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 ارزیابی سخن از. استحوادث اخیر  یارزیابی اولیه برایسه ماه مدت زمان مناسبی 

غافلگیرانه بود و در مسیر  که شروع آن از نظر زمانی تقریباًاست جنبش یا خیزشی 

بالقوه  قالبیناالوقوع و برای دیگرانی قریب یای انقالبخود به جایی رسید که برای عده

اند هنوز به ابعاد الزم برای و البته برای اندکی هم که در خواب غفلت کردهرا تداعی 

بازی دشمنان خارجی  شان همه را صرفاًاتدر توهم آنانی که ؛نرسیده است «نگرانی»

 خواهد شد. ابود ن دانند که قطعاًمی

این که انقالب چیست، مراحل انقالب و تدارک انقالبی چیست، انقالب سیاسی و 

 اتکربه و یی دارد موضوعی است که قبالًهاکراتیک با انقالب اجتماعی چه تفاوتودم

قرار گرفته است و جای بحث بیشتری در اینجا های مختلف مورد بحث از طرف گرایش

شرط پیروزی که احتمال آن بسیار زیاد است هندارند. تنها باید گفت که این مبارزات ب

ـ در کوتاه ـ از انواعِ انقالب مدتـ کراتیک است و به تغییر مناسبات وهای دمیا درازمدت ـ

های تمال زیاد شامل انقالبهذا هر انقالب اجتماعی هم به احپردازد. معتولیدی نمی

 متعدد دموکراتیک خواهد بود.

* * * 

ی عطف و اخیر یک نقطهارزیابی این است که این سه ماه  برایاولین نکته  -1

ی ایران دیگر به وضع سابق ساز بوده است به این معنی که جامعهدورانی سرنوشت

ور تص کسهربازنخواهد گشت. در این تردیدی نیست. دگرگونی فراتر از آن است که 

کوتاه صورت گرفته است نشان از عمق  یکرد و این امر که این تحول در یک زمانمی

در مورد  بارهاداز در بهبود شرایط دارد که انتضادهای موجود و نبودن هیچ نوع چشم

 شده است. وارسیتر عمق آنها آنها نوشته شده گرچه کم

نا دو استثجز یکیهتنها از لحاظ زمانی بلکه در مورد زنانه بودن خیزش هم بنه -2

ده رکبینی مشخصی پیش گویی،کلی وایسکه م یبرخوردندرت از قبل به مطالبی به

قدری متعدد و پراکنده و هر طبیعی باشد چون تضادهای جامعه بباشد. شاید این ام

ب انقال :عمیق بودند که مشخص نبود انفجارِ محتوم از کدام روزنه صورت خواهد گرفت

 ...،موضعیزنانه، سراسری، ملی، 
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ویژه زنان از هر جهت که بنگریم هبو گیری جوانان شهامت، دالوری و پی -3

تنها غافلگیرکننده نهیم از لحاظ عظمت اهاست. آنچه دید ساز بودهآور و تاریخاعجاب

 برانگیز بوده است.تحسینراستی بهبلکه 

یار ها سخن بسنسل یمسئله دانم که در ذکر دالیل اجتماعی این پدیده و اساساًمی

های بسیار نظر از سرنوشت آن، مدترفته است ولی عظمت و جهانگیری آن، صرف

تر به یاد داریم شناسان و فالسفه و... خواهد بود. کمرد تحلیل جامعهها موطوالنی و دهه

