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که   مهتدی  کیوان  و  اسدالهی  آنیشا  به  تقدیم 

شان دوشادوش کارگران، برگی تازه از مقاومت  مبارزه 

 در تاریخ معاصر ایران علیه پیشروی ارتجاع است.  

 

ست بس دشوار  ی مارکسیسم، کاریی فعالیت نظری او در حوزهنقد به حسن مرتضوی، با توجه به سابقه
در نقد   در فیسبوک با عنوان »پس از توفان« گرفتن یادداشت اخیر او نادیدهو جسورانه. اما در عین حال، 

که در بطن    ست نسبت به اشکال مختلف مبارزاتیاعتنایی آشکاریجنبش »زن، زندگی، آزادی« نیز بی
ی حاضر که در پاسخ به نقد مرتضوی نگارش شده است در واقع نقدی به  قیام جان و اعتال یافتند. نوشته

بدون شناخت نزدیک از   توجه به سازوکار تشکالت صنفی وطیفی از جریان چپ روشنفکری است که بی
اعتنا هستند، بلکه یابی از پایین تشکالت کارگری بین این حوزه، نه تنها به سازمانپراتیک سیاسی فعاال

ی »سیاسی/صنفی«، به جای حمایت از مطالبات معیشتی از اهمیت  ساخته- ی حاکمیتبا تکرار دوگانه
 کاهند.  ها میآن

سوری، که در بستر خیزش جاری، از کارکرد معمول  چهارشنبه  ی غوغای شورانگیزمتن حاضر در میانه
زمان به تقویت و تعمیق قیام انجامید، نوشته شده است.  رفت و رنگ مقاومت به خود گرفت و هم خود فرا

متأثر از    تماماً  رحمانه( هست،ی نقد بیی مرتضوی )با داعیهسویهاگر در این متن خشمی علیه نقد یک
ناپذیر کارگری هر روز به انحا و اقسام مختلف خلق  ای و مبارزات خستگیم مستمر تودهاست که رز  شوری

ی  گوهای انتقادی میان نیروهای چپ دربارهوسهم خود به گفت کند. با این حال، امیدوارم این نقد بهمی
 دامن بزند.  شناسی جنبش »زن، زندگی، آزادی«آسیب

*** 

که   کنم از آن حیثسویه و از منظری مرکزگرایانه تصور میبسیار یکنقد حسن مرتضوی به خیزش را  
رویت   قابل ها را غیری »زن، زندگی، آزادی« اشکال متکثر و متفاوت جزئیتی »امر کلی« ذیل ایدهغلبه

های  ها و آنتاگونیسمگوید که پس از رفع و حل تناقضات، تنشساخته است و از آشتی و آرامشی سخن می
مطلقاًاجتماعی   امر،  واقعیت  در  اما  است.  شده  وضعیت  نشانه  حاصل  یا  آشتی،  یا  آرامش  صلح،  از  ای 

جعفر »پسا هنوز  ندارد.  وجود  رضا کیوانرضوی،   داودابراهیمی،   توفانی«  شهابی،   مهتدی، 
اصغری،   ها فعال کارگری دیگر در بند هستند، همین چندی پیش سمانهقلیان و ده عبدی، سپیده اسماعیل

بازداشت یا   ۱۸به   سال حبس تعزیری محکوم شد و معلمان بسیاری در اعتراض به حمالت شیمیایی 
مهم شدند.  آنزندانی  پروژهتر  همکه  مدارس  شیمیایی  ترور  خود  ی  که  است  باقی  خود  قوت  به  چنان 

ایی توان گفت نیروهایی خودسر اعتنگر عدم تاثیرگذاری فرمان صادره است، حال یا با اغماض مینشان
جد دنبال  مند بهای که چنین سیتماتیک و هدفکه بدون اغماض، پروژهها ندارند یا آنبه فرمان باالدستی 

چه در واقعیت مادی در جریان است،  شود واجد مشروعیت الزم از سوی حاکمیت است. در هر حال، آنمی
 کند.  مادی و اعتبار می یهایی که در خصوص وضعیت انضمامی مطرح شده را فاقد پایهتمامی گزاره

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0fyf7SyQ6aJW1pNrUUzXRWGyk9cmSFb5L7MUsRFHHk7GajuR5BmCpfJYYL5HT3tTMl&id=1640281095&mibextid=Nif5oz
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(1 ) 

ی مردم، در ساحت  های عمیقی نه تنها در روحیهنخستین واقعیت مسلم این است که این جنبش دگرگونی
با یک گذر کوتاه در سطح شهر، ردپای اشکال مختلف  ایده یا فکر بلکه در ساحت بدن ها ایجاد کرد. 

