
  ؟!رهبر جنبش سبز كيست
  

 که به ،ی اهللا طالقانتي نام آشد، ی مطرح مجي انقالب به تدری شورا و رهبرلي قبل از انقالب که فکرتشکیها در ماه
 کرد ی که باور نمی خبرنگار خارجکي یروز. ها بود  از همه سر زبانشي بیني اهللا خمتي از زندان آزاد شده بود،  ونام آیتازگ

به نظر شما رهبر انقالب چه : دي بود، پرسدهي نرسیري که البته هنوز به نخست وزرگان، باشد، از مهندس بازونيرهبر از روحان
  است؟یکس

 !! بالفاصله جواب دادند؛ شخص شاهشانيا
  

 !است، نه پادشاه کشور" رهبر انقالب"اند، گفت منظورم   که فکر کرده بود پرسش او را درست متوجه نشدهخبرنگار
 ؟! چگونه ممکن است شاه رهبر انقالب باشدفهمم ی گفت من نمد،ي پاسخ را شننيوباره هم دیوقت
  
 ژاله و داني و کشتارمردم در مزي مسالمت آمیها یمائيپ  شاه در سرکوب راهی عملکرد منفقًاي داد که دقحي توضشانيا

م کرده است، وگرنه شش ماه قبل  و متحد و منسجنيملت را خشمگ....  همدان وز،ي اصفهان، تبریسرچشمه و شهرها
 ! استی رهبرانقالب از ُبعد منفی به راستاو! افتادند ی راه نمچکسي هم به فرمان هتي جمعني اکصدمي
  

 ! استهي رهبرمطلقه فقیا  خامنهی آقا،ی گفت رهبر جنبش سبز، از ُبعد منفتوان ی کامل مناني هم با اطمحاال
  

 نژاد سنجاق ی احمدی سرنوشت خود و ملت را به آقایشده و هنوز مقام رهبرشش ماه قبل که هنوز انتخابات شروع ن
 ی جان بازني چننياند و ا  آمدهدانيها، زن و مرد، به م  و خشونتاتي همه جناني که امروز با وجود ایتي جمعکصدمينکرده بود، 
 ! بودندامدهي ندانيکنند، به م

  
 ني شد، شش ماه بعد از انتخابات ایقبل از انقالب همگان" رگ برشاهم" که شعار ی به همان سرعتکرد ی باور می کسچه

  .کنند یخودجوش عمل م" دهيخون د" نگفته ونخواسته بودند، مردم ني از احزاب چنکي چي و آشکار شود؟ هیطورعلن
  

ها و  تم سلي بالقوه مردم به دلی انفجاریروين. ها خاموش گردد ها شعله خشم  با همه شدت عملرسد یبه نظر نم
 مجالس ختم ی اجازه برگذاری که حتدانند ی را حاکمان بهتراز همه منيا.  قبل از انقالب استیها  از ماهشيها به مراتب ب سرکوب
 و دهند ی به رود خروشان ملت، نمبارهاي جووستني را، از ترس پیني حسی عزاداراد و مراسم آزی اهللا منتظرتي آی براميو ترح

 . که در زمان شاه هم جرأت انجام آن را نداشتندکنند ی میردم در روز عاشورا کار مانهيبا سرکوب وحش
  
حداقل حرمت مسجد . دهد ی است که با شتاب انجام متيرا در واقع خود حاکم" یحرمت شکن"و " یساختار شکن"

 . نکردندتيرعا! جماران را هم که حج حزب اهللا بود
  
شما بعد از من به " گرفتند، فرمود ی جانش را متکاراني جنایاست که وقت )ع(ی بن علني سخنان سرور آزادگان حساز

 "!! کرددي رحم نخواهچکسيه
  
 خود را یني درتي خواهد غی کجا مدهد، ی نمتي ملت در روز عاشورا اهمگناهاني شدن خون بختهي به ری رهبریوقت
 کند که یزمي آمتي و سکوت رضاداند ی، اگر م!اليه واو ککنند ی که عوامل تحت فرمانش با مردم چه مداند ی؟ اگر نم!مصرف کند
 !!اليبازهم واو

  
 ی کسوتان مبارزات ملشي و پیعتي استاد شراراني احمدزاده، از ی جناب طاهرآقاشنهادي قبل از انقالب، به پانيدر سال

 جوان مسلمان با کي کنند تا هيم ته از اسالیفستي مانها، ستي همچون مارکس،یني مبارز داني از نوگرای قرار شده بود جمع،یمذهب
 بود که بر خالف امروز، به ی روحانکي نفره  آن روز فقط ٨، ٧در جمع .  آشنا شودني آئني ایخواندن آن بتواند با ابعاد انقالب

 اميآن ادر .  دانستندی موني روحانهي و روشنفکرتر از بقیعتي او را در خط شراني تعلق داشت ودانشجویجناح روشنفکران مذهب
 .دندينام یم"  آقای علديآس"او را 

  
 گر،يکدي و مقابله و ادغام با سهي داده بودند تا درمقالي و به مهندس بازرگان تحوهي تهیسي نوشي جمع پني از اکي هر

 ینها کس سئوال کردم، گفتند تدهي مقاالت رسفي در باره کم و کشاني که از ایبه خاطر دارم روز.  شودهي مورد نظر تهفستيمان
  !است" آقایدعليآس" توجه کرده، ی به درستیالم اسینيدر جهان ب" امتيق"که به محور 

  