هم از میان اقشار همه حمایت در سطح جهان و آنانقالبی دموکراتیک این که در مورد

 .یماروبروای جدید وجود آمده باشد. با پدیدههمختلف ب

فکران سیاسی و روشنناچار باید از بسیاری نکات که مورد توافق اکثریت فعالین  -4

 طلبد.نظرم تأمل بیشتری میهاست گذشت تا به نکاتی برسم که ب

ز هم اای افقی بوده است آنصورت شبکههکنون بتاو تظاهرات  خیزشرهبری این 

درگیر مبارزات هستند. ادعاهای دروغین پنهان و طور مستقیم بهکسانی که خود میان 

مایه است که راه به قدر بیآن این معترضانرهبری  های سیاسی وامانده درآشکارِ گروه

گویند تنها دروغ مینهگویانِ خارج از مرزها «انا شریک»جایی نخواهد برد. مدعیان و 

انند درهبران میدانی این جنبش می کنند. این مسئله را قطعاًبلکه اذهان را مشوّش می

ین چنامیدوارم کم دستنند. یا کاندیشی آن چاره یقوهبالبرای خطرات  محتمل استو 

 .کنند

 کاری جنبش جاریو دست های افقی تنها راه جلوگیری از مانیپوالسیونشبکه

دارد. همواره امید هست که یک نیز خود را  هایمحدودیتدانیم که میاست ولی 

 که تحت رهبریِ اتوریته وبیابد بدون آن خود یاعتالجنبش فراگیر بتواند راهی برای 

قدر کافی در جهان تجربه هدانم چون براه آن را نمیپیشاپیش مستبدی درآید. من 

بینم که در کمین نشسته است. برخی از کنشگران سیاسی نشده است ولی خطری را می

اند که اند و مطالبی نوشته...( به این مسئله توجه داشته،رهنماسعید نیکفر، محمدرضا )

ی اجتماع عوامل دانیم که در صحنهی اجتماع آزموده شود. ولی همه مید در صحنهبای

خواهید ترین روابط را بترین و انسانیبسیار متعدد درگیرند. شما ممکن است دموکراتیک

های دیگرِ شما چه؟ نیروهای سیاسی دیگری که ادعای رهبری دارند چه؟ ولی طرف
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سازی برای آن هستند چه؟ هنوز به جایی نرسیده آنها که در پی تصاحب جنبش و رهبر

 همه ادعاهای دروغ. امان از زمانی که دستاوردهایی برای تصاحب موجود باشد.این

هایی سازیها یا چهرهاکنون عالوه بر اپوزیسیونِ سنتی شاهد پیدایش چهرههم

نی راواها امکانات فحق هستند. اینهستیم که مشخص نیست کدام برحق و کدام نابه

جنبش کار آسانی نیست.  یاعتال همزمان با آنها و گیری در قبال اینهم دارند. موضع

 طلبد.هوشیاری فراوان می

ای تا اندازهتا همین اواخر توانم بگویم کنون و میتانظر من هاین جنبش ب -5

حتی در مقابل شعار و خودداری کرده  اخص آنعامدانه از سیاسی شدن به معنایِ 

 توانستم درک کنممقاومت کرده است. کاش می نیز« دانی سیاسی آزاد باید گرددزن»

چه تحلیلی پشت این مقاومت احتمالی هست. بیش از چهل سال است کنشگران و 

اند ادهدها جان ی کثیری از آناند و عدهداشتهزندانیان سیاسی آتش مبارزه را فروزان نگه

ها هستند. آنها کجای چالهاست که در سیاهسال ها وها و سالی بیشتری سالو عده

ها و ولی یاد زن ،جای خودهی عظمت بگیرند. انقالب زنانه با همهجنبش قرار می

البِ صورتِ انقهمردهای زندانی بنا بر چه تحلیلی مسکوت مانده است. انقالب زنانه را ب

ش برجسته دارند ولی تنها زنانه نباید دید. این انقالبی است که در آن زنان نق صرفاً

اند که عالوه بر زنانگی پرچمدار یک مبارزه و تحول داده نقش را ندارند. زنان نشان

ی اند. اگر تحلیل بر این پایه مبتنی باشد که با تعدّد شعارها تمرکز روی مسئلهاجتماعی

