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اکنون جنبش سبز

آنچه ما را بر آن داشته است تا در دهمین سالگرد جنبش سبز، دست به 
بازخوانی تحلیلی آن بزنیم، باورمان بر رهایی بخش بودن عناصر هویتی آن 
جنبش بوده است. شاید نخستین واکنش به این سطور این باشد که جنبش 
سبز نیز ناکام بود و نتوانست و نمی تواند برای امروز ما رهیافتی برای دستیابی 
به »آزادی از ترس و رهایی از نیاز« در پی داشته باشد. بنابراین شکی نیست 
که بازخوانی جنبش سبز در این شرایط با سؤال های زیادی روبه رو خواهد 
بود. اینکه، جنبش سبز می تواند برای فقر گسترده در میان مردمان پاسخی 
فراخور داشته باشد؟ اینکه، جنبش سبز چگونه می خواهد آزادی مردم را پاس 
بدارد و درواقع مرزهای آزادی درون گفتمان جنبش سبز تا کجا گسترده 
می شود؟ آیا این هم جنبشی است که نتیجه ی آن جز مسلط کردن اقلیتی 
اقوام،  با  ناکارآمد نمی تواند چیز دیگری باشد؟ نسبت جنبش سبز  فاسد و 
مذاهب و باورهای گونه گونی که در طول هزاره ها در کنار یکدیگر حامی 
و قوام دهنده ی ایران بوده اند چیست؟ و آیا می تواند در جهت برخورداری 
یکسان از حقوق اجتماعی و سیاسی عمل کند؟ و ده ها پرسش دیگری که 
از بطن خواست های اجتماعی و از دل محرومیت های انباشته شده از سوی 
ستمگرانی نشسته بر مسند قدرت در طول تاریخ، مستحق فریاد شدن هستند.

این پرسش ها و این تردیدها آنگاه بغرنج تر می شود که در یک چشم انداز 
یکصد ساله )از انقالب مشروطه به این سو( تمامی جنبش های اجتماعی و 
این چشم انداز محصول  اما  ما  باور  به  باشیم.  یافته  ناکام  را  خود  سیاسی 
نظرگاهی نومیدانه است. هیچ ملتی نتوانسته است یک شبه بر بلندای تاریخ 
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بایستد و در تاریخ چندهزارساله ی ما نیز یکصدسال نمی تواند زمانی دراز 
حال خودفهمی خویش  در  همواره  کوتاه  مدت  این  در  ما  محسوب شود. 
برای حرکت در جهت ایرانی آباد، آزاد، پیشرفته و مستقل بوده ایم. بنابراین، 
زاده  که  بار  هر  یا  و  نشد  زاده  هیچ گاه  نو  وضع  چرا  اینکه  به  پاسخ  در 
پیشین  به وضعیت  بار  اینکه چرا هر  و  بود،  نیمه جان  ناقص الخلقه ای  شد 
غلتانده شدیم، شاید هنوز زمان کافی صرف نکرده ایم و نیز شاید به اندازه ی 
الزم در مورد تجربیات سیاسی پیشین خود بازاندیشی نکرده ایم تا با انتقال 

تجربه های تاریخی شرایط را برای زاده شدن دوران نو فراهم کنیم. 
به اعتقاد ما جنبش سبز یکی از تجارب تاریخی معاصر ماست که علی رغم 
از  فراتر  و  نشده  پرداخته  آن  به  کافی  به اندازه ی  آن،  از  سال  ده  گذشت 
مواجهه ی نوستالژیک با شعارها و نمادها، در مورد دقایق گفتمانی و سیاسی 
آن مداقه نشده است. به باور ما جنبش سبز حامل تمامی اوضاع واحوال و 
سبز  درواقع جنبش  است.  از خود  پیش  تاریخ  پی در پی  ادوار  خواست های 
آبستن از تمامی تحوالت مشروطه، نهضت ملی و انقالب 57 است و دقیقا 
با  مواجهه  برای  عزیمت خویش  نقطه   را  آن  ما  که  است  دلیل  به همین 
بحران های پیچیده ی امروزین مان می دانیم. جنبش سبز در باور ما بستری 
برای یک زیست جمعی آگاهانه و فعاالنه است که تجربه ی انقالب 57 را 
به مثابه ی یک زیست جمعی همدالنه و وفادارانه )بر اساس عهد نخستینش 
و نه بر اساس پیامدها و نتایج آن( در مداری ارتقا یافته دوباره زیسته است؛ 
زیستی جمعی و اخالقی که در آن هیچ کس بنا بر باور، جنسیت، موقعیت 
اجتماعی و قومیتش مطرود و محذوف نمی شود. توجه به این نکته مهم 
است که وقتی سخن از جنبش سبز به میان می آید منظور صرفا اعتراض 



اکنون جنبش سبز

6

به نتیجه ی انتخابات در سال 88 نیست، بلکه منظور قوام یافتگی و بالندگی 
اعتراضات پس ازآن است  تا  انتخابات  از  از پیش  حضور مردمی کثرت مند 
که تقریبا به مدت دو سال ظهور و نمود خیابانی داشته است و این جمع 
میرحسین  16 ام  بیانیه  از  تعبیری  به  گوناگون،  سلیقه های  از  مردم  شدن 
موسوی زیباترین پدیده ی جنبش سبز بوده است، چرا که مردم در این جمع 
شدن، تفاوت ها و تنوع هایشان را کنار نمی گذاشتند، بلکه این تفاوت ها را 
به رسمیت می شناختند. درواقع جنبش سبز در مدت زمانی کوتاه از جنبش 
حقوق  احیای  جنبش  مردم،  به  بازگشت  جنبش  به  کجاست«  من  »رأی 
بودن  اعتراض و مکمل  انتخاب و حق  بر حق  تأکید خاص  با  شهروندی 
آن ها و مبارزه با فساد ساختاری با همزادی عدالت و آزادی تبدیل گردید.

در شرایط موجود که گویی با انسداد سیاسی مواجه شده ایم و جریانات سیاسی 
مرسوم در عرصه های رسمی از نسبت پیدا کردن با بحران های فزاینده ی 
موجود در جامعه ناتوان اند، جنبش سبز بار دیگر اهمیت فوق العاده ای پیدا 
رویه های  برخالف  سبز،  جنبش  در  مردمی«  »سیاست  الگوی  می کند. 
مرهون می کند که  تاریخی  فرآیند  و  به یک راه  را  ما  نقطه ای،  و  مقطعی 
سیاست را فراتر از احزاب و جریانات سیاسی و فراتر از عرصه های رسمی 
سیاسی، با تکیه بر شبکه های اجتماعی و مردمی دنبال کنیم. این تلقی از 
به آن نیست،  بازی های مربوط  سیاست قابل تقلیل به حضور در قدرت و 
بلکه مبنایش فهم و پذیرش مردم به عنوان صحنه گردانان واقعی و همیشگی 
سیاست کشورشان است. بنابراین جنبش سبز تجلی الگویی از سیاست است 
بدانند بدون ترس  که در آن هرگاه مردم بخواهند و هرگاه که مصلحت 
در  را  همدیگر  مشترک  دغدغه ای  پیگیری  و  اعتراض  برای  سرکوب،  از 
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خیابان های شهر می یابند؛ آن نوع سیاستی که نمی خواهد دوباره چند دهه 
بعد از خود بپرسد که چه چیز ما را از رسیدن به آرمان هایمان بازداشت؟ و 
برای جلوگیری از این امر، دستاوردهای سیاسی-اجتماعی خود را به زندگی 
روزمره متکی می کند. چراکه به قول میرحسین موسوی در بیانیه ی 13ام، 
در تاریخ مبارزاتی یکصد ساله ی ما، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، همواره 
داشتند  فعاالنه  بودند که مردم در عرصه ی عمومی حضور  زنده  زمانی  تا 

و هر موقع مردم به خانه هایشان بازگشتند، محصول از بین می رفت. 
می تواند  همچنین  سبز  جنبش  ما  باور  به  این ها،  همه ی  بر  عالوه 
و  امروز  کند.  فراهم  سیاسی  راستین  مواجهه ی  برای  مناسبی  محتوای 
روبه رو  مختلف  اجتماعی  و  اقتصادی  بحران های  انبوه  با  که  شرایطی  در 
به جنبه های صورِی  هستیم، در مورد یک کنش سیاسی نمی توان صرفا 
به  نیاز  این ها  بر  عالوه  ماند.  محدود  بحران ها  و  وضعیت  به  اعتراض 

محتوایی است که بتواند برای این بحران ها پاسخی درخور فراهم کند. 
که  بود  خالقانه ای  کنش  موسوی  میرحسین  18گانه ی  بیانیه های  صدور 
جنبش سبز را در خالل آفریده شدنش مکتوب کرد. بنابراین می توان ادعا 
بیانیه بودن فراتر رفته و تبدیل به کنش- بیانیه ها از صرف  کرد که این 

و  برساخته اند  را  اجتماعی  امر  یک  از  بخشی  هم  که  شده اند  گفتارهایی 
ترتیب  بدین  یافته اند.  تکوین  اجتماعی  جنبشی  درون  در  خود  هم 
هیچ  که  سبز  جنبش  از  دست اول  سندی  به عنوان  18گانه  بیانیه های 
نیروی قهاری قادر به تحریف کردنش نیست، امکان یک ارزیابی منصفانه 
این  و  می کند  فراهم  را  ایران  مردم  اجتماعی  حرکت  آن  از  انتقادی  و 

دقیقا همان کاری است که در این مجموعه به دنبال انجام آن هستیم. 
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ادامه خواهد آمد، تالشی جمعی است در جهت برجسته ساختن  آنچه در 
جنبه های فرمی و محتوایی جنبش سبز که به باور ما برای امروز نیز می تواند 
راهگشا باشد. ما این امر را از خالل بازخوانی گفتمان متجلی در جنبش سبز 
و با محوریت بیانیه های 18گانه پیگیری می کنیم1؛ اما ذکر این نکته نیز 
ضروری است که با پذیرش این امر که خود این بیانیه ها در خالل پیشروی 
جنبش سبز صادر می شدند، دیگر نمی توان از اول تا آخِر بیانیه ها به دنبال 
یک امر ثابت و مشخص گشت، بلکه باید آن را در یک سیر تکوینی و تکاملی 
فهمید که رهبران )همراهان( جنبش سبز هم آن را ساخته اند و هم در آن 
ساخته شده اند. ما در تالش هستیم تا ارتقایافته ترین موقعیت جنبش که در 
ویراست دوم بیانیه ی 18 ام به نام »منشور جنبش سبز« منتشرشده است 
را از خالل همین سیر به مخاطب نشان دهیم. معتقدیم که فهم تجربه ی 
سیاسی جنبش سبز از این طریق می تواند مقدمه ای باشد برای فراَروی از 
وضع موجود با استفاده از امکان های نهفته در آن جنبش؛ البته این به معنای 
پذیرش تمام وکمال آنچه در جنبش سبز رخ داد، نیست و ما تالش داشتیم که 

این گفتار را در تکوین و تکاملش و به صورتی تحلیلی بازخوانی کنیم.
بنابراین این مجموعه مقدمه ای است فشرده بر مطلبی تفصیلی بر اینکه چرا 
و چگونه جنبش سبز پاسخگوی بحران های امروزی ماست. این مجموعه ی 
تفصیلی با محوریت بیانیه های 18گانه گردآوری شده است ولی هم زمان تالش 
شده که در آنجایی که الزم است، جهت ارائه ی بحث دقیق تر به سخنرانی ها یا 
مصاحبه های میرحسین موسوی در رابطه با موضوع موردنظر نیز رجوع شود.

این مجموعه در یک صورت بندی کلی 5 سرفصل را شامل می شود. اول 
در مورد جایگاه و نقش اقتصاد در جنبش سبز، به رابطه ی تنگاتنگ آزادی 

پیشگفتار

1. الزم به ذکر است که منبع ما جهت مراجعه به بیانیه ها و مصاحبه ها مجموعه ی »چنین گفت میرحسین« بوده 
است که به همت کانون دکتر علی شریعتی )دانشجویان ایرانی مقیم پاریس( تدوین و جمع آوری شده است. 
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کرامت  تکیه بر  با  که  میرحسین موسوی می پردازیم  گفتمان  در  عدالت  و 
انسانی، مشروعیت یک جمهوری را به زیست مردمان و آزادی را به جامعه ی 
در جنبش سبز،  قانون  جایگاه  مورد  در  دوم  پیوند می زند.  نیاز  از  رهاشده 
به فهمی از قانون به عنوان یک میثاق ملی مورد وفاق همه ی گروه های 
اجتماعی، در یک موقعیت سه وجهی و در حال تکوین توجه می کنیم که 
حتی امکان تغییر قانون اساسی را در شرایطی که تغییری راستین و حقیقی 
به همراه داشته باشد در نظر می گیرد. سوم هویت »جنبش سبزی« و میزان 
شمول آن را از خالل »ما« و »دیگری« آن جنبش بررسی می کنیم که 
فراتر از این جناح و آن جناح به اصولی حداقلی برای پیشبرد اهداف مشترک 
متکی است. چهارم در مورد امر سیاسی از منظر گفتمان میرحسین موسوی، 
عالوه بر نشان دادن وجوه صوری کنشگری در جنبش سبز به محتوای این 
امر از جمله آزادی، عدالت، استقالل، هویت ملی، امر مذهبی، امر روزمره، 
اقتدار می پردازیم.  تأکید بر اصول، نسبت آن با خشونت، قانون اساسی و 
سبز  جنبش  در  کنش ورزی  شیوه های  انواع  به  این که  نهایتا  و  پنجم 
می پردازیم که در رابطه ی تنگاتنگ با مفهوم امرسیاسی و موقعیت انضمامی 

جامعه می تواند به عنوان یک تجربه ی سیاسی در آینده نیز راهگشا باشد.
تحلیلی  جهت  در  است  تالشی  تنها  مباحث  این  که  است  بدیهی 
با  می توان  که  فرض  این  بر  مبتنی  سبز،  جنبش  از  واقع بینانه 
شد مواجه  امروزی  بحران های  با  سبز  جنبش  آموزه های  بر  اتکا 

و به راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت امروزی اندیشید.
گردآورندگان این متون در تالش هستند تا در گام بعدی موضوعات مهم 
دیگری که در این مرحله مغفول مانده اند یا موضوعاتی که اکنون کارشده اند و 
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همچنان نیازمند تحلیلی دقیق تر و جامع تر است را موردنظر خویش قرار 
دهند.

و اما ما به عنوان گردآورندگان این متون با توافق بر سر به فعلیت رساندن 
آرمانی بزرگ و تاریخی با اجماع بر مبانی حداقلی جهت گرد هم آمدن تمام 
همواره  این سال ها  در  تا  بوده ایم  در تالش  اجتماعی،  گروه های  و  اقشار 
راه سبز امید را زندگی کنیم، راهی که پایانی برای آن نیست و همواره به 
کمالی برتر چشم خواهیم دوخت و در اینجا اعالم می داریم که این جمع 
تاروپود  باشد که  اجتماعی  از آن هسته های  تا یکی  بوده است  در تالش 
شبکه ای مردمی به وسعت ایران را شکل می دهند، شبکه ای که فراتر از تمام 
احزاب و گروه های سیاسی عمل می کند و درنتیجه انحالل آن نیز محال 
است، چراکه به انحالل جامعه می انجامد. معتقدیم که »راه سبز امید« نیز 

جز از معبر فعالیت های خودانگیخته ای ازاین دست، گشوده نخواهد شد.
آسیب دیدگان  و  شهدا  به  تمامی  فروتنی  با  را  مجموعه  این  انتها  در 

جنبش سبز تقدیم می کنیم که خود ما نیز دنبال کننده ی راه آنانیم.
من به چشم های بی قرار تو قول می دهم:

ریشه های ما به آب
شاخه های ما به آفتاب می رسد

ما دوباره »سبز« می شویم.
        

خرداد 1398         

پیشگفتار



جایگاه اقتصاد در اندیشه ی سیاسی و 
اجتماعی میرحسین موسوی

مقدمه
 57 انقالب  از  پس  ایران  سیاست  سپهر  در  همواره  موسوی  میرحسین 
می شده  محسوب  عدالت خواه  نیروهای  برجسته ترین  از  یکی  به عنوان 
مقام  در  جنگ  دوران  در  او  اقتصادی  سیاست های  به ویژه  که  است 
چنین  گرفتن  پیش  در  به  جنگی  شرایط  تحمیل  از  فارغ  نخست وزیر، 
مشخصی  نوع  به  او  باور  بیانگر  چیز  هر  از  پیش  اقتصادی،  سیاست های 
این  بیشتر  البته مقصود  اقتصاد کشور در سطح ملی است.  اداره کردن  از 
است که آن نوع اداره ی کشور در شرایط جنگی تنها از کسی برمی آید که 
به کلیتی از چنان سبک زیستی )ساده زیستی و کم مصرفی( باورمند باشد.

ولی به هرحال پس از اتمام جنگ و کناره گیری او از سیاست عملی به مثابه ی 
حضور در دولت )به معنای نظام سیاسی کشور( تا بازگشت او به این ساحت 
از میدان سیاسی تقریبا دوره ای 20 ساله سپری می شود که زمانی قابل توجه 
برای تعمیق و تکوین باورهای هر فرد در هر سطح و شئونی از زندگی است و 
بدون شک او نیز از این امر مستثنا نبوده است؛ بنابراین پس از عبور از دوران 
اداره ی کشور در زمان جنگ که شرایط خود را بر هر فرد و دولتی تحمیل 
از  برای تعمیم آن شیوه  اتکایی  قابل  می کند و قاعدتا نمی تواند سنجه ی 
حکمرانی در دوره های دیگر بشمار رود، علی الظاهر با دوره ای از کناره گیری 
تنزه طلبانه و منفعالنه ای از وی مواجه خواهیم شد که در نگاه نخست درخور 
سرزنش و شماتت خواهد بود. ولی آنچه این انگاره را در هم می شکند نه 
صرفا حضور او در انتخابات 88 بلکه پایمردی و کنش ورزی اندیشمندانه ی 



اکنون جنبش سبز

12

وی در روزهای پسا انتخابات است که بر هر مخاطب منصفی که در طول 
سال های منتهی به 88 الی 90 )پیش از حصر( سیاست ورزی او را از خالل 
بیانیه ها و اکت های وی دنبال کرده باشد فاش خواهد شد که او در آن دو 
دهه در حال پی ریزی بنای مستحکمی از ایده های خالقانه ی سیاست ورزی 
از آن  تا پیش  بر آرمان هایش بوده است؛ شاید میرحسین موسوی  مبتنی 
دوره ی کناره گیری از عرصه ی عملی سیاست، تحقق آرمان عدالت را بر هر 
چیز دیگری مقدم می دانست ولی در آن دوره ی زیربنایی که در حال تعمیق 
بنایش ساخته  را می ساخت و هم در  بنایش  او هم  بوده است  ایده هایش 
می شد. او در سال 88 دیگر بر تحقق عدالت به صورت پیشینی نمی نگریست 
بلکه در آن غور فکری و در اوج تامل ها و تعمق هایش الیه ی زیرین دیگری 
را بنا می نهد. او درواقع تحقق توأمان عدالت و آزادی را فراچنگ می آورد، 
او پی می برد که عدالت بدون آزادی و آزادی بدون عدالت به هیچ نمی ارزد 
همچنان که در باور او انسان بدون آرمان )عدالت و آزادی( به هیچ نیرزد.

کرامت انسانی مبتنی بر معیشت آبرومندانه
و  سخنرانی ها  همچنین  و  او  18گانه ی  بیانیه های  ما  سخنان  این  گواه 
مصاحبه هایی است که در طی سال های منتهی به 88 تا 89 انجام داده است 
و در ادامه سعی خواهیم کرد تا یک وجه از نگاه و اندیشه های او را برای 
مخاطب از خالل آثار نوشتاری و گفتاری وی تا حدودی روشن گردانیم.

درواقع در این بخش تالش ما بیشتر این خواهد بود تا جایگاه اقتصاد در 
منظومه )دستگاه( فکری سیاسی میرحسین را برای مخاطب روشن گردانیم. 
با توجه به اینکه ما مبنای خود را بر آثار گفتاری و نوشتاری وی قرار داده ایم 
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کمتر  اقتصادی  محور مشخص  با  موضوعاتی  به  بیانیه ها  در  اینکه  و هم 
از  ابتدا  تاریخی  سیر  کردن  رعایت  جهت  همچنین  و  است  پرداخته شده 
سخنرانی او در سال 86 در سالگرد شهادت آیت اهلل بهشتی آغاز خواهیم کرد.

سال  در  اینکه  )کما  انسانی  کرامت  رعایت  و  حفظ  سخنرانی  این  در  او 
88 هم یکی از شعارهای محوری وی در انتخابات بود( را بدون توجه به 
اقتصاد اخالقی مصرح دربند 43 قانون اساسی ناممکن می داند و در تالش 
است تا سویه های اقتصادی خود را با ابتنا به این بند برای مخاطب تشریح 
کند. او پیش از هر چیز نسبت به بی تفاوتی مسئولین کشور نسبت به فقر 
فزاینده در کشور ِشکوه می کند و اینکه در نسبت با سال های ابتدایی انقالب 
احساساتش  کارتن خواب  کودکان  با  مواجهه  در  مسئولین  از  دیگرکسی 
برانگیخته نمی شود و دچار بدحالی نمی شود. میرحسین موسوی به نقل از 
یک مقام مسئول وقت می گوید که 20 درصد کودکان کار تهران کارتن خواب 
هستند ولی این تصاویر و آمارها دیگر برای زمامداران تکان دهنده نیست 
برای  که  آرمان هایی  آن  که  ماست  محوری  مسئله ی  که  است  همین  و 
آن ها انقالب 57 شکل می گیرد و خود را در قانون اساسی برآمده از آن، 
تبلور می بخشد دیگر برای زمامداران و دولتمردان حساسیت برانگیز نیست.

