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بسم اهلل الرحمن الرحیم

تحلیل مدیریتی حصر سران فتنه
حمید رضا ارفع الرفیعی

مقدمه

همـواره در مسـیر حرکـت و بالندگی جوامع گوناگـون انتقادهایی به عملکرد مدیران و رهبران آن کشـورها
بـوده اسـت .میتـوان اینطـور بیـان نمود که اگـر انتقـاد در چهارچوب صحیـح آن یعنی همراه بـا آگاهی،
انصـاف ،بـدون تعصـب و...باشـد ،پذیـرش آن انتقاد و حرکـت برای اصالح بایـد یکـی از اولویتهای یک
مدیـر و رهبـر جامعـه اسلامی باشـد .امـا متأسـفانه امـروزه برخـی افـراد ،در هجمههـای بسـیار سـنگین
رسـانهای ،مرزهـای انتقـاد را درمینوردنـد و پـای خـود را فراتـر از آن میگذارنـد بهگونـهای کـه جنـگ
رسـانهای یکسـویه بـرای دسـتیابی بـه منافعشـان شـکل میدهند.
آنچـه در مدیریـت اسلامی از همـان ابتـدا در ذهـن سـؤال ایجاد میکـرد ،دقیقـ ًا تأثیر همیـن هجمههای
رسـانهای بـود .بحـث مدیریـت افـکار عمومـی و نتایـج آن بـر عملکـرد یـک مدیـر و جامعـه اسلامی بر
هیچکـس پوشـیده نبـود .عالوه بـر آن میتوان رگههایـی از مدیریت افـکار عمومی را در مبانـی دینیمان
نیـز مشـاهده کـرد .ازجملـه مـواردی کـه برجسـتهتر و روشـنتر بـه این مفهـوم پرداختهشـده اسـت ،نامه
حضـرت علـی بـه مالـک اشـتر اسـت .چـرا در نامهای کـه تا به امـروز منشـأ بسـیاری از مفاهیـم و نکات
مدیریـت اسلامی بـوده اسـت ،حضرت بـه مدیریت افـکار عمومی نیز اشـاره داشـته اسـت ؟ حتی خطاب
بـه مالـک ،از اهمیـت نظـر و فکر مـردم سـخن میگویند؟
لـذا مدیریـت اسلامی بـه معنـا و مفهومـی جـدای از دیگر دانشها نیسـت بلکـه در مدیریت اسلامی نیز
میتـوان از دسـتاوردها و نتایـج دیگـر دانشهـای امـروزی در صورت عـدم تعارض اسـتفاده کرد.
در ایـن فرصـت و در تکمیـل مسـائل دیگری ازجمله سـلفی سـفیهانه ،نه غـزه و نه لبنان و ...سـعی داریم
قسـمتی از این هجمههای سـنگین رسـانهای را به چالش بکشـیم.
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مسـئله حصـر از آن قبیـل مـواردی اسـت کـه بـه یکـی از اولویتهـای مهـم دولتمـردان کشـور
تبدیلشـده اسـت و البتـه سـعی شـده ،اهمیـت آن را بـه جامعـه نیـز سـرایت دهند .بایـد توجه داشـت که
مهمتریـن بخـش در فرآینـد مدیریـت اسلامی ،اولویتبنـدی مسـائل اسـت و یک مدیـر شایسـته و توانا
بایـد از چنآنقدرتـی برخـوردار باشـد کـه بتواند مسـائل فرعی را از مسـائل اصلی تشـخیص دهـد .با توجه
بـه مـوارد گفتهشـده ،مقام معظم رهبـری بهمراتب عملکـرد بهتری در عرصه مدیریت اسلامی نسـبت به
دولتمـردان داشـتهاند و باجرئـت میتـوان گفـت که ایشـان بـه مفهوم مدیریت اسلامی در زمـان کنونی
بیـش از هر شـخص دیگـری توجه داشـتهاند.
درحالیکـه در اغلـب سـخنان مقـام معظـم رهبری سـخن از اشـتغال و اقتصاد بوده اسـت و مسـئله اصلی
کشـور میدانسـتند ،عـدهای بـا سـو اسـتفاده از مسـئله حصـر و راه انداختن جنگی رسـانهای سـعی دارند،
حصـر را مسـئله اصلـی کشـور جلوه دهنـد .نکته دیگـر در ارتباط بـا مدیریـت حکیمانه رهبری این اسـت.
علاوه بـر این ،ایشـان هیچگاه تسـلیم اینگونه فشـارهای رسـانهای نشـدند اما همزمان نسـبت بـه افکار
عمومـی بیتفـاوت نبودنـد و در سخنرانیهایشـان سـعی داشـتهاند با طـرح مفاهیمی چون مسـائل اصلی
و فرعـی و ...افـراد سـودجو را به چالش کشـانند.
در ایـن مجـال قصـد داریـم بابیـان و پاسـخ سـؤالهای متـداول دربـاره حصـر ،افـکار عمومـی و مدیریت
ناخودآگاهشـان توسـط رسـانهها را بـه چالـش بکشـیم و ایـن جملـه را بیـان کنیـم« :بهترین مدیـر برای
ذهـن هـر فـرد ،خـود آن فـرد اسـت» .امیدواریـم خواننـدگان محتـرم با ارائـه نظرهایشـان ما را در مسـیر
رشـد کـه همـان مسـیر مدیریت اسلامی اسـت ،یـاری کنند.

