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به قلم علی فرزانه    «ی مای دو نوع جنبش خودانگیخته در جامعهمقایسه»ای با عنوان  چندی پیش مقاله

در مجموع    نگاهی   با - 1توجه است.  آن، از دو جهت قابل  ی بدون توجه به مقدمه  ، منتشر شد. این مقاله

.  است  شده  ی کارگرزدگ  ی جنبه  ر یدرگ  تر کم  و   کرده  یبررس  و  شناسیآسیب  را   کارگری   مبارزات  جانبههمه

و    شیفرسا  تی وضع  یعنی بپردازد،    آن   از  رفتن  فرا  و  یکنون  تی وضع  از  خروج   ضرورتِ  به  کندیم  تالش -2

راهی    آمده  گرفتار   آن  در   که  یبستبن  از  رفتبرون  ی برا   که   ی خیتار  یتیدر موقع  یکارگر   جنبش  یرافتادگیگ

های  ایده  های این مقاله و پیامدهای به کاستی  ی حاضر قصد دارم در نوشتهاما من    .بیندپیش روی خود نمی

 بپردازم. ایران ی کارگر  ی طبقاتی طبقهبرای مبارزهمطرح شده در آن 

بر    تحلیل این وضعیتوو در تجزیه  اشاره کرده   جنبش مطالباتی کارگری  درجا زدن   به درستی  بهعلی فرزانه  

  عنوان حاکمیتْکه بهجای آنبهکارفرماست،    که خودْکه حاکمیت به سبب آنانگشت گذاشته  این نکته  

باشد  یواسطه کار  نیروی  و  در  ناگزیر،  سرمایه  کارگران  خواستهبرابر    حتی  اقتصادی  قد  نیز  های  تمام 

دستاوردهای مبارزات مطالباتی کارگران  کند. با این حال این مقاله  و سرکوب میرا مدیریت    ایستد، و آنمی

این دستاوردها  به    ی چندانیاشارهکه  ی  یجاگیرد، تا  دست کم می  این وضعیت بسیار  در ایستادگی در برابر را  

کارگری ایران تاکنون بسیار پراکنده    مبارزات گذرد. درست است که  ها میاز کنار آن  سادگیبهو    کندنمی

حرکات  شاهد  تر  بیش  گفت و سخن    توان از »جنبش« کارگریبه دشواری می  ای که گاه گونهبهبوده است،  

واجد  همین حرکات پراکنده طی چند سال اخیر  با این حال روند    ،ایمبودهکارگران غیرمتشکل    یپراکنده

که ویژگی است  مثبتی  آن  های  گرفتن  راهنادیده  یافتن  مسیر  را  حلها  کنونی  وضعیت  از  فرارفتن  های 

ها و نقاط ضعف جنبش  کاستیتوجه به  ی  دستاوردها به اندازهها و  کند. بررسی این ویژگیمخدوش می

   کارگری اهمیت دارد. 

شدن  بر آن تأکید کند، صرفچندان که ، بدون آنبه آن پرداخته است مقاله  ییکی از مسائلی که نویسنده

تر و  ی توجه و تمرکز بیشاین موضوع شایسته.  است جهت سندیکاسازی  در  کارگران  انرژی    بیش از حد

استعمیق اینل سندیکا  ی تشکو ضرورت  اهمیت    ساختنروشن    .تر  باید  که چرا  و  حتماً  ایران  کارگران 

به  مورد بررسی    یکنم ضمن نقد مقالهای است که تالش می، نکتهداشته باشند  های قوی و نیرومندتشکل

 آن بپردازم. 

، معتقد  مبارزه برای کسب آنی  های مطالباتی کارگران و نحوهخواسته  آقای فرزانه در این نوشته با اشاره به

در  »  :نویسد میو    ،رژیم قادر است با قدرت مانوری که دارد به نوعی این مبارزه را مهندسی کند  است که 

خود در برابر    یحفظ شاکله  ی و برا  کندیرا انکار م  م یرژ  ت یچون از آغاز صالح  یابانیمقابل، شورش خ

افراد بر اساس محل    ییآن، مثل شناسا  یکردن دستگاه اطالعات  یو خنث  میرژ  یقهر   یرو ین  یتهاجم حتم

قابل    یتا با استفاده از فضا  گذاردیپا م  ابانیخ  ینشدهفیامن و تعر   یبه منطقه  درنگیکار و سکونت، ب
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  یبرا   ی موازنه کند، مجال  میمثل تا حد امکان با رژ  بهدفاع و مقابله    یشد را برا  گسترش آن قدرت مانور

از خطر از    یریشگیو پ  هیاول  یکه به منظور حفظ برتر  کندیم  ریو آن را ناگز  گذاردینم  یباق  میرژ  یمهندس

 « شورش بپردازد.  یرنظم خود به سرکوب فو  یدست دادن شالوده

  ی از زاویه  اما  تواند درست باشدمیشناسی جنبش کارگری  آسیبی  این نگاه از زاویهشاید بتوان گفت که  

ای اصوالً نادرست است  تجویز شورش خیابانی است، نادرست است. چنین مقایسهگویا  که    ،حلراه  یارائه

که سرمایه و  حاکمیت را، همچنان  ناگزیر کنند و  زیرا کارگران در چارچوب نظام حاکم کار و زندگی می

هستند.  سازوکار اجتماعی موجود  شناسند، چون خود نیز بخشی از کلیت نظام  رسمیت میبه  ،دار راسرمایه

شان  ها را همچون بخشی از زندگیبرند و آنهایشان پی میشان به خواستهکار و زندگی  فرایندکارگران در  

