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؟آموخت توان می  چه88 اعتراضی جنبش از

در باب گسست: جججزوه ای و در ویژه نامه ۱۳۹۲: این متن، در تاریخ اردیبهشت توضیح پراکسیس
 پراکسیس منتشر شده است. اینک، کثثه مباحثثثاتیدر وبسایت در بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

 به میان کشیده شده اسثثت، بثثه بازنشثثر آن اقثثدام۸۸انتقادی در ارتباط با جنبش مردمی در سال 
می کنیم تا به سهم خود در بررسی تجربیات و آموزه های مبارزاتی در آن دوره مشثثارکت نمثثاییم و

قدمی هرچند کوچک در بازخوانی انتقادی تاریخ مبارزات مردمی برداریم.

نسخه ی پی.دی.اف کل جزوه  را می توانید از طریق لینک زیر دریافت کنید: 

http://docs.praxies.org/Bazkhani_Jonbesh_e_Sabz.pdf

* * *

برخثثی درآوردن نمثثایش بثثه و تازه های موقعیت گشودن با آن، نهایی افول تا جنبش فرازوفرودهای روند
از بسثثیاری کثثه اسثثت آن در ها تجربه این اهمیت. داشت همراه به زیادی های تجربه سیاسی، های گاه گره

ای گسثثتره در پثثذیر لمس بثثالقوه طثثور به حقایقی به را ایدئولوژیک و پراکنده باورهای و انتزاعی های آموزه
و بثثازخوانی رو ایثثن از و هستند جنبش تاریخی مازاد از بخشی تجربی حقایق این اینک. کردند بدل جمعی

و متفثثاوت هثثای گیری جهت بثثه نظثثر با اما. است حاضر موقعیت از فراروی لزمه آنها تکثیر و رمزگشایی
ضض حتی ضی گستره در سیاسی متعار ضی حقایق راستی به جنبش، با همبسته فعالن انسان چه تا را شده یاد تجرب
 کرد؟ تلقی مشترک میراثی مثابه به و دانست پذیر لمس توان می حد

ضی به اگرچه جنبش، در آزادشده نیروهای حیثثات آن بثثه و پیوسثثتند جنبش به مشترک آمال برخی میانج
فکثثری، هثثای زمینه پیش در تفثثاوت امثثا ،)گرفتنثثد وام جنبش از را خود سیاسی حیات مقابل، در و( دادند
جنبثثش به آنها نگاه منظرهای سرانجام که بود ای گونه به جنبش با آنها اتصال نحوه و اجتماعی های جایگاه

شثثرایط در کثثه آنچثثه. شثثد بسیاری های شکاف و ها تفاوت واجد جنبش بطن در آنها سیاسی های مشی و
ضک نوعی برای عینی بستری حاضر همه اینک که است آن آورده، پدید» بودن سرنوشت هم« از جمعی ادرا

ضن میراث ناخواه خواه متنوع نیروهای این سثثت هولناکی ی دقیقه همثثان شکسثثت این پذیرش اند؛ شکست دارا
کنثثد؛ بثثدل جنبثثش مردمی بدنه از مختلفی های طیف مشترک میراث به را تجربی حقایق این تواند می که
به- را انقلبی حرکت موثرتر تداوم سوی به فراروی و شکست از دیالکتیکی گسست خود، نوبه به امر این
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بثثه وابسثثته همچنیثثن افراد نزد حقایق گستره که برد یاد از نباید وجود این با. سازد می ممکن- بالقوه طور
است هایی انتخاب به وابسته رو این از و زند، می رقم او برای فرد هر اجتماعی هستی که است نگاهی منظر

های سثثویه از یکثثی قضثثا از. کننثثد می تعییثثن را اجتمثثاعی هستی از خاصی نوع به فرد وابستگی درجه که
را آنهثثا و سازد می سیال حدی تا را فردی های انتخاب که است آن مردمی سیاسی رخداد هر بخش رهایی

ضی رایج های حسابگری و ها ترس قید از کمابیش برخی در گاه که ای سویه همان( سازد می رها روزمره زندگ
عامثثل این سویی، از اما). یابد می متافیزیکی منزلتی» مردم سیاست« اعجاز همچون آمیز، اغراق های روایت
ضط پسثثارخدادی شثثرایط دیگثثر، سثثوی از و کنثثد؛ نمی عمثثل یکسثثان بثثه همگثثان برای لزوما ی غلبه شثثرای