اسپری دیوارهای  بر  را  مبارزه  و  شکستهدوربینشده،  مقاومت  بدنهای  سوخته،  بنرهای  های  شده، 
توان به  های گشت ارشاد، یا به بیان اعتراضی »گشت کشتار« مینشده و همچنین در غیاب ونپلیسی

دستیابی به »دستاورد باثبات که دیگر برگشتی در کار نباشد« با توجه به    وضوح مشاهده کرد. آیا اساساً
تاریخی و مادی ممکن اس به وجود    ت؟ حتی در صورت فروپاشی نظم موقتاًتناقضات  با توجه  مستقر، 

هیچ متخاصم  نیروهای  از  نمیتکثری  نیروهای  گاه  که  چرا  گفت  سخن  بازگشت  بدون  ثبات  از  توان 
گیرند که هر مواجهه  فرودست در آرایشی موقت قرار می-ای فرادست آنتاگونیستیک موجود مطابق با رابطه

تازه نیروی  ممیا هر  کند. مهمای  واژگون  را  نظم  این  است  اگر  کن  آن،  از  برای  به  تر  تکاملی  حرکت 
پیشروی تاریخ قائل نباشیم، هر نیروی ارتجاعی پیشین امکان بازگشت دارد، کافی است به دو انقالب  

ی ضدانقالب  در بستر تاریخی خودمان نظری بیافکنیم تا صحت این گزاره روشن شود. غلبه  ۵۷ مشروطه و
های مردمی پیامی جز این ندارد که هر لحظه امکان بازگشت امر ارتجاعی وجود دارد و  انقالب  و تصاحب 

توان مانع از بازگشت آن  تنها از طریق فعال کردن ساز و کارهای مبارزات نیروهای انقالبی است که می
 شد. 

(2 ) 

در    رحمی نقد دقیقاً و بی  ی کلیت جنبش نیست،ایده  یمثابهاین جنبش قابل تقلیل به یک شعار واحد به
تولید  همین دیوارنویسی،  موسیقی،  تولید  پالکارد،  شعار،  عمل،  ابتکار  مبارزه،  متکثر  اشکال  که  جاست 

به منظور تحت انقیاد قرار دادن   های مختص خیزش، تغییر کارکرد فضاهایی که عمالً ها و نشریهروزنامه
ها به فضاهایی برای بیان خشم و اعتراض را به  قبرستانها،  اند، مانند مدارس، دانشگاهمردم تولید شده

کاهد  های جریان اصلی بازنمایی شده، فرو میشعار »زن، زندگی، آزادی« آن هم به نحوی که در رسانه
ی  شدهراندهحاشیهشده و بههای محروماند«. تودهی گاوها در آن سیاهگوید که همهو از »شبی سخن می
کردستان و خوزستان بیش از هر استان و جمعیت مرکزی دیگری به میدان آمدند    سیستان و بلوچستان،

بیان دقیق به  میدانو  ماندهتر، کماکان  باقی  تودهاند. همین جمعهدار  پیش  بلوچستان  ی زحمتی  کش 
ت  مراتبی قدرت تسخیر کردند. درسها را با پالکاردهایی در رد سلطنت و هر شکلی از ساختار سلسلهخیابان
مند بود، به همین منوال، واجد یک  طور که این جنبش از اشکال متفاوتی از پراتیک سیاسی بهرههمان

برعکس، مطالبات کثیری در اثنای خیزش از سوی جریانات متفاوتی    دست نبود. دقیقاًخواست واحد و یک
شود«  ها اداره نمیبلوچ   سال است توسط ۹۰های بلوچ با پالکارد »بلوچستان  بیان شدند. خواستی که اقلیت

