
  به نماد سبز در جنبش  ھارویکردبرخی تاملی در 

  »سبز«از منظر گردھمایی یک  به بھانه ی نقد 

  امين حصوری

شکل ھای معينی از ، که در واقع نقدی است به )1( )خرداد 22( در نقد گردھمايی آمستردامدوست ارجمندم آقای علی ھنری نوشته ی 

به  »شبکه جوانان پيشرو «به ھمت اين مراسم . ای شد برای نوشتن اين سطور ، بھانهدر خارج از کشور) سبز(رويکرد به جنبش 
موضوع زندانيان که  ،خرداد در شھر آمستردام برگزار شد و پس از يک رکابزنی جمعِی نمادين در سطح شھر 22مناسبت سالگرد 

شايد کنجکاوی . ن اصلی شھر ادامه يافتدر يکی از مياديسخنرانی  رشته ، با يکرا برجسته می کرد عقيدتی در ايران –سياسی 
اما آنچه مرا بر آن داشت نظراتم . اوليه ی من برای خواندن نقد آقای ھنری به اين خاطر بود که خودم ھم در اين مراسم حضور داشتم

که در ميان طيفی  متکی بر نگاھی استبر اين گردھمايی،  ايشاننقد  بحث محوریِ  مکتوب کنم، آن است که ايشانديدگاه  را پيرامون
 گسترش در راستایاين نوشته اميدوارم . از قضا من به لحاظ نظری از جھاتی با آن زاويه دارمو از فعالين جنبش عموميت دارد 

   .مھم قرار گيردمقوله ی  اين ارزيابی شود و در خدمت ما به جنبش ھایو رويکرد ھاچگونگی نگاھديالوگ انتفادی پيرامون 

 که مردم ھوادارِ واقعيت  و اينکه به رغم اين رنگ سبز به عنوان نماد شاخص جنبش استبر  اصلی مولفتاکيد در متن ياد شده 

قدم ھای مشترک  ،در لوای رنگ سبزتلف خبا ديدگاھھا و بينش ھای سياسی مبه اين درک مشترک رسيده اند که  در ايران جنبش
 برگزارگنندگانات و تجمعات از به کارگيری رنگ سبز پرھيز دارند؛ از جمله برخی جريان - متاسفانه –بردارند، در بيرون از ايران 

  .گردھمايی ياد شده در آمستردام

که بحثی ضروری، ولی بسيار (و کارنامه ی يکساله ی آنھا از ارزيابی چگونگی رويکرد ايرانيان خارج کشور نسبت به جنبش  فارغ
زمينه ھای فراگير شدن  ،کارکردھای رنگ سبز به عنوان نماد شاخص جنبش هب  -ان تا حد تو - می کوشد اين نوشتار ، )پردامنه است

پيچيدگی موضوع چنان است که نمی توان حرکت ھای اعتراضی  دبا اين انگيزه که نشان دھ زد؛پردارويکردھای مرتبط با آن بنيز و 
  .  کردقضاوت ل يا تحليرا صرفا بر اساس نسبت آنھا با رنگ سبز مرتبط با جنبش در خارج کشور 

اينکه در . نداشته و ندارد در داخل ايران و بيرون از ايران کارکردھای يکسانی به عنوان نماد جنبش رنگ سبز بر اين باورم که
برخاسته  جنبشدرونی ايران و مختصات سياسی شرايط  ازناشی از عوامل متعددی بود که ران رنگ سبز به نماد جنبش بدل شد، اي
عوامل به گمان من ضرورت اعCم ھمبستگی عمومی و نمايش حضور و مقاومت در برابر سيستمی بود که واقعيت اين ين مھمتر. اند

عموميت يافتن اين نماد در ايران وابسته به نياز برای زنده نگاه داشتن جنبش در عرصه يعنی . جنبش را از بيخ و بن انکار می کرد
و دستگاه سرکوب گسترده اش با تمام قوا می کوشيد  دستگاه تبليغاتی عريض و طويل مدده جايی که خفقان حاکم ب. ی عمومی بود

بيرونی برای بيان  جمعی و جرايیمجال و مامری ماھيتا جمعی را که پس از سالھا  و جنبش را محو يا پنھان کندھای بيرونی سويه 
  . منفرد فرو بکاھد ادِ خود يافته بود،  به امری فردی و پنھان شده در Gيه ھای درونی افر

