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پراکندن محل    یاحکومتی  های  راهپیماییبرگزاری  محل    صرفاًخیابان  روزها    این

این  در  است.  نمایانده  رخ  آن  در  نیز  اعتراض  ی  چهرهبلکه  نیست،  وحشت  و  رعب  بذر  

و  شده    «خیابان»رهسپار  زندگی  هم  که    1401پاییز  آبستنِ  و  آتشین  روزهای  روزها،  

سوی به را    ماکنار  و  گوشه  از  خیابان  صدای  که  روزها   ایندر   آمده،خانه  به  خیابان  هم  

صدای  ها،  ماشین بوق  صدای  آموزان،  دانشصدای  که  ای  لحظهدر  کشاند،  میخود  

خانه  ما،  بلکه  نیستم  خانه  در  ما    ،شنویممیخیابان  در  را  گلوله  صدای  شعارها،  و  تراض  اع

جانب  از  ایم  خانهدر  که  زمانی است.    گزیدهسکنی  خیابان  در    «هست»   کهآنچه  هر  و  

به را  خانه  ساکنِ  دیگرِ  های  من خیابانیم،  در  که  زمانیو  شویم  می فراخوانده  خیابان  

رهاورد آبستنِ  خیابان  شده،  سیاسی  ها  روزمرگی که  روزها  این  در  خوانیم.  فرامی خیابان  

خیابان، که  روزها  این  در  بودند،    آمده تنگ  به  انقیاد  یوغ  زیر  تاکنون  که  است  افرادی  

آتش  های  شعلهخیابان  در  کشد،  آسمان  به  سر  آتشش  های  زبانه تا  کند  میتمنا    ایجرقه

و بستگی  همپایداری،  مقاومت،  اخبارِ  که  روزها  این  در  کنیم.  می برپا  یا  وجو  جسترا  

و خیابان  احترام  به  توان  نمی رسد  میگوش  به  شهر  های  کوچهپس  کوچهاز  ایستادگی  

 کسانی با  ما  میعادگاه  خیابان  روزها  این  در  نبود.  وجد  و  شعف  و  شور  در  خیابان  برای  

حاضر حال  در  و  ایم  کردهبور  عکنارشان  از  تفاوت  بی و  ایم  دیدهرا  ها  آنبارها  که  است  

که  بینیم  میو  آییم  میخود  به  آن  یک  و  کنارشانیم  در     ایستادنو  زدن  قدم  حال  در  

صداهای رود،  می هوا  به  هماهنگ  و  آهنگین  چه  ایشان  کنار  در  ی  کردهگرههای  مشت 

!  افکندمی مخالف  بر  ای  رعشهچه  و  گیرد  می جانی  چه  ایشان  کنار  در  ما  توان  کم و  کوتاه  

خروشان سیل ین ا ازکه حسی اولین  احتمااًلخیابان، در حاضرانِ و عابران شاهدان، ما 

که شده  کیمیایی  سراسر  خیابان  روزها  این  است.  ستایش  و  تحسین  و  تمجید  گیریم  می 

را  آن  از  مشتی  است  تالش  در  دارد،  را  آن  ی  مصادره سودای  حزبی  و  رسانه  و  گروه  هر  

یک  سان  به خیابان  از  توان  میروزها  این  در  نماند.  نصیب  بیزر  معدن  این  از    تابرباید  

شعار، گلوله،  خون،    ردّگفت.  سخن  شدن  حال  در  و  الیه  الیهمتکثر،  مجزا،  هویت  

سرکوبگران    ومعترضان  از  وقتی  حتی  خودروهایش،  و  شهر  ی  شکسته اسکلت  و  استخوان  

این  از  راستین  روایتی  تواند  میخود  خیابان  و  بسته  نقش  خیابان  ی  سینه بر  است،  خالی  

 کند. بازگو برایمان را روزها 
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کنیم،  نمی عبور  خیابان  از  ما  نیست،  گذر  برای  محلی  صرفاً  دیگر  گویی  که  خیابانی  

گوش به  ری  متکثرسای  صداهای  خیابان  در  است.  مقصد  نیست،  معبر  ایستم،  میآن  در  

کردن مکتوب  مثابه  به شعارنویسی  هم  اعتراض.  صدای  هم  و  سرکوب  صدای  هم  رسد:  می 

