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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  

  برھان عظيمی: فرستنده

   زادهی ولديوح

 ٢٠١١ جون ٢٦

 

  !ستي زنده نابانينه، جنبِش خ
  راني و جواناِن چِپ ااني دانشجویِ  شوراتوسط

  

 ھا و کتک خوردن ھا و عقب نشستن ھا و نفس تازه کردن ھا و بازگشتن دنيرات ھا و دو با تظاھع،ي دور تند وقاآن

 که ئیباي زیواليآن ھ. ستاديھا و شعارھا و خشم ھا و سنگ ھا و سرکوب ھا و عکس ھا و التھابات، از حرکت بازا

 ھا یپاساژگرد صبح و عصر و ی صورت ھایتگ و خسیشگي ھمی ھاکي ھا و ترافی سطح روزمرگريناگھان از ز

 یدھانش و گام ھاۀ  با تنوربگرش،ي سربرآورده بود و با تحرک تخریونيزيو فرونشستن در مبلمان رخوت تلو

 و ینسوي سر و دستخوش ھرج و مرج، به امهي آن را آسراني را مختل کرد و  مدی نظام شھرزش،يرعشه انگ

 یاي دریداي سطح رفته است، به اعماق ناپريه ز دوباره بنکي تاراند، ایم پناھگاه ھا یجو و  و در جستیآنسو

  :به واژگان اخوان ثالث. موطن خود

   اند آرام و رامدهي ھا خوابموج

  اده استــ توفان از نوا افتطبل

 است و داي ناپنکي اد،ي زبانه کشی از فصل الخطاب خامنه ایچي که بعد از انتخابات شکل گرفت، و با سرپی جنبشآن

 است که پژمرده است و یري که شکوفا شد، ددھاي شود و آن امیا و ابتکارات، مشتعل نمتک و توک فراخوان ھ

 کرد؟ پاسخ دي پرسش چه با،ی رسانه ای ھایاز شب بمهي و رونق خ،یاباني خی خموشی فضانيدر ا.  شوندیپرپر م

»  جنبش زنده است؟ايآ «ی کننده کي با نام تحری حصورني امۀو مقال. ابدي ی می کنونتي از موقعیليخود را در تحل

 خطر را دارد که آن پرسش ني اما ای کنونتي موقعی ناواقعميترس.  کندی ممي ترسی را از نگاھی کنونتيموقع

 کنم نشان دھم که چرا و چگونه ی نوشتار تالش منيمن در ا. نديافري براثربخشي غی را پاسخکرد دي چه بایکانون

 ی انضمامتي را در بردارد که نه تنھا با واقعئی ھادهي و اميت مفاھ جنبش زنده اساي به پرسش آیپاسخ حصور

  . کندی می آن تھی کرد را از توان انفجاردي بلکه چه باست،يھمخوان ن
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او .  پردازدیم»  جنبش زنده است؟ايآ« به دو پاسخ طرح شده در برابر پرسش ء خود ابتداۀ در مقالی حصورنيام

 و مرگ جنبش نندي بی کرده اند اکنون جنبش را مرده می مري تحقاي را انکار و  جنبشتي که واقعی دسته ادي گویم

 ی به جنبش می دوم اصالح طلبان اند که به صورت ابزارۀدست.  ھا و مواضع خود  بدل ساخته انددگاهيرا به جشن د

 نيو مشاھده با ام دنيدر ا.  نشان دھندشهياز ھم» شاداب تر« جنبش را ی حصوراني کوشند به بیآنان م. نگرند

 ی طرح مسهي کژدی پردازد، به باور من مشاھده ای متي که او به ضلع سوم واقعی ھمراھم، اما ھنگامیحصور

  : کند که یرا مطرح م»  از افراد عموما گمنامیعي وسليخ «ش،ي دو گرانياو عالوه بر ا. کند

»  امکانیافق ھا« گسترش ،ی جنبش اجتماعھر ”نکهيو با باور به ا» رخداد« به »یوفادار« به لي از سر تما«

