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آنْ    ازمردم    های گوناگونالیه  گیرمچش  ت یو حماماه گذشته  یک »زن، زندگی، آزادی« در   خیزش  گسترشبا  

ی ایران،  جامعه  عمیق  اقتصادی و اجتماعی  هایبحراناست.    شدهبدل    مهمی  یدغدغهبه    این جنبشتداوم  

های  گستردگی خیزش، طرح شعارهایی در مخالفت قاطع با حاکمیت سیاسی و تظاهرات، اعتصابات و کنش

دهد تا از تبدیل آن به  میبه ما  این امکان را    ، در داخل و چه در خارج از کشورچه    ، گوناگون سیاسی روزمره

  نیآهنگ خودجوش اضربکنون  تا ام سیاسی را به مصاف طلبیده سخن بگوییم.  یک جنبش انقالبی که نظ

از    ش یاست که ب  ییهاگاهمحرکش تضادها و گره  ی روی که ن  یبوده است: جنبش  شتداوم   یجنبش ضامن اساس

اما    لیتحم  رانیا  یبر جامعه  ینظام -یمذهب  یدارهی چهل سال حکومت سرما انتظار  نمیکرده است.  توان 

جنبش    کی.  کند  نیکار تضم  انیحرکت آن را تا به پا  ییجنبش به تنها  کیآغازین  محرک    یروینداشت که  

  ای هکیو تاکت هایاستراتژ  ،هااستیکه الجرم به س  شودیرو مهانواع موانع روب  باخود    حرکت  ریدر مس  یانقالب

به    یاتازه  یها چهیدر  یطور که هر جنبش انقالب دارد. عالوه بر آن همان  ازیها نغلبه بر آن  یبرا   یگوناگون

م  یهاتوده  روی ن  دیگشایمردم  تجارب  زیخود  م  یاز  سر  پشت  اآموزدمی  گذاردیکه    ی هی دوسو  ندیفرا  نی. 

  یها تیفیکتواند  میو از دل آن    کندی مراحل بسط و گسترش جنبش عمل م  یدر تمام   وزاندنآموختن و آم

 .بودندناشناخته  پیش از آنکه  دیآ دیپد یدیجد

باشد  یجنبش انقالب نیکه باعث گسترش ااز آن شیمطرح شده که ب گوناگونی یکردها یچند هفته رو نیا در

مانعهم م  یچون  عمل  آن  مقابل  مقابلهکندیدر  نشان  یی کردهایرو  نیچنبا    ینظر  ی.  و    هاین سستددا و 

انقالبرشد یک  است.    ضروری ها  آن  یهایکاست از  یهابه نقد ضعف  تا حد زیادی  یجنبش  ش و نهراسیدن 

مانع    توانندیکه م  شودمیاشاره    ییکردهایها و روگزاره  یاجمال به برخ. در ادامه بهاست   منوط ها  با آن  مواجهه 

 جنبش شوند:  یشرویپ

 ! ستی ن یاقتصاد ای یاسیس  یاهی به نظر  یازیاست. ن زی. جنبش همه چ1

شکل    موجودی  تواند از پس جامعهای اشاره دارد که میجنبش کنونی با شعار »زن، زندگی، آزادی« به جامعه

بلکه به امکانات نهفته    ستین  یاسیس  تیحاکم  یسرنگون  فقط  یانقالب  جنبشبگیرد. به این ترتیب هدف این  

  آینده چشم دوخته است. هدف آن فقط سلبی نیست بلکه ماهیتاً ایجابی است. اگرچه   یجامعه  برای تحقق

ای  شود اما گذار به جامعهوکنار کشور برپا میدر گوشه  با خواست نفی حاکمیت سیاسی  یابانیخ  یکارها یپاکنون  

مردم  بار برای  تر امید به زندگی پرهای مختلف آن و از همه مهمعاری از استبداد، تبعیض و ستم در شکل 

است   ه یاما نظر بخشد یم  را تحقق  ه یعمل است که نظر ن یا  گمانیباست. در محتوای این شعار نهفته   ایران
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  شودیمشخص نشان داده م  یعمل  تی است که ظرف  ه ی: با نظر کندیچون چشم و چراغ جنبش عمل مکه هم

 رد یگیدر برمبه شکل مبهم را  زیکه همه چ ی. جنبشابد ییم تیهو  یکنون تیوضع بلدر مقا لیبد یاو برنامه