حصر سران فتنه؛ واقعیتها و مبانی قانونی
مدتی است که مسئله حصر سران فتنه بار دیگر از سوی برخی از فتنهگران سابق و جریان رسانهای آنها طرح
میشود؛ اهداف و برنامههای این جریان از طرح مجدد مسئله حصر بر آگاهان سیاسی روشن است و افکار عمومی
نیز در این زمینه نیازمند روشن گری است .متن حاضر تالش میکند تا بهاختصار مسئله حصر و مبانی قانونی آن
و نیز فرآیند حصر سران فتنه را موردبحث و بررسی قرار دهد .همچنین تالش خواهد شد که به برخی از مهمترین
سؤاالت مطرح در این زمینه پاسخ داده شود .سؤاالتی که متن حاضر به جواب آنها میپردازد عبارتاند از:
* حصر چیست؟
* آیا حصر در ادبیات دینی و سیره حکومتی معصومان علیهمالسالم ریشه و مشابهی دارد؟
* آیا حصر سران فتنه قانونی صورت گرفته است؟
* فرآیند حصر سران فتنه چه بود؟
* چرا عدهای دوباره به دنبال طرح مسئله حصر هستند؟
* آیا تداوم حصر به ضرر نظام اسالمی و خالف مصلحت نیست؟
* آیا زمان آن نرسیده که این افراد محاکمه شوند؟
* چرا سران فتنه مورد رأفت نظام اسالمی قرار نمیگیرند؟
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حصــر چیست؟
اولیـن نکتـهای کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد ایـن اسـت کـه حصـر چیسـت و بـه چه معنـی اسـت .حصر
درواقـع نوعـی از مجـازات و تدبیـر تنبیهـی و نیز تدبیـری برای پیشگیـری از تکرار جرم توسـط مجرمانی
اسـت کـه ً
قبلا مرتکب جرائمیشـدهاند .به لحـاظ نوع مجـازات حصر مفهومـی نزدیک به حبـس و تبعید
دارد و در میانـهی ایـن طیـف قـرار میگیـرد .در حبـس فـرد مجـرم در مـکان خاصـی نگهداری میشـود
کـه در آن مـکان تحـت نظـارت بـوده و اختیـاری بـرای تـرک آن مـکان بـدون اجـازه مسـئوالن قانونی
(قاضـی یـا زندانبـان) نـدارد .در اسلام مجـازات حبـس وجـود داشـته و زنـدان و زندانـی کـردن برخی از
مجرمـان نیـز وجود داشـته اسـت .البتـه میتوان بیان داشـت که زنـدان در اسلام به گسـتردگی امروزین
آن نبـوده اسـت و مجرمـان محـدودی را در احکام اولیه اسلامی محکومبـه حبس کردهانـد .البته در زمان
حکومـت حضـرت علی علیهالسلام نیز کوفه زندان داشـته اسـت و برخـی از مجرمان در حبـس نگهداری
میشـدهاند( .البتـه تفصیـل بحـث از حبـس از موضـوع متـن حاضر خارج اسـت).
مجـازات تبعیـد نیـز در احـکام اسلامی سـابقه داشـته و دارد .تبعید به معنی آن اسـت که بـرای مجازات و
نیـز پیشگیـری از تکـرار جـرم و بـرای از میـان بـردن مقدمـات و شـرایط یک جـرم ،فرد خاطـی بهجای
خاصـی دور از محـل وقـوع جرم یـا محل زندگانی معمول خود فرسـتاده میشـود .هدف از تبعید آن اسـت
کـه فـرد علاوه بر تنبیه شـدن ،زمینه تکرار جرم را از دسـت بدهـد .گاه در برخی از جرائـم مجازات حبس
و تبعیـد باهـم جمـع میشـود و فـرد به حبـس در مکانـی دور از محل زندگـی اولیه خود محکـوم میگردد.
بااینهمـه بایـد توجـه داشـت کـه حصـر مجازاتـی در میـان حبـس و تبعیـد اسـت .در حصـر فـرد در یک
محـل خـاص زندانـی نمیشـود و شـرایط زندان با سـختگیریهای خـاص آن بـر او اعمال نمیشـود .از
سـوی دیگـر بهجایـی دوردسـت نیز فرسـتاده نمیشـود ،بلکـه روابـط خاصی از فـرد مجرم قطـع و ممنوع
میگـردد .بهعنوانمثـال فـرد محصـور میتوانـد (ممکـن اسـت) حـق زندگـی در خانـه و کاشـانه معمـول
خـود را داشـته باشـد و حتـی ارتباطـات معمـول خـود را با اعضـای خانـواده و اطرافیان خود داشـته باشـد
و یـا حتـی بـه سـفر رفتـه و مسـافرت داشـته باشـد ،اما حـق ارتبـاط با برخـی اشـخاص و یا انجـام برخی
کارهـای خـاص را ندارد.
ً
مثلا فـردی کـه بـه خاطـر جـرم آشـوب گـری و یـا توطئـه امنیتـی و یا سیاسـی حصر شـده اسـت ،حق
مسـافرت و یـا شـرکت در میهمانیهـای شـخصی و خانوادگـی را دارد امـا حق شـرکت در جلسـات حزبی
بـا مجرمـان سیاسـی سـابق و یـا اقدامات سیاسـی را نـدارد .البته حصر بهواسـطه سـیال بودنی کـه دارد با
اقدامـات فـرد محکـوم قابلافزایـش و کاهـش اسـت .مث ً
ال اگـر فـرد همـکاری الزم را با مجریـان قانونی
داشـته باشـد ممکـن اسـت میزان آزادیهـای شـخصی او بسـیار افزایش یابـد و اگر برعکـس تالش کند
تـا از روابـط خانوادگـی و میهمانیهـای شـخصی و مسـافرتهای تفریحی خـود نیز برای تکـرار جرم خود
اسـتفاده کنـد ،میـزان آزادی شـخصی او کاهـش و دایـره حصر تنگ میشـود.
بـا ایـن حسـاب حصر بـه مجازات جدیـدی از نوع تحـت نظـارت مراجع قانونی بـودن نزدیک میشـود اما
دقیقه شـبیه آن نیست.
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با توجه بهاختصار بودن این متن ،در توضیح چیستی حصر به همین میزان اکتفا میشود.
