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ماه یک  می  خیزشاز    حدود  الیه  که  خیزشیگذرد.  ژینا  کوتاه  زمانی  مدت  و  در  و ها  اقشار 

ی خود و رادیکالیزه انگیز و دالورانهو با پیشروی شگفتگوناگون را با خود همراه ساخت    هایگروه

صدای  رغم سرکوب گسترده،  بهاین روزها که  اما    . ه استجامعه، کلیت رژیم را نشانه گرفتکردن  

رسد بسیاری به گوش می  ی شهرهای کوچک و بزرگهاخیابان پیوسته از  ی مردم  خشم خروشنده 

»زن، زندگی، آزادی« مردد هستند. این وسواس یا    خیزشهنوز در به کاربردن صفت انقالبی برای  

های نظری  ی انقالبی منتظر وسواسلحظه  اماتوجیهی داشته باشد،  قابلهای نظری  ریشه  شایدتردید  

  ی در جامعه را  پیوند با آنی همگیری ذهنیت انقالبی و کنش گستردهشکل توانماند. دیگر نمینمی

این حال  [1]انکار کرد.ایران   انقالبی  با  تحقق    برای  انقالبی،   جمعی  ، و هر خواستهر وضعیت 

و   ،ارتقا  ،تداومبخش و در نهایت پیروزی مستلزم  اندازهای رهاییحرکت به سمت چشمانقالب و  

در چنین  در اختیار ندارد.    متنوع و زیادیابزارهای    هنوزویژه هنگامی که  است. به  مداوم  پیشروی

و  ظرفیت،  هاامکانمداوم  بررسی    وضعیتی آزادی«   موانعها  زندگی  »زن  انقالبی  اهمیتی   خیزش 

برای افزایش توان انقالبی و دمیدن خون تازه و   های تازهحلها و راهراهیافتن    و  یابددوچندان می

 . ودشبه ضرورتی عاجل بدل میی فرسایشی با رژیم مبارزهدر مسیر  های جنبشبه رگ آگاه

معه به شکلی فراگیر مشروعیت پیدا کرده است  بنیادین و ضرورت آن در اذهان جاتغییر  تصور  

  اما  ی آن قرار داردهژمون  یو نف  میاقتدار رژ  دنی به چالش کشی  در مرحلهاینک  جنبش انقالبی  و  

مرحله   این  از  فرارفتن  گامکننده تعیینچگونگی  بعدی  ی  مرحلهمعترض  مردم    است.های    یاز 

،  زماناند. اما همگذر کرده  یسراسر  انقالبی  جنبش  کیآن به    لیو تبد  اعتراضی  گسترش حرکت

در این مرحله    . پرسش محوری و مشخصندا هنداد  لیخود را تشک یویژه  ینهادها  کم هنوز،دست

در مسیر    تواندچگونه میگرفته  شکل  ی جمع  ی« ما»این    ، که در وضعیت کنونی  این باشد  دتوانمی

 یابد؟ مرحله باالتر ارتقا  ک یمبارزه به 
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 ابانیحفظ خ ضرورت

ی عمومی مبارزه و محل رویارویی عریان با رژیم است. حفظ و تسخیر سپهر عمومی  خیابان عرصه 

نه فقط در تقو   خیزشدر یک   سرکوب موثر    سازوبرگی مبارزان و فرسایش  ت روحیهیانقالبی 

طلبد. با این حال عدم را به چالش میگر مستقر  نظم سرکوبی عیان و مستقیم  به شک بلکه  است  

چالشی جدی برای    ،باربه دلیل سرکوب شدید و خون   و متمرکز شهری  امکان تظاهرات گسترده

تعیین مکان    کهشاهد بودیم با توجه به اینهای اخیر  در روزهای و هفته  حفظ سپهر خیابان است. 