زود در خود عمل به    ا ی  ری د  گمانیب  ،براند  ش ینگذارد و سنجش و نقد را از افعال خو  ی تأمل باق  یبرا   یی و جا

نده یجنبش را با نگاه به آ  نیا  یکه محتوا  م یدار  ازی . ما نشودیم  یشرو یکه مانع از پ  خوردیبرم  ییوارهاید

اند  هم انباشت شده  یها به رواست که سال  ییتضادها  یدهیجنبش چک  نیا  یشعارها  دیتردی. بمیبخش  قیتعم

عموم    یو فرهنگ  ی فکر  آموزش  نیز جنبش و    نیاز مردم به مشارکت در ا  یتراقناع بخش بزرگ  یاما برا

  « ی آزاد  ،یزندگ  ، زن»  یعنیآن    یآن روشن شود. شعار اصل  یجابی ا  یهاهیسو  تا است    ازیکنندگان در آن نشرکت

امر    نیا   ست ینمشخص  که سرنوشت جنبش    یکنون  طی . در شرادهدیرا نشان نم  یجاب یا  یدر واقع هنوز خواست

  ی اهمچون پرچم و نشانه  تواندیآن روشن نشده م  قیدق   یکه هنوز محتوا  یکل  ی. وجود شعار هنجار نیستنابه

متفاوت را گرداگرد خود جمع   یاندازها و چشم  یطبقات  یها یریگبا جهت  لفمخت  یروها یعمل کند که انبوه ن

شعار واحد تالش خواهند کرد   نیهم ی خود و بر مبنا  ی هامنافع و خواست یمتفاوت بر مبنا  یروهایکند. اما ن

ن  یا  کیقدرت هژمون  کوشندیکه م  ییروها ین  نیبدهند. در جدال ب  یمتفاوت  یهایر یگوسو و جهتبه آن سمت

  ن یاز ا   نیمع  یرهایبرگرفته و تفس  ریشود، تعاب  ریناپذکه روند جنبش برگشت  یجنبش را شکل دهند، در زمان

 .  کنند یم انیبه وضوح تفاوت خود را نما ک یشعار استراتژ

آن بر دوش    ری و نظا  یشهروند  ،یکیاتن  ،یتیجنس  ،یطبقات  ی هاضیکه انواع تبع  میکن یم  ی زندگ  ی اما در منطقه

به وجود آورده که دست در دست   ییایدن  یو فرهنگ  یاسیسال سرکوب س  یهاال. سکندیم  ینیمردمانش سنگ

ما را فلج کرده    یو ذهن  یگوناگون توان عمل  یهادر قامت  یارتجاع  ی هاشهی برآمده از اند  کیدئولوژیرسوبات ا

بحث گذاشتن  به  و با    ددار  ینظام کنون  نیکه از نظام جانش  یخود و درک  یهابا طرح برنامه  یاست. جنبش کنون

 . آموزاندیرا م یاجتماع  یما مشارکت در زندگ ی آن، به همه

 !  کندیم تی. تظاهرات روزانه کفا2

ا  ریاخ  جنبش بدون محرک  گمانیب  رانیمردم  بوده و    ی افتهیسازمان  هایتالش  یا  یخارج  یهاخودجوش 

است.    کشور  خارج   ای  یداخل  یهاانیجر پ  شکلشکل گرفته  نبرد و  اکثر شهرها  با    کار یاعتراضات مردم در 

مختلف    یها گروه  ونگوناگ  ی هااست. تظاهرات با فراخوان  ی محالت شهر   یو گاه  هاابانیدر خ  م یماموران رژ

در خ روز  مو کوچه  هاابانیدر طول  برگزار  برپا    یتحصن  یگاه  شود،یم  جادیا  ییبندهاراه  شود،یها  محدود 

سرکوب    لیبه دل  عمدتاً  ریاخ  هایهفته  طیشکل از مبارزه    نیهمراه است. ا   زیکه غالباً با جنگ و گر  شودیم
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از اعالم    یوم شهر شکل د  یاصل  یهاابانیتظاهرات در خ  نیخون   ی برا   نیمع  یمنطقه  کیبه خود گرفت: 

تظاهرات خوددار  نقاط   شود،یم   یشروع  در همه  م   یتجمع  اخ  ردیگیکه ممکن است شکل  برخی  در    راًیو 