برای هایی  رنگهم  و    ،خیاباناسکلت  و  استخوان  دیوار،  و  در  بر  شعارها  و  ها  خواست

و کردن  پنهان  صدد  در  که  رنگی  ی  پرده هم  هستند  خوانا  کلمات  هم  کلمات.  زدودن  

هویت دارای    سازمانو  حزب  جای  به  گاهی  خیابان  وزها  راین  در  هاست.  واژهانکار  

دارد  گیری  تصمیم و  قانون  ی  دغدغه مجلس  جای  به  گاهی  شود،  می سیاسی  و  اجتماعی  

جای اگرچه خیابان دراندازد.  نو طرحی خواهد میو کرده عبور دو این از حتی گاهی و 

 « خیابان»داراست.   را  افراد  مجموع  از  مجزا  هویتی  اما  شده،  افراد  تک  تکشدن  جمع

امید که تولدی شود. می متولد آبستن، ها سالایرانِ در که متکثریست و تنومند هویت 

خفقان و  سرکوب  تلخ  بوی  دور،  چندان  نه  های  سال اگر  پراکند.  میهوا  در  را  استقامت  و  

به میل  و  مبارزه  مقاومت،  امید،  خوش  عطر  روزها    اینکردیم،  میاستشمام  را  خیابان  در  

 کنیم.  می استشمام را زندگی 

 

 مکان ی  گسترهو زمان امتداد  در  جنبشی 
 ی دههمن  أ مپندارند،  می دانشگاهی  قوم  مای  زعبرخی  که  آنچه  برخالف  خیابان  

زمین  بر  آسمان  از  یکباره  به  گویی  که  نوجوانانی  نیست:    gamer  گیمر  های هشتادی 

های شانه بر  نیز  نوجوانان  این  و  شد  کشیده  بیرون  تاریخ  قعر  از  خیابان  .  اندشده نازل  

است  شده  تجربهو    زیستهتاریخِ  از  برآمده  که  جمعی،  ناخودآگاهی  اند.  ایستادهگذشتگان  

به  زندگی برای بار این که نیستند نوجوانان تنها  که اینکما دارد. تجلی جنبش این  در 

دید. توان  میرا  ساالن  کهن حتی  و  ساالن  میان و  جوانان  آنان  کنار  در  ،  اندآمده خیابان  

ه گرفت شکل  حادثه  یک  اثر  بر  تنها  و  یکباره  به نه  و  ند  اه برپیش  جوانان  فقط  نه  را  جنبش  

عطفی نقاط  کشید،  بیرون  تاریخ  دل  از  دیگر  بار  باید  را  اخیر  ی  سده رخدادهای  .  است

بلکه گیرد،  نمیشکل  یکباره    رخدادیهیچ  فهمید  اهیم  خوها،  آنبه  انداختن  نظر  با  که  

خیابان در زده جوانهامیدهای  هم فراخواند. ازنو را آن باید  که  خاستگاهی و دارد تباری 

 ازفراتر    طلبد  می درنگی  و  زمان  خاستگاه  و  تبار  این  بررسی  ها.  هراسهم  و  دارد  تبار  
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حول  که  کرد  اشاره  آن  عطف  نقاط  و  ر  تبااین  از  سویه  یک  به  توان  می تنها  نوشتار.  این  

برای   هایی  تالشتوان  می را  تاریخی  عطف  نقاط  این  گردد:  می   «قانون»مفهوم  

 گرفت.  نظر  در  قانون  اصالح  و  قانون  تغییر  قانون،  اعتبار  و  منبع  شناساندن  گذاری،  قانون 

که  قانونی  ند.  کردطلب  را  «  گذاریقانون »     «ای عده»مشروطه  انقالب  در   -

 جامعه. افراد از محافظت برای قانونی کند. مشروط را استبداد 

  ، 1330  مهرچهارم  در  نفت،  صنعت  شدن  ملیجنبش  در  تاریخی  ای  لحظهدر   -

مجلس  جا  آناست  ملت  هرجا  گفت  بهارستان  میدان  در  گردآمده  مردم  میان  در  مصدق  

او تالش    . قانونی  بندهنه  ،  اندقانون اعتبار  مردم  کند  وری  آیادخواست  می او  است.  

