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ج  ما و جمهوری اسالمی را آ  ایران را فراگرفته   یز سراسر جامعهند رو چکه طی    مهسا /ژینا  انقالبی   جنبش

 این فرآیندهای نخستین  اگرچه هنوز در فاز  .حرکت است  یک انقالب در   هاییندبه سمت فرا  قرار داده

و    دیگری همانند اعتصاب عمومی و حضور جنبش طبقاتی کارگران در متن آن  مراحل گذار به    و   هستیم

 کنندگان دیگر نتوانند« سرکوب کنند»حکومتبه صورتی که  های عمیق در ساختار قدرت  شکافایجاد  

برای ایجاد    از باال  جنبش  یمصادرهیا    همانند سازش و  سناریوهای دیگریهمچنین    نیاز است. در این میانه

به شرایط پیشین    بازگشت  ون روشن استناکچه که از هماما آن  پذیر است.امکان  نیزی  دیگر رتجاعی  ابدیل  

   پذیر نیست.امکانبرای جمهوری اسالمی 

  شوری رپ  های انقالبی مردم عادی و در مرکز آن نسل جوان و زنان جنبش  یهمانند همه  جنبش  یسوژه

آتش زدن    اند.را آماج قرار داده  ساختار حکومتیترین اشکال ممکن  به جسورانهآمده    هاهستند که به خیابان

جسارت    هانه،خواطرح شعارهای آزادی  ، ولوژیک نظام حاکم استئمرزهای ایدکه از    اجباری   حجابنمادهای  

  شدنرو   و  که به سمت زیر  شرایطی است  یهانشانه  ،دستگاه نظم و سرکوب  و ازخودگذشتگی در مقابل

 . بروز آن واکاوی شود سازِمتن شرایط زمینه  کند. هر فرآیند انقالبی اما باید درحرکت مینظم حاکم 

 ها برآمد خیزش

درهمبحران و    حکومتولیتیک  پژئو  ،محیطیزیست  سیاسی،اقتصادی  یتنیدههای  فساد  کنار  در 

که بازتاب    بوده  یهاییبر انبوهی از تضادها و نابراو  نابرابری، نومیدی از آینده    ساز فقر، زمینه،  ناکارآمدی آن

ه  شده که فضای سیاسی ایران را تغییر داد  منجر  »خروش تشنگان«تا ماه و آبان،  هایی از دیبه خیزش  آن

ه با این  در مواجه   پاسخ حکومت  ها نیز سیر متناوب صعودی داشته است.خیزش  سوی اینوسمت  است.

جز سرکوب  شرایط چیزی  زندان  اما  ژینا/مهساا  جنبش  است.  نبوده  و  زمینه  نیز  نقالبی  این  تداوم    یبر 

 ها پدید آمده و در ابعادی فزاینده سراسر جامعه را فرا گرفته است. خیزش

سیاسی   کنونیجغرافیای  و  فراخ   نیز   جنبش  شده  شهرستانتر  و  شهرها  کنار  در  بار  به  این  ها 

تر شدن این خیزش و همبستگی فزاینده  فراخ   ویژگی مهم دیگر  .سرایت کرده است  شهرهایی بزرگ کالن

گرایی  که علیه تمرکز «ستم علیه زنان  ،از کردستان تا تهران»  نظیر یشعارهایطرح    در متن آن بوده است.

تنها  نه این شعار علیه حکومت است. های مردم تودهسراسری همبستگی ، نماد دیگری از نیسم استوو شو

به چالش  را    ستم ملی  بلکه  هخنثی کرد  را عمالً  طلبی«»تجزیه  دعاویایجاد تفرقه و    ایسیاست رژیم بر

 است. بلوغ فکری جامعه   ی نشانه و  گرفته
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نیز دستاورد بزرگی است که    و حجاب اجباریستیزانه  آپارتاید زن  بر علیه   زنان  ایو توده  ضور جسورانهح

باید به شکل  و    بلکه جایگاه مهمی در جنبش جهانی زنان دارداست  عطفی در جنبش زنان ایران  تنها نقطهنه

آوردهای دیگری هم داشته  دست زنان در این جنبش انقالبی ایو توده حضور پرشور مستقل واکاوی شود.