  » بستندديجنبش ام» موتور محرکه«، به اصالح طلبان به عنوان “است

 اصالح طلبان به جنبش، و فقدان دستاورد ی شدن نگاه ابزاراني عرلي دسته اگر چه اکنون به دلني که اسدي نوی ماو

 یرانتقادي غتي جز حمایدانند اما در عمل چاره ا ی سرخورده اند و جنبش را رو به نزول م، جامعهیملموس برا

 ی مردم برای و آمادگشي گرازاني مکسوياز  « ا زنده بودن جنبش ری که شاخص ھایحصور.  اندافتهياز آنان ن

 ی برائیو سازوکارھا (ی مشارکت جمعني تحقق ای وجود بسترھا و راھکارھاگري دیمشارکت در آن و از سو

 نکهي الي کند که جنبش زنده است به دلی می صورت بند، صورتنيد پاسخ خود را به ا دانیم» )رشد و قوام آن

 داند، ی مقي آن را در حالت تعلیول)  داندی عامل مني بر وجود ایلي را دل]دلو[ بھمن٢٥و (عامل نخست وجود دارد 

 است یب شدن آن ضرور شادای و براستين» شاداب«در واقع آنقدرھا . چرا که ھمچنان از عامل دوم محروم است

  . غالب بر آن فراتر رفتیاسيکه از گفتمان س

 با آن ھمراه بودم شکست یئ را که سنگرھایآن جنبش اعتراض.  ندارمئی ھمرای حصورني امصي اما با تشخمن

 آغاز تياز ضلع سوم واقع. مي جوی متفاوت می کرد را در چشم اندازدي پاسخ به چه باجهيو درنت.  دانمیخورده م

 بوده و ھست و نه ضلع یاسي ستيع کند به نظر من ضلع سوم واقی مشخص می حصورني که امیضلع سوم. مينک

 ھا و تي شود و با احزاب، شخصی مدهي نامیاسي سیندگي در سطح آنچه نما،یاسيدر سطح س.  جنبشتيسوم واقع

 کرده است وجود مي که ترسی به ھمان نحویحصورۀ  سه قطب مورد اشارني شود، ای معنا میاسي سیسازمان ھا

 برد، و ضلع یابزارۀ  تالش داشت از آن استفادی نمود، ضلعی مريق کرده و تحکوتي جنبش را بایضلع. داشت

 چاره زي بست و ھنوز ندي و اگر چه به آنھا نقد داشت، اما به آنھا امدي دی که اصالح طلبان را موتور محرکه میسوم

  . استافتهي از آنان نتي جز حمایا

 بودند که در جنبش مشارکت نکردند یگروھ.  بودگرگوني دی کمتي جنبش، به گمان من، موقعتي در سطح واقعاما

اما .  از آن در آن مشارکت کردندی بودند که به منظور مھار آن و استفاده ابزارزي نیگروھ.  بدان نداشتندیو کار

 . ھا آمدنداباني مبارزه و اعتراض به خیراب که ی آن مردمیعنيگروه سوم، ھمان موتور محرکه جنبش بود، 

 که ی بردند و زمانشي تھران پی ھااباني را در خی اعتراضحرکت کي که یآنان.  مردم بودندنيا» موتور محرکه«

. موتور محرک اصالح طلبان نبودند. شاني ھا و اسرایبا کشته ھا و زخم.  بازگشتندشانيشکست خوردند به خانه ھا

 اول ی در ھمان روزھا، آنھایاسي سن گسترده به سازمان ھا و فعاالورشي بعد از ستي بای متور صنيچرا که در ا

 ھا ابانياما به رغم آن موج نخست زندان ھا و بازداشت ھا، جنبش در خ.  ماندی موتور از حرکت بازمنيجنبش، ا

. بود که جنبش از حرکت بازماند]دلو[تا بھمن ماه ]جدی[ ماه یدۀ در واقع در فاصل.  بودقيدر حال تحرک و تعم

