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  جبهه ها مشخص شد

  

کمبود های مبارزه سياسی ايرانيان خارج از کشور مشخص نبودن قطب وجبهه های سياسی مبارزه بود و  مهمترين
  .هرقدر هم که در اين راستا کوشش شد که جبهه ها مشخص و قطب های مبارزه معلوم گردد متاسفانه ممکن نشد

وپيدايش جنبش سبز تحولی را در قطب بندی مبارزه ايرانيان خارج ) ٢٠٠٩(ی رباتی خرداد ماه سال جاتظاهرات انتخا
  . وداخل بوجود آورد که سالها مبارزه عليه جمهوری اسالمی به آن نياز وافر داشت

منفک می اظهارات به اصطالح رهبران جنبش سبز سندی است که جبهه های مبارزاتی را مشخص و از يکديگر مجزا و 
  : به اين اسناد نگاه می کنيم. سازد

  : سند اول ا عالم خاتمي است

ما  –ما همچنان در مقام قدرت موجود باقی ميمانيم البته در چهار چوب وضعی که اسالم و نظام وانقالب را قبول دارد «
چوب حرکت خود را جمهوری دين ميدانيم، مبدا هويتی خود را انقالب اسالمی و چهار  یانهمچنان، اصالحات را برمب

  » اسالمی ميدانيم

  : اعالم موسوي است –سند دوم 

راه سبز نماد حرکت ومطالبه بدون تنازل قانون اساسی است، نمی توان بخشهای از قانون اساسی را اجرا و بخش «
  ٢٠٠٩امرداد سال  ٢٢» هائی ديگر را دور انداخت

  ) ٢٠٠٩(آبان سال جاری  ١٢موسوی »  ارد جنبش سبز نشدندکسانی که مخالف جمهوری اسالمی هستند هيچگاه و«

  : كروبي –سند سوم 

من همواره ارادتمند حکومت دينی هستم و به خاطر نظام اسالمی است که «: کروبی از رهبران جنبش سبز می گويد
  )٢٠٠٩(سی ام تير ماه سال جاری » فعاليت های سياسی چند ساله اخير راسامان داده ام

 مويد اين برداشت است که رنگ سبز عالمت و سمبل طرفداران جمهوری اسالمی و معتقد به حقانيت و اسناد باال
مشروعيت قانون اساسی آن رژيم است وبا اطمينانی که موسوی داير بر اينکه هيچيک از مخالفين جمهوری اسالمی به 

ت طرفداران جمهوری اسالمی هستند و مفهوم جنبش سبز نپيوسته اند ميتوان نتيجه گرفت که جنبش سبز، يک دس
مخالف اين برداشت چنين است که هيچ يک از موافقين تداوم اجرايی قانون اساسی مشروطيت نه اعتقادی به جنبش سبز 

  . دارند و نه به آن پيوسته اند

سبز و انتخابات  داشت که آن مقاله مربوط به جريان  ٢٠٠٩-٧-١٢مقاله ای در واشنگتن پست مورخ » الستر کروک«
  » موسوی را نميتوان رهبر ليبرال های مخالف رژيم اسالمی شناخت«: ايران بود، نوشت



قبل از اظهارواعتراف موسوی به يکدست بودن افراد جنبش سبز از طرفداران » الستر کروک«البته اظهارنظر وبرداشت 
ه به سابقه سياسی و اعتقاد مذهبی ووابستگی با توج» الستر کروک«جمهوری اسالمی بوده است ولی ترديد نيست که 

عميق موسوی به جمهوری اسالمی اظهار عقيده کرده است و از نظر اصولی و منطقی هم قابل قبول نيست که رهبر 
مخالفين جمهوری اسالمی از طرفداران پرو پا قرص جمهوری اسالمی باشد و جنبش سبز را هم سامان داده اند برای 

  ).مستند به اظهارات کروبی(ی حفظ جمهوری اسالم

سال آشفتگی اعتقادی در دو قطب مشخص، شکل حقوقی پيدا  ٣٠از  پسبدين طريق مبارزه ايرانيان خارج از کشور
کسانی که موافق جمهوری اسالمی وطرفدار حقانيت و مشروعيت قانون اساسی بدين طريق که . کرد

برون مرزی ايرانيان خارج و زير رهبری  جمهوری اسالمی بودند و هستند از رديف جامعه سياسی
بش موسوی و کروبی و خاتمی قرار گرفتند وبرای تشخيص موضع سياسی خود رنگ سبز که سمبل جن

و گروه عظيمی از ايرانيان خارج وداخل که پيرو حقانيت  ،خود بستندموسوی وکروبی و خاتمی است را  به 
د ونظام جمهوری اسالمی را غاصب و نامشروع ميدانند با کناره گيری تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت ايران هستن

  . و عدم استفاده از رنگ سبز وعالمت سبز موضع سياسی و اعتقادی خود را نشان می دهند

  ز رحمت گشايد در ديگری  خدا گر ز حکمت ببندد دری 
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