
1 
 

 

https://naghd.com 

 اعتصاب یته یمحله، کم یتهیکم

 نا یژ  یانقالب  زشیدر خ  ادرفتهیاز  ی مبارزات  م یمفاه  یاب یباز

 

 تارا بهروزیان

 

  1401 دی

https://naghd.com/


2 

 

 و سنندج جوانرود  ،های زیبا و آزادِ مهاباد، بوکان، سقزبرای جان 

 

رغم  شده است. مفاهیمی که بهرفته و فراموشمحاقهای بهکنشفراخوانی مفاهیم و  ی خیزش انقالبی عرصه

ها بلکه  نه فقط ذهنآورند و بار دیگر  ی جمعی سربرمیو انکار، از خاکستر حافظه  ها سرکوب، فراموشیسال

  یتاریخهای  لحظهشگفتی  ،خیزش انقالبیموقعیت کنند. قرار گرفتن در گری جامعه را اشغال میسپهر کنش

به    مذموم   در گفتمان مسلط  حتی  و  د که پیش از این ناممکن  نسازگاه که تصور اموری را ممکن میاست آن

دفاع  بستگی خیابانی، اعتصاب،  همهاست.  ممکن شدن ناممکن  میدان انقالبی  خیزش  موقعیت  رسیدند.  نظر می

چون  ی  ابتر   مفهوم گزین  »انقالب« که جایباالتر از همه خود  و    ، غیره  و  شورا های محالت،  کمیته  ،مشروع

مشروعیت خود را به کرسی  ضرورت و  و    کنندواژگان اشغال می  فضایی فراتر از دنیای  ،شود»براندازی« می

 .  نشانندمی

مفاهیم فراخوانی  حال  این  کنش  با  بازیابیِو  معنای  به  ضرورتاً  رادیکال  و  انقالبی  و  تمام  های  وکمال 

آنیافتهبلوغ سالی  نیست.  و  گفتمان  ، سرکوبها  ها  تعاریف سازی  جعلی  ایدئولوژیک  برساختن  برای    و 

، نامشخص  گنگ در ذهنیت آحاد جامعه باعث شده که این مفاهیممترقی و پیشرو های رویکردراندن حاشیهبه

بخشی از    ها به دلیل سرکوب سیستماتیک که این مفاهیم و کنش جاآن از  ،به عبارت دیگر  شوند.کژدیسه  و  

  اند، بازیابی این مفاهیمِهای حاضر در خیزش کنونی نبودهی بخش وسیعی از سوژهی زیستهزندگی و تجربه

ویژه  به  روست. با موانعی ذهنی و عملی واقعی روبههای جمعی  ها در قالب کنششده و مادیت یافتن آنبیگانه

  یگسترهدر شرایطی که جامعه فاقد  این است که  پرسش    است.  «خودانگیختگی»هنگامی که بستر این بازیابی،  

  ی بتوانندگوناگون اجتماع  ی ها هیها و الگروه  است تاپیشینی  ی محلی و فراگیر  هایابیاز انواع تشکل  یعیوس

اش مادیت ببخشند، بازیابی  یافتهبلوغ  شکلبرخاسته در  ازمحاق  و به این مفاهیمِ  شوند  جیها بسآن  یاز مجرا 

چگونه و از طریق چه    ،خودجوشی و خودپوییهای نوین، بر بستر  دهیسازماناین مفاهیم و شکل دادن به  

تواند  در شرایطی معین، خود  میاست یا    بازیابیاین  مانع  نفسه  فیخودانگیختگی  آیا    هایی ممکن است؟روش

هایی از این  طور مشخص، آیا جلوهو به  ؟ها بدل شودبازیابی مترقی این مفاهیم و کنش  ی برایکاتالیزوربه  

روی  های پیشها، نقاط قوت و چالشیابی خودانگیخته« در خیزش انقالبی ژینا وجود دارد؟ بالقوگی»سازمان

 های نو کدامند؟یابیاین سازمان
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ها را ندارد. اما به گمان من در موقعیت تاریخی کنونی  گویی به تمامی این پرسشی پاسخداعیه  نوشتار این  

تواند راه را برای حل کردن معضل فقدان هایی میهای گوناگون چنین پرسشپرداختن به جنبهوگو و  گفت

 و مقاومت در برابر دستگاه سرکوب رژیم هموار کند.   دهیسازمان

 در خیزش ژینا یابی خودانگیختهسازمان از هاییجلوه

گونه که »داشتن  و مقدس. همان  نفسه نه مفهومی ناپسند و مذموم است نه مفهومی متعالی خودانگیختگی فی

های  هایی که با داشتن رهبری در جهت اهداف و سامانهخود چنین نیست )کم نیستند خیزشخودیرهبری« به

دارند(. خودانگیختگی  کنند، یا برعکس در جهت ساختن دنیای بهتر گام برمیارتجاعی یا ضدانسانی حرکت می

یک خیزش انقالبی در شرایط مشخص و معین تاریخی باشد.  تواند شکل پدیداری  یک خصلت است، و می

ها  تواند فرصتی برای برآمدن ارتجاع و مصادره از سوی انواع ایدئولوژیقدر که مینفسه همانخودانگیختگی فی

بازیابی  می،  باشد برای  یگانه  راه  ،اندیشیپراتیک، هم  گی واسطبیتواند فرصتی    یآگاهانهآزادانه و  اندازی  و 

ی »داوریِ« ما نه خودِ خودانگیختگی یا  تلقی شود. به عبارت دیگر عرصه  رها از سلطه و استثمار  ای سامانه

و مسیرهایی است که این    هاها، هدفها، برنامهایدئولوژی  وساطتی  پیشینی، بلکه در عرصه  داشتن رهبریِ

   گیرد.میموجود در پیش  مندِ ازپیشخودانگیختگی یا رهبری نظام

ده بالطبع  هر کنش سازمان  یدهد. عرصهدر خالء رخ نمی  همانند هر کنش اجتماعی دیگر  دهیسازمان

اجتماعی است.  یا  شود سازمانچه سبب میآن  بافتار روابط  رهبریِ   دهیسازمانیابی خودانگیخته  بر    مبتنی 

مند بدانیم راستای این خودانگیختگی یا رهبری هدف  ارتجاعییا  انقالبی/مترقیمند را واجد ویژگی نظام

یعنی نقشی که این خودانگیختگی  است.  این بافتار اجتماعی    وضع موجود  ابقاییا    تغییربرای    مبارزهدر جهت  