  ی فیک  یها است، اما تفاوت ۵۷تظاهرات سال   ادآوریشکل از مبارزه هر چند    نی. اابد ییادامه م یمحالت شهر

  تیسرکوب شده بودند، روحان  ای  یمخف  ،مخالف سلطنت  یهاازمانکه س  یدر حال  ۵۷در سال  با آن دارد:    ینیمع

به آن جهت    توانستیداشت و م  ارینبض مبارزات را در اخت  عمالً  هیعلم  یهابه مدد سازوکار مساجد و حوزه

نیز بار دیگر  را    دیگری  معضل  ،۸۸جنبش سبز در سال    ژه یوبه  ،هگذشت  یهاسال  ی تجربه  ،ون بر اینز افدهد.  

  ی ها راه  یتیو امن  یمقامات نظام  شود،یکرات استفاده مبه  یکیشکل تاکت  کیاز  که    ی: هنگامکشدیم  شیپ

خود را در    یروهای: اگر مکان و زمان از قبل مشخص باشد، نابندییرا در طول زمان م  کیتاکتآن  مقابله با  

آن  یحجم به  نباشد    کنند؛یم  لیجا گسگسترده  زمان مشخص  و  مکان  تجمعاتْخودبهاگر  و    دهپراکن  خود 

اندک م  ی رگذاریتاث  ی رهیدا   یها یریدستگ  د،یبا اعمال خشونت شد  یانتظام  یروهاین  به عالوه،.  شودیآن 

  د،یرعب و ترس شد  جادیدهنده، افراخوان  یهاگروه  انیو رسوخ در م  ی مجاز  دیشد  غات یتبل  ،یعامدانه و تصادف

باعث  تظاهرات را کاهش دهند و    یتوانند دامنهیم  ج یتدر هتظاهرات ب  کردننهیو پرهز   نیدادن احکام سنگ

به   تواندیجنبش نم نیا ی ختگی. خودانگشاهد آن بودیم ۸۸به وضوح در سال  ای کهتجربه. فروکش آن شوند

ا  یسادگ کند.    یتیامن  یهیالچند  استیس  ن یبر  ا  رْییتغ  بدونِ  کیتاکت  کیتکرار    عتاًیطبغلبه  مقابل    ن یدر 

ن  یتیامن  یاستراتژ  باید به آن توجه کرد این است  نکته  نیترمهم  ؟کرد  دی. اما چه باستیکارآمد  که  ای که 

ارعاب و ترس و باالبردن هز  یتیمقامات امن   رسدیاند. به نظر مشرکت در تظاهرات گذاشته  ینهیبنا را بر 

اصل مناطق  از  تظاهرات  تا حد  یانتقال  زمان  استیس  ن یا  یگوپاسخ  ی به محالت  اما  باشد.    ن یا  ی حکومت 

  یها تهیکم  لیداشته باشد که فقط به خود تظاهرات اکتفا نشود. تشک  یریگچشم  ر یاثت  تواندیم  دیجد  استیس

محله را    یاسیس  یفضا   ْ برای تبلیغ و تهییج روزمره  محل   همان  متشکل از افراد  و  در مناطق مختلف  یمحل

  ی دیاز نوم  یریجنبش، جلوگ  تداوم  یبرا  یمناسب  یفضا  عمالً  یاسیس  تی شکل از فعال  نی. اداردی آماده نگاه م

 کند.  میفراهم  یمسموم دولت غات یو مقابله با تبل

 ! ستیمتفاوت ن  یروهاین   کیو تفک  ز یبه تما  یازیجنبش همه با هم است. ن  یجنبش کنون.  ۳

سواران خارج و داخل فرصت عرض اندام نداده  طلبان و موج لحظه به فرصت  نی تا ا  ،یکنون  یانقالب  جنبش

  نیکم تا ادست  نیمجاهد  همانند  ی ایارتجاع  اناتیجر  ای استبداد سابق    یا یجنبش از بقا  تیاست. عدم حما

سابق، عمدتاً   یطلبان است. دستگاه استبدادفرصت یپر سروصدا  غاتیبه تبل یتوجهیبی نشانهلحظه آشکارا 

ها  رسانه  نیزنده مانده است. تالش ا  یصور  یزبان خارج از کشور، در شکلیفارس  یهارسانه  تبلیغاتبه مدد  
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  ی مترق  ی و سانسور شعارها   ی ابانیطلبانه در تظاهرات خسلطنت  ی کشف و رصد شعارها  ایبرجسته ساختن    ی برا