ماعی تی اجتر خواهد شد. باید گفت که این یک اشتباه مطلق است. هر مسئلهزنان کم

ی انفجاری برای تضادهای ویژه خیزش اخیر که همه باور دارند روزنههشأن خود را دارد ب

حق خود را دلیرانه و ههای بتوان زن بود و خواستدرون جامعه بوده است. می متعدد

نفجار ساز این اشمار دیگری زمینهیاد داشت که کنشگران بیبهآشکارا بیان کرد ولی 

کند ولی گویی مطلب را مخدوش میاند. درست است پراکندهشکوه بودهباعظیم و 

وجود هکند بلکه خطر انزوا را ببرد نمیتنها کمکی به پیشنهها توجهی به سایر آرمانکم

ی کلیدهای معنای زندگی و آزادی است؛ و زندانی سیاسی یکی از مؤلفههآورد. زن بمی

 آن.
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کنون نسبت به شعارهای سیاسی توجیهی داشته ی تااتوجهکمامیدوارم که این  -6

های معین به فراسوی آنچه طور جهش از خواستهباشد که من ندانم. امیدوارم. همین

 . استبررسی  مندنیازخود آورد که وجود میهیی را بخألآخرین کالم است 

 قبل از خیزش اخیر در سراسر ایران وجود داشتند. متعددی های مطالباتیجنبش

باختگان تا اعتصاب کارگران و دهقانان و کارمندان و از معلمان و بازنشستگان و مال

ها به این خیزش عمومی بپیوندند. رفت که این جنبشداران. امید میکامیون

توجهی هم در این زمینه شده است. البته هنوز زمان زیادی نگذشته قابلهای حرکت

 شودرد و هر روز نشان مثبت دیگری دیده میو امکان گسترش و پیوند آنها وجود دا

یِ های مطالباتدارد. در حرکات اخیر هنوز خواستتر این حرکت نیاز به شتاب بیشولی 

 ی قوا بهمشخص مجال بروز نیافته و همین است که این نیروهای بالقوه هنوز با همه

الوه نظر من عهشد. ب ها بیشتر خواهددر آینده این همبستگی اند. احتماالًمیدان نیامده

ی مردم در مبارزات باید به خواست آنها هم در هیئت بر تبلیغ و ترغیبِ شرکت توده

... تظاهر ها و شوراهاصورت اتحادیههاجتماعی و هم فردی توجه شود. هیئت اجتماعی ب

 ریتِثکااند ولی هنوز ای که شرایط سرکوب اجازه داده تحرک داشتهکند که تا اندازهمی

گیرند البته منظور من اکثریتِ از نظر سیاسی ناآگاه صورت فردی تصمیم میهمردم ب

ای که آگاهی نسبی دارند ولی ضرورتِ معیشتیِ آنها برایشان است و یا حتی عده

فهمد. ی مردم تماس دارد میبازدارنده بوده است. این مسئله را هرکس که با توده

سرزنش بخشی از مردم در عدم انجام آن، از طرف ی ضرورت آن، حتی بارههزارتکرار 

 ی کامل آنفریبی است که نمونهدستی از دور بر آتش دارند عوام کسانی که صرفاً

ها، ی غیرقابل دفاعِ خود در همکارینشین است که با آن سابقهخارجبیانات سخنوران 

خواهند که آنها می کنند و ازسخن از ضرورت اتحاد و اتحاد و اتحادِ مردم در داخل می

 ای همپیوندند. عدهبجنگند( به صف انقالب )که خودشان برای رهبری آن با هم می

  !تان را داریمگویند به انقالب بپیوندید، شورش کنید، آتش بزنید. ما هوایمی

وجود آمده ههم بها و ملیتی ملی در جنبش اخیر تحوالت مثبتی در مسئله -7

س جا و سپداری مبارزات از کردستان و گستردگی و عمق بیشتر آن در آناست. طالیه

بسیار مثبتی داشته است. حرکاتِ مردمِ آذربایجان، گیالن، أثیر تها پیوستن بلوچ

 لرستان و اکثر نقاط ایران در جهتِ کلیِ انسجام بوده است. مسائل گذشته البته کامالً
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توان انتظار داشت که ظرف مدت کوتاهی همبستگی ملی بالمسئله اند و نمیحل نشده

