه حصر را ندارد

تنھا فشار این جنبش و اوج . اھمیت بسیار باالیی برخوردار است داشتن آماج، اھداف و مطالبات جنبش سبز، از
ای را مجبور به گرفتن خواست آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حصر است که ممکن است آقای خامنه

ھا و نتایج اقتصادی و سیاسی ھمان طور که در عرصه سیاست خارجی نیز فشار تحریم. گردن نھادن به آن کند
  .کرد» نرمش قھرمانانه«بر را وادار به آن، رھ

  
جنبش زنده و پايدار است و يا اين که به  شما چه ارزيابی از جنبش سبز داريد؟ به نظر شما، اين  .٤

  گذشته تعلق دارد؟

  
ھای ھا از خواستآن. به نظر من جنبش سبز در ذھن و دل میلیون ھا ایرانی که آن را بوجود آوردند، زنده است

ھا با زندگی روزمره و حیات سیاسی و اجتماعی آنان گره خورده چرا که این خواست. اندنشستهخود عقب ن
این که شکل بروز آن به دلیل ادامه . پذیر نبودانتخابات اخیر و نتیجه آن نیز، بدون حضور این جنبش امکان. است

به نظرم جنبش . ش به گذشته تعلق دارداست، نباید ما را به این نتیجه برساند که این جنبھا تغییر کردهسرکوب
سبز در بطن جامعه ما ریشه دوانده است و به آرزوھا و آمال آزادیخواھانه و حقوق شھروندی مردم کشور ما 

اما بسیاری که خود در خواب زمستانی به سر می برند، توان دیدن و حس . پیوندی ناگسستنی خورده است
در زیر پوست جامعه رشد می کند و روزی که به قدر کافی بزرگ و تنومند جنبش سبز . کردن این جنبش را ندارند

ای نخواھد داشت جز گردن نھادن به مطالبات به حق شد، ھمه را مجبور به دیدن خود می کند و حکومت نیز چاره
  .این جنبش

   



 

 جنبش سبز در ھمھ جا و ھمھ چیز نفوذ کرده است
  مصاحبه با سیامک فرید

  اکثریت -فعال جنبش سبز و عضو سازمان فدائیان خلق ایران 

 

سه سال از حصر خانم زھرا رھنورد و آقايان میرحسین موسوی و مھدی کروبی و بیش از چھار 
گردانندگان حکومت می گويند که جنبش سبز به . سال از زندانی کردن فعالین جنبش سبز می گذرد

تاريخ پیوسته باشد، ديگر برای حکومت خطری ايجاد نمی اگر جنبش سبز به . تاريخ پیوسته است
پس چرا آنھا حصر را برنمی دارند و زندانیان سیاسی را آزاد نمی کنند؟ چرا اين ھمه علیه . کند

 تبلیفات می کنند و ھزينه کالنی را برای نمايشھای خیابانی علیه آن صرف می کنند؟" مرده"جنبش 

  

بدیھی است که اگر در این . سرکوب و خفه کردن جنبش سبز بوده استسال  ٤تمام تالش حکومت در این 
ھایی را که در سر داشته، عرصه موفق شده بود می بایست یک یا چند گام به پیش بردارد و باالخره برنامه

   سال دوران احمدی نژاد ٨اما آنچه شاھدش بودیم عقبگرد حکومت از برنامه ھایی بود که در طی . عملی نماید
  .بال می کرددن

بلکه دو دیدگاه کامًال . جنبشی که برای پس گرفتن آرا به راه افتاد فقط برای اعتراض به تقلب انتخاباتی نبود
خود در بند اول منشور جنبش سبز به اھداف  ١٨میرحسین موسوی در بیانیه . اندمتفاوت در مقابل ھم قرار گرفته

جمله تاکید مکرر به آزادی و حقوق شھروندی و شفاف سازی پردازد که از آن ھای جنبش سبز میو برنامه
ھای عوامفریبانه در در ھمین منشور میرحسین موسوی ازماجراجویی. اقتصادی در آن بسیار برجسته است
تمام این اھداف و برنامه ھا سه سال بعد از طرف حسن روحانی دوباره . تعامالت بین المللی سخن می گوید

این خواسته ھا شکل گرفته است ھم   جنبشی که گرداگرد. ال مردم را بدست می آوردطرح می شود و استقب
  .ھای مخالفان ھم رسیده استاکنون قدرتمندتر از ھمیشه تا در خانه

ھای قبلی خود بود؛ ھمانی که بروی کار آمدن دولت حسن روحانی یک عقب نشینی آشکار حکومت از برنامه
ھای قبلی اشتباه بودن آنھا زیرا از نظر وی مشکل برنامه. فورمولبندی کردعلی خامنه ای نرمش قھرمانانه 

وی زمان فعلی را مناسب پیش بردن سیاستھای سابق نمی داند . نیست بلکه فاکتور زمان است که اھمیت دارد
  .و یا این طور وانمود می کند تا خدشه ای به محق بودنش وارد نیاید

  

  و حبس دارد؟ آقای خامنه ای چه نقشی در حصر

  

به نظر نمی رسد علی خامنه ای با آزادی رھبران نمادین جنبش سبز قبل از این که از مواضع قبلی خویش توبه 
کنند موافقت کند، آن ھم به این دلیل بسیار روشن که در چنین صورتی آزادی آنھا به عنوان یک شکست برای 

از طرفی برایش . رد و کروبی محسوب خواھد شدعلی خامنه ای و یک پیروزی برای میرحسین موسوی،رھنو
وضعیت . مشخص نیست که در صورت این شکست و آن پیروزی چه عواقبی دامنگیر حکومت وی خواھد شد

بھترین حالت برای وی توبه سران . فعلی برای خامنه ای ھم آسان نیست و ھمه فشارھا متوجه وی است
حالت دیگر . نون با مقاومت سران نمادین جنبش روبرو شده استجنبش و تقاضای عفو از طرف آنھا است که تا ک

آید که بر می  از تحلیل سخنان برخی مسئولین چنین. گرفتن تعھد از آنھا برای سکوت پس از پایان حصر است
را ممکن می » سران فتنه«یک طرف کسانی تنھا در صورت توبه آزادی . گفتگوئی در این مورد در جریان است