شکست کامل و    ی به معنا  ی ناکام  ن یبوده است. هرچند ا  ه همرا  یبا ناکام  و آشکارا ضد استبداد سابق، عمدتاً

  ها یگذارخط  نیچن  ی برا یکه امروز زمان مناسب  دهیا ن ی. استین  ی ارتجاعهای انیبا جر  ی خیحساب تارهسوی ت

جنبش    یبه حذف و ادغام وجه مترق  یی نها  لیدر تحل  دیاست خطرناک که شا  یا دهیا   ست،ین  هاییو مرزبندی

تار ارتجاع  به دو سالح در    ن،یمجاهد  ای  یطلبسلطنت  یارتجاع  انیشود. جر  منجر  یخی در  همچنان مجهز 

  یستادگی ا تواندیکه م یدو سالح تنها سالح  نی. در مقابل ایا رسانه  تبلیغاتو  یپول کاف  اند،گرانیبا د اسیق

 .، متکی باشدنه رهبر خواهدمیکه نه شاه  ،جنبش یاست که بر وجه مترق  ییروهاین یهمبستگ ،کند

. انواع  ست ی رو نهروب  نیطلبان و مجاهدسلطنت  یبا دو شکل ارتجاع  فقط  یکنون  یجنبش انقالب  ن یعالوه بر ا

ا با چشم  یراست جهان  یهافیط از  تیو حما  جنبش  کی دئولوژیانداز تصاحب    ی )ضمن همکار   آن  مزورانه 

را    ی بهار عرب  ی ها. ما هرگز سرنوشت جنبش کنندیجهت حرکت م  نیدر ا  ( عمالً ی اسالم  یبا جمهور   وستهیپ

  های نولیبرالی و در مورد مصر آبشخور حکومت  همه با هم عمالً  استیگرفتن س  شی که با پ  میکنیفراموش نم

و    ریاخ  یکردن جنبش انقالبکه قصد رام  ییروهاین  ی با تمام  کیدئولوژیا  ی شدند. مبارزه  ینظام  یکتاتورید

 شود. یجنبش محسوب م نیهم ی انقالب یاز مبارزه  یآن را دارند بخش بردن سلطه ر یز به

در  ی پرچم در تظاهرات ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد.  پیرامون مساله  ییهاتوان به بحثبرای نمونه می

و   یاسیس  یگذار خط  یطلبان است، تالش براسلطنت  یاسیس  ینشانهکه    یتظاهرات عدم حمل پرچم  نیا

طلبان آگاهانه و  . در واقع سلطنتسازدرا عیان می  طلبانسلطنتتظاهرات از  جدا کردن صفوف    یکوشش برا

درون    یاسیس  یروهاین  انیدر م  یکشو خط  یزگذار یبه تما  دیروخورشیبر حمل پرچم ش  دیاز همان ابتدا با تأک

را   ینیدر کشور ندارد اما هدف مع یبا مبارزات جار  ین یهنوز ارتباط مع استیس نی اند. هر چند اجنبش پرداخته

وجود  همواره احتمال    ،نی به جنبش است. عالوه بر ا  یاسیس  یهاائتالف  لیحمت  اشجهیکه نت  کندیدنبال م

جنبش به   ن یمشکوک رخ دهد و ا  ی اناتیبا جر  میاز رژ  یی هاجناح   یاسیس  یاز جنس تبان  یی هادارد که ائتالف

زمان در  ارتجاع مصادره شود.  ه  ینفع  تفک  یشکل  چیکه  باشد،    جودو  روهاین  کیاز  ی  امکان مصادرهنداشته 

  همانند  یارتجاع  اناتیجراز سوی    علیه جنبش  م یاز رژ  ییهادر »ساخت و بست« با جناح امکان کودتا    یا  جنبش

 شود.می فراهم  تربیش طلبانسلطنت

فعال در جنبش وجود دارد: انحصار جنبش   «یاسیس یروها ین کیدو خطر عمده در »عدم تفک که،نیا  مختصر

جنبش. راه مواجهه با  ه یو کودتا عل م یاز رژ یی هاامکان سازش جناح و   ؛یارتجاع اناتیآن به دست جر ادیو انق
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ی  تجربه.  روهاستین  زیتماو    کیبر تفک  دیو تاک  یاسیدر برجسته ساختن خطوط آشکار س  یاحتماالت  نیچن