حضور اعتراضی يا دخالتگرانه در عرصه ی به واسطه ی آن حاکم بر ايران که  از سوی ديگر بنا به شرايط استبدادی مخوفِ 
 ،ساليان یط درو چيزی که در تداوم خود (داشته است در بر ھزينه ھای سنگينی يا عمومی، ھيچگاه برای افراد عادی مجاز نبوده و 

خود در اعتراضی ، Gزم بود که مردم برای تقليل ھزينه ھای احتمالی حضور )را به تابويی درونی شده بدل کرده بود» یامر سياس«
. عرصه ھای عمومی، به نوعی خود را به جايگاھی متصل کنند که تا حدی از اين سختگيری ھای حکومتی معاف بودو  »خيابان«

اگر . (لبان بود که امتياز آن را وامدار حضور ديرپای خود در ساختار حاکميت بودندمتعلق به طيف اصCح طبه طبع  یين جايگاھچن
از ھمين زاويه است که جنبش در بيان رسمی خود با انتخابات پيوند می ). از آنھا ھم سلب شده است امتيازچه چند ماھی است که اين 

در شرايطی خاص ھه ی مردمی حاکميت را تضمين می کند، که وج) گيريم صوری(يابد، چرا که انتخابات به عنوان ساحتی مجاز 
مزمنی قرار گيرد که خاستگاھھای توليد و  ناھنجاری ھایِ با  جمعی مخالفتابراز  ياعمومی  نارضايتیبيان می تواند محملی برای 

نه گفتن به نماينده ی جناح اين انتخابات و  شرکت در در واقع مردم با. اين نمايش صوری است کھنه تر و عميق تر از ھاتداوم آن
از وضع  خودنارضايتِی ھرم قدرت، از ابزاری صوری برای بيان  در جناح مخالِف پايين دست اقتدار گرای حاکم به نفع نمايندگانِ 

 استفاده کردند و در ادامه پس از آشکار شدن کودتای انتخاباتی، با اعتراضات خود عمC زمين  بازی را از چنگ متوليان موجود

  . بازی خارج کردند



، به عنوان کانديداھايی که به رغم اقبال مردمی، بازنده ی با ھدايت گری موسوی و کروبی(اصCح طلبان  مجموع اين شرايط
برفراز آن به اين خاطر که آنھا با سازماندھی  ؛ولی در عين حال بر فراز آن قرار داد جنبشرا ھمسو با ) انتخابات اعCم شدند

، اين شانس را )و دستگاه روحانيت و ته مانده ی نفوذ خود در ساختار قدرت(خود  مالیتوان و  پيشينی امکانات رسانه ایتشکيCتی و 
مردم با تمامی اما در سوی ديگر . که ديدگاھھا و انتظارات خود از جنبش را به گفتمان غالب در جنبش بدل کنند )دارند( داشتند

منفرد ) کمابيش ھستند(د ميز زندگی در يک جامعه ی استبدادی و فاقد نھادھای مردمی، انبوھی بودنانبوھی خود، بنا به ماھيت اجبارآ
ه نوعی در پيوند با اصCح طلبان نھادھايی بودند که بقالِب / درون ، که حتی برای متشکل شدن نيز ناچار به سازمان يابی در و اتميزه

که حضور سياسی بسياری از جوانان و دانشجويان در  ،بت ھای ميان کانديداھادر جريان رقا؛ خواه پيش از انتخابات قرار داشت
از طريق فعاليت ھای  در مسير ھمراھی با جنبش و خواه پس از آنبا ستادھای انتخاباتی کروبی و موسوی تبلور يافت  آنھا ھمکاری

  . ن بودشاخص آموسوی مھمترين  آقای يه ھایفراخوان ھا و رھنمودھای اصCح طلبان که بيانمحتوای صرف  شِ شبکه ای يا پذير

آذر، عاشورا و  16خرداد،  23نظير اعتراضات خيابانی (به رغم برخی حرکت ھای خودجوش بخش زيادی از مردم  به بيان ديگر

به ناچار  خواه ناخواه برای ادامه ی حضور خود در جنبشدر دراز مدت  ،ته بودبه ھمراھی واداش ھمکه حتی اصCح طلبان را  )غيره
اين مجرا و  خود به تقويت جايگاه مردمیِ نوبه ی به لذا ؛ و بود از ھمان مجرايی تبعيت می کردند که در عمل موجود و در دسترس