آیا حصر در ادبیات دینی و سیره حکومتی معصومان علیهمالسالم ریشه و مشابهی دارد؟
همانطـور کـه حبـس و تبعیـد در حکومتهای گذشـته و نیـز در حکومـت معصومانی ماننـد حضرت علی
علیهالسلام سـابقه داشـته اسـت و مجرمانـی به حبس و یـا تبعید محکومشـدهاند ،برخـی از صاحبنظران
بهصراحـت بیـان میدارنـد کـه حصـر نیـز در حکومـت حضـرت علی علیهالسلام سـابقه داشـته اسـت و
حضـرت برخـی از مجرمانـی را کـه ایجـاد آشـوب و ناامنـی در جامعـه کـرده و امنیـت جامعـه اسلامی را
بـه خطـر انداختـه بودنـد حصـر کردنـد .بهعنوانمثـال یکـی از متخصصـان برجسـته تاریـخ اسلام آقای
دکتـر محمدحسـین رجبـی دوانـی دراینبـاره بیان مـیدارد« :بنابرایـن کار اینهـا (طلحه و زبیر و عایشـه
در جنـگ جمـل) مقابلـه بـود و در آن شـکی نیسـت ولـی امیرالمؤمنین (ع) که میدانسـت خیلـی از مردم
هنـوز توجیـه نشـدند .اگرچـه حـق سـران آن فتنـه و بازمانـده فتنهگـران ،مـرگ بـود و امیرالمؤمنیـن (ع)
بعـد از جنـگ جمـل دسـتور داد ،فراریهـا را تعقیـب نکنیـد ،زخمیهـا را نکشـید و کاری به آنها نداشـته
باشـید ،خـود عایشـه کـه از رئـوس ایـن جریـان بـود را با احتـرام ،در حصـر قرارداد کـه عایشـه دیگر حق
نداشـته باشـد بـه فتنهانگیزیهـای خـود ادامه دهـد .حضـرت  40خانم اهل بصـره را دسـتور داد که لباس
مردانـه بپوشـند و صورتهـای خـود را بپوشـانند و او را از بصـره بـه مدینه ببرنـد و حق ندارند از آن شـهر
بیـرون بیایـد و همانجـا بایـد بماننـد تا آخر خالفـت امیرالمؤمنیـن (ع) ما دیگـر تحرکی از عایشـه بر ضد
امیرالمؤمنیـن (ع) نمیبینیـم .در حقیقـت امیرالمؤمنیـن (ع) او را در یـک حصری قـرارداد و از مجازات خود
صرفنظـر کـرد .نـه اینکـه حق او مجازات نیسـت .داریـم که وقتـی امیرالمؤمنیـن (ع) او را سـرزنش کرد
کـه ایـن چـه فتنـهای بود؟ خالف دسـتور پیغمبـر بیرون آمـدی و این وضـع را پیـش آوردی ،تقاضای عفو
کـرد و امیرالمؤمنیـن (ع) هـم بـه حرمـت جایـگاه همسـری پیغمبـر (ص) و هـم اینکـه مصالـح حکومت
اینگونـه ایجـاب میکـرد ،او را مجـازات نکـرد و بـا احترام بـه مدینـه برگرداند».
آیا حصر سران فتنه قانونی صورت گرفته است؟
در نظـام جمهـوری اسلامی روال محکـوم کـردن افـراد بـه مجـازات قانونـی در حالت عادی قـوه محترم
قضائیـه اسـت .همیـن امـر باعـث شـده اسـت کـه برخـی تصـور کنند کـه اقدام بـه حصـر سـران فتنه از
سـوی نهـادی غیـر از قـوه قضائیه خلاف قانـون و امری غیرقانونی اسـت .ایـن امر حاصـل بیتوجهی به
روندهـای دیگـر تصمیمگیـری و اقـدام در قانـون اساسـی جمهوری اسلامی ایران اسـت.
بـرای توضیـح بیشـتر ایـن زمینـه شایسـته اسـت کـه توضیحـی در بـاب شـورای عالـی امنیـت ملـی و
نهادهایـی ازایندسـت در سـطوح پائیـن تـر در کشـور داده شـود.
شـورای عالـی امنیـت ملـی یکنهـاد قانونی اسـت کـه در قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی بهصراحت
معرفـی و مبنـای تصمیمگیـری در مـوارد صالحیـت خـود قرارگرفتـه اسـت .اصـل  176قانـون اساسـی
جمهـوری اسلامی ایـران که فصل سـیزدهم قانـون اساسـی را بهتنهایی تشـکیل میدهد و اصل بسـیار
ی و تمامیت
ب اسلام 
ی از انقال 
ی و پاسـدار 
مهمـی اسـت چنیـن مقرر مـیدارد« :بهمنظور تأمین منافـع مل 
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ت رئیسجمهور ،بـا وظایف زیر تشـکیل
ی عالـی امنیت ملـی» بـه ریاسـ 
ارضـی و حاکمیـت ملـی «شـورا 
میگـردد.
ی کشـور در محـدوده سیاسـتهای کلـی تعیینشـده از طـرف
ی دفاعـی  -امنیتـ 
 - 1تعییـن سیاسـتها 
مقـام رهبری.
ی در ارتبـاط بـا
ی سیاسـی ،اطالعاتـی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و اقتصـاد 
 - 2هماهنـگ نمـودن فعالیتهـا 
تدابیـر کلـی دفاعـی  -امنیتی.
ی و خارجی.
ی داخل 
ی مقابله با تهدیدها 
ی کشور برا 
ت مادی و معنو 
 - 3بهرهگیری از امکانا 
ی مسـلح
ل نیروهـا 
س سـتاد فرماندهـی ک 
اعضـای شـورا عبارتانـد از - :رؤسـای قـوای سـهگانه -رئیـ 
 مسـئول امـور برنامهوبودجـ ه  -دو نماینـده بـه انتخـاب مقـام رهبـری  -وزرای امـور خارجـه ،کشـور،ب مـورد وزیـر مربـوط و عالیتریـن مقـام ارتـش و سـپاه.
اطالعـات  -حسـ 
ب وظایف خود شـوراهای فرعی از قبیل شـورای دفاع و شـورای امنیت
ی بهتناسـ 
شـورای عالـی امنیـت مل 
ی از اعضای شـورای
ی بـا رئیسجمهور یـا یک 
ی فرع 
ک از شـوراها 
کشـور تشـکیل میدهد .ریاسـت هـر ی 
ف شـوراهای فرعـی را
ن میشـود .حـدود اختیـارات و وظایـ 
ف رئیسجمهـور تعییـ 
ی اسـت کـ ه از طـر 
عالـ 
ی عالـی
ت شـورا 
ی میرسـد .مصوبـا 
ی عالـ 
ب شـورا 
ن میکنـد و تشـکیالت آنهـا بـه تصویـ 
ن معیـ 
قانـو 
ی پـس از تائید مقـا م رهبری قابلاجراسـت».