منظثثری به توانند نمی همگان حاضر، شرایط در که است بدیهی بنابراین. است روزمره زندگی» ملزومات«
امثثر ایثثن. باشد سازگار جنبش از رادیکال خوانشی با اساسا یا و سازد ممکن را شکست پذیرش که برسند
سیاسثثی های بازنمایی و ها گیری جهت رغم به ای، توده ی مبارزه هر که واقعیت این از است دیگری بازتاب

انکارشثثدگان و سثثتمدیدگان سثثرانجام اینکثثه و هست؛ هم طبقاتی های شکاف ظهور عرصه ناخواه ه خوا آن،
. باشند بخش رهایی مبارزه یک ی محرکه نیروی توانند می که هستند

ایثثن در و بخشثثید گی سثثوژه از درکثثی) جنبثثش همراهان مثابه به( ما به این از پیش که آنچه همه این با
ضت بثثا که بود فضایی ساخت، نزدیک هم به جمعی گی سوژه خلق جهت در را ما از هایی بخش مخوف ظلما
هایی پرسثثش بثثا فضا این مازادهای و پیامدها امتداد در اما اینک. شد گشوده ما برای ۸۸ مردمی جنبش

اعتراضثثات نیافت؟ دوامی مردمی اعتراضات چرا: آزمایند می را تغییر ضرورت به ما وفاداری که مواجهیم
و جمعثثی زیسثثت متنثثوع اشکال شود؟ تبدیل اجتماعی تحولت تاثیرگذار اهرم به تواند می چگونه خیابانی
مطالبثثات چگونه دارند؟ عمومی فضاهای و خیابان تسخیر برای هایی قابلیت چه ما زندگی و کار های محیط

بثثه را هایمان بثثدن و صداها دیگر بار چگونه و کنیم؟ بندی مفصل ای برسازنده طور به را مان شده سرکوب
هثثای انقلب ی ادامه چگثثونه کنیم؟ تجربه ای غیرشکننده و تناقض بی طور به را شدن» ما« تا بزنیم پیوند هم

 نپاشیم؟ هم از آنها های شکست در و باشیم مان صدساله تاریخ ناتمام

مسثثتلزم چیثثز هثثر از بیثثش ها پرسثثش این برای انضمامی و مؤثر های پاسخ یافتن که است این بر ما باور
نیثثز دیگثثر های ملت مبارزاتی تجربیات اینکه گو ماست؛ متاخر تاریخی تجربیات در جمعی انتقادی بازبینی

انفعثثال و نوستالژی با که است ضرورتی» سبز جنبش« به انتقادی بازگشت منظر این از. ماست روی پیش
بثثه عمثثل در تواننثثد می جنبثثش ی پراکنثثده های درس که است صورت این در تنها. ندارد نسبتی انتظار و

ضن از حقایقی تر دقیق بیان به یا و شوند بدل جمعی و تجربی حقایق پثثی در آنچثثه! گردنثثد ستمدیدگان ما آ
صثثرفا امثثر ایثثن که نباشد تاکید به نیازی شاید. تجربیات این اهم از ماست ی فشرده بندی صورت آید می
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نثثوع ایثثن یثثا موارد این به آنها منحصردانستن نه جنبش، تجربیات باب در جمعی تامل برای است دعوتی
. آنها از معین صورتبندی

۱.

ای تثثوده جنبثثش توان نمی گون، گونه های یابی سازمان و پیشینی تدارکات بدون ها، خیابان به آمدن با تنها 
رغثثم به و بود خواهیم دفاع بی حکومت سرکوب ماشین برابر در نخست وهله در چون. داد شکل را موفقی

کنثثج بثثه آزادی های خیابان از دولتی، ی یافته سازمان خشونت تشدید با سرانجام ها حماسه و شورها ی همه
حاکمثثان خیابان، از ما گیری کناره قدم هر با سپس شویم؛ می تارانده مرزها پشت به یا و ها ن زند و ها خانه
مم هیاهوی با تا گیرند، می ما جای پرکردن برای بزرگتری های قدم ی رژه بثثا و دهند، سر پیروزی مارش تما
ضل .دهنثثد نمایش ما به را خود ناپذیری شکست دارشان، های چوبه و نظامی های لباس با و شان، مزدوران خی
و ها زخمی سنگین بار با شویم، می پراکنده سرانجام یافته، تشکل حضور و مردمی های یابی سازمان بدون پس

ضم با هایمان؛ زندانی و ها کشته ضی زخ . هایمان خوردگی سر کار

۲. 