اين موقعيت فرادستی ھمان بود که از بلندای آن می شد رنگ سبز . در جنبش ياری رساندندبخشی به موقعيت فرادست آن مشروعيت 
Gه بھره گرفت خاص تعابيربرای موجه نمايی اين  ،لت ھای سياسی معينی پيوند زد تا از مقبوليت عمومی رنگ سبزرا به تعابير و د

نمی توانست لزوما با وقوف پيشينی بر دGلت ھای آتی آن ھمراه رنگ سبز به عنوان نماد جنبش  مردمیِ  در حاليکه پذيرش. شود
اين رنگ  ،پيشبرد مبارزه ی ھمگانیضرورت ھای  بستردر توسعه ی جنبش و ه ی پروسدر  بودند کهمردم  اين خود در واقع .باشد

و حتی ھنوز  بودو نامنسجم مبھم تا حدی ياد شده در ابتدا تحميلِی دGلت ھای  وانگھی. ارتقاء دادند جنبشبيرونی ی نماد  را به مرتبه
  .خود طفره می رودافق ھای رح صريح حقوق بشری از طو  دموکراتيک و پوسته ھایکلی ھم در لفافی از الفاظ 

است که بی گمان نمی تواند فارغ از بررسی زمينه ھای  و دشواریبه عنوان نماد شاخص جنبش کار پيچيده سبز بنابراين تحليل رنگ 
سرزندگی نماد ھمبستگی و مقاومت عمومی و  اينکهرنگ سبز در عين مسلم آن است که وجه به گمان من  .فراگير شدن آن انجام گيرد

ھر چه  طور ديالکتيکیبه به موازات آن و (می شد از اين رو به اختيار از سوی مردم و جوانان به کار گرفته  و هو تداوم جنبش بود
استفاده مورد از  است که عبارته داشتھم ديگری  سياسیسويه ی حال ، در عين )به عنوان نماد جنبش تکثير و تثبيت می شدبيشتر 

از که مدام  رنگ سبز معينی بر از طريق تعريف يا بازتعريف دGلت ھای(ی کسب گفتمان ھژمونيک در جنبش براقرار گرفتن 
اين استفاده ی ابزاری از رنگ سبز به طبع متولی ). برخی مرزھا می کرد حضور در جنبش را مشروط به پذيرشِ موضع فرادست، 

از يک سو شامل  سياسیاين طيف . خود حمل می کند بطنا در که جريانات متعددی ربوده است موسوم به اصCح طلب جناح 
و از سوی  ؛ ندانتخاباتی خود برگزيد کارزار را به عنوان نماد رنگ سبز ،موسوی کانديداتوری با محوريتجرياناتی می شود که 

موقعيت مشترک  از قدرتن شدرانده است که  یيتکنوکرات ھا نيز و» خط امام«نيروھای  سايرديگر شامل جريانات حامی کروبی و 
اين طيف سياسی که ضرورت ھای دوران اول رياست جمھوری احمدی نژاد آنھا را به ھم نزديک تر ساخته بود، . است آنھاکنونی 

 .ساختار قدرت شکل دادند بازگشت ناپذيرِ  گیِ ائتCفی را برای مقابله با يکدست شدبه تدريج پس از انتخابات،  مسير رويدادھایدر 

محصول يا نمود بيرونی چنين ائتCفی است؛ به طبع بخش مھمی از ، ر رسانه ھای زنجيره ای سبز با ادبيات سياسی کامC مشابهظھو
Cح صو گفتمان سياسی خاصی است که اشاعه و پاسداری از دGلت ھای ويژه ی رنگ سبز کارکردھای اين رسانه ھا معطوف به ا

تعبيری که مردم عادِی حاضر در جنبش از به کارگيری رنگ سبز  ،ديگر در يک نگاه کCن به عبارت. طلبان را نمايندگی می کند
 آنچه در عمل اين. راد می کنند و اشاعه می دھنداين نماد ماز مدتا متفاوت با آن چيزی است که نيروھای سياسی اصCح طلب ع رنددا

ضرورت ھای از يک سو  ،ه استپوشاند -تاکنون –دی تفاوت ھا را نگاھھای متفاوت را به ھم پيوند داده و حتی تا حد زيا دو دسته
فروگذار نکرده است و از سوی ديگر  جنايتی ھيچ از پشبرد جنبش و مواجھه ی مشترک با حريفی بوده که برای سرکوب جنبش