ی زندگی  راهبری آزادانه و آگاهانه  برای  پایه مردم  هاییابیپیشینی در اعتال یا پسرفت سامان  مندی ِ یا نظام

 کنند. ایفا میو سلطه  استثمار ،علیه ستم مبارزهبه بیان ساده در و  ،اجتماعی

قرار گرفتن در موقعیت خیزش انقالبی،  کند.  موقعیت خیزش انقالبی جایگاهی ویژه پیدا میجاست که  این

اجتماعی برای  نظیرترین اوضاع و احوال  کمآیند، »هنگامی که بنیادهای اجتماعی نظم مستقر به لرزه در می

موقعیت    [ 1].«اندی انقالبیلحظه توانِ  های که ویژگی  است آوردن نهادهایی   کردن و فراهم آموختن، تجربه

تواند  آورد، میهایی که در سازوکار ایدئولوژیک و هژمونی نظام مسلط پدید میخیزش انقالبی با ایجاد شکاف

برنده ایفا  کننده و پیش ها نقشی تعیینی و ابتکار عمل تودهکه عنصر خودانگیختگ  آن بستر اجتماعی را بیافریند 

آن    [2]کند. در  که  چهیابیسازمانبستری  و  کنند  پیدا  مادیت  امکان  نو  و   های  حیاتی  عنصری  به  بسا 
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ظاهر مجزا  ناپذیر برای بقا بدل شوند. تنها در دوران خیزش انقالبی است که هر کنش سیاسی ساده و بهاجتناب

های وسیعی از جامعه را که تا پیش از آن منفعل یا خاموش بودند بسیج و با خود  تواند بخشی مییا تصادف

 همراه کند.  

نگاه،   این  سازمانبا  سامانمسیرهای  به  که  جهاتی  در  ژینا  انقالبی  خیزش  در  خودانگیخته  بخشی  یابی 

اندازهای  ها و چشمز گشایش ظرفیتی سازوکارهای اجتماعی منجر شود نه تنها مسدود نیست بلکه اپایهمردم

  ها و مخاطرات پیشِ به این مسیرها که ضعف  و غیرانتقادی  باورانه متنوع حکایت دارد. با این حال نگاه خوش

تواند به مانعی  کند، بلکه خود میگیرد، نه تنها کمکی به اعتالی فرایند انقالبی نمیها را نادیده میروی آن

آگاهانه و  مترقی  حرکت  این  برای  از  نمودهایی  واکاوی  و  بررسی  کنونی،  موقعیت  در  شود.  بدل  آن  ی 

خودانگیختدهیسازمان که میهای  مسیرهایی  و  این  تواند هدفه  اهداف  دهیسازمانمندی  به سمت  را  ها 

تر از آن در  ی نظریه و مهمهای اجتماعی تحت ستم تقویت کنند، چه در عرصهمردمی و منافع طبقات و گروه

 های میدانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر و حیاتی است.  ی پراتیک و تاکتیکعرصه

در خیزش    خودانگیخته  یها دهیسازمانممکن از این  مشخص  ی  ی به دو عرصهدر ادامه به طور اجمال

. بدیهی است که خودانگیختگی ویژگی  ی اعتصاب کمیتهو    ی محلهکمیته  شود:پرداخته می  انقالبی ژینا

  های پیشینیِ یابیتوانند بر بستر سازمانها میهای اعتصاب نیست. این کمیتههای محله یا کمیتهکمیتهعام  

های  بالقوگیسندیکاها و احزاب و... پدید آیند. اما  ،مندتری چون شوراهای محالت، یا شوراهای کارگرینظام

کنونی   شکلخیزش  خودانگیختهبرای  کمیتهگیری  این  مردمیی  که  به ــ  های  شرایطی  در  ویژه 

ی و عریان  واسطهبی  بر درکی قهرآمیز حکومت استبدادی  های پیشینی ضعیف هستند و سلطهدهیسازمان

تواند سرنوشت  تنها مینهکه  نظیر  بیفرصتی است  ــ   استپرده افکنده  ی طبقاتی بورژوازی  سلطهها از  توده

زمان این توان را دارد  خیزش انقالبی کنونی را در مسیر غلبه بر رژیم جمهوری اسالمی دگرگون کند بلکه هم

 تری از سازمان هدایت کند. های اعتالیافتهبه شکل  ی طبقاتیمبارزه ی طبقات فرودست را در عرصه که

 محله  یتهیکم

های  نقش کمیتهمحور و  محله  دهیسازماناهمیت  ای اعتراضات شهری در خیزش انقالبی ژینا  خصلت محله

یکی از  عنوان  به  هی محل. با این حال، نخست باید ماهیت و کارکرد کمیتهمحالت را برجسته ساخته است

 خودانگیخته مشخص شود.   دهیسازمانترین نوع پایهترین و مردمواسطهبی
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ی  در عرصهمحور  محل  کردیاز رو  ایاژگونهدرک و فکرهای رنگارنگ،  این روزها شاهدیم که با تبلیغ اتاق

انقالبی را در گفتمان خود  اپوزیسیون راست اگرچه در شرایط کنونی مفاهیم  .  ای در حال ترویج استرسانه

های انقالبی تهی  ها را از سویهآن  ،هاکوشد با کژدیسه کردن این مفاهیم و کنشزمان میکارگیرد اما همبه

اعتراضات  شکل از  وار و بیکند اما درکی تودهای تاکید میسازد. برای مثال گرچه بر اهمیت اعتراضات محله

در پی فراخوانی    ،ای نیازمند والیت و هدایت از باالی گلهمثابههای مردم بهتوده  : کندرا ترویج می  محور محله

بدون  زنند.  کنند و دست به اعتراض میدیگر در یک محل تجمع میبا یک  یکیارتباط ارگان چیبدون ه  بیرونی

و  شبکهاز    یدرک  نیترکوچک  کهنیا جنبهسازی  گرفتن  دست  ح  یهابه  طر  یاجتماع  اتیگوناگون    ق ی از 

 د. مطرح باشو محلی  هیپامردم یهادهیسازمان

ی نظری و تبلیغی )که اهمیت آن  نه فقط از جنبه  لهی محماهیت و کارکرد کمیتهمعتقد باشیم که  اگر  

یابد، آنگاه نخست  میی شهروندان معنا  برکسی پوشیده نیست( بلکه بیش و پیش از آن، در پراتیک روزمره

  ، بلکهستین  ات اعتراضی تجمع برگزاری    محور صرفاًمحله  دهیسازمانهدف  باید بر این نکته پای بفشاریم که  

فضای    ی محالت هاکمیته  تشکیل  محل  بنابراین،  .و خودآئینی نیز هست  یتیریددم خو  یها نطفهگیری  شکل 

کشوری  فکرهای اپوزیسیون راست خارج ها و اتاقی رسانهها ساختهکند که این کمیتهفرقی نمی  مجازی نیست.