باعث   معترضان  گردآمدن  برای  محاصرهتمرمشخصی  سرکوب،  نیروی  عمل  کز  در  و  محل  ی 

طور خودجوش دست به تظاهرات  مندانه و بهمعترضان هوش  ، شودمیغیرممکن شدن تظاهرات  

زدند.  شهرها  مختلف  نقاط  در  به   پراکنده  متمرکز  تظاهرات  از  تاکتیک  تغییر  گرچه  حال  این  با 

  ،سرکوب موثر بوده استنیروی  گسیختگی و کاهش توان    و  ماندن خیابانزندهتظاهرات پراکنده در  

  اند. پیدا کردهتصادفی    مگر در برخی محالت، خصلتی   ،این دست تظاهرات پراکندهبه تدریج  اما  

اینبه کوتاهرغم  در  اتفاقی  خصلت  این  استکه  معترضان  نفع  به  سردرگمی    مدت  باعث  و 

به فرسودگی، خستگیمدت میدرازمدت و  میاناما در    شود گران میسرکوب  رفتن  ، تحلیلتواند 

بایست به  خودی ضرورتاً میبرای تداوم، این خصلت اتفاقی و خودبهسردی بیانجامد.  و دلنیرو  

دهی  مند ارتقا یابد. به این معنا، خودپویی هرگز به معنای عدم سازمانخودپویی آگاهانه و هدف

خودمدیریتی، با  خودپویی  سازمانخودسازمان  نیست.  و  مردمدهییابی  پیوندی  های  پایین  از  پایه 

 تنگاتنگ دارد.  

ضربتی و  موضعی  راه  تظاهرات  از  میانیکی  در  که  است  میهایی  شکلمدت  به  گیری  تواند 

مندی اعتراضات خیابانی کمک کند. تظاهرات موضعی و ضربتی به  های مردمی و هدف سازماندهی

شود. اما  زمانی کوتاه انجام میبا تعداد اندک و در  ریزی قبلی  که با برنامه هیچ روی اتفاقی نیست. بل
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تواند تاثیری ماندگاری بر تسخیر  طور فراگیر اجرا شود میدر صورتی که به شکل مداوم و مکرر و به

   [2]های محلی هموار کند.گیری سازماندهیسپهر خیابان داشته باشد و در عین حال راه را برای شکل

هایی  شود. گروهنام زده میگمهای  گروههای  ی تجعمات اغلب با فراخواندر شرایط فعلی جرقه

  ، ی مبارزه ندارند و از این رورسد خود هیچ حضور میدانی و واقعی در عرصهکه گاه به نظر می

آن از  بدبینانه شماری  اگر  اتاقحتی  را محصول مضحک  های رنگارنگ خارج  فکر رسانههای  ها 

گیری  . تا زمانی که شکلهستندی معترضان در میدان  ارتباط ارگانیک با بدنهفاقد    شوری ندانیم، ک

مند و های درگیر باشد، امکان کنش هدف های از باال و بیرون از سوژهتجمعات متکی به فراخوان

بی  وضعیت انقال  هایترین کارکردمهمیکی از  .  اندک استمعترضان    از سوی  آن  بخش بودننتیجه

و    ، پایه حول منافع و مطالبات خودهای مردمیابیگیری نهادها و سازمانگشایش امکان شکلهمانا  

جهت دست   در ی  اجتماع ی زندگ مراتبیهای قهرآمیز و سلسلهسازوکار یدگرگون فراهم آمدن بستر 

دادن   تالش برای شکل  خیزش  از این رو گام بعدی ضروری و حیاتیِ  است.  گرفتن سرنوشت خویش

سازمان چنین  است. دهیبه  مقاومتتجربه  هایی  کردستان  سنندج  در   ی  شهرهای  دیگر  برخی   و 

برای همهدرس د نقش مهمی در  نتوانهای محالت میکه چگونه کمیتهاین  .ی ما دارد های مهمی 

،  بستگیی همد و در عین حال روحیهنسرکوب داشته باشرغم شدیدترین نوع  تداوم اعتراضات به

های مبارزاتی  ها یا کمیتهتشکیل هسته  [3]تقویت کنند.را  به ادامه دادن مبارزه  امید    دلی اجتماعی و هم

عضویت جمع کثیری از ساکنان در چنین ارتباط مستقیم یا  الزاماً به معنای    محله در مراحل نخست

های بعدی بسته برای برداشتن گامای نامرئی اما همهایی نیست، بلکه به معنای ایجاد شبکهکمیته 

ها را برای فعال ساختن  تواند انواعی از تاکتیکیافته در یک محله مییک گروه کوچک سازماناست.  