ی ممانعت  به بهانه  ی که متشکل از نیروهای گوناگون بودجنبشدهد که چگونه  نشان می  ۵۷تاریخی انقالب  

 . رفتطلبان تردستان و فرصت یگشوده یعبا  ری به زاز شکاف و تفرقه 

 ! ستندیمناسب ن یجنبش انقالب یموجود برا شیاز پصنفی  ی هاتشکلو  مجامع. 4

گوناگون جامعه    یهامحروم کردن بخش  یاسالم  یسرکوب مداوم نظام جمهور  یکارکردها   نیتراز مهم  یکی

موجب    هایدهها و سازمانتشکل   نی. نبود چندنیآیبه وجود م  روزمره  یمبارزه  یجهیاست که در نت  ییاز نهادها

دشوار شود. عالوه بر    یجنبش انقالب  ک ی  ان یدر جر  محلی یا فراگیر  یمردم  ینهادها  یر یگکه شکل  شودیم

مخرب خود    راتیکه تاث  زندیدامن م  یرا در جنبش انقالب  یاانهیفردگرا  ینهادها رفتارها  نیعدم وجود ا  ،نیا

باشد در مواجهه    ینیهدف معکه معطوف به تحقق    یجمع   تیو فعال  ی. کار جمعدهندیرا بر عملکرد آن نشان م

که    دهدیم  یخود را به عقل فرد  یجا   ی. عقل جمعشودیم  ختاللدچار اگیر  به طرز چشم  تیوضع  نیبا ا

و    رانهیگیکه با تالش پ  هاییع و تشکلمجام  ،هامعدود انجمن  ،بیترت  نیاست. به ا  تریمحدود و محل  ریناگز

اعضا  توانسته  یدلسوزانه  چنخود  در  استبمانند    یباقپایدار    یدشوار  طیشرا  نیاند  اما  .  یواقع  دستاوردی 

  زشیاز خ  شیدر دوران پها  آناست که    نیا  ،شودگرفته می  از پیش موجودمجامع    نیا که به    یرادیا  نیترمهم

  یو سرشت صنف  انددهیازی دست   «یصنف» به اصطالح    یمبارزه  یبه نوع  شدهلیفشار تحم یبه واسطه  یکنون

تغییر ریل برای    ، رونیاز ا   موجود است.   م یدر چارچوب رژ  نیخواست مع  ک یطبعاً محدودکننده و معطوف به  

در    یینهادها  نیچن  نتیجه، در   چنین مجامعی به فاز رویارویی آشکار با کل نظام سیاسی بسیار دشوار است.

توان و کارکرد    ،شده است  لیروز تبد  یخود به مسئله  یو مواجهه با قدرت در سطح عال  استیکه س  یدوران

گزین  و جای  دنریدوره شکل گ  نیخاص ا  یقالبان  ینهادها  دیبااز این رو  نخواهند داشت و    یقیعم  یاسیس

  ط ی متناسب با شرا  بایستمیخاص آن جنبش    ینهادها  یجنبش انقالب  کیرشد    انیدر جر  شکبی.  ها شوندآن

  یبر نهادها  یو متک  رندی نضج گ  چی از ه  توانندیدوره م  نیخاص ا  یتصور که نهادها  نیساخته شود اما ا  زرو

که هر    یا است. در جامعهاستوار  نادرست    یی هافرضشیپ  ادیــ نباشند، بر بن  فیضع  ولو  موجود ــ   شیاز پ

  ی از سو  یمشخص  یاسیبا مقاومت س  یاست و طلب هر خواست صنف  یاسیس  یخواست  درنگیب  یخواست صنف

  یی هاخواست  غ یگسترش و تبل  یبرا   نیاست مع  یخود سالح  یصنف  ی هاوجود سازمان  شود،یرو مهروب  میرژ

  ری در نکوهش سخنان وز  ی اهیانیب  فرهنگیانکه تشکل    یهنگاممثالً  دهنده است.  و سازمان  نندهکجیکه بس

  است یسبه    ماًیمستق  ،است  یبه مراکز بازپرور   یآموزان خاطدانش  ل یکه معتقد به گس  دهدیآموزش و پرورش م