ی  ل جوانعادی و نس  های تودهبلکه  ،  اصلی جنبش زنان در این عرصه دیگر نخبگان نیستند  ی است. سوژه

کنترل و سلطه  از از  آمده  حجاب  جنسیتی که  ی زنان هستند که  تنگ  به  است  آن  آشکار  در    اندنماد  و 

 . کنندمبارزه می )برعلیه آن(  ها جسورانهخیابان

 ها در جنبش  یابیسازمان  خودانگیختگی و

های انقالبی  ها و جنبش خیزش  یهمانند همه  جنبش انقالبی ژینا/مهساو    ماهدیهای پساخیزشدر  

هاست. در هر پویش خودانگیخته  آن  ی داشته و موتور محرکهای  گی نقش برجستهنگیختو خودا  ییپوخود

ابتکارات و خالقیت    ،قوام بخشیدهآن را    و تداومِ  گیریبی وجود دارد که فرآیند شکلیاوعی سازمانننیز  

 شود. یافته کشف نمیسازمانها فعالیت که طی سالآفریند می نوینی

ماه تا  دی  که از خیزش  نادیده گرفت  ی آن رادهی و اشکال ویژهیگاه خودسازماننباید جا  ،با این همه

نقش پیشروهایی است که از دل همین    که همانا   است   داشته  امتدادپیوسته  همهب  یهمانند یک حلقهکنون  

اند.  ها داشتهین آندهی از پایخودسازمان  بااهمیتی در تداوم و پیوستگی و  یاند و نقشها شکل گرفتهخیزش

   حزبی و سازمانی نیست.  یشدهاز نوع شناختهیابی اما این نوع از خودسازمان

پسا دوران  دیاز  تخیزش  از  ماه  معینی  بخش  کنون  در    پیشروان ا  عملی  رهبران  و 

ها و محل  ها فراخوانهستند. آن  ها بوده وخیابان شکل گرفته که بسترساز تداوم خیزش

  تعیین   با دستگاه سرکوب را  همواجه  اشکال  چگونگی  و  تنظیم خیابان را    اعتراضات در

ها از ابتکارات  آن  .آفریننددر تعیین شعارها نقشو    کردهرسانی ایجاد  کنند، مراکز خبر می

 . دهندمیو آموزش  آموزندمیهای مردم توده

  در توانند  هستند که می  خیابان  در جنبش    این گروه از پیشروان یعنی رهبران عملی 

 .نقش مهمی ایفا کنندانقالبی و تداوم و پیوستگی    جنبش پویش
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 پیوستگی همیابی: تداوم و بهسازمان

خیزشر پویش  اما  از  بهها  و  ضرورت    استها  آنپیوستگی  همتداوم  جز  نیست  چیزی  این  و 

بن با اپوزیسیون راست متفاوت  ودهی از بیخسازمان  یبارهروشن است که دیدگاه چپ دردهی.  سازمانخود

  ی ترین شکل بیان آن، سازماندهی از باال و مصادرهراست در ساده  دهی از نگاه اپوزیسیون سازماناست.  

استراتژی اپوزیسیون  داری است. بررسی  سرمایهبزرگ  های  ها و قدرترسانهکارکرد ابر  یواسطههب  هاجنبش 

ی دیگری است.  نیازمند نوشته  کنونیدر شرایط متحول    هاجنبش  یدهی و مصادرهراست و اشکال سازمان

گذار  تأثیر  وبه شرطی پوینده    اما  ،از ریشه با راست متفاوت است  دهیسازمان  ی لهدرک چپ از مسئگرچه  

   ویژه احزاب مدعی کمونیست و سوسیالیست بگذرد.های گذشته و بهکه از منشور نقد تجربه است

که    الوهعبه است  اشتباهدیدگاه  یتجربهاز  نیاز  خودسازمان  که  یهای  پرستش   انددهینافی  و 

همانند  جنبش  در ــ»خودانگیختگی«   کنونی  قرن  اوایل  های  فروم»،  «هادرصدی 99جنبش  »های 