از پخش شبجامعه بندد.  کار  به  پیرامون خود  اعتراضنامه و فراخوانی  تا   و تجمع  های  گرفته 

راه و  دیوارها  بر  ضربتیشعارنویسی  و  موضعی  تجمعات  و  اندازی  خانواده،  به  های  رسیدگی 

   دهی امور جاری زندگی محله در مراحل بعدی.نهایت سازماندستگیرشدگان و...، و 
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 محورمحلهبستگی هم – محوردهی محلهسازمان

که   بفشاریم  پای  باور  این  بر  به خودیصرف  اگر  کثیر  با جمعیتی  ولو  و  تظاهرات خیابانی  خود 

منجر نمی به سرنگونی  نقش  بالواسطه  مردمسازماندهیتر  عمیقشود،  شود.  تر میپایه روشنهای 

  راهبریِیابی  فعلیتدر  بلکه  نه فقط در نبردهای خیابانی شهری  را  های محلی  دهیسازمانجایگاه  

قدرت   بسته از ساکنان یک محلای همحیات اجتماعی باید جست. ایجاد شبکه ی آزادانه و آگاهانه

نهاد و سازمان یا    هرگونه  ها سرکوبِگرداند. پس از سالبه آنان باز میرا  شهروندان  ی  رفتهاز دست

تجربه  چنین  مردمی،  خودتشکل  از  ملموسی  و  بالواسطه  درک  به  دهی  سازمانهایی  و  را  اقشار 

ساکنان   ،های محل کاردر غیاب و ضعف سندیکاها و تشکل  همچنین  گرداند.میبر  های مختلفگروه

خودآیینی و خودمدیریتی را    ، محالتهای  کمیته متشکل کردن خود در قالب    باتوانند  می  محالت 

اکثریت نیروی کار کشور را کارگران    کهاگر به این نکته توجه کنیم  ویژه  تمرین و متحقق کنند. به

به تشکل»غیررسمی« تشکیل می پیوستن  برای متشکل شدن و  امکان زیادی  اغلب  های دهند که 

ی کار  های مختلف جبهههای اتصال بخشتوانند حلقهها میکارگری یا صنفی ندارند. این کمیته

گروه  و  کمیتهباشند  این  طریق  از  را  مختلف  اقشار  و  سازمان  باها  ها  انواع  ازدیگر  جمله   ها، 

  ها و اپوزیسیون راست چه رسانهبرخالف آن  د.نهای و نهادهای از پیش موجود، پیوند بزنسازمان

ها، فشردگی  ی تودهشود. موقعیت انقالبی مدرسهپس از سرنگونی آغاز نمی  د آینده نکنترویج می

شود و سرنوشت انقالب آتی و  خته میاینک سای اکنون است. آینده همگذشته و آینده در لحظه

 در امروز بستگی دارد.و خودآیین  شکست یا انحراف آن به ساختن بسترهای یک زندگی دمکراتیک  

 شدهفراموشمبارزاتی  میمفاه یابیباز

عمومی در تعیین  اعتصاب با  اعتراضات خیابانی  یافتن وندیپ که نظرندرسد اینک همه همبه نظر می

ی  کننده دارد. موقعیت انقالبی عرصهمسیر آن نقشی تعیین  یانقالبی و ادامه  خیزشسرنوشت این  

مفاهیمی که بار   ،استنیز  شده از حیات اجتماعی راندهحاشیهو بهبازیابی و تمرین مفاهیم ازیادرفته  
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کنند. اعتصاب  شوند و مشروعیت کسب میبه شکلی فراگیر مطرح میخیزند،  از اعماق برمیدیگر  

از  یک یابی کارگری در اذهان مردمان رنگ  ها سرکوب تشکلمفاهیم است که در طی سالاین  ی 