زندگی کردن نیاز به    و برای بهتر  ،کنند. کارگر برای بهتر کار کردن نیاز به ابزار و وسائل ایمنیبیان می

هنگامی که از    و  کندمطالبه میکارفرما  ها را از  نخست آنها الزاماً  و برای کسب آنا تر دارد.  دستمزد بیش 

فرزانه در این    آقایورد. مشکل و اشتباه مهم  آمید شد ممکن است به شورش خیابانی روی  اها نااین روش

حق هم هست، شورش کارگری تصور  هب  - ه نه همیشه  و البت  که غالباً -است که هر شورش خیابانی را  

ها و اعتراضات مربوط به کمبود آب و قطع برق و اعتراضات  ، و شورش98،  96که اعتراضات  در حالی  .کندمی

به معنی    ،کارگریاعتراضات    -جریان دارد   خوزستان و لرستان و...در    در روزهای اخیرکه  کاالها  به گرانی  

کلمه توده  نیستند  ، اخص  اعتراضات  تهیایبلکه  و  دانش اند  شهری،  دانشجدستان  و  ویان،  زنان  آموزان، 

این سخن بدان معنا نیست که کارگران  دهند.  ها را تشکیل میکار نیروهای اصلی این جنبشبی  جوانان غالباً 

  ،در این اعتراضاتانفرادی  با شرکت    دیگر  تطبقادر کنار  گمان کارگران  بی اعتراضات حضور ندارند،  در این  

های کارگری نامید  توان شورشها را نمی. اما این جنبشکنندمیطلب  ی خود را  شدهحقوق اجتماعی پایمال

فرزانه این  آقای  حساب آورد. اشتباه    کارگر به  یهاعتراض سیاسی طبق ها را  آنتوان  و به طریق اولی نمی

   کند.تلقی می یکارگر ی همبارزات را مبارزات و جنبش خودانگیختاست که این 

کشورها، هم اقتصادی هم سیاسی،   ی هکارگر در هم   ی هطبق  ی هنشان داده است که مبارز  ی تاریخی  تجربه

مبارزه برای  آمیز هم قهرآمیز، هم قانونی هم غیرقانونی، هم علنی و هم مخفی بوده است.  هم مسالمت

برای   مبارزه  و  بآزادی  و  نیستند.  معیشت  جداگانه  دو مسیر  را  نمی  بنابراینرابری  مبارزات کارگری  توان 

  ، دانست؛ بردمیکار  را برای آن به «صنفی» اقتصادی، که آقای فرزانه اصطالح نادرست  مبارزات  محدود به  

مطرح  به جای آن  ، آلترناتیو شورش را  ایمدادهچندان سازنده تشخیص  یا نه  ،را ناکافی  و در نتیجه چون آن

 کنیم. 

جامعه پس از    یعیانتخاب طب  یابانیخ  ی ختهیشورش خودانگ»نویسد:  آقای فرزانه در بخشی از مقاله می

]شاید بهتر است گفته شود که این وضع به جامعه تحمیل شده است.  یچهار دهه مقابله با استبداد ساختار
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است که داروندار استعداد    نیمضمون و شکل مبارزه ا  نیدستاورد ا  نیترکم  است تا انتخاب طبیعی آن باشد[

  ا ی  نیمع یخود در آن دوره  یو ذهن  ینیام توان عو جنبش با تم   کندیجامعه را در هر دوره معلوم م  یانقالب

توان برای مبارزه اقتصادی و طبقاتی  ]همین خصوصیت را می  .دیگشا یراه خود را م  ای  خوردیم  شکست

دلیل حاکمیت استبدادی کند ولی بهکارگران نیز قائل شد، که دائماً تمام توش و توان خود را عرضه می

رو است؛ از  کور روبه  یا ما با گره  هنیم  یاستبداد ساختار  طیاما، در مح  ،یصنف  یمبارزهخورد[  شکست می

  ی به تضاد طبقات  تواندیم   اشییاست که در ابعاد نها   هی سرما  ی مربوط به رابطه  ینیع  ی طرف ضرورت  کی

  یمنته  دارهی کارگر با حکومت سرما  یران به تضاد طبقهی و در ا  دارهیسرما  یکارگر و طبقه  یطبقه  انیم

از طرف د اصل  گریشود، و  اکثر  ی عیوس  یها هیاتحاد  یعنی مبارزه،    نیا  شبردیپ  یابزار  هر    یاعضا  ت یکه 

توان همین ناممکن  ]آیا نمیبه علت تسلط استبداد مطلق ناممکن است.    ردی را در بر بگ  یصنعت  یرشته

  اش، ینیع  یریبا وجود ناگز  ،یصنف  یختهیجنبش خودانگ  [ن کرد؟نیز بیابودن را در رابطه با شورش خیابانی  

نظر س  نیابه   از  را در وجود حکومت  یاسیعلت که  با خود  متناظر  که    ابد یینم  یامکان 

  رود یبا آن را داشته باشد همواره وا م   انهی جوو واکنش مسالمتاستعداد مبادله و کنش  

کارگر  طبقه  انیدر م  یرفع پراکندگ   یعنینوع جنبش،    نیا  یژهیو  تی به مز   یابیو از دست

  ی و بخش  یدار هیسرما  یجامعه  ک یارگان  یها از اندام  ی کی  تی که در نها  یصنف  ی بارزهپس م  . ماندیباز م

برا  زیآماز سازوکار رقابت با گرا   یآن  کارگر    یبه کاهش مزد از طرف طبقه  ی بورژواز  یدائم  شیمقابله 