امنیـت ملـ 
مشـخص اسـت کـه ایـن اصـل مهم قانـون اساسـی تهدیدهـای داخلـی و خارجـی را در موضـوع کار این
شـورا قرارداد اسـت.
شـوراهای همانند این شـورا در سـطوح پائین تر در کشـور به شـرح زیر اسـت :شـورای امنیت کشـور که
در سـطح پائیـن تـر قـرار میگیرد .شـورای تأمین اسـتان که در سـطح هر اسـتان فعالیت میکند .شـورای
تأمیـن شهرسـتان کـه در سـطح هـر شهرسـتان عمل میکنـد .البته بایـد توجه داشـت که این شـوراها به
لحـاظ اداری و اجرایـی دقیقـه زیـر نظـر شـورای عالـی امنیت ملی قـرار نمیگیرنـد اما به لحـاظ محتوایی
و نحـوه عملکـرد در سـطح پائیـن تر در همان شـاکله عمـل میکنند.
رونـد کار شـورای عالـی امنیـت ملـی را جنـاب آقای حسـن روحانی (ریاسـت محترم جمهـوری کنونی) در
کتـاب (امنیـت ملـی و دیپلماسـی هسـتهای) خـود بهخوبـی توضیح دادهانـد .در ایـن کتاب هرچند مسـئله
اصلـی دیپلماسـی هسـتهای بـوده اسـت اما نویسـنده بـه اقتضاء مسـئولیت خود کـه بیـش از دو دهه دبیر
شـورای عالـی امنیـت ملـی بوده اسـت روند کار شـورا را توضیح داده اسـت.
بهاختصـار اگـر بخواهیـم رونـد کار شـورای عالـی امنیـت ملـی را توضیـح دهیم چنین اسـت کـه اگر این
شـورا مسـئلهای را مسـئله امنیـت ملـی تشـخیص بدهـد آن را در دسـتور کار خود قـرار میدهـد و با توجه
بـه حضـور روسـای قـوا و نیز مسـئوالن عالیرتبه کشـور در آن نهادهای دیگـر از ورود به آن مسـئله نهی
میشـوند .بهعنـوان صرفـ ًا یـک مثـال در این زمینـه ،مسـئله توزیع آب کشـاورزی در کشـور در صالحیت
وزارت نیـرو و مرتبـط بـا وزارت جهـاد کشـاورزی و برخـی نهادهـای ازایندسـت اسـت .امـا اگـر در مورد
خاصـی مسـئله توزیـع آن در میـان دو اسـتان به درگیـری و زدوخورد میان مردم کشـیده شـد و روالهای
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معمـول (نیـروی انتظامـی و دسـتگاه قضایـی و مسـئوالن امنیتـی اسـتانی) نتوانسـتند مسـئله را حل کنند
بهنحویکـه ً
مثلا در بحـران انتقـال آب از اصفهـان بـه یـزد رخ داد ،با ملی شـدن مسـئله و امنیتی شـدن
آن شـورای عالـی امنیـت ملـی بـه ایـن پرونـده ورود میکنـد .وقتی شـورای عالـی امنیت ملی بـه پرونده
ی کل نیروهای
ورود کـرد بـا توجـه بـه حضور رئیـس قـوه قضائیه و وزیر کشـور و رئیـس سـتاد فرماندهـ 
مسـلح ،دیگـر دادگسـتری اسـتان اصفهـان یـا یزد حـق نـدارد دراینبـاره تصمیم بگیـرد و اسـتاندار یزد و
اصفهـان نمیتواننـد تعیینکننـده ماجـرا باشـند .همچنیـن فرمانـده نیـروی انتظامی ایـن اسـتانها باید به
دسـتورات شـورا تمکیـن کنند .طراحی هوشـمندانه شـورای عالـی امنیت ملی بهگونهای اسـت که حسـب
مـورد عالیتریـن مقامـی کـه آن مسـئله بهطور عـادی در حیطـه آن قرار میگرفتـه نیز به شـورای دعوت
میشـود و ازاینجهـت نظـرات کارشناسـی آن بخـش نیـز موردتوجه قـرار میگیرد .شـورای عالـی امنیت
ملـی دبیرخانـهای دائمـی و فعـال دارد کـه بتوانـد از ورود مسـائل غیـر مرتبط بـا امنیت ملی به این شـورا
جلوگیـری کنـد و نیـز دقـت نمایـد کـه مسـائلی که بـه امنیت ملی کشـور مربوط اسـت بهصورت بخشـی
و بـا نگاهـی جزءنگـر مـورد تصمیمگیری واقع نشـود.
ایـن امـر اص ً
ال مسـئله عجیبوغریب یا ناآشـنایی نیسـت .بهعنـوان یک مثال مشـهور دراینباره بسـیاری
از مـردم بـه خاطـر دارنـد کـه شـهرداری تهـران یـک طبقـه از پاسـاژ مشـهور عالءالدیـن در تهـران را
غیرقانونـی میدانسـت و بـا طـی روال قانونـی از قوه قضائیه حکـم تخریب آن را گرفت .اما شـورای تأمین
اسـتان تهـران اجـرای ایـن حکـم را خالف امنیت شـهر دانسـت و جلـوی آن را گرفت.
بـر ایـن اسـاس اگر شـورای عالـی امنیت ملی بـا طی روال و رونـد قانونی خود مسـئلهای را مسـئله امنیت
ملـی تشـخیص داد و نسـبت بـه آن تصمیمـی گرفـت و این تصمیم مـورد تائیـد عالیترین مقامـات نظام
اسلامی کـه از سـوی قانـون اساسـی برای ایـن تصمیمـات انتخابشـدهاند قـرار گرفت ،کسـی نمیتواند
ایـن تصمیـم را غیرقانونـی بخوانـد و یـا نهـادی حـق ندارد کـه از این تصمیـم تخطی و یـا تخلف کند.
