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 د .ی :يسندهنو
  ٢٠١۴ جنوری ٠٧

 

 پيام موسوی و شادی چپ ھای سبز
  

 بودن کذب بر تأکيد ضمن که است، شده منتشر حصر در موسوی ميرحسين از پيامی ديگر بار ھا، مدت از پس .يک

 حاضر برای آمادگی اعالم و خودش به ملی امنيت عليه اقدام اتھام شدن تفھيم خصوص در طائب مھدی امثال ادعای

 بر ويژه تأکيدی حاوی وی، از شده منتشر ھای سخنرانی و ھا بيانيه تمامی سياق به خود، از دفاع برای دادگاه در شدن

   .دزدند می نوايان بی اين جيب از که اند کسانی قيقیح براندازان که اين و تاس "مستضعفان" و "پابرھنگان" ،"ءفقرا"

  

 به را خود ھمواره امروز، ھمين به تا اسالمی جمھوری در وزير نخست عنوان به حضورش ابتدای از موسوی .دو

 سياسی ھای گيری جھت مدافع که جناحی .است شناسانده اسالمی جمھوری کالسيک چپ جناح ۀچھر ترين مھم عنوان

 چپ بحث با شدن يکی از اجتناب برای او ھوادار روحانيون و خمينی هللا آيت آنچه نفع به اقتصادی ويژه به و

 ۀدھ در شھری زمين و کار قانون به مربوط حواشی .است ناميدند، ")کارگر ۀطبق" جای به( "مستضعفان" مارکسيستی،

 ھمه از و است "سوسياليستی" که اتھام اين با او، دولت توسط هشد تنظيم ۀتوسع ۀسال ۵ ۀبرنام نشدن تصويب شصت،

 آيت دخالت به را کار نھايتاً  که وی با شصت ۀدھ در وقت جمھور رئيس عنوان به ای خامنه هللا آيت اختالفات مشھورتر

 به موسوم جناح اختالفات به نوعی به ھمه و ھمه کشانيد، وزير نخست عنوان به موسوی مجدد انتخاب برای خمينی هللا

 .گشت برمی انقالب ھای آرمان سر بر ھا "امامی خط" به موسوم جريان با تلفهؤم سرکردگی به "تجاری بورژوازی"

 بخش تقريباً  دعوا اين اوج روزھای در که - مارکسيستی چپ بحث ميراث با تکليف و تعيين دعوا اين محوری ألۀمس

 "امپرياليسم" و ")مستضعفان" بخوانيد( "کارگر ۀطبق" يعنی :دبو - بود شده سرکوب مارکسيستی چپ جريان اعظم

   ").جھانی استکبار" بخوانيد(

 

 اصالح که جمھوری رياست انتخابات بار ھر در و کرد گيری کناره کشور یئاجرا ۀصحن از سال بيست موسوی .سه

 یئھا بھانه طرح با رفتند، سراغش به )بودند شده راست اقتصادی تفکر لحاظ به اينک که سابق ھای امامی خط( طلبان

 از پس موسوی که ھم ٨٨ سال در که آن جالب .کرد خودداری آمدن از )تلويزيونی ۀشبک يک داشتن اختيار در نظير(

 ۀگردانند و مشاور عنوان به طلب اصالح شاخص ھای چھره از نشد حاضر و شد ماجرا وارد خاتمی کانديداتوری اعالم

 سال ١۶ که آنھا راست تفکر با اش گذاری فاصله حساب به را موسوی رفتارھای اين بسياری کند، استفاده ستادھايش

 او که ای ويژه و خاص تأکيد با ھم مشاورانش که شد روشن بعداً  حتی .گذاشتند داشتند، دست در را کشور ۀادار سکانِ 

 موافق گذاشت، می "کارگران" و "نپابرھنگا" و "مستضعفان" بر ھايش سخنرانی يا و انتخابات به ورود ۀبياني در
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 موسوی گويا اما بودند؛ متوسط ۀطبق طرف از آوری رأی نگران ادبياتی، چنين خواندن شصتی ۀدھ و کھنه با و نبودند

 ۀبرنام اولين سند امضای از او امتناع يدئبيفزا کارنامه اين به .است کرده کيدتأ برايش بحث اين "بودن قرمز خط" بر

 عنوان به و شد ءاجرا رفسنجانی ھاشمی جمھوری رياست دوران در که( اسالمی جمھوری در مصوب ۀتوسع ۀسال پنج

 برای جھانی بانک ۀبست" را آن که )شود می شناخته ايران در "ساختاری تعديل" ھای سياست سازی پياده در گام اولين