ثیر  أای از شرکت شخصی در یک اعتصاب یا تی کار هیچ خاطرهباخته بود. اکثریت اعضای جبهه

اما  اند.  های اخیر دست به اعتصاب زدههای شاخص و معینی که در سالآن ندارند، به جز گروه 

ان بزنگاهموقعیت  از  یکی  جبههاست  هایی  قالبی  اعضای  از  بسیاری  فرای  که  و  ورا  کار،  ی 

مثابههای رنگارنگی که احاطهایدئولوژی به  را  بار دیگر خود  ناگهان    ی »کارگر« شان کرده است، 

عنوان  بهاعتصاب  چنان از نامیدن خود به این نام پرهیز کنند( و به  کنند )حتی اگر همشناسایی می

 اندیشند.  اعمال قدرت خود می  هاییکی از سالح

شود و  از کار نمایان می  ی«فرد »  امتناعچنان در هیات  با این حال اعتصاب برای اغلب افراد هم

موارد  بسیاری  نمادین«  حداکثر در    در  »اعتصاب  که    )هرچند شوددرک میشکل  کرد  انکار  نباید 

(.  دننظیری دار بی  یویژه و اثرگذارجایگاهی  بستگی  مرحله در ایجاد هماین  نمادین در    هایاعتصاب

که سوژه نکته  این  اعتصاب یک سوژهاما درک  ایدهی  تحقق  حیاتی در  است گامی  ی  ی جمعی 

درک ملموس این نکته  .  به زمان نیاز دارد  رغم ضرورت عاجلش، گامی که بهاعتصاب عمومی است

دار و برای قطع جریان  کار خود، که علیه کارفرما، علیه سرمایه  که اعتصاب نه علیه خود یا کسب و 

دولت مستقر انجام  اقتصادی  و در شرایط انقالب سیاسی برای فلج کردن جریان حیات    ،سرمایه

ی  گرچه ترویج ایده  به محاق رفته است.هاست  است که سالای متکی  زیستهی  تجربهبه  شود،  می

حال   عین گیری آن تلقی کرد اما در توان گام اول در مسیر شکلمیضرورت اعتصاب عمومی را  

تنها با آمادگی   ،برخالف تظاهرات خیابانی ،ی اعتصاب عمومی و سراسریدرک این نکته که جرقه

ی تحقق اعتصاب  به مرحله  پیشرویشود گام مهم بعدی در  ذهنی یا یک فراخوان ساده زده نمی

  یا سردی و غلبه بر تصور ناممکن بودن اعتصاب سراسری  دلبرای جلوگیری از    [ 4]عمومی است.

تشکیل  ی  ترویج ایده  ، دهداپوزیسیون راست از آن ارائه می  ای کهو کاریکاتورگونه  تصویر مضحک

به ارتقای توان جامعه برای بالفعل ساختن این بالقوگی    تواندضروری است و میهای اعتصاب  کمیته 
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هایی که توان فلج کردن  ویژه در حوزههای کار، بهدر محل  رههای چندنفتشکیل هستهکمک کند.  

هایی  در گام بعد تاسیس صندوق و  دیگر،  ها با یکگیری این کمیتهجریان اقتصادی را دارند، ارتباط

کنندگان در طول مدت اعتصاب، بسترساز واقعیت یافتن اعتصاب عمومی  برای حمایت از اعتصاب

پ این  کردن  بدون طی  اعتصاب عمومی میایدهروسه  هستند.  برای سرخودگی  ی  عاملی  به  تواند 

ی واقعی برای اعتصاب پیدا  شان انگیزهشود که برای نخستین بار در زندگی اجتماعیبدل  کسانی  

عبارت دیگر،  کرده به  به  اند.  و  آگاهی  بودن  جمعی  مسئلهاعتصابهای  کنشصنفی  بار دیگر  ی  ی 

 که در پایان این نوشته به آن باز خواهم گشت.   کشدضرورت سازماندهی را پیش می

 سازی نه به همگن

ی  «ما»اند. اما این ما به هیچ وجه یک دست نیست. ویژگی  ظاهر شده  «ما»مردم به شکل هیات یک 