اند که رھبران نمادین جنبش سبز را به آید گویا تالش کردهھای برخی دیگر بر میر مقابل آن چه از گفتهدانند و د
آنچه که تا کنون واضح است این رھبران به توبه و یا سکوت . دادن تعھد به سکوت پس از پایان حصر راضی نمایند



ای مایل است راھی آبرومندانه برای  رفی خامنهاز ط. انداند و ھر دو این پیشنھادھا را رد کردهگردن ننھاده
خامنه ای . اما مقاومت میرحسین و رھنورد و کروبی وی را نیز در حصر قرار داده است. خالصی از این وضع بیابد

بسیار نگران است که اگر آنھا را آزاد و یا حتی محاکمه کند ممکن است مثل ریختن بنزین بر روی شعله پنھان 
  .ه مشتعل شودباشد و دوبار

  

آقای حسن روحانی در جريان کارزار انتخاباتی قول داد که برای رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی 
اما مواضعی که ھمکاران او اتخاذ می کنند، بیشتر رفع مسئولیت و ارجاع موضوع به . خواھد کوشید

پشت کردن به وعده دلیل چنین برخوردی چیست؟ آيا اين برخورد به معنی . ساير ارگانھا است
  انتخاباتی است؟

  

راه حلی که حسن روحانی برای پایان دادن به حصر به شکلی غیرمستقیم از زبان دیگران بیان کرده است، آزادی 
آن طور که به نظر می رسد سران . سران جنبش در صورت پذیرش سکوت پس از آزادی از طرف آنھا بوده است

عصبانیت سخنگوی قوه قضائیه محسن اژه ای که دوباره بر لزوم توبه آنان . اند جنبش چنین پیشنھادی را نپذیرفته
  .تاکید می کرد قبل از ھر چیز به دلیل پاسخ رد دادن تعھد به سکوت از طرف رھبران سبز بود

در مورد رفع حصر ھم . حسن روحانی در مورد سیاست خارجی با ھمه موانع موجود پیروزی درخشانی داشت
گفته است که در این مورد تالش خواھد کرد و این بدان معنی است که آزادی زندانیان در اختیار رئیس وی ھمواره 

اما . جمھور نبوده و نیست ولی وی می تواند با استفاده از وزن سیاسی خود برای آزادی آنھا تالش کند
د که عدم توجه به این انتظارات واقعیتھای جامعه نشان می دھد که مردم انتظاراتی به مراتب بیشتر از وی دارن

انتقاداتی که از وی آغاز گشته اند نشان می دھند که رای . مردمی را از وی کمرنگ کند   می تواند حمایت
از سوی دیگر مخالفان روحانی در . دھندگان به وی صبرشان حد و حدودی دارد که روحانی باید آن را در نظر بگیرد

برخی از نمایندگان مجلس و . در سیاست خارجی بسیار کوشا ھستند حکومت در خنثی کردن تالشھای وی
تالشھایشان را برای به شکست کشاندن سیاست   فرماندھان سپاه و برخی از روحانیون تندرو مثل مصباح یزدی

  .ای و تنش زدائی آغاز کرده اندھای ھسته

درت و توان وی برای اجرای این تعھدات ھای انتخاباتی به نفع حسن روحانی است ولی قاز آنجا که تحقق وعده
. از این جھت نمی توان گفت وی به وعده ھای خود پشت کرده است. بدون رضایت خامنه ای بسیار محدود است

او اگر بتواند فورمول جادوئی بیابد که ھم رھبران جنبش و ھم رھبر را راضی کند، خواھد توانست این وعده خود 
  .ی رسد وی در این مورد حداقل تاکنون به بن بست رسیده باشداما به نظر م. را عملی کند

تیم حسن روحانی بیشترین توان خود را تا کنون بر روی مسئله ھسته ای و تنش زدائی گذاشته اند و با رضایت 
رسیدن به توافق شش . تلویحی رھبری توانسته اند بخوبی با وجود مخالف خوانی ھا برنامه خود را پیش ببرند

ھسته ای پیروزی بزرگی برای حسن روحانی بود اما وی نتوانست ھمزمان بر روی مسائل داخلی زوم کند ماھه 
فشار قوه قضائیه و مجلس جمھوری اسالمی به دولت تا حد کارشکنی جلوه می . و تعھدات خود را اجرائی نماید

  .کند و تلویزیون ضرغامی بنای ناسازگاری را با وی نھاده است

  

ابی از جنبش سبز داريد؟ به نظر شما، اين جنبش زنده و پايدار است و يا اين که به شما چه ارزي
  گذشته تعلق دارد؟

  

خشونت از طرف . با این که جنبش در خیابان شکل گرفت ولی نمی توانست ھمواره به ھمان شکل باقی بماند
حکومت موفق شد جنبش . ی کردحکومت و کشتار ده ھا معترض البته نقش بارزی در تغییر شکل دادن جنبش باز

ھنرمندان . سبز را از خیابان برچیند، ولی پس از آن چه اتفاقی افتاد؟ این جنبش به ھمه جا و ھمه چیز نفوذ کرد
موسیقی رسمی و . و شاعران بسیاری با تاثیر از جنبش و خواسته ھای آن به تولید شعر و ادبیات پرداختند

ھمین جشنواره . عرصه ھای ھنری تحت تاثیر بی بدیل جنبش سبز قرار دارند زیرزمینی، سینما و بسیاری دیگر از
. فیلم فجر که ھفته پیش جریان داشت، کامًال متاثر از جنبش سبز بود و نتوانست دامن خود را از جنبش جدا کند

بیسابقه به شکل   »من عصبانی نیستم«به جشنواره راه نیافت و جوایز فیلم » آشغالھای دوست داشتنی«فیلم 
ھجوم مردم برای دیدن این فیلم که در سینماھا اکران . ای پس گرفته شدند و فیلم از دور مسابقه کنار نھاده شد

این مردم به دنبال چه اند و چه در این فیلم ھا می بینند که این گونه برای تماشایش صف . شد تماشائی بود
ریشه دوانده » رای من کجاست؟«نشان از آن دارد که جنبش می بندند و ساعتھا به انتظار می مانند؟ ھمه اینھا 