میرحسین موسوی در ادامه اصل 43 قانون اساسی را اصل مهم تر و پایه ای قانون 
اساسی در رویکردهای اقتصادی حکومت می داند که مورد غفلت واقع شده است 
و درواقع با تفاسیری از اصل 44 قانون اساسی که مبنای یک خصوصی سازی 
بی مبنا و لجام گسیخته است، از اصل 43 به مثابه ی پشتوانه ی آن غفلت شده 
است. میرحسین به بند اول اصل 43 که به شرح ذیل است اشاره می کند:
درمان، بهداشت،  پوشاک،  خوراک،  مسکن،  اساسی،  نیازهای  »تأمین 
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آموزش وپرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه.«
جمهوری  و  نظام  »مشروعیت  می گوید:  بند  این  ذکر  از  پس  میرحسین 
اسالمی بر این بند استوار است، همچنین بر اساس این ادعا شکل گرفته 
است. معنی این اصل این است که این نظام تا زمانی که جمهوری اسالمی 
است و این قانون اساسی را قبول دارد نمی تواند از این هدف دست بردارد 
بیاید که  پایین  اندازه  آن  تا  نه  بشود }و{  قانع  این  از  اهداف کمتر  به  و 
حتی به خط فقر هم قانع نشود و به خط بقا در رابطه با مستضعفان برسد«

اینجا میرحسین موسوی موضعی رادیکال اتخاذ کرده  به نظر می رسد در 
است. او بر این باور است که اگر حکومت )جمهوری اسالمی( از این بند 
غفلت کند دیگر ماهیت خود را ازدست داده است و درواقع تحقق این بند 
و علی القاعده مشروعیت یک  بود  نظام خواهد  است که مشروعیت بخش 
امر تفویضی خارج از اراده ی مردم نیست و نخواهد بود. بر این اساس حتی 
انتخابات آزاد و دیگر آزادی های مصرح در قانون اساسی هم چنانچه محقق 
شوند ولی نسبت به این بند غفلت ورزیده شود بازهم مشروعیت نظام از 
میرحسین  نگاه  در  ذکرشده  آزادی های  تحقق  )هرچند  رفت  خواهد  کف 
 86 سال  تا  آنچه  اما  هستند(  فوق  بند  کردن  اجرایی  پشتیبان  و  حامی 
رخ داده است و پس ازآن با شتابی افزون تر به وقوع پیوست دور شدن هر 
چه بیشتر از این اصل بوده است، درواقع حاکمان در این سال ها در حال 
مشروعیت زدایی مستمر از خویش بوده اند و میرحسین همین مسئله را فریاد 
بُرنده تر به گفته های میرحسین حتی این موضوع  زده است. در یک نگاه 
هم قابلیت استخراج دارد که درواقع حاکمان مستقر در حال تبدیل و تبدل 
نظام جمهوری اسالمی هستند و نه دیگرانی که دائما مورد تعرض تندروان 
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درون حکومت بوده اند. میرحسین موسوی در انتهای تفسیرش از بند فوق 
می گوید که »حاکمیت حتی از خط فقر هم عبور کرده و به خط بقا در رابطه 
با مستضعفان رسیده است«، در اینجا توجه به برخی واژه های کلیدی در 
واژه ی مستضعف  بردن  بکار  اهمیت است. درواقع  ادبیات میرحسین حائز 
که به گفته ی خود او در سال های منتهی به انقالب از سوی روشنفکران 
به شکل  و  می شود  وارد  ایران  سیاسی  ادبیات  در  دکتر شریعتی(  )به ویژه 
وسیع از سوی دیگر گروه های سیاسی و رهبران انقالب مورداستفاده قرار 
به  عدالت  بدون  که  است  میرحسین  فکری  سیاسی  تبار  بیانگر  می گیرد، 
ازجمله  دیگری  ترم های  خاص  شکل  به  اقتصادی  عدالت  و  عام  شکل 
در  مهم  نکته  یک  به  توجه  داشت.  نخواهند  معنایی  آزادی  و  دموکراسی 
بسیار  واژه  این  بکارگیرندگان  باورهای  کشف  برای  »مستضعف«  معنای 
حیاتی است، وقتی این واژه به گروه هایی از اجتماع اطالق می شود مقصود 
این است که این گروه های اجتماعی نه به علت ضعف درونی و ذاتی شان 
کشانده  ضعف  به  تحمیلی  و  عارضی  و  بیرونی  علت  یک  از  ناشی  بلکه 
شده اند که مرجع این علت بیرونی عمدتا سیاست های اقتصادی حکومت ها 
و ناسالم بودن مناسبات اقتصادی کشور است، اما آنچه در یکی دو دهه پس 
از جنگ جایگزین این واژه در ادبیات سیاسی ایران شد واژه »آسیب پذیر« 
درونی  را  اجتماع  پایین دست  گروه های  ضعف  علت  درواقع  که  است 
این  درونی می کند که  و  ذاتی  را  ناتوانی شان  به نوعی  و  خودشان می داند 
خود حامل پیامدهای خطرناکی است. در حالت اول مستضعفان »قربانی« 
مناسبات ناسالم و فاسد مراکز سیاسی و اقتصادی مستقرند و در حالت دوم

آن ها به صورت یک پدیده ی »سرباری« برای جامعه تصویر خواهند شد.
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قانون   43 اصل   2 بند  به  سخنرانی اش  ادامه ی  در  میرحسین 
اساسی اشاره می کند که در این بند چنین آمده است:

اشتغال  به  رسیدن  به منظور  همه  برای  کار  امکانات  و  شرایط  »تأمین 
به  قادر  که  همه کسانی  اختیار  در  کار  وسایل  دادن  قرار  و  کامل 
یا  بهره  بدون  وام  راه  از  تعاونی  شکل  در  ندارند،  کار  وسایل  ولی  کارند 
و  افراد  دست  در  ثروت  تداول  و  تمرکز  به  نه  که  دیگر  مشروع  راه  هر 
کارفرمای  یک  به صورت  را  دولت  نه  و  شود  منتهی  خاصی  گروه های 
بر حاکم  ضرورت های  رعایت  با  باید  اقدام  این  درآورد.  مطلق  بزرگ 
 برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هریک از مراحل رشد صورت گیرد.«

میرحسین در تفسیر این بند چنین می گوید:
»مالحظه می فرمایید آنچه اهمیت دارد بحث کرامت انسانی است، بحث 
کسانی بود که نیروی کار را به جیره نان با شرایط ویژه و ارزان می فروختند 
و به دام فقر، فحشا و نداری و عدم برخورداری از کرامت هایی که انسان باید 
داشته باشد، می غلتاندند؛ بنابراین این اصل برای این منظور در قانون اساسی 
گنجانده شده است که دائما نظام جمهوری اسالمی معطوف به این جهت باشد...«

نان گره  با مسئله ی  را  انسانی  بند کرامت  این  از  تفسیرش  میرحسین در 
می زند. در باور او اگر معیشت فرد تأمین نباشد صحبت از کرامت انسانی 
)که  آبرومندانه  معیشت  بر  مبتنی  انسانی  کرامت  او  درواقع  بی معناست، 
نظام  وجودی  شالوده ی  را  کند(  پیدا  تحقق  دیگری  حالت  در  نمی تواند 
ولی  باشد  معطوف  آن  به  دائما  می بایست  که  می داند  اسالمی  جمهوری 
نکته ی مهم این است که چرا میرحسین موسوی این سخنان را به زبان 
آورده است؟ آیا جز این بوده است که حاکمیت را در برآورده کردن این امر 
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ناکارآمد می دیده است؟ درواقع غفلت از تأمین نیازهای اساسی و ابتدایی 
مردم و بی توجهی به رهایی مردم از نیاز، علت اصلی گفته های او در این 
کرامت  از  میرحسین  فهم  بین  عمیق  شکاف  یک  اینجا  است.  سخنرانی 
انسانی و پروپاگاندای حاکمیت از »کرامت و عزت ایرانی-اسالمی« نیز دیده 
می شود؛ بر این مبنا او بنیان و شالوده ی کرامت انسانی را در تأمین اقتصاد 
و معیشت مردم می داند نه در ژست مقابله باقدرت های جهانی با چهره هایی 
البته این سخن بدان معنا نیست که میرحسین در  تکیده از فقر گسترده. 
را  این مهم  بلکه وی  بین المللی بی تفاوت است،  برابر زورگویی و قلدری 
یک امر پسینی نسبت به امور داخلی می داند و تا از بحران های اقتصادی 
از  نکنیم، صحبت  عبور  گرفته اند  را  گریبانمان  داخل  در  که  سیاسی ای  و 

ایستادگی در فضای جهانی و بین المللی نیز بی مایه و کم رمق خواهد بود.

عدالت، آزادی و دموکراسی
میرحسین بالفاصله بند 3 اصل مذکور را می آورد که به شرح ذیل است:

محتوا  و  شکل  به  که  صورتی  به  کشور  اقتصادی  برنامه های  »تنظیم 
و  فرصت  شغلی  تالش  بر  عالوه  فرد  هر  که  باشد  چنان  کار  ساعات  و 
شرکت  و  اجتماعی  و  سیاسی  معنوی،  خودسازی  برای  کافی  توان 
باشد.« داشته  را  ابتکار  و  مهارت  افزایش  و  کشور  رهبری  در  فعال 

و در یک نتیجه گیری مستقیم و معقول معتقد است که »در اینجا )دربند 
ذکرشده( دموکراسی را به یکسری اهداف معیشتی و اقتصادی عمیق پیوند 
می زند، این بند موارد مذکور )دموکراسی و اهداف معیشتی و اقتصادی( را از 
هم جدا نمی بیند و نشان می دهد که این ها اهدافی بزرگ و تفکیک ناپذیرند.«
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درواقع در این تفسیری که میرحسین از بند 3 به میان آورده است نشان 
از فهم عمیق او از ارتباط تنگاتنگ این دو مقوله دارد، او می داند کسی که 
کنیم  توجه  باید  داد،  از کف خواهد  را  دموکراسی  باشد  نان  فکر  در  دائما 
که میرحسین »توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و 
شرکت فعال در رهبری کشور« را معادل دموکراسی دانسته است یعنی در 
تلقی او از دموکراسی، یک دموکراسی حداقلی از حضور در پای صندوق 
رأی مدنظر نیست. نه تنها بستر فعالیت های سیاسی و اجتماعی می بایست 
بلکه  باشد  مهیا  دائما  تولید،  و  کار  انجام  به  قادر  فعال  نیروی  هر  برای 
مسئله ی مهم تر از آن فراغت نیروی کار جامعه است. تا بتواند با ساعات 
محدود و مشخصی از کار به چنان توانمندی از اقتصاد و معیشت رسیده 
باشد که امکان استفاده از بستر مهیا شده جهت مشارکت را در خود ببیند 
در معرض یک مشارکت  به طور مستمر  معبر  این  از  نیز  رهبری کشور  و 
سیاسی  نظام  اعتبار  تا  باشد  روبه جلو  و  سازنده  و  انتقادی  ملی  و  جمعی 
کشور هم در یک نوشوندگی همیشگی از این طریق پابرجا و برقرار بماند؛ 
بنابراین میرحسین موسوی با نگاه ویژه اش به اقتصاد به دنبال یک تحول و 
فراچنگ آوردن گونه ای از یک زیست سیاسی است که در آن هر شهروند 
اداره ی در  را  فعاالنه ی خود  نیاز« حضور  از  رهایی  و  ترس  از  »آزادی  با 
امور کشور تحقق ببخشد و آن را از انحصار عده ای مشخص خارج سازد.

برای  اقتصاد  که  است  این  است  مشخص  آنچه  باال  تفاسیر  مجموع  از 
آن  کردن  قدرتمند  بدون  که  است  زیربنایی  امر  یک  موسوی  میرحسین 
و بدون توجه به یک اقتصاد شکوفا و درونزا مبتنی بر تولید و اشتغال که 
از معبر یک شفافیت ملی در مناسبات اقتصادی و سیاسی حاصل می شود 
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هیچ کدام  او  نگاه  در  درواقع  کرد.  حفظ  را  دموکراسی  و  آزادی  نمی توان 
خواهانیم  را  پررونق  و  شکوفا  اقتصاد  یک  اگر  و  نیست  مقدم  دیگری  بر 
می بایست آزادی های مصرح در قانون اساسی را پاسداری کنیم و اگر محتاج 
شهروندانی آزاد از ترس و رها از نیازیم ضروری است تا عدالت اقتصادی 
را جاری کنیم و تحقق توأمان این دو همان صورت دیگری از دموکراسی 

است که ازجمله آرمان های تاریخی و سترگ ما بوده و خواهد بود.

بیانیه های 18 گانه
شفافیت اقتصادی و نهادهای نظارتی سالم

میرحسین  اقتصادی  سویه های  می توانیم  کمتر  گانه   18 بیانیه های  در 
موسوی را ردیابی کنیم که البته این امر نمی تواند هیچ دلیلی داشته باشد 
جز شتاب تجمعات و رخدادهای سیاسی خیابانی که به صورت پی درپی و در 
شکل های مختلف از سوی حاکمیت سرکوب می شد و تمام فضای کشور به 
مسئله ی انتخابات و نتیجه ی آن معطوف شده بود و بر همین مبنا بیانیه های 
میرحسین عموما با فحوایی سیاسی و اجتماعی نشر می یابند و از بیانیه ی 
نخست که در روز بعد از انتخابات به تاریخ 23 خرداد 88 در اعتراض به 
تقلب گسترده منتشر می شود تا بیانیه ی 16 ام که مصادف با روز دانشجو در 
همان سال است نقد سیاست های اقتصادی و اقتصاد سیاسی حاکم تقریبا 
همان  عاشورای  اتفاقات  از  پس  که  17ام  بیانیه  در  ولی  هستند  کمرنگ 
سال منتشر می شود )به تاریخ 11 دی ماه 88( در جایی برای برون رفت از 
وضعیت موجود به فعالیت های اقتصادی سپاه اشاره می کند و چنین می آورد:

کاالهای  برای  مکاره  بازار  یک  به  تبدیل  ما  اسالمی  بازار  اینکه  »...از 
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تأثیرگذاری  و  بزرگ  نهاد  می گوییم  ما  می بریم....  رنج  است  شده  بیگانه 
پایین  و  باال  چقدر  قیمت سهام  که  بیندازد  چرتکه  هرروز  اگر  سپاه  چون 
فساد  به  خود  هم  نماید؛  دفاع  آن  ملی  منافع  و  کشور  از  نمی تواند  رفته 
کشیده می شود و هم کشور را به فساد می کشاند. ما می گوییم و حاضریم 
در مباحثات نشان دهیم که امروز منافع و حقوق مستضعفان و کارگران و 
کارمندان و سایر اقشار ملت در یک فساد بزرگ در حال غرق شدن است.«

یکی  که  دریافت  می توان  به وضوح  هفدهم  بیانیه ی  از  عبارت  این  بر  بنا 
از  که  است  سپاه  کشور  در  سالم  اقتصادی  مناسبات  استقرار  موانع  از 
حالت  از  را  کشور  اقتصادی  مناسبات  و  خارج شده  خود  وظایف  حوزه ی 
ناسالم  اقتصادی  مناسبات  این  هم چنین  و  است  کرده  خارج  خود  طبیعی 
از کاالهای  انبوهی  از  بازار  پر شدن  تولید داخل و  بین رفتن  از  به  منجر 
بیگانه است که کمر به از بین بردن تولید ملی بسته است. بر همین مبنا 
کرد: استخراج  کوتاه  عبارت  این  از  را  کلی  دستورالعمل  دو  بتوان  شاید 

1( کنار رفتن نیروهای نظامی از اقتصاد و سیاست
2( حمایت از تولید داخل در برابر کاالهای خارجی

نیز موسوم شده است،  به منشور جنبش سبز  بیانیه هجدهم که  اما در  و 
در  شود،  وارد  منشور  اصلی  بندهای  به  آنکه  از  پیش  موسوی  میرحسین 
مقدمه ی بیانیه از نبود شفافیت مالی در اقتصاد کالن کشور شکایت می کند 
و آن را یکی از علل اصلی شکل گیری فسادهای گسترده اقتصادی و متعاقبا 
واسطه کشورمان  بدین  که  می داند  قضایی  و  اجتماعی  پیامدهای مخرب 
و  است  در سطح جهان  اعدام ها  بیشترین  حائز  به جمعیتش  نسبت  ایران 
نکته ی بسیار مهم و قابل تأمل این است که او این میزان از محکومیت های 
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قضایی را ناشی از بزهکاری گناهکاران نمی داند بلکه آن را نتیجه ی مستقیم 
اقتصادی(  عدالت  به ویژه  مختلف  حوزه های  )در  عدالت  بربستن  رخت 
است: آورده  چنین  بیانیه  این  در  او  می داند.  خوب  حکومت  و  مدیریت  و 

دارد،  در جهان  به جمعیتش  نسبت  را  اعدام ها  بیشترین  ما  »اینکه کشور 
و  عدالت  بربستن  رخت  از  ناشی  نیست،  گناهکاران  بزهکاری  از  ناشی 
مصلحت های  حتی  اینکه  و  ماست؛  جامعه  در  خوب  حکومت  و  مدیریت 
دولتیان  و  تمامیت خواهان  تا  است  نشده  باعث  حکومت  عاجل  و  روزمره 
دست از دروغ و فساد و خرافه و زیر پا نهادن قانون اساسی و سایر قوانین 
بردارند، نشان از نفوذ عمیق این زشتی ها در الیه های درونی این نظام دارد. 
گویا در این الیه ها ساختی محکم برای دفاع از منافعی شکل گرفته است 
که از عایدی صدها میلیارد دالر درآمد نفتی و واردات ساالنه 70 میلیارد 
دالر کاال و سلطه بر نهادهای پولی و مالی بدون نظارت های مؤثر نشات 
می گیرد... چه کسی جرات دارد پرونده ی واگذاری های بزرگ را به بهانه 
اصل 44 قانون اساسی به مراکز نفوذ و قدرت باز کند و پرده از این غارت 
است،  شده  اقتصادی  بزرگ  انحصارهای  ایجاد  به  منجر  که  ملی  بزرگ 
نبود کمترین نظارت  از فاجعه  را دارد که  برکشد؟ چه کسی آن شجاعت 
سراسر  که  شبه دولتی  نهادهای  و  امنیتی  و  نظامی  دستگاه های  بر  مالی 

فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار داده اند دم برآورد؟«
عبارات باال به خوبی مشخص می کند که میرحسین موسوی فساد گسترده 
اقتصادی را پیش از هر چیز محصول عدم شفافیت و نظارت مؤثر بر نهادهای 
پولی و مالی می داند و در یک الیه عمیق تر شکل گیری ساختی در قدرت که 
حامی این وضعیت است؛ بنابراین عدم شفافیت مالی و شکل گیری گروه های 
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مافیایی اقتصادی در هسته ی سخت قدرت در یک رابطه ی دوسویه در حال 
تقویت یکدیگرند، چراکه آن ها تنها در سایه ی یک اقتصاد غیرشفاف و بدون 
ادامه دهند و همچنین چنین  مافیایی خویش  به زیست  نظارت می توانند 

شرایط اقتصادی تنها در حمایت این گروه ها می تواند تداوم داشته باشد.

عدالت و اقتصاد



تبع  به  و  بود  انتخابات  سبز  جنبش  اولیه ی  نزاع  محل  و  آغاز  نقطه ی 
کنار  در  موسوی  میرحسین  داشت.  پررنگی  سیاسی  سویه ی  جنبش  آن 
حاکمیت  سیاست های  با  مقابله  در  داشت  سعی  جنبش  همراهان  دیگر 
جامعه  از  بخشی  صدای  کردن  خاموش  و  سرکوب  پی  در  که  اقتدارگرا 
بود، امر سیاسی را مبتنی بر مقاومت و حق طلبی مفهوم بندی و ارائه کند. 
سیر  سیاسی  امر  این  که  است  این  این جا  در  تامل  قابل  و  مهم  نکته ی 
تکوینی داشت و هرگز به این صورت نبود که از روز اول جنبش مفهوم و 
چارچوب تغییرناپذیری داشته باشد بلکه بالعکس به تناسب شرایط میدان 
و همچنین گفتگوها و هم فکری هایی که در دوره ی جنبش شکل می گیرد 
که جنبش سبز  می بینیم  چنانچه  می یابد.  تکوین  و  تحول  نیز  امرسیاسی 
کلی تر  مساله ی  به سمت  و  نماند  متوقف  انتخابات  در  تقلب  مساله ی  در 
در  احقاق حقوق شهروندی  و  به مردم  و رجوع  بازگشت  لزوم  و عمیق تر 
سیاسی  روند  حتی  که  آنجا  از  گفت  می توان  و  کرد  حرکت  ابعاد  همه ی 
تاثیرگذاری  این رخداد هنوز توانش  از جنبش 88 است و  نیز متاثر  امروز 

بر فرایند سیاسی را دارا است این سیر تکوین همچنان ادامه دارد.
جهت تعیین مختصات کلی امرسیاسی میرحسین سعی می کنیم به مفاهیمی

که مهمترین عناصر تشکیل دهنده ی گفتمان سیاسی او است، بپردازیم.

امر سیاسی از دیدگاه میرحسین موسوی
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آزادی  .1
یکی از دو مفهوم مهم و مرکزی گفتمان سیاسی میرحسین موسوی آزادی 
به معنای امکان حضور و تاثیر مردم در تقویم و تحول امر سیاسی است که 
این حضور و تاثیر چه از طریق انتخابات و صندوق رای، چه از طریق خیابان 
خالقانه ی  راهکارهای  و  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  طریق  از  چه  و 
از  بعد  گفته های  و  متون  و  بیانیه ها  در  میرحسین  مدام  تاکید  مورد  دیگر 
رخداد 88 است و وی پایه ی اصلی امرسیاسی مطلوب خود را همین امکان 
حضور و تاثیر مردمی می داند که حاکمیت با تالش در جهت تکه تکه کردن 
این کلیت در پی سرکوب بخش هایی از آن است که هم نظر با او نیستند. 

پس  سرکوب  و  تقلب  به  واکنش  در  که  میرحسین  ابتدایی  بیانیه های  در 
از آن بود، میرحسین خطابش بیشتر با گروهی از مردم است که از منظر 
سیاسی با او هم نظرترند چرا که در کنار اتکا بر مستندات در پی آن است 
را  تقلب  خیابان  در  او  به  رای دهنده ی  گروه  کمیت  رخ کشیدن  به  با  که 
را عام تر و عام تر  اما رفته رفته میرحسین دامنه ی خطاب خود  افشا کند؛ 
گسترده تر  این  می شود.  نزدیک  مردم  کل انگاری  به  که  آنجا  تا  می کند 
با عام تر و کلی تر شدن مساله ی مورد  دامنه ی خطاب در همراهی  شدن 
من  »رای  شعار  با  و  بود  متمرکز  تقلب  بر  ابتدا  در  که  بود  جنبش  تاکید 
مساله ی  به  و  نماند  متوقف  نقطه  این  در  اما  کرد  پیدا  نمود  کجاست؟« 
که  آن  کلیت  در  مردم  تاثیر  و  حضور  پذیرش  و  مردم  به  رجوع  وجوب 

شامل همه ی گروه ها و تنوعات می شود، در تعیین امر سیاسی رسید.
اجتماعی  رویکرد  با  باید  سیاسی  مساله ی  با  مواجهه  میرحسین  منظر  از 
پذیرش  و  اجتماعی  تفاوت های  و  تنوع  به  توجه  با  که  معنا  این  به  باشد. 

امر سیاسی
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و  شود  اقدام  مساله  حل  برای  عموم  پتانسیل  از  استفاده  و  آن ها 
ممکن  عمومی  مشارکت  و  پذیرش  رهگذر  همین  از  تنها  نیز  دموکراسی 
گیرد. قرار  طرد  مبنای  نباید  عنوان  هیچ  به  تفاوت  او  منظر  از  می شود. 

میرحسین با تفکیکی که میان کار حزبی و جنبش قایل می شود بیان می دارد 
که حزب مبتنی بر توافق حداکثری است اما جنبش مبتنی بر توافق بر اصول 
حداقلی. همین سیر را در گفتار و اندیشه ی او در خالل جنبش سبز نیز می بینیم 
که هرچه پیش می رویم گفتمانی که برای جنبش درحال شکل گیری است 
نحوی  به  مردم می شود  مختلف  آحاد  و  تنوع  به  نسبت  پذیراتر  و  فراخ تر 
نسبت  پذیرش  فراگیرترین  دوم( شاهد  )ویراست  بیانیه ی هجدهم  در  که 

به گروه های مختلف اعم از باور سیاسی، باور مذهبی، قومیت و... هستیم.
در این رابطه باید ذکر کرد که امر سیاسی مطلوب میرحسین هژمونی گریز 
پشتوانه ی  بودن  دارا  با  حتی  خاص  گفتمان  یک  وی  دید  از  و  است 
اکثریت مردم مطلوب نیست که هژمونیک شود و اقلیت را به طرد و انزوا 
عالوه  عقیده ای  هر  با  اجتماعی  آحاد  فردفرد  درواقع  و  اقلیت  بلکه  براند 
مداوم  و  موثر  حضور  امکان  تضمین  باید  شهروندی  حق  بودن  دارا  بر 
باید  که  همین جاست  در  باشد.  داشته  سیاسی  اثرگذاری  راستای  در  را 
نیست  حاکمیت  و  سیاست  کامل  حزب محوری  به  قایل  میرحسین  گفت 

و نقش و تاثیرمداوم گروه های مختلف مردم را محترم و الزم می داند.
در جنبش سبز، عرصه ی  مردمی«  الگوی »سیاست  پیشبرد  با  میرحسین 
سیاست و تعیین امرسیاسی را از چارچوب محدود ارتباطات، نزاع ها و البی های 
حزب و جریانات سیاسی حاضر در عرصه های رسمی سیاسی فراتر برده و 
برای مردم در کلیت و فراگیری تنوعات موجود در آن در تاثیرگذاری مستقیم 
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قایل می شود. امر سیاسی نقش مهم و کلیدی  تقویم و تحول  فرایند  در 
واجد  و  نیمه ساختمند  امری  سیاسی  امر  این  جهت  این  از 
خواست  بر  مبتنی  تحول پذیری  و  پویایی  که  است  سیالیت 

مردم و متاثر از ابتکارات آن ها را همواره لحاظ می کند.

عدالت  .2
گفتمان  مرکزی  مفاهیم  مهمترین  جزء  آزادی  کنار  در  عدالت  مفهوم 
و  میدان  شرایط  به  بنا  میرحسین  ابتدایی  بیانیه های  در  است.  میرحسین 
اعتراض و نزاع سیاسی به وجودآمده، عدالت نیز با تاکید بر بعد سیاسی و 
در معنای حق سیاسی مردم به کار برده  شده است. به طور مثال در بیانیه ی 
و  می دهد  انتخابات هشدار  در  تقلب  مورد  در  مسئوالن  به  جایی  در  یک 
می گوید: »به مسئوالن توصیه مي کنم پیش از آن که دیر شود این روند را 
فورا متوقف کنند و همگي به خط قانون و امانتداري از آراي ملت بازگردند 
و بدانند که خروج از عدالت مشروعیت زداست.« اما بعدا این مفهوم کم کم 
گستره ی عام تری از توزیع امکانات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در بر 
می گیرد. عدالت به این معنا در کنار آزادی شالوده ی اساسی گفتمان سیاسی 
میرحسین را تشکیل می دهد، چراکه در صورت عدم توزیع عادالنه ی منابع 
به نحوی که کرامت گروهی از مردم از دست برود آزادی و توسعه ی سیاسی 

نیز امری محال و دست نیافتنی خواهدبود. چنان که در بیانیه 11 می گوید:
دچار  آن  از  توجهی  قابل  بخش  که  جامعه ای  از  »نمی توان 
انتظار  است  ناتوان  خود  اولیه ی  نیازهای  تامین  از  و  نان  جبر 

مشارکت گسترده در فرآیند توسعه ی سیاسی را داشت.«
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استقالل  .3
دارد  میرحسین  نظر  مورد  سیاسی  امر  در  مهمی  جایگاه  که  دیگر  مفهوم 
استقالل است. میرحسین تاکید بسزایی بر لزوم درون زا بودن جنبش مردمی 
از سوی  و  اصیل  باید  او جوشش خواست سیاسی  نظر  به  از سویی  دارد. 
مردمی باشد که هم تاریخ و هم سرنوشت اند و از سوی دیگر از نظر او مساله 
سیاسی هرچقدر بغرنج هم که باشد باز هم یک مساله داخلی است و دخالت 
دولت های خارجی که اولویتشان نه منافع ملی ما بلکه منافع ملی خودشان 
است کمک موثری به آن نمی تواند بکند و حتی ممکن است مساله را بغرنج تر 
تحریک کننده ی  برچسب  با  اقتدارگرا  حاکمیت  که  علی الخصوص  کند، 

خارجی بودن جنبش راحت تر می تواند دست به سرکوب آن بزند. 
روی  سرکوب  و  اقتدارگرایی  به  حاکمیت  وقتی  میرحسین  منظر  از 
از  دست  وقتی  چراکه  می اندازد  مخاطره  به  نیز  را  استقاللش  آورد 
دولت های  به  امتیاز  دادن  با  است  مجبور  برداشت  مردم  بر  خود  اتکای 

خارجی داروی فقدان مشروعیتش را در آن سوی مرز بجوید. 
از سوی دیگر حاکمیت اقتدارگرا وقتی رسانه های داخلی را سانسور، سرکوب 
و توقیف می کند باعث می شود مردم به سمت رسانه های خارجی سوق پیدا 
کنند و رسانه های خارجی توان تاثیر بیشتری برروی اذهان مردم پیدا می کنند.