ی  گرایانهای به دلیل ماهیت جمعهر کمیته  طبعاً ی سرخ« را بر پیشانی داشته باشند.  باشند یا عنوان »کمیته

توانند  می  شکبیهای مجازی  کهتبلیغ و گسترش است و در شرایط کنونی شب  ،رسانی، ترویجخود نیازمند اطالع

و الگوسازی ایفا کنند. اما پایگاه و خاستگاه    ی کمیتهها نقش مهمی در ترویج ایدهی تریبون این کمیتهبه مثابه

، محیط واقعی حیات اجتماعی شهروندان و ساکنان یک  های عمل آنحوزه  چنینهمو    هاییکمیتهچنین  مادی  

ی  رفتهازدست  قدرتکه    ، کوچک یا بزرگ، بسته از ساکنان یک محلی هماشبکهمحله است. یعنی ساختن  

و به چالش    است  بودن  شهریهمدموکراتیک  ی محله بازیابی مفهوم  گرداند. کمیتهشهروندان را به آنان باز می

اً  صدور بیانیه یا اطالعیه و فراخوان صرفی زندگی شهری.  مراتبی و در عین حال اتمیزهکشیدن سرشت سلسله

یا مردم   هایی برای کل شهروندانمنحصر شدن به صدور فراخوانابزارهای یک کمیته هستند، نه ماهیت آن. 

ـ   محله مناسبتی ندارد  یسراسر کشور اساساً با کمیته ای از  شبکه  ی جنبش که در مراحل پیشرفتهآنمگر   ـ

و با هم در عملی جامعه شکل گرفته    یهای محالت در سراسر کشور به شکل واقعی در میدان مبارزهکمیته

 باشند.پیوند 

ی محله به عنوان یکی از نمودهای  کمیته  ، بدون توجه به خصلت واقعی محالت شهرهای ایران  چنینهم

کم در رسیدن به اهداف خود ناکام  یا دست  نخواهد رفت   خودانگیخته از حد یک ایده انتزاعی فراتر  دهیسازمان
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های شهرهای ایران نه تنها در شهرها و نواحی گوناگون کشور متفاوت است،  محله  های. ویژگیخواهد ماند

گونی  گونی و ناهمهای متفاوتی دارند. توجه به این گونهبلکه حتی در یک شهر نیز محالت گوناگون خصلت

   ی محله بر بستر شرایط مشخص هر منطقه شکل بگیرد.کمیتهکند که  کمک می

 توان تشخیص داد: شهرهای ایران میکم دو نوع محله را در شهرهای و کالندر یک نگاه کلی دست

اول: دهه  نوع  دنبال  در  به  اخیر  توسعهسیاستهای  حوزههای  در  نئولبیرال  انواع  ی  و  شهرسازی  ی 

و   « رو به باالمتوسط »درآمد با خانوارهای طبقات کم جایی طبقاتازی و جابهساعیانیوساز،  های ساختپروژه

سازی شهروندان از محیط  . بیگانهایمبودهشهرهای ایران  های کالنمنطقهاغلب  شاهد تغییر بافت  ،  فرادست

های مشترک و جمعی را از شهروندان سلب و  که امکان حداقل تجربه  های جهت یافت شهری به گونه زیست

اند که ساکنان یک  ای طراحی شدهکند. فضاهای زیست شهری عمدتاً به گونهتر اتمیزه میآنان را هرچه بیش

یک با  معناداری  پیوند  اغلب  ندارند.  منطقه  منفرد رخ  دیگر  و  به شکلی مجزا  واحدهای مسکونی  در  زندگی 

شود که  همسایه به کسانی گفته میدر چنین مناطقی  و همسایگی صرفاً مفهومی مرتبط با فضاست.    دهدمی

روشن  کنند.  دیگر با حداقلی از روابط اجتماعی زندگی میدر نزدیکی یک  و جغرافیایی   صرفاً به لحاظ مکانی

  ترین کوچکی خود  ی امور محله و منطقهگیری دربارهساکنان این محالت در راهبری و تصمیماست که  

ندارند. چون  )  نقشی  فرمایشی  اسالمی  نهادهای  سال  یشورایار  ،شهرشوراهای  در  شوراهای  یا  اخیر  های 

ی نهادهای  موجود در این گونه مناطق شهری هستند و مانند همهرسمی  های  «تشکل»تنها    ،اجتماعی محالت

ان محله و اهرمی برای حفظ اقتدار حاکمیت هستند.  فاقد پیوند ارگانیک با ساکن  ،مبتنی بر »انتخابات« در ایران

ساز دولتی  های دستتوان یافت که اطالعی از اعضای این تشکلبه ندرت شهروندی را میدر شهرهای بزرگ  

 (  خود داشته باشد.  یدر محله

شهرها که بافت »سنتی« خود را  های شهرهای کوچک یا محالتی از کالنبرعکس، در محله  نوع دوم:

بر روابط محله حاکم است. افراد این    یا خویشاوندی  اند، همچنان نوعی پیوند مبتنی بر همسایگیحفظ کرده

اصطالح  به  دیگر دارند. این خصلتتری« با یکو پیوندهای »شخصیشناسند  دیگر را میمحالت اغلب یک

های  تر شهروندان تحت ارزشتواند خود عاملی برای انقیاد و محدودیت بیش»سنتی« که در شرایط ثبات می

شکنند و امر مشترک معنایی  می هم های نظم مسلط درغیرمدرن تلقی شود، در شرایط انقالبی که چارچوب

های محله و راهبری آزادانه  تر کمیتهگیری مستحکمتواند کاتالیزوری برای شکلخود می  ،دبایتری میمتعالی

باشد.   اجتماعی  از حیات  گفتن  تحو   سخن  انقالبیلخصلت  خیزش  امکان  آفرین  همین  معنای  به  دقیقاً   ،
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بیگانه و   یقدرت ی مثابهبهدیگر نه اجتماع  ، در این شرایطگویی  . است   از درون سازی مناسبات پیشین دگرگون

