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تا مجموعه اعتراضات روزهای اخیر  89ماه از خیزش اعتراضی آبان تحولات دو ماه اخیر،

نه گوگوید و  هدر واکنش به شأأأ یو موشأأأو به هوامیمای مسأأأافربری، به ما  ه می

خی و ی تاریخی نگریسأت تا بتوان عنارر تاریمثابه یو لحظهمقطع کنونی به توان بهمی

برای  ایحاضر برآنم تا طرح اولیه ساز شد؟ در یادداشتغیرتاریخی را شأناخت و تاریخ

 ماسخ به این مرسش ترسیم کنم. 

 

(1) 
ای گرفته و درمی اوج تازهامسال ماه آغاز شأده، در آبان 1981ماه هایی که از دیخیزش

کنیم، بخشأأأی از جنبش هأأای دیگری از فرازوفرود آن را تجربأأه میآن هأم لحظأأه

ی ایرانِ مدرن اسأأت  تری در مقیاس یو قرن گذشأأتهدموکراتیو و تاریخی درازمدت

تر که در بدو امر برای مقاب ه با انسداد ساختاری سیاسی سربرآورد و با تکامل هر ه بیش

 اجتماعی ایران ابعاد ضداستعماری، طبقاتی و هویتی مدرن یافت.  اقتصادی و

 ی کنونی راسأأاز آن اسأأت که لحظهشأأرن نخسأأت برای نگاه تاریخی و عمل تاریخ

های ها و انق ابای دیگر در امتداد جنبشها و فرازوفرودها لحظهرغم تمامی گسأأسأأتبه

و های دموکراتیها و جنبشیزشطور عام و نیز خدموکراتیو یو قرن اخیر در ایران به

 طور خاص دید. ی گذشته بهاعتراضی  هار دهه

ی دیأالکتیکی با ی نگأاه تأاریخی آن اسأأأت کأه واقعیأتِ اکنون را در رابطأهلأازمأه

ی از گذشأأأته متوقا یا منجمد ای تاریخی خود دید، اما در عین حال در لحظهگذشأأأته

گذرند و برای همیشأأأه در  هن ما که نمیهایی نشأأأد. در طول تاریخ هسأأأتند البته لحظه

ت تواند مقاطع شکسی فردی این لحظه میهای زیسأتهکنند. برحسأ  تجربهرسأوب می

 های اجتماعی باشد. بازخوانیی فردی از مشارکت در خیزشی زیستهسأیاسی در تجربه

تی آ های درستی برداشتن گامها لازمهی تاریخی این لحظهدایم و درونی کردن تجربه

است اما توقا در یو لحظه و ندیدن مویایی اجتماعی، طبقاتی و هویتی در طول تاریخ، 

ی هها یو لحظکند  راکه در این ماسأأخفراهم می« اکنون»هایی غیرتاریخی برای ماسأأخ
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ی فردی، تمامی تاریخ را شأأأده از گذشأأأته در حافظهسأأأهمگین، یأو تصأأأویر حأو

نمایی آن لحظه، مختصأأأاتِ اکنونِ تاریخی را به دهد و بزرگشأأأعاو خود قرار میتحت

ها ستای از شکویژه به سب  س س هراند. این انجماد در یو لحظه از تاریخ بهحاشیه می

 ی گذشته در برخی کنشگران سیاسی مشهودتر است.در  هار دهه

 

بودن؛ تاریخ  یا باارخاا گارخ اخن ا کون  رد ب    « تاریخی »پس، برای 

 مثرب  تریخ  دیخرفت.ا ب یا برخ« ا کون»

 

های دموکراتیو قرن گذشته در ایران است ی جنبشهای کنونی بخشی از س س هخیزش

ها و مندیم شرن دیگر تاریخی بودن آن است که شکستمس اگر به سرنوشت آن ع اقه

ا ها رها و میروزیها را بازخوانی کنیم. عوامل متعددی شأأکسأأتهای آن جنبشمیروزی

قم های آتی خود را رشود که میشامیش شکستاند. ندیدن این عنارأر باع  میرقم زده

 های دموکراتیو ایرانهای خارجی و نیروهای داخ ی جنبشبزنیم. باید دید کدام قدرت

های خارجی منافع ژئوم تیو و اقتصأأادی را دنبال را به شأأکسأأت محکوم کردند. قدرت

او تا  ه حد ناشأأأی از آن بوده که این طبقات کنند. اما همراهی برخی طبقات با ارتجمی