طب به  بنا  بازتاب    یاستبداد  یدارهیسرما  ی ژهیو  عتیاست،  عنوان  به  ما  کشور  دولتدر    بر  یانحصار 

.  دیآینقش خود مفلوج و ناکارآمد از آب در م  یفایهرگونه رقابت، در ا  یو ناف  یکل اجتماع  یهیسرما

جمالت داخل کروشه و  .« )مستقل و قائم به خود است یصنف یمبارزه ماندنمیموجب عق گفتهشیتضاد پ

   ( .تاکیدات از من است 

برد و حاکمیت، خود کارفرما  سر میبه  « اشتباهی تاریخی» کنیم که در  ای زندگی میکه ما در جامعهاین

  . یک سوی قضیه است  ه استدراز نظر تاریخی ک  «اشتباهی»ای ناالزم و  است و کارگران را درگیر مبارزه

درست است که حاکمیت در    تاریخ است.  «اشتباه»یست،  ولی این اشکال کار کارگران و یا اشتباه آنان ن

که دولت خود ایناما    ، کنونی جهان متفاوت است  کشورهای حاکمیت بسیاری از  کشورهایی مانند ایران با  

جهانی  پس از پایان جنگ    هشود. در سه دهخود مانع مبارزات اقتصادی کارگران نمیخودیهکارفرما باشد ب

های بزرگ در انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد و غیره  بسیار بزرگی در مالکیت بنگاهدولت نقش  دوم

عکس مبارزات  هداشت اما کارفرما بودن دولت مانعی در راه مبارزات اقتصادی و سیاسی کارگران نبود، ب

سازی و  اتومبیلدر انگلستان، راه آهن و    سنگزغال  معادن  کارگری در مؤسسات دولتی مانند راه آهن و 

آموزش و پرورش در فرانسه، مؤسسات دولتی در ایتالیا و سوئد و غیره وسیع و فراوان بود. حتی هم اکنون  
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 در ایران اساسا  .  تر از مؤسسات خصوصی استآهن که دولتی است قویمبارزات کارگری فرانسه در راه

لکه استبداد دولتی  مبارزات اقتصادی کارگران است، ب  شکل مالکیت دولتی نیست که م 

دولتی  ، است که اقتصادی    ،هم در مؤسسات خصوصی و هم  به    -مبارزات  و  اجتماعی 

می سرکوب  را  کارگران  سیاسی  مبارزات  اولی  دستگاه  .  کندطریق  که    استبدادیهمان 

 کند. ی خیابانی را سرکوب میهای خودانگیختهشورش

اشکاالت مبارزه را باید در چارچوب    به عبارت دیگر؛  یافتراهی    بایستمی«  اشتباه» برای احتراز از این  

تواند  که مبارزه در چارچوب شورش خیابانی میو نه خارج از آن چارچوب. این  وجو کردجستمبارزه  آن  خود  

ایجاد کارگران  طبقاتی    ی مبارزه  مانعی برای و  خود را داشته باشد، بحث دیگری است    دستاوردهای خاص

تماماً  باید  است،    (کارگر ایران  یجا طبقهو در این) ی کارگر  بحث مبارزات طبقاتی طبقه  کهیزمان  .کندنمی

کنیم. شورش خیابانی،  یابی را در همین چارچوب دنبال  متمرکز شویم و اشکاالت و راهاین مبارزه  خود  بر  

است  در مسیری    بلکه،  اشو مبارزه  ای است نه کالً جدا از طبقهیافته و چه خودانگیخته، مبارزهچه سازمان

، که شاید  گوییمسخن میجدا از هم    یاز دو مقوله  ماهای خاص خود. بنابراین  مندیمجزا از آن و با قانون

با هم   در خدمت جنبش  بتواند  باشند و احتماالً شورش خیابانی    تقاطع زمانی و مکانی داشتهدر مقطعی 

   . کارگر قرار گیرد ی طبقه

دچار نوعی  ی  یجاهابرد ولی در  شناسی مبارزات کارگری را پیش میحال که آسیبمقاله در عین ینویسنده

  تواند باعث سردرگمیمیشود، که  شود و بدون توضیح از کنار مسائلی رد میتوجهی میمباالتی و بی بی

ی صنفی حتی در حالتی که مثل اعتصاب  که مبارزهدر حالی»  :نویسد شود. او در بخشی از مقاله می  خواننده

ی  طور طبیعی از نظر جغرافیایی سراسری است، به دلیل تنگنای مطالبات خاص تودههای نفت بهایپروژه

تواند همین وضعیت  ، حتی نمیاشغیرطبقاتی  خصلت کاری که پشت سر دارد، یعنی به دلیل  محافظه

(  .)تأکید از من است   «مرزی دارد.سراسری طبیعی خود را حفظ کند و از هر دو جنبه آهنگ واگرایی و تنگ

های اجتماعی هستند؛ یعنی وابسته به اجتماعی  که کارگران در درجه اول انسان  کندآقای فرزانه فراموش می

او از  برای مثال  ها و آداب و رسوم محل زندگی خود هستند.  و تحت سنت  اندکردهرشد    هستند که در آن

از دیگران جدا    های اعتصابدر میانهخود را    یاین متعجب شده است که چرا کارگران هفشجانی سفره

  اند که کارگران آذرآب جمع شده بودند. هفشجان کارگران هپکو در همان محلی جمع نشده  چرا  اند و یاکرده

کار لوله در سرتاسر  زادگاه کارگران جوشعمدتاً  توان گفت  است که میای روستایی از توابع شهرکرد  نطقهم

