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 گسست   مردم  و  است  فرارسیده  آمیزتناقض   های روند  انفجار  ی لحظه  ایران  در  امروز

 جامعه  .است   انقالبی   فوران  ی مشخصه  وضعیت  این  .کنندمی  احساس  را  عادی   زندگی  از

  درآمیزی  از  که  است  نظامی  با  نهایی  رویارویی  برای   نیرو  گردآوری   حال  در  سرعت به

  خودکامه   شدتبه  و  ایدئولوژیک  حکمرانی  و  سرمایه  انباشت  ی راهزنانه   شدتبه   مدل  یک

  گذشته   به متعلق است موجودیتی کنونی شکل در نظام این .است  گرفته شکل  فاسد و

 .حاضر  لحظه تحول سازترینسرنوشت   ی مایهجان آن جایگزین  زایش و

 ۵۷  انقالب  های آماج   انتزاعی  روکش  و  ایدئولوژیک  ی پوسته   هرچند  وصف،  این  با

 معلمان،   جوانان،  ستم،تحت  های ملیت  زنان،  کارگران،  ی خردکننده   ضربات  براثر

  هرچند  و  است  گسیخته  ازهم   تنگدست  های توده  و  روشنفکران  پرستاران،  بازنشستگان،

  است،   کرده  آشکار  را  خود  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  ی چهره  ترینانضمامی   زندگی

 ضمانتی  تاکنونی  تحول   . نیست  کافی  همه  این  فردا،  از  روشنی  تصویر  داشتن  برای   اما
 کافی  و  .آمد  درخواهد  حرکت  به  جهت  کدام  در  شده  آزاد  های انرژی   بدانیم   که  نیست
 هایدسیسه   برابر  در بود خواهد  قادر  اندازه   چه  تا  انقالب  روند   بدانیم   کهآن  برای   نیست 
   .رود پیش ستمدیده مردم منافع جهت در و شود محافظت مغلوب و غالب ارتجاع

  مسلط   رژیم  برافتادن  و  زوال  ی همپا   بدیل  نظام   استقرار  و  بندی نطفه  که  دانیممی 

 کدام  به  ،  همپایی  این  کهاین  اما  .فردا  برای   است  نبردی   همزمان  امروز  نبرد  نیز  و  است

 باید  را  آن  پاسخ  که  است  پرسشی  گذارد،  رو  پیش  را  انداز چشم  کدام  و  شود  مایل  سمت

  با   آن   متقابل  کنش   نیز  و  انقالبی   ی سوژه   درونی  تحول  و  گیری شکل  فرایند  درون  از

 وجو جست  (جهانی  های قدرت  و  داخلی  حاکم  نظام  بخوان)  اشتاریخی  ـ  انضمامی  بستر

 .کرد

 

(۱ ) 

 : است  استنتاج قابل  سهولتبه  اولیه حکم سه موجود، وضعیت به  نگاهی با

 آن   سیر  مورد  در  زنیگمانه   هرگونه  .است   شتابان  بسیار  تحوالت  کهاین  نخست

 بیان   و  اندابهام   ی پرده  در  هنوز   مطالبات  و  هاخواست  .ند بسیار  هاناروشنی   .است  دشوار

 پرابهام شعارهای  درون میانی های الیه هژمونی .اندنکرده  پیدا طبقاتی   و سیاسی روشن
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 در  اش توانایی  ی همه  با  «آزادی  و زندگی  و زن»  .است   برقرار  تفسیرقابل   و   کلی  و

 مرد  و   ساالر  پدر  فرهنگ  و  ایدئولوژیک  ارتجاع  از  عبور  و  حاکم   م نظ  های شالوده   شکستن 

 در  آینده  اجتماعی  و  سیاسی  اندازچشم از  روشنی  سیمای   بود  نخواهد قادر  لزوماً  ،ساالر

 و  دارد می  نگاه   باز  متفاوتی  مفهومی  تعاریف  بر  را   خود چتر شعار  این  .دهد  قرار  برابر

 و  لیبرال  و  دموکرات  تا  چپ  از   بسیاری   های گرایش  که  آفریندمی   مطلوبی  فضای 

 هایقدرت  ی جویانهمداخله  تمایالت   نیز  و  ارتجاعی  و   راست  ناسیونالیسم  و  پوپولیسم

   .شوند پنهان آن پشت بتوانند  جهانی

  بخشیده   سابقهبی   شدتی  حاکم  نظام  های بحران  بر  انقالبی  خیزش  تداوم   کهاین  دوم

 نهادهاِی  درون  به  حتی  و  اندشدن   فعال   حال  در  سرعتبه   ساختاری   های گسل   .است

 ایگونه به   تاکنونی  رویکردهای  و  عملکرد  ها،سیاست   .اندیافته   بسط  نیز   قدرت  اصلیِ

 .بازنگری   و  مقابله  برای  نیرو  گردآوری  حال  در  هامخالفت   و  اندسؤال  زیر  سابقهبی 

  نظام  نجات  برای   حلیراه  عنوانبه   دارند  امید  همچنان  طلباصالح  به  موسوم  های گرایش

  شانس  داخلی،  اصالح  برای   قانونی  های راه  بودن  مسدود  اما  شوند،  گرفته  کاربه   سقوط  از

 وضعیتی  چنین  در  .بردمی   بین   از  روزافزونی  طورهب  دوباره  نقشی  ایفای   برای   را  هاآن