اند و تا  ه حد ناشی از آن بوده که نیروهای میشرو ی تاریخ ایسأتادهدر سأمت بازدارنده

اند. در هی این طبقات مطرح کردها و مطالباتی فراتر از توان بالفعل و حتی بالقوهخواسته

دون خود را به شک ی ب افصل و بهای حداکثری مقاطعی نیروهای میشرو در ایران خواسته

ی توجه به مراحل منطقی که هر جنبش میشأأرو دموکراتیکی باید طی کند در مقام مطالبه

ل تر مستحیاند و در مقاطعی دیگر  نان خود را در مطالبات عامسأیاسی روز مطرح کرده

 اند.اند که اساساً هویت خود را زیرما گذاشتهکرده
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ی  کوب  عمل  رد، امر بر هوخت خود و بر پس بارخاا ماکارباال بار     

بیشادان ب  مار ار  مشایب برخربا  اش اراخر یوش ب  ب وی    او وخت

 هری غرخ  قرای دااا  براا.دی ت  دل بهرخ  دی خامت آیمرن

 

(2) 
ها و تغییرات تاریخی. روزی سأأتون فقرات انق اب تاریخی بودن یعنی شأأناخت دینامیسأأم

کم ی کارگران رنعتی و کارمندان بود. اما دستمار هابات یواعتص 1931سیاسی سال 

ی سأأب  تغییرات سأأاختاری در بازار کار و حجم انبوه لشأأکر  خیرهدر اوضأأاو کنونی به

بیکأاران، تغییر نظأام قراردادهأای کأاری از دایمی بأه موقت و دیگر تغییرات تنظیمی در 

ولتی ویژه در بخش دام گزینش بهکاران، و نظثباتگیری لشأأأکر بیبأازار کار و شأأأکل

اقتصأأاد، دشأأوار بتوان انتظار بروز رخدادهایی مشأأابه را داشأأت. مس در وضأأعیت واقعاً 

 ای بعید اسأأت. یا در مقطعی از تاریخموجود امکان بروز اشأأکال اعتصأأابی فراگیر و توده

 بندیشأدن رأنعت نفت این ناسأیونالیسأم مترقی بود که مفصلمعارأر و در جنبش م ی

ای کم در مقطع کنونی در جغرافیدار بود. اما دستها با یکدیگر را عهدهگفتمانی جنبش

ند در تواط   بیش از هر یز میمحور و توسأأعهسأأیاسأأی ایران انواو ناسأأیونالیسأأم هویت

 1های مترقی باشد.خدمت به انحراف کشاندن و شکست جنبش

هسأتند شأناسایی کرد و س س  های موجود در ایران را  نان کهباید طبقات و هویت

شأأأان مطالبات را طرح کرد نه آن که طبقات و هأای بأالفعل و بالقوهبرمبنأای توانمنأدی

ارزیابی کرد و مطالبات را به شکل « برای خود»تمامی آگاه از منافع خود و ها را بههویت

 های اعتراضأأأی یوغیرانضأأأمامی و عام طرح نمود. یکی از عوامل مهم ناتوانی خیزش

روی اتکأا بر یأو طبقأه یا یو هویت و ناهمراهی طبقات و ی گأذشأأأتأه در میشدهأه

                                                      

تأمل و مقایسأأه آن اسأأت که در عرای و یا لبنان امروز ناسأأیونالیسأأم به سأأب  آن که قدرت ی قابلنکته 1

 تواند نقش مترقی داشته باشد.گرایی را دارد میفراروی از سکتاریسم و فرقه
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تمامی در تر با آن بوده اسأأأت. این امر را بهی بزرگهأای گوناگون درون جامعههویأت