رهاوردی و    توشههمچون  اما  ماند،  نافرجام  تاریخی    مقطعآن  در  مختلف  دالیل  به  اگرچه  

 .داشتارمغان  آیندگان برای را  سیاسی مبارزات از 

و اند  قانوناعتبار  بزنند  فریاد  که  آمدند  خیابان  به  مردم    57سال  در  دیگر  بار   -

 .پذیرندنمیرا پدران قانون 

توان  نمی هنوز  که  اخیر  ی  دههسه  در  تاریخی    های عطفنقطهو  آغازها  دیگر   -

فردای همان  از  توان  می   دارد.ادامه  همچنان    کهچرا  گرفت،  نظر  در    هاآنبرای  انجامی  

چارچوب  در    ابتدادر    هاصدااین  اند.  آمدنحال  در  که  گرفت  پی  را  هایی  روز تا    57انقالب  

  ،کنیممیدرنگ  بخش  این  در  اندکی  .  کردگذر  آن  از  سپس  و    بود  اصالحخواهان  قانون  

اصالح، از  عبور  با    کهشد  پدیدار    یهای خیزشاستمرار  در  نیز    کنونی جنبش  که  چرا

 .کردبنا  تغییربر مبنی  را خود خواست 

و اند  قانون اعتبار  بزنند  فریاد  که  شوند  میها  خیابانی  روانهمردم  نیز،  بار  این  

راه به  چشم  دیگر  که  مردمی  رهبر.  بدون  قبل،  برخالف  اما  دارند،  نوینی  های  خواست

آمدن میدان  به  و    کندوری  آیادرا  ایشان  بودن  قانون  منبع   و  اعتبار  که  ند  نیست مصدقی  

گوش یا    کاریزماتیک  رهبریک  راه  به  چشم  دیگر  بداند.  فراقانونی  که  غیرقانونی،  نه  ها،  آن

های فراخوانراه  به چشمدیگر  که  آنانی  نیستند.  طلبان  اصالح  های  خواستفرمان  به  

صداهای حامل  و  متکثر  جنبش  این  نیستند.  خاتمی  تَکرارهای  و  کروبی  و  موسوی  
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 وجود همچنان  حالیکه  در  نشدند،  شنیده  دیگر    57سال  از  که  صداهایی  است:  گوناگون  
شدند.  متوسل  آن  به  و  آمدند  ی  أر  صندوق پای  بستند،  امید  اصالح  به  زمانی    داشتند،

خونین  روزهای  از  پس  و  بعد  به    78از  که  یجانی  هو  شور  آفریدند؛    حماسه  76سال  در  

سال  در  بعد،  دهه  یک  کرد.  باز  سر  نو،  از  ناامیدی  زخم  نهاد؛  افول  به  رو  دانشگاه،  کوی  

حق تمامی و آمدند میدان به باز داشتند، امید صندوق این  به همچنان که ای عده ، 88

نامی  ی  یجادوصندوق  این  ا  امکردند،  ها  صندوق ی  روانهبود  نام  یک  که  را  خود  دارایی  و  

برآمد.  دیگر  صدایی  برآورد.  سر  دیگر  رخدادی  ماه،  خرداد  دل  در  هم  باز  زد؛  صدا  را  دیگر  

آمیز مسالمتاعتراض  وگو،  گفت مذاکره،  از  کرد؛  می تکیه  قانون  به  همچنان  که  صدایی  

ه  دوباراصالح،  از  ناامیدی  ی  کهنه زخم  هم  بار  این  گفت.  می سخن  سکوت  راهپیمایی  و  

 و ها  قیمتافزایش  و  گرانی  و  اعتباری  مؤسسات  در  باختن  مال    96سال  کرد.  باز  سر  

بار این   اما  شد. چندساله  سکوت  این  حریق  عامل  بنزین  قیمت  ناگهانی  افزایش    98آبان  

شان سیاسی کنش  تنها  طوالنی  ی  دورهیک  طی  که  آنانی  و    متوسط  ی طبقه فقط  نه  

فقط  نه  مطالبات  پیوستند.  معترضین  به  متفاوتی  های  گروهو  اقشار  بلکه  ،    بوددادن  رأی  

.  استبوده  زندگی  خود  باب  در  بلکه  ،  ی أریا  و  مطبوعات  و  قلم  آزادی    برای   و  سیاسی  

اکراینی  هواپیمای  کردن  ساقط    و  98ماه دی  .  استمعترضین  ی  مسئلهزیستن ت  مشقّ