   .ناميد "توسعه حال در کشورھای جان ۀشير کشيدن

 

  :است گيری رد قابل ايران مارکسيستی چپ در کلی گرايش دو سو اين به بانقال ابتدای از .چھار

 را شتالش و است اسالمی جمھوری وجودِ م واقعاً  زمينِ  در بازی به قائل که "اکثريتی- ای توده" به موسوم رويکرد يکی

 به نباشد، بحث اين حامالن از خبری که ھم آنجا و کند می حاکم نظام درون کالسيک چپ بحث تبليغ و تقويت مصروف

 به اميدی چندان که است "خاموش چراغ مارکسيسم" اصطالح به يک به قائل رويکرد اين .دھد می تن طلبان اصالح

 از متوسط ۀطبق اجتماعی - سياسی فشارھای به اميدوار و )دارد را ايشان ۀدغدغ چند ھر( ندارد کارگر ۀطبق کنشگری

 ھای چپ– "سبز ھای چپ" به موسوم جريان .است ديگر سوی از "اعیاجتم رفاه" به دولت گيری جھت و سو يک

 )ترند حساس اجتماعی ھای آزادی و دموکراسی ألۀمس به نسبت که تفاوت اين با( نوعی به واقع در - سبز جنبش مدافع

  .آيند می شمار به مذکور رويکرد دھندگان ادامه

 اسالمی جمھوری موجود واقعاً  زمين در بازی به قائل ھرگز نامم، می "اکثريتی-ای توده ضد" را آن که ديگر رويکرد

 چه و سازماندھی نظر از چه( کارگر ۀطبق توانمندسازی و مارکسيستی بحث تبليغ و تقويت مصروف را شتالش و نبوده

 ملیمح ھمواره را انتخابات کارگر، ۀطبق گری کنش به اعتقاد با گروه اين .است کرده )طبقاتی آگاھی تعميق نظر از

 طبقاتی یئبازآرا و ھا توده تحميق ۀصحن آورد، پديد اجتماعی و سياسی وضعيت در گشايشی که آن از بيشتر که دانسته

 ھر در جناحی آمدھای و رفت و است بوده بورژوازی ھمواره حاکم ۀطبق ايشان زعم به .است بوده اسالمی جمھوری در

  .بود نخواھد کارگر ۀطبق برای نفعی آن در که است وازیبورژ درون قدرت ھای بلوک نبرد صرفاً  انتخاباتی،

  

 اين و است خورده شکست کرد، اعالم را خود تولد ٣٨٨١ ]جوزا[خرداد ٢۵ روز که حرکتی عنوان به سبز جنبش .پنج

 بر دليلی شود، می شنيده خيابان و دانشگاه در ٩٢ انتخابات يا ]قوس[آذر ١۶ روز در "ميرحسين حسين، يا" ندای که

 و "خيابانی قدرت نمايش امکان دادن دست از" ،"گفتمان تغيير" دليل سه به مشخصاً  جنبش اين .نيست جنبش اين حيات

  :است خورده شکست "آن به باورمندان جمعيت کاھش"

  

 خواست و "کلمه وسيع معنای در دموکراتيزاسيون" ،"اساسی قانون تنازل بدون اجرای" از بود عبارت گفتمانش •

 در روحانی شدن انتخاب به دادن رضايت به آخر دست و نشد محقق مطلقاً  که آخر مورد ".انتخابات تجديد" اش اصلی

 اين به( نبودند سبز جنبش اختصاصی ھم ديگر مورد دو طرفی از ).سبزھا شدن بنفش بخوانيد( شد منجر بعدی انتخابات

 طور به جنبش اين اعتبار به که گفت توان می چند ھر ،)بود شده طرح ديگرانی سوی از ھم جنبش اين از پيش که معنی

 و يازدھم دولت حامی عمدتاً  جنبش اين به منتسب ھای سايت و ھا گروه اما امروز .گرفتند قرار توجه محل تری وسيع

  .اند جنبش رھبران از حصر رفع خواستار

 تبديل امروز شد، مطرح ھم "حداقلی فعد حداکثری، جذب" شعار آن متعاقب که "حداکثری دموکراسی" خواست واقع در

 آزادی" ،"سبز جنبش رھبران از حصر رفع خواست" از است عبارت که است شده "حداقلی دموکراسی" يک به