قرار    ریتاثها تحتفرزندان جوان آن  ق یطر   این و از    کندو پرورش حمله میآموزش    یدر حوزه  میسرکوب رژ
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  ینسل جوان  ن یبا هم  میشک در ارتباط مستق  ون بدنیز  دوران ساخته شود    ن یکه در ا  یدی. هر نهاد جدگیرندمی

است    یاده یجنبش پد  نی لحظات ا   یمتنوع در تمام  ی کارهایوجود پ  هستند.  ات خیابانیمبارز   ریاست که درگ

های دیگر این مجامع  عالوه بر این، تاکنون ظرفیت  کرد.  تی از آن حما  یطیدر هر شرا   مانه یصم  د یفرخنده که با

ها  گاهدر حال حاضر گره شنیده شود نمایان نشده است. مسلماً ها از آن  متحدیهنگامی که صدای ها و تشکل

شوند که این مجامع به هیئت یک مرکز متحد ظاهر  و معضالت زیادی از جمله سرکوب شدید مانع آن می

 شوند اما این امکانی است که نباید نادیده گرفته شود. 

 ! معناستیب  در این شرایط صف مستقل چپ جادی. ا5

از    شیاست، ب  میعقب راندن رژ  یبرا  یراه  ش یل گشادر حا  یستودن  یدر تالش  ی که جنبش انقالب  یزمان  در

د زمان  اهم  جادیا   یگر یهر  مدارد.    تیصف مستقل چپ  مستقل چپ    ،یمترق  یها خواستبا  تواند  یصف 

مبارزه    ر یمس  ی روشیرا پ  بخش ییرها  ی هالیجنبش شود و بد  قیباعث تعمخود    کیو دموکرات  یستیالیسوس

های بهار عربی با آن مواجه بودند فقدان  ترین معضالتی که جنبشنباید فراموش کرد یکی از مهم  .بگذارد

با نظام  مستقر های  های اجتماعی در مقابل رژیمبرنامه آنان در مبارزه  از قالب و    های بود.  نتوانستند  موجود 

روند. هر چند فراتر  ا  چارچوب نظم حاکم  به عبارتی چپ ــ  رانی امروز چپ    یدر متن »بحرانــ   جهانی  و 

دارد  «تاریخی  سو  یگامتواند  می  نای ژ  امیق  ،قرار  در    یشی گشا  یبه  باشد ژرف  فرصت  آن     ِ یخیتار  یها و 

  ی جبهه  ی ریگاست که شکل  یاژهیو  ت یوضع  نی. در بستر چنرا فراچنگ آورد  انهیو خاورم  رانیدر ا  یا فرامنطقه

چپ، در صف سربازان استبداد    یرویبه عنوان ن  توانیساز دارد. نمسرنوشت  یتیمستقل چپ در جنبش، اهم 

 قرار گرفت.   یاسیطلبان ورشکسته و تجار سسابق، اصالح 

ابهام تنها در بستر    نیصف مستقل چپ سرشار از ابهام است. اما ا  لیکه سخن راندن از تشک  ستین  یدیترد

.  شود یم  فتواند برطر می  است  را لرزانده  یاسیسرکوب س  یادهایکه بن  یهماهنگ با جنبش کنون  یا مبارزه

  ی صادو اقت  یاسیس  یتضادها  یژرفا   زیجنبش و ن  نی ا  یهایها و کاستتنها با نشان دادن ضعف  رانیچپ ا

  درنقش خود را    ساننیو بد  گام برداردخود    یلو عم  ی بحران نظردر جهت حل  قادر است    رانیا  یدار هیسرما

 کند. این جنبش ایفا   قیجهت تعم

*** 

هفته  رانیا   یکنون  یانقالب  جنبش تغ  یبلند  یها گام  ریاخ  ی هادر  حد  برداشته  روهاین  ندیبرآ  رییدر  تا    ی و 

با    یسراسر  یارشته  جادی منفرد مبارزه و ا  یهاحلقه  وندیپ  ینحوه  ینهیمبهم گذشته را در زم  یاندازها چشم
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به حرکت خود ادامه  ناشناخته یر یجنبش نوپا در مس نی کرده است. اتر  روشن  «یآزاد  یزن زندگ» طرح شعار 

آنان که با شور و   یهمه یارو یاست سترگ رو یچالش یآت یکارهایجنبش در پ  نی ا ی. توان و گسترهدهدیم

 .کنندیعمل م دهیو سنج قی عم یشعور

 