در و  کرد  تر  متنوع   ومتکثرتر  را  صداها  و  آورد  میدان  به  نیز    راحادثه  آن    سوگوار  752

مهلک ویروس  کرونا،  اگر  .  کردتر  انبوه را  دادخواهان  آبان  مادران    و  خاوران  مادران   کنار

شک بی صداها  این  طنین  نبود،  سلطه  و  قدرت  صاحبان  ناجی  ویروس  و  مردم  برای  

 .  ترشتابانآن تکثر و  شدمی بیشتر  

محدود معدود  یتی  اقلبه  سیاسی  کنش  پیشین  های  دههبرخالف  ها  سالاین  در  

به تبدیل  نیز    «هوا» و    «آب »،  هداداختصاص  خود  به  را  وسیعی  ی  گسترهبلکه  ،  هنماند

 سیاسی.  کنشگر  گوناگون، اقشار از  بزرگی  اکثریتو شدند سیاسی شعارهای 

مجازی  فضای  بار  اینداد.  جان  ها  خیابان به  دیگر  بار  دلخراش،  مرگ  یک    اما امسال  

و گرفت  جان  دوباره  مجازی،  دنیای  امتداد  در  خیابان،  آمد.  ما  یاری  به    پیش از  بیش  

میدان، دو  این  بخشید.  سرزندگی  و  حیات  مجازی  دنیای  به  خود  سهم  به  خیابان  تکاپوی  

صداهای این  انعکاس  برای  شدند  بستری  هم،  دوشادوش  و  هم  کنار  در  واقعی،  و  مجازی  

صدایی با  نیز  نوجوانان  بار  این  شد؛  می ه  شنید پیش  از  بیش  زنان  صدای  بار  این  متکثر.   
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را آنان  که  واهی  تصویر  آن  و  شدند  خیابان  راهی  برانگیز  تحسینجسارتی  با  شیوا،  و  رسا  

آزادی  و  مذاکره  برای  نه  بار  این  .  شده  شکستدرهم  داد،  می نشان  خنثی  و  تفاوت  بی 

که تنی  ی  سازرها  و  خود  حق  گرفتن  برای  که  خود،  ی  أرکردن  پیدا  یا  و  مطبوعات  

خود  حقوق  احقاق  برای  زنان،  بار  این  شدند.  اعتراض  کارزار  راهی  بود  سلطه  اعمال  محل  

برخالف زنان  این    شماررفتند.  راه    مردانپیشگام  و    خودهای  قدم با  که  مردان  پای  با  نه  

دیگر اینان  است.  جنبش  قوت  ی  نقطه  شانشماری بی و  نیست    کم مشروطه  دوران  

شمارند  بیکه  چرا  شوند  نمیگم  قدرت  های  ی بازالی  البهقوچان    دخترانو  زنان  همچون  

 میدان.  ی میانه در  و 

 ی نقطه یک  در  فقط  نه  ما  که  ساخت  فراهم  را  امکان  این  مجازی  فضای  و  رسانه  

و برلین  افغانستان،  روژآوا،  در  ضات  رااعت به  بلکه  کنیم  زیست  خاص  جغرافیای  و  خاص  

 بپیوندیم.  نیز  ها آن به بازنشر و هشتک  و توییت  با و کنیم سفر جهان نقاط دیگر 

 

 چهره بیجنبش 
ایم، کردهخو  آن  به  است  چندسالی  که  هایی  ماسکزدن  تیره،  های  لباسپوشیدن  

گاز با  مقابله  برای  تجهیزاتی  و  آتش  و  آب  و  نیست  آن  در  ما  از  نشانی  و  نام  که  ای  کوله

به  و  کنیم  حرکت  راحتی  بهآن  در  که  هایی  لباسشده،  تدارک    آندر    فلفلو  اور  اشک

و نام  که  پوششی  نه    است،جدید    میداناین  در  ما  های  لباسنهیم،  گام  مبارزه  میدان  

هایمان هویتکردن  پنهان  برای  راهی  درستی  به شده،  تکه  تکه  های  هویت از  نشانی  

های چهره با    ، دنشوپنهان  ،  دنبباز رنگ  باید  پراکنده  های  «فرد»این  ها  « من»این  است.  

