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 مشخصات جنبش سبز موسوی

  سعيد کرامت

۶/٢٠/٢٠٠٩ 

 که در اثر رقابت موسوی و احمدی نژاد راه افتاده است اکثرشخصيت ها و نيروهای سياسی اپوزيسيون، از جنبش سبزی

 از اين حرکت بعنوان قيام انقالبی مردم،  خيليها با شور و شوق وصف ناپذيری. راست تا چپ، را بخود متوهم کرده است

ن تحليلها بسيار عجوالنه و سطحی بنظر ميرسند که بجای درايت اما اي. نام برده اند... حلقه ای از انقالب سوسياليستی و 

واقعيت اين است که جنبش سبز موسوی، هرچند هم . سياسی نويسندگانش تنها احساسات خام ضد رژيمی آنها را بيان ميکند

اين جنبش هر بار . ست سال اخيردر ايران ا که مردم به دنبالش راه افتاده اند، متاخر ترين حلقه جنبش اسالمی در صد واندی

مسير آخرين حلقه اين جنبش با راه رسيدن به آزاديهای مدنی در تضاد . تالش جامعه در مسير آزادی را به بيراه برده است

  . است

نقش جنبشها و شخصيتهای اسالمی در تحوالت صد : برای باز شدن اين بحث الزم است به اختصار به سه موضوع پرداخت

مشخصاتی که جايگاه اجتماعی جنبشهای سياسی را بيان ميکنند و وظايف فعالين آزاديخواه در شرايط  ساله اخير ايران؛ 

   . کنونی

  پيشينه تاريخی جنبش سبز موسوی

اپوزيسيون سکوالر، ليبرال و چپ ايران در قرن بيستيم چندين بار در صدد بوده است که نسيم آزادی را در جامعه به  

در  .  دنباله روی ازعلمای اسالمی و شخصيت های مذهبی هر بار باعث شکستشان شده استحرکت در آورد اما توهم و
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جريان انقالب مشروطيت نيروهای سوسيال دمکرات،عدالت خواه و شخصيت های مترقی نظير ميرزا ملکم خان، ميرزا 

  .  و طباطبائی باختندفتحعلی آخوند زاده و عبدالرحيم طالبوف تبريزی، ثمره کارشان را به آيت اهللا بهبهانی

 شمسی و قضيه ملی شدن نفت دوباره بعلت بی افقی جريانات مترقی آن زمان و توهم رهبری ١٣٣٢در جريان تحوالت 

  . حزب توده به روحانيت، آيت اهللا کاشانی و مصدق سوار بر موج جنبش شدند

و عدم نقد جدی به نقش " بعد از مرگ شاهبحث "و شعار " همه با هم" بار ديگر جنبش همگانی ١٣۵٧در تحوالت انقالب 

  . منفی نهادها و شخصيت های مذهبی تقريبا تمام مخالفين سلطنت را زير عبای خمينی جمع کرد

 انتخاب خاتمی برای چندمين بار بخش عمده اپوزيسيون جمهوری اسالمی را به اميد اصالحات سياسی به ١٣٧۶در سال 

اکنون گويا نوبت ميرحسين موسوی است که پرچمی با . هم نتيجه اش را ميبينيممدت هشت سال منتظر نگه داشت؛ آخرش 

  . فريب دهد ويژگيهای پرچمهای باال بر دارد وسعی کند که مردم را هشت سال ديگر برای جمهوری اسالمی 

  مشخصات جنبش سبز موسوی

. ياسی ای فاصله خود را با آن تنظيم کندهر جنبشی چند ويژگی کليدی دارد که مطالعه آن کمک خواهد کرده که هر فعال س

 -جنبش اعتراضی کنونی توسط ميرحسين موسوی . رهبری و سخنگويان، شعارها و ادهدف جنبش: اين ويژگيها عبارتند از

سخنگويان ديگرش .  به چپ چپ و راست راست ميشود-که خودش يکی از معماران نظام جمهوری اسالمی بوده است

هدف اين جنبش . ميباشد" رای من کجا است؟"و " اهللا واکبر"شعار اين جنبش . که شهره عالم ميباشندخاتمی و کروبی هستند 

قرار است موسوی بعد از تصرف آن کرسی سوگند ياد کند که . تصرف کرسی رياست جمهوری اسالمی برای موسوی است

  .کندقانون اساسی را اجرا و با راه کارهايش طول عمر جمهوری اسالمی را بيشتر 

اما اين رقابت بر سر آزاديهای سياسی و مدنی نيست . درست است که موسوی در رقابت با احمدی نژاد و خامنه ای است