ضش ی مرحله از پس مردمی، جنبش اگر حرکت مردم ملموس نیازهای با پیوند در اولیه، ی خودانگیخته خیز
اعتراضثثات ایثثن دسثثتاوردهای انثثدک نشثثود، هثثدایت پثثایین از مردم متکثر و واقعی مشارکت با و نکند،

سو یک از. گردد می مصادره فرادست سیاسی جریانات توسط راحتی به آن آتی های بالقوه نیز و خودانگیخته
بثثه خود سیاسی اهداف جهت در را مردمی های خیزش مهار که دارند بالیی ی انگیزه داخلی مداران قدرت
در المللثثی بین های قثثدرت پیرامثثونی، کشثثورهای در بحثثران وقوع مقاطع در دیگر سوی از بگیرند؛ دست

شثثاهد عربثثی بهثثار تجربیثثات( دهند سوق» مناسب« جهتی در را تحولت سوی و سمت که آنند تکاپوی
ضی از وحشت ترتیب این به). است آن ی زنده ضی گرفتن قدرت و تحولت مهارناپذیر همان فرودستان، احتمال

جهثثانی هثثای قطب و) آن اپوزیسثثیون جنثثاح جملثثه از( داخلثثی بورژوازی» فکر های اتاق« که است عاملی
ضش یکدیگر با اتحاد در تا دارد می وا را سرمایه ضل از را خود خاص جنب ضش د ایثثن از. کننثثد خلق مردمی جنب
را، خثثارجی و داخلثثی بثثورژوازی متقابثثل وابستگی که هستند هایی پهنه جمله از مردمی های خیزش منظر،

. سازند می آشکار آنها، ایدئولوژیک های تفاوت و گاه وبی گاه های تنش رغم به

۳. 
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هثثم جنبثثش یک در حاضران حتی. است مؤثر جنبش آن سرنوشت در جنبش هر عمومی بازنمایی ی نحوه
)فرادسثثتان سثثوی از( جنبش از شده بازنمایی تصاویر میانجی به را جنبش از خود مستقیم تجربه توانند می

شدند، می زخمی و کشته ها خیابان در مقاومت طی در مردم وقتی چگونه که دیدیم مثال برای. کنند تفسیر
ضی جریان های رسانه تصویرسازی در ،)غیثثثره و آمریکا صدای و فارسی. سی.بی. بی همچون( زبان فارسی اصل

بثثا که پسرانی و دختران با انتخاباتی، های کمپین از تصاویری مثل: شد می تکثیر جنبش از فانتزی تصاویری
و خثثبری عنثثاوین کثثه دیدیم روزها آن. زدند می  لبخند دوربین به سرخوشانه سبز هدبندهای و دستبندها
و نگثثاران روزنامه و نخبگان انبوه خیل. بود آمیز تحریف و سویه یک چقدر ها رسانه این های گزارش مضمون

ضن فارسی های رسانه و» سبز صنعت« های رسانه در زمان هم که دیدیم را کارشناسانی غربثثی هثثای دولت زبا
ضی اغراض قامت به را جنبش کلیت تا بودند» کار به دست« ایثثن در هثثا این همثثه و. درآوردنثثد خود سیاس

ضش یک که بود جهت دهنثثد؛ تقلیثل انتخابثثاتی جنبشثی بثثه را رادیکال اهداف و ها خاستگاه با دار ریشه جنب
ضی  چارچوب به که» متمدنانه« جنبشی های شثثیوه به و بوده پایبند پرهیزی خشونت و مداری قانون مرسوم ها

ضی بندی بسته از خود سهم جستجوی در» تمیز« . است بشر حقوق و دموکراسی جهانی ها

۴. 