حکومت اسالمی به دالیل . تبدیل شده است» حقوق شھروندی«و با باال بردن مطالبات خود به یک جنبش 
تمام تالش حکومت . عدیده قادر به سرکوب جنبش سبز نشد و یکی از آن دالیل شکل مبارزه بی خشونت است

  .خشونت آمیز به شکست انجامید  برای راندن جنبش به فاز

آری این جنبش زنده و پایدار و پویاست و آن چه مرده است حکومتی است که نه پویندگی دارد و نه قادر به 
  .بازسازی و ترمیم خود است



 
  

 جنبش سبز و فرصت برای برآمد مجدد
  مصاحبه با علی صمد فعال جنبش سبز

  )اکثریت(و عضو سازمان فدائیان خلق ایران 

 

سه سال از حصر خانم زھرا رھنورد و آقايان میرحسین موسوی و مھدی کروبی و بیش از چھار 
گردانندگان حکومت میگويند که جنبش سبز به . سال از زندانی کردن فعالین جنبش سبز میگذرد

. نمیکنداگر جنبش سبز به تاريخ پیوسته باشد، ديگر برای حکومت خطری ايجاد . تاريخ پیوسته است
" مرده"پس چرا آنھا حصر را برنمیدارند و زندانیان سیاسی را آزاد نمیکنند؟ چرا اين ھمه علیه جنبش 

  تبلیفات میکنند و ھزينه کالنی را برای نمايشھای خیابانی علیه آن صرف میکنند؟

  
استبدادی سعی  ھمشیه در حکومت ھای استبدادی و دیکتاتوری ارگان ھای امنیتی و سران این نوع نظام ھای

می کنند تصویری کوچک و ضعیف از اپوزیسیون خود در جامعه ارائه دھند و غالبًا این گونه تبلیغات ھیچ سنخیتی 
این موضوع جای سوال دارد که چگونه . با واقعیت جامعه و بویژه با موضعگیری سران چنین حکومت ھایی ندارد

ه ھمراه ھمسر یکی از آنھا بصورت غیر قانونی بیش از سه می شود دو نفر از رھبران نمادین جنبش سبز را ب
سال در حصر و حبس نگه داشت و عالوه بر آنھا چند صد نفر دیگر از زنان و مردان ایران زمین را که برای دفاع از 
حق رای خود، برای آزادی و حقوق بشر علیه تبعیضات و بی عدالتی ھا دست به اعتراضات مدنی و مسالمت 

خیابانھا زده اند را در زندانھا بصورت ظالمانه و ناعادالنه زندانی کرد و ھمه آنھا را از بسیاری از حقوق آمیز در 
اجتماعی و مدنی خود محروم کرد و بیش از صد نفر از آنھا را ھم در خیابانھا، در زیر شکنجه در زندان ھا کشت و 

نبش راه انداخت و در آخر ھم اعالم کرد که دیگر کار بعد ھم آمد و به دروغ، تبلیغات و ضد تبلیغات علیه این ج
 !سبزھا تمام شد و آنھا دیگر برای ھمشیه مردند

مقامات امنیتی، . اما این نوع دروغ ھا آنقدر توخالی است که حتی خودی ھایشان ھم نمی توانند باور کنند
در سخنرانی ھا، در صدا و سیمای نظامی و ارگان ھا و شخصیت ھای مختلف نظام، دروغ ھای بی پایان خود را 

ضرغامی، در کیھان شریعتمداری و در فضای مجازی مدام تکرار و تکرار می کنند و در بسیاری موارد ھم با 
اما ! فشارھای دیگر ھمراه می سازند تا شاید به خیال خودشان تبلیغاتشان کارساز شود  چاشنی تھدید و انواع

ت که در جامعه و در میان قشرھا و طبقات مختلف، درخواست ھا برای واقعیت چنین رفتاری نشانگر این اس
خود آقای روحانی بارھا مستقیم و غیرمستقیم از رفع حصر . آزادی رھبران جنبش سبز رو به افزایش است

اگر موضوع رفع حصر بعنوان یک معضل جدی برای نظام مطرح نبود قاعدتًا روحانی ھم چیزی . صحبت کرده است
حتی اگر ھم فرض کنیم که ایشان در انتخابات ریاست جمھوری برای کسب رای سبزھا موضوع رفع . !نمی گفت

حصر و آزادی زندانیان سیاسی را مطرح کرده باشد باز این موضوع بیانگر این حقیقت است که ایشان مطالبات 
نان در نظام از اھمیت برخوردار نیرویی را طرح کرده است که در جامعه دارای نفوذ و پایگاه است و این موضوع آنچ

شده است که رئیس جمھور و کابینه اش و انواع مختلف ذوب شدگان در والیت فقیه را وادار به موضعگیری می 
  .کند

صدایش در داخل کشور نیست که شنیده می شود بلکه در سطح   رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی فقط
قات و دیداری که با سران دولت آقای روحانی صورت می گیرد چنین جھانی، در ھر ارگان، کنفرانس، جلسه، مال

نھادھا و فعاالن ایرانی و گروھھای بین المللی حقوق بشری، چندین بخش مختلف . مطالباتی مطرح می شوند
سازمان ملل متحد، از جمله گروه بازداشتھای خودسرانه و گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژۀ حق 

ادی اجتماعات و انجمن ھای مسالمت آمیز، و گزارشگر ویژۀ دستگیریھای خودسرانه ول کن قضیه نیستند و آز
فشار به دولت و . مکررًا و دائمًا از دولت ایران می خواھند تا رھبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی را آزاد کنند

  .رھبران جمھوری اسالمی بسیار باالست

. دیگر حکومتی و ولی فقیه با این فشارھای داخلی و جھانی مانده اند که چه کننددولت روحانی، ارگان ھای 
صداھا برای آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر، حبس و رعایت حقوق بشر آنقدر بلند و رساست که کسی نمی 



به به ھمین خاطر است که انواع ارگان ھای امنیتی، حراستی و صدا و سیمای ضرغامی . تواند منکرش شود
ھمراه ده ھا ارگان وابسته به رھبری به تکاپو افتاده اند و با پخش انواع دروغ و شایعه، با انجام سانسور و 