خارجی  دولت های  با  عزتمندانه  مذاکره ی  لزوم  بر  میرحسین 
اما  دارد  تاکید  می شود  نیز  اقتصاد  به  توانبخشی  باعث  که 

با وابستگی به دولت های خارجی به شدت مخالف است. 
از سوی دیگر میرحسین با جنگ و تحریم به شدت مخالف است و تحریم را نه علیه 
یک دولت بلکه علیه یک ملت  و تحمیل رنج بیشتر بر مردم می داند. )بیانیه 13(
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هویت ملی  .4
می داند  آن  ملی  بعد  را  جامعه  هویتی  هسته ی  مهمترین  میرحسین 
ذیل  و...  جنسیتی  قومی،  مذهبی،  هویت های  کلیه ی  او  منظر  از  و 
این  بر  مبتنی  باید  نیز  منافع  و  یابند  وحدت  و  تعریف  باید  ملی  هویت 
که  است  هویت  وجه  این  بر  اتکا  با  تنها  و  بگیرد  قرار  مشترک  هسته ی 
کرد. تضمین  را  گروه ها  و  تنوعات  همه ی  شهروندی  حقوق  می توان 

میرحسین هویت ملی ایرانی را با امید و صبر عجین می داند چرا که آن را ملتی 
می داند که از راه و بیراهه و پیچ و خم تاریخ عبور کرده و مصایب و رنج ها 
را پشت سر گذاشته است. از همین رو است که از منظر او امید و صبر نقش 
کلیدی در مقاومت و مبارزه دارند تا آنجا که می گوید »امید بذر هویت ماست«

دوری  افراطی  ناسیونالیسم  از  میرحسین  اما  دیگر  سوی  از 
می جوید و آن ها را در بیانیه هجدهم »تعصبات نابجا« می خواند.

رابطه ی امر سیاسی با امر مذهبی، امر معنوی و امر اخالقی  .5
میرحسین  گفته های  و  متون  دیگر  و  بیانیه ها  جای  جای  در 
و  معنوی  امر  مذهبی،  امر  دوشادوش  و  همراه  سیاسی  امر 

امر اخالقی است و درواقع مساله را تک وجهی نمی بیند. 
وی از بیانیه ی اول مبارزه برای آزادی سیاسی و مقابله با متقلبان و اقتدارگرایان 
را نه تنها وظیفه ی ملی که وظیفه ی شرعی نیز می داند. رنگ سبز را که 
به عنوان نماد جنبش برمی گزیند را در ارتباط با ائمه می داند و شعار اصلی 
کردن سویه ی  پررنگ  بر  تاکید  این  قرار می دهد.  اکبر  اهلل  نیز  را  جنبش 
اسالمی جنبش در بیانیه ها سیر نزولی دارد به طوری که در بیانیه های اولیه 
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این تاکید را بسیار می بینیم و در بیانیه های آخر و به خصوص ویراست دوم 
اشاره ها کمرنگ تر  این  است  اکنون  تا  بیانیه   آخرین  بیانیه ی هجدهم که 
می شود.  گسترده تر  جنبش  فراگیری  چتر  نسبت  همین  به  و  می شوند 
نکته ی مهمی که در اینجا وجود دارد نوع تفسیر میرحسین از دین اسالم 
است. میرحسین در برابر اسالمی که از سوی اقتدارگرایان معرفی می شود 
که آن را اسالم متحجر می خواند و از منظر او این اسالم با دموکراسی و 
جمهوریت سر سازگاری ندارد، اسالم مترقی و رهایی بخش را معرفی می کند؛ 
بیندیشیم.  هم  مثل  باید  کنیم  پیدا  وحدت  آنکه  برای  نگفته  که  اسالمی 
)بیانیه 13( همینطور این اسالم در هماهنگی با حقوق بشر و حقوق آحاد 
مردم با هر تنوعی است چنانچه می گوید »چرا حقوق بشر و حقوق زنان و 
حقوق اقلیت ها و ... را خالف دین می دانید. دینی که آموزه هایش مالیم و 
موافق با فطرت بود مبادا آن را تبدیل به یک بوته خار کنیم.« )بیانیه 13( 
نکته ی مهم دیگر در این رابطه این است که میرحسین تعریفی که از دین 
ارایه می دهد به همان نسبت که از ظاهرگرایی فاصله می گیرد فراگیرنده تر 
نیز می شود و آحاد بیشتری را دربرمیگیرد؛ همچنین این اسالم دین طرد 
نیست حتی برای آنان که آن را قبول نداشته باشند. از همین رو است که 
میرحسین بارها بر این نکته ی کلیدی تاکید می کند که جایز نبودن اکراه در 
دین و مجبور نکردن مردم به دین نیز جزء مهمی از دین است )بیانیه 11 و 
18( و نباید افراد و گروه ها به دلیل تفاوت مذهبی یا دیندار نبودن مورد طرد 
و تبعیض و محرومیت از حق آزادی و اثرگذاری بر امر سیاسی قرار بگیرند. 
اسالمی که میرحسین تصویر و ارائه می کند اسالمی است که تا حد زیادی منتزع 
از فرم ها و مناسک و گزاره های فقهی است و بیشتر بر بعد معنوی آن تاکید شده 
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است. در واقع درنهایت امر به نظر می رسد که آنچه میرحسین از  معنویت و 
اخالق ذکر می کند دربرگیرنده تمام یا تقریبا تمام مفهوم دیانت از منظر او باشد. 
به  او  دیدگاه  دارد  دین  از  میرحسین  که  فرم زدایی  تفسیر  با  تناسب  در 
سکوالریسم نیز نزدیکتر می شود. در مصاحبه ای که در تاریخ 11 خرداد 1389 
درباره ی آیت اهلل خمینی دارد در تفسیری که از او ارایه می دهد می گوید:

و  کرد  نظری  بحث های  درباره ی مجلس می توان  امام  نظرات  مورد  »در 
نظرات ایشان را درمورد دوگانه ی شرع و عرف و اینکه تشخیص موضوع در 
عرف و شرع به عهده ی عرف است و مجلس نماینده ی عرف و نمایندگان از 
دل عرف بر می آیند، باز کرد و با این دید مجلس در راس امور قرار می گیرد.«
می گوید: مصاحبه  یک  طی  سال  همان  خرداد   18 تاریخ  در  همچنین 

دارد  غلبه  که  می داند  عرف  نظریات  را  مجلس  نظریات  امام  »حضرت 
درحقیقت  می کند  تعیین  که  است  مجلس  درواقع  که  شرع  نظریات  بر 
است  این  بشوند.  تابع  باید  همه  و  است  جامعه  عرف  نماینده ی  نماینده، 
جمعی  همه  شما  بگوید  و  بزند  سر  عرف  این  از  نمی تواند  هیچ کس  که 
است.« این  مصلحت  و  دارم  دیگری  نظر  یک  من  و  دارید  نظر  یک 

این بیان دیدگاه ها از زبان آیت اهلل خمینی و اشاره نکردن به نقش شورای 
می رسد  نظر  به  شرع  پاسداشت  جهت  مجلس  بر  نظارت  در  نگهبان 
امر  که  است  دیدگاه  این  به  میرحسین  فزاینده ی  توجه  نشان دهنده ی 
امکان  باشد  داشته  تاثیر  در عرف  که  جایی  تا  و  در صورتی  تنها  مذهبی 
حفظ  با  هم  آن  و  است  دارا  را  سیاسی  امر  بر  تاثیرگذاری  مشروعیت  و 
و  او  شهروندی  حقوق  حفظ  و  هم دین  غیر  دیگرِی  پذیرش  ضرورت 
می توان گفت بدین صورت به ایده ی سکوالریسم سیاسی نزدیک می شود.
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گرچه تعلقات دینی فردی میرحسین بسیار پررنگ است و تا آخرین بیانات 
او قبل از حصر نیز مشهود است و در تنیدگی با امر سیاسی مدنظرش در 
متون و صحبت هایش به بروز و ظهور می رسد اما میرحسین به خصوص 
از  یکی  نیز  او  اینکه خود  بر  تاکید مضاعف  با  به حصر  منتهی  دوران  در 
همراهان جنبش سبز است و عقیده ی او نیز یکی از تنوعات شرکت کننده 
در جنبش است سعی دارد از مسلط کردن عقیده های شخصی اش بر جنبش 
بیش از گذشته اجتناب می کند تا آنجا که در ویراست دوم بیانیه ی 18 شاهد 

بیشترین فراگیری تنوعات هویتی و عقیدتی در زیر چتر جنبش هستیم.

تقویت شوراها  .6
بر بسط دموکراسی و جلوگیری  از منظر میرحسین تقویت شوراها عالوه 
از استبداد شخصی و گروهی و همچنین تقویت نظام حزبی مبتنی بر این 
شوراها، می تواند به مسایل قومیت ها و هم ترازی تنوعات قومی نیز کمک 
کند. از دید او توجه به ظرفیت شوراها جزء موارد مغفول مانده از ایده های 
اول انقالب و قانون اساسی است. وی در 19 بهمن 88 دراین باره می گوید:

»یکی از بحث های اول انقالب اسالمی، برقراری نظام شورایی بود. همه 
می گفتند؛ باید از شورا استفاده شود. این مساله منجر به این شد که فکر می کنم 
7 اصل در قانون اساسی در مورد شوراها وجود داشته باشد ولی متناسب با 
این 7 اصل که بحث های مفصلی پشت آن هست، غیراز بحث های مجلس 
خبرگان؛ به یاد دارم در صحن مساجد، منابر، دانشگاه ها بحث بود، اما از این 
7 اصل به اندازه ی کافی استفاده نکرده ایم و ظرفیت عظیم آن را که می تواند 
بسیاری از مشکالت کشور را حل کند و سایه ی دیکتاتوری، استبداد، حاکمیت 
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نظرهای شخصی و منافع گروهی را از نظام دور کند، هنوز استفاده نکرده ایم.«
و سپس می گوید:

»اول انقالب بحث بود که کشور ما با توجه به تنوع اقوام وقومیت ها و فرهنگ ها 
نمی تواند به سمت یک حکومت فدرالی پیش برود ولی عدم تمرکز در اصول 
مربوط به شوراها در نظر گرفته شد. واقعًا چنین ظرفیتی در این اصول وجود دارد .

شاید زمانی به دلیل نپختگی و شرایط جنگ و سایر دالیل، اجرای آن به عقب 
افتاده. سه بار در دهه اول انقالب، اگر ذهنم درست یاری کند، ما طرح هایی را 
در مورد شوراها به مجلس دادیم. ولی متأسفانه به تدریج دامنه ی اختیارات کم 
شد و منجر به همین شوراهای شهر و روستا شد که البته شوراهای شهر هم باز 
غنیمت است و به نظر من یکی از قوانین خوب ما همین قانون شوراها است.«

امر روزمره  .7
مبارز  سیاسی  فرد  ایده آل  تیپ  شرح  به   13 بیانیه ی  در  میرحسین 

می پردازد. وی برای این موضوع رزمندگان را به دو گروه تقسیم می کند: 
»گروه نخست ایام جنگ را مبارزه کردند و سپس به نظرشان رسید وقت زندگی 
کردن رسیده است؛ وقت آن که پول روی پول بگذارند و برج روی برج بسازند 
و گروه دوم که برای معنویتی سرشارتر به جبهه می رفتند. آن ها برای ایثار 
کردن عازم جبهه نمی شدند؛ می رفتند تا از فضای نورانی آن جا بهره مند شوند.«

از  منفک  خود  زندگی  به  سپس  و  کردند  مبارزه  سال  هشت  اول  گروه 
سالی  هشت  از  بعد  که  بودند  کسانی  دوم  گروه  اما  پرداختند  آرمان  آن 
در  را  آرمان  آن  کردند  زندگی  خود  آرمان  با  مستقیم  مواجهه ی  در  که 
زیست روزمر ه ی خود هر روز و هرروز احیا کردند. از منظر میرحسین راه 
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»مبارزه  چراکه  است  روزمره  امر  به  آن  زدن  گره  مبارزه  نگه داشتن  زنده 
است.« زندگی  است  دائمی  آنچه  نیست.  دائمی  اما  است  مقدس  امری 

تا صحنه ی  باید  و  می شود  شروع  خانه  از  امرسیاسی  میرحسین  منظر  از 
باید  نیز  قدرت  ساخت  و  باشد  داشته  ظهور  و  بروز  اجتماع  عمومی 
به  میرحسین  نقد  باشد.  روزمره  امر  با  تنیده  امرسیاسی  همین  بر  مبتنی 
مردم  دوچهرگی  به  منجر  رژیم  »استبداد  که  است  همین  حاکمیت 
تداوم  و  وجود  تضمین  میرحسین  منظر  از   )11 )بیانیه  می شود.« 
حاصل  و  شامل  که  امرروزمره  با  امرسیاسی  گره خوردن  در  آزادی خواهی 

همزیستی تنوعات اجتماعی گوناگون است، میسر و ممکن می شود.

گفتگوی عمومی و مذاکره ی علنی  .8
جنبش سبز مبتنی بر پذیرش تنوعات گوناگون )فکری، قومی جنسیتی و...( و 
همفکری و گفتگوی آن ها پایه گذاری شد.  از همین رو این گشودگی به روی یکدیگر 
و گفتگومحوری در عرصه ی عمومی از پایه های کلیدی جنبش قرار گرفت.

بارها درمورد نوع رفتار اشخاص و  میرحسین علی رغم بی اعتمادی ای که 
نهادهای اقتدارگرا ابراز می کند اما از تغییر رویکرد آن ها ناامید نمی شود و 
گفتگوی خود بر سر ارایه ی راه حل برون رفت از وضعیت را با آن ها قطع 
نمی کند و شاهدیم که در بیانیه های مختلف به طور مشخص به ارایه ی راه 
حل می پردازد. اما این گفتگو یک شاخصه ی مهم دارد و آن اینکه گفتگویی 
عمومی است و از آن جا که میرحسین مساله را مساله ی فردی یا حتی مساله 
گروهی و حزبی نمی داند معتقد است که در عرصه ی عمومی باید حل شود 
و نه در البی ها و مذاکره های حزبی و جناحی پشت پرده و دور از دید مردم.    
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پرهیز از خشونت و ساختارشکنی علی رغم پایداری بر   .9
اصول و خواست های رادیکال

از اولین تا آخرین بیانیه های میرحسین موسوی تاکید بر پرهیز از خشونت 
دیده می شود. این تاکید از طرفی مبتنی بر باور راسخ او به پرهیز از خشونت 
باز می گردد، از طرفی بر بهانه ندادن به دست اقتدارگرایان جهت سرکوب 
اول دیده می شود.  بیانیه های  به خصوص در  این دو مورد  برمی گردد که 
بدون  اقتدارگرایان  می شود  دیده  که  زمانه ای  در  و  نهایی  بیانیه های  در 
توجه به مسالمت آمیز بودن اعتراضات، با تمام قوا به سرکوب آن مشغولند 
بیانیه ی  دالیلی عملگراتر برای پرهیز از خشونت ذکر می شود چنانکه در 
و  می زند«  زمین  بر  را  خود  سوار  که  است  مرکبی  »خشم  می گوید   13
بلغزیم چه بسا که حاصل یک  هفته  »اگر به سوی تندروی های بی دلیل 
را در یک روز و یک صحنه جا بگذاریم.« در واقع در  و یک ماه تالش 
گفت  باید  دارد. همچنین  اشاره  آن  نداشتن  نتیجه  و  فایده  عدم  به  اینجا 
میرحسین به پرهیز از خشونت اکتفا نمی کند بلکه به تجویز محبت حتی 
نسبت به سرکوبگران و همفکرانشان می پردازد. او در بیانیه ششم در پی 
اعتراضات  »در  می گوید:  امنیتی  نیروهای  دست  به  معترضین  سرکوب 
بمانید و چون پدران و مادرانی  پایبند  از خشونت  به پرهیز  خود همچنان 
برخورد  امنیتی  قوای  در  فرزندانتان  نامتعارف  رفتارهای  با  دل شکسته 
می گوید: قدس  روز  راهپیمایی  باب  در   13 بیانیه ی  در  همچنین  کنید.« 

»آخرین جمعه از ماه رمضان امسال را در میان کسانی حاضر شدم که جمعی 
از آنان با مشت های گره کرده به پیشوازم آمده بودند و برایم آرزوی مرگ 
سیمایشان  شده بودیم  همراه  یکدیگر  با  که  پرهیاهویی  مسیر  در  داشتند. 
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را مرور می کردم و می دیدم که آن چهره ها را دوست دارم و می دیدم که 
پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی شکست بخورد. همه باید با 
هم کامیاب شویم، اگرچه برخی مژده ی این کامیابی را دیرتر درک کنند.«

به  بلکه  گروه  یک  شدن  مغلوب  معنای  به  نه  سیاسی  پیروزی  او  دید  از 
فهم  و  گروه ها  و  افراد  همه ی  برای  تاثیر  و  حیات  حق  دستیابی  معنای 
فضای  به  شدن  وارد  بدون  که  است  آنان  توسط  موضوع  همین  خود 
دهند. ادامه  سیاسی  و  اجتماعی  حیات  به  باید  یکدیگر  پذیرش  با  و  طرد 

از سوی دیگر اما میرحسین این خشونت پرهیزی را مانع از رادیکال بودن 
خواست ها و همچنین پایداری او بر اصول بنیادینی که برای جنبش قایل 
خرداد   25 تظاهرکنندگان  جمع  در  سخنرانی  در  چنانکه  نمی داند،  است 
همچنین  نیستید.«  شیشه شکن  هستید  بت شکن  مردم  »شما  می گوید: 
تاکیدی که میرحسین بر آزادی اجتماعات اعتراضی مردمی دارد در زمانی 
و  است  داشته  برگزاری  اجازه  حکومتی  تظاهرات  تنها  بود  سال  سی  که 
درجواب حاکمیت که معترضین را به زورآزمایی تهدید می کند می گوید »آیا 
مردمی انقالبی که با مشابه همین اجتماعات ما و شما را از فراموشخانه های 
تاریخ ستم شاهی بیرون آوردند باید مورد ضرب و جرح قرار گیرند و تهدید به 
زورآزمایی شوند؟« )بیانیه 6( نمونه ی دیگری از رادیکال بودن موضع اوست.

باز  انتخابات  از  پیش  به  اصول  بر  پایداری  بر  میرحسین  تاکید  همینطور 
و  هستم  اصول  بر  مبتنی  اصالح طلب  »من  می گفت  که  آنجا  می گردد؛ 
و  دانشگاه شیراز، 1388(  در  )سخنرانی  آزادی  است.«  اصول  آن  از  یکی 
بعد از انتخابات که فصلی نو در عرصه ی سیاسی فرا می رسد نیز در اولین 
بیانیه اش با تاکید می گوید »تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهم شد« 
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و دربیانیه های دیگر نیز مداوما بر این پایداری تاکید دارد و به طور متوالی 
در  و  بنشیند  عقب  باید  که  کسی  آن  که  می کند  گوشزد  اقتدارگرایان  به 

نهایت هم عقب خواهد نشست او و همراهانش در جنبش سبز نیستند.

قانون اساسی  .10
میرحسین تاکید ویژه ای بر احترام به قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی 
و اجتماعی دارد. او در بیانیه های اول به اجرای بدون تنازل قانون اشاره دارد 
خصوصا بخش های مربوط به حقوق ملت و علی الخصوص اصل 27 که به 
مشروعیت اجتماعات عمومی اشاره دارد. در این بیانیه ها او تاکید بر اتکا به 
قانون از سوی معترضین حتی در صورت پایمال شدن آن توسط حاکمیت 
اشاره دارد تا آنجا که می گوید »حتی به جنازه ی قانون هم باید احترام گذاشت« 
اما در بیانیه ها و سخنرانی های آخر وجه قراردادی بودن قانون را بیشتر مورد 
اشاره قرار می دهد و حتی امکان تغییر آن را نیز مورد توجه قرار می دهد. آنچه 
پیداست میرحسین از ابتدا به ظرفیت های دموکراسی خواهی در قانون توجه 
داشته است و زمانی که می بیند حاکمیت به واسطه ی اتکا به برخی بندهای 
قانون اساسی و تفسیر آنان به نحوی که بخش هایی از آن که ضامن آزادی 
مردم است نادیده گرفته می شوند، به پایمال کردن حقوق بنیادین مردم اهتمام 

می ورزد، امکان تغییر قانون اساسی را نیز کم کم به کانون توجه می آورد.

11.  اقتدار
از منظر میرحسین اقتدار حاکمیت باید مبتنی بر مردم باشد و این نیازمند این 
است که حاکمیت امکان حضور مداوم مردم در انتخاب و اعتراض سیاسی 
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را فراهم کند. از سویی همانطور که میرحسین برای فرد و جامعه سویه ی 
احساس و عقالنیت را توامان قایل است )در بیانیه اول میرحسین ابتدا به حس 
عمومی در مورد تقلب اشاره می کند و سپس این حس عمومی را در همراهی 
از احساس ملت  بارها  با شواهد می داند و مشروعیت می بخشد. همینطور 
نسبت به وقایع و اقتدارگرایان صحبت می کند.( برای اقتدار نیز هم وجهه ی 
عقالنی و هم وجهه ی فرهمندانه قایل است و همچنین آن را متکی به 
سنت می داند و البته سنتی که تکیه گاه ما اما در پویایی و تفسیر مداوم است.

وجهه ی عقالنی اقتدار مدنظر میرحسین اتکا به قانون است که یک میثاق 
قراردادی عمومی است. وجهه ی سنتی اقتدار را میرحسین بر مبنای اسالم 
معنوی و ملیت بنا می نهد که پیشتر شرح داده شد. در بعد فرهمندی اما 
میرحسین این فرهمندی را منتسب به جامعه و وضعیت آرمانی ای می داند 
که از منظر او در اول انقالب وجود داشته  است، در در جنبش سبز شمه هایی 
از آن هویدا شده است و با پیروزی آن دوباره آن وضعیت به دست خواهد 
بلکه  نیست  قایل  برای خود  تنها وجهه ی کاریزماتیک  نه  آمد. میرحسین 
را  خود  و  می کند  کاریزمازدایی  خود  از  بیانیه ها  بخش های  از  بسیاری  در 
همراه معترضین می داند و نه رهبر آنان و بیان می دارد که جا ندارد که این 
جنبش به کیش شخصیت آلوده شود )بیانیه 13(. این با رویکرد عملی و 
گشوده بودن نسبت به همفکری با اطرافیان از سوی او نیز همخوان است.