همگن و  ی یک کل  ارجاع به مردم به مثابه  .است  و چندگونگی  تکثر  ،انقالبی در معنای مترقی آن

ی خصلت انقالبی  برندهتواند به عامل تحلیلمیی اتحاد  به بهانهو حذف این تکثر و تفاوت  شکل  بی

بدل شود.   ارتقای    تداومآن  به  خیزشو  ،  اتنیکیهای طبقاتی،  سویهو    فراخواندن مطالبات  منوط 

رزه و  شدگان به متن مباراندهحاشیهو بازگشت این به  رانده شدهحاشیه بههمواره    جنسیتی و فرهنگیِ

ویژه های بلندی در این مسیر برداشته است. بهانقالبی ژینا تا همین جا نیز گام خیزش. استجامعه 

اکثریتی عظیم که  یعنی    ؛شده و تحت ستمراندهحاشیهترین گروه بهبا پیشتازی زنان به عنوان بزرگ

یا پیشتازی کردستان به  رژیم به اقلیت بدل شده بود.   ی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکشبکهدر  

امری که تا پیش از این    ؛های ساکن ایراندلی عظیم میان ملیتعنوان موتور محرک جنبش و هم

های یک گسست انقالبی است. با این حال، مشخص شدن این  ها نشانهی اینشاهدش نبودیم. همه

های اجتماعی  . افراد و گروههم هستکثر درون آن  مطالبات متمایز و مت  در گرو مشخص شدن  »ما«

ی  شوند. گرچه خواست سرنگون کردن رژیم به مثابهها و اهداف مشخص بسیج میحول خواست

وی  بخش جنبش انقالبی است، اما پیشرها عامل وحدتترین مانع بر سر راه دیگر خواستجدی
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کند طرح بدیل زیسیون راست ترویج میچه اپو ممکن نیست. برخالف آن  جنبش بدون طرح بدیل 

مسئلهمسئله نیست.  فردای سرنگونی  به  مربوط  با وضعیت    ایای  بالفاصله  و  بالواسطه  که  است 

تر  طرح هرگونه بدیل وضعیت موجود، ناگزیر به معنای مشخصو  کنونی و سرنوشت آن پیوند دارد.  

ساطور    [5] گذرد.سازی نمیدستای یکادغام در جنبش از مجرتر شدن »ما« است. چرا که  و متعین

هم مخل  کلمه«  است.  »وحدت  کهبستگی  مادام  اجتماعی  گروه   تنها  ستمْهای  انواع  تبلور   تحت 

منافع   ببینندمشخص  خواست و  پیروزی جنبش  را در  آن را مشارکت می  ،خود  کنند.  فعاالنه در 

و از    یاری رساندجنبش  رسانی به  و سوختتواند به ارتقا و پیشروی  بنابراین گام دیگری که می

کند، جلوگیری  آن  شدن    فرسایش  گروهخواستمشخص  وهای  گوناگون  ساختن   های  برجسته 

  .هاستمشترک میان آن هایپیوند

   دهیو باز هم سازمان دهیسازمان

سازمانمسئله گرهی  به  و دهی  مسیرها  گشودن  معنای  به  آن  گشودن  که  است  شده  بدل  گاهی 

تواند به بهای از دست  می  گاه اندازهای گوناگون خواهد بود. برعکس فروماندن در این گرهمچش

انواع سازمان به  برای  دهیرفتن توان انقالبی جنبش تمام شود. گرچه اندیشیدن  های نو و تالش 

و جایگاه  راندن و غافل شدن از نقش   حاشیه عمل درآوردن آن ضرورتی غیرقابل انکار است اما به به

بالقوهاز پیش  های  ها و تشکل سازمان نادیده گرفتن نیروی  ی فراز و  با همهای است که  موجود، 

های  سازماناندک    کرده است.  یها سرکوب طرغم سالرا به  یابیبخشی از مسیر سازمانفرودهایش  