نثثام بثثه چثثه اگثثر ارزد؛ نمثثی هم خدا لعنت بشر» به «حقوق ای، حرفه مدارن سیاست و مدارن قدرت برای
شعف از لرزان صداهای با و سازند می رنگارنگ نهادهای سوم جهان در دموکراسی گسترش و بشر حقوق

زمثثان هم غربی مردان/زنان دهند! دولت می نفیس های جایزه زده بحران کشورهای در بشر حقوق فعالین به
دسثثت کننثثد، می وارد خثثود دیپلماتیثثک هثثای نطق و ای رسثثانه اخبثثار در را ها زنثثدانی و ها کشته آمار که

را آنثثان و دهند ادامه  ها دیکتاتوری ترین سفاک آزاد» با «تجارت به تا گذارند می باز را معظم های شرکت
حیثثات دوره طثثی مقابثثل، سثثازند. در مسلح سرکوب و شنود و کنترل های فناوری دستاوردهای آخرین به

ضی دریوزگی شاهد جنبش، محافثثل و ها سثثالن در کثثه بثثودیم غربثثی های لیبرال-دموکراسثثی به متوهمان ها
حمثثایت ایثثران مردم اعتراضی جنبش از کردند می تقاضا فخیمه های دولت نمایندگان از سیاسی، ی آراسته

- (ملی طلب اصثثلح اپوزیسثثیون از مهمی کنند! بخش صادر بشر حقوق و دموکراسی ما کشور به یا و کنند
انتظار اپوزیسیون نیروهای از که کرد پیشه را رهیافت این حالی در سوسیال-دموکرات)، و لیبرال و مذهبی

در را /مثثردان زنثثان دولت آرام خثثواب هثثا، دولت ایثثن ی دوگانه معیارهای علیه خود اعتراضات با رفت می
ضن اعتراضات واقع کنند. در سلب شمالی آمریکای و اروپا های پایتخت های خیایان ی دسثثتمایه مثثردم خونی

ضل لباس در هایی طیف که شد آن دنبثثال بثثه و کننثثد قلمثثداد ایران مردم ی نماینده را خود اپوزیسیون مبد
ضی جایگاه تثبیت ضد های کنفرانس حاضر، نظام بدیل عنوان به خود سیاس سثثرانجام سازند. و برپا نخبگان متعد

ضت هثثای تحریم البتثثه و بثثود نظثثامی تهدیثثدهای بانثثگ شدن رساتر ما مردم برای ها طنازی  این همه سوغا
است. زده کلید ما جامعه فرودستان علیه را خاموشی جنگ که اقتصادی،
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۵. 

نثثه بگیثثرد، شثثکل مثثردم ملموس نیازهای و جمعی زیست واقعیات دل از باید جنبش یک واقعی مطالبات
انثثتزاع در دموکراسی، و آزادی نظیر گنگی و کلی مطالبات. گردد تزریق و شود داده سامان» بال از« آنکه

بثثه را مثثا نیستند قادر که دارند شباهت بال از شده  تحمیل شعارهایی به جامعه، تاریخی و مادی شرایط از
در باید دموکراسی و آزادی مفاهیم. سازند نزدیک هم به درستی به را ما یا و دهند پیوند جنبش با تمامی
ضی های شکاف روزافزون رشد با ارتباط آنکثثه بثثرای. شوند فهمیده فرودستان واقعی منافع و ما جامعه طبقات
می جثثامعه، چپثثاول تداوم در مسلط طبقه آزادی نه و باشد هایشان توانمندی رشد برای همگان آزادی آزاد

دموکراتیثثک نظثثارت بثثه را آن و کثثرد خثثارج خود متناقض و تنگ ی پوسته از را دموکراسی مفهوم باید
. داد بسط جامعه در تولیدی روابط و مناسبات ساحت جمله از و جمعی زیست های حوزه همه بر جامعه

۶. 

اا نثثه افتاد، اتفاق ۸۸ سال در که باری خشونت سیاسی سرکوب و کودتا انسثثداد و قثثدرت انحصثثار صثثرف
منثثافع بسثثط مسیر در بود عطفی نقطه بلکه کنند، می بازنمایی ها لیبرال و طلبان اصلح که گونه آن سیاسی،

کودتثثا ایثثن. آنثثان سیاسی جایگاه تثبیت راستای در و سرمایه و قدرت صاحبان از جدیدی طیف اقتصادی
شثثکل بثثه کثثه بثثود، حاکم اقتصادی طبقه در مسلط بلوک در اندازی پوست و جابجایی یک بیرونی بازتاب
تضثثمین و حفثثظ بثثرای نظامی بورژوازی. برداشت پرده ایران در نظامی بورژوازی قطعی استقرار از فجیعی
سثثپس و درآورد خثثود از برداری فرمثثان به را بورژوازی طبقه کل بایست می نخست خود ی فزایند منافع

ضی نظم از محافظت ضق از- را مستقر نولیبرال ضی سکان طری ضی دار اکنثثون. بگیثثرد عهثثده بثثه مستقیما- آن سیاس
حثثاکم طبقه مسلط طیف منافع تضمین خدمت در همیشه از تر روشن لجرم و تر مستقیم) حکومت( دولت

. است گرفته قرار

۷. 