 که يممواجھ سبز جنبش ھواداران جانب زا ھم مشکل اين با ما البته ".طلبان اصالح قدرت به بازگشت" و "سبز زندانيان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 و چپ بوی و رنگ اگر البته( را موجود وضع منتقد اجتماعی ھای حرکت و مردم مختلف ھای گروه مطالبات تمامی

 ،)عياری کيانوش لمف ديدن در مشارکت تا یئپاشا مرگ در حضور از( گذارند می خود حساب به )باشد نداشته کارگری

 اصطالح به اين جنبش، ارانھواد که ھست ھم لهأمس اين ديگر سوی از .نيست اثبات قابل یمنطقي ربط چنين که آن حال

 واقع و پذيری انعطاف ی،ئپويا حساب به بلکه اوليه، ھای آرمان از نشينی عقب ۀنشان نه را "دموکراسی شدن حداقلی"

   .گذارند می نشينی عقب حساب به دقيقاً  را آن ،منتقد ديگران که آن حال گذارند، می جنبش بينی

  

 "تن" ۀمثاب به مقوله اين گفت توان می واقع در .است جنبشی ھر تھایخواس از يکی شک بدون شھری فضای تسخير •

 ھر يا موقت نشينی عقب سرکوب، .شدن مجازی به است محکوم دھد دست از را امکان اين که جنبشی و است؛ جنبش

 ديدن بلقا نظر مورد جنبش که است اين شمعناي بگذاريد، خيابان در حضور امکان دادن دست از اين بر که ديگری اسم

  .نيست

  

 از مقطعی تا البته که بود، آن در کنندگان شرکت ميان متعددی نظرھای اختالف جنبش شروع ھمان از که است واضح •

 اين مرحله به مرحله اما .بودند يکديگر کنار ھمزيستی به قائل افراد ھا، ديدگاه تفاوت رغم علی جنبش اين حيات

  :داد "شوونيستی ۀطلبان - اصالح متوسط ۀطبق خودبنيادی" به را خود جای وضعيت

 خشونت غير و سکوت تظاھرات ۀايد ،"ايرانی جمھوری" ،"ايران فدای جانم لبنان، نه غزه، نه" چون یئارھاشع تبلور

 یئھا مناسبت به تفاوتی بی تھران، شھر جنوبی مناطق در مسير تعيين به ھا یئراھپيما ريزان برنامه تمايل عدم آميز،

 پس روزھای در که بود مواردی ۀجمل از ... و "۶٧ سال در سياسی زندانيان کشتار مرگ سال" يا "کارگر روز" چون

 را آن روز به روز و شد جنبش از یئھا گروه قھر و نااميدی به منجر تسرع به جنبش رھبران رفتن حصر به از

 تعبيه کاری و ساز موسوی، رفتن حصر به از پيش که آن جالب .کرد طلبان اصالح به موسوم جريان ھمان در منحصر

  .کند جبران را "کلمه سايت" متکثر غير و محدود نگاه ،"جرس سايت" که شد

 ھمين تا )مستضعفان( دانست می آن ۀنمايند را خود موسوی که بحثی که است اين به اشاره اما بحث اين از مھم ۀنکت

 به را خود اساساً  سبز جنبش ديگر عبارت به .نکرد پيدا ديگری صدای او خود جز سبز جنبش ۀمجموع در امروز

 بود، انقالبی کمونيست يک موسوی که باشيم داشته را توھم اين اگر حتی .شناساند مستضعفان بحث مقابل ۀنقط عنوان

 و "رنگی انقالب" ،"شوونيسم" با اش-بحث ھژمونی که بود متوسطی ۀطبق جنبش بود، رھبرش او که جنبشی ترديد بی

   :است مھم نکات اين توضيح خصوص اين در .بود "مترقی ليبراليسم" البته

  

 اين منافع محور حول آن در شده برجسته مطالبات و شعارھا که است معنی اين به جنبش اين بودن متوسطی ۀطبق •

 بحث در جذب افراد اين اما باشند، بوده آن در ھم کارگر ۀطبق از توجھی قابل تعداد است ممکن حال چرخيد؛ می طبقه

 و معيشت با است مساوی کارگری خواست که نشود گرفته ای نتيجه چنين که کنيم دقت ھم باز .بودند متوسط ۀطبق

 درک" ميان تضاد ادامه در و تفاوت ھمان له،أمس .دموکراسی و آزادی با است اویمس متوسط ۀطبق خواست و دستمزد

 تشکل حق" از برخورداری خواستار ھم کارگران .است آن از "سطحی درک" با آزادی و دموکراسی از "بنيادی