با سرنوشت  ھمانند مردم سرنوشت سياسی اصCح طلبان نيز اينکهدر حقيقت  .نامتشکل بودن و بی رسانه بودن بدنه ی مردمِی جنبش
از يک سو ھمراھی آنان بنا :  ماھيت دوگانه ای به نقش و حضور اصCح طلبان در جنبش بخشيده است ،اين جنبش پيوند خورده است

به دGيل زيادی امکانات بيشتری را برای بسط و تداوم جنبش پيش روی مردم قرار می دھد؛ و از سوی ديگر بنا به زمينه ھا و 
 اين طيفدر ميان  گرايش زيادیھايی که حضور آنھا را در جنبش اجتناب ناپذير و تا حدی ھم برگشت ناپذير ساخته است،  انگيزه

  .وجود دارداين جنبش  و انحصاری ساختن مديريت کردن برای

ی مشارکت در جنبش بر اساس آنچه گفته شد چندان عجيب نيست اگر عده ای در خارج کشور، جايی که دامنه ی انتخاب برای نحوه 
صحبت بر سر کسانی نيست ( وسيع تر است،  با کمی ترديد يا احتياط با رنگ سبز مواجه شوند)  و در حوزه ھای معينی(به لحاظی 



به ھم و يا از سر بی اعتمادی به اصCح طلبان، جنبشی که آنھا  که به اين جنبش بی اعتنايند و يا نسبت به نمادھای آن ھيستری دارند
در کجای جنبش ايستاده اند را  اين گونه افراداينکه . )ی در آن ميدان داری کنند را به سان جنبش مردمی به رسميت نمی شناسندنوع

 )فرضا( اگرحال . نه لزوما با رنگ نشان ھا و پرچم ھا و لباس ھای تجمعات آنھا، بلکه با محتوای برنامه ھای آنھا بايد سنجيد

در پيشبرد  تیپلوراليسمعيارھای دموکراتيک و با پايبندی به  یمنشولی با  به رنگ سبز،نسبت اطانه ای چنين رويکرد محت گروھی با
دفاع کند و يا حقوق پايمال شده ی مردم ايران در اثر بيداد جھالت  آزادی و حقوق انسانی در ايراناز ضرورت برقراری کار جمعی، 

رغم برجسته نکردن يکی از نمادھای صوری جنبش، به بديھی است که دآور شود، و بی عدالتی و خفقان و سرکوب را به جھانيان يا
با تنھا  وضعيتدر اين . گرفته استجنبش آنان قرار محتوای آزاديخواھانه ی خدمت به مردم ايران و مسير بھترين نحوی در به 

ناديده قراردادی » فرم«ليل عدم پايبندی به به دی را حرکتمی توان وزن و ارزش چنين افتادن به دام يک شکل گرايِی مطلق گرا 
که  است خصيصه ی مھلکیاين نوع از چيرگِی فرم گرايی، که توان راه بردن به محتوای پديده ھا را از انسان سلب می کند، ؛ گرفت

ی متصلب بيرونی و ايدئولوژی ھای مترقی را به پوسته  مکاتببه لحاظ تاريخی محتوای انسانی بسياری از زاده ی شيفتگی است و 
   .   آنھا فروکاسته است

حق انتخاب در مورد نحوه ی ھمراھی با جنبش قائل  ھم باور به پلوراليسم سياسی ايجاب می کند که برای ديگران از سوی ديگر
گر چه پلوراليسم امتاسفانه بايد اذعان کرد  .با تمامی باورھا و و راھکارھا و آرمان ھايشان جزئی از جنبش اند نيزباشيم، چه آنھا 

مطلوِب مورد نياز اين جنبش است، ولی بر خCف داعيه ی متوليان رنگ سبز، ھنوز اين جنبش از آن بسيار دور است و از  ،سياسی
اصCح گويای آنند که شواھد تاکنون سھم به سزايی در اين دور بودن دارند؛ چرا که  نيز قضا جريانات مدعی سکان داری جنبش

خود از جنبش را آمال و افق ھای آنھا از يک سو  :دنھاده انزير پا  آشکارا موازين اساسی پايبندی به پلوراليسم راز بسياری اطلبان 
جنبش سبز در غالب آن عرضه شده » منشور«آخرين مورد آن بيانيه ھجدھم موسوی است که (معرفی می کنند  از آن تمام مردم