تفسیر میرحسین موسوی از انقالب 57
تفسیری که میرحسین از انقالب 57 دارد نیز در تناسب و نزدیکی با امر 
آزادی  را  انقالب  عنصر  مهمترین  نیز  این جا  در  اوست.  مطلوب  سیاسی 
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از بسیاری جهات یک  ابتدایی انقالب حداقل  از منظر او دوره ی  می داند. 
هم  و  دموکراسی  بعد  هم  ملی  بعد  هم  که  است  بوده  مطلوب  وضعیت 
بر  معنوی  فضایی  و  بوده اند  یکدیگر  با  آشتی  در  حاکمیت  اسالمی  بعد 
آیت اهلل  فوت  از  بعد  به خصوص  جاکمیت  اما  است.  بوده  مستولی  جامعه 
و  ابعاد  در  انقالب  آرمان های  و  می گذارد  کجراهه  به  رو  کم کم  خمینی 
بیانیه ی  سویه های مختلف آن کم کم گم و کمرنگ می شوند، چنانکه در 
 هشتم می گوید »آنچه این روزها رخ می دهد )سرکوب و تقلب( اصل نظام 
است«  گرفته  هدف  است،  شهدا  و  امام  میراث  که  را  اسالمی  جمهوری 
انقالب  اول  شعارهای  از  »بسیاری  می گوید  چنین  یازدهم  بیانیه ی  در  و 
)11 )بیانیه  آزادی«.  شعار  مانند  کرده  تبدیل  ضدانقالب  به  حاکمیت  را 

و  گروه ها  همه ی  از  مردم  که  بود  این  انقالب  آرمان  میرحسین  منظر  از 
تنوع ها حضور مداوم و موثر در تکوین و تحول امر سیاسی داشته باشند و 
این حضور چه از طریق صندوق و چه از طریق اجتماعات برای آن ها میسر 
باشد و محترم شمرده شود و از همین رو است که جنبش سبز را فرزند خلف 
انقالب و احیاگر آرمان های اصیل آن می داند. وی در بیانیه ی 6 می گوید »آیا 
مردمی انقالبی که با مشابه همین اجتماعات ما و شما را از فراموشخانه های 
تاریخ ستم شاهی بیرون آوردند باید مورد ضرب و جرح قرار گیرند و تهدید 
ما  بیانیه ی چهاردهم می گوید »مردم  در  زورآزمایی شوند؟« همچنین  به 
امروز رهبرانند و این همان آرزوی بزرگی است که امام برای آنان داشت.« 
به  که  بود  انقالبی  بشود  محقق  بود  قرار  که  انقالبی  وی  منظر  از 
درجه  شهروند  را  خود  کسی  »درآن  که  بود  فضایی  ایجاد  دنبال 
)9 )بیانیه  نبیند.«  اسالمی  نظام  و  انقالب  با  غیرخودی  و  دوم 
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بیان  خمینی  آیت اهلل  مورد  در  چه  انقالب  درمورد  چه  اول  بیانیه های  در 
کاریزماتیکی دارد و به طور مثال در بیانیه ی اول و پنجم و همینطور در پیامی 
که چند روز پس از انتخابات 88 به ایرانیان خارج از کشور ارسال می کند از 
لفظ »نظام مقدس« استفاده می کند. اما پس از این دیگر این لفظ را نمی بینیم 
و به نظر می رسد میرحسین بنا به احترامی که به نظرات مختلف در بدنه ی 
جنبش سبز دارد نوع بیان خود از انقالب و آیت اهلل خمینی را تعدیل می کند 
دلبستگی  نمی توانم  »من  می گوید:  خرداد   11 در  مصاحبه ای  در  چنانکه 
به امام و انقالب داشته باشم )ممکن است یک عده در این میان بگویند 
این یک نوستالژی است( و برخالف آن تظاهر کنم. بنده در همان ابتدای 
شکل گیری راه سبز امید به صراحت خود را یک همراه جنبش معرفی کردم«. 
در مورد تفسیر و نقد انقالب 57 نیز میرحسین راه را گشوده می گذارد تا چتر جنبش 
هرچه بیشتر فراگیر شود و افراد بیشتری از جامعه خود را در آینه جنبش ببینند 
و آن را از آن خود حس کنند و در پاسداشت، تحرک و تحول آن نقش ایفا کنند.
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چکیده
انتخابات  از  بیانیه هایی که در طول مبارزات پس  میرحسین موسوی طی 
88 منتشر می نماید، به سه قسم کنشگری اشاره می کند. نوع اول تجمعات 
و حضور مردم در خیابان و طرح مطالبات از این طریق است. توصیفی که 
در اکثر بیانیه ها از این جنس کنش ورزی ارائه شده است، مبارزه ی مدنی 
مصرح  حقوق  جز  تنها  نه  که  عقالنیت  و  آگاهی  با  همراه  مسالمت آمیز، 
در قانون اساسی است، بلکه ضامن سالمت نظام نیز است. این تجمعات 
با رفتارهای خشن و  عاری از خشونت است و حتی اگر دستگاه سرکوب 
باز  واالتر  آرمان های  برای  است  الزم  می کند،  برخورد  آن  با  غیرقانونی 
و  آنارشی  به  نبایستی  خیابانی  این حضور  اما  کرد.  پرهیز  از خشونت  هم 
ضربه زدن به کیان ملت ختم گردد. در بیانیه های اول نگاه میرحسین به 
تجمعات یک سری حرکات اعتراضی به تقلب صورت گرفته در انتخابات 
این حرکت توضیح می دهد که چرا سایر  از  است که ضمن حمایت خود 
راهکارهای سیاسی موجود به بن  بست خورده است. از بیانیه ی هشتم )4 تیر 
88( عنوان جنبش را برای این حرکت بکار می برد و پس از این اعتراضات 
می  شود.  تبدیل  نظام  غلط  روندهای  اصالح  جهت  مبارزه  یک  شکل  به 
در چند بیانیه  ی بعدی چارچوب های اعتراضات را به صورت مشخص  تری 
بیان می دارد. همچنین تالش می کند از طریق مشخص کردن اولویت ها، 
مبارزه ی  یک  عنوان  به  را  کنونی  مبارزه ی  اهداف،  بیان  و  شعارها  تکرار 

روش ها و تاکتیک های کنشگری از منظر 
بیانیه های میرحسین موسوی
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تاریخی که در پیوند با هویت ملی و مذهبی ایرانیان است توصیف نماید. 
میرحسین موسوی از همان ابتدای شکل گیری جنبش سبز به آینده  ی آن و 
چگونگی تداوم آن بعد از دوره ی حضورهای خیابانی می  اندیشد. او به این 
آگاهی رسیده است که پس از چند سالی حضور خیابانی کمرنگ می  شود 
ولی همچنان راه درازی برای رسیدن به آرمان های جنبش سبز باقی است. 
او در طی بیانیه های خود گونه ای از کنش ورزی را تبیین می  کند که متناسب 
با شرایط استبدادی سال های بعد از 88 باشد. هرچند این شیوه ی کنشگری 
را به عنوان جایگزین حضور خیابانی معرفی نمی  کند و همواره ضمن تاکید 
تداوم  و  مردم  روحیه ی  تقویت  جهت  در  خیابانی  مسالمت آمیز  حضور  بر 
اعتراضات خیابانی سخن می  راند. اما اولین بار در بیانیه یازده ) 14 شهریور 
88( دعوت می  کند »تا در دراز مدت و پس از عبور امواج حادثه و عاطفه 
همچنان به ایفای نقش تاریخ سازی که از آن ها انتظار داریم بپردازند« و 
ایران دستاوردهای  تاریخ  نیز عنوان می دارد که در طول  بیانیه سیزده  در 
زیادی پس از مبارزات بدست آمد اما »همین که مردم خسته می شدند یا 
تصور می کردند باید به خانه هایشان بازگردند، محصول از میان می رفت«. او 
معتقد است تنها راه حل این است که دستاوردهای سیاسی- اجتماعی خود 
را زندگی کنیم. با بیانی درخشان در بیانیه سیزده عنوان می دارد »مبارزه 
است«  زندگی  است  دائمی  آنچه  نیست.  دائمی  اما  است،  مقدس  امری 
از  به سطحی  بالعکس  نیست،  مبارزه  تعطیلی  معنای  به  هرگز  جمله  این 
کنش  ورزی در شرایط استبدادی اشاره دارد که زندگی روزمره ی ما صحنه ی 
ابراز وجود و مبارزه می شود. ساحتی که دائمی است و غیر قابل شکست. 
راهبرد کالن در این شیوه تقویت و توسعه ی شبکه های اجتماعی است. جدا 
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از کارکردهایی که برای شبکه ی اجتماعی برشمرده می شود از قبیل ایفای 
نقش به عنوان خرده رسانه ها و شکل گیری بستری برای گفتگو میان مردم 
شبکه های  این  اصلی  می گردد؛ هدف  جامعه  به  آگاهی بخشی  موجب  که 
اجتماعی شکل گیری و گسترش هویت جنبش سبزی است. او معتقد است 
با تکیه بر آرمان های جنبش سبز، در هر جمع کوچک و بزرگی که  باید 
یک  عنوان  به  افراد  دارند،  فعالیت  آن ها  در  روزمره شان  زندگی  در  مردم 
جنبش سبزی حضور پیدا کند. از این طریق زندگی هر فردی به مثابه ی 
کرد  تصور  می  توان  بود.  برای جنبش سبز خواهد  یادآوری  و  تبلیغ  نوعی 
که میرحسین به دنبال شکل گیری یک هویت جدید با تکیه بر آرمان های 
و  مسلمانی   و  بودن  »ایرانی  هویت  های  همانند  که  است  سبز  جنبش 
این زمانی بودن« در بین مردم شکل بگیرد. میرحسین موسوی در بیانیه ی 
هجدهم با اشاره به دستاورد حرکت یک ساله  ی مردم در مسیر سبز امید، 
در  ان  از  ناشی  گرفته  شکل  پایدار  روابط  و  اجتماعی  شبکه  توسعه ی  به 
از آن می پردازد.  میان آحاد ملت و آگاهی سیاسی اجتماعی نشأت گرفته 
نوع سوم کنش ورزی از نظر میرحسین احزاب و دسته جات سیاسی هستند 
که ضمن تایید لزوم وجود چنین تشکل هایی، حضور خود را در آن ها منوط 
به شکل گیری ساختارهای سالم و اصالح روندهای معیوب فعلی می داند. او 
دو نوع دیگر کنش  ورزی را اساس و پایه ی این نوع سیاست  ورزی می داند. 
از نگاه میرحسین، تفاوت اصلی فعالیت حزبی و جنبش سبز در این است 
عقاید  در  حداکثری  وحدت  و  همفکری  بیشترین  بر  تاکید  احزاب  در  که 
است اما در راه سبز امید، وحدت حول حداقل نکات مشترک، اصل است.

کنش  ورزی  ای که میرحسین موسوی بدان معتقد است، صرف یک تاکتیک 
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اتخاذ شده در برابر استبداد داخلی نیست بلکه ناشی از یک باور عمیق به 
»سیاست مردمی« است. کنشگری که با به رسمیت شناختن تفاوت ها و 
تنوع های مردم در عین وحدت حول حداقل آرمان های مشترک و با باور 
اتخاذ رویکردی جامعه محور به  با  به فرایندی و مرحله ای بودن مبارزات، 
تعریف  مردم  حضور  و  اعتراض  عرصه ی  را  سیاست  که  است  آن  دنبال 
نماید. کنش  ورزی  ای که بر خالقیت مردم تکیه دارد و عرصه  ی خیابان و 
بطن زندگی مردم در آن کانون قدرتی می شود که استراتژی های مبارزه را 
تعریف می نماید. او به سیاستی باورمند است که چه از طریق خیابان و چه 
از طریق شبکه های اجتماعی پیونددهنده  ی عناصر جامعه، بتوان بار دیگر 
قدرت  و  آگاهی  تاریخی،  بزنگاه های  در  تا  بازگرداند  مردم  به  را  عاملیت 
ساختن  موجبات  اجتماع،  و  سیاست  صحنه ی  در  حضور  با  مردم  جمهور 
دارد که »این  باور  میرحسین موسوی  آید.  فراهم  ایشان  به دستان  آینده 
زندگی های ماست که به هر امری در نظم ظاهری جامعه معنا می بخشد«.

تحلیل  بررسی،  مورد  موضوع  به  توجه  با  ادامه،  در 
انجام شده به تفکیک بیانیه ها ارائه می گردد.

بیانیه یک
میرحسین در ابتدای بیانیه و در گام اول تکلیف خود را برای ادامه راه، برای 
همگان روشن می سازد. »هرگز تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهم 
شد« و بر مصمم بودن خود برای ادامه راه تاکید می نماید. در ادامه حضور 
مردم را به حاکمیت هشدار می دهد. در بیانیه اول هنوز صحبت از »جنبش« 
نیست و عبارت موج عقالنیت سبز استفاده می شود. مبارزه را امری جمعی 
افعال جمعی  از ادامه پرشور راه و مبارزه می شود  دانسته و وقتی صحبت 
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بکار می  رود. اما به نظر می رسد کلمه ی »ما« که در این بیانیه بکار می  رود 
اشاره به مردم ندارد. در هیچ جای بیانیه دعوت به حضور خیابانی نمی  شود 
بلکه بر لزوم حضور و تالش تاکید می  گردد. سبک بیانیه مانند خطابه ی یک 
رهبر با طرفدارانش نیست بلکه به ضرورت امری عمومی و فعالیتی مشترک 
تاکید می  گردد. اولین ویژگی که از نوع مبارزه عنوان می  گردد پیشگیری از 
»این که حرکات شکل کور به خود بگیرد«، است. این مسئله نشان  دهنده ی 
است. کار  ابتدای  در  خود  ی  مبارزه  اهداف  از  میرحسین  روشن  ذهن 

بیانیه دو
در این بیانیه میرحسین مردم را خطاب قرار می  دهد. پیش فرض این است که 
تنها حامیان پیش از انتخابات او نیستند که به اعتراضات ورود کرده  اند. اولین 
توصیه ی میرحسین به مردم، مخالفت مسالمت آمیز و با رعایت اصل عدم برخورد 
است. پیش فرض طرح انداز توصیه او، این است که مخالفت ها مدنی و قانونی 
هستند و همچنین مختص به تهران نبوده و در سراسر کشور جریان دارند.

راهکاری  آن  برای  و  می  کند  اشاره  فعلی«  هیجانات  »مهار  به  ادامه  در 
ارائه می  نماید که در کنار توصیه ی پیشین نشان از اهمیت یک مبارزه ی 
عقالنی و نگرانی از رفتارهای احساسی خارج از قاعده برای میرحسین دارد.

میرحسین بر اهمیت نمادها برای وحدت بخشی آگاه است و نمادهای سبز و 
شعار اهلل اکبر را یادآوری می نماید. پیش فرض وجودی میرحسین ریشه های 
است. مبارزه  به  وحدت بخشی  برای  مردم  انقالبی  و  معنوی  مشترک 

در ادامه همانند بیانیه ی قبلی نامطلوبی حرکات کور و مطلوب بودن واکنش های 
پیش فرض  یک  عنوان  به  و  می نماید.  مشخص  را  مهارشده  و  هدفمند 
طرح انداز از خالقیت مردم برای راه حل های ارتباطی جدید و موثر یاد می  کند.
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بیانیه سه
در این بیانیه اولین مرزبندی بین معترضان صورت می پذیرد و میرحسین 
حساب سبزها را از کسانی که با آشوب و تخریب اموال خصوصی و عمومی، 
فضای جامعه را به سوی هرج و مرج ببرند جدا می  نماید. در این بیانیه ابتدا 
عنوان می شود که ما در پی اعتراض آرام هستیم و در پاراگراف های بعدی 
به تداوم اعتراض با حفظ آرامش دعوت می  شود. و استفاده از روش های 
می کند. بیان  مردم  انتخاب  عنوان  به  را  خشونت  از  دوری  و  صلح آمیز 

نکته ی مهمی که برای اولین بار در این بیانیه عنوان می شود طبیعت خودجوش 
واکنش های مردم است که مبین ادامه دار بودن آن تا حصول نتیجه و رد توهم 
سازماندهی تشکیالتی در ورای حرکت مردم می باشد. همچنین نسبت جنبش را 
با دولت های بیگانه مشخص می کند و بر داخلی بودن اعتراض ها تاکید می گردد.

پس  میلیونی  تظاهرات  اولین  که  خرداد   25 تظاهرات  از  پس  بیانیه  این 
یاد  »تجمع«  عنوان  با  آن  از  که  است  شده  صادر  می  باشد  انتخابات  از 
بعدها  و  بیانیه  این  در  میرحسین  که  ویژگی هایی  از  بسیاری  می شود. 
برای نوع حرکت عنوان می کند در این تظاهرات دیده می  شود و نشانگر 
دارد.  واکنش ها  نوع  تعیین  در  مردم  و  میرحسین  دوسویه ی  تاثیرپذیری 
و  نمی شود  استفاده  جنبش  و  مبارزه  مثل  کلماتی  از  نیز  بیانیه  این  در 
می  شود. یاد  همایش  و  تجمع  مثل  قالب های  در  مردم  اعتراضات  از 

بیانیه چهار
این بیانیه و بیانیه شماره 3 در یک روز منتشر شده اند. در این بیانیه اولین دعوت 
به یک حضور در یک تاریخ مشخص صورت می  پذیرد. این دعوت به سوگواری 
برای شهدای چند روز اخیر است و شکل دعوت هم حضور با نمادهای سوگواری 
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در مساجد و تکایا است. این شیوه ی مبارزه در ایران مسبوق به سابقه بوده 
است و یکی از رخدادهای مهم انقالب 57 بوده است که به صورت برگزاری 
چهلم تا مدت طوالنی ادامه دار بوده و در سطح کشور نیز گسترده شده بود. 

بیانیه پنج
مردم  با  میرحسین  نسبت  نشان دهنده ی  خوبی  به  بیانیه  نوشتاری  سبک 
است. او نمی خواهد در قامت یک رهبر بایستد تا مردم تنها نقش پیروان 
او را ایفا کنند. خود را به عنوان یک همراه مردم معرفی می کند، به رسالت 
مردم  با  خود  دوطرفه ی  رابطه ی  از  و  می کند  اشاره  مشترک  تاریخی 
صحبت می  کند؛ آنجا که می  گوید از مردم می  آموزم و آنجا که به نمادها 
و شعارهایی اشاره می  کند که مردم انتخاب کردند و خود را در نقش پیرو 
را  برتر می  بیند  نگاه خود  در  منتخبی که  معرفی می  کند. شعارهای  مردم 
تکرار می  کند که موجب بنیادی شدن شعارها بدون تاکید بی جا می  گردد.

بار دیگر تجمعات را مسالمت آمیز، مدنی و آرام توصیف می  کند و به دستگاه 
حاکم این انذار را می  دهد که در صورتی که این شکل از تجمعات تحمل 
نشود، مسیرهای خطرناکی در پیش خواهد بود. میرحسین در یک گزارش 
کوتاه نشان می دهد که چطور سایر روندهای سیاسی پیگیری ابطال انتخابات 
غیر از حضور در خیابان، از سوی حاکمیت به بن بست رسیده است و در ادامه 
به تایید و ستایش روش کنشگری که مردم در پیش گرفته اند می  پردازد. 
از نگاه خود، اشاره می  کند  بار دیگر به ویژگی های حرکت،  بیانیه  این  در 
قانون  در  مصرح  آزادی  های  چارچوب  در  حرکت  و  خشونت پرهیزی  که 
چهره های  در  حقوق  پیگیری  در  خالقیت  به  خود  باور  به  است.  اساسی 
از  کرد  باید  چه  پرسش  طرح  با  بیانیه  ابتدای  می  کند.  اشاره  جدید  مدنی 
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سوی مردم اشاره می  شود و میرحسین در پاسخ به خالقیت در کنش های 
میرحسین  که  مهمی  نکته ی  همچنین  می  کند.  اشاره  مسالمت آمیز  مدنی 
نبایستی  که  است  این  می  کند  عنوان  جوانان  به  خطاب  بیانیه  این  در 
دروغگویان و متقلبان در نقش مدافع نظام و موج سبز امید در نقش ضد 
نظام قرار بگیرد. طبق ایده ی میرحسین، موج سبز امید برای تجلی دوباره ی 
می  کند. فعالیت  انقالب  به  ضربه زنندگان  علیه  و  بوده  انقالب  آرمان های 

بیانیه ششم
معترضان  از  تعدادی  رسیدن  شهادت  به  از  پس  که  ششم  بیانیه ی  در 
کنترل  خویشتن داری،  به  دعوت  را  مردم  میرحسین  است،  شده  منتشر 
خشم و امیدواری به احقاق حقوق و پرهیز از خشونت می  کند. میرحسین 
نامتعارف  رفتارهای  از مردم می خواهد که در مقابل  تمثیل وار،  به صورت 
تمثیل  این  در  ننمایند.  مثل  به  مقابله  امنیتی،  قوای  خشونت آمیز  و 
پس  همچنان  که  می  شود  یاد  معترضین  فرزندان  به  امنیتی  قوای  از 
دارد.  وجود  بخشش  امکان  می کند،  ذکر  که  جنایت هایی  ارتکاب  از 
است. انتقام  از  پرهیز  یافت  تمثیل  این  در  می توان  که  خاصی  ویژگی 

بیانیه هشتم
استفاده  عبارت جنبش سبز  از  تیر 88(   4  ( بار  اولین  برای  بیانیه  این  در 
معرفی  اغتشاشات  اصلی  را عامل  متقلبان  بیانیه  اول  در بخش  می شود.  
نموده و از تالش آن ها برای اینکه جنبش سبز را نوعی اغتشاش گری جلوه 
دهند می  گوید. در ادامه مردم را به آرامش و پرهیز از خشونت دعوت می  نماید 
تا در دام کسانی که می  خواهند جنبش را اغتشاش نشان دهند نیافتند. در 
چارچوب  در  اعتراض  تداوم  را  جنبش  اصلی  راهبرد  میرحسین  بیانیه  این 
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قانون و با رعایت اصول و مبانی نشأت گرفته از انقالب اسالمی می داند.
بیانیه نهم

در این بیانیه میرحسین با جمله »امید به آینده، رساترین اعتراض ماست« 
به تشریح بسیار مختصر مدل کنشگری پیشنهادی خود می پردازد. مدلی 
که »امید« مولفه ی مهمی از آن است. امیدی که برگرفته از هویت ملی 
بیانیه  این  الهی است. در واقع در  تاریخی ما است و معطوف به فضل  و 
روزمره ی  زندگی  در  که  مبارزه ای  می شود.  اشاره  کنشگری  مدل  سه  به 
است.  تنیده  هم  در  زندگی  عادی  تمامی کنش های  در  و  است  جاری  ما 
خود،  همفکران  کمک  با  شهروند  هر  که  می کند  پیشنهاد  راستا  این  در 
فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  مفید  فعالیت  یک  برای  باشد  محوری 
ندارد. وجاهتی  دیگر  که  دولتی  از  انتظار  داشتن  بدون  اجتماعی  و 

در  که  است  خیابانی  اعتراضات  همان  کنشگری  دوم  مدل 
می گردد.  عنوان  شدن  رعایت  جهت  مهم  اصل  چند  بیانیه  این 
و  ساختارشکنانه  شعارهای  با  اکید  مخالفت   -

استفاده از ظرفیت های تحقق نایافته ی قانون اساسی
مکتب  یک  عنوان  به  اسالمی  اصول  به  پایبندی  بر  تاکید   -

رهایی بخش که دوای تمامی دردهای شخصی و اجتماعی در آن است.
خواهد  پشیمانی  موجب  که  بیگانگان  به  دخالت  اجازه ی  عدم   -
خانوادگی  اختالف  یک  ما  ماجرای  که  می شود  اشاره  اینجا  در  شد. 

است. پذیرش این تمثیل در واقع کلیه اصول میرحسین را در بردارد. 
مدنظر  میرحسین  که  اعتراضاتی  نوع  خشونت.  از  پرهیز   -
اعتراضات  به  که  است  خالقیت هایی  و  ابتکارات  شامل  دارد، 
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مدنی، در چارچوب قانون و بدون خشونت ختم شود.
اقدامی  بلکه  نیست  مثل  به  مقابله  و  انتقام جویی  نوعی  اعتراضات   -
برای اصالح و تامین بهروزی کشور است. در اینجا میرحسین به صورت 
رادیکال، با بیان تمام دلیل های موجه در چارچوب های قانون نماندن، باز 
هم تاکید به پایبند ماندن به قانون می کند. و عنوان می کند فردای پیروزی 

نخستین اصلی که بایستی نهادینه شود همین پایبندی به قانون است.
حتی  همه  با  آن  در  که  وحدتی  وحدت.   -

نیروهای امنیتی نوعی اخوت و برادری حاکم باشد. 
میرحسین به یک مدل خاص از کنشگری اشاره نمی  کند که شامل همه ی 
این ویژگی ها باشد و تنها به چند مورد از حرکات قبلی مردم و به خالقیت 
مردم در کشف راه هایی که واجد ویژگی های برشمرده باشد، اشاره می  کند. 
یک  تشکیل  می  کند  اشاره  بدان  اینجا  در  میرحسین  که  سومی  مدل 
به  تقلب  مدارک  ارائه ی  و  مردم  آرای  از  صیانت  برای  قانونی  جمعیت 
مراجع قضایی است. در ادامه مطالباتی که قرار است این تشکل پیگیری 
موسوی  میرحسین  استفاده  نشان گر  مسئله  این  می  دارد.  عنوان  را  نمایند 
از تمامی ظرفیت های قانون اساسی در پیشبرد اهداف جنبش سبز است.

بیانیه دهم
از دادگاه های نمایشی به حقایقی اشاره می  کند  میرحسین در روایت خود 
که در پس اعترافات عنوان شده، یافته است. از زبان آن ها صحبت کرده 
است تا نهایت همراهی و همدلی را با بازداشتی های 88 نشان دهد. حتی 
بازجوها  برابر  در  مقاومت  اینجا  در  که  کنشگری  نوعی  اعترافات  این  در 
در  است.  نمایش  آن  انداختن  تأخیر  به  نتیجه اش  که  می کند  اشاره  است 
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اشاره می  کند که  قرار می دهد  را مخاطب  از متن که شکنجه گران  جایی 
در  اما  ماست.  آرزوی  از  کمتر  شما  تهدیدهای  و  ماست  آرزوی  شهادت 
آن ها می  گوید  به  مردم  از طرف  است  دادگاه مخاطب  متهمان  که  جایی 
حفظ جان اولویت اول است. و به نوعی این پیش فرض را حقیقت فرض 
کرده اید. مقاومت  جان  حد  سر  تا  شما  که  می دانند  مردم  که  می کند 

انتقام در این متن نیست و تنها معرفی و محاکمه ی عامالن و  نشانی از 
شکنجه گران را در اینده نزدیک نوید می  دهد. و در انتها به آیه  ای اشاره دارد که 
خداوند به سزای اعمال و ستم ها رسیدگی کرده و ستمکاران را مؤاخذه خواهد کرد. 