کشی گاز و نفت ایران و شاید بخشی از منطقه است. این کارگران توسط کارگران قدیمی  های لولهپروژه

نوعی از  شوند؛ یعنی بهیافته وارد کار میسازمانشکلی نسبتاً  و به  بینندمیتعلیم    منطقه این رشته در همان  
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رهبری همابتدا سازمان تحت  و  مبارزه  شهرییافته هستند  و حتی  کار  وارد  استادکارشان  و  قدیمی  های 

و چون   .ها عمل کننددانند و از دیگران انتظار دارند که تحت نظر آنخانه میها خود را صاحباند. آنشده 

سبک خود دنبال    هب ها را  خواستهپیگیری  و    دهندشکیبایی خود را از دست میشود،  چنین چیزی عملی نمی

 نظرانه است. واکنش در مقابل آن بسیار نادرست و تنگ  اما  مهم استکنند. شناخت این ضعف  می

از روستا و در نتیجه از  که    اندرا به دست نیاوردهو فرصت  توان    ،این بینشکارگران ایران هنوز  بسیاری  

و دیدگاهی فراگیر مبتنی بر همبستگی طبقاتی را در خود تقویت    خود فاصله بگیرند  محلی  یای  یروستافکر  ت

از نقاط    اغلب. کارگران هپکو و آذرآب اراک  ی کارگر صنعتی ایران تنها چند نسل سابقه داردطبقه  کنند.

که اگر هم باشند در اصل آنشهری نیستند، ضمن  آیند و برخالف تصور آقای فرزانه همدیگر ایران می

ها  یک طبقه رشد کنند. آنی  مثابهاول باید به    یکند. کارگران ایران در درجهمسئله تغییری ایجاد نمی

ها هنوز  ندانند. آو خود را متعلق به یک جمع واحد نمی  اندتن نکردهرا بر    ی واحدهنوز خلعت یک طبقه

ها اراکی،  پارس و غیره هستند. آنسازی، آلومینیوم، واگن، کمباینسازی، هپکو، آذرآبکارگران ماشینصرفاً  

لنگ را در مقابل  در یک کارخانه کارگران لر هفت  همچنانما  .  تبریزی، بچه پامنار، هفشجانی و غیره هستند

  د با این وجو . ندارنداختالفات ایلی خود را  هنوز توانایی فراموش کردنبینیم که کارگران ایل چهارلنگ می

 شان خواهیم شد.متوجه رشد و ارتقای آگاهی طبقاتی،  سه کنیممقای یک نسل قبل    بااگر همین کارگران را 

ای چون من  خوانندهبرای  ی آن نیست. مقصود این است که نویسندهاشاره به این بخش از مقاله گالیه از 

خصوصیاتی    درکقابل   چنین  چرا  که  باید  نیست  بر  را  بودندال  ایشان  بدانیم  کارگران  غیرطبقاتی   .

توده»نویسند:  می تنگنای مطالبات خاص  دلیل  محافظهبه  دارد،  ی  دلیل  کاری که پشت سر  به  یعنی 

تواند همین وضعیت سراسری طبیعی خود را حفظ کند و از هر دو  ، حتی نمیاشخصلت غیرطبقاتی

بنا به باید روشن کند که    نویسنده نخست  است.( )تاکید از من    «.مرزی دارد جنبه آهنگ واگرایی و تنگ

اندیشند  چیز جز مبارزه نمیای که به هیچن کارکشتها مبارز.  چه کسانی هستندکارگران  فرض این مقاله  پیش

به  آن  ؟کنندمی  نقد  و  بررسی  موشکافانه   را  خود  عملکردهای  ترینکوچک  روز  هرو   رسیدن  برای  ها 

  کارگران.  ندنیشن یعقب م  گاهو    کنندیم  یشرو یپ  گاه   ،کنندیاشتباه م  ،زنندیم  کنش مطالباتشان دست به  

های خودانگیخته شرکت  ها که در شورش)همانند بسیاری از همان  شانیاجتماع  تیوضع  واسطهبه  رانیا

  هستند،  کارترین محافظه  موارد  بسیاری   در.  انددورافتاده  فرهنگی  و  اجتماعی  مسائل   بسیاری  از   جویند( می

سازماندهی    ،تر از آنکنند. سختسختی در مبارزه شرکت میبه.  خودشان  اقتصادی  مسائل  با  رابطه  در  حتی

دهی یک اعتصاب برای  که سازمان  خواهند گفت شما    ، بهبپرسیدپذیرند. از کارگران فعال و سازمانده  را می

اعتصاب یا اعتراضی به راه  وقتی    اما.  چه اندازه دشوار است  غیرهافتادگی دستمزد و  عقب  افزایش حقوق،

  ی زیادی کارها  کنندهاعتصاب  که با آن جمعیت  شوندبه این تصور اشتباه دچار مین  فعاال، گاهی  افتدمی
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کشیدن آن است، در غیر    درازا  عدم بهدر  شکل کلی    دهی یک حرکت بهتوان انجام داد. هنر سازمانمی

کنند. روز اولی که  کارانه برخورد میسد که کارگران غیرطبقاتی و محافظهممکن است به نظر برصورت  این

روی کارگران بستند، تمام کارگران پشت در اجتماع کردند. یک سال و   ری را به سازی چیت ی کارخانه درِ

سایرین  است که حرکت    بینانهو واقعمانده بودند. آیا این منصفانه  باقیان  از آنپانزده شانزده نفر  تنها  نیم بعد،  