در گرفتن  قرار  با  که  هستیم  ای  چهرهآن  نمایاندن  و  کشیدن  بیرون  درصدد  پوشیده  

های چهره .  بودفرورفته  اغما    در  ها  سال که  یی  «ما»نمایاندن  رخ  شود.  میعیان  هم  کنار  

ای چهرهبرداریم.    شدهدفنو  خورده  خاک  ای  چهره از  پرده  که  پوشانیم  میعامدانه  را  خود  

راهی و  گیرد  پا  شود،  زاده    شود،  ساخته  ازنو    «ما»  تابازد  میرنگ    «من»آن  در  که  

با  پروراند.  و  کرد  مراقبت  و  داشت  نگاه  کرد،  محافظت  باید  را    «ما»این  شود.  کارزار  

 پیوست،هم  به ازنو  باید  را  ها  حلقهاین  شده.  پاره  و  خورده  خاک  که  اتصالی  های  حلقه

همواره که  اتصالی  کرد.  متصل    «ما»به  باید  را  پراکنده  و  مانده  جدا  و  رها  های  «تن»ن  ای
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کنونی مناسبات  بازتولید  برای  و  هست  که  آنچه  هر  بقای  برای  اما  دارد  و  داشته  وجود  

به  راهی  «ما»این بازیابی برای ما و نیست و نبوده ها حلقهاین کردن  دفن جزبه راهی 

های حلقهنداریم.  آن  دادن  صیقل  و  تاریخ  و  زمان  قعر  از  حلقه  این  کشیدن  بیرون  جز  

ین  ا  ازبرخی  و  ایم  کشیده قد  م،  یازیستهایم،  شده متولد  ها  آندر  ما  که  بخشی  نجات

وجود از  را  ما  تنها  اند  داشته  وجود  همواره  و  اند  بوده نیز  تر  پیش که  ایم  برگزیدهرا  ها  حلقه

نهفته غفلت  این  در  موجود  سازوکارهای  حیات  رمز  که  را  چاند؛  کردهغافل  ها  حلقهاین  

 غفلت.  این به آگاهی در سازوکارها این زدن برهم رمز و 

دستگیری از  پس  تنها  اند.  چهرهبی نشوند  کشته  یا  دستگیر  که  زمانی  تا  معترضین  

فیلم  جنبش.  برای  شود  میدیگر  رمزی  آنها  ی  چهرهو  ها  آننام  شدن  کشته  یا  و  

و شنویم  می ها  خیابان و  مدارس  ها،  دانشگاه کنار  و  گوشه  در  را    چهرهبی نی  خواناسرود

درصددند کوبان  پاهای  و  کرده  گرههای  مشت برافراشته،  های  قامت تنها    .بینیممی 

که دارند  اذعان  نیز  سرودها  حتی  کنند.  پنهان  ها  خواستهو  صداها  پشت  پسِ  را  ها  چهره

رها و  ها    «من»از  رهیدن  زمان  اکنون  و  ایم  بوده زندانی    «من»در  ها  سالو  روزها  ما  

سرکوب ی  چرخهباید  ن  «ما»این  اما  است. فرارسیده    « ما»دل  در  خود  سپردن  و  کردن  

استبداد، نفی  سر  بر  نیز  انقالب  و  مشروطه  در  که  یی  «ما »کند.  بازتولید  را  پیشین  انکار  و  

که   ای  مشروطهانقالب  متکثر:  ها  خواستو  مطالبات  سر  بر  اما  بود،  متحد  و  مشترک  

 انقالبو    پنداشتند. می مشروعه  را  آن  شارعان  برخی    وبود  جدل  در    خودنام  سر  بر  حتی  

از  پس  اما  کرد،  همراه  خود  با  را  مختلف  های  ت یملآزادی    و  استقالل شعار  با  که  ی  دیگر

از پس    ش بجناین  بار  این  شد.  اعدام    وزندان    وسرکوب  و  انکار  تنها  آنان  سهم  پیروزی  

 کند. تکرار را تاریخ باید نه و تواند می نه پیروزی 

 

 خواند میفرا  را  ها ملت که  جنبشی 
نام به   جوان  زنیمرگ  با  است،  مبارزه  حال  در  که  است  روز    50از  بیش  که  جنبشی  

ی تپندهقلب  کوردستان  آغازین،  روزهای  همان  از  سرداد.  زندگی  شعار  و  شد  آغاز    «ژینا»