بیانیه یازدهم
بار دیگر میرحسین در این بیانیه ویژگی آرام و مسالمت آمیز را در توصیف 
تجمعات مردم بکار می برد. در این بیانیه برای اولین بار به صورت مفصل 
ابتدا  در  اما  می  شود.  داده  شرح  میرحسین  پیشنهادی  کنش ورزی  مدل 
هدف تازه ای برای جنبش سبز عنوان می  گردد. به  دلیل واکنش های غلط 
عمیق  اختالف  و  ابهام  انشقاق،  مردم،  اعتراضات  با  برخورد  در  حاکمیت 
و  ارضی  تمامیت  حفظ  برای  و  است  شده  حادث  اجتماعی  گسترده ی  و 
برون رفت  برای  چاره جویی  دنبال  به  بایستی  نظام  اصل  و  ملی  استقالل 
این وضعیت خطرناک،  مسبب  عنوان  به  حاکمیت  اما  بود.  شرایط  این  از 
بقای خود را در التهاب آفرینی می  بیند و از این روست که اتخاذ رویکردی 
اجتماعی )و نه صرفا حکومتی( برای حل مسئله به ضرورتی اجتناب ناپذیر 
بیانیه نشان می  دهد  اشاره داشت که  اینجا می  توان  تبدیل شده است. در 
سبز  جنبش  کنشگری  شیوه ی  به  که  تاکیدی  از  فارغ  میرحسین  که 
به صورت  و  نیست  ناامید  کانال های رسمی  از  پیگیری  از  دارد، همچنان 
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باب گفتگو در جهت اصالح  به نوعی هیچگاه  را رد نمی کند. و  کلی آن 
حاکمیت را نمی بندد، هرچند امید و نگاهش همواره به سمت مردم است. 
میرحسین اساس رویکرد اجتماعی مدنظر خود را در پذیرش واقعیت تعدد 
اشاره  اینجا  در  توجهی که  قابل  نکته ی  نگرش می  داند.  و  باورها  تنوع  و 
می شود این است که نیروی عظیم حاصل از اراده ی مردم در درون جنبش 
سبز اگر بدرستی نداند بهترین و بیشترین خواسته  اش چیست، ممکن است 
به یک آنارشی درازمدت ختم شود که به صورت یک پیش فرض ارزشی بار 
منفی بدان اطالق شده است. ابتدا میرحسین به آگاهی نسبی مردم نسبت 
به خواسته هایشان اشاره می  کند ولی تاکیدش بر بهترین و بیشترین خواسته 
است که با آن را مطالبات سطح پایین تر در تمایز قرار می  دهد. همچنین 
میرحسین به تقدم آگاهی بر عمل اشاره دارد و پاسخ سوال »چه باید کرد« 
را منوط به آگاهی صحیح از خواسته های جنبش می داند. به خوبی نشان 
داده می شود که میرحسین به دنبال طرح خواسته های جدیدی نیست و به 
نوعی در اینجا همان خواسته های مردم به صورت نظام مند ارائه می  گردد. 
دیده می شود.  بیانیه  این  در  منشور جنبش سبز  ابتدایی  گام های  واقع  در 
خواسته ی بنیادینی که مطرح می  شود استیفای حقوق از دست رفته ی ملت 
است که نه محدود به حقوق مصرح در قانون اساسی که با تاکید بر اولویت 
آن عنوان می  شود. در اینجا به آزادی برگزاری تجمعات از سوی مردم نه 
تنها به عنوان یک حق، بلکه به عنوان یک ابزار و یا حتی یک وظیفه ی 
می  شود.  طرح  حکومتی  دستگاه های  انحرافات  از  جلوگیری  برای  مردم 
»با  که  دارد  اشاره  او  راهنمایی  به  ایمان  و  خدا  بر  توکل  به  اینجا  در 
از  پشیمانی  قانون،  از  تخطی  به  نیاز  ما  راه هایی  چنین  به  دسترسی 
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نداریم« به هر کوره راه دیگری  یا وارد شدن  به تخریب  مسالمت، توسل 
به عنوان مسیر پیشنهادی خود بنا بر تعهداتش به »راه سبز امید« اشاره 
می  کند؛ به عنوان راهی که مردم تا آن تاریخ پیموده اند. در اینجا می توان 
و  تغییر خط مشی  از  مردم  داشتن  برحذر  برای  میرحسین  که  کرد  تصور 
احتماال رادیکال تر شدن فضا در قالب یک پرسش و پاسخ تاکید مجددی 
می  کند. است،  آن  از  نمادی  تظاهرات سکوت  که  مردم  اولیه ی  مسیر  بر 

در ادامه به توصیف نمادین »راه سبز امید« می  پردازد که در نمادپردازی های 
خود از المان های مذهبی و ملی بهره می  برد. نکته ی مهم در این تبیین، 
کار  پایان  را  توفیقی  هر  اینکه  و  جنبش  اهداف  بودن  مرحله ای  به  اشاره 
نبایستی تلقی کرد، است. در ادامه ضمن تمایزگذاری جنبش با سامان های 
سیاسی رسمی مانند حزب و جبهه، به زیربنایی بودن این حرکت مردمی 
نسبت به آن ها که منجر به اثرگذاری بیشتر سامان های سیاسی نیز می  شود، 
اثرگذاری  و  احزاب  فعالیت  و  لزوم وجود  اشاره می کند. هرچند میرحسین 
شرایطی  در  همراهانش  و  خود  حضور  به  حتی  و  نمی  کند  نفی  را  آن ها 
تفاوتی  می نماید.  اشاره  تشکل هایی  چنان  در  باشد،  فراهم  زمینه اش  که 
است  این  می  شود  عنوان  سیاسی  تشکل های  و  امید  سبز  راه  مابین  که 
عقاید  در  حداکثری  وحدت  و  همفکری  بیشترین  بر  تاکید  احزاب  در  که 
است اما در راه سبز وحدت حول حداقل نکات مشترک تکیه می  کند. در 
ادامه جنبش سبز مجموعه ای پیام آور تعریف می  گردد که نشان از این دارد 
بازی گری  یا  حاکمیتی  نهادهای  از  بخشی  تصرف  قصد  سبز  جنبش  که 
به  ملت  اراده  بلکه  ندارد  را  حاکمیت  درون  قدرت  روابط  مجموعه ی  در 
عنوان صاحبان حقیقی حاکمیت، در احقاق حقوق پایمال شده خود است.

کشنگری



53

اجتماعی  به شبکه ی  تداوم حرکت مردم  تقویت و  راه  به عنوان  ادامه  در 
که در بین مردم شکل گرفته است، اشاره می  شود. میرحسین در پاسخ به 
باید کرد؟( تقویت و  بیانیه طرح می  کند )چه  ابتدای  سوال کلیدی که در 
تحکیم شبکه ی اجتماعی شکل گرفته را پیشنهاد می  کند. میرحسین معتقد 
است که جامعه ی زنده و فعال که به صورت آگاهانه و خالق از شکل گیری 
استبداد جلوگیری می  کند، ترکیبی شکل یافته از چنین شبکه ی قدرتمندی 
است. میرحسین وظیفه ای که در این راستا برای همه عنوان می  کند فعالیت 
جمع های  است.  اجتماعی  شبکه ی  این  برای  معین  هسته های  عنوان  به 
عادی ای که هر فرد در زندگی روزمره دارد به عنوان اجزای این شبکه تلقی 
می  گردد که به عنوان نقطه ی قوت آن یعنی شکل طبیعی اش یاد می  گردد. 
در ادامه به تقویت همین جمع ها و افزایش ارتباطات ناشی از این جمع ها 
تاکید می  گردد. در اینجا به نظر می  رسد خود شکل گیری شبکه  ی ارتباطی 
مدنظر است. تظاهرات ها باالخره روزی به پایان می  رسد ولی این شبکه ی 
ارتباطی ضامن تداوم حیات جنبش سبز خواهد بود. موضوع خاصی برای 
و  متنوع  موضوعات  ذکر  با  اتفاقا  نمی  گردد،  تعیین  اشاره  مورد  جمع های 
عمومی برای جمع ها نشان داده می شود که بستر ارتباطی ناشی از جمع ها 
است که اهمیت دارد و نه موضوع آن. مهمترین نقشی که برای شبکه ها 
عنوان می گردد رفتار به مثابه ی خرده رسانه ها است که این منوط به فعلیت 
رسیدن ظرفیت این شبکه ها از طریق توافق بر روی یک آرمان بزرگ است. 
»بخش مهمی از توانمندی هایی که اینک در شبکه های اجتماعی ما ایجاد 
شده است مرهون آن است که شعار و آرمانی مشترک پیدا کرده ایم. تعادل 
طالیی ویژگی مهم این شعار و آرمان است« با این میزان تاکید بر روی شعار و 
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آرمان مشترک در اینجا به صورت مشخص شعار یا آرمانی عنوان نمی  گردد.
هویت  حفظ  ضرورت  بر  میرحسین  تاکید  اینجا  در  می  رسد  نظر  به 
تاکید  درواقع  فردی.  هویت  یک  عنوان  به  نه  اما  است.  سبزی  جنبش 
موضوعات  با  جمع هایی  در  حضور  در  سبزی  جنبش  هویت  حفظ  بر 
حضور  دوره  از  پس  سبز  جنبش  بقای  ضامن  راهبرد  این  است.  مختلف 
می اندیشد. پایانش  از  بعد  به  دوره  همان  در  میرحسین  که  است  خیابانی 

نکته ی مهم دیگری که در ادامه اشاره می  شود این است که یک حرکت 
اجتماعی نبایستی تنها به دنبال جلب نظر اکثریت باشد. باید تالش شود اکثریت 
به اجماع نزدیک شود و نسبت به دغدغه ها و حقوق کسانی که در حال حاضر 
همراه با این حرکت اجتماعی نیستند حساسیت وجود داشته باشد. برداشت 
دیگری که از این مطلب به نوعی توجیه نوع کنش ورزی پیشنهادی است، با 
این وصف که نمی توان از جامعه ی فعلی )به دلیل فقر و نبود آزادی سیاسی( 
انتظار مشارکت گسترده تری در فرآیند توسعه ی سیاسی داشت.  ویژگی دیگری 
که برای شبکه اجتماعی عنوان می  گردد مقاوم بودن در برابر برخورد با یک 
سری از اعضای شبکه است که نمی تواند منجر به نابودی کل شبکه شود.

در پایان راهبردهایی برای حاکمیت ارائه می گردد که نشان از این دارد که 
میرحسین به تمامی راه حل های برون رفت از وضع فعلی نگاه دارد و برای 
تمامی امکان ها، حتی اصالح پذیری حاکمیت از درون برنامه ارائه می نماید. 

بیانیه سیزدهم
از نظر میرحسین حضور عملی مردم در صحنه}تجمعات خیابانی{ جهت 
حفظ شالوده های انقالب ضروری است. در این بیانیه به صورت جدی تری 
نوعی می توان گفت  به  کنند.  پرهیز  از خشونت  مردم خواسته می شود  از 
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از حرکت های مردم  از برخی  تلویحی  بیانیه به صورت  این  میرحسین در 
انتقاد می  کند. او می  گوید دستاوردهای ما در قبال صبر و خردی است که 
در خصوص  مردم  به  می دهیم.  نشان  حاکمیت  رفتارهای خشن  برابر  در 
بیانیه میرحسین کسانی که  این  تا  انذار می  دهد.  رفتارهای ساختارشکنانه 
از  جزئی  را  می  شدند  متوسل  خشونت  به  یا  می  دادند  ساختارشکنانه  شعار 
مردم نمی دانست ولی در اینجا به صورت غیرمستقیم مردم را به خطاب قرار 
می  دهد که می  توانست روز قدس آورده های بیشتری داشته باشد. به صورت 
مشخص نشان می  دهد که مسیر جنبش سبز از براندازی و ساختارشکنی 
عبور نمی  کند و نبایستی وحدت ملی را خدشه دار کرد. از نظر او راه سبز 
امید مسیری است که با صبوری و دانایی و بدون رفتار ساختارشکنانه و 
هزینه ی گزاف به اهدافمان برسیم. البته در اینجا هم بار دیگر با تعریفی 
که ارائه می  دهد، جنبش سبز را مدافع حقیقی نظام دانسته و ساختارشکنی 
از  جهت  تاکتیکی  رویکرد  این  می دهد.  نسبت  حاکمیت  رفتارهای  به  را 
بین بردن جوسازی های دستگاه رسانه ای حاکمیت و همچنین جلوگیری از 
رفتارهای ساختارشکنانه و در نتیجه کاهش هزینه های مبارزه معنا می  گردد.

در ادامه میرحسین تذکری قابل توجه می  دهد، او با اشاره به اینکه پرسش 
به  رسیدن  از  را  ما  چیزی  چه  سال  سی  از  بعد  که  است  این  ما  امروز 
چه  باید  ما  اکنون  که  می  دهد  تذکر  بازداشت،  انقالب  در  آرمان های مان 
بکنیم که سی سال بعد از نو با این پرسش روبرو نشویم. پاسخ میرحسین به 
این پرسش این چنین است »ما تنها در صورتی به این اطمینان می  رسیم که 
دستاوردهای سیاسی اجتماعی خود را به زندگی های روزمره مان متکی کنیم«

در بیانیه ی سیزده نیز پس از آنکه عنوان می دارد که در طول تاریخ ایران 
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دستاوردهای زیادی پس از مبارزات بدست آمد اما »همین که مردم خسته 
می شدند یا تصور می کردند باید به خانه هایشان بازگردند، محصول از میان 
می رفت« تنها راه حل را این می داند که دستاوردهای سیاسی- اجتماعی 
خود را زندگی کنیم. با بیانی درخشان در بیانیه سیزده عنوان می دارد »مبارزه 
است«  زندگی  است  دائمی  آنچه  نیست.  دائمی  اما  است،  مقدس  امری 
از  به سطحی  بالعکس  نیست،  مبارزه  تعطیلی  معنای  به  هرگز  جمله  این 
کنش ورزی در شرایط استبدادی اشاره دارد که زندگی روزمره ی ما صحنه ی 
ابراز وجود و مبارزه می  شود. ساحتی که دائمی است و غیر قابل شکست.

بدین  عنوان می  دارد  دیدگاه خود  تکمیل  در  میرحسین  عبارت مهمی که 
حال  عین  در  و  بودیم  نشسته  خانه هایمان  در  همه  :»اگر  است  شرح 
نبود« کمتر  هیچ  ما  دستاورد  بود  شده  ابالغ  صراحت  همین  با  پیام  این 

کنش ورزی  جنس  بودن  درک  غیرقابل  یا  و  بودن  ناآشنا  بر  میرحسین 
شاید  انتخابات،  از  کوران حوادث پس  در  است.  آگاه  پیشنهاد می  کند  که 
نگاه دیگر  ولی در یک  نمی  شد  معنا  در خیابان  از حضور  به کمتر  مبارزه 
نگاه  زنده  نکته اش  تلقی می  گردد که مهمترین  مبارزه  نوعی  زندگی  خود 
سبک  از  ویژگی  یک  به  سبز  جنبش  شدن  تبدیل  و  سبز  جنبش  داشتن 
یعنی  را زندگی کردن  دارد:»راه سبز  اشاره  زندگی مردم است. میرحسین 
هر روز... این پیام با غیرقابل انکارترین ندا تکرار شود، آن گونه که مسلمان 
معنی  این  به  می  شود.«  تکرار  ما  بودن  این زمانی  و  بودن  ایرانی  بودن، 
از هویت معرف هر  به بخشی  اگر  بودن«  می  توان گفت »جنبش سبزی 
یادآوری  و  تبلیغ  نوعی  شخص  آن  روزمره  زندگی  شود،  تبدیل  شخص 
نشان  امروز  را  خود  اهمیت  که  مسئله ای  بود.  خواهد  سبز  جنبش  برای 
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می دهد که انواع دیگر مبارزه در ایام پس از انتخابات کنار گذاشته شده اند. 
در ادامه تبیین شیوه زندگی راه سبز امید، به درک اهمیت شبکه های اجتماعی 
این سبک  ویژگی های  با  رابطه  در  تاکید می  گردد.  مردم  میان  در  موجود 
کنش ورزی در تفاوت با شیوه های مبارزه ی معمول به کم هزینه بودن آن 
اشاره می شود. همچنین در منطق این کنش  ورزی، هرچیزی که به کیان این 
مملکت آسیب بزند، ناپسند می  باشد هرچند موجب ضعف حاکمیت نیز بشود. 
در بندهای پایانی بیانیه تاکید می گردد که جنبش نبایستی به فرد متکی باشد و به 
کیش شخصیت آلوده گردد. و بار دیگر میرحسین موسوی مشخص می کند که 
برای خود جایگاه رهبری جنبش سبز را قائل نبوده و خود را بخشی از مردم می  داند.

اولین مصاحبه ی تصویری میرحسین موسوی بعد از انتخابات
به خالقیت های  پیشنهادی خود  میرحسین در تشریح شیوه ی کنش گری 
است  گرفته  شکل  اجتماعی  شبکه های  بطن  در  که  گسترده ای  هنری 
گفتگو  محتوای  که  هستند  آن ها  حقیقت  در  که  می  گوید  و  دارد  اشاره 
به  همچنین  می کنند.  هدایت  را  عظیم  راه  این  و  موج  این  حرکت  و 
عنوان  به  سیاسی  دسته جات  و  خیریه  گروه های  مذهبی،  هیات های 
می  شود.  اشاره  اجتماعی  شبکه ی  بستر  در  فعالیت ها  از  دیگری  نمونه ی 
»طبیعتا  که  می  شود  اشاره  بین  این  در  رسانه ها  اهمیت  به  همچنین 
پیوند  هم  به  رسانه ها  طریق  از  را  اجتماعی  و  فردی  زندگی های  فضای 
می  دهیم و یک حرکت عظیم و گسترده و قابل دوامی را ایجاد می  کنیم.«

بیانیه چهاردهم
بیانیه ی  پایان  در  شده  اشاره  موضوع  به  چهاردهم  بیانیه ی  ابتدای  در 
که  پیرو  جماعت  و  رهبر  یک  که  می دارد  عنوان  و  می  پردازد  سیزدهم 
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متکی به فرد است منجر به پیروزی نمی  شود و مبارزه ای که مردم رهبران 
پیروزی  از  به پرسش  بیانیه  این  در  ثمر می نشیند.  به  باشند است که  آن 
از خالل  که  آگاهی  به  ابتدا  پاسخ  مقام  در  اشاره می  شود.  مردم  میان  در 
به  ادامه  در  می شود.  اشاره  دستاورد  عنوان  به  است  شده  کسب  مبارزات 
افراط اشاره می شود. در واقع به نظر می رسد پرسش اول نشان  از  پرهیز 
بیانیه  این  افراط منجر گردد که در  به  از بی صبری دارد که ممکن است 
مردم از آن برحذر داشته می  شوند. همچنین در این بیانیه به یک نمونه ی 
ظاهری  »دستگاه  می  شود:  اشاره  اجتماعی  شبکه های  کارکرد  از  عینی 
می تواند دانشجویان غریب را به جرم ابراز عقیده از خوابگاه محروم کند و 
شبکه های اجتماعی می توانند با حمایت های خود از آنان پشتیبانی کنند.«

بیانیه شانزدهم
کنش گری  شیوه  درباره  آنچه  از  مثالی  میرحسین  بیانیه  ابتدای  در 
سنت  های  ساده ترین  پیوند  چگونگی  و  می  دهد  ارائه  می  گوید 
حرکات  خصوص  در  می  دهد.  نشان  را  امید  سبز  راه  با  مذهبی 
می شود. اشاره  جامعه  واقعیت های  با  سویه اش  دو  پیوند  به  دانشجویی 

فهم  قابل  و  ساده  زبان  با  موسوی  میرحسین  بیانیه  ادامه ی  در 
صرفا  نه  و  مردم  عامه  قراردادن  مخاطب  از  نشان  که  همگان  برای 
می  پردازد  بزرگ  ملت  یک  ویژگی های  تبیین  به  دارد،  نخبگان 
است.  زندگی  با  مبارزه  دادن  پیوند  نشان گر  کلمات  انتخاب  که 

بیانیه هفدهم
که  می  شود  اشاره  اجتماعی  شبکه های  نقش  به  نیز  بیانیه  این  در 
منتظر  کسی  و  است  داده  انجام  را  عاشورا  روز  تجمع  برای  برنامه ریزی 
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مردم  همراه  عنوان  به  را  خود  نیز  اینجا  در  نمی  ماند.  اطالعیه  و  بیانیه 
عاشورا  تظاهرات  با  رابطه  در  میرحسین  که  تصویری  می  کند.  معرفی 
ارائه می دهد، تجمعی مسالمت آمیز است که پس از رفتارهای وحشیانه ی 
شد. کشیده  افراطی  رفتارهای  سمت  به  مواردی  در  امنیتی  دستگاه 

بیانیه هجدهم
میرحسین به عنوان دستاورد حرکت در مسیر سبز امید در طول یک سال 
از آن  پایدار شکل گرفته ناشی  به توسعه ی شبکه های اجتماعی و روابط 
اشاره  آن  از  گرفته  نشأت  اجتماعی  سیاسی  آگاهی  و  ملت  آحاد  میان  در 
برای  اجتماعی  شبکه های  توسعه ی  اهمیت  از  نشان  مسئله  این  می  کند. 
میرحسین موسوی دارد. به عنوان مثال هایی از خروجی این شبکه ها مانند 
بیانیه های قبلی به سه مورد اشاره می شود: تولیدات هنری جنبش، ایفای 
نقش به عنوان خرده رسانه ها و شکل گیری بستری برای گفتگو میان مردم.

از  ناشی  عقالنیت  به  نیز  گذشت  آنچه  از  مختصر  روایتی  عنوان  به 
احساسات  بر  که  می  شود  اشاره  اجتماعی  شبکه های  در  گفتگوها 
این  امنیتی،  دستگاه  تالش های  تمام  علی رغم  و  کرده  غلبه 
می کند. پیشگیری  خشونت  سمت  به  مردم  حرکت  از  عقالنیت 

بر  را  جنبش  شکل گیری  علل  سبز  جنبش  منشور  اول  بند  در  میرحسین 
و  نیست.  مشخص  به صورت  انتخابات  در  تقلب  از  خبری  که  می  شمارد 
جنبش سبز را اصالح گر روند طی شده در نظام جمهوری اسالمی می  داند، 
از  خاص  برهه ای  در  شده  طی  روند  نه  و  نظام  اصالح  نه  براندازی،  نه 
را  دارد  نظر  در  میرحسین  که  جایگاهی  دقت  به  عبارت  این  نظام.  عمر 
نشان می  دهد. اگر به صورت خالصه بخواهیم اهداف جنبش سبز را بیان 
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عدالت  آزادی،  به  دستیابی  می کند،  اشاره  مورد  سه  به  میرحسین  کنیم 
اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی که ریشه ای تاریخی از زمان مشروطه دارد.

قرارند:  این  به  آرمان های جنبش سبز  برای تحقق  راهکارهای میرحسین 
تقویت جامعه مدنی، گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقا سطح آگاهی 
همچنین  و  تشکل ها  و  احزاب  موثر  مشارکت  اطالعات،  آزاد  جریان  و 
سیاسی  اجتماعی  فعاالن  و  روشنفکران  آزاد  فعالیت  برای  زمینه پردازی 
تغییر در وضعیت  ایجاد  و  منافع ملی در چارچوب تحول خواهی  به  وفادار 
تاکید  برمی شمارد و ضمن  را  مدنی  ارکان جامعه  میرحسین همه  موجود. 
تعامل  ایجاد  و  مشترک  مطالبات  و  حداقلی  اصول  بر  تاکید  و  توافق  بر 
می  کند.  تعریف  سبز  جنبش  چتر  زیر  را  ارکان  این  همه  هماهنگی  و 
و  گسترش  را  محوری  راهکار  راهکارها،  از   3 بند  در 
می  داند.  مجازی  و  واقعی  اجتماعی  شبکه های  فعال سازی 
مبارزه  چارچوب  در  حرکت  خشونت پرهیزی،  به  میرحسین  دیگر  بار 
پایبندی  و  مسالمت آمیز  مبارزه ی  ظرفیت های  کلیه ی  از  استفاده  و  مدنی 
بر  مجددی  تاکید  همچنین  دارد.  اشاره  اخالقی  اصول  به  نسبت  کامل 
بر  با تکیه  او می  گوید :»جنبش سبز،...،  بر قوای خالقه مردم دارد.  تکیه 
شبکه های اجتماعی بر فهم، اندیشه و نوآوری های مدنی ایرانی تکیه دارد 
و دستیابی به آرمان هایش را به شکوفایی این خالقیت ها منوط می  داند.« 
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تقدیم به مردم 25 خرداد
مقدمه

به عنوان مقدماتی برای ورود به بحث تعریف »ما« و »دیگری« در گفتمان 
در  که  کرد  بیان  اینطور  خالصه  صورت  به  می توان  موسوی  میرحسین 
طول  در  وی  مصاحبه های  و  پیام ها  بیانیه ها،  در  که  میرحسین  گفتمان 
انتخابات 88 تا حصر وی را شامل می شود متجلی  حدود دو سالی که از 
شده، سه موقعیت مرزی حساس وجود دارد که او در این سه موقعیت به 
البته  موقعیت  سه  این  می پردازد.  دیگری  با  مرزگذاری ها  و  خود  تعریف 
کامال جدا و منفک از هم نیستند و در پیوند با یکدیگر قرار دارند. در این 
یادداشت به دنبال آن هستیم که شرحی بر همین سه موقعیت مرزی ارائه 
برداریم. موسوی  میرحسین  گفتار  تحلیل  و  فهم  به سوی  گامی  تا  دهیم 

ادعایی  دو  باید  ابتدا  موقعیت  سه  این  بحث  به  ورود  از  پیش 
که این یادداشت بر مبنای آن ها نوشته شده ذکر شوند:

تکاملی جنبش سبز  در سیر  نیز  مرزها  این  آنکه مدعی هستیم خود  اول 
در  می توان  تنها  را  بحث  این  بنابراین  و  شده اند  تحول  و  تغییر  دچار 
از هم.  به صورت قطعه های جدا  نه  و  او فهم کرد  کلیت و سیر گفتمان 
رفت وبرگشتی  خوانش  نوعی  عرضه ی  نیز  یادداشت  این  تالش  درواقع 
بزرگتر  متن  به  توجه  عین  در  بیانیه،  و  متن  درون  قطعات  میان 
است. خودشان  حرکتی  سیر  در  مصاحبه ها  و  بیانیه ها  کلیت  و  زمینه ها 