آنھا . ھمه کار می کنند که این صداھا شنیده نشوند و خاموش شوند... محدودیت، تھدید و فضا سازی و 
  .بدجوری به مخمصه افتاده اند و راه در رو ھم ندارند

عه ھم آقای روحانی و دولتش حسابی توسط جامعه مدنی و سبزھا و بخش بزرگی از مردم تحت در سطح جام
فشارند و دائمًا به عرض رئیس جمھور روحانی می رسانند که پس قول و قرارھای قبل از انتخابات و پس از 

میشود؟ روحانی انتخابات چی شد؟ کی اقدامات دولت را برای رفع حصر و آزادی ھمه زندانیان سیاسی زمینی 
و او خوب می داند اگر ! ھم خوب می داند که نمی شود نسبت به انتظارات مردم بی عمل و بی پاسخ باقی ماند

موضعگیری ھای . اقدامی نتواند سازمان دھد حمایت رای دھندگان از او در دور دوم با مشکل روبرو خواھد شد
گر رو راست با مردم نباشد و واقعیت ھا را نگوید تمام کاسه او ا. گاه و بی گاه او ھم ناشی از این مراجعات است

  .و کوزه ھا بر سر او خواھید ریخت و رھبر، راست افرادی و دیگر ذوب شدگان در والیت ھم ھمین را می خواھند
  

حکومتی ھا ھنوز در تبلیغات بیرونی خود می خواھند چنین وانمود کنند که این جنبش زنده نیست اما ھمه 
ای حکومتی خوب می دانند که جنبشی که از میان اقشار و طبقات گوناگون پرچم سبزی را با انگیزه خودی ھ

انباشت مطالبات در . ھای متفاوت، رنگارنگ و با خواسته ھای مشترک بلند کرده، قصد خاموشی زودرس را ندارد
مگر می شود . تھا گذشتساله گذشته آنقدر افزایش یافته که نمی شود براحتی از توجه به این خواس ٣٥

و جزم کرده و علیه تبعیض و بی عدالتی    جنبشی را که برای مشارکت در سرنوشت کشور و منافع ملی آن عزم
بپا خواسته را براحتی سرکوب و حذف کرد؟ البته امکان دارد با سرکوب، شکنجه و زندان برای مدتی تجمعاتش را 

نبش سبز آنقدر باالست که می شود صدایش را باز با قدرت و مانع شد اما اگر موقعیت فراھم شود ظرفیت ج
این حقیقت را ھمه می دانند و رھبر حکومت ھم . طنین بیشتری برای تغییر، بصورت علنی در جامعه دوباره شنید

  .آنرا خوب می فھمد و اتفاقا از ھمین ھم بیم و ترس دارد

ن موسوی و کروبی را بدنبال خواسته ھای منطقی این واقعیتی است که جنبش سبز موفق شد و توانست آقایا
خوشبختانه دو رھبر این جنبش نیز استعداد، تجربه برای فھم این موضوع را از خود . و دمکراتیک خود بکشاند

، ارتباط و اعتماد میان مردمی که معترض به رای گم شده یا حذف شده ٨٨حوادث سیاسی سال . نشان دادند
آقایان موسوی و کروبی تقویت کرد و بدین ترتیب نقش و اتوریته آنھا در میان جنبش سبز  خود بودند را در عمل با

مقاومت موسوی و کروبی و نفوذ کالم موسوی در . و سازمان ھای متنوع و رنگارنگ آن بشدت افزایش یافت
آقای موسوی و  مواضع و تحلیل ھای. جنبش سبز که جنبشی رنگین کمان و متنوع بود، از اتوریته برخوردار شد

آنھا در این مبارزه بر . مقاومت ایشان در برابر نیروی استبداد موقعیت ایشان را در راس جنبش سبز تثبیت کرد
ضرورت گردن گذاشتن به آرای مردم در یک انتخابات آزاد تاکید کردند و بصورت علنی ھم اعالم کردند که قبول رای 

آنھا تا امروز ھم بر سر پیمان ! به ھیچوجھی کوتاه نخواھند آمد مردم برایشان یک اصلی اساسی است و از آن
   .خود با مردم عقب نشستند و ھمه اخبار و اطالعات از حصر، حاکی از این واقعیت است

  

  آقای خامنه ای چه نقشی در حصر و حبس دارد؟

  
اسالمی ھم بازیگری  اصال خود قوانین اساسی جمھوری. ایشان نقش درجه اول را در این عرصه بازی می کند

واقعیت کنونی در حکومت نشانگر این است که رھبر حکومت علی . نقش اول را به ایشان محول کرده است
به ھمین . خامنه ای بدنبال تنش زدایی در سیاست ھای داخلی ھم پا با سیاست ھای بین المللی نیست

ص پروژه ھسته ای و لغو تحریم ھای خاطر ھم است که آقای روحانی فقط بدنبال مصالحه با غرب در خصو
اما شرایط . اقتصادی به میدان آمده است و در این عرصه ھم تاکنون از حمایت خامنه ای برخوردار شده است

وخیم اقتصادی و بیکاری    امروزی ایران در وضعیتی است که نمی شود بدون فضای باز سیاسی به شرایط
وضع آنقدر خراب و متزلزل است که فقط با یک توافق بین المللی . گسترده نسل جوان کشور، سر و سامان داد

که در جای خودش می تواند مثبت باشد، نمی شود پاسخگوی انبوه مطالبات اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی 
و حسن . ادامه وضعیت کنونی در جامعه به نفع ولی فقیه علی خامنه ای و راست افرادی نیست. مردم شد

از او انتظاراتی دارند که اگر به آن انتظارات توجه الزم صورت نگیرد می تواند    که مردم روحانی ھم می داند
  .حمایت مردمی رئیس جمھور را کاھش دھد

بنابراین تردیدی نیست که تصمیم گیری درباره وضعیت رھبران در حصر جنبش سبز بیش از ھمه به عھده آقای 
ز ذوب شدگان والیت فقیه بارھا متذکر شده اند که تصمیم به بسیاری ا. ای رھبر جمھوری اسالمی است خامنه

  .انجام شده و در نتیجه تغییر این وضعیت نیز تنھا با نظر ایشان امکانپذیر خواھد شد" آقا"حصر با نظر شخصی 