 یابي متفاوت شد و نوک حمله خود را متوجه محافل و سازمان مي سرکوب رژاستي که سی درست در فاصله ایعني

 شده در عاشورا، و کوچاندن رياعدام بر جوانان دستگۀ يافکندن سا.  گسترده کردی خرد جوانان در سطحیھا
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 در ی سازمانده و فعالی که نقش ھایاباني جنبش خريگيار نفر از جوانان پ ھز١٠ تا ٥ ني بد،يھزاران جوان به تبع

 ۀکري پکي ی ھاتي در واقع فعالیعني.  روانه کردئی پناھجوی به کمپ ھااي کرد و ري گني را زم، جنبشجنبش داشتند

 ني از کار افتادن ابا.  را مختل کرد و از کار انداخت، داشتیاباني مھم در تداوم جنبش خی را که نقشی ھزارنفر٥٠

من . اما جنبش سبز زنده ماند.  شکست خورداباني نقطه جنبش خنيدر ا. افتي اني پاابانيموتور محرکه، جنبش در خ

  .»ستي نابانيجنبش سبز جنبش خ« کرده است اني موافقم که بی محمدحهي کامال با حکم خانم ملگري دی اهياز زاو

 مردم به مشارکت در آن و دوم لينخست وجود تما.  داندیدو عامل م جنبش را منوط به کي اتي حی حصورنيام

 در سال ھشتاد و ھشت راني تواند نام آنچه در ای دو عامل نمنياما ا.  مشارکتني ایابيوجود ابزار و بستر تحقق 

 تواند ابزار یمچرا که انتخابات . دي جنبش نامکي زين را ی توان ھر انتخاباتی عوامل منيبا ا.  کندفيرخ داد را تعر

 ستي نی سالباي تقرزي نی اسالمیدر جمھور.  به شرکت در آنندلي باشد که متمای مردمی مشارکتیابيو بستر تحقق 

 کرد فيتعرای  ژهي واري بسی توان جزء رخدادھای آنچه رخ داد را م،ینياما به لحاظ ع.  در کار نباشدیکه انتخابات

 مشخص؟ ی کرد؟ مطالبه الي جنبش تبدکي آن را به زياما چه چ. مينبود حداقل از سال شصت تاکنون شاھد آن که

  د؟ي نوپدیاسي سازمان سن؟ي معیرھبر

 ی افتاد، نه رھبرتينخست از موضوعۀ  من کجاست که ھمان ھفتیأرۀ  کرد، نه مطالبداري جنبش را پدني اآنچه

 جنبش وجود ی از باال برای و طرح مشخص نقشهچي کرد و ھی راه خود را باز منئي که معموال جنبش از پا،ینيمع

 اصالح ی ھاالتي فروکش کرده، تشکی که موج مردمنکي بود، که ایدي نوپدري فراگیاسي سالتينداشت، و نه تشک

 ھا اباني در خیئتوده ۀ  گستردی ندارند، بلکه تظاھرات ھازي تجمع صد نفره را نکي ی سازماندھئی توانایطلب حت

 از اباني شدن خی خالجهيدرنت.  کردی مأفي مصر در انقالب مصر اري تحرداني را داشت که می ھمان نقشابانيخ. بود

 ی باقیآن چه که اکنون تحت نام منشور سبز موسو.  رفتن آن جنبش استاني از می به معنای مردمیھاتظاھرات 

 وجود دارد و زي ھنوز ن وجود داشته و٧٦ ]جوزا[ است که حداقل از دو خردادیاسي سی حرکتايمانده است، روند 

جنبش سبز  «دي گوی که می زماندي گوی نمراهي بیپس خانم محمد. اباني با جنبش خزي متمایزيچ.  استافتهي نانيپا

  »ستي نابانيجنبش خ

 از ثابت شدن ی خوشحالی به معنا ضرورتاً ،ی شکست خورده است، خالف نظر حصورراني جنبش در انکهي اگفتن