در ماجـرای فتنـه  88و سـران ایـن فتنـه که فتنهگری خـود را تا سـال  1389نیز ادامه دادند شـورای عالی
امنیـت ملـی بـا طـی مراحـل و روالهـای خـود تصمیم بـه حصـر سـران فتنهگرفته اسـت و ایـن تصمیم
بههیچوجـه غیرقانونـی نیسـت و دسـتگاه قضـا نیـز باوجـود حضـور رئیـس محتـرم قـوه قضائیـه در این
شـورای عالـی موظـف بـه تبعیـت از تصمیمـات ایـن نهاد اسـت .البته الزم اسـت کـه در بخـش بعدی به
لحـاظ تاریخـی رونـد حصـر سـران فتنـه را بهاختصار بیـان کنیم.
فرآیند حصر سران فتنه چه بود؟
مهـم اسـت کـه بدانیـم تصمیم شـورای عالـی امنیت ملی بـه حصر سـران فتنه بـه بهمنماه سـال 1389
مربـوط میشـود .بایـد دقـت داشـت کـه فتنـه  88در اثر انتخابـات  22خـرداد  1388آغاز شـد کـه دو نفر
از شکسـتخوردگان ایـن انتخابـات نتیجـه آن را نپذیرفتنـد و حاضـر بـه شـکایت بـه شـورای نگهبـان و
نهادهـای قانونـی دیگـر نیـز نشـدند .آقایان موسـوی و کروبی کـه در این انتخابـات رأی پیـروزی نیاورده
بودنـد ،حاضـر نشـدند از طریـق قانونـی به شـورای نگهبـان شـکایت کنند و یـا تخلفاتی را کـه مدعی آن
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بودنـد از طریـق قـوه قضائیـه دنبـال کننـد .در عوض ایـن افـراد از طرفداران خود خواسـتند که بـه خیابان
بیاینـد و بـا اردوکشـی خیابانـی خواهـان ابطـال انتخابـات شـدند .در ابتدای امر یعنـی در خردادمـاه 1388
جمـع کثیـری از طرفـداران ایـن دو کاندیـدا در تهـران و شـهرهای معـدود دیگـری بـه خیابـان آمدند اما
همانطـور کـه مشـخص بـود ایـن اقـدام غیرقانونی بـهزودی زمینهسـاز ناامنی و ناآرامی در کشـور شـد و
بـا شـکلگیری برخـی خشـونتهای خیابانی افرادی در کشـور کشـته شـدند.
رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در  29خـرداد  1388در خطبههـای نمـاز جمعـه تهـران نسـبت بـه عواقب
رفتارهـای غیرقانونـی تذکـر دادنـد و بیـان داشـتند کـه آشـوب گـری و اردوکشـی خیابانـی بهجـای روند
صنـدوق رأی و روال قانونـی انتخابـات کار غلطی اسـت و همگان را از آن نهی کردند .اما متأسـفانه آقایان
موسـوی و کروبـی بـه ایـن رونـد ادامـه دادند.ایـن امـر باعث شـد که حقیقتـ ًا یک بحـران امنیـت ملی در
کشـور ایجاد شـود.
نظـام جمهـوری اسلامی در برخـورد با فتنـه و بحران سـازی امنیت ملی ایـن فتنهگران بـا نهایت آرامش
و رأفـت و تدبیـر برخـورد کـرد .ایـن امـر را میتـوان بـا یـک آمار سـاده و مقایسـه اولیه روشـن کـرد .در
کل  8مـاه فتنـه  88از  22خـرداد  1388تـا  25بهمـن  1388در کل کشـور قریب به  90نفر کشـته شـدند.
هرچنـد حتـی جـان یـک نفـر نیـز آنقـدر اهمیـت دارد کـه نمیتوان نسـبت بـه آن بیتوجـه بود امـا باید
توجـه داشـت کـه از ایـن  90نفر قریب به  40نفر آن از نیروهای سـپاه ،بسـیج ،نیـروی انتظامی و نهادهای
امنیتـی نظـام جمهـوری اسلامی بودهانـد .همیـن امـر نشـان میدهد کـه نظام در پی سـرکوب خشـن و
بیتوجـه نبـوده اسـت و ملاک رفـع حجـاب فتنه بوده اسـت .در حوادثی شـبیه بـه این در دیگر کشـورها
در یـک روز کشـتارهای وسـیع صـورت میگیـرد کـه ً
مثلا در ماجرای درگیریهـای مصر در یـک روز در
همیـن سـالهای اخیـر وزارت بهداشـت مصـر تعـداد کشـتگان را  ۶۳۸نفـر کـه  ۵۹۵نفرشـان غیرنظامی
و  ۴۳نفرشـان پلیـس بودهانـد ،و تعـداد زخمیهـا را حداقـل  ۳۹۹۴نفـر اعلام کـرد .ایـن آمار یـک روز از
بحـران امنیـت ملـی در کشـور مصر اسـت که حکومـت آمریکا نیـز در نهایت سـرکوب مـردم و طرفداران
مرسـی از سـوی السیسـی را تائید کرد.
البتـه بحـث از رونـد تدبیـر فتنه  88در جمهوری اسلامی نیازمند مجال واسـعی اسـت .اما نکتـه مهم این
اسـت کـه بـا حضـور میلیونی مردم در  9دی در سراسـر کشـور فتنه  88با شکسـت مواجه شـد و در نهایت
بـا عـدم موفقیت بحران سـازی مجـدد در بهمن  1388فتنـه فروکش کرد.