در  )  تالش کنیم.  های کنونیدر جنبشها  های آنکاستی  کردن   بیاموزیم و برای برطرف ــ    ، و ... «اجتماعی

آ دیدگاه مایکلاین دوره   و   دانستندمیها  که خودانگیختگی را مرکز تحرک جنبشنگری   نتونیهارت و 

ها  بود. اما سالشده  سلط  م بر این تحرکات اجتماعی    کردند،را نفی می  یدهنو سازما   دهی حزبیسازمان

گرایشات  سفانه روشن نیست که چرا بخشی از  . متأکردند(اشاره  یه  این نظر  هایها به محدودیتبعد خود آن 

ویژه جنبش  هب   های موسوم به »بهار عربی«جنبش   ی تجربه  .دارنداین نظریه اصرار    از  چپ هنوز در ستایش 

به    ،نسل جوان انقالبی  های پویی و فداکاریدخو  یبرجسته  انقالبی در مصر هم نشان داد که با وجود نقش

جنبش    بر فرازتوانست    ،یافته بودسازمان  ارتجاعی اما   المسلمین که یک جریاناخوان  یافتگی،علت ناسازمان

یابی  ها همواره باید وحدت خودانگیختگی و خودسازماندر بازشناسی جنبش  آن را مصادره کند.بگیرد و    قرار

دهی  ازمانسها است، خودجنبش  نبرآمدساز  زمینه  همواره  انگیختگی و خودپوییدخو  . در نظر گرفته شود

 کند. را ایجاد می هاجنبشمند کردن بستر تداوم، پیوستگی و هدفاما 

 رهبری  یلهئمس

به  این مسئله  و    گشوده استرهبری و ضرورت آن را در فضای سیاسی    ی جنبش انقالبی ژینا مسئله

گیرد. برخی  می  اغلب از باال شکل رهبری ،از منظر اپوزیسیون راست .بدل شده است واره مهمیک پرسش

بهنظیر سلطنت و  طلبان  اتکا می  اشخاص مشهور سیاسی  پهلوی  مدیریت  نقش رضا  در »شورای  کنند. 

مجاهدین هم که روشن  تکلیف  .  است  های سیاسی و متخصصین«بر سر »شخصیتتوافق    دوران گذار«

رئیسنه  ،است بلکه  رهبری  »جمهوری  جمهورِتنها  اسالمی«   قبل    دموکراتیک  از  کردهرا  در  اندتعیین   .
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در جایی که به علت اختناق سیاسی نقش   وبیش چنین است.ای دیگر اپوزیسیون راست وضعیت کمهطیف

دهی و  سازمان  یمسئله  های اپوزیسیون راستطیف  در اغلب  رنگ است،های سیاسی کمازماناحزاب و س

شخصیت  بارهبری   سلبافراد،  وریتیها،  شدهدرهم  ... ها  سیاسی    است  آمیخته  منظر  از    استراتژی   درو 

استفاده از    این نوع از استراتژی  گونه که گفته شد، در همان  شود.برجسته می  «همه با هم ملی« و »»وحدت

سلب  ،هارسانهابر دولت  ،هایتیربرخی  با  عنوان  مناسبات  تحت  که  امپریالیستی  جهانی« »جامعههای    ی 

 ها هستند. جنبشفرادستی بربرای هژمونی و   «دهی سازمان»، ابزارهای مهم  شودبندی میصورت

 یندهی و رهبری از پایسازماندخو

انقالبیهاجنبش  پیش  ی  سازمان  رویبرای  رهبری    دهینیازمند  سوسیالیست    دیدگاه  .هستندو  چپ 

روایی  فرمان  یابی سوسیالیستیخودسازمان  هدفاز بنیاد با راست متفاوت است.  اما    ی رهبریمسئله  یدرباره

»دبیر  و    « لیدر »به    هم  نیازی روید.  می  فرا   ها و برای پیشروی آنها  بلکه از درون آن  ها نیستبر فراز جنبش

  یهماهنگ   یعنی توانایی و خالقیت جمعی، دموکراتیک و از پائین برای  رهبری  .داردنهم    کل«