 ی تنھا زمانندهي آی به سوئیبلکه به نظر من راھگشا. ستيتفاوت نسبت به جنبش مردم ن ی ھا و مواضع بهينظر

 ھا نخواھند اباني به خگري که مردم دستي نا معنني به ازين. مي را درست جمع کرده باشتي است که موقعريامکان پذ

 از مبارزه مردم ی طوالنیري مسراني در ای تحوالت اجتماعسميناميد.  شکل نخواھد گرفتراني در ایآمد و جنبش

 شوند و اگر شکست بخورند، بدون آنکه یجنبش ھا زاده م.  دھدی را نشان می و عدالت اجتماعی آزادیبرا

 اني که شکست خورد، در پای سیجنبش سالھا.  زاده خواھد شددي جدی جنبشگري بار داشد، بافتهيمطالباتشان تحقق 

 ی آن جنبش شکست خورد اما کمتر از دو سال بعد جنبش٥٥اگر در سال  زاده شد، و ی انقالبنيدھه چھل جنبش نو

 مي و رژیني خمابر انقالب در بری و اگر در سال شصت جنبش مدافعان آرمان ھاد،ي طومار سلطنت را برچیمردم

  . زاده شدی و برابری آزادی برایئ توده ی سال بعد دوباره جنبشی شکست خورد، سديجد

 ی و برامي کنی تجربه بازنگرني دارد که در ای وامی است که ما را به صورت جمع قبول شکست در آنتياھم

 کرد آن أفي نقش ااباني که در شکست جنبش در خی از عوامل مھمیکياز نظرگاه من . مياموزيجنبش فردا درس ب

 دي ھا، امنهيرفتن ھز با باالجهيو درنت. نديافري خود را بیاسي سیندگيجنبش قادر نشد نما» موتور محرکه«بود که آن 

 توانست زنده نگاه دارد که قدرت ی ميیاسي سوي را آن آلترناتیدي امنيچن.  از دست دادني نوی راھنشيخود را به آفر
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 ھا اباني که در خیمردم.  مشخص داشته باشدیاسي سی مطالبات مردم را در شعارھا و برنامه ھاليو خواست تبد

 به دند،ي طلبی و استبداد مضي تبعر،ي از تحقی عاری کرد و جامعه ایکه مشان چۀ کري و خون از پدندي رزمیم

 و ضي تبعر،ي نظام تحقني بودند که بر ھمی آنانیاسي سیوھاي خود را از دست دادند چرا که تنھا آلترناتدي امجيتدر

  .استبداد ملتزم بودند

 از یرو  کرد خود به ضرورت فرادياو در چه با.  رسمی می حصورني اختالف خود با بحث امني به آخرنجايا

 ی ھادهي از ایتراز باالتر.  گفتمانني از ایرفتن به مدار باالتر.  کندی بر جنبش اشاره میگفتمان مسلط اصالح طلب

آن جنبش شکست خورد چرا که گفتمان . ستي معلق موجود آن جنبش مردم نزي چنياما ا. جنبش معلق موجود

 کار دي بای ممتيعزۀ نقط.  نشدلي تبدیاسي سیروي نکي بود و به فيناقص و ضعخام و  »انقالب در وضع موجود«

 استحکام و انعطاف ،ی به آن حد از توانمندی کوچک و لرزان باشد تا در جنبش آتئی روشناني ایکردن بر رو

 بخش تکامل ئی رھای توان به ترازی مسلط را نمی ھادهيا. دي برآیخي تارماني زاني باشد که از پس ادهيمان رسأتو

  . اثربخش تکامل دادی در آورد و به ابزاریکي از تاردي را بالي بدی ھادهيا. داد

  

  سيپانو

  “ جنبش زنده است؟ايآ  / رنتيجنبش در الب”:  عنوانِ رِ ي زی حصورنيامۀ  ست به نوشتی متن پاسخنيا
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