  این  از  و  قدرت  جاییهجاب  برای   کودتایی  های روش  و  خشونت   به  توسل  امکان  که  است

 یبدنه  تا  نظام   های پایه   از  ریزش  .نیست  ذهن  از  دور  پرسشی   نظام   کلیت  حفظ  طریق

  است  پرسشی  حاکم قدرت  برای   سرکوب  توان  حفظ  و  است  گسترش  حال   در  آن  اصلی

 تداوم   صورت  در  سرکوب  ماشین  شدن  فرسوده  از  هراسان  حاکمان،  . حیاتی  اهمیتِ  با

 روازاین  درست  .اندبرده  پناه  بیشتر  کشتار  و  خونریزی   خشونت،  به  جاری،  انقالبی  روند

  جنبش  برای   سرکوب  برابر  در  ایستادگی  توان  حفظ  نزدیک،  اندازچشم  در  که  است

 . است  همم چالش یک انقالبی

  انبوه   با  است  خودانگیخته  غالب  وجه   در  چنانهم  جاری  انقالبی  خیزش  کهاین  سوم

  .پیوستههمبه   و  منسجم  سازمانی   ساختار  هرگونه   و  اثباتی  هویتی  فاقد   چهره،بی   جمعیتی

 ذخیره  انفجاری   نارضایی  مدیون  سرکوب  ماشین   برابر  در  خیزش  این  تاکنونی   مقاومت 

 ایپیکره   افقی  ای شبکه  در  آن  اجزاء  که  نامنسجمی  ساختار  و  است  بوده   آن  در  شده

 در  پایداری  رغمبه  دست،  این  از  ساختاری   با  انفجاری  هایخیزش   .اندیافته  واحد
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 خود،   هایمحدودیت  بر  غلبه  در  باشند،  ناتوان   هرگاه  سرکوب،  سازوکار  برابر

 آنها  رس   فراز   از  که   هاییپروژه  در  شدن   ادغام  و  عاریتی  هویتی  کسب  برای

 .داشت  خواهند را استعداد بیشترین شود،می پیاده  و طراحی

 

(۲ ) 

 تهدیدی  چنین  با  نیز  جاری   انقالبی  روند  که  دهدمی  نشان  موجود  های واقعیت

 .شودمی  تزریق  آن  به  باال   از  و  بیرون  از  نیرومند  گرایشی   صورتبه  که  است  روبرو

  برای  و  است  شده  کاربه   دست  فضایی  چنین  ی سایه  در  ارتجاعی  و  راست  اپوزیسیون

  کرده   آغاز  خزنده  و  پوشیده  را  معنی  تولید  و  تفسیر  کار  خود  مطلوب  بدیل  به  دادن  شکل

 !وحدت  !وحدت  و  !اتحاد  !اتحاد  فریادهای   و  باهمهمه  های سیاست   به  اتکای   با  .است

  . کند  ذوب  شکلبی  موجودیتی  در  را  خیزش  درونی  های گوناگونی   است   کوشیده

 راه  عمل  در  براندازی   اولویت  پشت  شدن  پنهان  و  میانی،  های الیه  هژمونی  از  داربرخور

  ناممکن  را  بلوکی  گیری شکل   کوشد  عمالً  و گشاید  هاییبدیل  بر  و  ببندد  هاییبدیل  بر  را

 خیز   ساختاری   گذار  فاعلیت   سمت  به  باشد   قادر  انضمامی  و  روشن  ای شالوده  با  که  سازد

 و   مرد  و  زن)  امروز  رنج   و  کار  نیروی   شود  مانع  و  .دهد  نوید  را  برابری   و   آزادی   و  بردارد

  فردا   زحمت  و  کار  نیروی   با  (شده  رانده  حاشیهبه  و  فرودست  و  بیکار  و  بگیر حقوق  و  مزد

  با  پشت هم   و  دستهم  و  خورده  گره   همبه  (دانشجو  و  آموزدانش  نوجوان   و  جوان)

  بنا  را   بخشرهایی  تاریخی  –  طبقاتی  تالفائ  یک  ی پایه  دیگر  فرودستان  و  دیدگانستم 

 . کنند 

  حاکمیت  سرکوب  قدرت  با  مقابله  و  مقاومت  به  انقالب  پیشروی   تردید،  هیچ  بی

 و  راست   ارتجاعی  اپوزیسیون   های تالش  علیه  مبارزه  به   همزمان  طوربه   و  مستقر

 جایگاهی   کسب  در  زحمت  و  کار  اردوی   توان  نیز  و  آن  متحد  امپریالیستی  های قدرت

  مقاومت   اندازه  هر  شود  کیدأت  بجاست   وصف   این  با  . است  مشروط  بشجن  در  کنندهتعیین 

 هایتوفان  برابر  در  استوارتر   شود،  ریزی شالوده  ترعمیق  سرکوب  قدرت  ضربات  برابر  در

  انداخت  خواهند  راهبه   خود  منافع   از  دفاع  در  آن  سیاسی  نمایندگان  و  سرمایه   که  بعدی 

   .ایستاد خواهد
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(۳ ) 