قيد و  در جنبش خط و مرز» ديگران «برای حضور مردم  جانباز به خود مجوز می دھند که  واسطهاين  بهاز سوی ديگر  و) است
معرفی   )»راديکاليسم«به زبان آنھا ( راھکارھای متفاوت با راھکارھای مورد نظر خود را مخربآنھا ھمواره تعيين کنند؛ شرط و 

سخن گفته اند؛ در حاليکه ھمزمان از لزوم اتحاد و ھمدلی جنبش برای » غير خودی ھا«کرده اند و مستقيم يا غير مستقيم از خطرات 
،  اگر چه در حيات سياسی جامعه ی »غير خودی«به ساِن » ديگری«معرفی {. و پلوراليسم و ھمراھی ھای دموکراتيک ياد کرده اند

از » ديگری«ا رھا نمی کند، اين ما قدمت ديرينه ای دارد، اما در شرايط حاضر که سايه ی سرکوب لحظه ای جنبش و فعالين آن ر
دشمن «جنبش و  يا » دشمن«سوی بسياری از کسانی که به اصCح طلبان اعتماد مطلق دارند، می تواند به سادگی به مرتبه ی 

  .}تنزل يابد؛ ماحصلی که در تضاد آشکار با آن دعوت به ھمدلی و اتحاد است» مردم

» مصلحت«طوری که آن ھر ) که قبC به زمينه ھای آن اشاره شد(خود در جنبش  با توجه به وزن موثراصCح طلبان  به عبارتی

دموکراتيک و مردم پسند در  الفاظلحظه ای از تکرار واژه ھا و متاسفانه به طور دوگانه ای بدانند رفتار می کنند، با اين تفاوت که 
تکرار توجيھات دموکراتيک برای ھر باور سياسی و خه ی چردر غالبا به طوری که  ؛ادبيات سياسی رسانه اِی خود غافل نمی شوند

تا نھايتا مصلحت آنان  ،دشوار می گرددبرای مردم  ی سياسی شانتمايز نھادن ميان شعارھا و کردارھا ،يا تصميم و کردار بيرونی
ان من اين دقيقا عين رويه ای به گم(. مورد توجه مردم قلمداد گردد و خواسته ھای گزينه برای تحقق شعارھاو مترقی ترين بھترين 

ثمره ی آن سرخوردگی و بی تفاوتی عمومی بود؛  تلخ تريندورانی که . است که در دوران ھشت ساله ی موسوم به اصCحات رخ داد
 اصCح«: رجوع کنيد به[... .پوپوليسمی بود که ديکتاتوری عريان تری را به ھمراه آوردچيزی که بستر اجتماعی Gزم برای ظھور 

   ] )2( »طلبان در برابر اصCح طلبی

در وجود آنھا متجلی تنھا ی پيشران جنبش را واگر ھمراھی با جنبش برای ما عين ھمراھی با اصCح طلبان باشد و خاستگاه و نير
دم حضور برای حضور يا ع که، چندان جای شگفتی نيست )با وجود اينکه آنھا بی ترديد وزنه ی مھمی در اين جنبش ھستند( بدانيم

نيم؛ چرا که اين کاری است که رای صادر ک )خط کش ھای اصCح طلبانهاحتماG با و يا ( ساخته ديگران در جنبش با معيارھای خود
از قضا در اين مورد  . به کرات انجام داده اند) »معطوف به قدرتاراده ی «(نمايندگان سرشناس اصCح طلب با دGيلی قابل فھم 

 .مورد دستاويز قرار گرفته است »ديگران«برای به چالش کشيدن ھمواره چگونگی رويکرد به رنگ سبز  )وراغلب در خارج کش(

متاسفانه در اين ميان بسياری از جوانان و دانشجويان خارج کشور، در اثر سھل گيری و خوش بينی مفرط، ناخواسته وارد جنگ 
آنھا غالبا در اين جنگ ھای بی افتخار . بخش ھايی از اپوزيسيون وجود داردھای قديمی پايان ناپذيری شدند که ميان اصCح طلبان و 

  .به سودای دفاع از جنبش در مقابل کسانی قرار گرفتند که نه مخالف جنبش، بلکه مخالفان آشتی ناپذير اصCح طلبان اند