ای عملی از تحصن،  ها تجربه دهه  در طی   شانی نقاط ضعف و قوتموجود با همهصنفی  مستقل  

، هنگامی که اکثریت  چند سال اخیری متشکلی دارند که در  اند و بدنهگری اندوخته اعتصاب و مطالبه

و    معناهای اجتماعی  جنبشبه شکل واقعی به    کنش جمعی فاصله داشتند،ذهنیت و از هنوز  جامعه  

ها بود که توانست نخستین اعتصاب  گیری و وجود همین تشکلبرای مثال شکلبخشیدند.    جهت

 مند را در روزهای اخیر در میان کارگران صنعت نفت کلید بزند.هدف 
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از طبقات، قشرها و   ی پُرشمار   یبالفعل نزد اعضا  ستیتیظرف  یجنبش اجتماعاگر بپذیریم که »

( در  ...دستان،یته  کاران،یمعلمان، زنان، جوانان، افزارمندان، ب  ان، یجامعه )کارگران، دانشجو  یهاگروه

امکانات  ای  نیمع  شیکماب  ییهاخواسته  یمطالبه فقدان  به  اعتراض  امکانات    یدر  از  اعم  مشخص، 

  ی هاواقعاً موجود، خود را دائما در کنش  تِیظرف  نیا  ؛یاجتماع   ازاتیو امت  هاگاهی جا  وق،حق  ای  یماد

  یِ و انقالب وجوه وجود  هازشی. خدهدینشان م  یبندآن گروه  ای  ن یمحدود به اپراکنده و اساساً  

  طع و با شرکت مق  یواقع  ی دادیمثابه انفجارش در روبه  هازشیاند: خو بالفعل  یواقع  تیظرف  نیا

  آمدن  دانیمثابه به مها؛ و انقالب، بهگروه  ن ای  – بزرگِ   تیکم اکثردست  ای – همه    ی از اعضا  یمشترک

  رات ییتغ  یجامعه، در راستا  یاعضا  گریبر د  شانک ی دئولوژیا/ یگفتمان  یها، اعمال هژمونآن   ترع یوس

، آنگاه جایگاه [6]«ها را جبران کنندآن فقدان  ایها را برآورده  آن خواست  رودیم  دیکه ام  یایادیبن

تر برجسته  « یانقالب  یآمدنِ توانِ لحظهفراهم  یراستاهای از پیش موجود در »دهیو نقش این سازمان

 د یو بازتول  دیتول  یوهیش» به مفهوم  کند که بار دیگر  شود. دیدن این پیوستار تاریخی به ما کمک میمی

گیری  گرایانه بعد »اقتصادی« حیات اجتماعی و نقش آن در شکلیا در بیانی تقلیل«  یاجتماع   یزندگ

   ها بازگردیم. ها و انقالبخیزش 

و با   ، در هیات یک طبقه  ،ی یک طبقهمثابه به  »زن زندگی آزادی«ی کار در جنبش انقالبی  جبهه

قعیت انقالبی، موقعیت  مو   اما در جنبش حضور دارد.  به میدان نیامده است.های طبقاتی،  خواست

است.   طبقاتی  مطالبات  فرصتی  فراخوانی  رو  این  از  تشکلاست  و  برای  با یگانه  که  کار  های 

شان را بر بستر یک خیزش انقالبی  رفتهها و امتیازهای از دستخواست  ،ترهای نو و رادیکالتاکتیک

ها و کسب این  خواسترژیم دیکتاتوری مانع بالفصل تحقق این مطالبه کنند. درک این حقیقت که  

بایست متجلی شود. با این حال  ی عمل نیز میامتیازهاست، نه فقط به شکل ذهنی بلکه در عرصه

با و صنفی در این مقطع ضرورتاً    یها کارخطاست اگر تصور کنیم و انتظار داشته باشیم که تشکل

ب میدان  به  از ه برعکس  گردند.  ازپرچم و شعار مستقیم سرنگونی  بهدففرارفتن  اصطالح  گذاری 