یابد( و یا مطالبات  های جریان اصلی را نمیبخت بازنمایی در رسانه  به نمایش عموم گذاشتند )که طبیعتاً
شده از سوی »صدای زنان بلوچ« مبنی بر فعال کردن شوراهای خودگران زنان، شعارهایی که حول  مطرح 

ا شعارهایی که در کردستان از »قدرت به دست مردم«  »فقر، فساد، گرونی« یا »علیه ارتجاع علینژادی« ی
های ناسیونالیستی  متفاوت بود با خواستی که از سوی جریان شد کامالً یا »گورستان فاشیستان« بیان می
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دهد، نه یک شعار واحد و خواست مشترک که همگان  چه در بستر مادی رخ میشد. در نتیجه، آنمطرح می
کنند راستی اعالم میهای دستببینند )به شباهت این تصویر با اتحادی که جریانخود را در آن متجلی  

باید توجه و احساس خطر کرد( و هر گروه یا قشری که مطالبه خود را در آن متجلی ندیده در نتیجه از  
ها و مطالبات مشخص است و شعار یا  در طیف متنوعی از خواست این جنبش طرد شده است، بلکه اتفاقاً 

جنبش است که نیروی واحدی را نمایندگی   یکنندهی »زن، زندگی آزادی« تنها از آن نظر بازنماییایده
 ی نبرد نیروها و مطالبات متفاوت است.  کند، بلکه عرصهنمی

(3 ) 

پوشی کنیم و از آگاهی بالفعل در ساحت  چشم  ی مردم، یا اگاهی در ساحت ایدهبگذارید از آگاهی بالقوه
شود، صحبت کنیم. تمامی اشکال مبارزاتی  ی آن نوعی از آگاهی که در مبارزه مردم مشخص میعمل، یعن
ی  ها و النهها و شهرداریهای روستای پرسیال، تا تسخیر فرمانداریی مسلحانه توسط چریکاز حمله

ا، تا اعتصابات  هی مردم در خیابانجویان در دانشگاه، تا حضور تودهی دانشها، تا تظاهرات هر روزهجاش
مغازه کارگران،  تحصن  کامیونو  مراسمداران،  در  حضور  تا  خاکداران،  آنهای  تبدیل  و  به  سپاری  ها 

... اشکال مختلفی   و  ی مقاومت و رزم مجدد، تا زیر پا گذاشتن تمامی ابزار انقیاد و سلطه در مدارس،صحنه
 ژینا تولید شد.  در طول قیام  که هستند مند یافته و بدناز آگاهی فعلیت

(4 ) 

های مستقل  ی تشکلوقفهبدون مبارزات بی و یقیناً ی جنبش، این کاروان پر شور و شر، مسلماً این قافله
کارگری چه پیش و چه در اثنای قیام در نظم استبدادی و نظامی که هیچ حزب و سازمانی امکان فعالیت  

های کارگری  کهنه« چیست؟ اگر منظور شوراهای  داشت. مقصود از »دستگاهنداشت، امکان حرکت نمی
  ن کرد که ابداًباید خاطر نشا  وب و شکنجه و زندان حاصل شده استیا تشکالت صنفی است که با سرک

اخیر به    ی، در دو دهه۵۷ چرا که پس از سرکوب خونین شوراهای کارگری در ابتدای انقالب  کهنه نیست
ای یافته است که اگر چپ  ی کارگران و معلمان و فعاالن کارگری جان تازهی مبارزات دالورانهواسطه
ای برای خود قائل باشد، نه تخطئه و تحقیر آن بلکه کمک به رشد و اعتالی آن از خالل حمایت،  وظیفه

شانههم به  شانه  مبارزه  و  آنبستگی  ای  بارز  تناقضات  از  یکی  جریانهاست.  به  حمله  نوشته  های  ین 
چرا که مضمون استداللی این حمله    ستکارگری در عین دفاع از آن در برابر حمالت نیروهای ارتجاعی