ضب و فلکت آتش در را اش ساعت هر که بود برزخی سال، چهار این و هثثا تحریم نیز و داخلی حکام سرکو
داخلی محافظان سوی از ای تازه های زخم روزش هر در و سوختیم؛ جهانی حاکمان ی ریاکارانه های سیاست

نقثثد از بایثثد پثثس. آمثثد وارد مثثا کار نیروی و جوانان و دانشجویان و مردان و زنان پیکر بر نولیبرال نظم
کثثه تری بینثثادین سثثاختارهای نقثثد بثثه اقتثثدارگرایانه، یثثا طلبانه اصلح های قالب در استبداد، ی معصومانه
باید. آورد روی» سیاسی اقتصاد نقد« به آنجا از و رسید؛ هستند آن ی بازتولیدکننده و استبداد ی برسازنده

بثثه وابسثثته های.»او.جی.ان« از رسید؛ حاضر و زنده سیاسی ی جامعه به غایب و صوری مدنی ی جامعه از
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ضی سثثازمان و ها تشثثکل  بثثه جنثثاحی، و دولتی شبه نهادهای و ها تشکل از و مقاومت؛ های هسته به دولت، ها
و ایسثثتادگی بثثه سثثرمایه، و قثثدرت صثثاحبان بثثا فروتنثثانه فردی گوهای و گفت از باید. مبارز و نهاد مردم
سیاسثثی ادبیات از دیگری ی گونه به ما از بخشی ها سال این در اینکه. آوریم روی ها آن با جمعی ی مبارزه

بثثه نسثثبت کثثه اسثثت آن نشثثانگر  یافتیم، گرایش ها کتاب و مفاهیم و لغات ی دایره از ای تازه ی ه گستر و
. ایم شده تر آگاه طبقاتی تضادهای وسیع کارکردهای

۸. 

و اهثثداف تثثدوین در فعثثالنه سثثو یک از بایثثد آن، درونثثی رشد تضمین و مردمی جنبش یک تداوم برای
تحمیلثثی هثثای برنامه بثثا ناچثثار بثثه صثثورت ایثثن غیثثر در کثثرد؛ مشثثارکت آن هثثای تاکتیک و استراتژی

سیاسثثی آمثثال و هثثا طرح نظام پیاده را ما که هایی همان شویم، می مواجه فرادستان سوی از شده بندی بسته
تعامثثل و گفتگو برای جمعی فضاهای نیازمند فعالی مشارکت هرگونه برای دیگر، سوی از. خواهند می خود

ضی های دستگاه که فضاهایی هستیم؛ مستقیم تشثثکیل بثثا باید پس. اند کرده سلب ما از دیرباز از خفقان متوال
می و کار های محل در مقاومت های هسته ضی های پایه زندگ دل از بایثثد. بخشثثید اسثثتحکام را مبثثارزه مردمثث
جایگثثاه جثثامعه، ماتریالیستی تحلیل با کنیم تلش باید. شویم متشکل موانع ی همه رغم به و تکثرها ی همه
هثثای هویت میثثانجی به که همچنثثان کنیثثم؛ مشخص را سرمایه و کار نیروی میان وقفه بی مبارزات در خود

ضی های هویت و ها گرایش و مذاهب و ها ملیت دانشجویان، زنان، کارگران، متداخل و سثثرکوب تحثثت جنس
ضم مختلف اشکال ی بازتولیدکننده سازوکارهای با مان مواجهه ی نحوه باید غیره، کنیثثم؛ تعیین را مند نظام  ست

سثثازوکارهای ایثثن بثثا رویثثارویی بثثرای هایمثثان تلش و مبثثارزات بندی مفصل به بایستی اساس، این بر و
. بیاوریم روی ستم ی برسازنده ی تنیده درهم

مثثان  رفقای ی نقثثادانه مشثثارکت بثثه را آن امتداد رو، این از باشد؛ داشته ادامه باید می و تواند می متن این
. گذاریم وامی
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۱۳۹۲ فروردین
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