،  رادیکال است  »صنفی« اما در سطحی  مطالباتهمان  صرفاً »صنفی« به لحاظ تاکتیکی در گرو طرح  
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بار  که    مطالباتی بنیان این  برآوردن آن رژیم بدون فروپاشی  به پاسخگویی و  نباشد. هایش قادر  ها 

که می  مطالباتی  تجلی  صنفی  ظاهری  در  ژرفگرچه  به  اما  ممکنیابند  شکل  و    ترین  مناسبات 

 درست همانند کنند.  تنگ میحاکم    ی دئولوژیعرصه را بر اگیرند و  مشروعیت رژیم را هدف می

لخواسته و  پوشش  آزادی  »ی  اجباری  حجاب  آشکار  که  غو  قو   ی کیانکار    یها هیپا  نیتریاز 

  تیعناصر هو  نیمندتراز قدرت  ی کی و    ...  است   رانیا   ی اسالم  ی حاکم جمهور   ی دئولوژ یا  تیمشروع

  اشیستیبلکه در چ ،یحاکم را، نه در چگونگ  یدئولوژ یو ا کشدیچالش م را به ی اسالم ی جمهور

با طرح چنین مطالباتی به طور غیرمستقیم  های صنفی میگروه  [ 7]«.کندیم  دیتهد واژگون  توانند 

و تسهیل را ممکن    هاییخواستکردن نظم موجود را تسهیل کنند. موقعیت انقالبی طرح چنین  

امکانکند و در عینمی بدنه  حال  این تشکلهمراهی  به شکل سازمانی  نیز  را  و  ها  فراهم،  یافته 

کاری    قشرها در هر رسته و  شک شناسایی این مطالبات و خواستهبیکند.  یسرکوب را دشوارتر م 

موانع ذهنی، عملی  با  ، و  ها نیاز داردگذاریهدفتغییر  برای  فرصت  دهی و  سازمانبازنگری، باز  به

تواند نقطه عطفی در خیزش انقالبی ژینا و روست. اما برداشتن این گام میو تشکیالتی متعدد روبه

های مردمیِ  سازمان  ،اگر در مسیر فرایند انقالبیی انقالب باشد. فراموش نباید کرد که  گذار به مرحله

امکان های همدالنه انجام ندهند،  ر بیانهاقدامی عملی فراتر از صدوو    ،باشندو منفعل  مستقل ضعیف  

شدن   ارتجاعی  هژمون  شدن  رویکردهای  تبدیل  موجود  و  پیادهنیروهای  ایدئولوژیبه  های  نظام 

 برق دور از انتظار نخواهد بود.  و ارتجاعی در لباسی جدید و پرزرق 

 ما ناامیدان پرامید 

غلبه بر سرخوردگی و فرسایش، نیازمند دستاوردی مشخصی و ملموس  روی و  جنبش برای پیش

آزاد شده برای    انفجاریانرژی  در هر مرحله است. چندین ماه مبارزه بدون هدف و بدون دستاورد،  

ی آینده ایجاد این تصور مخرب در اذهان که رژیم در عرض چند هفته تحلیل خواهد برد.  تغییر را

تعجیلی   و  کرد  بنگاهاز  که  سقوط خواهد  رسانهسوی  و  میبیرون  های  ها  تزریق  داخل  شود،  به 
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رنگ و در نهایت دور  ی انقالبی را نه تنها به تأخیر بیندازد بلکه آن را کمتواند رسیدن به مرحله می

ایده که هیچ میان این  ترویج مداوم  آگاهانه و  کند. دخالت  بر و مسیر کوتاهی وجود از دسترس 

مندی و رهبری از  خودی به نفع نیاز به هدف که تصور موفقیت جنبش خودبهکند  ندارد، کمک می

ها نیز در جریان گفتمانی  عرصهها که در  پایین کنار رود. نبرد فرسایش و امید نه فقط در خیابان 

ی گفتمانی بلکه در  در عرصهصرفاً  گرداند نه  چه در نهایت این نبرد را به نفع امید برمیاما آناست.  