تا امروز مسئولین ایجاد حصر رھبران جنبش سبز، ھیچ پاسخ حقوقی و قضایی، برای این اقدام غیرقانونی خود 
ظرف سه سال گذشته موسوی، کروبی و رھنورد رسمًا متھم به انجام ھیچ جرمی نشده اند و . ح نکرده اندمطر

ھر چند که موسوی و کروبی ھر دو خواھان برگزاری دادگاه برای رسیدگی . حتی مورد محاکمه نیز قرار نگرفته اند
امروز ھمواره این درخواست اصولی و شود اما تا  ھا زده می به اتھاماتی شده اند که از سوی حکومت به آن



آنھا ھمچنان در . مسوولیتی مقامات قضایی جمھوری اسالمی مواجه شده است اعتنایی و بی منطقی با بی
به نظرم ھمچنان می بایست  .طی سال ھای گذشته بدون تفھیم اتھام و یا محاکمه تحت حصر خانگی مانده اند

ل و خارج از کشور ادامه یابد تا بلکه به اقدام غیرانسانی نگھداری فشار به راس نظام و دولت روحانی در داخ
موسوی، کروبی و رھنورد در حصر خانگی و بدون دادرسی عادالنه پایان داده شود و به ھمراه آنان صدھا زندانی 

   .سیاسی در زندان ھای جمھوری اسالمی نیز آزاد شوند

  

ول داد که برای رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی آقای حسن روحانی در جريان کارزار انتخاباتی ق
اما مواضعی که ھمکاران او اتخاذ میکنند، بیشتر رفع مسئولیت و ارجاع موضوع به . خواھد کوشید

دلیل چنین برخوردی چیست؟ آيا اين برخورد به معنی پشت کردن به وعده . ساير ارگانھا است
  انتخاباتی است؟

  
ر حصر رھبران جنبش سبز راحت شوند زیرا برای حکومت و بویژه رھبر آن ظرف مدتھاست که می خواھند از ش

اتفاقًا یکی از راه ھای موفقیت در مبارزه این است که . سه سال گذشته این موضوع بسیار پرھزینه بوده است
قب اگر چنین شود ع. جنبش ھای اعتراضی یا اجتماعی چنان عمل کنند که حکومت مجبور به دادن ھزینه شود

در سه سال گذشته رھبری نظام بابت حصر رھبران . نشینی حکومت دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد
جنبش سبز مجبور به پرداخت ھزینه شده است و این دلنشین و روحیه برانگیر برای مبارزه فعالین جنبش 

کشورمان به این تجربه مثبت در اپوزیسیون و کًال دمکرات ھا و آزادیخواھان چپ . دمکراتیک مردم ایران است
در مبارزه ھزینه دادن نباید فقط یک جانبه باشد و حکومت ھم . مبارزتشان مناسب است بیشتر توجه نشان دھند

اگر این نوع مبارزه بر حکومت تحمیل نشود، . باید بابت سرکوب، حذف، حصر و حبس منتقدین ھزینه پرداخت کند
  .اھند شدجنبش ھا براحتی سرکوب و خاموش خو

در صحبت ھا و موضعگیری ھای اخیر مقامات مختلف نظامی و امنیتی نزدیک به رھبری حکومت از توبه، 
اگر . پشیمانی، سکوت، عذرخواھی رھبران جنبش سبز به کرات برای رفع حصر و حبس شنیده می شود

از زبان ھمین رھبران ریز و  بخواھیم صحبت ھای امروزین این افراد و ارگان ھا را با سال ھای اول و دوم حصر
. درشت جمھوری اسالمی مقایسه کنیم براحتی می توانیم بینیم که ادبیات سیاسی آنھا نیز عوض شده است

مثال در سال ھای گذشته صحبت از محاکمه، زندان طویل مدت، عامل اسرائیل و امریکا، جاسوس و سخنگویان 
توسط ... ، خائنین به نظام و مردم، مفسد فی االرض وسازمان ھای اطالعاتی و امنیتی دولت ھای خارجی

اما . جریانات وابسته به راست افراطی و رھبری نظام بسیار علیه رھبران در حصر جنبش سبز شنیده می شد
آنھا امروز دست به عقب نشینی زده اند و فقط از توبه یا حداقل در صورت آزادی از سکوت صحبت به میان می 

بودن ادامه حصر بدلیل افزایش فشار اجتماعی در داخل و خارج از کشور آنھا را مجبور کرده که در  ھزینه آور. آورند
ادبیات سیاسی و مطالبات رھبران و مسئولین مختلف نظامی و امنیتی   ظاھر در رابطه با حصر تغییراتی را در

. ی جنبش سبز محسوب می شودنظام بوجود آورند و به نظرم این عقب نشینی اجباری، موفقیت و پیشرفت برا
نتیجه اینکه فشار بین المللی وقتی با فشار اجتماعی در ایران بر ھم تالقی پیدا می کند می تواند تاثیرات و 

  .تغییرات مثبتی را بر جا بگذارد

این تناقضات را می توان در گفته ھای آقای رئیس جمھور، . در دولت حسن روحانی ما با چند نظر مواجه ھستیم 
  .وزرا و سخنگویان دولت در خصوص حصر به کرات شنید

درباره آزادی رھبران جنبش ." ان. ان. سی"روحانی در حاشیه مجمع جھانی اقتصاد در گفتگویی با شبکه خبری 
یا در جمع ". ماند کس برای ھمیشه در زندان و حصر نمی ھیچ: "گفته ٨٨سبز و بازداشت شدگان پس از انتخابات 

البته این واقعیتی است که آزادی زندانیان . مشابھی را حسن روحانی برای رفع حصر مطرح کرد دانشجویان حرف
مسئولیت مستقیم دارد و این قوه دربست وابسته   سیاسی در حوزه اختیارات رئیس جمھور نیست و قوه قضائیه

اما نباید فراموش کرد که . و ذوب شده در والیت فقیه است و رھبر نظام نقش اصلی در این زمینه بازی می کند
حسن روحانی بعنوان رئیس جمھور از اعتبار و نفوذ الزم اجتماعی و سیاسی برای آزادی رھبران جنبش سبز و 