پيوند بزنيم،  يا گذشته گرا سی قدرت طلباما اگر اصالت جنبش برای ما فراتر از آن است که آن را با خواسته ھای جريانات سيا 
پذيرش اين امر دشوار نيست که تعيين قيد و شرط برای مشارکت در جنبشی که آزاديخواھی جوھره ی آن است، چيزی نيست جز 

نافی پايبندی مغاير با موازين کار جمعی دموراتيک و آشکارا اين  که ،برابر با خود قائل نباشيم برای ديگران جايگاھی ھم ارز و آنکه
  . به پلوراليسم است

گارنده را تھديد می کنند، نمان اميد بخش  جنبشِ » سبز نماد«که روشنای  سايه ھای تلخی سخن گفتن در باب با اين وجود و به رغم
ديگران محق  ھر آنچه گفته شد از يک سو تاکيد بر آن بود که. نيست که بايد از پذيرش رنگ سبز سر باز زد بر اين باوربه ھيج وجه 

 ی بود بر آنکه برایو از سوی ديگر تاکيد ؛و شعارھايی يی که می پسندند با جنبش ھمراه شوند ااند با رنگ ھا و نشان ھا و باورھ

ديدگاه اما در ھر حال . وجود دارد و از جمله تجربيات تلخ بسياری پرھيز يا برخورد محتاطانه با رنگ سبز، دGيلی قابل فھم زيادی
رنگ سبز را  در تجمعات خود به  ،با حفظ باورھا و استقCل نظری خود) و به لحاظی می بايست(ن اين است که می توان شخصی م
نه فقط برای گسترش فضای ). اين نماد گم کنيمپس جنبش را در و مترقی بی آنکه در ورطه ی اغراق، محتوای انسانی (کار ببريم 

اين نماِد عموميت يافته  نھادبا تقويت و تکثير دGلت ھای انسانی و دموکراتيک در خاطر که  ھمبستگی و ھمدلی، بلکه به ويژه به اين
اگر  به طبع اما .و مصادره ی آن در جھت قدرت را کاھش دھيمخطرات استفاده ی ابزاری از رنگ سبز  ی جنبش قادر خواھيم بود

 ، طبعاقفسی به دور جنبش ايجاد کند) م بخش سازمان يافته ی آنگيري(با برجسته کردن باورھای بخشی از جنبش بنا باشد رنگ سبز 

با رنگ سبز چه بايد « يا )3( »و جنبش پيرامون رنگ سبز «:رجوع کنيد به [. نبايد از آن واھمه داشت که از اين قفس پا بيرون نھاد
   ] )4(» کرد؟

ھمه ی ما برای گذار به سرزمينی آزادتر و آبادتر و  دلبستگی به سرنوشت جنبش و اميد بزرگی کهچه  اگرو سخن پايانی اينکه، 
از اين خطر غافل نبايد تاکيد کنيم، اما بر نقاط قوت جنبش و افق ھای مثبت آن می دارد که عموما وابدان بسته ايم، ما را انسانی تر 

مان را بر نقاط ضعف و انچشماست ممکن  ،اين ادبياتو دفاع ھميشگی از حقانيت  جانبدارنه ای چنين ادبياتمستمر شد که تکرار 
وپوليسم است که عموما دامنگير جنبش ورطه ی پيکی از اين پتانسيل ھای منفی خطر فروغلتيدن به . پتانسيل ھای منفی جنبش ببندد

ای از شاخصه ھيکی . که در کشورھای فاقد بنيان ھا و سنت ھای دموکراتيک و نھادھای مدنی ظھور می کنندمی شود  ھای فراگيری
  . اين پوپوليسم رواج تدريجی کيش شخصيت است

ناسی به لحاظ جامعه ش(زمينه ساز خطر پوپوليسم  در جنبش اخير عCوه بر وجود بسترھای کلیِ  که کردانکار نمی توان متاسفانه 
مترين آنھا رواج کيش مھ. پوپوليسم در جنبش را ھشدار می دھد تدريجیِ  که گسترش ھستدی ھم ، بارقه ھای عينی متعد)سياسی

خصيصه ی مشترک . است کشور ) و خارج(دانشجويان داخل  طيفی از جوان وبخشی از قشر موسوی در ميان آقای شخصيت حول 
مذموم می چنين بحث ھايی را و حتی طرح  ندپذيرا نيست را ھيچ گونه نقدی به آرا و مواضع موسوی عمCافراد اين طيف آن است که 