 ؟و غیرطبقاتی قلمداد کنیم انه کارمحافظه را

  ران ی کارگران ا  ،میریبگ  نظر  در  اشیعارا در حرکت اجتم  اگر طبقه را نه صرفاً یک کمیت اجتماعی بلکه آن

هنوز  و    شوندیم  دهیاصطالحاً طبقه نام  ران یکارگران ا  ه یزاو   نیو از ا  حرکت خود هستند  نیآغازدر مراحل  

از خصوصیات  هیچ خود«طبقه  یک » کدام  نکردهرا    برای  که  آن  از  . اندپیدا    ی عنصر  ی مثابهبهطبقه  جا 

  چون طبقه اجتماعی دارای کمیت و کیفیت خاص خود است، فقط حرکت واکنشی نخواهد داشت. بنابراین 

  ی واکنشیِ دارد الزاماً رشد خواهد کرد و اگر با مبارزه  اجتماعی  پراتیک  و  صرفاً یک کمیت اجتماعی نیست

رسد و  ه و کشور میدر محل کار و سپس منطق  کند، به سندیکاسازیشکنی و اقتصادی شروع میماشین

سازمان آن  از  کمیتهفراتر  و  و شوراها  سیاسی  بنا میهای  را  خود  غیره  و  کارخانه  در  کندهای  هنوز  ما   .

  ام عمد در گیومه گذاشتهاین اصطالح را بهکارگران هستیم.    «خودی خودبه»  یاصطالح مبارزهبه  یمرحله

تواند  . هیچ حرکتی، هرقدر هم ساده نمیتاکید کنمری  ادبیات کارگآن در از نادرست  و برداشت  تا بر سویه

کارگری از آگاهی فقط آگاهی    ی حوزهن  فعاالاست.  متکی  بر نوعی آگاهی    خودجوش شروع شود و دقیقاً

می  «سوسیالیستی»و    « انقالبی» بهرا  نهایتاً  آگاهی  شناسند،  می  « دمکراتیک »نوعی  اشاره  در  نیز  کنند. 

ها  در آنهای کاری که کارگران غیرمقیم و غیرثابت  محیطدر  ویژه  که در بسیاری از مراکز کار، و بهحالی

ـ   ـ   ای جمله کارهای پروژهاز  مشغول به کار هستندـ  نوعی  اعتماد به  ی کارگری بر پایه  و اعتراضات  حرکات  ـ

  پررنگی و معتمد نقش    نامخوشکارگران باسابقه،    وابط و مناسباتر نوع از  شود. در این  میآغاز    کسوتیپیش

ای پیشاهنگ و  کارگران هفشجانی در اعتصاب کارگران پروژهبرای نمونه  است که    علت همین  دارند و به

آگاهی جمعی و طبقاتی کارگران  ضعیف بودن    یدهندهنشان  نخست  یشوند. این در درجهکننده میتعیین

ما در   دهد که نشان میگر نوپایی این آگاهی است و  بیانی دوم اما در وهله (و متأسفانه چنین است)است 

 ابتدای راه هستیم. 

رابطه  ی علی فرزانه در  در مقاله  که  ایارزنده  پربار ونکات  به رغم  گونه که در ابتدای نوشته اشاره شد،  همان

  شده از سوی اوارائهآلترناتیو  همچنان درک    ،ستا  مطرح شدهکارگر ایران    یاسی مبارزات طبقهشنآسیببا  

های کوچک  در جای خود نوعی انقالبخودانگیخته، که    های خیابانیزیرا شورشروست.  با دشواری روبه

و یا غیرممکن    دشوار بسیار  ها  نیز سازماندهی آنوقوع  هنگام  و در نتیجه در  پذیر نیستند  بینیپیش  ،هستند

که در   ،دهی کنیماز ابتدا سازمان  ها را از پیش وآن  ممکن است به این نتیجه برسیم که بایدبنابراین  .  است
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؟  است  ای نتیجهمسئله چنین  این  از طرح    نویسندهآیا منظور  این صورت دیگر خودانگیخته نخواهند بود.  

گیر  ها، که بسیار وقتدهی آنمبارزات اقتصادی و سازماننسبت به  های شورشتریچون صِرف برشمردن بر

انگارانه گفت  توان سادهبه همین سیاق میصورت  کند. چون در آنثابت نمی  راکننده است، هیچ چیز  کسلو  

تواند  است چون می  های خودانگیخته خیابانییا شورش  از اعتصابات کارگری  موثرترانقالب کارگری بهتر و  

 سره کند.  کار را یک

  تری از دستاوردهایارزیابی دقیقتوانیم میتر بیاندازیم های خیابانی نگاهی از نزدیکهمین شورش اگر به

 . داشته باشیمچنین مبارزاتی 

که به    شودیمواجه م  یا العادهفوق  تیدر مواجهه با شورش با موقع  میرژ»   :نویسدآقای فرزانه در ادامه می

. وخامت و فشار  کندیم  لی را به او تحم  اشیغاتیو تبل  یتیامن  ،یتوش و توان انتظام  ی همه  یفور   ی ریکارگ

کردن معترضان از  فرسوده  کیکه با تاکت  یصنف  یخالف مبارزه  کندیرا وادار م  میالعاده رژفوق  تی موقع

کردن زمان و  کوتاه  کی تاکت  ر یناگز   جانیدر ا   کند،یاز گذشت زمان به نفع خود استفاده م  یْمحلکم  قی طر

شدن زمان ماندن در    ترشیبا ب  یصنف  ی خالف مبارزه  رای ز  دهدیمرا در دستور کار قرار    ی سرکوب فور