  شکلی ازی  مثابههای مستقر دارد، بلکه بهها در نظام ارزشسازی آنعیمط  که سعی درمستقل در مقابل افراد  

 . شوددرک می بستگیهم

ای  پیوند و شبکه  دست به ایجادنخست    یبایست در وهلهناگزیر می  ی محلهنوع اول، کمیتهخصوص  در  

ی زیست شهری نخستین گام  رفتهاحیای پیوندهای اجتماعی از دست.  بزندنامرئی میان ساکنان یک منطقه  

ی کوچک مرکب  یک هستهتواند از  ی محله میدر چنین محالتی یک کمیتههاست.  در این محله  دهیسازمان

د. چنین نواسطه با دیگر ساکنان نداررو و بی در تعدادی اندک از افراد تشکیل شده باشد که ضرورتاً پیوند رواز  

مییتهکم ارتباطاز  تواند  ای  نامرئی  ریسمان  این  ایجاد  برای  متعددی  هم  اقدامات  از   دلیو  کند.  استفاده 

مند، نه به  های موضوعی. شعارنویسی هدفنامهمند بر دیوارهای محله گرفته تا پخش شبشعارنویسی هدف

شود. به عبارت دیگر  جام میحله انرشکل تصادفی بلکه با برنامه و برمبنای نیازهای مشخص جنبش در هر م

بازه با ضروریات حرکت جنبش جاری  شعارها در  بر موضوعات مشخص که  تمرکز  با  های زمانی مشخص 

یک تاکتیک    در جهت توان با شعارهای مشخصی  شوند. تمام دیوارهای یک محله را میمرتبط است نوشته می

هایی موضوعی در پیوند با همان شعارها توزیع کرد.  نامهزمان شبهم  و  پر کردی جنبش  ر و جا  یا نیاز مشخص

دلی با یک قشر یا گروه معترض، تا  بسیار گسترده هستند از همها  نامهی موضوعی این شعارها و شبدامنه

آتی،   روزهای  در  مناسبت  یک  مشخص،  خواست  یک  بر  دربارهاطالعتمرکز  و  رسانی  مبارزان  وضعبت  ی 

  ی اعتراضشرکت در تجمع  نقد یک رویکرد، یا حتی تشویق به اعتصاب و  مخالفت با اعدام،  ،  معترضان در بند

مشخص مکان  و  زمان  گریبان  ، در  که  مشخص  معضلی  است.یا  محله  ساکنان  چنین به  [ 3]گیر  کارگیری 

و  دلی  کند تا در گام نخست نوعی همی محله در محالت نوع اول کمک میک کمیتهیهایی از سوی  تاکتیک

که در این نوع از کمیته، به سبب خصلت  روشن است  گسسته شود.  همگزین مناسبات ازبستگی پنهان جایهم

ی  ای که امنیت هستهبه گونه  هستند  رنگهای ارتباطی پیرامونیِ کمیته ضعیف و کماین گونه محالت، حلقه

اجتماعی  و    [4] اصلی حفظ شود. و  فرهنگی، طبقاتی  به خصلت  بسته  کمیته  اعضای یک  که  است  بدیهی 

تاکتیکمحله را تعریف میی خود  تاکتیککنند.  هایشان  از  برای چنین تظاهرات ضربتی یکی  های مناسب 

و   محالتی است. تظاهرات ضربتی و موضعی ــ با هدف  متفاوت است و  اتفاقی  پراکنده و  با تظاهرات  که 

میی  برنامه صورت  می [5]گیردقبلی  ای ــ  در  شکل  جادتواند  به  گذار  و  آتی  پیچیدهپیوندهای  تر  های 

 کننده باشد.ای کمکمحله دهیسازمان
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ا این تفاوت  بتواند به کار بگیرد  را میاول  های نوع  تاکتیکتمامی    وع دوم، طبعاًندر محالت    ه ی محلکمیته

گیرد. از این رو تعداد  ی اولیه بر اساس نوعی اعتماد و شناخت پیشینی مبتنی بر روابط محله شکل میکه هسته

کمیته چنین  میاعضای  وسیعهایی  باشند.  توانند  کمیتهتر  از  ها  این  جلوگیری  و  برای  شناسایی 

های ارتباطی واسط تشکیل  جزا با حلقهی ماز چند هسته  دنتوانقوای سرکوب می  شدن توسط شکسته همدر

ها  رو نباشند و اعضای هسته در محله با هم در ارتباط رو  یاعضای کمیته  یهمه  ای که الزاماًشوند. به گونه

حال  یک این  با  نشناسند.  را  دو شبکه  دهیسازماندیگر  نوع  در محالت  بیش  مای  سهولت  تری صورت  به 

علنی،    علنی ونیمه  و  الیه، مجامع مخفی، الیهترها و روابط پیرامونی و حمایتی بیشحلقهتوانند از  گیرد و میمی

کمیتهربرخو باشند.  دو دار  نوع  محالت  میراحت  می  مساتر  بر  خودِئتوانند  سریع  ل  و  کنند  تمرکز  تر  محله 

از یک کمیتهمی را  به شبکهتوانند خود  مبارزاتی صرف  ای  برای خودمدیریتی محله  دهندای  تشکیل   : رتقا 

شدگان محله،  هایی برای پیگیری وضعیت بازداشتگان، یا گروهشدهای کشتههایی برای حمایت از خانوادهجمع

زنانکمیته مختص  صندوقشکت   ،های  بیکاران،  یل  حمایتی  مستاجران،  کمیتههای  و  کمیتهی  بهداشت  ی 

 . ی امور محله گیری دربارهنهایت تصمیم در پزشکی، و...