این های  خواستو  مطالبات     1«رینهراپهی  روازهدهخوینینه  شاری  قز  سه »شد:  جنبش 
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  ین وشر« ..برای »ی ترانهدر که مرکز از هایی خواست و مطالبات از برخی الی البه ملت، 

 نشد.  کمرنگ مرکز خواست ی  سایهزیر نشد، گم  یافت، نمود 

ناوت نامری  تو  ژیناگیان  »  بودآغاز  مهم  نقاط  از  یکی  ژینا  مزار  بر  ساده  ای  جمله

در را خود  همیشگی  های  خواستاز  یکی  زیبایی  بهو  تمامی  به ملت  این    2«.مزره بیته  ده

خیابان  ی  روانهخود  زبان  با  را  خود  خواست  و    «،  وئازادیژیان،  ژن،  »  کاشتجنبش  دل  

ی جلوه ست،  املت  یک  اتصال  ی  حلقهکه  زبانی  شد،  سرکوب    هاسال که  زبانی  کرد.  

وحدت نام به ذروغین گفتمانی در  که دربرداردرا آن افراد درونی ی علقهو ملت بیرونی 

 . دکرخیابان ی روانهرا خود زبان و را خود خواست بار این ملت، این شد. می انکار باید 

گورستانی  کوردستان،  کوردستان،  »فراخواند:  هم  را  تاریخ  شعارهایش  در  کوردستان  

دانند  می و  شناسند  میرا    «کومار»نیز  کورد  غیر  افراد  از  خیلی  روزها  این  .  «فاشیستان

های کوچهپس کوچه  است. روزی  چه  مرداد  25  که   دانندمی   بودچه  اش  گذاری نام دلیل  

مداوم  شلیک  صدای    ،بینیممیرا  کوردستان  شهرهای  دیگر  و  سنندج  و  سقز  و  مهاباد  

آتش  گرداگرد و خیابان دانشگاه، در را شان رقصشنویم. میها کوچهاین در  را ها گلوله

ریخته خون  پاس  به  را  انقالبی  سرودهای  که  شنویم  میرا  مسجدی  از    صدابینیم.  می 

به  قد  تمامکوردها  که  گرفت  نتیجه  توان  می ها  نمونه ین  ا  ازد.  دهمی سر  شهیدان  ی  شده 

خود، خواست  خود،  صدای  با  بلکه  مرکز  خواست  ی  سایهزیر  نه  اما  اند  پیوسته جنبش  

 نبردند. میدان در خود زبان و خود فرهنگ 
ملتی  است.  مبارزه  حال  در  دیگر  ملتی  نیز  شرقی  جنوب  مرزهای  در  دیگر  سوی  آن  

به جمعه  نماز  ادای  از  پس    «جمعه »که  ی  ملتزند.  میفریاد  را  خود  های  خواستکه  

را  دین  ملت  این  که    ینا  ازحاکی  پیامی  رساند.  می ما  به  را  خود  پیام  خروشد  می خیابان  

سیستان نمازگزاران صدای الی البهاما برباید. را شان دینتواند نمی کسی و نگفته وداع 

به   دینیبنیادگرایی  و    مردساالری آوارهای  زیر  از  معترض  زنان  از  صدایی  بلوچستان  و  

خانه،  مدرسه،  آموزش،  آب،  شناسنامه،  نشان،  و  نام  مردم  این  خواست  رسد.  می گوش  

ملت این  شنویم.  می هم  را  ها  خواستاین  و...  است    «آجوئی زند،  جنین،  »نیز  و    شغل،
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میدان به  خود های خواستو خود زبان و صدا خود، های قدم با کوردستان  همچون نیز 

 است.  اده  نهگام مبارزه 

 هستند منطقه دو این از باختگان جاناعظم بخش  امروز تا که  نیست اتفاقی 

  هایتشکلو  دانشجویان  و  معلمان  مانند  صنفی  شوراهای  که    ،ملت  دواین    فقطنه  

هم  که  معنی  این  به  اند.  جنبش   این  دل در  نیز    پزشکانو  وکال  و  نویسندگان  کارگران،  

زندگی،  زن،  »جنبش  مرکزی  دال  با  هم  و  کنند  می مطرح  را  خود  های  خواستو  مطالبات  

 زمان همو  دهد  می سر    «آزادی   ،زندگی  ،زن»شعار  نیز  دانشگاه  همراهند.    «آزادی 