 یو باعث فرسودگ  کندیم  لعم  میرژ   ه یشورش عل  تی. زمان در موقعشودیبر توان شورش افزوده م  ابانْیخ

شورش و کشتن    یسرکوب آن  م یرژ  یاصل  ش ی. گراشودیم  شانیو باالگرفتن اختالفات داخل  یقهر   یروهاین

است ــ    یاصل  تیفیک   نجایدو طرف در ا   ی از سو  نیخون  یگسترده است. مبارزه  یریو زخم زدن و دستگ

اصفهان    یروزه  کیدر شورش    رشدهو کشته و ک  نیکشته با نام مشخص در شورش خوزستان، و چند  1۴

در شورش    میخود رژ  رد؛ یگیم  زیرا ن  یحکومت  یروهایخود ن  بانیرفته گرآن رفته  ی که دامنه  یــ به نحو 

 « اند. از مأمورانش کشته شده   یادیشد که تعداد ز یمدع 98آبان 

نیروهای قهری رژیم    قصدمانآیا    -1  شود:پرسش مطرح میدر این رابطه چند   از شورش تحلیل بردن 

کار شدن، با بیدر رژیم استبدادی  مبارزه  هر نوع  شرکت در    که  ننددابدیهی است که همگان می  -2  ؟است

  ها کشته  و  هازخمیباال بودن میزان    اما  ،استهمراه  زندان رفتن، احتماالً شکنجه شدن و حتی کشته شدن  

توان به عنوان مالکی برای پیشروی یک جنبش و دستاوردهای آن معرفی  میها را آیا  انسان  ییا شکنجه

گیرد مورد  مردمان این کشور می یکه از توده ای راحرکات و میزان انرژیاین نوع  پیامدهای آیا -3 کرد؟

 ؟مکنیمطرح می «صنفی » اصطالح عنوان آلترناتیو مبارزات بهرا به آن به سادگیایم، که داده توجه قرار 

به  طرح شورش احالهخیابانی  نوعی  آلترناتیو،  به  یعنوان  تعلیق  آیندهمبارزه  نگوئیم  اگر  است،  نامعین  ای 

ی  های خودانگیختهچنین شورشتواند ادعا کند که کنترلی بر  کس نمیهیچ  به عالوه  .محال مبارزه است به

حاکمیت    و در نتیجه است،    کنترل تواند داشته باشد. شورش خیابانی حرکتی خارج از  دارد و یا می  خیابانی
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  یبخشی کوچک  تنها شاهدکار برد. ما  دهد هرگونه سرکوبی را برای خاموش کردن آن بهخود اجازه مینیز به

رخ  و پس از آن  ها  یی بازجو  یماجرا پشت دیوارهای زندان و در پروسه  یبقیه  و  هستیمسرکوب  این  از  

در این  که  اینگیرند.  فقط کسانی از آن اطالع دارند، که خود در آن موقعیت قرار میاغلب  ، که  دهدمی

  له   سرکوب   نیماش  یهادندهچرخ   فشار   ری ز  چه تعداد افراد گمنانگیرد و  هائی صورت میسرکوبچه  چرخه  

چه بسا بسیاری از این  .  شودیو روشن نم  یابیارز  چندان،  رودیم  رسوال یز  شانیو کرامت انسان  شوندیم

  .افراد را از مبارزه و اعتراض دوباره ناامید و سرخورده کند 

ای برای آن نداریم  پیشنهاد کنیم که هیچ طرح و برنامهبه عنوان آلترناتیو  را    رویکردیتوانیم  گونه میما چه

نمییا   مبارزهدهیمارائه  هر  نتیجه    فرایندای  .  در  و  دارد  را  خود  همان  شرکتخاص  در    فرایندکنندگان 

برطرف کردن آن    در جهترا بررسی و    حد ممکن آن را بشناسند و کمبودها و اشتباهات آن  توانند تامی

اثر جرقهتا زمانی که صرفاً    های خیابانی. ولی شورشمنتقل کنند  تجربه  یبه مثابه  و  ،اقدام   آغازای  در 

  یگیرد طی زماند و پیرو سرکوبی که صورت مینکنی معینی را بسیج میموضوع خود توده  به  د و بنانشومی

قراوالن آن، اگر کشته  سران و یا پیش  زیرا   .ای را منتقل کنندتوانند تجربه، نمیدنشومعین خاموش می

 . یابندشوند و امکان شرکت مجدد در حرکت بعدی را نمینشوند، شدیداً سرکوب می

توانند موثر باشند که راهی برای سازماندهی و پیوند  و تنها زمانی میبر هستند  چنین مبارزاتی بسیار انرژی

،  ریزی نشوندو برنامهدهی  اگر قادر به سازمانگیخته  های خودانخیزشها بیابند.  دادن خود با دیگر جنبش

فعال در    همان مردمان ی خوردهاستفاده دشمنان قسممورد سوء توانندکه عموماً نیز چنین هستند، حتی می

منحصر  خاصی    ی طبقه  اجتماعی هستند و به  وسیع  حرکات  هااین  کهافزون بر اینقرار گیرند.    هاخیزش

بنابراین نادرست است که  و    .تشکیل بدهند  انعمدتاً کارگر را  کنندگان در آن  شرکت  ، هرچند کهشوندنمی

 کارگر مطرح شوند.   ی طبقاتی طبقه  ی آلترناتیو مبارزهی به مثابه

  « اقتصادی »   ی را آلترناتیو مبارزه  تنها آنشورش خیابانی شده است که نه  یچنان شیفتهآقای فرزانه آن