و غير ضروری د، آن را بی موقع نبه شمار نياورو اغراض سياسی ناشی از سو نيت طرح چنين نقادی ھايی را اگر  آنھا حتی. دندان
رند، خواه ناخواه در شرايطی قرار جنبش می انگا دفاع ازبا اين طيف در مسير دفاع افراطی از موسوی که آن را ھمسان . دنمی دان

از ديد آنان پيشاپيش تمامی رھنمودھای عملی يا . در جنبش را  از دست می دھند که استقCل نظری و جھت يابی خود می گيرند
  . ندموسوی درست و بی نقص اآقای تمامی بندھای بيانيه ھای 

نبش خشن ھر چه حکومت در سرکوب جبا طوGنی شدن عمر جنبش، بايد گفت  ،کيش شخصيت فرايندِ در تحليل نمودھای آغازين اين 
و  حياتد، گردی عمومی نامحسوس تر می ھاعرصه ساير جنبش و حضور آن در  ھر چه حضور خيابانیِ  می کند و تر عمل

برخی از  ،و بنا بر يک واکنش کمابيش طبيعی می شودجلوه گر  زوال فنا و معرضدر  تربيش از منظر بيرونیجنبش  موجوديت
جنبش است دلبستگی عاطفی ويژه ای پيدا می به ھر آنچه از نظر آنھا بيانگر زنده بودن Gجرم سانی که به جنبش اميد بسته اند، ک

سويه انسانی بيشتری می يابد،  دای تجس از سوی ديگر ھر چه جباريت اين نظام در قالب چھره ھايی چون احمدی نژاد و خامنه. کنند
مجموع اين دو عامل به چھره . می شودی معين ياھره ھچدر غالب يافته  تجسد یمستعد بيانبيش از پيش ی مخالفت با اين نظام نيز 

جنبش جايگاھی می بخشد که به طور بالقوه واجد المان ھايی از نفوذ ) جوان(يی مانند موسوی و کروبی  نزد بخشی از فعالين ھا
است که به جای نقد شفاِف  خاص اصCح طلبان وطنیرواج ديدگاھھای  ناپذيرِ  گريزالبته اين امر تا حدی نتيجه ی . کاريزماتيک است

حاضر را به سوء استفاده ی برخی » شر«نظام حاضر را بازتوليد ميکنند، » استبداد تماميت گرای«که بينان ھای غير دموکراتيکی 
با دادن نشانی نادرست به اين ترتيب و دور شدن از راه امام و آرمان ھای انقCب تعبير می کنند و » قدرت«و جريان ھا از  چھره ھا

نوعی سياست آشکارا  اين. می کنند معرفی »خير«وف به چھره ھای مساله را ھم معط» درست«از صورت مساله، جواب ھای 
  .بماند مصون آن آتی می تواند از تبعاتن جامعه بی گمانپوپوليستی است که 



اين به معنای ضديت با ( بنابراين بھتر آن است که جنبش را با نمادھای شاخص يا چھره ھای شاخص آن نشناسيم و معرفی نکنيم
؛ بلکه اين جنبش را با ضرورت ھای شکل گيری و خواسته ھای بنيادين و اھداف )شاخص شده در جنبش نيست چھره ھاینمادھا و 
مشروط و مقيد به خواه نا خواه ھا ه نمادھا و چھراگر چنين رويکردی فراگير گردد، . . بشناسانيماين گونه آن بشناسيم و انسانی 
تجمعی  دردر اين صورت قطعا . نه بالعکسو ، و در خدمت آن قرار می گيرند مترقی و آزاديخواھانه ی جنبش می گردند ه یجوھر

و جنبش مردمی  که خود را در خدمت خواسته ھای انسانی و دموکراتيکی قرار داده است که جامعه ی ما از فقدان آنھا رنج می برد
و يا شايد (رسانه ای جنبش  ھایچھره نام نبردن از  رنگ سبز و يا تاکيد نکردن بر دليل، به برای دستيابی به آنان پا گرفته استخود 