شأأاهد بودیم که ناتوان از همراه سأأاختن طبقات فرودسأأت  1999جنبش اعتراضأأی سأأال 

نیز شاهد  1981ماه دی سأوی دیگر، در خیزشجامعه با مطالبات عام خود بوده اسأت. از 

ها، زنان( در ها، م تها )قومی متوسأأأ  و نیز هویأتهأای طبقأهنأاهمراهی نسأأأبی لأایأه

تر شأأد اما ماه سأأال جاری این ناهمراهی کمرن اعتراضأأات بودیم. در اعتراضأأات آبان

دگی به زن منتفی نشأأد. راه غ به بر آن همراه کردن مطالبات معیشأأتی و مطالبات سأأبو

همراه هم اسأت. اما در شأرای  نامتشأکل بودن اعتراضأات این امر بسأیار دشوار و خطیر 

اسأأت.  راکه عنارأأر مترقی در شأأرای  گسأأتردگی خیزش اعتراضأأی از  نین امکانی 

ی ههی یو دکنند. تجربهتر به این امر کمو میها نیز کمبرخوردار نیسأأأتنأد و رسأأأانه

گونه اعتراضأاتی که ررفاً بر مطالباتی از جنس سبو که  هخوبی نشأان داده گذشأته به

گیرد و قرار می« ط بانارأأ اح»ارأأط اح برداری سأأیاسأأی بهزندگی تأکید دارد مورد بهره

نشأأین. باید گرای خارجهای وامسبرداری جریانهای فرودسأأتان گاه مورد بهرهشأأورش

ات و راه میوند زدن آن است که طبقبتوان این دو دسأته مطالبات را با یکدیگر میوند زد. 

اتی شان مطالبشأان دید و برمبنای واقعیتهای جمعی را  نان که هسأتند در کثرتهویت

 را مطرح کرد. 

 

هاری پس تاریخی  بودن، خنک  دخاان تیددرا  تاریخی  دی اخااژو و ی

 و دیک واقندت بر فنل آبرن دی اخران امروش هربدرب ، طاقر  و هوخت

 

(3) 
هأأا را نأأاممکن ج وه رفأأت از آن أأه برونایم و آنهأأا گیر افتأأادهدر هزارتویی از بحران

ای از عوامل ناشأأی از دهد گرایش به فروماشأأیِ فابریو اجتماعی به سأأب  مجموعهمی

اخیر  یهای اقتصادی نولیبرالی  هار دههسأاختارهای سأیاسأی و ایدئولوژیو و سیاست
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می اقدامات جمعی عمدتاً به شأأکسأأت منتهی شأأدند و اسأأت. در طی این  هار دهه تما

گردند. این راه در های فردی برای حل مشأأأکل میطبع بسأأأیاری به دنبال راهرو بهایناز

شأأأود و در دیگر نمودار می« جایی»بسأأأیأاری از افراد بأه شأأأکل تمایل به مهاجرت به 

ت ورد. تردیدی نیسسربرآ« جدایی»تواند به رورت تمایل به های قومی و م ی میهویت

که هر فرد باید از این امکان برخوردار باشد که خود محل زیست و نیز میوندهای دولت 

ه از های فردی یا جمعی ب کم تی خود را تعیین کند. اما وضأأأعیت کنونی نه از انتخاب –

ی حسّ سر استیصال فردی و جمعی رقم خورده است. یگانه راه مقاب ه با آن ایجاد دوباره

ای بهتر را رقم زد. در  نین توان جأامعهبسأأأتگی اجتمأاعی اسأأأت: این حس کأه میهم

ی را به تر انسأأأانوظیفه دارند حس تع ق به یو ک یت بزرگ شأأأرایطی نیروهأای مترقی

تر هایی مانند ناسیونالیسم افراطی به دلای ی که میشی ایرانی بازگردانند. ایدئولوژیجامعه

هأا قأادر بأه ایجأاد  نین اجمأاعی نیسأأأتنأد  راکه با ییگراگفتأه شأأأد یأا انواو هویأت