گونه که  ساز انقالب اجتماعی یا آنزمینهرا    داند بلکه آنی طبقاتی کارگران، میکارگران، وجهی از مبارزه

  ی هادست دادن خصلتبهدست».  کندتلقی می  «اجتماعی   انقالبی   ی اولیه  یماده»  کرده فرموله  او  خود  

  یها ها و اعتراضبت به اعتصابنس  یابانیشورش خ  ی هاتی مز  ی گذشته درباره  یکه در بندها  ی اگانهسه

مشخص کشور    تیکه در وضع  دهدیم  ختهیخصلت مرکب را به شورش خودانگ  نیبر شمرده شد، ا  یصنف

الزم را    طیشرا  تواندیکه م   یانهیکند. زم  نیمرا تأ  یاجتماع  یانقالب  یهیاول  ی بتواند ماده  یطیما در شرا

شورش در زمان و مکان است. دستگاه استبداد خود را بر هرچه کوتاه شدن زمان    یفراهم کند، تداوم کاف

انتظار دارد که در    ختهی را از شورش خودانگ یو انقالب در پاسخْ حد تداوم کند،یو مکان شورش متمرکز م

حساس شورش، خسته و ناکارآمد کند    تی فشار وضع  ر یرا در ز  میرژ  یشده یبندهمسر  یآن بتواند سازمانده
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از خودانگ را  تار  یمزمن  یختگی و خود  تداوم  به علت  کند. هرچند    یخیکه  مبتال است رها  بدان  استبداد 

چن در شورش  یحد  نیتاکنون  مقاومت  نداشته    یاسالم  ی جمهور  تیدوران حاکم  ی ابانیخ  یها از  وجود 

به    یبه دسترس  یاول  ز ی از راه سرر  یابانیخ  ی هاو شورش  یصنف یمبارزه  انیبا پُر شدن شکاف م  یاست، ول

  شود یم  ایمه  یمنطقه محور   کیدموکرات  یستادها  جادی ا  یبرا  نهیممکن است. در آن صورت زم  یحد  نیچن

ها به  آن  ردو نوع مبارزه د  نیکه ا  شوندیم  لیتبد  یی متشکل و به نهادها  شروی که در مرکز آن کارگران پ

شود    تی آنها تقو  یتحت هماهنگ  یصنف  ی هااعتراض  «ی »سراسر  یتا هم جنبه  رسندیم  کیوحدت ارگان

 « . دیبه دست آ یطور کلبه یختگیعبور از فاز خودانگ ی برا یابانیشورش خ  ی و مکان ی و هم نصاب زمان

حل و آلترناتیو.  تر به بیان آرزوها شبیه است تا تحلیلی اجتماعی از مبارزه و ارائه راهطرح چنین مسائلی بیش

که تصورش از انقالب اجتماعی چیست،    کندقبل از هر چیز آقای فرزانه موظف است برای خواننده روشن  

ترین و  ترین، آگاهانهرفتهپیشعی  انقالب اجتما  .آن باشد  «ی ی اولیهماده»که شورش خیابانی می تواند  

داری و برتری طبقاتی  سرمایه  و ذلت  ضاللت رود تا اجتماعی را از  ترین حرکت اجتماعی است، که میوسیع

که حتماً در پراتیک مبارزه سوسیالیستی    است   آگاهی سوسیالیستی  ، آزاد کند. آگاهی ناظر بر این انقالب

های  ی الیههای آن نسبتاً همهآموزه  گیر شده است که تحت گسترده و همهقدر  حدی از رشد رسیده و آنبه

  ی خواهند و برای آن طرح و نقشهدانند چه میخواهند، میدانند چه نمیکه میمردمان اجتماع عالوه بر آن

ای،  جرقهنیافته و بر مبنای  و سازمانخودی  خودبههای  دارند. حال شورش خیابانی که از بطن رابطه  ایاولیه

جا  کار رفته در اینی اولیه آن باشد! ادبیات بهتواند مادهگونه میزاده شده است چه  ،نشدهحساب  چه بسا 

، هیچ تعهدی  دهدارائه نمیتنها هیچ توضیحی  هرجهت است و نهبهیمطابق با خود طرح، حساب نشده و بار

انقالب در پاسخْ حد تداومی را از شورش  » نیست چرا خواننده باید بپذیرد که مشخصپشت آن نیست.  نیز

ی  با پُر شدن شکاف میان مبارزه»  و در نتیجه   «خودانگیخته انتظار دارد که در آن بتواند سازماندهی .....  

بهصنفی و شورش اولی  راه سرریز  از  خیابانی  به  های  است]دومی[ دسترسی  این    «. چنین حدی ممکن 

های اجتماع معینی، وجود  مگر انقالب خارج از پراتیک انسان  ؟شود چیستمیجا مطرح  انقالبی که در این

امر می  ؟دارد ناموجود چیست که به شورش خیابانی  انقالب  از این  تا هم خود  بیاورد،  باید دوام  کند که 

هم با سرریز اولی به  ی صنفی را پر کند، آنرها شود و هم شکاف مابین خود و مبارزه  «خودانگیختگی»

برداشتن  آرامش و    صورت بهتر است به شورش خیابانی امر به اگر انقالبی وجود دارد، که در آن  ؟ومید

ای  برد انقالب کند و در نتیجه حرکات شورشی جنبهها را صرف پیشهای سنجیده کند و کلیه انرژیقدم

ارتجاع را    با حداقلِ هزینهْتری را بسیج خواهند کرد و ی هرچه وسیعمند تودهآگاهانه خواهند یافت و نقشه