دیدگان قرار گرفته این است چگونه با  پرسشی که امروز در برابر فرودستان و ستم 

ها خواهند توانست رهبری انقالب  رغم تنگناها و تهدیدمنابعی که در اختیار دارند، به 

مانع از آن شوند که .  برپا دارنددست گیرند و نظام مطلوب خود را خود  خود را خود به

مانع از آن شوند که قیام آنان فرصتی فراهم سازد برای  .  تکرار شود  ۵۷ی سال  تجربه

رسانه امکانات  بسیار،  مالی  منابع  از  برخورداری  با  که  بیرونی  و بازیگرانی  عظیم  ای 

مصادره گر جهانی انقالب آنان را در راستای منافع خود  های سلطههای قدرتحمایت

بدیلی که  . دست گرفته و بدیل سیاسی خود را بر کرسی نشانندرا بهکنند و هدایت آن

کشانه و نابرابرساز آن گرانه، بهره م موجود داشته باشد در خصلت ستم هر تفاوتی با نظ

ی فروکشاندنشان هایی که انقالب ستمکشان وظیفه مانع از آن شوند آن.  یکسان است

ی دیگر دوباره ظاهر شوند و در تقویم سیاسی سرزمین  لباس و جامه  را برعهده داشت در

 . ما شکست دیگری به نام انسان کار و رنج ثبت کنند

  مقابل   در  که  دهدمی   نشان  اما،  آن،  جاری   پراتیک  و  موجود  خیزش  ی زنده   هستی

 از   و   درون  از  که  پیشرو  و  مردمی  دارد  وجود  نیز  گرایشی  باال،  از  و  بیرون  از  هاییتالش

 افقی   گشودن  و  حاکم  اقتصادی   و  اجتماعی  سیاسی،  ساختارهای   شکستن  خواهان  پایین

 برای  اندآمده   میدان  به   که   ستمدیدگانی  . است  مردمی   جنبش   روی به   متفاوت

  با  خودگستر،  و  خودفرمان  خودسازمانگر،  مستقل،  جنبشی  قالب  در  یابیسازمان 

 .برخوردارند عظیمی های ظرفیت  از مراتبی،سلسله غیر و افقی ساختاری 

  تعیین   و  سیاسی   گذار  ی نحوه   به  دادن  شکل  برای   متفاوت  استراتژی   دو  این  امروز

 روندمی  استراتژی   دو   .یکدیگرند  با  هژمونیک  رویارویی  یک  در  جایگزین  نظام  محتوای 

 یک   .بینند   تدارک  را  رقیب  اجتماعی  و  سیاسی  بدیل  دو  واحد،  خیزشی  درون  تا،

 و  دیگر  شمایلی  و  شکل  در  است،  دیروز  بازتولید   که   فردایی  ساختن  به  صممم  استراتژی 

  ستم  از  رها   کوشدمی  فردایی  برپایی  برای   که  دیگر  استراتژی   و  . انقیاد  از  جدیدی   اشکال

 . مردمی  حاکمیت  و برابری  و  آزادی  ی برپایه  استبداد، و کشیبهره  و
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(۴) 

هایی پاسخ.  پشتوانه بیش از یک پاسخ داردروشن است که پرسش چگونه و با کدام  

ها، و ها و شیوه یابی تا شعارها و مطالبات، تاکتیکبسیج و سازمان  ی که از حل مسئله

جا که با این وصف، تا آن .  تواند به میان کشدنیز هژمونی طبقاتی و هویت جمعی را می 

یابی ی بسیج و سازمان نحوهتوان  شود، می به پرسش بدیل سیاسی و اجتماعی مربوط می 

 .  نیازها فرض کردی تالقی بسیاری از پیش جنبش حاضر را نقطه 

ها پیش روشن  دهی از مدتپاسخ اپوزیسیون راست و ارتجاعی به پرسش سازمان

سوار شدن بر انفجار خشم و نارضایی مردمی و تمرکز بر شعارهای سلبی؛ بسیج :  بود

وار حول این یا آن شخصیت کاریزماتیک شکل و تودهای بیگونه جان آمده به  ی بهتوده

محور -یا غیر کاریزماتیک؛ کانالیزه کردن انرژی انقالبی جنبش به درون ساختاری رهبر

الگوهای سیاسی   گوناگون  انواع  و رشد  پیدایش  برای  بستری مساعد  آوردن  فراهم  و 

محافظه و  فردی  قدرت  بر  ناسیونالمبتنی  افراطیِ  پوپولیستیکاری  و  و .  یستی  منابع 

های شنیداری و رسانه -ابرشمار  بیای از  وسایل کار نیز فراهم بوده است؛ کالف پیچیده 

های های اجتماعی و مجازی، برخورداری از منابع مالی هنگفت، اتاقشبکه  تصویری و 

از دسترس آفرینی و فریب؛ و همگی هم در امنیت کامل و دور  فکر، مهارت در توهم

 .پلیس و اطالعات

  بخشرهایی  افقی  سوی به  پیشروی   و  جمعی  ی سوژه   یک  برساختن  که  زمانی   اما

  جنبش  یابیسازمان   راه  برسر  سرمایه  بردگی  مرزهای   از   عبور  و  است  کنشگری   موضوع

  تنهانه   که  سازمانی   ساختار  ترجدی   همه  از  میان  آن  در  و   است  بسیار  های چالش   انقالبی 

 خودفرمان  سیاسی  بدیل  یک  باشد  قادر  بلکه  کند،  مقاومت  سرکوب  ماشین  برابر  در  بتواند

 . کند ریزی پایه را مردمی  مستقل حاکمیت یک و

 فرسوده   نخست  :گیردمی  قرار  بسیج  برابر  در  ای دوگانه  های هدف   اندازچشم  این  از