م وحدت عمل  وپراکسیس به مفه  رسیدن به هدف.  در راستایا و عمل مشترک  هفعالیت

بخش  سو با اهداف رهاییها همو نظر است. رهبری به معنای تالش برای ارتقای جنبش 

ضرورت    از  کلی و عام  این برداشت  با  مند است.فعمل آگاهانه و هد  یواسطههسوسیالیستی ب

   پردازیم.میدر متن جنبش انقالبی کنونی  ها آن به واکاوی دهی و رهبریسازمان

حاکمیت    یابی باید در متن شرایط مشخص در نظر گرفته شود. در جایی که استراتژی سازمان  ی مسئله

های خونین مانع مهم و  این بوده که اپوزیسیون متشکل نداشته باشد و با سرکوبدر چهل سال گذشته  

  ی گذشتهها و نقد کاستی د بر این نکته نافیتأکی یافته بوده است. هر نوع حرکت سازمان یعامل بازدارنده

نباید نادیده گرفته شود که چپ اجتماعی    ، یابی نیست. با این همهسازمان  یمسئلهچپ و ضرورت بازنگری  

برجستهنیروی وسیعی در جامعه است و می بتواند در تحوالت جاری نقش  باشد.  شرطی که  های داشته 

 کنیم.بررسی  کنونی در متن شرایط معین نه در احکام کلی بلکه   یابی راخودسازمان یمسئله

 های اجتماعیهای سیاسی و جنبشخیزش گراییهمایجاد هم صدایی و 

حضور  از دی شاهد  کنون  تا  متفاوخیزشماه  زمانی  پریودهای  در  سیاسی  بودههای  این  ت  روند  ایم. 

تر  ژرف  مدامنیز    در فضای سیاسی  ها آن  یگستره  تنها قطع نشده بلکه پیوسته ادامه داشته و ها نهخیزش

داشته و با    ما   طوالنی در جامعه  ی که پیشینهای هستند  های اجتماعیجنبش   سوی دیگرشده است. در  
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کم از یک قرن  جنبش کارگری که دست  :هاستنمهم آ  شاخص   پیوستگیْ  وتداوم    ، هموارههاوجود نوسان

 اعتصاب ثبت شده داشته است؛  4000  های اخیر بیش ازب سالپیش حضور پیوسته داشته و در اوج سرکو

اشکال متفاوت خودپو،  موجود در    علیه آپارتاید جنسی حاکمیت  ،اریخی طوالنیت   ی با پیشینهجنبش زنان که  

نمادی    و  است  بر یک سنت مبارزاتی ماندگار  یمتکجنبش دانشجویی که    ؛علنی ایستاده استعلنی و نیمه

های  خواهانه برای تحقق آزادیجنبش آزادی  سیاسی است؛  از حضور نسل جوان پیشرو و آگاه در تحوالت 

استبدا مبارزه علیه  اجتماعی و  نویسندگان  هایی همانند »در شرایط کنونی تشکلکه  )  دسیاسی و  کانون 

برجسته«  ایران ملیش  بجن  ؛( استآن    ینمود  ستم  قومی    علیه  جامعه  کهو  در  ایران حضور  همواره  ی 

است؛ داشته  محیط  پررنگی  تخریب  علیه  اما    که  زیست جنبش  است  نوپا  ایران  در  به  اگرچه  توجه  با 

زیستتخریب پیا  محیطیهای  آنو  همهمد  درک  ضرورت  پیامد،  از  آن جانبه  واکنش  های  در  قیام  »   را 

  و   های اجتماعی جنبشهای  خواسته  بین   توانندمی  هاپیشروان این جنبشتوان مشاهده کرد.  می  « تشنگان

تر اصلی هرگونه  ند و این درست بسنصدایی ایجاد کمعین و هم  یرابطه  های سیاسیها و جنبشخیزش