میرحسین  مواردی که  میان  برقرار کرد  باید  اساسی  تمایز  آنکه یک  دوم 

هویت »ما« و »دیگری« در جنبش سبز
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به بیان نظر شخصی اش، به عنوان »همراه مردم«1  و »همراه جنبش«2  
آنجا  یا  و  می پردازد  امید«  سبز  »راه  تعریف  به  که  آن جا  و  می پردازد3 
در  میرحسین  موارد  این  در  می کند.  تهیه  سبز  جنبش  برای  منشوری  که 
خاص  هویت  یک  بر  تاکید  و  حزبی  سیاسی  کار  خودش  آنچه  با  تمایز 
می خواند، در جنبش »اصولی حداقلی«4  و هدفی مشترک و وسیع را در 
بگیرد.  بر  در  را  اجماع«5   به  نزدیک  »اکثریتی  بتواند  که  می گیرد  نظر 

اول( ما کیستیم، آن ها کیستند؟
میرحسین جنبش متولد شده در واکنش به تقلب انتخاباتی را از همان ابتدا 
فراتر از مسئله ی تقلب و فراتر از طرفداری از این جناح و آن جناح معرفی 
می کند و واکنش به تقلب را به منزله ی »دروغ آخرین«6، خیلی سریع به 
واکنش نسبت به انحراف نظام برآمده از انقالب و »تحمیل روش جدیدی 
از زندگی سیاسی«7 ارتقا می دهد. میرحسین در ادامه این بحث را تدقیق 
بیاعتنایی  استبداد،  و  قانون  از  گریز  تحجر،  انحراف  مصادیق  که  میکند 
از  به کرامت انسانی، دروغ، عقبماندگی، فقر، فساد و بیعدالتی هستند که 
جدید  زیست  از  منظور  و  نیست8  ما  محتوم  سرنوشت  هیچ کدامشان  قضا 

1. بیانیه ی پنجم و شانزدهم
2.  11 خرداد 1389

3. یکی از مثال های این امر گزارش دادن به مردم در مورد مسائل مختلف و خصلت نسبتا 
گفتگویی در بیانیه هاست. به ویژه آن جا که راه سبز امید را معرفی می کند و یا منشور جنبش 

سبز را ارائه می دهد، به گفتگو برای تکامل ایده ها تکیه می کند. در عمل نیز سیر تحول 
بیانیه ها اثبات همین پذیرش نظرات مختلف است. این امر به ویژه در مورد ارائه ی ویراست 

دوم برای منشور جنبش سبز، واقعی و غیرشعاری بودن خود را نشان می دهد.
4. بیانیه هجدهم، منشور جنبش سبز

5. بیانیه یازدهم
6.  سخنرانی در تظاهرات 25 خرداد

7.  بیانیه دوم و پنجم
8. بیانیه پنجم

هویت
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سیاسی نیز از بین رفتن جمهوریت به نفع }نوع خاصی از{ اسالمیت است.
الف( جنبش سبز، انقالب 57 و ایده ی جمهوری اسالمی 

در گفتمان میرحسین جنبش سبز یک »نقطه ی عطف«9 در امتداد تالش 
تاریخی ملت، متجلی در »برهه هایی چون انقالب مشروطه، نهضت ملی 
اهداف  و  »آرمانها  به  و  است  اسالمی«10  انقالب  و  نفت  صنعت  شدن 
مردم  میرحسین  منظر  از  بنابراین  است.  وفادار  ایران«11  مردم  همیشگی 
مسیرش  که  است  پیش روی  حال  در  تاریخِی  موجودیت  یک  نوعی  به 
و  تاریخی«12  »رسالتی  اکنون  لذا  است.  شده  مواجه  انحراف  با  اینک 
سبز  جنبش  در  گذاشته«13  ما  دوش  بر  نسلها  و  عصرها  که  »مسئولیتی 
بنابراین  است.  اسالمیت«  و  »جمهوریت  از  دفاع  آن  و  می شود  متجلی 
نام  با  که  »انقالبی  است؛  اسالمی«14  انقالب  »معجزه ی  سبز  جنبش 
اسالم پیروز شد«15 و خودش نیز در امتداد همان مسیر تاریخی، »میراث 
است.  بوده  عقبماندگی«16  و  استبداد  با  تاریخی  مبارزات  میوهی  و 
بر  متکی   ،57 انقالب  ویژه  به  و  تاریخی  مسیر  این  به  میرحسین  ارجاع 
انتخاب  را  آن  ما  او  نظر  از  که  است  جنبش  نماد  عنوان  به  سبز  رنگ 
گفتمان  در  سبز  رنگ  برگزید«17.  را  ما  که  بود  »سبز  این  بلکه  نکردیم، 

9. بیانیه پنجم
10. بیانیه هجدهم، منشور جنبش سبز

11. ویراست دوم منشور جنبش سبز
12. بیانیه پنجم

13. همان
14. همان
15. همان

16. بیانیه نهم
17. بیانیه شانزدهم

هویت
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او  است.  مدارا«18  و  دینی  عقالنیت  و  آزادی  و  »معنویت  نماد  میرحسین 
مطابق  -البته  انقالب  با  رابطه  داشتن  خواهان  نیز  شعار  سطح  در  حتی 
است  می داند-  اسالمی  انقالبی  را  آن  که  انقالب  از  خودش  خوانش  با 
آن  ذیل  که  می داند  انقالبی  ریشه های  از  نشانه ای  را  اهلل اکبر  شعار  و 
ریشه ها تمام خواسته های مختلف مردم می توانند به یکدیگر متصل شوند. 
اما این باید تدقیق شود که میرحسین در رابطه با انقالب 57 چه تصویری 
ارائه می دهد. میرحسین انقالب را یک تجربه ی }ازدسترفته ی{ روح انگیز 
از این مردم در  و زیبا می داند که محصول آن نورانیتی بوده که تا پیش 
طول مسیر تاریخی خود آن را تجربه نکرده بودند. میرحسین اساسا علت 
حضور خودش در انتخابات را دعوت به »انقالب اسالمی آنگونه که بود و 
جمهوری اسالمی آنگونه که باید باشد«19 می خواند تا بگوید که ما شایستگی 
تجربه ی مجدد آن فضا را داریم و »هنوز دیر نیست تا برگردیم«20. بنابراین 
جنبش سبز به عنوان »شجره ی طیبه«21ای که حتی میوه هایش نیز شبیه 
به انقالب است، در زمانی که فاصله ی میان مردم و نظام روزبه روز بیشتر 
می شد به مثابه ی یک »تجدید حیات ملی«22 بود تا مردم خود را »از نو در 
دایره ی صاحبان انقالب بیابند«23. بنابراین جنبش سبز در اساسش دعوتی 
است به جمهوری اسالمی، نه به عنوان آنچه واقعا اتفاق افتاد، بلکه براساس 
»عهد نخستین«24 و »نسخه ی اصلی«25 متکی به انقالب اسالمی بنا بر 

18.  بیانیه دوم
19. بیانیه پنجم

20. همان
21.  همان

22. بیانیه پنجم و نهم
23. بیانیه نهم

24. همان
25. همان

هویت
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»اصل نخستین«26 آن. بحث اصل و عهد نخستین را می توان با اشاره ی 
میرحسین به »مصیبت دولتمردان مالیخولیازده«27 در جایی دیگر تکمیل 
کرد. میرحسین چندان مشخص و صریح توضیح نمی دهد که منظور او از 
مالیخولیا چیست، اما متناسب با کلیت گفتمان او می توان این بحث روانکاوانه 
را نافذ دانست که در واقع فرد مالیخولیایی »علت میل« را از دست داده، 
حتی اگر »ابژه ی میل« را به دست آورده باشد. بنابراین می توان گفت بعد 
از رخداد انقالب 57، اصحاب انحراف، علت میل را که می تواند متجلی در 
آرمان های انقالب و برابری نخستین باشد، از دست داده اند و صرفا به نظام 
مستقر چسبیده اند. بحث آرمان های انقالب ما را به بخش بعدی پیوند می زند.

ب( دعوا بر سر جمهوریت
در اینجا باید ذکر کنیم که خوانشی که میرحسین از خود نظام برآمده از 
انقالب، مسیر طی شده و حتی قانون اساسی ارائه می دهد، انتقادی است، یا 
به عبارت دقیق تر رفته رفته انتقادی تر می شود. به یک معنا میرحسین نقدی 
درون ماندگار از مسیر طی شده ی بعد از انقالب عرضه می کند.28 درواقع نظام 
برآمده از انقالب به مثابه ی چیزی که تصویر می شود که سیر خودش را دارد، 
و عهد نخستینش درواقع گام برداشتن در مسیری بوده که بتواند هر دو رکن 
جمهوریت و اسالمیت را محقق سازد. )پیشاپیش تلفیق این دو محقق نشده 

26. بیانیه یازدهم
27. بیانیه سیزدهم

28. یکی از تجلی های این نقد درون ماندگار در اشارات بیانیه ها به نهادهای برآمده از انقالب است. میرحسین 
در جایی نهادهایی را نام می برد و می گوید ما در برابر آن ها قرار نداریم و در بیانیه ی دیگری نیز نقد درونی 

و به نوعی مشفقانه از نهاد بسیج ارائه می دهد که نمادی است از آن چه در مورد کلیت نظام برآمده از انقالب 
نیز صادق است. نهادهایی که اینک به نماد سرکوبگری بدل شده اند اما از ابتدا هدف و مسیر دیگری داشته و 
برای قدرت مردم بنا شده بودند. نهایتا نیز در ویراست دوم منشور جنبش سبز میرحسین این جنبش را منتقد 
و پاالیشگر روند طی شده در نظام جمهوری اسالمی در کل سال های پس از انقالب معرفی می کند. در اینجا 

اشاره به کل دوران بعد از انقالب نشانگر انتقادی تر شدن گفتمان میرحسین است، چراکه نگاهی فراتر از 
دولت های مختلف عرضه می کند که حتی دوران رهبری آیت اهلل خمینی را نیز شامل می شود.

هویت



اکنون جنبش سبز

66

است، بلکه تلفیق این دو درواقع به نوعی یک آرمان و یک اصل تنظیمی 
برای مسیر تاریخی است(. وی اما معتقد است که تقلب در انتخابات درواقع 
تجلی آن مسیری است که ادامه ی آن »عمال ایده ی ناسازگاری اسالم و 
جمهوریت را به اثبات می رساند«29. این همان تحمیل سبک جدید زندگی 
می داند.  آن  به  واکنشی  را  سبز  جنبش  کل  میرحسین  که  است  سیاسی 
میرحسین می گوید این سرنوشت دو گروه را خوشحال می سازد: گروهی که 
از ابتدای انقالب حکومت اسالمی را استبداد صالحان می دانست و گروهی 
که با ادعای دفاع از اسالم مانع تحقق جمهوریت می شد. درواقع در این جا 
اولین بار است که میرحسین دسته ی دیگری را نیز به رسمیت می شناسد 
که درواقع از ابتدا به تلفیق اسالمیت و جمهوریت اعتقاد نداشته اند.30 به هر 
ترتیب میرحسین خودش و جنبش سبز را ادامه دهنده ی راهی می داند که 
برخالف این دوگانه انگاری ها به دنبال ترکیب جمهوریت و اسالمیت هستند. 
بنابراین مسئله ی میرحسین نه شکستن نظم موجود بلکه »تغییر معنا دادن 
به ذکر است که ویراست دوم  راه زندگی هایمان«31 است. الزم  از  به آن 
منشور جنبش سبز -آخرین متن مکتوب باقی مانده از میرحسین تا پیش از 
حصرخانگی- مختصات یک جنبش فراگیر اصالحی مداوم را نشان می دهد 
که گویی هدف آن ذیل تکامل و بالندگی درونی خودش برساخته می شود و 
دیگر به جای هدف ازپیش مشخص شده ی احیای نظام جمهوری اسالمی، بر 
پاالیشگری روند طی شده در کل سال های بعد از انقالب تمرکز می کند. 32 

29. بیانیه پنجم
30. همان

31. بیانیه چهاردهم
32. ویراست دوم منشور جنبش سبز

هویت
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ج( کدام اسالم؟ 
سکوت  معنای  به  شد،  ارائه  جمهوریت  سر  بر  دعوا  عنوان  تحت  آن چه 
بحث  به  کم  کم  میرحسین  درواقع  نیست.  اسالمیت  بحث  خود  مورد  در 
در مورد شیوه ی اسالمی نیز وارد می شود. او معتقد است شیوه ی انقالب 
به  را  »آغوشش  که  است  این  بودنش،  اسالمی  خاطر  به  دقیقا  اسالمی، 
روی همه باز می کند و به صرف شهادت زبانی انسان ها را در دایره ی خود 
می آورد«33. بنابراین میرحسین خود اسالمیت را نیز دارای دو تفسیر متفاوت 
تحت  را  خودش  نظر  مد  اسالم  میرحسین  می کند.  معرفی  دیدگاه  دو  در 
با »پوسته ی وارونه«35ای که حاکمان نشانمان  تمایز »اسالم رحمانی«34 
می دهند، ارائه می دهد. میرحسین می گوید که برخالف آن پوسته ی وارونه، 
»اسالم }مدنظر او{ مکتبی رهایی بخش است«36؛ »اسالمی که در ورای 
تمایزات عقیدتی، طبقاتی و قومی و جنسیتی کرامت انسان ها را ارج می نهد 
حقوق  تکریم  پرچمدار  و  قانون  مقابل  در  نابرابری  نوع  هر  شوینده ی  و 
شهروندی است«37. میرحسین بعضی مختصات این اسالم رحمانی را در 
خالل بحث در مورد راهپیمایی روز قدس مطرح می کند که مهم ترین آن 
نیز حرکت در راستای هدف مشترک در عین پذیرش و به رسمیت شناختن 
امام  از  پیروی  نیز  دیگری  جای  در  میرحسین  تفاوت هاست38.  و  تکثرها 
از  ربودن خلخال  برنتابیدن  نظیر حریت،  با صفاتی  را  امام علی  و  حسین 

33. بیانیه نهم
34. بیانیه سیزدهم، گفتگو با سایت کلمه در 13 بهمن 1388، دیدار با اعضای جبهه ی 

مشارکت در 25 اسفند 1388، یادداشت به مناسبت شب های قدر و...
35. بیانیه نهم، یازدهم و سیزدهم

36. بیانیه نهم؛ در سخنرانی بعد از اعالم نامزدی در مسجد نازی آباد و بیانیه هفدهم نیز این 
عبارت دیده می شود.

37. بیانیه نهم
38. بیانیه سیزدهم، ویراست اول و دوم منشور جنبش سبز و گفتگو با سایت کلمه 13 بهمن 1388

هویت
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پای یک زن، تفسیر رحمانی از اسالم که انسان ها را یا همکیش می داند 
و یا همسانانی در خلقت و اعتقاد به کرامت ذاتی انسان، تعین می بخشد.39  
میرحسین در مورد حکمرانی مبتنی بر دین نیز می گوید که اگر فقط یک 
رسالت وجود داشته باشد، آن »فراهم آوردن زمینه برای زندگی توام با ایمان 
است«40. میرحسین معتقد است میراث انقالب معنویت و گرویدن گروه ها 
به اسالم است که دفاع مقدس را نیز فراگرفت و در جایی دیگر نیز در عین 
پذیرش اسالم ناب به عنوان دین حق و صراط مستقیم، اجبار در دین را رد 
می کند.41 وی در این مورد به »دولتی ساختن شجره ی هزارساله ی دین«42 
اشاره کرده و آن را نقد می کند. در اسالم معرفی شده توسط میرحسین سرک 
کشیدن به زندگی خصوصی مردم، تفتیش عقاید، تجسس، بستن روزنامه ها 
و محدود کردن رسانه ها جایی ندارد.43 بنابراین می توان با احتیاط اینگونه 
ادعا کرد که از منظر میرحسین موسوی اسالم نهایتا به عنوان یک جهانبینی 
توحیدی -که بخصوص در ویراست اول منشور جنبش سبز به آن اشاره 
می شود- نقش پشتوانه ی کنش سیاسی را دارد و چندان ارتباطی به تحمیل 
ندارد.  از سوی حاکمیت  یا سیاسی  اجتماعی  زندگی مشخص  یک سبک 

دوم( حد دربرگیری »جنبش سبز« تا کجاست؟
دارد:  آن  نام  با  متناسب  شاخص  سه  میرحسین  برای  امید«  سبز  »راه 
فرآیندی و مرحله به مرحله بودن جنبش؛ ارتباط داشتن با پرچم اهل بیت و 
نورانیت؛ و سرمایه ای که حکایت از هویت ایرانی در سیر تاریخی این ملت 
دارد. میرحسین اما در تعریف »راه سبز امید« علی رغم تاکید بر المان های 

39. بیانیه هفدهم
40. بیانیه یازدهم

41. همان
42. همان

43. بیانیه هفدهم

هویت
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در  را  وسیع«44  و  مشترک  »هدفی  سبز،  نماد  محتوای  عنوان  به  مذهبی 
نظر دارد تا »بتواند اکثریتی نزدیک به اجماع را در بر بگیرد«45. بنابراین 
میرحسین برای جنبش سبز نوعی دربرگیری در نظر دارد که در تمایز با کار 
سیاسی حزبی و تاکید بر یک هویت خاص، هویت ها و ارزش های متکثر 
را به رسمیت می شناسد. در ادامه به محدوده ی این تکثر پرداخته می شود.

الف( تکثر درون جنبش یا توانایی داشتن چیزهای ظاهرا  ناسازگار
میرحسین جنبش سبز را از همان ابتدا حرکتی مردمی و ورای سازماندهی 
گروه ها و جریان های مرسوم میدانست و از همین رو هم معتقد بود که آنچه 
او دستگیری فرزندان انقالب می خواند، نمی تواند جلوی ادامه ی حضور مردم 
در صحنه را بگیرد.46 برای همین هم وی در جای جای بیانیه هایش از لزوم 
پذیرش تکثر در عالیق و باورها می گوید. میرحسین این پذیرش تکثر را جدای 
از فهم خودش از اسالم نمی داند و آن جایی که به مسئله ی وحدت از نظر 
اسالم می پردازد، می گوید که برای وحدت نیازی نیست مثل هم بیندیشیم 
و می توانیم با حفظ تعدد و تفاوت ها بر روی درد مشترک همصدا شویم47.  
از نظر میرحسین روز قدس چنین روزی است که مسلمانان با تحمل تنوع 
در دیدگاه های خود درمان دردهای مشترکشان را دنبال می کنند. میرحسین 
اساسا آرمان روز قدس را همین می داند که رنگ های گوناگون را آمیخته 
با یکدیگر به صحنه بیاورد. او البته نگاه انتقادی خود را نسبت به وضعیت 
موجود حفظ می کند و تاکید می کند روز قدس سال 88، تحقق این آرمان 
نبوده است اما قدمی در چنین راهی بوده است. وی از قضا یکی از بهترین 

44. بیانیه یازدهم
45. همان

46. بیانیه سوم
47. بیانیه سیزدهم
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تجلی های این وحدت را در زنجیره ی سبز میدان راه آهن تا تجریش تهران48 
و جمع شدن مردم از سلیقه های گوناگون معرفی می کند؛ جمع شدنی که به 
معنای کنار گذاشتن تفاوت ها و تنوع ها و از دست دادن هویت و تبدیل شدن 
به دیگری نیست، بلکه بـه معنای به رسمیت شناختن این تفاوت هاست. 
دست  »حداقل« ها  روی  بر  میرحسین  که  است  دیدگاه  همین  برمبنای 
می گذارد و شعارهایی برمی گزیند که »قدرت وصل کردن و همراه ساختن 
برای  را شاخصی حداقلی  رنگ سبز  میرحسین  باشد.  داشته  حداکثری«49 
می کند  تاکید  و  می داند  موجود  وضع  به  معترض  شهروندان  یافتن  پیوند 
»ما مبلغ قرائتی رحمانی از اسالم هستیم که واجد حداکثر مدارا نسبت به 
تمامی دیدگاه ها و عقاید است«.50 به زعم او بدین ترتیب است که جنبش 
بی اعتبار«51  را  کاذب  »خطکشی های  نوعی  به  اوال  می شود  موفق  سبز 
درواقع  کند«52.  برقرار  را  کشور  سرنوشت  با  مردم  میان  »ارتباط  ثانیا  و 
وی معتقد است و بر این موضوع تاکید دارد که »پذیرش واقعیت تعدد و 
تنوع باورها و نگرش های موجود در خانوادهی بزرگ، باستانی و خداجوی 
برکت  به  مردم  و  گذاشته  جلو  به  گامی  سبز  جنبش  جریان  در  ایران«53 
جنبش سبز در این مدت کوتاه دریافته اند که تنها راه ممکن »هم زیستی 
است. ادیان«54  و  مذاهب  اقوام،  اقشار،  گرایش ها،  سلیقه ها،  مسالمت آمیز 

بنابراین میرحسین در منشور جنبش سبز، تاکید بر اصول حداقلی و مطالبات 
مشترک و ایجاد تعامل و هماهنگی میان همه ی نیروها، علی رغم داشتن 

 48. گفتگوی تصویری 27 مهرماه 88
49. دیدار با فعالین ملی -مذهبی

50. همان
51. دیدار با شورای مرکزی فراکسیون خط امام مجلس هشتم در 8 مهر 1388

52. همان
53. بیانیه یازدهم

54.. همان
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هویت مستقل و بـا پذیرش تکثر در درون جنبش، را مدنظر دارد. در این جا 
کمتر  میشود،  ارائه  سبز  جنبش  کل  برای  حداکثری  و  فراگیر  چتری  که 
اظهارنظرهای شخصی و عناصری که ممکن است در میان مردم تشتت زا 
آیت اهلل خمینی  بر  تاکید  از  بیانیه خبری  این  در  باشد دیده می شود. مثال 
نیست و بدین ترتیب تاکید بر او از ملزومات همراهان جنبش سبز شمرده 
نمی شود. این مسئله مورد تاکید خود او نیز هست. مثال آن جایی که در یک 
مصاحبه در مورد علت تاکید او بر آیت اهلل خمینی پرسش می شود، وی این 
عالقه را یک عالقه ی شخصی می داند و با تاکید بر صداقت به عنوان یکی 
از اصول جنبش سبز می گوید که »من نمی توانم دلبستگی به امام و انقالب 
داشته باشم و برخالف آن تظاهر کنم. بنده در همان ابتدای شکل گیری 
راه سبز امید به صراحت خود را یک همراه جنبش معرفی کردم«55. وی 
می گوید که »از ویژگی های این جنبش، بیان صریح و صادقانه ی اندیشه ها 
بنابراین به نظر می رسد  اندیشه ها ضرر نمی کنیم.«56  از تعامل  است و ما 
که میرحسین در عین بیان صریح عقاید خودش، این عقاید را برای دیگر 
همراهان جنبش ضروری نمی داند. وی با تاکید بر اینکه صرفا یک همراه 
جنبش است، در واقع نظرات خود در مواردی نظیر آیت اهلل خمینی را در حد 
یکی از تنوعات در عقاید و اندیشه های متکثر ذیل جنبش سبز قرار می دهد.

این  آنکه  بر  میرحسین  تاکید  سبز،  جنبش  منشور  محتوای  از  فارغ  حتی 
نمی تواند  که  است  »طبیعی  و  است  پیشنهادی  متن  یک  صرفا  منشور 
جنبش  که  انتظار  این  و  باشد«57  مطالبات  و  سلیقه ها  همه ی  پاسخگوی 

55. 11 خرداد 1389
56. همان

57. بیانیه هجدهم، منشور جنبش سبز
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از  نوعی  بیافریند«58،  زیباتری  و  کاملتر  متن  خود  تکاملی  سیر  »در  سبز 
پذیرش تنوع نظرات در درون خود جنبش سبز را نشان می دهد. در عمل 
نیز همین اتفاق افتاد و ویراست دومی از این منشور عرضه شد. متاسفانه 
حصر ادامه ی این روند را متوقف کرد. منشور جنبش سبز در اینترنت قابل 
دسترسی است و در اینجا قصد این نیست که بند بند آن مورد تحلیل قرار 
بگیرد. هرچند که توجه و بررسی دقیق آن برای کسانی که به جنبش سبز 
عالقه داشته و یا به دنبال شناخت گفتمان آن هستند، ضروری است، در 
اینجا با توجه به آن که سیر اندیشه و گفتمان میرحسین مدنظر است به ذکر 
تفاوتی مهم میان دو ویراست منشور قناعت می شود. یکی از تفاوت های 
به  رحمانی«  دین  حضور  »استمرار  که  است  این  ویراست  دو  این  میان 
»استمرار حضور ایمان« تغییر می کند و راه تقویت ارزش های دینی را از 
طریق »تحکیم وجه اخالقی، بینش و کنش پیروان همه ی ادیان توحیدی 
کشور« به جای »تحکیم وجه اخالقی دین مبین اسالم و نظام جمهوری 
اسالمی« ممکن می داند. ضمنا به پرهیز از تعصبات نابجا نیز اشاره می شود. 
پرهیز از اکراه مردم به تقید به مرام، مسلک و رویه ی خاص و همچنین 
از  دینی  نهادهای  استقالل  حفظ  و  دین  از  ابزاری  استفاده ی  با  مبارزه 
حکومت نیز مورد اشاره ی هر دو ویراست این منشور بوده است. بنابراین 
مشاهده می شود که آن چه تحت عنوان اسالمیت در بخش پیشین به آن 
ایمانی بدل می شود که در  پرداخته شد کمابیش به یک عنصر معنوی و 
عین داشتن عناصر رهایی بخش در سطح کنش گری بعنوان یک پشتوانه ی 
نمی دهد.  حکومت  توسط  شدن  تحمیل  و  شدن  ابزار  به  تن  اخالقی، 
اگر از المان های هویتی در جنبش سبز از منظر میرحسین گذر کنیم، در 

58.. همان

هویت
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رویکردهای سیاسی ارائه شده توسط او نیز ردپای نگرش کلی او به مسئله ی 
از  برونرفت  برای  راهکارهایش  از  او در یکی  قابل مشاهده است.  وحدت 
وضع آن زمان کشور، تدوین قانون شفاف برای انتخابات ها را عنوان می کند 
و  آراء  در  تفاوت  علی رغم  را  ملت  همه ی  باید شرکت  اعتماد،  جز  به  که 
اندیشه ها تضمین کند. وی فراگیری و دربرگیری انتخابات را تا حد پذیرش 
بسط  الگو  عنوان  به  انقالب  اولیه ی  مجالس  مثل  مختلف  عقاید  حضور 
رسانه ای  و  فکری  انحصار  هرگونه  که  می کند  اعالم  او صراحتا  می دهد. 
فیزیکی  حذف  با  سبز  جنبش  که  می گوید  وی  شود.  نفی  باید  سیاسی  و 
هر اندیشه و دیدگاهی نیز مخالف است. میرحسین آن جایی که از آزادی 
زندانیان سیاسی صحبت می کند نیز هیچ قید و استثنایی به کار نمی برد.59

اقلیت ها60 نیز مورد توجه قرار می گیرد باز همین رویکرد  آنجا که مسائل 
از حقوق زنان، نفی  کلی دیده می شود. در منشور جنبش سبز بر حمایت 
هرگونه تبعیض جنسیتی و حمایت از حقوق اقلیت ها و اقوام61 و همچنین 
مذاهب62 تاکید ویژه می شود و دفاع از کرامت انسانی را فارغ ایدئولوژی، 
مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی اولین ارزش اجتماعی جنبش 
برداشته  نیز  مرسوم  بحث های  از  فراتر  گامی  اینجا  در  اما  می داند.  سبز 
می شود و تحقق حقوق قانونی و احترام اخالقی اقلیت های دینی و مذهبی 
و قومی را از طریق »زمینه سازی برای مشارکت فعال و نهادمند آنان در 
ایرانی  مشترک  هویت  بر  تاکید  با  کشور«،  در  سیاسی  تصمیم گیری های 

59. در عمل نیز در جریان جنبش سبز پیام ها و محکومیت ها توسط میرحسین همین امر را 
ثابت می کند. مثال وی یکی از تنها کسانی بود که به اعدام ابهام برانگیز چندتن از فعالین کرد 

نیز اعتراض کرد. 
60. الزم به ذکر است که منظور از اقلیت در اینجا به هیچ عنوان بحث کمیت و تعدادی نیست. 