توجـه بـه ایـن نکته بسـیار مهم اسـت که نظام اسلامی در نهایـت درایت و رأفـت تا این زمـان و مدتها
بعدازایـن سـران فتنـه را دسـتگیر و بازداشـت و یـا زندانـی نکـرد .آقایان موسـوی و کروبی در طول سـال
 1388تـا بهمـن  1389آزاد بودنـد ،بیانیـه میدادنـد ،علیـه دولـت قانونـی کشـور و نهادهـای قانونی نظام
شـعار میدادنـد و در مراسـمهای ختـم کشـته شـدن و یـا حتـی در مـواردی در ختمهای دروغیـن افرادی
کـه زنـده بودنـد شـرکت میکردنـد و نظام را بـه انواعـی از اتهامات متهم کردنـد و حتی مدعی شـدند که
در زندانهـای نظـام شـکنجه و تجـاوز صـورت گرفتـه و از هـر تالشـی بـرای بر هـم زدن نظام اسلامی
کوتاهـی نکردند.
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حصـر سـران فتنـه بـه بهمـن سـال  1389بازمیگردد .ماجـرا این بـود کـه در  ۲۶آذر ۱۳۸۹با خودسـوزی
فـردی بـه اسـم بوعزیـزی در کشـور تونـس تحرکـی در کشـورهای اسلامی مختلـف صـورت گرفت که
بیـداری اسلامی یـا بهـار عربی نـام گرفـت و بهمرور بـه انقلاب در تونس ،مصـر ،لیبی ،یمـن ،بحرین و
 ...منجـر شـد .ایـن تحـرکات در زمسـتان سـال  1389اوج گرفت و به برکنـاری حکومـت در برخی از این
کشـورها منجـر شـد .در همیـن راسـتا در کشـور سـوریه نیـز گروههایـی بـه شبیهسـازی بیداری اسلامی
اقـدام کردنـد و تلاش کردند به همیـن بهانه با کمکهـای خارجی حکومت سـوریه را برانـدازی کنند .در
ایـن زمـان آقایـان موسـوی و کروبی در ایران که آزاد بودند نیز خواسـتار شبیهسـازی همیـن روند در ایران
شـدند .آنهـا بـا اسـتفاده از سـردرگمی اولیـه در تشـخیص ماهیت متفـاوت ایـن جریانها در کشـورهای
مختلـف تلاش کردنـد کـه مـردم را بـه شـورش خیابانی دعـوت کنند و تصـور میکردنـد که بـا توجه به
جـو منطقـهای میتواننـد دوبـاره ایـران اسلامی را ناامن کـرده و به مقاصـد خـود در براندازی نظام برسـند.
در ایـن شـرایط بـود کـه در بهمـن  1389بعـد از بیانههـای جدیـد آقایان موسـوی و کروبی شـورای عالی
امنیـت ملـی تصمیـم بـه حصر این افـراد گرفت .موسـوی و کروبـی در طول سـال  88بارهـا و بارها دهها
بیانیـه داده بودنـد و در نهایـت بـا شکسـت فتنه خودبهخود سـاکت شـده بودنـد و در حصر نبودنـد ،اما آغاز
یـک فتنـه جدیـد بـا بهانـه بیـداری اسلامی و بهـار عربـی ،چیزی بـود کـه میتوانسـت دوبـاره منجر به
کشـته شـدن مردم شود.
شـایانذکر اسـت کـه مطابـق اخبـار سـایتهای ضدانقلاب و حامیـان فتنـه ،در پـی اعالمیـه موسـوی و
کروبـی در  16بهمـن  1389تحـت عنـوان دعـوت مـردم بـه حمایـت از انقلاب تونـس و مصـر و اعلام
مخالفـت بـا نهادهـای قانونـی ایـران ،مسـئوالن وزارت کشـور از غیرقانونی بـودن هر تجمعـی تحت این
عنـوان خبـر دادنـد امـا آقایـان موسـوی و کروبـی اعالم کـردن که نیـاز به هیچ مجـوزی ندارنـد و دعوت
بـه انجـام ایـن تجمـع کردند که در پـی خشـونتهای این تجمـع غیرقانونی این سـایتها مدعی هسـتند
کـه سـه نفـر کشـته و چندین نفـر زخمی شـدهاند.
پـس ایـن حـرف غلـط و نادرسـت که موسـوی و کروبـی را به خاطـر انتقاد بـه احمدینژاد حصـر کردند و
چنیـن ادعایـی حـرف باطلی اسـت .مسـئوالن وقـت شـورای عالی امنیـت ملی کـه در حصر نظر داشـتند
شـامل افـرادی مثـل جنـاب آقـای روحانـی رئیسجمهـور فعلی اسـت کـه در آن زمـان خود عضو شـورا و
از منتقدیـن احمدینـژاد بودند.
چرا عدهای دوباره به دنبال طرح مسئله حصر هستند؟
مسـئله دیگـری کـه بایـد بـه آن جـواب داد ایـن اسـت که چـرا عـدهای در شـرایط حاضر مسـئله حصر را
مطـرح میکننـد و بـا شایعهسـازی در غیرقانونـی بـودن آن تلاش میکننـد کـه از ایـن امـر یک مسـئله
روز بسـازند .در کنـار احتمـال بیاطالعـی و جهـل و ناآگاهـی در مـورد برخـی از افراد ،به نظر میرسـد که
عـدهای از مطـرح کننـدگان ایـن امـر دنبال یـک برنامه سـازمانیافته برای تطهیـر فتنهگران سـال 1388
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هسـتند .ایـن افـراد کـه خود نیـز در فتنه دخیـل بودهاند به دنبال آن هسـتند کـه از ناآگاهی افـکار عمومی
از علـل و تاریـخ حصـر و  ...چنیـن جلـوه دهنـد که نظـام اسلامی دو پیرمرد و یـک پیرزن بیگنـاه را که
مشـکالت جسـمی و سلامتی دارنـد بهصـورت غیرقانونـی از آزادی محـروم کرده اسـت و به آنها فشـار
ً
کاملا قانونـی نظـام اسلامی را غیرقانونی جلـوه دهند
مـیآورد .هـدف ایـن جریـان آن اسـت که عمـل
ً
کاملا قانونـی و با روالی کـه پیشازایـن نیز در
ایـن در حالـی اسـت کـه حصـر چنانکه توضیح داده شـد
نظـام وجـود داشـته و هیچ اشـکالی بـر آن نبوده اسـت رخداده اسـت .بهعنوانمثـال حصر آقـای منتظری
در سـال  1376توسـط شـورای عالـی امنیـت ملـی صـورت گرفـت که آقـای خاتمـی رئیسجمهـور وقت
ریاسـت آن را بـر عهـده داشـت و وزرای ایشـان عضـو آن بودنـد و آقـای روحانـی رئیسجمهـور محتـرم
کنونـی نیز دبیـر آن بودند.
