
مکانی جهت گفتگو پیرامون کنش سیاسی جمعی              blog     .     youthdialog     .     net                    دیابلوگ

جنبش سبز در بن بست! اختر

 میرحسین موسوی تنها چهره شاخصی است که در طول دو سال و اندی حیات جنب��ش س��بز، رفت��ه

 خواه مردمی که سعی داشتند او را از صندوق بیرون بکش��ند،. رفته بر اعتبار مردمی اش افزوده شد

 خواه منتقدینی ک�ه اس�اس حض�ور ای�ن ش�خص را در جنب�ش، ب�ه واس�طه پیون�د ت�اریخی اش، خلف

 ب�ه نظ�ر نگارن�ده، ن�ه. موازین یک جنبش مردم�ی در راس�تای تح�ول بنی�ادین و رادیک�ال م�ی دانس�تند

 که تاریخ این دو سال ناقض قطعیت این پایبندی(پایبندی تمام عیار میرحسین به خواسته های مردم 

  بلکه تلش غیر قابل انکار او در همراهی با خواسته های مردم باعث ش��د پ��س از س��ال ه��ا،،)است

 ج�دا از تلش او ب�رای همراه�ی، اتفاق�اتی. وزن بی سابقه ای به یک شخصیت سیاس�ی داده ش�ود

  او را همس�ان ب�ا،ترور خ�واهرزاده او در روز عاش�ورا ک�ه ب�ه ب�اور عم�وم. روند مذکور را تسریع می کرد

 بهم�ن ،از جمل�ه ای�ن اتفاق�ات 25 و حبس خانگی او در ،آسیب خوردگان پس از انتخابات قرار می داد

 مراد از نوشتن این یادداشت،رسیدن به نقطه ای که از آن بتوان آلترن�اتیوی ب�ه ن�ام میرحس�ین. است

 موسوی ساخت نمی باشد و از طرف�ی پرداخت�ن ب�ه انتق��ادات همچن��ان ب�ی پاس�خی چ�ون ابهام��ات

 یادداش�ت پی�ش رو توص�یف ص�حنه ای اس�ت ک�ه ب�ن.فجایع دهه شصت رسالت ای�ن نوش�تار نیس�ت

 بست موجود در آن دلیل بسیار دارد و این نوشتار به جایگاه استراتژیک موسوی بعن��وان یک��ی از ای��ن

.دلیل می پردازد

 جدیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دعوت به برگزاری. آغاز می شود 89بهمن  25ماجرا از 

 حاکمیت پس از یک سال خاموشیZ خیابان ه�ا، حض�ور. خیابانی آن روز، معادلت بسیاری را بر هم زد

 انتخاب��ات"از طرف�ی اص�لح طلب��ان در زی�ر چ�تر گفتم�ان . خیابانی را چندان قدرتمند ارزیابی نمی نمود

 خاتمی، در خفا اجماع کرده بودند و رادیکال ش�دن فض�ا بواس�طه حض�ور خیاب�انی را ب�ه ض�رر" مجلس

 و پس گرفتن بیانیه توسط موسوی، 89خرداد  22در این سو بدنه جنبش نیز با تجربه .خود می دیدند

 تکرار مجدد عق�ب نش�ینی میرحس�ین و کروب�ی را در پ�ی ع�دم ص�دور مج�وز از س�وی وزارت کش�ور،

 بهمن، موتور نیم سوز جنبش را روشن ک��رد و 25تظاهرات گسترده خیابانی در . قطعی می دانستند

 25وزن بیشتری ب�ه جایگ�اه میرحس�ین موس�وی داد ،زی�را در کن�ار به�ار عرب�ی، رویک�رد رادیک�ال او در 
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 ام��ا پ��س از بازداش��ت وی و حض��ور خ��اتمی و. بهم��ن، از دلی��ل م��ؤثر در حض��ور گس��ترده م��ردم ب��ود

 اش نامش��خص" ما بیشماریم"همفکرانش در بالترین تریبون جنبش، سه دسته مجزا از جنبشی که 

 انتخاب��ات"دسته ای که همواره با تمام قوا به تطهیر خاتمی و به دفاع از گفتم��ان . بود قابل رؤیت شد

 رویکردی ک��ه پ��س از(آن هم با توسل به تعریفی تحریف شده از انتخابات آزاد پرداختند " رهایی بخش

 اما دسته ای هم رویکرد خاتمی را). مشارکت خاتمی در انتخابات مجلس، به اوج فضاحت خود رسید

 دس�ته س�وم نی�ز. در برابر پرونده دو س�ال و نیم�ه میرحس�ین م�ی گذاش�تند و آن را نق�د م�ی کردن�د

 منتقدین شخص و جایگاه میرحسین موسوی بودن�د ک�ه ی�ا در رس�انه ه�ای کلن مهل�ت انتش�ار نق�د

 .زیربنایی نمی یافتند و یا در وزن سنگین شده میرحسین موسوی ادغام شده و سکوت اختیار کردند

 )دسته اول(جالب آنجا که تقابل دو دسته نخست، دستکم در فضای مجازی، ریزش مدافعان خاتمی 

 را بهم�راه داش�ت و غی�ر مس�تقیم ب�ر وزن میرحس�ین) م�دافعان موس�وی(و واریز آنها ب�ه دس�ته دوم 

 این روند گرچه از نظر منتقدین خاتمی رون�دی مثب�ت ارزی�ابی م�ی ش�د ام�ا خط�ر. موسوی می افزود

 ای�ن گسس�ت ب�ه نظ�ر نگارن�ده ی�ک گسس�ت. وزن دهی به میرحسین در آن به وضوح قابل رویت بود