ی  کارگران رزمنده  .خویشاوندی دارد  های ارتجاعی علیه جنبش کارگریها و پروپاگاندای جریانبا داعیه
جویان تنها »چند پرستاران، بازنشستگان، معلمان و دانشهفت تپه، هپکو، آذراب، شرکت واحد اتوبوسرانی،  

گر و  رانان اشغالی مبارزه از حکمها خیابان را به عنوان عرصهساعت« خیابان را »اشغال نکردند«. آن
گر »بازپس گرفتند«. اما حرکت دیگری که در کمال تاسف در میان بخش اعظمی از جریان چپ  سرکوب

اعتنایی بی  در این نوشته نیزی مبارزات کارگران حول مطالبات صنفی است.  طئهباب شده است، تحقیر و تخ
و حتی تحقیر نسبت به این شکل از مبارزه بسیار عیان است. اما چرا مبارزه برای از گشنگی نمردن، برای  

زمان  گیرد؟ آیا همی جریان چپ قرار میشکم، برای بدن، برای تداوم بقای فیزیکی این چنین مورد حمله
از سکوالریسم در شکلی کامال الهیاتی باور ندارید بدن یک وجود حیوانی است که ارزش مبارزه    با دفاع 
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معیشت کارگرانی که روزمره در رژیم    یدرباره  توانچطور می  های متعالی جنگید؟ندارد و باید برای ایده
چرا مبارزات صنفی  ؟  گفت رحمانه سخن  بیگونه  اینگیرند  و تهدید قرار می  نئولیبرال موجود مورد حمله

جنگند؟ برای  کارگران ارزش حمایت ندارد یا »سیاسی« نیست؟ چون برای تامین غذای فرزندانشان می
تامین دارو؟ برای تضمین آموزش؟ برای ناتوانی در تهیه مسکن؟ علیه قراردادهای کاری موقت؟ علیه  

  کامالًمطالبات صنفی  مبارزات کارگری حول  اری؟  د حقوق زیر خط فقر؟ علیه مناسبات مالکیت سرمایه
های  است که به مدد سیاست  کشورجمعیت  درصد عظیمی از    مشترک  خواستمشروع هستند چرا که  

زمان که  پس چرا همکنند.  در فقر زندگی می  از دریافت خدمات رفاهی محروم شده و اقتصادی نئولیبرالی
ها فریاد علیه  داری نئولیبرالیستی انباشته شده و در دانشگاهسرمایههایی در نقد  هایمان از کتابکتابخانه
ها  ای در سطح انضمامی علیه نتایج عملی این سیاستهای نئولیبرالیستی بلند است، وقتی مبارزهسیاست

شود؟ چرا به جای حمایت،  گیرد، این چنین خوار و خفیف شمرده میکارگران شکل می  ی در زندگی روزمره
گروه  برقرای بین  اتحاد  و  آنپیوند  معاش  امرار  و  روزمره  زندگی  که  طبقاتی  و  بهها  این واسطهها    ی 
تهدید میسیاست اقتصادی  طبقه  شودهای  »غیرسیاسی«  مطالبات  برچسب  جدا    ی با  خود  از  را  کارگر 

مد نظر چپ،  ی  حتی آن ایده  ی متعالی است که واجد اعتبار الزم برای مبارزه است؟کنیم؟ کدام ایدهمی
که روشنفکران حتی بر روی کاغذ از آن سخن بگویند، کارگران مبارز  ی شورایی، بسیار پیش از ایناداره

این نیست  هیچ وجه  کشیدند. منظور بهرا فریاد می در برابر دستگاه عظیم سرکوب و زیر باتوم و ساچمه آن
از اهمیت نظریه کاست  با مسائل  را عملی    ای آن طور احمقانهیا به  که  بورژوایی تصور کرد که نسبتی 

در است که  به رویکردی  اعتراض  ندارد، مقصود  مناسبات سرمایه کارگران  به  نقد  در سطح  داعین  ری 
به جای حمایت  ها شکل یافته است  لی این سیاستکه علیه سازوکارهای عم  ی رانظری، مبارزات کارگر

 شمارد.  و تقویت نیروها، خوار و پست می

(5 ) 