ها،  صنفها،  ملتهای  خواستو  صدا  دن  ی شنبرای  جنبش  این  .  چیندبرمیرا  ها  تفکیک

این  که بگذاریم  «نباید»باز. آغوش و دارد  شنوایی گوش مختلف های گروهو ها اتحادیه

 تکرار.تاریخ و  شود تنگآغوش شود، کَر گوش 

آنان از  تر  مهم اما  اند،  مهم   بود  ندخواه  قدرتدر  که  افرادی  و  ها  گروهاحزاب،  

رسیدن برای  همواره  و  دهند  نمی پس  را  خیابان  گرند،  نظارهو  نگران  همواره  که  اند  مردمی

قدرت کرسی  بر  نشستگان  که  است  صورت  این  در  کنند.  می مبارزه  خود  مطالبات  به  

های خواستبرآوردن  راه  در  که    زمانیتا  و    موقتاًکه  است  مردم  آنِ  از  قدرت  که  دانند  می 

خادمان آنان  است.  شده  سپرده  ایشان  به  امانت  به  کرسی  و  صندلی  آن  باشند  مردم  

ردم مکه  شده  تفویض  ایشان  به  دلیل  این  به  قدرت  قدرت.  صاحبان  مردم  و  اند  مردم

 . «کردنزندگی  »و    «قدرتامانتداران  به  بودن  هشیار  »جمله:  از  دارند،  تری  مهم کارهای  

 

 جنبش از مراقبت  
و شورمندی  حس  و  ها  پیوستن مکان،  و  زمان  در  سفرها  امیدها،  این  تمامی  الی  البه

تجارب از  ناشی  که  هراسی  شود.  می مستولی  ما  بر  گاهی  هم  هراسی  و  نگرانی  شعف،  

آورد. برمی سر  گاهی  و  است  نهفته  ما  جمعی  ناخودآگاه  در  شاید  که  ،  استتاریخی  

دیگر بار  مبادا  که  امر  این  از  حاکی  هراسی  گیرد،  میشکل    «فراموشیعلیه  »که  هراسی  

خیابان  که  مبادا  شود.  مصادره  رسد  میگوش  به  آن  در  که  متکثری  صداهای  و  خیابان  

مبادا  شود،  پرپر  است    «شدن »و  زدن  شکوفه  زدن،  جوانه  حال  در  آن  در  که  آنچه  هر  و  

یکباره  به نیز،    هراساین  گذر.  محل  و  شود  معبر  تنها  دوباره  مبادا  ببیند،  آسیب  خیابان  
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  ، 1332کودتای  مشروطه،  از  پس  ناکامی  دارد:  هایی  خاستگاه ؛    نیامده وجود  به  

هراس این  .  گذشته ی  دههچند  های  سرکوبتمامی  و    57انقالب  از  پس    رویدادهای 

سرِ را  جنبش  این  »بار  این  که  کند  جزم  را  عزم  این  تواند  می بلکه  نیست،  منفی  ی  تمامبه

 انجام. به رسیدن و پیروزی مگر ندارد راهی  و ؛ «نیستایستادن باز 

سر تاریخی  ی  کننده تعیینلحظات  در  که  الی  ؤسکرد؟  چه  باید  هراس  این  با  حال   

 «؟کردباید چه  »آورد: می بر 

و هول  شاید  رویم،  بیراهه  به  و  دهیم  پاسخ  شاید  دهیم،  پاسخ  نتوانیم  هم  ما  شاید  

پنداریم،  می و  بینیم  میخیابان  زهدان  در  که  را  آنچه  تولد  به  بخشیدن  سرعت  والی  

باید نه  و  بود  نومید  باید  نه  بخشید،  سرعت    آنبه  بایدنه  کنم  می فکر  اما  و...  باشیم  داشته  

خیابان کرد.  محافظت  آن  از  کرد.  مراقبت  را  خیابان  باید  تنها  .  برگزیدرا  راهی  پیشاپیش  

یافتن  و  ساختن  این  ساخت.  خواهند  راهی  یا  یافت  خواهند  راهی  یا  خود  ساکنینش  و  

و ترین  مهم   شایددهد.  رخ  ها  جمعو  ها  کوچه خیابان،  میدان،  در  تواند  می تنها  

است.  آن  حیات  و  وتاب  تبو  خیابان  نبض  حفظ  داد،  انجام  بتوان  که  کاری  ترین  حیاتی