 از   که   ای گونه به   ،حاکم  قدرت  زیان  به  قوا  توازن  زدن  برهم  و  سرکوب  نیروی   کردن

  از   بیشتری   چه  هر  های بخش   بسیج  بر  راه  و  شود  کاسته  جنبش   در  مشارکت  ی هزینه

  هژمونی  به  دادن  پایان  و  جنبش  طبقاتی  ترکیب  تغییر  دوم،  .گردد  هموار  ناراضی  مردم

 اعماق   به  بسیج  قدرت  بسط  مستلزم  آنها  ساختن  برآورده  که  هاییهدف   .میانی  های الیه
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 به  تاکنون  که  محرومی  و  فرودست  اقشار  آوردندر  حرکتبه   است؛  منفعل  های نارضایی 

  رانده   حاشیه  به  بیکاراننیمه  و   بیکاران  و   کارگران  آمدن  صحنه  به  اند؛درنیامده   حرکت

 دریایی   . است  کشانده   انفعال  به   بقا   برای   دائم  تقالی   در  را  آنها  فقر  و  فالکت  که  ای شده 

  هاحرکت  گسترش  برای   آفریندمی   مطلوبی  و  امن  فضای   بردارد  موج  اگر  که  نارضایی  از

 .رسمینیمه  و رسمی های بخش ی همه در شاغل کارگران میان در هااعتصاب و

 
 

(۵ ) 

ای نظری باشد،  که مسأله چگونگی مقاومت در برابر سازوکار سرکوب بیش از آن

 .  وجوی پاسخ آن بودپراتیک باید در جستامری است که در سپهر اقدام و 

های آن ها و تواناییبا این وصف مسلم است که شناخت این سازوکار، محدودیت

تواند های تجربه شده می ها و تاکتیکبرای مقابله، فهرستی از شیوه .  اهمیت زیادی دارد

راه و  نفوذ  منافذ  بستن  اطالعشامل  دستگاه های  ویابی  باشد  امنیتی  بسیج   های 

های درونی جنبش برای ورود به جنگ سایبری، فلج کردن سیستم اطالعات ظرفیت 

کور طریق  از  در رژیم  اختالل  ایجاد  و  نفوذ  نیز  و  ضداطالعات،  دادن  و  منافذ  کردن 

 .های اطالعاتی آنبانک 

 های سازوبرگ  سرکوب  برابر  در  بتواند  مردمی  جنبشی  کهآن  شرط که  است  روشن

 ترفندهای   و  تکنیکی  های توانایی  از  فراتر  بسیار  کند  ایستادگی  ایدئولوژیک  و  پلیسی

  جنبش   نیستند  قادر  تنهاییبه   اهمیت  ی همه   با  ترفندها  و  هاتوانایی  این  .است  اطالعاتی

 از   نهایی   تحلیل  در  پیروزمندانه  مقاومت  .کنند   محافظت  رژیم  سرکوبگری   برابر  در  را

 تحولی   .گذردمی   انقالبی  جنبش  و  سرکوب  نیروی   میان  قوا  توازن   خوردنبرهم   کانال

  عظیم   ی ذخیره  بسیج  با  سازد  همراه  را  سرکوب ماشین فرسودگی  که  دوسویه

 در  حرکت   به   هنوز   که  اعماق  ی شناسنامه بی   و  چهرهبی  ی توده   در  نهفته  های نارضایی 

   .است نیامده

  جمعی   اقدام  به  آنان  فردی   تقالی   و  تالش  انتقال  و   هاذخیره  این  آمدن  در  حرکت  به

 و   ناعادالنه   خود  بر   اندازه   چه  تا  را  گذردمی   آنان  بر   آنچه  کهاین   به  نیست  مشروط  تنها

 اندازه   چه  تا  کهاین  به   نیست   مشروط  یا  .آن  تغییر   به  باشند   مصمم   و  بدانند  ستمگرانه



  

 
 

 شته به آینده برنخواهد گشت ذگ 7

 به است   وابسته  هااین  بر  عالوه  .باشد  داشته  امیدوار  خود   جمعی  اقدام  موفقیت  به  آنان

 . آن منابع کارایی و انقالبی جنبش بسیج قدرت

 یافته،  راه  جمعیت  این  از  هاییبخش  میان  در  تاکنون  موجود  انقالبی  فضای   تردیدبی 

 بیدار   آنان،  جوانانِ  از  هاییگروه   میان  در  خصوصاً   را،  امید   و   حرکت  اقدام،  ی روحیه  و

 جامعه  از  بخش  این  اصلی  ی بدنه   که  نیست   معنی   بدان  قعیتی وا  چنین   اما   است،   کرده

 یابیسازمان   .است  آن  به  پیوستن  ی آماده  و  برداشته  خیز  انقالبی  جنبش   سمت  به

  منابع   به  است  پاسخی  گرو  در  همه  بر   مقدم  و  همچنان  محروم  و  فرودست  های توده

 و   گیرد  صورت  بسیج  هاآن  حول  که  است   هاییشیوه  و  هاخواست  گرو  در  ، بسیج

   .یابد سازمان اتمیزه ی توده آن ی برپایه که ساختاری 

 

(۶ ) 

  مطالبات  و  هاخواست  اقتصادی   بار  رویم  فرو  بیشتر  فقر  و  تهیدستی  اعماق  به  چه  هر