خواهند رقم بزنند. تنها  یزی ها، وحدت را حول مفهومی خیالی میگرفتن کثرتنادیده

که در اوضأأاو کنونی قادر به بازگرداندن این حسّ همبسأأتگی جمعی اسأأت همراهی و 

ی در شأأرایطی آمیز جمعی اسأأت. این همدلی و همراههای موفقیتهمدلی در کنشأگری

ر از تها مذیرای جمعی هر ه وسیعشأود که مطالبات و شعارهای این کنشگریفراهم می

های طبقاتی و غیرطبقاتی مترقی باشأأد. شأأعارهایی با مضأأامین رأأریی یا ضأأمنی هویت

گرا فاقد قدرت خ ق این حس ، مربون بأه طبقأات فرادسأأأت، یا رأأأرفاً هویت«مردانأه»

ضأأامین اعتراضأأی را در دسأأتورکار گذاشأأت که قدرت همبسأأتگی جمعی اسأأت. باید م

 های اجتماعی را داشته باشد.تری از گروهجذب طیا وسیع

 

ی حارراار مزااا اش ت ری برای خ   حس پس تاریخی  بودن دی    ا 

 همازا   گمن  برای مقرب   بر فروپرا   رمل فربرخک اگامرع  ابت

 

(4) 
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 بندیام عامل یا عوامل قادر به مفصأألاما سأألال مهم این اسأأت که در شأأرای  کنونی کد

بندی ها و اعتراضات هم با یکدیگر و هم با سنت تاریخی خود هستند. مفصلاین خیزش

 های موجودبأه مفهوم سأأأازمأانی آن در شأأأرای  کنونی و نبود یا ناکافی بودن تشأأأکل

ین ننیازهایی دارد که در مقطع کنونی فاقد آنیم. در  مأذیر نیسأأأت،  راکأه میشامکأان

بندی لها تأکید کرد. این مفصأأأبندی گفتمانی خیزشتر بر مفصأأألشأأأرایطی باید بیش

خی مندی تاریتوانأد بأا طرح شأأأعأارهأا ا مطأالباتی تحقق یابد که از هویتگفتمأانی می

هایی که در انق اب بهمن یا حتی جنبش سأبز هم طرح شده بودند برخوردارند، مث اً نمونه

 اند.تری م موسهای وسأأأیعاگیر جمعی دارند و برای تودههأایی کأه قدرت فریأا نمونأه

تواند ما میبندی سازمانی بشود ابندی گفتمانی البته قادر نیسأت جایگزین مفصألمفصأل

. های میوند اولیه را خ ق کندتواند ح قهای برای آن باشد و در وضعیت کنونی میمقدمه

بندی سازمانی و حرکت کرد، مفصألبندی را تکمیل خواهد  ه این مفصألدر ادامه، آن

 ی اجتماعی خواهد بود. به سمت ایجاد جنبش اتحادیه

 

هری ای خدایبکپس تریخی  بودن خنک  طرح مار ارت     قرب دت مفصل

 ی تریخی  خود یا دااا  براااعارار  بر خ اخ ر و بر گذاا 

 

(5) 
های اخیر به انسأأداد بحران سأأاختاری برآمده از عم کرد نظام سأأیاسأأی مسأأتقر در دهه

سأأأاختأاری در بسأأأیأاری از ابعاد حیات اجتماعی ایرانیان انجامیده اسأأأت. هزارتویی از 

نمایند سرتاسر زندگی اجتماعی و اقتصادی را درنوشته ناشدنی میهایی که گاه حلبحران

ها قبل از هر یز مسأأت زم ازمیان برداشأأتن رفت از بحرانو برداشأأتن هر گامی برای برون

ن بینیم در ایشأأود که میتر میگاه وخیمانسأأداد سأأاختاری سأأیاسأأی اسأأت. وضأأعیت آن

ارجی های خهزارتوی بحرانی هیولای ام ریالیسأم نیز سایه افکنده است. مداخ ات قدرت
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یش سی حاکم بر ایران در مطور مشخص ایالات متحده ع یه نظام سیاهایی که بهو سیاست

های اقتصأأادی، امکان بروز جن  و تشأأدید می یتاریسأأم، همگی بر گرفته اسأأت، تحریم

 های کنونی را به این عوامل تق یلها افزوده است؛ بی آن که بحرانبار بحرانابعاد وخامت

 دهیم.