در شرایط    ،مو چه نوع دو اول    ع چه نو   ،هاعمومی این کمیته  کارکردگرچه  تر گفته شد  طور که پیشهمان

پیش محوریت  حول  انقالبی  مبارزهخیزش  سرکوب    عملی   یبرد  دستگاه  میبا  کمیته  شودمتمرکز  های  اما 

  دموکراسی ینی، خودمدیریتی و  های خودآیتوانند نطقهها، میمبارزه در محله  دهیسازمانمحالت افزون بر خود

دهند که امکانات  مستقیم باشند. در شرایطی که اکثریت نیروی کار کشور را کارگران »غیررسمی« تشکیل می

مناسب برای    ی توانند راهبردمی  چنینهمها  ، این کمیتههای وسیع کارگری دارندپیوستن به تشکل  اندکی برای

جبههتشکل باشند.یابی  خود  طبقاتی  منافع  کار حول  از    چنینهم  ی  بسیاری  در  معضل مسکن  به  توجه  با 

ایران،  کالن برابر  محالت می  دهیسازمانشهرهای  در  احقاق حقوق ساکنان  و  مقاومت  برای  امکانی  تواند 

کند. مسالهسرمایه ایجاد  از جمله خواستی مستغالتی  تواند قشرهای مختلف  است که می  هاییی مسکن 

 کند.   و متشکل متمرکز  ی کارگر را حول خواستی مشخص بر بستر محله طبقه

اگر  ت  ی محالدهد که کمیتهاخیر نشان می  هایماهای در شهرهای کردستان در  ی مبارزات محلهتجربه

تواند  شکل گرفته باشد چگونه میهای اجتماعی  و گروه  و ملموس شهروندان  بر بستر نیازها و مطالبات واقعی

شهرهای  شهرها و کالندیگر  رسد در  به نظر میاما  بسته برای پیشبرد و تداوم مبارزه شکل بدهد.  ای همشبکه

نمونه جز  به  استثنا،  ایران،  محلههایی  در  رندوممبارزات  و  تصادفی  خصلتی  هنوز  دستها  یا  دارند،  کم  وار 

آن  دهیسازمان در  مرحلهخودانگیخته  در  نطفهها  و  آغازین  است.  ی  سازمانای  محور  بر  نه  یابی  تجمعات 
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میبلکه  ای  محله رخ  تصادف  فراخوانبرحسب  میدهند.  منتشر  مجازی  فضای  در  ارتباط  هایی  که  شوند 

کژدیسه  درک    شوند.نیروی معترضان میفرسودگی    پراکندگی و  در نتیجه باعث  ،با محالت ندارند  واریاندام

ی محملی برای  ی محله نه به مثابهمحور سبب شده که شهروندان به کمیتهاز مفهوم مبارزه و اعتراض محله

 خود، بلکه صرفاً به تاکتیکی موقتی برای افزایش جمعیت معترضان بیاندیشند.  و اعمال قدرت    دهیسازمانخود

هایی  ی انقالب سوریه و دالیل شکست آن، و درسهای اخیر، بسیاری به تجربهویژه هفتهها و بهدر سال

نقش پررنگ    ، میاناین  کنند. در  که آن شکست خونین برای دیگر مردمان خاورمیانه داشته است رجوع می

و جنگ داخلی حاکم شد   ایو منطقه  های امپریالیستیی قساوت رژیم اسد و دخالتشرایطی که در نتیجه

مردمی  و مترقی  نظیر  های بیدهیسازمانمحلی و خودشوراهای  انواع    شدنهشکستباعث شده که اهمیت درهم

و خودمدیتریتی    وراهای محلیراندگیِ شحاشیهبهتضعیف و  روند  در شکست انقالب سوریه نادیده گرفته شود.  

های  اوسازی« قدرتجی، که از طریق فرایند »انهای دولتیعنوانِ بدیل شاخهبه  های اول انقالب سوریهماه

یا  های جهادی و ارتجاعی  در نهایت نقشی مهم در تسلط نیرویاسد پیش رفت،  ای  منطقهپشتیبانان  غربی و  

غربنسخه موهوم  تجربه  [6]کرد.ایفا    گرایانههای  این  به  میبازگشت  نشان  جغرافیای  ها  در  چرا  که  دهد 

ها، چه در برابر قوای سرکوب  های محلی خودجوش و حفاظت و حراست از آندهیسازمانخاورمیانه بالندگی 

 اندازه حیاتی است.  تا اینرسیدن انقالب  ثمر در بههای گفتمانی ارتجاعی خارجی، در برابر دستگاه چهو 

 اعتصاب  یتهیکم

های گسترده  درستی این ایده که تداوم اعتراضات منوط به اعتصاباز همان روزهای نخست خیزش کنونی، به

بهو   اذهان عمومی مطرح شد.  در  ، قرار گرفتن در  یکارگر   یِابیتشکل  ها سرکوبِ سال  رغمسراسری است 

ی  بار دیگر به مثابه  عیو توز  دیتولی  چرخهخواباندن  موقعیت خیزش انقالبی کمک کرده است تا اعتصاب و  

و   کند  پیدا  معنا  نیرومند  اعضا  یاریبسسالحی  فرا  یجبهه  یاز  و  ورا  که    یرنگارنگ  یها یدئولوژیا  یکار، 

»کارگر«    ی به مثابه  به جایگاه خود در تولید و بازتولید زندگی اجتماعی  گریشان کرده است، ناگهان بار داحاطه

  ی هااز سالح   یکی عنوان  کنند( و به اعتصاب به  زینام پره  ن یخود به ا  دنیچنان از ناماگر هم  ی)حت  واقف شوند 

کند که در آن  انقالبی »نخست آن شرایط اجتماعی را خلق می  خیزش   شرایط   .شند یندبیااعمال قدرت خود  

پذیر  ی اقتصادی امکانی سیاسی به مبارزهی سیاسی و مبارزهی اقتصادی به مبارزهاین تغییر ناگهانی مبارزه

ی  در هر شرایط توان ای را نمیاعتصاب توده  [7]یابد.«ای میشود، تغییری که تجلی خود را در اعتصابی تودهمی
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امل اقتصادی و سیاسی که در شرایط عادی از هم منفک شده و حتی وخواه فراخواند! به عبارت دیگر عبه دل

 کنند.  شوند در شرایط خیزش انقالبی وحدت خود را آشکار میدیگر قرار داده میدر تقابل با یک

سپس  و    الگرد آبان خونین فراگیر در بسیاری از شهرهای کشور به مناسبت سنسبتاً  ی  سه روزه  های اعتصاب

  هایو برداشت  ها فرضتواند پیشمیچه حد  شرایط خیزش انقالبی تا  نشان داد که    روز دانشجو ی  در آستانه

کسبه و  نه تنها شمار زیادی از    آذر 16و   15  ،14 و  آبان 26و    25 و  24 صلب را از هم بگسالند. در روزهای 

فرما« نیز در اقدامی هماهنگ  داران و بازاریان بلکه بسیاری از مشاغل خرد، کارگران غیررسمی و »خویشمغازه

  ه مشخصیک گرونه با فراخوان    ماه(ویژه اعتصاب آبانها )بهاعتصابسابقه دست از کار کشیدند. این  و بی