  بر   که  زمانی   حتی  ،محروم  ی توده  .تربرجسته   هاآن  معیشتی  وجه  و  شودمی   ترسنگین 

  به  و  شد   خواهد  بسیج  شعارهایی  حول  باشد،  کرده  غلبه  خود  های ناباوری   و  هاتردید

 هاآن  انتزاعی  وجه  و   باشد  تربرجسته  هاآن  انضمامی  وجه  که  آمد  درخواهد   حرکت

   .آنان اجتماعی و زنده  هستی های اولویت از باشد بازتابی که شعارهایی .تررنگکم 

  تالش   ایران،  کنونیِ  شرایط  در  و   امروز  ،دیدهستم   و  محروم  مردم  زندگی  اولویت

 زندگی  سطح  ناگهانی  سقوط  به  واکنش  در  انفجاری   های شورش  منهای   .است  بقا  برای 

 مستمر،  تنگدستی   و  دائم   بحران  با   امروز،  شبیه   هاییدوران  در  چهآن  بیشتر،  فالکت   و

 کند  عمل  محروم  یتوده  جمعی  اقدام  محرک  و  انگیزه  صورتبه   تواندمی   همه  از  بیش 

 پوشاک،  نان،   مسکن،  :اجتماعی  و  بیولوژیک  بازتولید  و  است  عاجل  نیازهای   به  دسترسی

   ...،دادگاه  و  قانون  و  پلیس  مقابل  در  امنیت  و  مدرسه  و  درمان   نیز  و  وذهابایاب  و  سوخت
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(۷ ) 

  بتواند  انقالبی   جنبش   که  آنست  مستلزم  محروم  ی توده   بسیج  و  اعماق  به   زدن  نقب 

 به  و  عبور  مردم  کار  و  زندگی  شرایط  این  از  را  « آزادی   زندگی،  زن،»  چون  شعارهایی

  .دهد  پیوند هاآن سوزان و ملموس مطالبات و هاخواست

  اسارتِ   در  زنِ  ها میلیون  بسیج  برای  اهرمی  به  شودمی   تبدیل  زمانی  «زن»  مفهوم

 کار»  به  اعتراض  در  شود  بدل   پرچمی  به   که   خانگی،  بردگی  و  ریزی قعر  های کارگاه 

 که  فقری » به اعتراض در ؛«ترکم  دستمزد و  بیشتر کار» به  اعتراض در  ؛«نشدهپرداخت

 یا   «بازتولید  برای   ماشینی»  به  را  او  انسانی   هویت  که  تعریفی  به  اعتراض  در  ؛«شده  زنانه

 تهیدستی  و  فقر  اقیانوس  در  زمانی   «زندگی »  مفهوم   .است   داده  تقلیل   «جنسی  کاالیی»

 ؛ «دستفروشان رنج» به معترض شود  بازتعریف شعاری  در که کندمی پیدا بسیج قدرت

  به  معترض  و  ؛«کولبران  ی خمیده   قامت»  به  معترض  ها؛گردزباله  حسرت»  به  معترض

 پیدا  پژواکی  کار  و  رنج  اردوی   در  زمانی  «آزادی »  مفهوم  و «.گورخوابان  تن  رنجوری »

 «آزادی»  بازار؛  و  سرمایه  و  سود  استبداد  علیه   مبارزه   «آزادیِ »  در  شود   چکیده  که   کندمی 

  .کنندگانمالکیت سلب از مالکیتسلب برای  مبارزه «آزادیِ » و کار بردگی علیه مبارزه

 

(۸ ) 
  کار   انسان  بازتولید  نیازهای   از  کاالزدایی  برای   پیکار  به  فراخوان  یعنی،  درکی  چنین

 و   گاز  و  برق  و  آب  های قبض   پرداختعدم   که  شعارهایی  حول  بسیج  یعنی  .زحمت  و

 یعنی  بدانند،  برحق  را  شهری   قطار  و  اتوبوس  عمومی  ی نقلیه   وسایل  ی کرایه  و  تلفن

 طبیعی  حق  را  افتادهخالی  های ساختمان  و  زمین  اشغال   که  شعارهایی  حول  بسیج 

 و  گرسنگان  حق  را  دارو  و  غذا  ی شده  احتکار  انبارهای   اشغال  و  بداند،  سرپناهانبی 

 .دردمندان

  بسیج  یعنی  .کنندگانمالکیت سلب از  مالکیتسلب  برای  بسیج یعنی،  درکی  چنین 

 مدیران   از  یدخلع  و  خدماتی  و  تولیدی   بزرگ  های بنگاه   ها،کارخانه   معادن،  اشغال  برای 

 آن   مدیریت  گرفتن   دستبه   و  هاوصنعتکشت   شغالا  برای   بسیج   یعنی  .هاآن   مالکان  و

  به  هاآن   انتقال  و  ایزنجیره   بزرگ  های فروشگاه   اشغال  برای   بسیج  یعنی  واحدها؛
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 و   خواران رانت  از  یدخلع  و  هاآبهحق  گیری بازپس  برای   بسیج  یعنی  مصرف؛  های تعاونی

 بسیج  با  رابطه  در  هاییگام   چنین  و   شعارها  از  درکی  چنین  .آبی  منابع  فاسد  مدیریت

  خصلت  و  آورد  گرد  را  سرکوب   ماشین   با  مقابله  نیروی   است  قادر  که   است  تهیدست  توده