61. ویراست اول منشور جنبش سبز 
62. ویراست دوم منشور جنبش سبز

هویت



اکنون جنبش سبز

74

مد نظر قرار می دهد. این مسئله را می توان در پیوند با تاکید او بر بحث 
نظام شورایی در اوایل انقالب فهمید. میرحسین می گوید که شوراها بسیار 
پیوست، می توانند  به وقوع  تقلیل یافته  به صورت  از آن چه در عمل  فراتر 
شدن  مردمی تر  به  محلی«63  حکمرانی  نظام های  اختیارات  »افزایش  با 
دهند.64  پوشش  زیادی  حد  تا  را  قومیت ها  مسائل  و  کرده  کمک  نظام 
فراتر از بحث هویتی جنبش سبز و رویکردهای سیاسی آن، میرحسین در 
فرازی درخشان که به نوعی هدف غایی جنبش سبز را نیز نشان می دهد 
می گوید که »پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی شکست بخورد. 
همه باید با هم کامیاب شویم، اگرچه برخی مژده ی این کامیابی را دیرتر 
درک کنند.«65 بنابراین نیازی به شرح بیشتر نیست که از نظر میرحسین 
سیاست یک راه و سیر تاریخی در مسیر تحقق آرمان ها )در اینجا به صحنه 
آمدن رنگ های مختلف به صورت آمیخته با یکدیگر( است که نفع عام و 
عمومی را در ورای سلیقه ها و گرایش ها دنبال می کند. این راهی است که 
حتی نفع همان گروه هایی را دنبال می کند که در این لحظه در مقابل این 
راه موضع گیری کرده اند. میرحسین تاکید دارد که »تنها راه بهره مند شدن 
این است که همه با هم بهره مند شوند«66. بنابراین در اینجا بار دیگر اسالم 
مدنظر او را نه بعنوان یک عنصر تحمیلی و اجباری بر شهروندان بلکه بعنوان 
یک جهان بینی پشتوانه ی کنش سیاسی مالحظه می کنیم. او متاثر از آنچه 
الگوی دینداری بزرگ امام صادق می خواند که »در خانه ی خدا می نشیند و 
بـا منکر خدا حکیمانه گفتگو می کند«67، حقیقت خانه ی خدا را همان قلب او 
63. مانیفست اقتصادی موسوی، 28 فروردین 1388 و منشور حقوق بشر، 27 اردیبهشت 1388

64. دیدار با فعالین احزاب، 3 اردیبهشت 1388 و دیدار با دانشجویان، 19 بهمن 1388
65. بیانیه سیزدهم
66. بیانیه شانزدهم

67. همان

هویت
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می داند که »برای همگان جا دارد و برای همه حق قائل است؛ حق زیستن، 
حق شنیدن، حق برگزیدن، حق اشتباه کردن، حق بزرگ بودن«68. بنابراین 
کوچک  آن  با  تقابل  در  و  می داند  تفاوت ها  پذیرش  را  بزرگی  میرحسین 
نیست«69.  دیگری  برای  جایی  ظرفش  »در  که  می کند  معرفی  کسی  را 

ب( تاکتیک های مشروع برای جنبش کدامند؟
میرحسین از ابتدا در درون جنبش به همراهان جنبش توصیه هایی می کند. 
این  به  را  بحث  این  وی  است70.  کور  حرکات  با  او  اصلی  مرزبندی  اما 
صورت تدقیق می کند که حرکت سیاسی در چارچوب های قانونی و مشروط 
البته  وی  شود.  دنبال  برخورد«71  عدم  و  بودن  »مسالمتآمیز  اصل:  دو  بر 
اما  می پذیرد  بودن  »بت شکن«  عنوان  تحت  را  بودن  رادیکال  نوعی  به 
البته این شیشه شکنی و حمله به  با »شیشه شکن«ی مرزبندی می کند72. 
خوابگاه ها و اعمال این چنینی را نیز به خود متقلبان و دروغ گویانی نسبت 
که  می کند  تاکید  وی  کرده اند.  صف آرایی  ملت  مقابل  در  که  می دهد 
»کسانی که آشوب و تخریب اموال خصوصی و عمومی می کنند و فضای 
نیستند73  ما  از  می برند«  هرجومرج  سوی  به  و  می کنند  متشنج  را  جامعه 
با روش های صلح آمیز و دوری  ادامه ی اعتراضات  بار دیگر مردم را به  و 
شوند. خنثی  فریبکارانه«  »نقشه های  این  تا  می کند  توصیه  خشونت  از 

میرحسین البته در مورد نفی خشونت و ساختارشکنی از منظری فایده گرایانه 
نیز استدالل می کند که »خشم همچون مرکبی است که نهایتا خود سوار را 

69. همان
70. همان

71. بیانیه اول
72. بیانیه دوم

73. سخنرانی در تظاهرات 25 خرداد
74. بیانیه سوم

هویت
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به زمین میزند«74. میرحسین می گوید که مردم حق دارند عصبانی شوند اما 
این تغییری در تبعات خشم ایجاد نمی کند. وی میزان نتیجه گیری از مبارزه 
را متناسب با میزان صبر و خرد می داند و بنابراین همراهان جنبش سبز را 
به خردمندی دعوت می کند که »نه تنها میان خوب و بد، بلکه میان خوب و 
خوب تر و بد و بدتر بتواند انتخاب کند«75. درواقع خردمند از نظر میرحسین 
کسی است که با دوری از خشونت وضعی بهتر از امروز را در نظر بگیرد 
اما  است  باریکی  مرز  باشد.  نیز حساس  امروز  از  بدتر  به وضعی  نسبت  و 
میرحسین محافظه کاری را ترویج نمی دهد، یعنی نمی گوید که مردم بخاطر 
ترس از بدتر شدن وضع از استیفای حقوق خود منصرف شوند، بلکه می گوید 
که باید صبوری و دانایی به کار گرفته شود تا بدون پرداختن هزینه های 
سنگین سرنوشت خود را بهبود بخشیم. به بیان دیگر میرحسین پرهیز از 
رفتارهای ساختارشکنانه و خشن را به دلیل اینکه تصویر روشنی از آن در 
دست نیست خردمندانه می داند. بنابراین آن چه تحت عنوان عقالنیت مسیر 
سبز بیان می شود پرهیز از افراط و تفریط است، به این دلیل که هر افراطی 
راه را برای یک تفریط باز می کند و پشت هر تندروی یک عقب نشینی است.

سوم( بیگانگان چه ربطی به جنبش سبز دارند؟
با  جدی  مرزبندی  موسوی  میرحسین  گفتمان  در  موکد  تاکیدات  از  یکی 
مداخله ی خارجی و بیگانگان است. وی موج سبز مردم را خواست مستقل 
جهانی(  )قدرت های  دیگران  مداخله ی  به  که  می داند  داخلی  حق  به  و 
خوش آمد نمی گوید.76 او معتقد است که برخالف انگاره های ساده انگارانه ای 
یاری  به  بشر  حقوق  براساس  دیگر  کشورهای  گویی  آن ها  مطابق  که 

74. بیانیه سیزدهم
75. همان

76. بیانیه سه

هویت
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بینالملل«77  روابط  در  قدرت  اصالت  ملت های مظلوم می شتابند، »مطابق 
هر کشوری به دنبال منافع ملی خودش است، بنابراین امید یاری آن ها را 
داشتن صحیح نیست. در جایی دیگر نیز از این منظر که مداخله ی بیگانگان 
و رسانه های خارج از کشوری حرکت در مسیر اصالح جامعه را در چارچوب 
مبانی نظام جمهوری اسالمی را دشوار می سازد، به مرزبندی با آن ها اقدام 
می کند، هرچند که علت رجوع به آن ها را نیز اساسا برخوردهای غیرقانونی 
و خبرسازی یکسویه ی رسانه های دولتی می داند.78 درواقع از نظر میرحسین 
هم »یاران جاهل« و هم با دشمن خارجی و برخی دولت های بیگانه در پی 
آن هستند که مطالبات مردم را به خوارج بیرون از نظام نسبت دهند.79 در 
اینجا مشاهده می کنیم که دیگری های جنبش سبز چگونه به یکدیگر پیوند 
بیگانگان که به واسطه ی تقویت جریان هایی در داخل  می خورند. درواقع 
عمل می کنند که ما را از مسیر تاریخی خود در تحقق اهداف تاریخی خویش 
دور می کنند. میرحسین فراتر از این مسائل به طرز متمایزی، نمود وابستگی 
به بیگانگان را بدل شدن »بازار اسالمی ما به بازار مکاره برای کاالهای 
مناسبات  به  را  وابستگی  مسئله ی  اینجا  در  و  می کند  معرفی  بیگانه«80 
اقتصادی نیز پیوند می زند که ناشی از اندیشه ی اقتصادی تولیدمحور اوست.

بحث  پس وپشت  و  است  صوری  مرزبندی های  این  از  فراتر  مسئله  اما 
میرحسین یک رویکرد و اصل اساسی و مشخص نسبت به سیاست دیده 
می شود. میرحسین مبنای فعالیت سیاسی را این می داند که در خالل آن 
که  را  تصور  این  وی  شود.  تحمیل  مردم  به  اضافی  هزینه ی  هیچ  نباید 

77. بیانیه هفدهم
78. بیانیه هفتم

79. بیانیه هشتم
80. بیانیه هفدهم

هویت
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نفع  به  محروم  قشرهای  ویژه  به  و  مردم  بر  خارجی  و  داخلی  فشارهای 
جنبش هستند )چراکه حکومت مرکزی را تضعیف می کنند(، ساده انگارانه 
و توجه صرف به منطق مبارزه می داند.81 وی متکی به فهم خود از زندگی 
کردن سیاست و زندگی کردن مسیر سبز برای تغییر معنای نظم مستقر، 
سبز  جنبش  و  مبارزه  از  می کند. هدف  مرزبندی  نگاه  نوع  این  با  صریحا 
نمیتواند به هیچ شکلی تحمیل رنج و مشقت را به مردم به دنبال داشته 
بلکه  دولت  یک  تحریم  نه  اقتصادی،  تحریم  می گوید  میرحسین  باشد. 
تحمیل رنج های بسیار بر مردمی است که مصیبت دولتمردان مالیخولیازده 
با کسانی است  اینجا مرزبندی میرحسین  در  نتیجتا  برایشان کافی است. 
که ذیل یک منطق مبارزه، ابایی از تحمیل هزینه و رنج به مردم ندارند.

81. بیانیه سیزدهم

هویت



مقدمه
پرمناقشه ترین  و  کلیدی ترین  از  رسمی  هنجارهای  و  قانون  مساله ی 
مهندس  سوی  از  شده  صادر  بیانیه های  سیر  در  که  است  انگاره هایی 
از  اهمیت  این  اعتناست.  و  توجه  مورد  سبز  جنبش  بستر  در  موسوی 
مساله ی  یعنی  سبز  جنبش  اولیه  و  محوری  موضوع  به  مربوط  سو  یک 
نسبت  جنبش  موضع  و  راهبرد  از  پرسش  به  دیگر  سوی  از  و  انتخابات 
باز می گردد. اساسی جمهوری اسالمی  قانون  پذیرش  یا عدم  پذیرش  به 

موضع موسوی نسبت به مساله ی قانون اساسی و سایر هنجارهای قانونی 
و رسمی کشور در طول جنبش سبز، در گرو برخی از رویه ها و موضوعات 
مساله ی  انتخابات،  ابطال  مساله ی  مثال  برای  می باشد.  جنبش  محوری 
مساله ی  مسالمت آمیز،  تجمعات  مساله ی  نگهبان،  شورای  به  شکایت 
از  و...  بازداشت شدگان  با  قضایی  برخوردهای  مساله ی  رسانه ها،  آزادی 
استفاده  به  نسبت  موسوی  موضع  با  که  است  رویداد هایی  محوری ترین 
با فراروی جنبش  از سوی دیگر  قانونی گره خورده است.  از ظرفیت های 
و  نظام  وجه جمهوریت  به  بازگشت  و محوری شدن  انتخابات  مساله ی  از 
تحکیم عدالت و آزادی، پرسش بنیادین تری در برابر موضع موسوی نسبت 
به قانون اساسی و سایر هنجارهای رسمی قرار می گیرد، پرسش از امکان 

تحلیل گفتمان بیانیه های میرحسین موسوی 
از منظر قانون اساسی
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و مطلوبیت بهره گیری از ظرفیت های قانونی در جهت پیشبرد جمهوریت، 
عدالت و آزادی. در کنار این موارد سومین مساله ای که از در موضع موسوی 
نسبت به مفهوم قانون اهمیت دارد، اصل حاکمیت قانون در وجه مبنایی 
آن است، این مساله با فاصله از دو مساله ی پیشین بیش از آنکه ناظر بر 
افق مفهومی  بیانگر  باشد،  قانونی و رسمی جمهوری اسالمی  هنجارهای 
و  است  آزادی  و  عدالت  تضمین  در  قانون  حاکمیت  اصل  به  نسبت  وی 
نشانگر اهمیت این اصل در منظومه ی سیاسی وی و ناظر به آینده است.

قانون  دربرابر  وی  موضع  نیز،  موسوی  اندیشه های  تحول  سیر  لحاظ  به 
اساسی و هنجارهای رسمی در طول جنبش سبز داللت های متفاوتی داشته 
تا سر حد تقدس  از یک سو و در مقطعی احترام به قانون اساسی  است. 
و خدشه ناپذیری فرض گرفته شده و ابزاری منطقی و راه حلی یکتا برای 
مکمل  به  بدل  قانونی  ظرفیت های  دیگر،  مقطعی  در  است،  بحران  حل 
با  وی  بیانیه ها،  اواخر  به  رسیدن  با  و  می شود  اعتراضی  شیوه های  سایر 
تقدس زدایی از قانون از امکان هرگونه بازاندیشی در هنجارهای رسمی و 
حتی امکان تغییر قانون اساسی به عنوان یک پیمان اجتماعی سخن می گوید.

نکته بسیار مهمی که در دغدغه های موسوی نسبت به مساله ی بازنگری 
در قانون اساسی مطرح می شود، اشاره ی وی در منشور )بیانیه ی هجدهم( 
و ویراست آن بر سر تعیین پیش شرط هایی در فرآیند بازنگری است. بنظر 
تجربه ی  از  ناشی  است  شده  مطرح  وی  سوی  از  که  توجهاتی  می رسد، 
آن  از  حاصل  عقبگرد های  و   68 سال  بازنگری  هیات  در  وی  حضور 
فرآیند مذاکره  آزاد،  امن و  فرآیند می باشد، پیش شرط هایی چون »فضای 
پرهیز  اجتماعی،  وگروه های  اقشار  همه  مشارکت  اجتماعی،  گفتگوی  و 

قانون
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که  پیش شرط هاست  این  جمله  از  زورگویی«  و  انحصارگرایی  تصلب،  از 
قریب به یک دهه ی قبل در مقام طرح امکان بازنگری در قانون اساسی 
قانون  مساله ی  به  موسوی  نگاه  واکاوی  می رسد  بنظر  است.  مطرح شده 
این  مغفول  از ظرفیت های  بهره گیری  آن،  از  متفاوت  تفسیر های  اساسی، 
سند و نهایتا مساله ی امکان اصالح و تغییر آن با توجه به پیش شرط های 
»سیاسی« مورد اشاره، برای ایران امروز که گفتمان اصالح قانون اساسی 
بیش از هر زمانی در حال طرح شدن است، راهگشا و درخور توجه باشد.

بیانیه اول
روند  این  شود  دیر  که  آن  از  بیش  می کنم  توصیه  مسووالن  »به 
آرای  از  امانتداری  قانون  خط  به  همگی  و  کنند  متوقف  فورا  را 
مشروعیت زدا ست.« عدالت  از  خروج  که  بدانند  و  بازگردند  ملت 

از منظر توصیفی، عبارت قانون در این بیانیه در کنار عبارت »امانتداری ازآرای 
ملت« قرار گرفته است، به طوری که صیانت از حق انتخاب کنندگان نوعی 
قانون گرایی تلقی شده است. در ادامه با پیش کشیدن عبارت »عدالت« به 
نوعی تناسب میان مفاهیم قانونگرایی، عدالت و مشروعیت اشاره می کند.

موسوی  مهندس  بیانیه ی  نخستین  که  متن  این  تفسیری،  منظر  از 
آن  تاریخی  زمینه ی  و  شده  منتشر   88 خرداد   23 در  می شود  تلقی  نیز 
موسوی،  گفتار  در  قانون گرایی  از  بحث  علی الحساب  که  می دهد  نشان 
انتخابات و صیانت از آرای ملت داشته باشد. اطالق به قوانین مربوط به 

بیانیه دوم
»ما به عنوان کسانی که به نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی آن پایبندیم 

قانون
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اصل والیت فقیه را یکی از ارکان این نظام می دانیم و حرکت سیاسی را در 
چارچوب های قانونی دنبال می کنیم »اینجانب امروز طی نامه ای تقاضای 
خودرا مبنی بر ابطال نتایج انتخابات اخیر به شورای نگهبان ارایه کردم و این کار 
را تنها راه حل برای بازگشت اعتماد عمومی وحمایت مردم از دولت می دانم.«

»ما از مسووالن درخواست کرده ایم که مجوز برگزاری یک راهپیمایی بزرگ 
در تمامی شهرهای کشوربه ما داده شود تا در طی آن مردم فرصتی برای 
نمایش مخالفت خود با شیوه برگزاری انتخابات و نتایج آن پیدا کنند. موافقت 
مسوالن با این امر می تواند بهترین راه حل برای مهار هیجانات فعلی باشد .«

از منظر توصیف متن کنارهم نهادن عباراتی چون نظام جمهوری اسالمی، 
بخش های  در  فقیه  والیت  اصل  به  خاص  اشاره ی  و  اساسی  قانون 
نگاه  در  مفاهیم  این  محتوایی  اهمیت  و  ارزش  از  نشان  بیانیه،  ابتدایی 
شورای  به  انتخابات  ابطال  جهت  نامه ای  ارایه ی  همچنین  دارد.  موسوی 
از  بهره گیری  از  حکایت  عمومی،  اعتماد  بازگشت  بر  تاکید  با  نگهبان 
اعتقاد  و  نگهبان(  )شورای  مناقشه  نهاد  با  مخاطبه  و  قانونی  ظرفیت های 
با تاکید بیشتری دارد، درخواست مجوز  از ظرفیت های قانونی  به استفاده 
از وزارت کشور به عنوان طرف مناقشه نیز بر همین مبنا تحلیل می شود.

جنبش  راه  آغاز  و  دوم  بیانیه ی  در  موسوی  مواضع  تفسیری،  لحاظ  به 
مجریان  دادن  قرار  مخاطب  بخصوص  قانونی  راهکارهای  به  نسبت  سبز 
ابتدا  موسوی  که  دارد  آن  از  حکایت  مناقشه،  محل  انتخابات  ناظرین  و 
را  قانونی  متعارف  هنجارهای  مسیر  در  حرکت  نخستین،  مراحل  در  و 
از  یکی  عنوان  به  فقیه  اصل والیت  بر  تاکید  است.  داده  قرار  اولویت  در 
نمی شود(  استفاده  پایبندی  واژه ی  از  عامدانه  می رسد  )بنظر  نظام  ارکان 
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کنترل  بیانگر  سو  یک  از  قانونی،  چهرچوب های  در  سیاسی  حرکت  و 
در  وسواس  دیگر  سوی  از  و  است  موسوی  سوی  از  اوضاع  سیاسی 
می کند.  نمایان  وی  سوی  از  را  احیتاط  نوعی  از  حکایت  واژه ها  انتخاب 

بیانیه سوم
روشنی  به  دوشنبه   - روز  تجمع  در  تهران  فهیم  مردم  که  »همانگونه 
و  انتخابات  برگزاری  ناسالم  روند  به  آرام  اعتراض  پی  در  ما  دادند  نشان 
هستیم  راهکارهایی  اساس  بر  آن  تجدید  و  انتخابات  ابطال  تحقق هدف 
کند.« تضمین  را  پیشین  انتخابات  فضاحت بار  تقلب های  تکرار  عدم  که 

عبارات فوق در متن بیانیه ی سوم و بکارگیری عبارت های اعتراض آرام، 
روند ناسالم، ابطال وتجدید انتخابات و تضمین سالمت انتخبات در آینده، 
از سیر معضل و  از توصیف موسوی  از منظر توصیفی نشان  همه و همه 
نسبت استفاده از ظرفیت های قانونی را دارد. بر اساس این تحلیل موسوی، 
تقلب فضاحت بار را مساله ی اصلی دانسته و دو راهکار اعتراض آرام و ابطال 
و تجدید انتخابات را در کنار هم به عنوان راه حل معرفی می کند. تاکید 
بر واژه ی »راهکارها« نشان از آن دارد که او در پی بازتعریف هنجارها و 
سازوکارهایی قانونی است که بتواند ضامن سالمت انتخبات در ایران باشد.

اما از نگاهی تفسیری و فرامتنی، دغدغه ی موسوی نسبت به تضمین سالمت 
انتخابات در آینده و عدم تکرار مسایل سال 88، بیانگر فراروی وی از مساله ی 
یک انتخابات مشخص و نگرانی بلند مدت نسبت به نهاد انتخابات در ایران است.