های  از روزهای پیش از اعتصاب در سطح شهر  ای کهمحقق شد. هزاران برگه  خودجوشبلکه به شکل اقدامی  

امکان    ،وگوی روزمرهشمار گفتهای رد و بدل شد و بیکوچک و بزرگ پخش شد، هزاران پیامی که در شبکه

خطاست اگر گمان کنیم که  وجود  با این  )اعتصاب سه روزه را فراهم کرد.    را برای این  دهیسازماننوعی از  

است. اگر  و به اصطالح کار تبلیغی  های مجازی  ای جزوه و اعالمیه و پیامتوده  هایاعتصاب  «علت»عامل و  

ماه در  اقدامات  سطح  میهمین  صورت  خیزش  از  پیش  نتیجهگرفت  های  هیچ  دربرنمیاحتماالً  داشت.  ای 

های سیاسی و تاریخی معین  تواند در موقعیتتنها میای حاکی از شکل بیرونی مبارزه است که  اعتصاب توده

   [ 8]معنا و مفهوم و امکان تحقق داشته باشد.( 

حتی  یا    کمیته  جنسجمعی از    دهیسازماناین اعتصاب متکی بر    گیری رسد شکل به نظر میبا این حال  

  ن میان استثنا باشد(. )شاید اعتصاب کردستان در ای  نبوده است  گیری مجامعی برای هماهنگی میان کسبهشکل 

بخش  انگیز و روحیهشگفت  از سوی دیگر این نکته را نباید از نظر دور داشت که در شرایط کنونی تاثیرات

ذهن  یاسیس ا اعتصاب    ن یا  یو  و  اهمیت  از  معترض  مردم  بیشوبر  است لویت  برخوردار  ضربات  تا    تری 

قادر به  ای که احتماالً چنین اعتصاباقتصادی آبان که شاهد بودیم  چنانایجادش هستند )هایی  در سالگرد 

اعتصابخونین   این  وقوع  روزچطور  در طول  گستردهروحیه  ،ها  خیابانی  اعتراضات  برای  مضاعفی  در  ی  تر 

ها  سابقه به خیابانای کمو شهرها و روستاهای زیادی را در گستره  های پایانی روز و در طول شب بخشید ساعت

   کشاند(.

رسد  به نظر می،  الگویی در مقاطع مشخص تکرار شود  عنوانتواند بهاین تجربه می  ،ی خیزشادامه  گرچه در

ی یک اعتصاب  مثابهتداوم آن بهاعتصاب نمادین سیاسی است و از این رو    جنسی خرد اساساً از  اعتصاب کسبه

مند اصناف  فاعتصاب مستمر و هد  با این نگاه،روست.  روبه  ها و موانع ذهنی و اقتصادیکننده با دشواریفلج
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نوپا بلکه بر بستر تاریخ   یخودانگیخته دهیسازمانرا هم باید نه بر مبنای یک  شهرهای کردستانی و کسبه

  و مسیری  شیوه  ؛کردو تحلیل  پایه درک  های مردمدهیسازمانبستگی با دیگر نهادها و  و سنت مبارزه و هم

)در پایان مقاله به موضوع    کردنش هستند از طیسطح مبارزه ناگزیر    که دیگر مناطق ایران نیز برای ارتقای

  هیاعتصاب نه علدرک این نکته که  دار مبارزه بازخواهم گشت(.  های پیشینی و سنت ریشهدهیسازماننقش  

، کمک  شودیانجام م  هی سرما   انیقطع جر  یو برا   دارهیسرما  هیکارفرما، عل  هیکار خود، که علو کسب  ایخود  

به دلیل   کسبه و بازارکند  چه اپوزیسیون راست ترغیب و تشویق میکه درک کنیم که چرا برخالف آنکند  می

اقتصادی سازمان  دنتواننمیشان  جایگاه  اصلی  فلجمحور  اعتصاب  مستمر  کنندهیابی یک  مهمی  آن  و  از  تر 

طور  کارگران و کارکنانی که بهبه نقش    ایدبجاست که بار دیگر  باشند. اینی کار  گیری نهادهای جبههشکل 

  « ی تولید و بازتولید زندگی اجتماعیمفهوم »شیوهگردیم و  باز  واسطه در قلمرو تولید و تحقق ارزش فعالند بی

متاسفانه در بازیابی  ای در نظر بگیریم.  عنوان بستر و زیربنای اعتصاب توده)بعد اقتصادی حیات اجتماعی( را به

گرا نقش  ای رنگارنگ راستکه بازوهای رسانه شود ــچه اغلب نادیده گرفته میاعتصاب آنمفهوم و کنش  

های مبتنی  یابیها و سازمانگیری ارگانکه شکلاست  اعتصاب و نقشی    طبقاتیمحتوای    ــ مهمی در آن دارند

یافته و غیرطبقاتی از مفهوم اعتصاب است  بر مبنای همین درک غیرسازمانکند.  ایفا میدر آن  بر محل کار  

اعتصاب   کند که گویا برای وقوع و تداوم اعتصاب کافی است به طور مداوم فراخوانایده رواج پیدا می این که

های مجازی و فقدان ارتباط ارگانیک با  به فراخوانرا  تقلیل منشاء و محرک اعتصاب  ی ایننتیجه)صادر شود  

اعتصاببدنه مثابهی  به  اجتماعی عمل  کننده  اقتصادی  واقعی  و شرایط  مادی  منافع  بستر  بر  ی کسانی که 

 . ( روزهای پایانی آذرماه شاهد بودیم در  های اعتصابدر عدم اقبال عمومی به فراخوان ،کنندمی

کاردر محیط  دهیسازمانغیبت   ورود سازمانهای  و کارکنان بخش  ییافته، و عدم  های مهم  کارگران 

ی  کمیتهیابی خودانگیخته در شرایط کنونی یعنی  ما را به یکی دیگر از نمودهای سازمانخصوصی و دولتی،  

اشاره شدطور که پیشهمان  بدیهی است که  کند. هدایت می  اعتصاب نیز  اعتصاب کمیتههکمیت  تر  ای  ی 

دادن به اعتصاب  ی کارگری نیز برای شکلشدههای نهادینهسازمان  .خودانگیخته نیست   دهیسازمانبه  مختص  

کنند. اما در شرایط یک خیزش انقالبی، آن هم در شرایطی  تکیه می  ی اعتصاببر کمیته  های کار در محیط