در ضمن . زندانیان سیاسی برخوردار است و اگر بخواھد می تواند اقدامات روشنی را برای آزادی آنھا انجام دھد
  .به مردم گزارش دقیق و علنی بدھد از روحانی باید خواست که در این خصوص

در کنار اظھارت رئیس جمھور ایران ما با اظھارات حسام الدین آشنا مشاور ارشد دولت روحانی در مصاحبه با 
ایشان مسوولیت رفع حصر را متوجه . نشریه اندیشه پویا که ابتدای دی ماه منتشر شد مواجه ھستیم

ھمه جوانب را که شما . مسئله حصر چند جانبه است"ه است میرحسین موسوی و مھدی کروبی کرده و گفت
اگر او نتواند . او باید تصمیماتی بگیرد. ماند و آن کسی است که تحت حصر است حل کنید باز یک جانب باقی می

یعنی اینکه آقایان موسوی و کروبی و خانم رھنورد  ."شود و یا نخواھد تصمیم بگیرد، کار برای ھمگان دشوار می
بایست مشابه ھمان کاری را کنند که کاندیداھای دولت در مجلس در ھنگام اخذ رای اعتماد به کابینه آقای می 

چنین موضعگیری ھایی از طرف مشاور . حسن روحانی مجبور به توبه یا پشیمانی از کارھای انجام شده، کردند
چگونه در این عرصه عمل خواھد  دولت   ارشد روحانی متناقض با سخنان رئیس جمھور است و معلوم نیست که

    !کرد؟



شما چه ارزيابی از جنبش سبز داريد؟ به نظر شما، اين چنبش زنده و پايدار است و يا اينکه به 
  گذشته تعلق دارد؟

  
من در خالل سه سوال قبلی به عنوان یک فعال جمھوریخواه، سکوالر و دمکرات چپ طرفدار جنبش سبز تالش 

جنبش ھمچنان زنده است و در عرصه ھای مختلف کشور بصورت زنده و فعال حضور کردم نشان دھم که این 
تا امروز توانسته در فعالیت ھای خود روند فرسایش و ریزش  ٨٨به عالوه جنبش سبز از حوادث سال  .موثر دارد

این شکاف در طیف اصولگریان نمونه روشن . درونی جبھه ذوب شدگان در والیت فقیه را شتاب بیشتری دھد
نتیجه این وضعیت، تعضیف موقعیت خامنه ای، جریان راست افراطی و کًال جریان اصولگرایی در . ارزیابی است

   .جامعه شده است

ھمچنین می توان ادعا کرد که ادامه حصر رھبران جنبش سبز یا تداوم سرکوب ھا از طریق ارعاب، احضار، تھدید، 
این جنبش . ت، خود یک شاھد بارز برای زنده بودن جنبش سبز استبازداشت منتقدان و نخبگان و ایجاد محدودی

این جنبش ھمانند آتش زیر خاکستر . به گفته موافقین و مخالفینش در ھمه جا حضورش احساس می شود
فرصت و امکان بیابد بازھم به خیابانھا و اماکن عمومی برای دفاع از آزادی و تغییر شرایط موجود، خواھد . است

ش سبز در جامعه گام به گام با وجود سرکوب و اختناق به پیش می رود و حکومت ھم علیرغم جنب. آمد
پس به جرات . ھایش مبنی بر خاموش کردن جنبش اعتراضی، نسبت به برآمد دوباره آن، ترس و نگرانی دارد ادعا

تدارک و سازماندھی این جنبش در حال . می توان چنین نتیجه گیری کرد که جنبش سبز به گذشته تعلق ندارد
برای برآمد مجدد بیرونی در در یک موقعیت مناسب برای انجام تغییرات اساسی و دمکراتیک در سطوح مختلف 

  .جامعه و کشور است

  با تشکر

   



 
 

 »فرو ریختن جالل و جبروت»
 گرائی با تولد جنبش سبز در ايران اقتدار

 
 یمصاحبه با مرتضی صادق

 تاکثري - کنشگر سیاسی و از اعضای سازمان فدائیان خلق ايران 
 

سه سال از حصر خانم زھرا رھنورد و آقايان میرحسین موسوی و مھدی کروبی و   آقای صادقی،
گويند که  گردانندگان حکومت می. گذرد بیش از چھار سال از زندانی کردن فعالین جنبش سبز می

اگر جنبش سبز به تاريخ پیوسته باشد، ديگر برای حکومت . جنبش سبز به تاريخ پیوسته است
کنند؟ چرا  دارند و زندانیان سیاسی را آزاد نمی ھا حصر را برنمی س چرا آنپ. کند خطری ايجاد نمی

ھای خیابانی علیه آن  کنند و ھزينه کالنی را برای نمايش تبلیغات می" مرده"اين ھمه علیه جنبش 
 کنند؟ صرف می

  
. و پروپاگاند ندارد جنبش سبز نیازی به تبلیغ. خواسته، نیرو، تداوم و رھبری. ھر جنبشی حداقل چھار مؤلفه دارد

ی حاضر ھر چھار مؤلفه را داراست، از این رو به عنوان  من الشمس است که این جنبش تا لحظه  اظھر
توانمندترین جنبش اجتماعی حاضر در سپھر سیاسی ایران نمایان است و به طور قطع به دلیل دارا بودن چھار 

از ھمین روست که مستبدان . لترناتیو دمکراتیک عمل نمایدعنوان یک آ جزء ذکر شده این قابلیت را داراست که به
ھائی اند که نه تنھا به دلیل  دارند چون رھبران در حصر انسان حصر را بر نمی. در ایران از آن به شدت ھراسانند

ه را در دست داشته باشند، بلک" مدیریت کنترل اجتماعی"ء قدرت را پر کرده و  توانند خال محبوبیت اجتماعی می
باید به این نکته توجه داشت که در . توانند حکومت را اداره کنند ی مدیریتی کالن می به دلیل توانمندی و سابقه

که برآمده از انقالب و نامالیمات بعد از آن بوده، در دوران انتقال بسیار دشوار است و قابل " حکومت"ی  ایران اداره
امروز زندانیان سیاسی . سی نیز از این قاعده مستثنی نیستندزندانیان سیا. ی دولت نیست مقایسه با اداره