بیانیه پنجم
طریق  از  را  خود  شکایت  شرایط  این  در  که  می شود  خواسته  ما  »از 
خود  عملکرد  در  شورا  این  که  آن  حال  کنیم،  پیگیری  نگهبان  شورای 
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اثبات  به  را  بی طرفی خود  انتخابات عدم  از  بعد  و چه  قبل، چه حین  چه 
است.« بی طرفی  رعایت  داوری  هر  در  اصل  نخستین  و  است  رسانده 

توانمندی هایتان  بر  تکیه  و  آینده  به  امید  و  خداوند  به  توکل  »با 
آزادی های  براساس  نیز  این  از  پس  را  خود  اجتماعی  حرکات 
کنید.« پیگیری  خشونت  از  امتناع  اصل  و  اساسی  قانون  در  مصرح 

در  آرامش  برقراری  برای  می کنیم  توصیه  اندرکاران  دست  به  »ما 
مسالمت آمیز  تجمع های  امکان  اساسی  قانون   27 اصل  مطابق  خیابان ها 
و  کنند  تشویق  را  گردهم آیی هایی  چنین  بلکه  کنند،  فراهم  تنها  نه  را 
سازد.« رها  کردن ها  عمل  یک طرفه  و  بدگویی ها  قید  از  را  صدا وسیما 

بیانیه ی پنجم از جهات مهمی در خور توجه است. موسوی که 6 روز قبل در 
24 خرداد 88 و در متن بیانیه ی دوم خبر از ارسال نامه ای به شورای نگهبان 
مبنی بر ابطال انتخابات داده بود، در 30 خرداد 88 در متن بیانیه ی پنجم، به 
صراحت ، پیگیری شکایت از طریق شورای نگهبان را به دلیل عدم بی طرفی 
این نهاد، بالموضوع دانسته و با تاکید به تکیه بر توانمندی های اجتماعی و پیش 
کشیدن پررنگ تر اصل 27 قانون اساسی و امکان تجمع های مسالمت آمیز، 
)تا پیش از این به صورتی کمرنگ از درخواست مجوز برای تجمع سخن 
اعتراضات را در بستر خیابان جستجو می کند.  ادامه ی  به میان آمده بود( 
از منظر تفسیری اما بنظر می رسد، دلیل این تغییر لحن در بهره گیری از 
روزه،   6 فاصله ی  در  موسوی  مهندس  بیانیه های  در  قانونی  ظرفیت های 
شدت سرکوب های حاکمیت در خیابان نسبت به معترضان باشد، چه آنکه 
معترضین  برای  نیز  تسلیتی  پیام  موسوی  پنجم،  بیانیه ی  صدور  از  پیش 
جانباخته ارسال می کند. همچنین این تغییر لحن را نیز در زمینه ی حوادث 
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جمعه ی  نماز  سخرانی  به  موسوی  پاسخ  چهارچوب  در  می توان  تاریخی 
تهدید  و  خیابانی  اعتراضات  با  وی  حجت  اتمام  و  خرداد   29 در  رهبری 
معترضین نیز تحلیل کرد. به هر روی نسبت میان عدم رواداری حاکمیت 
و  قانونی  درخواست های  نشدن  شنیده  و  سو  یک  از  معترضین  دربرابر 
مسالمت آمیز موسوی از سوی دیگر، با تغییر لحن وی نسبت به بهره گیری 
برای  خیابان  ظرفیت  بر  تاکید  شدن  پررنگ  و  قانونی  ظرفیت های  از 
ست. توجه  درخور  رسمی،  نهاد های  از  شکایت  درکنار  اعتراضات  تداوم 

بیانیه ششم
»به کسانی که مردم را به خاطراظهارنظر قانون شکن نامیده اند خبر می دهم 
از  اساسی  قانون  و نقض صریح اصل 27  اعتنا  بزرگ عدم  بی قانونی  که 
است.« مسالمت آمیز  اجتماعات  برای  مجوز  صدور  عدم  در  دولت  سوی 

درخواست های  حالت  از  ششم،  بیانیه ی  در  استفاده  مورد  عبارات  و  لحن 
مجددا  اگر  اینجا  می شود،  بدل  هشدار  فرم  به  و  شده  خارج  قاونونی 
قرار  تاکید  مورد  را  آمیز  مسالمت  و  آزاد  تجمعات  و   27 اصل  موسوی 
به  پاسخی  می رسد  بنظر  بزرگ،  بی قانونی  واژه ی  از  استفاده  اما  می دهد 
اتهامات حاکمیت نسبت به زورآزمایی خیابانی و به تعبیر آن ها بی قانونی 
به  درخواست  از  موسوی  لحن  چرخش  صورت  هر  در  باشد.  معترضین 
بنظر می رسد. قابل درک  با شدت سرکوب ها  مقابله ی کالمی  و  هشدار 

پیام به ایرانیان خارج از کشور
مشاهده  بین المللی  رسانه های  طریق  از  نیز  شما  چنانچه  »متأسفانه 
در  مصرح  آزادی های  و  اساسی  قانون  صریح  نص  برخالف  می کنید، 
شما  جمله  از  و  ملت  با  من  ارتباطات  امکانات  کلیه ی  اسالمی  جمهوری 
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می شود.« سرکوب  مردم  مسالمت آمیز  اعتراضات  و  شده  قطع  عزیزان 
موسوی در پیامی به ایرانیان خراج از کشور، باز هم اعتنا به هنجارهای حقوقی 
و هشدارهای قانونی را رها نمی کند و متناسب با مخاطب خاص پیام، اینبار 
قطع ارتباطات خود با ملت را خالف نص صریح قانون اساسی می داند، هرچند 
مشخض نمی کند که کدام اصل از قانون اساسی صراحتا آزادی ارتباطات را 
شناسایی کرده است و اساسا منظور وی از ارتباطات چیست، بنظر می رسد 
حفظ لحن حقوقی برای وی اهمیت بیشتری داشته است تا دقت های قانونی. 

بیانیه هفتم
»در حالی که مقامات کشور و رسانه های دولتی مرتبًا بر قانون و اجرای آن 
تأکید می کنند و معترضان به تقلب وسیع صورت گرفته در انتخابات به قانون 
شکنی متهم می شوند، چنین برخوردی با روزنامه ای که با اخذ مجوز قانونی 
شروع به انتشار نموده و مسئوالن، دبیران، خبرنگاران و کادر فنی و اداری آن، 
غیرقابل درک است، مگر با قبول آنکه برای عده ای حاکمیت قانون تا جایی 
پذیرفته است که برای محدود کردن اعتراض مخالفان باشد و نه چیزی دیگر «.

»ضمن اعتراض شدید به تداوم این رویه های غیرقانونی، بر حق ملت ایران در 
استفاده از ظرفیت های قانون اساسی برای ابراز مخالفت با آنچه در انتخابات 
اخیر و پس از آن روی داده تأکید می نمایم و آن را جزء الینفک حقوق آن ها 
بر اساس این سند میثاق ملی می دانم و بر پیگیری آن اصرار می ورزم.«

در یبانیه ی هفتم نیز روشن است که اتهامات بسیاری از وی حاکمیت و 
رسانه های آن درباره ی قانون شکنی معترضان مطرح است، و موسوی مجددا 
در مقام پاسخ گویی بر می آید، با این تفاوت که اینبار روشن تر از قبل با بیان آنکه 
مفهوم حاکمیت قانون بدل به شمشیر دولبه ای برای محدود کردن مخالفان 
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گشته است، حاکمیت را متهم به دارا بودن استادتاهای دوگانه می کند. با این 
حال تاکید مجدد وی بر ظرفیت های قانون اساسی برای ابراز مخالفت همچنان 
حکایت از تالش موسوی برای پیوند خود با باالترین سند رسمی کشور دارد.

بیانیه نهم
حل  راه  که  داریم  قـرار  خـود  کشـور  تاریخ  از  گره های  و  برهه ها  »در 
همیشه  قانون  است!  درست  اسـت.   قـانون  مـا  مشکالت  از  بسیاری 
اجتماعی است  قراردادی  قانون عرفی  نیسـت. درسـت  است!  بـی عیـب 
تا  تنها  آن  رعایت  می بندند  با هم  انسانها  که  پیمانی  و  عهد  ماننـد  به  و 
زمانی الزامی است که طـرف مقابـل نیـز بـه آن پایبند باشد. درست است! 
مخالف شما قانون اساسـی را  زیر پا می گذارد، به خالف نص این میثاق 
ملی شما را از حق برگزاری اجتماعات محروم می کند، بلکه حتی اگـر  به 
نشانه ی اعتراض پارچه ای سبز به دستتان ببندیـد بـه  رغم اصول متعدد 
حفظ  مسئول  که  کسی  آن  خود  عادی،  بیشمار  قوانین  و  اساسی  قانون 
اسـت!« درسـت  می دهد.  قرار  شتم  و  مورد  ضرب  را  شما  است  امنیت 

در بخش های مهمی از بیانیه ی نهم، موسوی به طوری روشن دیدگاه نظری 
خود را نسبت به مفهوم قانون بیان می کند. لحن جمالت حکایت از پذیرش 
انتقاداتی است که ظاهرا اینبار از سوی حامیان موسوی به خود وی بر سر 
اصرار مکرر در بازگشت به قانونگرایی است. وی قانون را پیمانی اجتماعی 
دانسته که مراعات آن را تا زمانی معقول می داند که طرف قراداد نیز به آن 
پایبند باشد. این بیان، مجددا تغییری در مواضع موسوی نسبت به استفاده 
از ظرفیت های رسمی قانون اساسی است. باید روشن شود که آیا بیان این 
عبارات با تکرار واژه ی درست است، صرفا نشان از نوعی همراهی مقطعی و 
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زبانی وی با منتقدان است و یا چرخشی استراتژیک و مبنایی در مواضع وی 
نسبت به مراعات راهکارهای قانونی؟ این بیانیه در دهم تیر ماه 88 منتشر 
شده و بیانیه ای نسبتا مفصل نیز محسوب می شد و ذکر عبارات فوق در 
بخش هایی از بیانیه است که موسوی به نوعی در پی واگویه ای منتقدانه با 
راهکارهای خود می باشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که وی علی رغم این 
بازنگری انتقادی مجددا، احترام به جسد قانون را نیز مورد تاکید قرار می دهد.

دیدار با خانواده سهراب
از  اگر  کنیم.  را عملیاتی   اساسی  قانون  مغفول  »می خواهیم ظرفیت های 
لجام گسیخته  آنارشی  با یک  اساسی خارج  شویم جامعه  قانون  چارچوب 
بود.   خواهد  غیرقابل پیشبینی  آن  کردن  جمع  که  شد  خواهد  رو به رو 
تا  کنند  حرکت  اساسی  قانون  چارچوب  در  باید  نیروها  همه   بنابراین 
برسانند.  حداقل  به  را  شده  تحمیل  شبه کودتای  فضای  این  خسارت های 
راه سبز امید رنگ سبز نماد این  راه و مطالبه اجرای بدون تنازل قانون 
خودمختار   و  خودجوش  اجتماعی  شبکه های  و  است  آن   شعار  اساسی 
هستند..« جنبش   این  بدنه ی  جامعه،  سطح  در  گسترده  و  بی شمار 

فرازهای فوق در دیدار با خانواده ی سهراب اعرابی از شهدای جنبش سبز 
به  موسوی  بازگشت  است.  شده  بیان  جامع  منشوری  تدوین  درباره ی  و 
موضع استفاده از ظرفیت های قانونی اساسی، و تاکید و نگرانی وی بر غیر 
قابل پیش بینی شدن اوضوع در صورت عدم توجه به راهکارهای قانونی و 
حداقل کردن خسارت ها نشان می دهد که بازگشت وی به این موضع در 
این بیانات دست کم دو دلیل داشته است، اول تشدید سرکوب ها و باالرفتن 
و  موسوی  کنترل  از  اوضاع  خروج  در  دغدغه  ایجاد  و  کشته شدگان  آمار 
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منشور. عنوان  تحت  سندی  در  معقول  و  جامع  مواضع  اتخاذ  لزوم  دوم 
بیانیه  یازدهم

برای  اساسی  قانون  کـه   حقـوقی  نخسـت  درجـه ی  در  حقوق؟  »کدام 
مردم در نظر گرفته اسـت و مطالبـه  برای اجرای بی کم و کاست و بـدون 
تنـازل آن. آری! در قــانون اساســی بــرای اداره ی برخــی از شــئون 
کشــور  راهکارهایی ارائه شده است که شاید زمانی پاسـخگوی  مقتضیات 
جامعه و جهان ما نباشد. امـا در بخـش هـایی  دیگر از همین قانون راه 
روشن اصالح آن هـا پـیش بینـی شده است. در میثاق ملی مـا مشـروعیت 
کـه   جائی  تا  است،  مردم  اعتماد  و  رأی  به  متکی  ارکـان حکومت  همـه 
نظارت ناپذیری  نهـاد   حتـی  دیـد  خـواهیم  شـود  مالحظـه  دقیـق  اگر 
قانون  در  آری!  نیست.  دور  به  مردم  نگاه  هیمنه  از  نگهبان  چون شورای 
اساسی وظایفی سـنگین،  از جمله وظیفه نظارت بر انتخابـات بـر عهـده 
شـورای  نگهبان قرار گرفته است؛ انسان های غیرمعصـومی کـه ممکن 
در  .اما  شوند  قدرت  وسوسـه   دچـار  و  بیفتند  گناه  و  خطا  دام  در  است 
از  اجتماعات  برگزاری  که  می شود  اعـالم   بـه صـراحت  قـانون  همـین 
سوی مردم آزاد است.  اگر تنها همین اصل از میثاق ملی ما بـه درسـتی 
اجـرا شود حتم داشته باشید که هیچ یک از ارکـان حکومـت هرگز امکـان 
پر  ما  اساسی  قانون  نمی کند.  پیـدا   را  خـود  موقعیـت  از  اسـتفاده  سـوء 
گاهی  مسئولین  نرسیده اند؛  فعلیت  بـه   هنـوز  کـه  است  ظرفیت هایی  از 
عنـوان  بـه  گـویی  کـه  می کنند  برخورد  گونه ای  بـه   حقیقـت  ایـن  با 
امـری  مستحب مخیرند همچنـان اسـتفاده هـای بیشـتری از  ذخائر قانون 
اساسی ببرند. نه! هرگز چنین نیست. آن هـا  مکلفند که این ظرفیت ها، آن 
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هم تمامی این ظرفیت هـا را به فعلیت برسانند. قانون اساسی مجموعه ای 
و  اشخاص   منافع  که  آن  از  بخش هایی  روی  بر  نباید  و  است  یکپارچه 
تاکید  اغراق آمیز  صـورت   بـه  مـی کنـد  تـامین  را  خـاص  گروه هایی  یا 
است معطل  گرفته  دربر  را  مردم  دیگـر کـه حقـوق  و بخش هـایی  شود 
باقی بماند، یا ناقص بـه اجرا درآید. پس از سی سال ما هنوز بـا اصـولی 
اجرایشـان دست  از  گفـتن  روبرو هستیم که سخن  ملی  میثاق  ایـن   از 
جمهوری  با  گوینده  گویی  که  به صورتی  می آورد،  به خشم  را  اندرکاران 
اسالمی مخالفت کرده است. تـأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی، رفـع 
تبعـیض، امنیـت  قضایی و برابری در مقابل قانون، تفکیک ناپذیری آزادی،  
جان  حیثیت،  مصـونیت   یکـدیگر،  از  کشـور  ارضی  تمامیت  و  استقالل 
ممنوعیت  مطبوعات،  آزادی  عقایـد،   تفتیش  ممنوعیت  اشخاص،  مال  و 
و  احـزاب  آزادی  تجسس،  گونه  هر  و  سمع  اسـتراق   نامـه هـا،  بازرسی 
در   دولتی  دریافت های  تمرکز  اجتماعات،  برگزاری  آزادی  جمعیـت هـا،  
هیئت  با  حضور  آن  به  رسیدگی  و  سیاسی  تعریف جرم  خزانه داری کل، 
منصفه، آزادی بیان و نشر افکار در صـدا و  سیما و بی طرفی آن و . . . 
از قانون  اساسی ما را به خود اختصاص دادهاند؛  هر یک اصولی روشن 
اصـولی کـه بـه  راحتی و صراحت نقض می شوند و یا به صورتی نـاقص 
وبراساس تفسیرهای مخالف با روح این میثـاق ملـی بـه  اجرا درمی آیند.«

در بیانیه ی یازدهم موسوی بار دیگر با تاکید بر ظرفیت های مغفول قانون اساسی 
و به فعلیت نرسیدن آن ها بر لزوم بهره گیری از این ظرفیت های اشاره می کند 
و با تاکید بر اصل 27 و برگزاری تجمعات آزاد، این اصل را شاه کلید تضمین 
حاکمیت قانون و ابزاری موثر برای جلوگیری از سو استفاده ی مسولین می داند.  
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بیانیه چهاردهم
»بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی یـک راهبـرد  کلیدی برای ساختن 
تاریکی قدم نمی گذاریم و میراث های  با چنین راهبردی مـا در  فرداست. 
از  مبارزات نسل های پیشین را به هیچ تقلیل نمی دهیم.  بـه جـا مانـده 
خود  زندگیهای  بـا  بمانـد  جـا  که  خواسته هایمان  و  آرمان ها  از  آنچه  هر 
چیزی،  آن  تمام  هرگز  ظاهری  سـاختار  زیرا  می آوریم،  دست  به  را  آن 
دارد.« واقعیت  جامعه  در  که  نیست  چیزی  آن   اصـلی  قسـمت  بلکـه 

قانون  تنازل  بدون  اجرای  پرکاربرد  انگاره ی  بیانیه چهاردهم موسوی  در 
مساله  این  با عطف  و  کرده  تشریح  پیش  از  تر  روشن  بار  این  را  اساسی 
برای  کلیدی  راهبردی  را  اساسی  قانون  تنازل  بدون  اجرای  آینده،  به 
ساختن فردا می داند، نکته ی مهم دیگری که در این فراز قابل اعتناست، 
بکارگیری عبارت قدم گذاشتن در تاریکی است، گویی مساله ی بازگشت 
است  از سردرگمی  گریز  برای  چراغی  آن  تام  اجرای  و  اساسی  قانون  به 
گیرد. قرار  توجه  مورد  می بایست  جامع  منظومه ای  همچون  سند  این  و 

مصاحبه با جماران
»جناح ها و مسئولین مختلف به مذاقشان خوش می آید که تکه ای را برجسته 
این ها بخش های  نیست.  این درست  نمایند؛  را ضعیف  تکه دیگر  و  کنند 
بیـان،  )آزادی  آزادی ها  به  به هم پیوسته است.  مخصوصا بخش مربوط 
تجسس،  عـدم  اصـل  شـوراهـا،   ،)... عقیـده  آزادی  اجتماعـات،  آزادی  
مساله زبان های قومیت ها و آموزش آن هـا و...، این ها هیچ خطری را برای 
کشور ایجـاد نمـی کننـد بلکه وحدت بخش هستند. بنده نـوعی نمـی تـوانم 
بـا  سلیقه خود بگویم که اجرا یا عـدم اجـرای ایـن اصـل، صالح نیست 
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اما وقتی به قـانون  اساسی آن ها توجه می کنیم و به رویه هایی که بایـد 
بـه  آن رجوع کنند، نگاه می کنیم، می بینم که خشکتـر از  قانون اساسـی 
مـا در آن کشـورهـا وجـود دارد ولـی رویه هایی که برای نهادینه کردن 
شده  این  به  منجر  کرده،  پیدا  استقرار  کشورها  آن  در  مـردم سـاالری 
بــرای  مشــکلی  ســنتی،  خشــک  چــارچوب هــای  آن  تفسیر   که 
اروپایی  کشور  چنـد  نمونـه اش  نمی آورد.  وجود  به  آزادی  و  دموکراسی 
که اگر نگاه بکنید اصـول بسـیار سـنتی مبتنی بر نظـام شاهنشـاهی در 
آن هسـت. وی اضـافه  می کند: شکستن پی در پی نهادها یـا تخریـب 
قـوانین بخصوص قانون اساسی حالل مشکالت ما نیسـت. ایـن خودش 
می تواند یک نوع آشوب و آشفتگی را در کشور ایجاد کند. توجه به مسائل 
ما وجود  فرهنگ  و  تاریخ کشور  در  ریشـه داری که  اجتمـاعی -سیاسـی 
دارد، مهـم  است. مخصوصا اگر ما دقت بکنیم که خود قانون اساسی نیست 
که در حقیقت این مساله را ایجاد می کنـد بلکـه تلقی از قانون است که با 
تکیه بر نیروهای اجتماعی   و فرهنگی به این مشکالت عمق می بخشد. 
یک ذهنیت نقاد مردمی که نسبت بـه سرنوشـت خـود حساس هست، با 
استفاده از تمام فرصت ها بـرای جمـع شدن بر اصول قانون اساسی می تواند 
به ما مجال دهـد که ما تفسیرهای متعالی تر این قانون را اجرا نماییم. البته 
قانون اساسی هم وحـی آسـمانی نیسـت و بـر اسـاس مقتضیانت زمان 
می تواند در چارچوب پیش بینی شـده  مورد تجدید نظر قرار بگیرد. مهندس 
موسوی تاکید دارد: من مشکل را بیش از آنچه که فربه بودن یک اصل 
اجتماعی  از سنت های  برخی  در  ببینم  دیگـر   اصـل هـای  بر  و سنگینی 
فرهنگی می بیـنم  که با رویه های نادرست انباشت شده در طـول تـاریخ 
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و  ایجاد رویه های غلط جدید، به نوعی به کرختی رسـیده است. کرختی 
تنها به حکومت مربوط نیست. به کسـانی  که شهروند عادی هستند هم 
مربوط می شود. « در این مصاحبه موسوی با تقدس زدایی از قانون اساسی، 
این سند را وحی منزل آسمانی ندانسته و صراحتا از امکان تجدید نظر در 
موسوی  اشاره ی  این بخش،  در  توجه  درخور  نکته ی  آن سخن می گوید. 
مساله ی  با  رابطه  در  اساسی  قانون  پیش بینی شده ی  چارچوب های  به 
بازنگری است، این مساله به خوبی نشان می دهد که موسوی امکان اصالح 
است. پذیرفته  و  اساسی درک  قانون  از رهگذر خود  نیز  را  اساسی  قانون 

به مناسبت دهه فجر
»آنچه بعد از انتخابات دهم ریاست جمهـوری در کشـور  اتفــاق افتــاد و 
حرکــت عظیمــی را باعــث گردیــد و اندیشه های تازه ای در آن زاده شد، 
از این نظـر اهمیـت دارد که ممکن است به ما کمک کند تا مجـدداً بتـوانیم 
باز تفسیر نو »و زندهای را از قانون اساسی ارائه کنـیم.  تفسیری که بتواند 
مشکالت کشور را حل کند«. مساله ی برداشت های غلط از قانون اساسی و 
رویه های ناشی از بدفهمی از آن همواره مورد تاکید موسوی بوده است، اهمیت 
تفسیرهای متفاوت از قانون اساسی در نگاه موسوی در حدی است که به 
صورت انضمامی بارها مساله ی ارایه ی تفاسیر نو از آن را پیشنهاد داده است.

بیانیه هجدهم
نیز  سبز  جنبش  منشور  نخست  ویراست  که  هجدهم  بیانیه ی  در 
حل  راهکارهای  و  ریشه ها  برشمردن  با  موسوی  می شود،  محسوب 
طور  به  است.  پرداخته  نیز  قانون  بحث  به  مجددا  بخش،  چند  در  بحران 
می خوانیم: سوم  و  دوم  بندهای  در  قانون گرایی،  بخش  در  مشخص 
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»در این راستا، »اجرای بدون تنازل قانون اساسی« راهکار اصلی و بنیادین 
جنبش سبز است. این جنبش براین باور است که تنها با بازگشت به قانون 
و الزام نهادهای مختلف به رعایت آن و برخورد با متخلفان از قانون در هر 
موقعیت و جایگاه، می توان از بحران های مختلفی که دامن گیر شده است 
رهایی یافت و در راه ترقی و توسعه ی میهن گام برداشت. جنبش سبز در 
از  ابزاری  استفاده ی  به معنای  قانونگرایی  عین حال کامال توجه دارد که 
قانون وسیله ی  تا  آورد  باید شرایطی فراهم  نیست.  قانون توسط حاکمان 
اعمال خشونت های ناروا  موهن، نقض حقوق بنیادین شهروندان قرار نگیرد 
و خشونت، بی عدالتی و تبعیض قانونی نشود. قوانین کشوری و از جمله قانون 
اساسی متونی همیشگی و تغییرناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را داراست که 
با تصحیح سیر حرکتی خویش، به اصالح در قوانین جاری اقدام کند. اما باید 
توجه داشت که تنها تغییر و اصالحی در قانون اساسی مورد پذیرش است که 
در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه ی اقشار و گروه های 
اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد.«

از قبل به امکان تغییر قانون  با صراحتی روشن تر  در این بخش موسوی 
اساسی اشاره می کند، این اشاره به این دلیل اهمیت دارد که لحن موسوی 
در منشور، لحنی حداقلی و بر مبنای توافق بر کمینه ی اصول است، با این 
حال بحث از امکان تغییر قانون اساسی در چنین جایگاهی از اهمیت خاصی 
برخودار بوده است. نکته ی قابل ذکر دیگر اما پیش شرط ها و الزاماتی است 
به  می کند.  ذکر  اساسی  قانون  در  بازنگری  مساله ی  سر  بر  موسوی  که 
همه  مشارکت  و  اجتماعی  گفتگوی  چون  عباراتی  بر  تکیه  می رسد  نظر 
نسبت  وی  جانب  از  احیتاطی  اتخاذ  نوعی  به  بازنگری،  فرآیند  در  اقشار، 
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برای  اساسی  قانون  در  شده  پذیرفته  فرآیندهای  به  پیشین  اشاره ی  به 
بازنگری  تجربه ی  به  نسبت  وی  دغدغه ی  احتمال  طرفی  از  و  بازنگری 
قبل است که خود در آن هیات از اعضای تاثیرگذار بود. الزم به ذکر است 
بازنگری  مساله ی  طرح  از  پس  و  زمان  آن  در  که  انتقاداتی  از  یکی  که 
خسارت  تجربه ی  می گرفت،  قرار  تاکید  مورد   87 سال  در  رهبری  توسط 
بار بازنگری سال 68 بوده است، از همین رو حضور موسوی در آن هیات 
اساسی  قانون  به مکانیزم های پیش بینی شده در اصل 177  اشراف وی  و 
و  شیوه ها  مساله ی  در  وی  در  دغدغه  نوعی  ایجاد  باعث  بازنگری،  برای 
مکانیزم های بازنگری نیز شده است و احتماال به همین دلیل است که وی 
پیش شرط های مهمی را بر سر مساله ی بازنگری مورد تاکید قرار می دهد.

ویراست دوم منشور
در ویراست دوم منشور در بخش قانون، دو تغییر در متن مشابه قبلی ایجاد شده است: 
»قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی، متونی همیشگی و تغییرناپذیر نیستند. 
هر ملتی این حق را دارد که با بازخوانی تجربه خود و تصحیح سیر حرکت 
خویش، به اصالح قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و 
اصالحی در قانون اساسی واقعی و مورد پذیرش است که در فضایی امن و آزاد 
و در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروه های 
اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد.«

در  خود«  تجربه  »بازخوانی  عبارت  کردن  اضافه  تغییر  اولین 
افزودن  تغییر  دومین  و  بوده  خویش  حرکت  تصحیح  کنار 

شرط وجود فضای امن و آزاد در فرآیند بازنگری است.
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