 عوض ی را هم به کلشاني رسانده، جبهه و جناح ایرا به مقام معظم رهبر"  آقایدعليآس"دست روزگارهمان طور که 
 است، چه ني اگر چندانند؟ ی مني دی بناريباور دارند و آنرا ز" امتيق" هنوز هم به شاني ااي بدانم آخواهد ی دلم میليکرده است، خ

 خون ني خود در ای نقش فرماندهی برایهي دارند و چه توجزد،ير ی که همچنان مده، شختهي به ناحق ریها  خونی برایپاسخ
 ؟ ! دارندها یزير

  
 در برابر ر،ي اسی مقاومت مظلومانت؛کتاتورهاسي دی براخي تاری هاامي پنيو فرعون از پندآموزتر) ع(ی موسداستان

 .داشتند ی خدمت زنده نگه می و زنانشان برادنديبر ی که پسرانشان سرمخي طلب تارتي متکبرمطلقه و تمامنيبزرگتر
  

 ی که حضرت موسديابي ی نمیا هيدر تمام قرآن آ. بود) ینه تعرض (یو دفاع" زيمسالمت آم "زي نلي اسرائی بنمقاومت
 "!!شکنجه "ليبود و تعط" یآزاد"اش   خلع فرعون سر داده باشد، تنها خواستهی برایاسي سامي ق ویشعاربرانداز
  

 فرعون بود که نيا! ني و همنيهم.  برساندشان ی آباء و اجدادني تا آنان را به سرزمل،ي اسرائی بنراني اسیآزاد
 !! کردی و براندازی را به عهده گرفت و ساختار شکنیاز بعد منف"  انقالبیرهبر"

  
 نظام متهم کرده بود، اما ريي به تغمي و تصمیرا به برانداز) ع(ی مردم، موسبي فری براغاتشي فرعون بارها در تبلالبته

 اي شود داري بدي تا شادي با فرعون سخن نگومي در کالم هم از خشونت استفاده نکند و جز به زبان مالی او مأمور بود حتقتيدر حق
 ).یخشي او تذکري لعله نايل له قوال لق( گردد ندهينگران آ

  
 که دستگاه انيموسو.  فراخوانداش یالي خیروزي پی مصاف را گسترد و همه مردم را به تماشاداني فرعون بود که منيا

را به همه شهرها فرستاد تا در بوق وکرنا ) شيماي صدا و سديبخوان (انشيفرعون بود که جارچ!  نداشتندی و اطالع رسانغيتبل
بر خالف (اند و ما  هستند که ما را به خشم آورده)  اغتشاشگرايد خس و خاشاک يبخوان (لي قلی گروهکها نيا"َدَمند که ب

 تا ۵٣ شعراء – حاذرون عي و انهم لنا لغائظون و انا لجملونيان هوءالء لشرذمه قل" ( ميکاريکامال متشکل و آماده پ) تصورمردم
۵۶.( 

  
" صبر "یروي به نلي اسرائی ظلم و ستمش غرق شد و ملت مظلوم بنیاي در درها یجزخوان رني با همه ای فرعوننظام

  . شدروزي پاني صبر و مقاومت در برابر ظلم فرعونیروي فقط به نیآر
  

 زبادي  نانيناخدا. ستنديا یها م  قلهی و بربلندانديآ یها بر م  وبر آسمانرنديگ ی باد مخالف است که اوج میرويها به ن عقاب
 کرده و مؤلفه آنرا در جهت ساحل نجات هي برخورد آن با طوفان مخالف تجزهي زاومي و تنظی بادبان کشترجهتييمخالف را با تغ

 هم طي شراني برخورد، در بدترهي زاوريي درتغاستي سريي فقط با تغستد،يا ی و نمکند ی عقب گرد نمی کشتچيه. رنديگ یبه خدمت م
 مي مالمي نسمي را از سر بگذرانی باد موافق هم فراوان دارد، اگرشب طوفانايدر! روند یه جلو مب)  درجه٢٢ گزاگيبا حرکت ز(

 . استشي هم در پیصبحگاه
 

 قانون نيا. گران ندارد  سرکوبیها یالعمل نشان دادن در برابرَددمنش  به  خشونت و عکسیازي نچي راه سبز هجنبش
 کنند و از جاده اخالق و یداري پایعنيمجهز باشند، " صبر و تقوا"ه اسلحه  تحت ستم است که اگربیها  ملتی خدا برایابد
 . هستندروزي خارج نشوند مسلمًا پیشتنداريخو

 
  .رساند ی به شما نمی گزندني آنها کوچکترزيآم  توطئهیها  نقشهد،ي داشته باشی اخالقی و پروایستادگياگر شما ا.... 
 بر شما هجوم کند ی که از او فوران می خشمنيبا هم) دشمن( ودي داشته باشیالق اخی و پروادي کنیستادگي اگر شما ایآر

  . کندی میاري خود یروهايآورد پروردگارتان شما را با ن
  .اگر ايستادگى و پروا داشته باشيد، اين نشان قدرت و اراده شماست.... 

رار آنيد و از خدا پروا آنيد، باشد تا پيروز اى مؤمنان به صورت فردى و جمعى ايستادگى آنيد، با يكديگر ارتباط برق
  .شويد

  )٢٠٠، ١٨۶، ١٢۵، ١٢٠آل عمران آيات (
  

  
  عبدالعلى بازرگان

   ١٣٨٨ ماه دى ٧