اند که ... گران سیاسی، اجتماعی، کارگری، زنان، مدنی و عمدتًا از نیروھای توانمند مدیریتی، فکری و سازمان
یکسو و این عوامل موجباتی اند برای تداوم حبس و حصر و زندان از . اقتدارگرایان از حضور آنان در اجتماع نگرانند

 .نمایشھای خیابانی از سوی دیگر

 

 ای چه نقشی در حصر و حبس دارد؟ آقای خامنه

  
عنوان موضوع لحظه  اجازه بدھید برای دقایقی حبس و حصر را چه در کلیت و چه در مورد رھبران جنبش سبز به

  .حاضر از ھم جدا کنیم

در . صرفا عملی و کار بردی آن و نه حقوقی آنخواھم ابتدا تعریفی کوتاه ارائه دھم از حبس و حصر به معنای  می
ای برای تنبیه عوام است، در حالی که حصر به اتخاذ شیوه برای تنبیه خواص و  معنای عمومی، حبس اتخاذ شیوه

ھا به یک دستورات  ای در رابطه با حبس با این تعریف، من معتقدم آقای خامنه. شود یا در موارد خاص اطالق می
ند و وقت دنبال کردن جزئیات را ھم ندارد؛ مگر در مورد زندانیان خاص که البته بعد از جنبش ک کلی بسنده می

  .اما داستان حصر کامًال متفاوت است. ایم ھم به میزان قابل توجه داشته" زندانی سیاسی خاص"سبز ما 



د از انقالب مشروطیت ھم از بع. ی تقریبا ھزار ساله دارد در ادبیات سیاسی اجتماعی ما پیشینه" حصر"ی  کلمه
در زمان محمد رضا شاه پھلوی و . نام اعمال شده است ویژه افراد صاحب در ایران بارھا محصور کردن افراد به

ی بارز و انسان محصور در دوران پس از  دکتر محمد مصدق چھره. کار گرفته شده اهللا خمینی نیز این شیوه به آیت
ی زمان آیت اهللا خمینی  ت عظام شریعتمداری و قمی محصورین پرآوازهوھشت مرداد است و آیا کودتای بیست

ترین  ممکن"اگر ما نگاھی گذرا به اسامی محصوران داشته باشیم، سخت نیست تا دریابیم آنان در کلیت . اند
ھا بلندتر  اجتماعی چند قد و قواره از پایوران حکومت - ی سیاسی رو در عرصه از این. اند زمان خود بوده"گزینان جای
بر اساس . أس ھرم اقتدار ممکن بوده و ھست به این خاطر دستور حصر و تداوم حصر آنان فقط توسط ر. اند بوده

ای جز  ی حصر خانم رھنورد و آقایان کروبی و موسوی در حکومت اقتدارگرایانه امروز، اراده ھمین رویه در قضیه
ای در این حصر  لذا نقش آقای خامنه. ی آن را و نه توان ادامه ای نه توان انجام آن را داشت ی آقای خامنه اراده

 .غیرانسانی، غیرقانونی و حصری که در تضاد آشکار با منافع ملی ماست، نقش منحصر به فرد و یگانه است

  

آقای حسن روحانی در جريان کارزار انتخاباتی قول داد که برای رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی 
کنند، بیشتر رفع مسئولیت و ارجاع موضوع به  ما مواضعی که ھمکاران او اتخاذ میا. خواھد کوشید

دلیل چنین برخوردی چیست؟ آيا اين برخورد به معنی پشت کردن به وعده . ھا است ساير ارگان
 انتخاباتی است؟

  
است، بسیار  ی سیاسی ایران ی امروز جامعه ترین مسئله من فکر می کنم پاسخ به این سئوال که اتفاقا جدی

تر باشد، خطر درغلتیدن به خطا در اتخاذ سیاست در قبال  پاسخ ما ھرچه به این سئوال دقیق. اھمیت است با
ی انتخاباتی آقای دکتر روحانی در کل، و پایان بخشیدن "ھا عمل به وعده"ارزیابی ما از . یابد روحانی کاھش می
ویژه برای  کننده است؛ به چنین مھم و تعیین سئوال ھمدر جزء چیست؟ پاسخ به این ... به حصر، سانسور و

ھای سبز و بنفش  ھا و تفاوت پاسخ این سئوال است که تشابه. کننده در جنبش سبز ھای مختلف مشارکت نحله
نوع پاسخ به این سئوال است که در تعیین سیاست ھر نیرو . کند طلبی دوم خردادی را اشکار می و سبز و اصالح
  .کننده دارد روحانی نقش تعیین نسبت به آقای

دانم ذکر کنم استفاده از کلمات بنفش و دوم خردادی، نه از جھت اطالق بار مثبت یا منفی به این دو  الزم می
اما من چون این سئوال را سئوال مرکزی این روزھا . ھاست جریان، بلکه از باب نشان دادن تفاھمات و تفاوت

اول بگویم که من آقای دکتر روحانی را با توجه به . ای دیگر ارائه کنم شیوه خواھم پاسخم را به دانم، می می
جدا از وقوع (دارترین  ترین و در عین حال آینده مند ترین و ذکاوت مندترین، باھوش شصت و پنج ساله بودنش، از توان

شناسد ھم دنائت  ایشان ھم صداقت را می. دانم ھای کنونی جمھوری اسالمی می شخصیت) حوادث غیرمترقبه
شناسد و ھم ھیئتی عمل کردن  شناسد ھم خباثت را، ھم تشکیالتی عمل کردن را می را، ھم سیاست را می

ی جمھوری اسالمی  ترین چھره ام امنیتی گونه که بارھا گفته آقای روحانی ھمان... را، ھم حوزه و ھم دانشگاه و
به این خاطر در مقطع انتخابات با اشراف . شناسد را میھای گوناگون  رویی است که راه در یک کالم، شب. است

آوردھای  ی امروزی با این دست ی خود باور داشت که جامعه دانست و به این دانسته او می. کامل به صحنه آمد
او با . نگاه داشت" سانسور"و " زندان"، "حصر"شود بیش از این زیر  را نمی" اطالعات" ی  ویژه در عرصه عظیم، به