به جنبش عمومی سبز    « زن زندگی آزادی»کردن جنبش   بسیار نادقیق و غیرتاریخی دیگر تشبیه  یرهگزا
شهروندان   -یابی به حقوق شهروندی که نا حول مطالبه اصالح و دستدر مقام جنبشی  است. جنبش سبز  

حاشیهاستان برنمیهای  در  را  توسط  ای  و  حاشیه  در  که  خیزشی  با  نسبتی  هیچ  و  محرومگرفت  ترین 
جایی  ب ی درست و  دهی بسیار ایدهی سازمانفقیرترین اقشار و طبقات اجتماعی اعتال یافت، ندارد. ایده

دهی از باال  احزاب و سازمان دهی از پایین قائل باشیم و منظور از تشکیالت صرفاًاما اگر به سازمان است
محور بسیاری  توانیم از تشکیالت محلهمی  ،نباشدشود، که توسط »نخبگان« و »روشنفکران« هدایت می

نی مختلف کردستان، گیالن،  مناطق  انقالبی جوانان  دمانند شورای  میان  در  زاهدان،  تهران،  ها  هشابور، 
رسانه در  که  دیگر  تشکلتشکیالت  نشدند،  مطرح  اصلی  جریان  دانشهای  دانشهای  و  جویی  آموزی 

ز پایین  یابی اشدند. به جای نادیده گرفتن این اشکال سازمانی خیزش خلق  فراوانی نام برد که در میانه
به منظور برقراری پیوند میان این تشکالت نوپا با تشکالت  را  های الزم  استراتژی  الزم است با دخالت موثر 

اند، مطرح کرد. تنها در این صورت است که  مبارزه و فعالیت داشته  یصنفی و کارگری باسابقه که تجربه
نمو   و الواقع در اشکال متکثر اما بدون پیوندیابی موثر رشدی قدرت مردمی که فیمانع قبضه  توان می
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جنبش   از  قیام  ابتدای  همان  از  صنفی  تشکالت  ضمن،  در  شد.  ارتجاعی  نیروهای  توسط  است  یافته 
  رحم وکه به علت سرکوب بی جاییآن ای حمایت کردند و از آموزی و خیزش تودهویی و دانشجشاند

»سیاسی« )که قابل تفکیک با مطالبات    ی رژیم امکان اعتصاب علنی حول مطالبات مشخصاًوحشیانه
های مختلف صنعتی، خدماتی و تولیدی منجر به غنای خیزش و  صنفی نیست( نداشتند، اعتصابات بخش

گیرند،  یآیند کسی تصمیم به مبارزه نمای بود. کارگران برای خوشبخشیدن بعد طبقاتی به خیزش توده
مبارزه هستند چرا که شرایط سخت کاری آنآن به  داری  ایهها که در مناسبات سرمها هر روز مجبور 

فاصله پس از آزادی  بال  در ضمن، محمد حبیبیکند.  ها را ملزم به مبارزه مینآ ها تحمیل شده  موجود بدان
رو  هفراخوانی برای تجمع معلمان علیه حمالت شیمیایی اعالم کرد که با استقبال هم روب  خود از زندان 

های جریان  دست و هماهنگی است که رسانهتصویر مخدوش و یک  پذیر استبرای شما رویت  چهآنشد.  
ت که  چه در واقعیت امر وجود دارد حضور نیروهای موثر و متکثر اساند، اما آناصلی به نمایش گذاشته

مطلوب خود    یها با نظم موجود کماکان به قوت خود باقی است و تا وقتی به نتیجهآنتاگونیسم و تضاد آن
 دست نیابد به آرامش و آشتی نخواهد رسید.  

(6 ) 

ن چپ  ای در تاریخ با فراز و فرود همراه بوده است. در دوران فرود، جریاهر جنبش، خیزش یا قیام توده
ی خیزش، موظف است با تحلیل انضمامی از شرایط انضمامی  کالن درباره  هایزارهبه جای صادر کردن گ

ای را تعمیق و غنا بخشیده و  های تودهشده از حرکتبه حفظ وضعیت انقالبی بپردازد و آگاهی حاصل
  ناپذیر آتی بکار ببندد. ایجاد شبکه و پیوند در میان تشکالت نوپا،بینیچون سالحی برای خیزش پیشهم

انتقال تجربهکمک به رشد و اعتالی آن باسابقه به این  ها،  ی مبارزاتی از تشکالت و فعاالن کارگری 
تشکیالت و بحث و مشارکت مستمر حول خیزش از جمله اقداماتی است که باید به جد دنبال شود تا  

 وضعیت انقالبی حفظ و ارتقا یابد.  