 کمپی�ن ه�ا و ص�فحه ه�ای. واقعی و مثبت بود و هست اما پیامدهای منفی هم در پی داشت و دارد

 فیسبوکی مختلف، عکس ها و پوسترها، نبش قبر بیانیه های گوناگون میرحسین، روز ش��مار حب��س

 از پیام�دهای ... خانگی، دلنوشته ها و استتوس های پ�ر لی�ک و ک�امنت در س�تایش ایس�تادگی او و

 جدا از اینکه بسیاری از کنشگران چنین حدی از ورن دهی ب��ه میرحس��ین موس��وی. چنین روندی بود

 که از قض��ا نگارن��ده(را، با توجه به گذشته مبهم و سکوت امروزی اش مردود می دانستند و می دانند

 این وزن دهی مشکل اساسی را پیش پای کنشگران گذاش�ت ک�ه در) نیز با این تردید همراستاست

.ادامه به آن پرداخته خواهد شد

 وزن دهی به میرحسین موسوی نه بعنوان شخصی با ابهاماتی در گذش�ته، بلک�ه بعن�وان جایگ�اه او،

 عمل جنبش پس از بازداشت میرحسین یا توس��ط گفتم��ان. است" جنبش بی رهبر"در تضاد با شعار 

 .مشروعیت بخش به انتخابات از سوی خاتمی،منحرف شده و یا در سکون کامل به س��ر ب��رده اس��ت

 ک�ه اساس�ا ب�دون فش�ار ب�ر" آزادی میرحس�ین"ادامه این وزن ده�ی ب�اعث ش�ده اس�ت ک�ه مط�البه 

 چن�ان فرات�ر رفت�ه ک�ه " آزادی زن�دانیان سیاس�ی"حاکمیت، خود به خود محقق نمی شود، از مطالبه 

 ،دس�تاورد ای�ن پیون�د ن�امیمون. متأسفانه، پی�روزی جنب�ش ب�ه چنی�ن مط�البه ای پیون�د خ�ورده اس�ت

 چ�ه بس�ا چنی�ن ام�ری ب�اعث م�ی ش�ود کن�ش ه�ای رادیک�الZ. قسمتی از دلیل انفع�ال ام�روز اس�ت
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 ندارند، از دی�دگاه" آزادی میرحسین ،همان پیروزی جنبش است"کنشگران مستقل نیز، که پیوندی با 

 اما رویک��رد ح��اکمیت در ای��ن می��ان. عموم کنشگران بل موضوع جلوه داده شود و مسکوت باقی بماند

 حاکمیت فعال ترین مهره در وزن دهی به میرحسین موس��وی اس��ت زی��را. بسیار قابل ملحظه است

 ،ک��انون جنب��ش را" آزادی میرحسین" می داند که با خلصه کردن تمامی مطالبات جنبش، در مطالبه 

 نگاهی به جری��ده). که کرده است(در دست دارد و می تواند به راحتی آن را سرکوب و یا منفعل کند 

 در ای��ن. شفق ،مثال خوبی از رویکرد کنشگران جنبش و حاکمیت ب��ه ص��ورت مکم��ل اس��ت 7شماره 

 شماره، که جالب است در صفحه فیسبوک شبنامه میخ�ک ه�م ب�ه اش�تراک گذاش�ته ش�ده اس�ت،

 موس��وی و رهن��ورد در دی��دار ب��ا- این سان است که کسی می میرد و کسی می مان��د : "آورده شده

!."رای نداده ایم: فرزندان

 به شخصه عدم مشارکت میرحسین و رهنورد در انتخابات مجلس را مثبت ارزیابی می کن��م ام��ا ی��ک

 چرا دقیقاi فردای روز انتخاب��ات و انتش��ار خ��بر مش��ارکت خ��اتمی در آن،. سوال در اینجا باقی می ماند

 میرحسین موسوی و رهنورد اجازه ملقات حضوری با فرزندان را کسب می کنند و فرات��ر از آن، اج��ازه

 گفتگو درباره انتخابات و انتشار گسترده خبر ع�دم مش�ارکت میرحس�ین و رهن�ورد از دس�ت م��امورین

 حاض��ر در جلس��ه در م��ی رود؟ آی��ا ای��ن ت��وان در ح��اکمیت نیس��ت ک��ه عکس��ی از میرحس��ین در ح��ال

 را مس�کوت و انداختن رأی به صندوق منتشر کند و ی�ا اص�لi رویک�رد میرحس�ین نس�بت ب�ه انتخاب�ات 

 نامشخص باقی گذارد؟ به یقین حاکمیت چنی�ن توان�ایی در خ�ود دارد ام��ا چ�ه چی�ز به�تر از ای�ن ب�رای

 حاکمیت می باشد که موسوی را به کانون اجماع همگان تب�دیل کن�د و پ�س از آن او را در حص�ر خ�ود

 داش�ته باش�د و از ای��ن ط�رف جنب�ش نی��ز، ت��ا آزادی او آنق�در ح��الت انتظ��ار و انفع��ال را تجرب�ه کن�د ت��ا

 نیروهایش فرسوده شوند و یا در بهترین حالت، مطالباتشان را به آزادی میرحس�ین تقلی�ل دهن�د و در

 اینگ��ونه اس��ت ک��ه وزن جایگ��اه میرحس��ین. پی آن،حرکتی موازی در راستای مطالبات خود آغاز نکنند

Zمنفعل در حصر، به یکی از دلیل بن بست کنونی بدل می شود! موسوی بعنوان آلترناتیوی.

اشکان خراسانی

:ن.پ

جریده شفق، شماره هفت- 1
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