  . بلکه برسر چگونگی اداره نظامشان است

  . اگر حتی موسوی در اين جدال پيروز شود هنوز جمهوری اسالمی پيروز شده است با توجه به اين فاکتورها 

احتمال دارد چنين باشد؛ اما . ممکن است کسی ادعا کند که مردم به نيت دفاع از موسوی در تظاهراتها شرکت نکرده اند

با نيت کردن که . نامبرده است که فرمان اهللا اکبر و يا تظاهرات ساکت را ميدهد. سکان آن جنبش در دست موسوی است

. نميشود نيت سرنگونی در دل داست اما پرچم سبز بلند کرد و اهللا اکبر گفت. نميشود جمهوری اسالمی را وادار به تسليم کرد

  . يک مثقال کردار سنگين تر از صد خروار نيت خوب است

اگر جنبش خود بخودی . احتمال دارد کسی هم مدعی شود که مردم به خيابان ريخته اند ما بايستی از آنها حمايت کنيم

 و مقصد دارد  اما جنبش سبز موسوی رهبر، پرچم.  آن دخالت کرد و به آن راه نشان داداعتراضی راه افتاد قطعا بايستی در

عالوه بر اين، نفس شرکت مردم دريک جنبشی برای مشروعيت بخشيدن به آن حرکت . کسی نميتواند آنرا تصاحب شود

تور ميتواند به جنبش خمينی آيا اين فاک.  ميليونها نفر در حمايت از خمينی تظاهرات کردند۵٧در سال . کافی نيست

  مشروعيت بدهد؟
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جنبش . درست است که مردم در ابعاد وسيع در جنبش سبزموسوی شرکت کرده اند اما اين شرکت از سر استيصال است

چپ هم هنوز بعلت محدويتهای . سرنگونی همگانی که پرچمش در دست ناسيوناليسم ايرانی بود، مدتها پيش شکست خورده

اين خالء باعث شده است مردم برای . گری جمهوری اسالمی، نمی تواند نيروی زيادی را جابجا کندامنيتی و سرکوب

  .تبديل به سياهی لشکر برای موسوی بشوند اعتراض به جمهوری اسالمی به دنبال طراح آن سيستم راهی شده و 

تنفر خود را از  ش نمود تا نگذاشت مردم بلکه بر عکس، بايستی تال. در چنين وضعيتی دنباله روی از مردم چاره ساز نيست

جمهوری اسالمی همراه با عطش آزاديخواهيشان را تبديل به سرمايه برای يک جناح بر عليه جناح ديگر جمهوری اسالمی 

  . بکنند

  چه کاری در اين شرايط ميتوان کرد؟

ه مشترک آن را با جمهوری اسالمی به بنظرم اولين وظيفه هر فرد انقالبی اين است که جنبش سبز موجود را افشا و وجو

  . جامعه معرفی کرد

فعالين و شخصيت های آزاديخواه و عدالت طلب بايستی صف خود را از جنبش سبز موسوی جدا و با سازمان دادن خود و 

جود را جمع آوری مردم، شعار برابری حقوق زن و مرد، لغو حجاب اجباری، آزادی زندانيان سياسی، آزادی بيان و ابراز و

  .بلند کنند

تشکلها کارگری الزم است خواسته . تشکل های زنان بايستی جنبش وسيع و موثری را عليه آپارتايد جنسی به راه بيندازند

 اعتصاب صنايعی مثل انرژی، نفت،  .های صنفی و سياسی را در ابعاد وسيع مطرح و از مردم بخواهند از آنها حمايت کنند

 قطار هر تغييری از اين سمت عبور ميکند نه از مسير سبز  .مهوری اسالمی را بلرزه در آوردو ماشين سازی ميتواند ج

  . اسالمی موسوی

اين همه . سخن کوتا؛ جامعه ايران در صد سال اخير بارها توسط جنبش اسالم سياسی به بيراهه سوق داده شده است

 جنبش آزاديخواهی مردم و جنبش سبز موسوی در جهت شکست بايستی اين درس را به آزاديخواهان آموخته باشد که راه

 مردم خواهان بر چيدن قوانين قرون وسطائی جمهوری اسالمی هستند در حالی که موسوی خواهان .عکس همديگر هستند

در نتيجه نميشود در دل نيت بر چيدن نظام را کرد اما در عمل حامی يکی از روسای . نظارت بر اجرای آن قوانين ميباشد

الزم است بخود بيائيم، جنبش آزاديخواهی نياز به صف مستقل و پرچم متمايز خودش برای رسيدن به مقصدش . ظام شدن

  . دارد

 