 

آن   توضیح »نقد«: -ضمیمه* نداشته  که ممکن   جااز  نقد دسترسی  یادداشت مورد  به  از خوانندگان  است برخی 

 آید: در ادامه می   ۱4۰۱اسفند  22وک به تاریخ سبفی باشند، متن یادداشت حسن مرتضوی در

 توفان«  از  »پس

.  است  کرده  فروکش  مدتی  برای   محابابی   کشتار  جنون  و  آوراشک  گازهای   پرتاپ  و  ایساچمه   هایتفنگ   غرش  اکنون

  دختر   آموزان دانش   کردن مسموم  یپروژه  سراسری  فرمان  یک  با   و  اندشده   آزاد   هازندان   از   دربند  و   اسیر  زیادی   تعداد 

  دادن  صیقل   کارگاه   شاید  و  باشد   توفان  از   قبل  آرامش  این  شاید.  کرد  صحبت  آرامش   از  توانمی   اکنون.  است  شده  متوقف

  بر   آمد؟  آزادی  زندگی  زن  جنبش   سر   بر  چه   بپرسیم  خود   از   باید   باشد  هرچه  اما.  مبارزه   بعدی  دور   برای   هاکینه   و  هاخشم

  آن   راه  در  زیادی  یها چشم  و  شدند  کشته  آن  برای  زیبایی  هایجان   و  کرد   زنده   جنبش  این  که  پرشوری   امیدهای   آن  سر

  تطهیر   مبارزه   آتی   استمرار   یاندیشه   در   را  خود  نکوشیم   و  بیاندیشیم  داد   رخ  چهآن   به  رحمانهبی   باید   داد؟   رخ  چه  شدند   کور

 . کنیم انتقاد  بیرحمانه باید. کنیم
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  وجود   به  ایران   مردم  یروحیه   در   که  گیری چشم   هایدگرگونی   تمام   با  جنبش   این   که  است  این   مسلم  واقعیت   نخستین(  ۱

  اکثریت   نتوانست  جنبش  این  چرا  چرا؟.  ماند   ناکام  نباشد  کار  در برگشتی  دیگر  که  باثبات  دستاورد یک  به  رسیدن  از  آورد

  و   یافت   کاهش   آن   پرفروغ   نور   آهسته   آهسته   و   شد   تضعیف  راه   یمیانه   در   آن   قدرت   چرا   بکشاند؟   میدان   به  را   جامعه

  اول   ماه  سه  دو   صعودی  سیر:  کرد  نخواهیم  تکرار   است  آشکار   حدی  تا  که  بحث  مورد  تاریخ  سیر   جا این   در   شد؟   رمق بی

 .  امروز به تا کاهنده پرشتاب  سیر  سپس و  ماه دی   تا ثابت خطی  بر  حرکت بعد  و  شهریور، 2۷ از  بعد

  در   ها توده   خواست  چون   آیا   چرا؟ .  بکشد   میدان   به   را  کشزحمت   و   محروم  هایتوده   نتوانست  آزادی   زندگی   زن   شعار .  2

  رسد می   نظر   به  آن؟   یهمه  نه  و   بود  آنان   مطالبات   از  بخشی  فقط   مردم   ذهن  در  خواست  این   یا   داشت  قرار  آن   با   تقابل 

  دیگری   معرف  یکی  که  نگرفت  شکل  ارگانیک  هماهنگی  آن  آزادی  و  زندگی  زن  عام  خواست  و  مردم  روزمره  زندگی  بین

  پیروزی   و  زد می   تهاجم  مارش   یکی :  نواختندمی   متفاوت   هاییآهنگ   با  شدهبدهدایت   ارکستر  یک  در   ساز  دو  گویا:  باشد