وير اقوت اين تجمع بود که از تص اطنق از اتفاقا شايد اين. به ديده ی ترديد نخواھيم نگريست) عدم نمايش عکس ھای تمام قد آنان
 یو ضرورت ھا ان ھاھمان بني .)5(آن دست نھاد کليشه ای و صوری جنبش قدری فاصله گرفت و بر بنيان ھای واقعی و مردمی

تداوم آن را ممکن  ،را خلق کردند و به رغم تمامی سرکوب ھا مردمی جنبشحماسه ی اين در اجتناب ناپذيری خود، که  عامی
  .ھمان ھايی که افق ھای نھايی جنبش را در پاسخ دادن به آنھا بايد جستجو کرد .ساختند

  

  :پانوشت

 :» املی در برگزاری سالگرد جنبش سبز در آمستردامت رنگ؟ یسالگرد جنبش مردمی؛ سبز يا ب« / علی ھنری  )1(

http://tehranreview.net/articles/3443  

 :» اصCح طلبان در برابر اصCح طلبی«/ امين حصوری  )2(

post.html-http://sarbalaee.blogspot.com/2010/05/blog  

 :» نگاھی بر تجمعات برون مرزی ايرانيان:  1 –پيرامون رنگ سبز و جنبش «/ امين حصوری  )3(

st.htmlpo-http://sarbalaee.blogspot.com/2010/02/blog  

 :»  با رنگ سبز چه بايد کرد؟:  2-پيرامون رنگ سبز و جنبش«/ امين حصوری  )4(

http://sarbalaee.blogspot.com/2010/02/2.html  

اکندگی ھای رايج در خارج کشور، به جای رنگ برگزار کنندگان مراسم، به تجربه و برای پرھيز از سوءتفاھمات و پر اينکه )5(

بر  با رگه ھايی از رنگ سبز در نقش لوگوی آزادی زندانيان سياسی( سبز از رنگ سفيد که رنگ صلح و دوستی است بھره بردند
فرض را بر  - ھمانند مولف محترم –به حساب بلوغ و ھشياری آنان گذاشت، نه اينکه  می توان، را )توزيع شده تی شرت ھای سفيدِ 

به عکس، شايد با اين کار آنھا به . اين نھاد که آنھا با اين کار به طور حسابگرانه ھمراھی طيف ھای خاصی را طلب کرده اند
حاضرين نشان داده اند که جنبش به مثابه واقعيت سترگی که در کشور ما جريان دارد، عCوه بر اينکه پيوند فردی ھر يک از ما با 

در مسير  ،سرنوشت جمعی مان را بيشتر کرده است، می تواند و می بايست ھمه ی ما را به رغم تفاوت ھايمان سرزمين مادری و
تنھا از سوی برگزارکنندگان، نه از (اين استدGل که به دليل کمرنگ بودن نماد سبز در مراسم ھمچنين . آزادی خواھی ھمقدم کند

. ز دانشجويان از شرکت در آن سر باز زدند، چندان منطقی به نظر نمی رسد، بسياری ا)سوی حاضرين که اغلب سبز پوش بودند

و يا حتی کميت رنگ سبز به (چون مشکل بتوان بدون حضور در يک مراسم و به طور پيشينی، در مورد کيفيت و محتوای مراسم 
بير کرد که کمرنگ بودن نماد سبز در اين چنين گفته ای را تنھا می توان اين گونه  تع. ، قضاوت درستی کرد)در آن کار گرفته شده

در اين صورت و با توجه به محتوای پربار مراسم، به سختی بتوان . مراسم، بسياری از دانشجويان شرکت کننده را دفع خواھد کرد
ير مشارکت در ماھھای اخمتاسفانه ضمن اينکه بايد اعتراف کرد . اين گونه دانشجويان را از بيماری فرم گرايی برکنار دانست

که تا حدی ھم قابل پيش بينی ( تحليل اين امر. دانشجويان در حرکت ھای اعتراضی خارج کشور به نحو محسوسی کاھش يافته است
ھر چه ھست اين کاھش حضور را بايد پيش از ھر چيز در زمينه ھای . ، مستلزم بحث مفصلی است که مجال ويژه ای می طلبد)بود

چيزی که به طبع مستقل از شرايط . اگھانی و چگونگی پيوند يافتن و ھمراھی آنھا با جنبش جستجو کردنچشمگير بيرونی آن حضور 
  .نيست در ايران زيست دانشجويان و تاريخچه ی زيست اجتماعی آنھاکنونی عينی 