   .ین است دهی از پایسازمان

 راستایی گرایی چند دهی و همسازماندخو

هم وایجاد  خیزشگرایی  هم  صدایی  جنبشبین  و  سیاسی  گام  های  اجتماعی  های 

معنای   در صدایی ایجاد هم های انقالبی است. جنبشروی یابی و پیشمهمی در سازمان

خواسته جنبشطرح  شعارهای  و  خیزشها  فضای  در  اجتماعی  سیاسی  های    و های 

های اجتماعی و نیز پیشروان  گرایی پیشروان جنبشنیازمند هم  هابه آن  دادن وسو  سمت

   .ها و جنبش انقالبی اخیر استعملی خیزش

برای    دهد.ثیرات آن را نشان میگرایی وتأنیز اهمیت این نوع از همهای اخیر  های سالخیزش  یتجربه

در    طرح و  دانشجویی  ن پیشروِ که توسط فعاال  شد ماجرا« موم  گرا دیگه تطلب، اصول»اصالح شعار    نمونه

ماعی خیزش سیاسی و جنبش اجت  «پراکسیس »کوچکی از    ینمونه  ،حک شدماه  فضای سیاسی خیزش دی

  و   ی کارگر  یطرح خواسته دیگرْ  ی نمونه.  ی رژیم بودطلباصالح   یبر پروژه  یسنگ گور   آنمد  پیا  است که

کارگری هفت پیشروان جنبش  اداره شورایی«  ،کار  نان،»  در شعار  تپه نقش  که  آزادی،    ی آستانهدر    بود 

در کنار زدن حجاب    انقالب«»دختران خیابان  مشخص    کنش.  برجسته شد  فضای سیاسیدر  ماه  خیزش دی

ماه  نیز در متن خیزش دیاست    علیه آپارتاید جنسیتی  می جنبش زنان نمادی از خواست دائکه    اجباری

بخش  ماه تا جنبش انقالبی ژینا/مهسا  دیهای پسایزشتر گفته شد از خگونه که پیشهمانصورت گرفت.  
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تداوم و پیوستگی   سازِبستر   ها آناست.  شکل گرفته    و رهبران عملی در خیابان  پیشروانمعینی از  

و در    های سیاسیو خیزش  های اجتماعیاز پیشروان جنبش  گرایی این حلقههم  هستند.  ها بوده و خیزش

آن   عملیمرکز  خیابان  پیشروان  برسازنده  در  و  خودسازمانمحور  پایی  از  رهبری  و  در  دهی  ین 

 انقالبی کنونی است. جنبش 

خیزشجنبشپیشروان   و  اجتماعی  سیاسیهای  خواستهمی  های  از  مداری  خیزشتوانند  و  های  ها 

و دیگر    « زن، زندگی و آزادی» و یا    «نان، آزادی   کار،»  ماه تا کنون همانند  های اجتماعی از دیجنبش 

  ی زمینههایی از همکاری  کهر داده و با ایجاد شبخود و جنبش قرا یابیسازمانمحور  های پیشرو را خواسته

 رشد جنبشهای همکاری که متناسب با فرآیند یابی در جنبش را گسترش دهد. نوعی از شبکهخودسازمان

 روید.بتر شده و به سطح باالتری فرا آنها منسجم یرابطه

مختلف  های  نیروی وسیعی در عرصهاگرچه پراکنده اما    ما  یدر جامعهیالیستی  وسس  و   اجتماعی   چپ

گوناگون    ینهادها  و  محافل  و دانشجویی،  کارگریپیشروان جنبش  در اشکال متنوعی نظیر  واجتماعی است  

  های آزادی های بزرگی از چپ که در عرصهحلقه، سیاسی، نظریتارنماهای  و  ها پالتفرم، گردانندگان چپ

شده در  های سرکوبسازمان  ی دهیافته، که اغلب بازمانکنند، چپ سازمانو هنر فعالیت میبیان، فرهنگ  

 راستایی مشارکت داشته باشند. گرایی چندتوانند در این نوع از همهمه و همه می شصت هستند، دهه

نوع تحول برای رهایی از استثمار    ش طبقاتی کارگران را محور هر الیست که جنبیچپ انقالبی و سوس

  تواند می  کند،میموکراسی مستقیم و شورایی را به عنوان ساخت سیاسی بدیل دنبال  د  دهد،قرار می  و ستم

   ثری داشته باشد.نقش مؤدهی و رهبری در برساختن این نوع از خودسازمان