آیا تداوم حصر به ضرر نظام اسالمی و خالف مصلحت نیست؟
بایـد توجـه داشـت که درهرصـورت اقداماتی کـه این افراد انجام دادهاند برای کشـور هزینه داشـته اسـت.
هزینـهی گزافـی کـه باجـان برخـی از ایرانیان و ایجـاد ناامنی و صدمه به نظام اسلامی و حملـه به اعتبار
آن و زیـر سـؤال بـردن سلامت انتخابـات و  ...پرداختهشـده اسـت کم نیسـت .درواقع فتنهگران سـال 88
انواعـی از صدمـات را بـر کشـور بـار کردنـد که یکـی از آنهـا تشـدید تحریمهای غـرب علیه ایـران بود
کـه برخـی از همیـن فتنهگـران بـه آمریـکا و غرب پیـام میدادند کـه تحریم را تشـدید کنید تا مـا بتوانیم
بیشـتر بر حکومـت ایران فشـار بیاوریم.
در ایـن شـرایط حتمـ ًا حصـر و وضعیتـی که این افراد مسـبب آن بودند هزینـه دارد .اگر این افـراد در حصر
نیـز بمیرنـد حتمـ ًا هزینههـای دیگـری بر نظام اسلامی بار میشـود و برخـی از فتنهگران حامـی آنها به
ایـن بهانههـا دوبـاره چالشهـا و مشـکالتی را ایجـاد خواهنـد کرد .کسـی منکر این نیسـت کـه اقداماتی
کـه ایـن افـراد کردنـد و در نتیجـه بـه حصـر آنها منجر شـد بـرای ایـران و نظام اسلامی هزینه داشـته
و دارد .امـا آیـا راهحـل کاسـتن از ایـن هزینههـا ایـن اسـت که ایـن مجرمان که در شـورای عالـی امنیت
ملـی کشـور محکومبـه حصـر شـدهاند آزاد شـوند؟ مسـلم اسـت کـه اگر ایـن افراد بـدون پرداخـت هزینه
و بـدون آنکـه بـه گنـاه خود اعتـراف کنند و اشـتباهات خـود را بپذیرند آزاد شـوند نهتنها از نظام اسلامی
متشـکر و ممنـون نخواهنـد بـود بلکـه مدعـی خواهنـد شـد و بـا پررویی هـر چه تمامتـر ادعاهـای باطل
خـود درگذشـته را تکـرار و بـر آنهـا پافشـاری خواهنـد کـرد .درواقـع آزاد کردن ایـن فتنهگـران هزینهی
بیشـتری دارد .راهحـل مسـئله هزینههایـی کـه ایـن فتنهگـران میآفریننـد ایـن نیسـت کـه آنهـا را آزاد
کنیـم تـا دوبـاره بتواننـد بـه فتنهگـری رویآورنـد و از نظـام اسلامی طلبـکار نیز بشـوند و مدعی شـوند
کـه ایـن زمـان از سـال  1389تاکنـون را نیـز کـه در حصـر گذراندهاند بایـد نظام بـرای آنها جبـران کند.
راهحـل درسـت آن اسـت کـه ایـن افـراد از خطایـی کـه کردهانـد و فتنه سـازی و کشـته سـازیهایی که
کردنـد اظهـار ندامـت و پشـیمانی کننـد و در آن زمان کـه برخی از طرفـداران ناآگاه و فریبخورده ایشـان
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نیـز متقاعـد شـدند کـه ایـن افـراد بـا فتنـه سـازی در مسـیر اشـتباه رفتند ،تـازه زمـان محاکمـهی آنها
فرابرسـد و دسـتگاه قضایـی بـه جرائـم آنها رسـیدگی قضایـی بکند.
آیا زمان آن نرسیده که این افراد محاکمه شوند؟
برخـی چنیـن مطـرح میکنند کـه حصر این افـراد در شـرایط امنیتی و سیاسـی خاص سـال  1389بوده و
در آن زمـان درسـت بـوده اسـت و بـا گـذر زمان و عوض شـدن اوضـاع دیگر نیـازی به تداوم آن نیسـت.
ایـن افـراد مدعـی هسـتند که در شـرایط کنونـی خصوصـ ًا هنگامیکـه برخی از ایـن محصوران خواسـتار
محاکمـه در دسـتگاه قضایـی شـدهاند بهتـر آن اسـت کـه حصر پایـان یابد و ایـن افراد محاکمه شـوند.
در پاسـخ بـه ایـن مسـئله بایـد چنـد نکتـه را مطـرح کـرد .اول اینکـه حصـر اقدامـی قانونی بـوده و نهاد
قانونـی کـه حصـر را اعمال کرده اسـت یعنی شـورای عالـی امنیت ملی ،خـودش آن نهـاد صالحیتداری
اسـت کـه میتوانـد در مـورد لزوم تـداوم حصر یا برداشـته شـدن آن تصمیم بگیـرد .مطرح کننـدگان این
سـؤال غالبـ ًا همان کسـانی هسـتند که درجاهـای دیگر بهغلط مدعی هسـتند که حصـر کاری غیرقانونی و
یـا فراقانونـی بـوده اسـت .ازاینجهت چنین تصـور میکنند که در شـرایط خاصـی کاری غیرقانونی صورت
گرفتـه و حـال کـه آن شـرایط عوضشـده اسـت بهتـر اسـت از مسـیر قانونی عمل شـود .درحالیکـه مبنا
و نتیجـهی موردنظـر ایـن افـراد هـر دو غلـط اسـت .هم حصـر قانونی بـوده اسـت و همنهاد تدبیـر کننده
ایـن زمینـه خـود هنـوز حضـور قانونـی و جـدی دارد و میتوانـد تصمیـم بگیـرد کـه آیـا باید حصـر تداوم
یابـد یـا خیـر .ازایـنرو دیگران نبایـد با مطالب خلاف و تشـویش اذهان عمومـی در کار این نهـاد قانونی
اختالل ایجـاد کنند.