اما حفظ موقعیتش . بند است ن اشراف به صحنه آمد، شعارھائی داد و به اعتقاد من به شعارھایش ھم پایای
  .تر از ھر چیزی است برایش مھم

که آیا برداشت ما و آقای روحانی از  ی اول این نکته: شایسته است که ما به دو نکته توجه داشته باشیم
ای خود از شعارھایش، باز به شعارھایش وفادار است؟  به برداشته شعارھای او یکی است و دوم آیا او با توجه

برداشت گروھی از ما از شعار رفع . کنم برداشت ما و آقای روحانی از شعارھای او متفاوت است من فکر می
رھبران مبا زه با "عنوان  حصر یعنی آزادی رھبران جنبش سبز از حصر و وجود شرایط برای ایشان که به

اما به باور من، برداشت آقای روحانی از رفع حصر در بھترین باور، رفع حصر و تقلیل . ایفای نقش کنند" ئیاقتدارگرا
ی اول الزم  کنم در وھله من فکر می. است" دھم"و " نھم"ھای  حضور رھبران جنبش سبز در حد ناقدین دولت

قول  نی در راستای ھمان نگاه خود ھم، بهاما آقای دکتر روحا. است ما به این تفاوت دیدگاه توجه داشته باشیم
ھای آن ھمان  ای مواجه شد که از نمونه با مشکالت عدیده" ھا که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل"حافظ 

ی رأی مردمی  کرد که با پشتوانه آقای روحانی تصور می. ناھماھنگی نگاه در دولت خود او به موضوع حصر است
ای قدر این فرصت را خواھد دانست و با  اهللا خامنه شاط به جمع فعاالن سیاسی، آیتی ن و بازگرداندن روحیه

اما متاسفانه این تصور که تصور بعیدالذھن ھم نبود، به . ی پایان گذاردن به حصر موافقت خواھد کرد نقطه
ی  به ھیچ نقطه در نتیجه، امروز موضوع حصر به سه راه موازی برخورد کرده که اصوًال. سرمنزل مقصود نرسید

دوم، . است"استغفار"و " توبه"کنند و آن راه  یکی راھی که اقتدارگرایان به آن دعوت می: رسند مشترکی نمی
به رھبران جنبش سبز از سوئی " تمکین و سازش و سکوت"راھی که رئیس جمھور به آن امید دارد و آن پذیراندن 

حصر برای نظام، از سوی دیگر است و سوم راھی که رھبران  ی ای به مضر بودن ادامه و قانع کردن آقای خامنه
که آقای روحانی  رغم این به باور من علی. است"آزادی بدون قید وشرط "اند که ھمانا  جنبش سبز بر آن پافشرده

وجه موافق وجود یک  ھیچ  ی حصر است، اما به برای استقرار آرامش در جامعه، به صورت جدی مایل به خاتمه
ھائی چون مھندس موسوی و آقای  به رھبری چھره" خواه عتدالت"و در عین حال " اقتدارگرائی"یون ضد اپوزیس



ی آزادی  واسطه رو حاضر نیست به است و از این" بنفش"نیست، " سبز"به عبارتی روحانی . کروبی نیست
ست که سکوئی  ره ایآقای روحانی از نظر شخصیتی و تاریخی چھ. پای ھر ریسکی برود رھبران جنبش سبز به

به . ای کند اهللا خامنه را می جوید که با تکیه بر آن، با چرخشی، پشت به سبزھا و یا با چرخشی پشت به آیت
ھایش ھست اما به شرطی که مطابق تفسیر خود او  بند به وعده توان گفت آقای روحانی پای ھمین خاطر می

 .باشد

  

جنبش زنده و پايدار است و يا اين که به  شما، اين شما چه ارزيابی از جنبش سبز داريد؟ به نظر
 گذشته تعلق دارد؟

  
  .ی گذار ھای مرحله به باور من تولد جنبش سبز برای ایران و ایرانی مصادف بود با گذر از یکی از خطرناکترین پیچ

و  ساالری ھمانا دوران خورد شدن ابھت ترین موضوعات دوران گذار به دمکراسی و مردم یکی از اصلی
است، دورانی است که جامعه دیگر زیر بار تمکین " فصل الخطابی" ی  دوران خاتمه. است" کاریزماتیسم مقتدر"

تواند به جنگ  بار بیاورد، می تواند تلفات جانی سنگین به می. ای باشد تواند دوران پرھزینه این دوران می. رود نمی
دیکتاتوری با دیکتاتور دیگر برای یک تا چند دھه باشد، می  تواند موجب تغییر داخلی بیانجامد، به فروپاشی، می

فرو ریختن جالل و «تولد جنبش سبز در ایران یعنی . تواند خسارات سنگینی ببار بیاورد ولی این عبور صورت نگیرد
که کس دچار این نسیان نشده باشد  ام و امیدوارم ھیچ من ھنوز فراموش نکرده. گرائی در ایران اقتدار» جبروت

اما جنبش سبز شرایطی را به بار . زد ی امور، واقعا حرف آخر را می ھمه"فصل الخطاب "عنوان  ای به آقای خامنه
ی پایان گذاشت، بلکه در درون معتقدین به جمھوری اسالمی ھم  نقطه " فصل الخطابی"آورد که نه تنھا بر این 

  .را تعین بخشید" والیت فقیه"ضرورت باور به شکست تئوری 

است که صبر " دیگران" "ھستند"و این . بود" دیگران"از دیگر مشخصه ھای جنبش سبز باور به قابل حذف نبودن 
اگر . تری بگذرند ھای خطرناک با خسارت کم کند تا بتوانند که از پیچ و شکیبائی و مسالمت را به جوامع اھدا می

. بود و ھست" دمکراسی مشارکتی"ز پافشاری بر انقالب پنجاه و ھفت پایان دیکتاتوری موروثی بود، جنبش سب
  .از این رو ارزیابی من ارزیابی بسیار مثبتی از این جنبش است

ھر جنبشی تا : کوتاه تکرار می کنم. ام در مورد بخش دوم سئوال باید بگویم که در سئوال اول پاسخ داده
ی اینھا را  جنبش سبز ھمه. تعلق دارددارد، زنده است و به امروز " خواسته، ھدف، نیرو، رھبری و تداوم"

  .داراست

 