تواند نخستین  ی اعتصاب میساً وجود خارجی ندارند، کمیتهاند یا اساموجود بسیار ضعیفهای ازپیشکه تشکل

برای شکل ازگام  و  نهادهای خودپو، مستقل،  به  باشد. شکل  دهی  اعتصاب، همانند  گیری کمیتهپایین  های 

 هستند  ضروری  های سیاسی برای برانداختن رژیمدادن به اعتصابهای محالت، نه فقط برای شکلکمیته

سه قلمرو تولید،   در هرو هر محل کار،    ی کاریکارکنان در هر حوزهیابی  های تشکلنطفه  ، فراتر از آنبلکه  
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که سازوکارهای پیشین انقیاد و استثمار در لباسی  اند. برای آنبرای راهبری آزادانه و آگاهانه،  توزیع و مصرف

انواع نشود، وجود  تکرار  در محلها و خودمدیریتیدهیسازمانخود  دیگر  اجتنابهها  کار ضرورتی  ناپذیر  ای 

راستی،  ی دستهاگان رسانهپیشهسیاستچه  است. بدیل، امروز در حال ساخته شدن است. از این رو برخالف آن

ی  های خودانگیختهو سازمانهای اعتصاب  سعی در القای آن دارند، کمیته  ،سنتیو برخی از نیروهای چپ  

ی نیستند! بلکه  شایسته  یا حزبی  گروه  یا  تفویض اختیار به رهبری فردتا زمان  نهادهایی گذرا و موقتی  کارگری  

  یا به مرتبه  شان ی و ارتقا  ی اجتماعی جنبشبدنهآگاهانه به    ی سپردن رهبرشرط الزم و ضروری برای  پیش  خود 

 اند.  و حیات اجتماعی استیسکننده در ها به عنوان نیروهایی تعیینگیری آنیجا ق یباالتر از طر

ممکن است برای رسیدن به اهداف معین خود در  گرچه  اپوزیسیون راست  مورد نیز شاهدیم که  این  در  

ارشکنی  کار گیرد، موقتاً انقالب را جایگزین »براندازی« کند، توصیه به اعتصاب و ک مقاطعی ادبیات جدیدی را به

ساختن این مفاهیم   کژدیسهزمان از  ی کمیته را به شکلی عام به عاریت بگیرد اما همدر محیط کار کند، یا واژه

برای  کند.  ها به حاشیه برود دریغ نمیی آندارانهای که محتوای ضدسرمایهگونهکردنشان به و اخته و خنثی

ی »امتناع مثابهی یک کنش انقالبی و موثر، الزم است که از اعتصاب بهبازیابی تمام و کمال اعتصاب به مثابه

های  بناسنگها و  ظرفیتی یکی از  ی اعتصاب به مثابهکمیتهو بر  کار« یا »امتناع از خرید« فراتر رویم  از  

ضدسرمایشکل  و  ضداقتدار  دموکراتیک،  سازوکارهای  کمیتههگیری  این  اگر  حتی  کنیم.  تاکید  های  دارانه 

  خودانگیخته شکل گرفته باشند. دهیسازمانبستر نوعی  ی نخست بردر وهلهاعتصاب 

تواند  می  ای،، و در هر صنف و رستهی اعتصاب در هر بنگاه کوچک یا بزرگ خصوصی یا دولتییک کمیته

نای دیگر کارکنان را در  ق وگو و ار گام نخست کار گفتای چند نفره از افراد معتمد که دحلقهشکل بگیرد.  

می قرار  خود  کار  همکمیته  دهند.دستور  و  همکاران  حداکثری  جذب  برای  اعتصاب  بر  ی  خود  سرنوشتان 

این تکیه بر مطالبات مشخص و »صنفی«  کند.  میتکیه    مطالبات مشخص و ملموس محل کار خود

شود  . برعکس، در شرایط خیرش انقالبی این امکان فراهم میبه هیچ روی یک رویکرد تاکتیکی محض نیست 

امکان طرحشان  اصطالح صنفی مطرح شوند که در شرایط ثبات  ها و مطالبات رادیکالی در سپهر بهکه خواست

بستگی  عامل همــ   و باید ــ  توانند شک در شرایط خیزش انقالبی مطالبات فراگیر سیاسی نیز میبینبود.    میسر 

به  و   کارکنان  باشندپیوستن  اما  اعتصاب  اجتماعی،  موقعیت یک خیزش  تکراری که »صنفی    این  در  شعار 

درک و لمس است.   هر امر سیاسی صنفی است( بیش از هر زمان دیگری قابل  ،سیاسی است« )و برعکس

ت مشخص رادیکالی را  توانند مطالبامی  ذهنی اجتماعیگشودگی فضای   بای اعتصاب  های خودانگیختهکمیته

های رژیم  نماید اما بنیانمطرح کنند که گرچه در نگاه نخست صنفی میترویج و    در پیوند با زندگی روزمره 
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سیاستمسلط   اجتماعی  و  و  اقتصادی  کالن  بگیرد.  ها  هدف  که  یعنی  را  سازوکارهای  مطالباتی  و  رژیم 

ها نباشد.  گویی به آنقادر به پاسخ  اقتصادی و ایدئولوژیکش   های شکستن بنیانبدون درهم  ی آن دارانهسرمایه

های کارگری  ی ایجاد تشکلای چون افزایش دستمزد و مزایا و... گرفته تا مطالبهظاهر سادههای بهاز خواست

برانگیز  دار و چالشکار به اعتراضی دامنه توانند در شرایط مشخص هر محلمستقل در محل کار همگی می

های حیات اجتماعی به دگرگونی  نبودن شرایط کنونی، به این معناست تمامی عرصه پذیر زیستند.  بدل شو

تر از  و مهم.  به بیان درآیدناپذیری  کند که جوانب گوناگون این زیستمی  نیاز دارد. مطالبات مشخص کمک

 تر شود. ناپذیری روشنی سیاسی برای فرارفتن از این زیستآن برنامه

تواند به چالشی  ها میزمان آنهای کار کوچک و بزرگ، و مطالبات هممتعدد اعتصاب در محل هایکمیته

ها و در  های گوناگون در بزنگاهبا شکل دادن به اعتصاب وس از یکها این کمیته جدی برای رژیم مبدل شود.

از سوی  و    [9].یفا کنندرسان« را اتوانند نقش »سوختها و نبض خیزش جاری در جامعه میپیوند با مناسبت

گیری سازوکارهای نو و از پایین در آینده و پس از دگرگونی احتمالی نظام  بنای شکل سنگ  زماندیگر و هم

دگرگون  تواند راستا و تاثیر اعتصاب کسبه را  های اعتصاب حتی می در شرایط فعلی تشکیل این کمیته  باشند.