پیش و امیدوارکننده بوده است. شعارهای همبستگی از زاهدان ها روبهشود ولی حرکت

رو شایپکننده بوده و هست و راهکارهایی برای آینده تا کردستان برای هر ایرانی دلگرم

 گذارد.می

ی راهیم. هیچ تحولِ اجتماعیِ عظیم در هیچ طور که گفتم هنوز در ابتداهمان -8

وخیزهای فراوان و گذر زمان به جایی جای جهان بدون عبور از مراحل متعدد، افت

اکنون نیز نتایجِ از لحاظِ تحولِ اجتماعیِ غیر قابل بازگشت همنرسیده است. 

وده ی ایران گشهرحال این راهی است که در مقابل جامعههانگیز بوده است. بحیرت

د کنتواند بکند و برای چه مدت میکند یا چه میشده است. این که حاکمیت چه می

به سرانجام نخواهد رسید. این امر که  هایشدانیم که تالشدانیم. ولی میرا ما نمی

گذارند نیز برای کسی قابل های جهانی روی جنبش چه تأثیراتی میزدوبندها و توطئه

 های غربی به دالیلی که در قرونها و دولتنم استراتژیستدابینی نیست. من میپیش

اند خواهان یک حکومت مترقی و دموکراتیک در این منطقه نبوده و اخیر داشته

نیستند. نه در ایران و نه در هیچ جای دیگر جهان. اجازه دادن به تأسیس حکومتی 

ا هم حکمِ دست آید برای خودِ آنههبهمگانی یک خیزش دل که توسط مردم از 

زردهای در آمریکا و جلیقهها درصدی99های خودکشی را دارد. ببینید با جنبش

باک شوند که خالف قدر بیشود مردم آننظر آنها مگر میه... چه کردند. ب،فرانسه

خواست ما حکومت عوض کنند! سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. نظم نوین جهانی 

های غربی های حکومتبندیو چشم «هاحمایت»و ها ییدوروها، بازیشود. حقهچه می

 کننده هستیم نه مردم.گردد. ما تعیینبه همین مسئله باز می

های توان گفت جز اظهار خشم از روشدر مورد روسیه و چین هیچ سخنی نمی

ها نه با ملت ایران هستند نه با دولت ایران. تحت عنوان حفظ ها. آنشنیع و بدوی آن

این موارد اختالف چندانی  برسردهند. خوشبختانه می ملی به هر پَستی تنمنافع 

 میان اپوزیسیون ایران و مدافعین جنبش نیست.

* * * 
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شود. ما راهی نداریم ی خیزش دوباره مطرح میبا چنین دورنمایی ناگزیر مسئله

بسیاری از ندارد.  استمرارکه در نهایت برنده شویم چون وضع فعلی امکان جز این

 خود ی پیروزیِمرحلهنخستین که جنبش کنونی تر ایناند. و نیز مهمها بازی شدهکارت

های دیگر پیروزی اکنون کسب کرده است. تحول عظیمِ اجتماعی، و مطمئناًرا هم

 دست خواهد آورد.هب

ی بینی نیست. مسئلهمختلف قابل پیشهای بدیلدرست است که آینده از میان 

ی این ها سناریوی دیگر... از میان همهی ایران، حمله به ایران و دهلی، تجزیهجنگ داخ

وجودآوردن شرایط هامکانات آنچه برای ما قابل قبول و قابل مبارزه است سعی در ب

ها اکاریهمه فدی ایندموکراتیک است. این تنها بدیلی است که انسانی است و شایسته

را به تحسین واداشته است. ما در تاریخ  یانن و جهانو مبارزاتی است که دوست و دشم

ایم. در انقالب گشا بودهایم. راهساز بودهی اخیر در چند مورد سرنوشتساله 151

مان باالتر رفته است از پا ایم. امروز که سطح آگاهیمشروطه، در نهضت ملی نمونه بوده

راهی دراز تا پایان اما است. ای درخشان مرحله «زن، زندگی، آزادی»نخواهیم نشست. 

 مانده است.

 