  و   رفتمی   پیش   کند   بس   ریتمی   با   که   را   مردم   روزمره   زندگی   نواختیک  آهنگ   دیگری   و   داد می   وعده   را   الوقوع قریب

 .  گرفت می  قرار  تهاجمی مارش آن قدرت  تاثیرتحت لحظاتی  فقط

  آگاهی   در   نتوانست  که  بود   پرشتاب   چنان   باد سرنگون   شعار   به  آزادی   زندگی   زن   شعار   شدن   تبدیل   سرعت   گمان بی .  ۳

  و   زندان  مرگ،  با   مواجهه  آن   معنای   که   کردمی   طلب   را  چیزی   جنبش  ساده   خیلی.  آید   در   فعل  به  قوه   از   مردم   یروزمره 

  سطل   به  زدن ضربه  حتی  که  بخشید   فزونی   چنان   را  آمدن  خیابان   به  ریسک  عیار تمام  سرکوب .  بود  ناروشن   سرنوشتی 

  ریختند می   هاخیابان   به  وارسیل   بحرانی   شرایط   در  فقط   که  مردمی   از  بخش   آن.  باشد  مرگ   بهایش   توانستمی   آشغالی

  مردم   روزمره  زندگی  با  که  صنفی  هایسازمان   تمام  دیگر   طرق  از.  بود  دشوار   بس  تصمیمی  چنین  و  گرفتند می   تصمیم   باید

  قافله   از   بودند،  کرده   خو  علنی   فعالیت  شرایط   با  و  بودند   شده  ساخته  بدبختی   هزاران  با  ها سال   این  در  و  بودند   تماس  در

  شدت به   کردند می   اشغال  صنفی   تقاضایی  برای   ساعتی   چند  را  خیابان  که   خود  کهنه   هایدستگاه  آن   با  عمالً  و   ماندند  عقب

  ریتم   در   بازنشستگان   نه  و  معلمان  نه  پرداخت  آزادی  زندگی   زن  جنبش  از  جانانه  دفاع  به  تپههفت   نه.  بودند  ناکارامد

  که   نشد   هم   تالشی   هیچ  و  گذاشت   عقب  را   هاآن   جنبش  شتاب .  بودند   همراهی   به  قادر   خود   هفتگی   مبارزه  نواختیک

  فایده بی   و  دلیل بی   را   خیابان   آنان  بودند   مدعی   تازه   جنبش   خودخوانده   رهبران   که   بگذریم .  شوند   جلب  مبارزه   این   به   آنان 

 . کردند مصرف 

  در .  بردارد   خود   بودن  خیابانی  از  جلوتر  گامی   نتوانست  و  ماند  باقی  خیابانی  حنبشی   آزادی،   زندگی   زن   خیابانی  جنبش .  4

  نه   و  داشت   محلی   سازمانی   نه   که  زمانی   اما   کند  فرار   سرکوب  از   تا   برد  پناه   محالت  به  عمومی  های مکان   از   ایوهله 

  شد   متوقف  جایی   همان  درست  و.  داد   ادامه  تریکوچک  محل  در  تریکم  تعداد   با  را   نبرد  همان   محور،   محله  تشکیالت

  اشغال   را   جاآن   قبال   نظامی  نیروی   که  کند   جمع  اینقطه  در   را  مردم  توانستنمی   عمومی   هایفراخوان :  سبز  جنبش   که

  مناسب   جا  هیچ  که  بود  این   معنایش  بشورید  جا   همه   در  که  شد می   داده  گشادگل  هایفراخوان   که  هم   زمانی  و  بود   کرده

  و   فقط.  رود  جلوتر  سبز  عمومی   جنبش  از  گام  یک  حتی  نتوانست  آزادی  زندگی  زن  جنبش  عملی  لحاظ  از .  نبود  شورش

  حل   سازماندهی  با  بلکه  دالوری  و  شجاعت  با  نه  تنگنا  این:  کرد   آشکار   را  خود  شکل  ترینبدیهی   به  بستبن   این  فقط