   . کند  تضمین  را  آن  داری سرمایه   ضد  گیری سمت  و  تحکیم  را  جاری   انقالبی  روند  طبقاتی

 

(۹ ) 

 و   اقدام  های شیوه   در  هوشیارانه  مانورهای   و  هاتاکتیک  در  انعطاف  شعارها،  کنار  در

 سرکوب  سازوکار  با  مقابله  برای   هاشرطپیش   ترینبدیهی  از  یکی  حرکت  جغرافیای   تنوع

  است   داده  قرار  دستورکار در  را  حاکم  قدرت   براندازی   که  خیزشی  شدن  گیرزمین   .است

  محاصره به  روی به  را  راه  که  است  آن  معنی  به  محصور  جغرافیایی  یا  و   محدود  درهیاهویی

 . است بازگذاشته خود زوال و درآمدن

  و  محلی  اقدام  دیالکتیک  ها،شیوه   و  هاخواسته  دیالکتیک  به  توجه  چنین هم

  ترین مهم   جمله  از  فایده   و  هزینه  دیالکتیک  و  جمعی  و   فردی   اقدام  دیالکتیک  سراسری،

 خواهند  جنبش  انرژی   رفتن  هدربه  و  سوزی فرصت   احتمال   از  که  هستند  مالحظاتی

 که   سازوکاری   و  اندگذاشته  میدان  به  پا   موجود  نظم  زدنبرهم  برای   که  هاییآن  .کاست 

 گرو   در  یکی  بقای   . است  برقرار  معکوسی  نسبت  است  موجود   نظم  حفظ  اش وجودی   علت

 درآوردن  محاصرهبه  برای   هاییراه  خالقانه  و  گیرانهپی  نتوان  اگر  .است  دیگری   بقای عدم

  . درآمد   محاصره  به  دیریازود   که  بود  آماده  باید  ،یافت  سازوبرگ  این  درآوردنازپا  یا

 . نشست خواهد عقب نکند پیشروی  مواجهه این در که خیزشی

 دارند   اهمیت  اندازه  همان  به  لمنفع  ی ذخیره  بسیج  در   اقدام  های شیوه  و  هاتاکتیک 

 اقدام   گوناگون  اشکال  و  هاشیوه   و  هاعرصه   .حکومت  سرکوب  قدرت  با  مقابله  در  که

  پوشش  را  اقدام  «زمان»   و  «هزینه»  نظیر   هاییفاکتور   آنها   تنوع  که  زمانی  خصوصاً  جمعی،

 هاییتوده  درآمدن  حرکت   به  فرصت  آوردنفراهم  در  هامؤلفه   ترینمهم  از  باشد،  داده

  نردبان  از  هرچه  که  رددا  اهمیت  روازآن  ویژهبه  ای مالحظه  چنین  .است  ترگسترده  هرچه

 توان   در  تری کننده تعیین   نقش   «زمان»  و  «هزینه»   رویم  ترپایین   فقر   و  دستی تهی

 . داشت خواهند ترفرودست  و ترمحروم های الیه کنشگری  ظرفیت و مشارکت
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  تا   شبنامه  توزیع  و  تکثیر   و  شعارنویسی  از  هاشیوه   تنوع  که   است  چارچوب  این  در

  اشغال،   و  اعتصاب  تا  تحریم  و  تحصن  از  و  خیابانی،  های پیماییراه  و  اجتماعات  در  حضور

 پیدا  سهمی  یکسانی  طوربه   توانندمی  ای رسانه   و  هنری   مجازی،  های شیوه   شماربی   تا

  که   است  تنوعی  و  انعطاف  چنین  .مختلف  های گروه  مشارکت  آوردن  فراهم  در  کنند

 شود   باعث  و  درآید  حرکت   به   منفعل   عظیم  نارضایی   ی ذخیره  بیشترین  سازدمی   میسر

 و   توان  با   متناسب   که  بماند  باقی  زحمت  و  کار  ی توده  میان  در  گروهی  و  فرد  ترکم 

 نقشی   نتواند  و   نکند  پیدا   خود  با   متناسب  مشارکت  از  ای گونه   و  ای عرصه  خود  آمادگی

 . کند  تعریف  خود برای 

 

(۱۰ ) 

 را  هاخواست  و  هانارضایی   که  وری کاتالیز  عنوان  به   .است  یابیسازمان  بعدی   چالش

  و   مشارکت  بر  راهی  که  است  ساختار  کدام  کند،می   منتقل  هدفمند  هاییحرکت   به

  کند،  مقاومت  پایین  ی هزینه   با  سرکوب  برابر  در  کند،  باز  ستمدیدگان  انبوه   دهیسازمان 

  .بخشد موجودیت خودفرمان و مستقل  هستی یک به و

 های توده  روزافزون  شمار   یابیسازمان  اخیر،  های دهه  ساختاری   های دگرگونی   پی  در

 و   نظری  چالشی  گذشته  از  بیش   امروز  جمعی،  ی سوژه  یک  هیأت  در  اتمیزه،  و  شکلبی 

 قراردادی،  وقت،پاره   موقت،   اشتغال  ی عرصه   به  کار  نیروی   روزافزون  انتقال  با  .است  عملی

 ی پیوسته  پمپاژ  و  خدماتی  مؤسسات  و  تولیدی   های کارگاه   در  وقفهبی   های تعدیل  کنار  در