 نخواهند بود.خودانگیخته حرکات شورشی دیگر صورت در آنکه   ،عجز خواهند انداختبه

 که:  کندتاکید میآقای فرزانه در بخش چهارم مقاله  
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شورش خیابانی به جز از نظر طبقاتی، از نظر جغرافیایی نیز گرایش به سراسری شدن  »

 « داری ممزوج است.اش با خصلت ضد سرمایهیدارد و خصلت ملی و ضد استبداد

آیا خود آقای فرزانه توجه کرده است    ؟از نویسنده بپذیرد  بدون استداللخواننده چرا باید این همه حکم را  

  ؟ که استدالل و توضیحی برای احکام خود آورده باشداست، بدون آن  کردهحال چند حکم صادر  که تابه

  ضرورتاً شورش چرا  ؟طبقاتی ندارد  ی و پتاسیل سراسری شدن را دارد ولی مبارزهی یتواناشورش چرا حتماً 

استجنبه غیرطبقاتی  کارگران  اقتصادی  مبارزه  ولی  دارد  طبقاتی  و    ؟ ی  ملی  خصلت  شورش  چرا 

توضیح نظرات    ضرورتی براینویسنده مقاله  گویا    ؟ داری استاش ممزوج با خصلت ضدسرمایهضداستبدادی

 دارد. می و خواننده را در تاریکی نگاه بیندنمیبه خواننده و احکامش 

که خود را    ایکارگر ایران تحت حاکمیت استبدادی  ی که طبقه  تاکید کرد  بایست میعالوه بر اشارات باال  

گونه  تاب تحمل هیچکه  گونه  همان. این حاکمیت  کندمبارزه می  دهدقرار می  بالواسطه در مقابل کارگران 

ها  و آن کندنیز مزاحم و خطرناک ارزیابی مینهاد مدنی را ندارد، نهادهای کارگری چون سندیکا و غیره را 

تنها قادر  کارگران بدون نهادهای طبقاتی خود نه  کند.سرکوب می  به شدتگیریشان  شکل  فرایندتمام    را در 

از    پس شکل و کیفیت طبقاتی ببخشند. ما هنوز    هابه آنتوانند  نمیبلکه    نیستند مبارزات خود را پیش برند،

باسابقه،  برای سازمان  ،ها تالشسال و احتماالً استادکار    نامخوشدهی یک اعتصاب به کارگران معتمد، 

و یا پس از مدت کوتاهی، سرکوب    فعالیتراحتی یا در ابتدای ، به. و در فقدان هرگونه تشکلمتکی هستیم

ی کارگر  تر طبقههای پایینیا به الیهشویم و  الشغل میافتیم، ممنوعزندان میشویم، بهکار میشویم، بییم

 . کنیمسقوط می

رها  برخوردار است.    ای و ضرورت ویژهتأکید بر تشکل طبقاتی کارگران از اهمیت    ی این دالیلبه همه

در جهت دستیابی   ای که های اجتماعیافراد و گروهبرای    مبارزه شاید  یحوزهاین    کردن و دست کشیدن از 

کنند، مجاز باشد ولی برای خود کارگران  حرکت و مبارزه می به مطالباتی غیر از مطالبات مشخص طبقاتی

هممی به  خیانت  گفت  کارگران  یا طبقهتوان  است.  و  بایست  میهایشان  طبقاتی  چارچوب  همان  در 

ساختن علنی سندیکا مشکل و یا ناممکن است، راهی باید یافت  اگر  یابی کنند.  شان راهکنونیدستاوردهای تا

ها  تشکلانواع  سراغ دیگر  باید به  ،  نیستمشکالت کارگری    پاسخگوی سندیکا  اگر  را ممکن سازد.    که آن

ر ایرانی و وضعیت  یابی را منطبق با روحیه کارگاین فکر کرد که نوع خاصی از تشکل  رفت. شاید باید به

طبقاتی باشد. روشی   ی هرحال یافتن راه بایستی در همان چارچوب مبارزهجریان انداخت. بهکشور ایران به

کارگران را برهم    حیاتتنها  نهو  که حداقل آسیب را به کارگران بزند، آنان را در مقابل سرکوب حفظ کند،  

 . ندازدخطر نیها بهآن نزد، که کرامت انسانی
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توان ادعا  طبقاتی کارگران است. ولی می  ی، مبارزهو سلطه  توان ادعا کرد که تنها راه مبارزه با حاکمیتمین

ی طبقاتی است و جدا از آن نه سوسیالیسمی  مبارزهآگاهی و  کرد که راه مبارزه برای سوسیالیسم، ارتقای  

ای شکل  جا مرزبندیکارگر در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین در این  یدر کار خواهد بود و نه منافع طبقه

کارگر    یتواند منافع طبقاتی طبقهنمای آن منافع طبقاتی خواهد بود. معیار حتی میخواهد گرفت، که قطب

کن  که ممگذارد  نباشد ولی رادیکالیسم این مبارزه در نهایت بر مبارزه و انقالب اجتماعی تأثیرات عمیقی می

  رویکرد و راهبردی که در نهایت    .بیانجامد  به تعویض قدرتاست در مسیری متفاوت با مبارزات انجام شده  

تنها    کندمی  تثبیت  کارگر  عنوانبه  خود  موقعیت   در  را   کارگردارد و  نگاه می  بدون تغییردهی کار را  سازمان

 شود.  بار کنونی در لباسی دیگر منجر تواند به بازتولید وضعیت اسفمی