دوم اینکـه اگـر امثـال آقـای کروبی کـه خواهـان محاکمه در دسـتگاه قضایی شـدهاند واقع ًا میخواسـتند
در ایـن زمینـه قانـون را بپذیرنـد در طـول یک سـال و هشـت ماه بیـن انتخابـات  22خـرداد  1388تا 25
بهمـن  1389بـه قانـون تمکیـن میکردنـد و دسـت از فتنهگـری برمیداشـتند .اظهـارات چنیـن افـراد
فتنهگـر و قانونشـکنی کـه یـک سـال و  8مـاه خلاف قانـون انـواع فتنهگریها را انجـام دادنـد در مورد
اینکـه بهحکـم دسـتگاه قضایـی تمکیـن میکنیـم قابلقبـول نیسـت .حکـم دسـتگاه قضایـی اگـر صادر
شـود همانقـدر قانونـی اسـت کـه حکم شـورای عالی امنیـت ملی که اکنون صادرشـده اسـت .ایـن افراد
بـا مشـورت دیگـر فتنهگـران دنبـال فضایـی برای زنـده کـردن دوباره فتنه هسـتند کـه به بهانـه گزارش
دادگاه و علنـی کـردن آن و یـا مباحثـی کـه در دادگاه صـورت خواهـد گرفـت زمینـه یـک فتنـه دیگـر را
فراهـم کنند.
سـوم اینکـه نتیجـه دادگاه در مـورد چنیـن جرائـم مشـهود و مشـخصی را بـا احتمـال زیـادی میتـوان
حـدس زد .البتـه رونـد قضایـی مراحل خـود را دارد و نمیتوان از اکنـون برای قاضی پرونـده تعیین تکلیف
نمـود امـا جرائمـی کـه ایـن افـراد مرتکب شـدهاند نیز آنقـدر روشـن و اقدامات آنهـا در صدمـه به جان
ً
کاملا غیرقانونـی و  ...چنـان مشـهود اسـت کـه
و مـال و مـردم و ایجـاد ناامنـی در کشـور بـا بهانههـای
میتـوان حـدس زد کـه اگـر ایـن افـراد محاکمـه شـوند بهاحتمالقـوی محکومبه اعـدام خواهند شـد .آیا
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اعـدام ایـن افـراد در شـرایط کنونـی کـه بـا لجبـازی از پذیـرش خطـای خودسـر بـاز میزنند و بـه همین
ن افراد راسـت میگفتهاند درسـت
واسـطه برخـی از مـردم را نیـز هنـوز در این اشـتباه نگهداشـتهاند کـه ای 
اسـت؟ آیـا ایـن امـر آغـاز یـک فتنه جدیـد نخواهد شـد؟ ظاهـراً جواب روشـن اسـت و چنین خواهد شـد.
ازاینجهـت همـان مرجـع صالحیـتدار بـرای رسـیدگی بـه ایـن امر که شـورای عالـی امنیت ملی اسـت
بایـد در مـورد ایـن پرونده تصمیـم بگیرد.
چرا سران فتنه مورد رأفت نظام اسالمی قرار نمیگیرند؟
یـک سـؤال دیگـر کـه گاه مطـرح میشـود ایـن اسـت کـه چـرا نظام اسلامی ایـن افـراد را عفـو و مورد
رأفـت قـرار نمیدهـد؟ آیا سـابقه خدمات این افراد در نظام اسلامی مسـتلزم آن نیسـت کـه از این خطای
آنهـا گذشـت شـود و بـا رأفت اسلامی و در جهـت ایجاد آرامـش و وحدت در جامعـه این افراد آزاد شـوند؟
ایـن سـؤال را بایـد در چنـد بخـش جـواب داد .او ًال همیـن حصـر ایـن افـراد خـود نوعـی رأفـت در مورد
آنهاسـت .اگـر قـرار بـود حکم اسلامی واقعـ ًا در مورد آنهـا اجرا شـود حتم ًا وضعیـت کنونـی را رأفت و
گذشـت میدیدنـد .ثانیـ ًا :رأفـت کامـل و گذشـت از مجرمـان وقتی اسـت که فرد متنبه شـده و از گذشـته
خـود پشـیمان شـده و اظهـار ندامـت کند و به خطـای خود اعتـراف کند .ثالث ًا :گذشـت از کسـی که اصرار
بـر جـرم خـود دارد باعـث جری شـدن او تکرار جرم میشـود .رابعـ ًا :این افـراد به حدی مدعی هسـتند که
اگـر امـروز در مـورد آنهـا گذشـت صورت گیرد فـردا مدعی خواهند شـد که راسـت میگفتهانـد و طلبکار
نیـز خواهنـد شـد .خامسـا :هـر جرمـی قابلگذشـت نیسـت و نمیتـوان بهصـرف اینکـه در اسلام رأفت
و رحمـت هسـت ،خواهـان نادیـده گرفتـن همـه جرائـم شـد .و در نهایـت سادسـ ًا :هرچند برخـی خدمات
گذشـتهی ایـن افـراد را منکـر نمیشـویم امـا بایـد توجـه داشـت که خدمـات گذشـته باعث نمیشـود که
فـرد هـر خطایـی که کـرد و هـر جرمی کـه مرتکب شـد مـورد اغماض قـرار گیرد.
مشـخص اسـت که سـؤاالت در مورد ماجرای حصر بسـیار بیش از این اسـت و پاسـخ به همهی آنها در
ایـن متـن موجز ممکن نیسـت؛ امـا باید دانسـت که نظام اسلامی در اقداماتـی ازایندسـت نهایت درایت
و تمسـک بـه دسـتورات دینـی و قانونـی را رعایـت میکند و امید اسـت که این معضل با شکسـته شـدن
اصـرار فتنهگـران بر تـداوم فتنهگری خـود پایان یابد .انشـاءاهلل.
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