 را  مهمی  تحول  طبقاتی  جنگ  و  یابیسازمان   برای   شرایط  ذخیره،  ارتش  به  مازاد  کار

   .کندمی  تجربه

  (توزیع  و  مصرف)  بازتولید   به   تولید  محیط   از  تحوالت،  این  پی  در  مبارزه،   جغرافیای 

 و   صنفی   مبارزات  . شهر  و  منطقه  و  محله  به  کارگاه  و  کارخانه  از  و  یابد می  گسترش

 تولیدی   مراکز  اشغال  و  هاتحصن  و  اعتصابات  و  شودمی  دگرگونی  دستخوش  طبقاتی

  با  انطباق  در  .عمومی  فضاهای   اشغال  و  هاراهپیمایی  و  هاتجمع   به  کنندمی   پیدا  بسط

  نیازمند   تولید  های محیط  در  سندیکایی  و  ای اتحادیه  یابیسازمان   که  است  تحولی  چنین

 و   بازتولید  های محیط   در  نیازها  و  مبارزات  با  انطباق  برای   است  مناسبی  اشکال  یافتن
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 شوراهای   تا  هاکمیته   ها،انجمن  از  است  ممکن  که  اشکالی  .شهری   و  محلی  جغرافیای 

 . شود شامل را یاری دیگر و خودیاری  ساختارهای  و هاتعاونی انواع و شهری  و محلی

 

(۱۱ ) 

  است   عبارت  اصلی  مشکل  . است  دشوار  ذاتاً  امری   جنبش   یک  انقالبی  یابیسازمان 

 زمانی   خصوصاً   مشکل این  .آن  ساختار  یابی   گسترش و  حفظ  برای  کافی  منابع   بسیج   از

 به  پایین  از  فرایندی   در  یابیسازمان   و  باشد   میان  در  محروم   ی توده  پای   که   است  بیشتر

  چنین   پیشروی  خدمت  در  ساختمان  مصالح  عنوانبه   بتواند  که  منابعی  .درآید  اجرا

 وجویجست  در  که   گفت   توانمی   تنها   . کرد  تصور  پیش   از  تواننمی   را  گیرد  قرار  فرایندی 

  است  محض  خطای   دارد  فعال  حضور  میدان  در  اکنونهم   چهآن  به   صرف  اکتفای   منابع، 

  حرکت به   مسیر  از  آن  راه  گفت   توانمی   اطمینانبا   . بود  خواهد  کنندهمأیوس  قطعاً  و

 ی گسترده   خیل   بسیج  از  یا  مانده  منفعل  تاکنون  که  گذردمی   عظیمی  ی ذخیره  درآوردن

  این  تحقق  .اندداده  دست  از  را  باورهایشان  و  اندشده   مأیوس  اند،سرخورده  که  آنان

 .سازد ممکن را ناممکنی  هر  و کند معجزه تواندمی  هاظرفیت 

 های ظرفیت   که  دهدمی  نشان  ایران   امروز  شرایط  دقیق  واکاوی  انداز، چشم  این  از

 کار به  تواندمی   که  دارد   وجود  فرودست  و  محروم  های توده   میان  در  بسیاری   ی نهفته 

   .بیاید آنان یابیسازمان 

است ظرفیت  این  از  بخشی  منفرد  سیاسی  و  اجتماعی  کنشگر  هزار  در  .  هزاران 

جمعیتی برخوردار از انگیزه و تجربه و توانایی، که در یک کارزار مشترک سراسر کشور،  

های محلی خرد، مستقل و خودفرمان ای از هستهو یک حرکت همزمان قادرند شبکه

کنند بنا  میلیونپشتوانه.  را  کنشگران،  این  مرد،ی  زن،  سالمند،  دانشجو، ...  ها جوان، 

موسیقی  نویسنده،  هنرمند،  سینمحصل،  ورزشکاردان،  خواننده،  نگار  ،  ماگر،  روزنامه 

ی همهکرد و لر و ترک و بلوچ و ترکمن و عرب، که در کنار  ...  حقوقدان، پزشک، معمار،

تر ی بهتر و انسانی اند برای برپایی یک جامعهاست که آمادهداران  داران و غیردیندین

 .  عمومی مشارکت داشته باشند و نقش بپذیرنددر یک جنبش 
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(۱۲ ) 
 اجتماعی  های الیه  ترینفرودست  میان  در  حتی   گذشته،  ی دهه  دو  تحوالت  دنبالبه

  و  اجتماعی  آگاهی  از  ای ذخیره   با  است،  ظهورکرده  جوان  کنشگران  از  ای تازه   نسل  نیز

 این   پیوستنهم به  مسیر  در  محلی  اقدام  و  اندیشیهم  شماربی   های هسته  .روز  دانش

 هدایت   خدمت  در  قادرند  ارگانیک  هاییاندام  هیأت  در  که  است  گرفته  شکل  کنشگران

  هستند   مهمی  های ظرفیت  هاهسته   این  . کنند  عمل  محلی  سطوح  در  خاسته  پابه  ی توده

 تلفیق  ی برپایه  را  خود  وجودی   علت  و  موضوعیت  بتوانند  هرگاه  گرانه،سازمان  اقدام  برای 

 مردم فوری   و  عینی   نیازهای   به  گوییپاسخ   برای   همزمان  تالش  با   سیاسی  ی کنشگر