را آن  توان  می چگونه  کرد؟  محافظت  آبستن  خیابان  این  از  توان  می چگونه  چگونه؟  اما  

این  توان  می چگونه  شد،  خروشان  رویداد  یک  ی  بهانه به  اگرچه  نکرد؟  رها  خود  حال  به  

کرد؟  هموار  را  خروشان  سیل  این  مسیر  و  کرد  تبدیل    مداومفرایند  ک  یبه  را  رویداد  

تولد برای  بقا،  برای  تداوم،  برای  محافظت،  برای  صدا،  تکثیر  برای  قدرت،  تکثیر  برای  

 کرد؟ باید  چه  ،آنپیش از بیش گرفتنِ  پا برای و دوباره 

کار  مشغول تنها  و یکه   درس کالسو کار محل و اتاق و خانه در که را ی یهافردما 

پس  در  ایم.  بوده اینان  از  یکی  احتمااًل  نیز  خود  که  چرا  ، شناسیممی خوبی  به بودند  خود  

در فریادی  هر  از  پس  صداها  شدن  بریدهو  خفقان  شد،  حاکم  سرکوبی  نیکی  رویداد  هر  

پیش  از  بیش  و  زد  دامن  ها  سرکوبو  انسدادها  این  به  نیز  ویروس  حتی  بوده،  ما  انتظار  

و نور  دعوت  برای  بیاموزد  ما  به  که  شد  مسدود  یافتیم  که  روزنی  هر  کرد.  توجیه  را  ن  آ

پتک اند  بسته ما  بر  را  حرکت  راه  که  دیواری  آجرهای  به  بلکه  نکنیم  اکتفا  روزن  به  نفس  

مدام که  رویدادی  بود  مرگ  آور  پیام که  تلخ  رویدادی  رویداد،  یک  یمن  به  اکنون  بکوبیم.  

زدن پس  و  حیات  بقا،  برای  کیمیایی  است،    شده روزانه  و  ت   اسشدن  تکثیر  حال  در  
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و مقاومت  نام  به  کیمیایی  سرکوب،  زدن  پس  برای  ایم.  یافتهمرگ  از  ای  چهره چنین  

   ازایم.  یافته خیابان  در  و  زمین  روی  بر  خروشان  بلکه  زمین،  زیر  و  خاک  دل  از  نه  مبارزه  

افقی.   های  سازماندهی از  کرد:  شروع  توان  میکوچک  های  گروهاز  کرد.  مراقبت  باید    آن

زنیم،  می قدم  گهگاهی  ایشان  با  هنوز  ه  ک  ییاران  وهمکاران  و    هاهمسایه  و  هاهمکالسیاز  

زمانی  نیز  نفره  چند  کوچک  های  گروهحتی  .  ...  و  همفکران    و  شهریانهم  و  کیشانهماز   

روزها این  و  بار  این  پیوندند.  می صدا  چندین  متکثر،  اعظم  اسم  به  و  یابند  میرا  خود  راه  

همه این  شود.  دریا  و  س  اقیانوراهی  تنهایی  به که  نداریم   کوچولو  سیاه  ماهی  یک  تنها  

کالس در  یکی  خانه،  در  یکی  کار،  سر  در  یکی  خیابان،  در  یکی  بینید،  میرا  ها    سیاه ماهی 

یکی پارک،  در  یکی  مسجد،  در  یکی  آرامستان،  در  یکی  دانشگاه،  حیاط  در  یکی  درس،  

ما  که  دیگر  های  یکیشمار  بی و  ها  نوشتهدر  غرق  یکی  و  کتاب  در  غرق  یکی  کافه،  در  

از  یک  هر  پروانند،  میسر  در  یایی  ؤر هریک  دانیم  میاما  اند  مشغولچه  به  دانیم  نمی

هوا در  که  وحشتی  و  رعب  و  ترس  زمانی  ها  ایندارند.  دریا  خیال  ای  گوشهاز  و  ای  نقطه 

این  کردن  پیدا  را.  رهایی  و  امید  اکنون  اما  کردند  می استشمام  را  بود  پراکنده  

باز  را  ها  چشمو  ها  گوشکمی  است  کافی  نیست:  سخت  بزرگ  و  کوچک  های  سیاه ماهی 

 نشویم. دریا راهی تنهایی بار این تا دهیم صیقل را زبان و کنیم 

 
 