ی،  ی ناموزون متری از روند توسعهی کنونی حارل فرآیند تاریخی درازمدتلحظه

های ها و انق ابها، جنبشای و جهانی اسأأت که به موازات خود امواجی از خیزشمنطقه

طور مشأأخص سأأه عامل اسأأ ام ی حاضأأر بهسأأیاسأأی مدید آورده اسأأت. در برآمد لحظه

اند. این سه هکننده داشتشأدن طبقاتی و مداخ ات ام ریالیسأتی نقش تعیینسأیاسأی، قطبی

دیگر قرار دارند، در مقاطعی همدیگر را تشأأأدید و تقویت عأامل در میوند متناق  با یک

از  اند. اما نادیده گرفتن هریواند  و در مقاطعی نیز مسأب  تضأعیا یکدیگر شدهکرده

ع ی کنونی مقطکند. لحظههای وضع موجود ارائه میها تصأویری غیرواقعی از تناق آن

 ی اسأأ ام سیاسیکنندههای تقویتآید. زمینهشأمار میتج یِ انسأداد این سأه عامل هم به

ای هگری ام ریالیسأأأتی قادر به اسأأأتمرار جن اسأأأت، نظامی شأأدت تضأأأعیا شأأأدهبه

آور شدن طبقاتی به  نان سطوحی رسیده که دیگر تابای نیست و قطبیدرازمدت منطقه

اند. این هر سأأه عامل، در مقابل، ی کنونی را رقم زدهها همه مختصأأات لحظهنیسأأت. این

ه در ای کروهای مترقی را واداشأأته اسأأت همزمان در سأأه جبهه مبارزه کنند. تنها مطالبهنی

اسأأأت، نوعی « خواهیدموکراسأأأی»هر سأأأه جبهأه بأه طور همزمأان قاب یت طرح دارد 

خواهی که ع اوه بر سأ هر سأیاسی همینین س هرهای اجتماعی و اقتصادی را دموکراسأی

ر تضأأأعیا اسأأأتبداد سأأأیاسأأأی، با افزایش حقوی ای ع اوه بنیز دربرگیرد  نین مطأالبه

های مردم را از کند، هم تودهدموکراتیأو، هم امکأانأات مداخ ات نظامی را محدود می

یابی سأازد و هم برای مزدبگیران و فرودسأتان امکان تشکلاهداف ام ریالیسأتی آگاه می

 سازد.برای مطالبات طبقاتی را فراهم می
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اخزااارد برخا بر مار ار  « تریخ »ت پس برای اخن  ا  دی باامات دیباا

دمو راتدک پری فشاارد تر قال و بدا اش هرزدا باوان بر ابزااااد باادرباا  

 زدره اا

 

(6) 
ته، ها شتابی روزافزون یافساز قرار داریم. همینان که تس سل بحرانسأرنوشت مقطعیدر 

انگیز شده است. اما راه دشواری در میش است و های اعتراضی نیز شگفتتس سل خیزش

 مقصد نیز نزدیو نیست. 

های جمعی های خود و نیز میوسأأأتگی با کنشکنشأأأگران باید میوسأأأتگی در کنش

ه بینانه و بردبارانمبأارزات خودشأأأان بگذارند. آنان باید واقعدیگران را در دسأأأتورکأار 

 «هنرِ گامِ زمان»ب ذیرند که اکنون آغاز یا انجام جهان نیسأأت اما امیدوارانه و هوشأأمندانه 

  1را به تصویر کشند.

 وند.ساز شهایی تاریختوانند سوژهتنها در  نین لحظاتی است که کنشگران می

 

                                                      

 با الهام از این شعر سایه:  1

 ستا جهان انجام نه و آغاز نه امروز

 است نهان مرده مس که شادی و غم بس ای

 دیری و دوری از مخور غم رهی مرد گر

 است زمان گامِ هنرِ رسیدن که دانی