 اجزاء   همبستگی  بتوانند  گاههر  و  .کنندمی  بازتعریف  خود  حرکت  جغرافیای   در  ساکن

 تحکیم   اجتماعی  و  سیاسی   مشترک  هایگرایش  روزافزون  تقویت  طریق  از  را  خود  درونی

  با   بتوانند،  گاه   هر  نیز  و  .گیرند   کاربه   فراگیر  جمعی  هویت  یک  بنای   مسیر  در  و  بخشند

 بنای   برای   آورند  فراهم  ضمانتی   پیوسته  و   سنجیده  های تاکتیک   و  هاشیوه   به   توسل

 .خود پیرامون های شبکه   گسترش و پیوسته عملکردی  و پایدار موجودیتی

های ارتباطی مجازی به  توانند با مکانیسم های مستقل در سطوح محلی می هسته

با یکدیگر حول خواسترت فورومصو ارتباط  های واحد و مشترک هایی درآیند و در 

های محلی را گاه ی سکونت راستا و هماهنگ شوند و از این طریق، جمعیت اتمیزه هم

و در  .  های مشترک کریستالیزه کنند های واقعی و حول نیازها و خواستدرون شبکه

های مستقل در یک مرز جغرافیایی محدود  ه هایی درآورند از هستصورت خوشهنهایت به 

و تعلق محلی پیدا (  سیاسی   اًنه لزوم)گیری مشترک اجتماعی  که هویت خود را از جهت

 . کندمی 

 

(۱۳ ) 
  با   همراه  شهری   دستتهی   جمعیت  درون  به  میانی  های الیه  وارسیل  ریزش

 این   کنشگری   قدرت  و  سازمانگری   و  بسیج  منابع  بر  باال   سیاسی  و  تجربی  های ذخیره

 و   ورزشکاران  اجتماعی،  مددکاران  دانشجویان،   معلمان،  .است  افزوده  جمعیت   از  بخش
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  اند،شاغل  یا  و  ساکن  نشینفرودست  مناطق  در  که  انقالبی  روشنفکران  و  هنرمندان

  و   اطالعات  جدید  های فناوری   بر  تسلط  با  هاگروه  این   .هستند  منابع  این  از  یبخش

  این   جمعی  های حرکت  که   هاییشبکه  ریزی شالوده  در  دارند   بازی   دست   ارتباطات،

 هر  که  منابعی .بخشد  واحد  هویتی  و  دهد   سازمان  و  سازد  همبسته  را  وارتوده  جمعیت

 هایی حلقه   صورتبه  و  شوند  محلی  های تشکل  از  ای گونه  یابیسازمان   محور  تواندمی  یک

 .سیاسی  و  مدنی  و  صنفی  های تشکل  با  گیری ارتباط  و  افقی  سازی زنجیره  در  کنند   عمل

 مکانیسمی  حول  بتوانند  سراسری   و  محلی  های تشکل  هرگاه  تحول  این  مسیر  در

 مستقل،  هدایتی  ساختارِ  صورتبه   که   یابندمی  راآن  ظرفیت   شوند،  کریستالیزه  واحد

 و   معلمان  کنار  در  کارگران  که  ساختاری   . کنند  عمل  پایین   به  معطوف  و  دموکراتیک

 در   بتوانند   روشنفکران  و  هنرمندان  و  نویسندگان   دانشجویان،  نیز  و  بازنشستگان  و  زنان،

 اندازیچشم  نیازی   چنین   برابر  در  آنچه  .بیابند  مشترک  نقشی   انقالبی  جنبش   رهبری 

  طول   در  که   است   عملی  پیشروان  و  رهبران   از  زیادی   شمار  وجود  دهدمی   قرار  روشن

 اندبوده  منابع  ی پایه  و  زیرساخت  عنوانبه   که  افرادی   .اندشده   اخته س  گذشته  سال  چند

  منابع   از  مهمی  بخش  امروز  و  گذشته   های سال   انقالبی  و  سیاسی  های خیزش  تداوم  در

 . شوند می محسوب جاری   بسیج و رهبری 

 
 

(۱۴ ) 

  به   رسیدن  و  نزدیک   های هدف   به  منحصر  انقالبی  خیزش  یابیسازمان  ضرورت
 و   هاخواست  و  است  دور  های افق  چنینهم  بلکه،  نیست  فوری   های خواست

  به   دادن  شکل  نیاز  به  است  پاسخی  فقطنه  دهیسازمان.  ساختاری   های گیری جهت
  پی  در  بلکه  حاکم  منظ   بر  غلبه  و  سرکوب  سدّ  و  امروز  موانع   از  عبور  برای   توانا  نیرویی
 . فردا ی جامعه و است جایگزین قدرت و سیاسی بدیل به دادن شکل

 شود می   متولد  انقالبی  جنبش  ساختار  شدن  نهادی   مسیر  در  قطعاً  بدیل  قدرت  نظام
 پایان  آن  رسالت  که  پایین   به   معطوف   قدرتی   نظام .  ستآن  داروام  را  خود  اصلی  خصایل  و
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  سزاوار   ای جامعه  برپایی  و  استبداد  و  ستم  و  نابرابری   بر  غلبه  و  است  فرودستی  به  دادن 
 .بازگردد  فردا به دیگر ای چهره در گذشته داد نخواهد اجازه برابر، و آزاد انسان

 

 آبان هزار و چهارصد و یک
 

 