 سنگين ھای ھزينه بابتش و کردند ابراز را مطلب اين دفعات به و ھستند، "یئراھپيما حق" و"اعتصاب حق" ،"مستقل

   گرفت؟ می بر در را مواردی چنين سبز، جنبش ۀمطالب مورد دموکراسی و آزادی آيا اما کردند، پرداخت

  

 جمھوری" شعار که زمانی .بود سبز جنبش به زننده-ضربه و بارز مصاديق ترين مھم از يکی ترديد بی شوونيسم •
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 چند ھر"(ساله ھشت جنگ تقديس" يا "گھر پر مرز سرود" نظير ميھنی، ھای شعار از جا به نا ھای استفاده و "ايرانی

 و "کرد فعاالن" تا "آذربايجان ملی جنبش االنفع" از بسياری ھای گروه ،)سيما و صدا تبليغی ادبيات خالف ادبياتی با

  .کرد وادار مثل به مقابله به حتی و کرد بدبين جنبش اين به نسبت را "عرب"

  

 در شد می را آن تجلی که دارد "شھروندی" مفھوم برجستگی به اشاره صرفاً  جنبش اين ليبراليسم بودن مترقی اما و •

  .کرد مشاھده )آميز مسالمت راھپيمايی حق( اساسی قانون "٢٧ اصل" بر تأکيد نظير مواردی

  

 درست ما انتخاب ديديد" که باشد شکفته شان گل از گل موسوی پيام ديدن با است ممکن روزھا اين سبز ھای چپ .شش

 عنوان به موسوی شوند؟ می چه ساختارھا که اينجاست پرسش اما ؛!"است ايستاده مستضعفان آرمان بر ھمچنان او بود،

 از او نبودِ  امروز .دھد شکل آن بحث به نتوانست جنبش يک رھبر مقام در غيرسازشگر و کاريزماتيک نسبتاً  فرد يک

 پُز کلی شود می "حصر رفع" بحث با که چرا است، تر پُرفايده سبز جنبش ھواداران و طلبان اصالح برای بودنش

 برای کروبی و موسوی .است برابری و عدالت خواست ماندب مغفول بايد ھمچنان اما آنچه .داد دموکراتيسم و راديکاليسم

  :که اند بيت اين مصداق موجود، واقعاً  سبز جنبش

 چراغه و چشم اش مرده -------  دماغه موی اش زنده

 در او که حالی در :فھميد کرد، اشاره "یئربا آدم يک گزارش" کتاب به پيامی در او که موقعی از شود می را مھم اين

 قيامت ايران بشه، دستگير موسوی شعار آن شد چه و ربودند مرا" که بگويد شھوادارن به داشت عیس تعاریاس بيانی

 شدن ناياب ۀدرج تا( کتاب خريد به اقدام (!)راديکال حرکت يک طی ھواداران تراژدی، -کمدی کمال در اما ،!"ميشه؟

  !شد celebrity جور يک به تبديل ماجرا واقع در .کردند بوک فيس در آن جذاب ھای-پاراگراف کردن اليک و )آن

   

    :اينجاست الؤس اما کردند، شرکت جنبش اين در دموکراسی و عدالت ۀدغدغ داشتن سر از احتماالً  سبز ھای چپ .ھفت

 و فراگير حزب که اين از اعم- نيست برخوردار متوسط ۀطبق با سنگ ھم قدرت از خود که مادامی است مجاز چپ آيا

 روبه درخور طبقاتی آگاھی از بھره بی و متشکل غير پراکنده، کارگری ۀطبق با يا ندارد کشور داخل رد قدرتمند

  نديشد؟بي طبقاتی ائتالف ۀمقول به -روست

 را ايشان متوسط ۀطبق صحبت آيا نشدند؟ سبز جنبش طفيلی به تبديل سبز ھای چپ چپ، ضعف ھمين خاطر به دقيقاً  آيا

  نکرد؟ مصرف

    نشد؟ متوسط ۀطبق بالندگی فدای کارگر ۀطبق توانمندسازی و چپ بحث تقويت ھنگام، زود ائتالف اين سبب به آيا

 تفاخر بابت از کردن شادی لذا افرادند، از قدرتمندتر بسيار ساختارھا که دھد می نشان سبز جنبش در موسوی تراژدی

   .فردی موفقيت يک از نهبورژوامآبا خرده لذت جز نيست چيزی شخص، يک درست کردن انتخاب به

  .باشد حرکت يک برد پيش در فردی رھبری ناتوانی و جنبش يک ھای شکست يادآور بايد چيز ھر از بيش موسوی پيام
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