 هاست.  عمل درآوردن ایده بهها، به معنای ترویج ایده دهد. رخ می در پیوند با نظریه  عملِ سپهر

 

 ها:یادداشت

ی محمدرضا نیکفر، رایو زمانه، مهر  ، نوشته«انقالب؟  کی : آغاز ی آزاد ، یزن، زندگ»در همین باره نگاه کنید به مقاله   . [1]
1401 . 

   . 1401مهر  رادیو زمانه، پروین کارگر، ،  یتجربه تظاهرات موضع  تظاهرات موضعی بنگرید به: تاکتیک برای آشنایی با  . [2]

لینک  این کانال تلگرامی کولبر نیوز در های اخیر در سنندج در های مقاومت محلی هفته کتیای از تاکگونه شرح گزارش  . [3]
 گزارشی از جوانان سنندج و تاکید بر یادگیری اصول مبارزه شهری  : شودیافت می 

 . 1401کارگری، مهر  یعمل سازمانده ی، کمیته تیبه واقع دهی از ا :یاض اعتر زش یخ  یدر پ  ی اعتصاب عموم  :بنگرید به . [4]

در روزهای اخیر خود را در    ،ی عامشکل یا سوژهسازی در قالب یک هویت بی ای از تالش برای همگن ی ساده نمونه  . [5]
و    اندمحور به جنبش نشان داد. گرچه باید به احترام جوانان و نوجوانانی که متهورانه قدم به میدان گذاشته ترویج دیدگاه نسل 

اما    موتور محرک اعتراضات هستند  از سر برداشت،  متکثر و متفاوت طبقاتی و    ی های ژگ یو   یهمه   ی و فروکاه   ل ی تقلکاله 
  ی کر یدر قالب پ  جوان   معترضان   یسازدست ک ی  ، «یبه مفهوم گنگ و نامشخص »تفاوت نسل و فرهنگی    ، تاریخی ی جغرافیای

باعث    گیرد، می   وار شکل یی که حول این مفهوم افسانهها یسازو بت  هاح ی تقبی  و همه   «،یهشتاد   یهمگون به نام »دهه 
مفهوم نسل به این معنا    گرفته شود. وان و نوجوان، نادیده  چندوجهی و متفاوت بودن معترضان، حتی معترضان جشود که  می

های ساختاری، و در پیوند با پیوستار مبارزات اجتماعی  های اجتماعی و تبعیضای تنگاتنگ و معنادار با شکاف نه در رابطه
کند  گرا فرقی نمی اه نسل است. در نگادغام و تکثر  شود که مانع  گو درک می شناختی و کلی گذشته، بلکه تنها در معنایی روان 

دسترسی  یا حتی گوشی موبایل  نشین زاهدان باشد که به ندرت به اینترنت  ی حاشیه ساله اهل منطقه  20یا   15که یک جوان 
  ؛ یا مرکز شهر اصفهان  ،اطراف پایتخت  محروم  های اقماری دارد، یا اهل یکی از شهرهای کوچک کردستان، یا یکی از شهرک

)هرچند نباید از  هایش کافی است.  های متصور منتسب به آن برای توصیف او و خواستی هشتادی« و ویژگی عنوان »دهه 
 ( بروز و مقبولیت چندانی ندارد.و میدان واقعی اعتراضات  عرصه  رها د سازی این نکته غافل بود که این دست همگن 

https://www.radiozamaneh.com/735810/
https://www.radiozamaneh.com/733153/
https://t.me/Kolbarnews/28861
https://ksazmandeh.com/2022/09/30/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b1/
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عمیق نمونه یکهای  نوع  این  می سازی دستتر  را  در  ها  ستم   ده یناد توان  ملیتی  چندگانه    ی هاگرفتن  و  طر اتنیکی    ق یاز 
سازی که همواره از سوی ناسیونالیسم ایرانی ترویج و  دید. شکلی از همگن   رانشهر«یشهروند »اافراد در قالب    یسازهمگن 

 شود.  تقدیس می 

 . 1398نقد، بهمن  ، های امروز انقالب فرداخیزش کمال خسروی،  . [6]

 . 1396نقد، اسفند   دختران انقالب،  . [7]
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