 . بس و شود می

  از   تدریجبه   بودند  ناتوان  عمل  ابتکار  ترین کوچک  ارائه  از   و  بودند  شده  الل  تقریبا  اول  ماه  دوسه  در  که  طلبانسلطنت .  ۵

  های ماه   در   شدمی   شنیده  طلبان سلطنت   کلیدی   شعار   جایی   در   ندرت   به   اول   هایماه   در   که  حالی   در .  سربرآوردند  خود   الک
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  های رسانه   اما  نبود،   کسی  ها خیابان   در.  شدیم  روروبه  آنان  مجازی   و  تصنعی   شوق   و   شور  با  بود   قرین  جنبش   افول   با   که  بعد

  که   محالت  کذایی   هایگروه   ابداع  خبر،  جعل  دروغ،.  تهران  در   شورش :  تازه  خبر  کشیدندمی   فریاد  کرنا  و   بوق  با   هاآن 

  پیش   را  مضحکی  وضعیت  باختهعقل   آدمهای  عمل  ابتکار  هاده   و  احمقانه  تهییج  داشتند،  خارجی  وجود  کاغذ  روی  فقط

  در   مجاهدین  خونِ  ماه  ماه  این.  بودیم  حاصل بی   هایفراخوان   پیاپی  صدور  شاهد  ما  منظم  نشینیعقب   جای  به.  آورد 

  همه  اما. دیگر  زور یک  فقط تظاهرات، یک  فقط فشار، یک  فقط: است تمام دیگر کار که این به شد بدل شصت یدهه 

 . حاصلبی

:  زد می  ضربه نوبالیده  جنبش به  هم  سر  پشت  خود  قهقرایی حرکت با راست  و طلبسلطنت اپوزیسیون  آلودگی و  عفن.  ۶

  بازی   و   گوناگون   مذاکرات   و  گوناگون   هایدولت   مجامع   در  حضور   تا   دهیم می   وکالت  پروژه  تا   ها سلبریتی   بستگی هم   اعالم

  از  که است قرار آیا: ساخت روروبه  دردناک  واقعیتی با را  جنبش یک به یک  ثابتی حضور   و ساواک از  دفاع  و سازیچلبی 

  وابسته   دردناک  فضای  آن  در  مجازی،  هایرسانه  غوغای  آن  در  و  آید؟  بیرون  آتی  سرکوب  نظام  کنونی  سرکوب  نظام  دل

  که  زمانی   آن در   و رسدنمی  خودت مشابه دالنی هم  گوش  به صدایت که دردناک  شرایط   آن  در  و مجازی،  اخبار به بودن 

  برای   خود   جان   ایثارکردن   و   دادن   قربانی   اکنون .  مجازی  های رسانه   و   ماندند  مردم   بودند   شده  غیب  صنفی  هایانجمن 

 فایده؟  چه  برساند قدرت  به را  مردم نیست قرار که  جنبشی

  در   توان می   چگونه.  نیافت  را  مناسبی  هایپاسخ   لزوماً  اما   کرد  طرح  را  مهمی  سواالت  آزادی  زندگی  زن  جنبش.  ۷

  از   که  داشت  پاس   را  جنبشی  مستقل  هویت   توان می   چگونه  درآمیخت؟   سازمان   با   را  خودانگیختگی  شرایط  ترینبحرانی 

  و   زدوبندها  ها،توطئه   مسیر  در  را  جنبش  یک  اراده  توانمی   چگونه  رود؟می   سو   آن  و  سو  این  به  بادها  با  گامهم   سو   هر

  را   جنبش   مستقل   منافع  پرقدرت   های رسانه  عصر   در   توانمی   چگونه  کرد؟   تحمیل   جهانی   و   داخلی   های قدرت   هایبازی 

  بعدی   ارتجاعی   نظم  نمایندگان   تصاحب   به   نماینده   و   سربی   جنبشی   تا   شد   مانع   توان می   چگونه  کشید؟  فریاد   بلند   صدایی  با

 . کند  حک خود  پیشانی  بر را  سواالت  این که داشت  را افتخار  این  آزادی  زندگی زن  جنبش . نیاید  در