تواند فضای مجازی  ی اعتصاب نمیهاتشکیل کمیته جایگاه  ،های محالتهمانند کمیتهکند. بدیهی است که 

ر زندگی واقعی کارکنان شکل  ی اعتصاب بر مبنا و در بستکه کمیته جاآن باید اشاره کرد از  چنینهم باشد!  

الجرم    کنندگان از اعتصابمالی  برای پشتیبانی    متحدینشانتوسط کارکنان و  تشکیل صندوق اعتصاب  گیرد  می

   خواهد بود. برای تداوم های اعتصاب کمیتهحیاتی کارکردهای   ازیکی 

گیری  اعتصاب بدون شکل، و ثانیاً  اعتصاب یک ابزار طبقاتی استاوالً  درک این نکته که  :  که خالصه آن

  ی اعتصاب هاکمیته  توجه به این نکته  چنینهمو    ،اعتصاب قادر به دوام نیست  دهیسازمانها و نهادهای  کمیته

  اعتصاب   تواند به بازیابی مترقی و موثر کنش، میهای کاری کوچک نیز کارکردهای ویژه خود را دارنددر محیط

 در شرایط کنونی کمک کند. 

و مشخص    ی واقع  لینخست از مسا   ی در وهله  دیباناگزیر  اعتصاب    ی هاتهیمحالت و چه کم  ی هاتهیه کمچ

  رتر یتر و فراگگسترده  یشعارها  ایها  ها و شعارها به خواستهخواسته  نیا   میکنند و تعم  مت یکار عز   ط یمح  ا یمحله  

و مشخص داشته باشد.    لموسم  ایرابطه  مشخص   یها خواسته  نیو با ا   باشد  از خود مبارزه  یتابع  بایستنیز می

  ی شود، شعار »آزادیم  ریکار دستگ طیمح  ایاز محله    یاعتصاب، کس  ا یدر تظاهرات    هنگامی که   برای مثال)

 (. خواهد یافتو مشخص   یجار  یبا خود مبارزه سملمو یوندیپ «یاسیس یزندان
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   طوالنی در پیش است یراه

هم به نفع   تواندمی که است عاملی عنصر زمان  رسدقیام ژینا اینک به نظر میپس از طی بیش از صد روز از  

چه در  ) عاجل بودن اقدامی جمعی. عمل کندکنندگان خیزش کنونی قوای سرکوب رژیم و هم به نفع مصادره

یار عسرکوب تمام در برابر ایستادگیبرای  ( های سراسری صابتقالب تظاهرات وسیع خیابانی و چه در قالب اع

بری ایجاد  راه میان  و ضرورت،  این فوریت   اما  انکار استهای تاریخی ضرورتی غیرقابلو از دست نرفتن فرصت

  و تکرار و تاکید دوباره ــ  شد  به این نکته اشاره  ی دیگریمقالهدر  در روزهای آغازین خیزش  تر  پیش کند.  نمی

سقوط خواهد کرد    زمانی کوتاه  در مدت  میتصور مخرب در اذهان که رژ  نیا  جادیا که  ــ   فایده نیستبر آن بی

  ی انقالب  یبه مرحله  دنیرس  تواندیم  شود،یم  قیبه داخل تزر  رونیب  یهاها و رسانهبنگاه  یکه از سو  یلیو تعج

توسل به نیروهای  و در نتیجه    سازددور از دسترس    تی رنگ و در نها ه آن را کمبلک  ندازدیب  ریرا نه تنها به تأخ

  یکوتاه  ریمس  چ یکه ه  دهیا  ن یمداوم ا  جیآگاهانه و ترو   لتدخا  کند.   پذیرارتجاعی را در افکار عمومی توجیه

را   یخودجنبش خودبه  پیروزیتصور  جای    نییاز پا  یو رهبر  یمندبه هدف  از ینکه    کندیوجود ندارد، کمک م

برای هر  مشخص و ملموس    یهایدستاوردو جنبش    نگیرند  لپایه شکهای مردماین سازمان  مادامی که.  بگیرد

تواند اولین گام برای  اما درک و ترویج این نکته می  ،مرحله تعریف نکند، گذر از این مانع ممکن نخواهد بود

   باشد.  این مانععبور از 

 موجود های ازپیشها و تشکلدهیسازماننقش و جایگاه 

اقدامی عاجل پیشروی جنبش  ،برای حفظ  ضرورت  و  ازها و تشکل، نقش سازمانتداوم  را  پیشهای  موجود 

های مستقلی که  ها و سازمانتشکلهای نوپای احتمالی با  تشکل  یافتنپیوند    دیگر،  به عبارتکند.  برجسته می

تواند در پر  می  بودند هو اعتراض به وضع موجود را برافراشته نگاه داشت  دهیسازمانپیش از قیام ژینا پرچم  

از  را    یا بالقوه  یرویموجود، نشیازپ  یها تشکل  ماندن  لمنفعراندن و   هیحاش بهموثر باشد.    فعلی  ءکردن خال 

ها  رغم سالرا به  یابیسازمان  ر یاز مس  یبخش  ش نقاط ضعف و قوت  ی که با همه  کندمیدان مبارزه حذف می

حرکت و تالش  میان  )و گاه ایجاد تقابل(  عدم توازن  رسد در حال حاضر  اما به نظر میکرده است.    یسرکوب ط

ی  پاشنهاز سوی دیگر    موجودقبلاز  هایتشکلهای  کنش  واز یک سو    های نوپاسازمان  گیریدر جهت شکل

و    « از سوی جنبشصنفی»و نکوهش اقدامات    تخطئه.  کندی است که خیزش انقالبی ژینا را تهدید میآشیل

یکی از عواملی است    آیدبه میدان نمیمستقیم سرنگونی    با شعارهر گونه کنش اعتراضی که  کنار گذاردن  

https://wp.me/p9vUft-3cW
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قابل صوری  تو اپوزیسیون راست هم عامدانه به این    .رو باشدبا دشواری روبهپیوند    برقراری اینه  سبب شده ک

 زند. و جعلی دامن می

موجود  ازپیشهای  ها و تشکلسبب شده گروه  موانع ذهنی، عملی و تشکیالتیرسد  از سوی دیگر به نظر می

  ییهاشناسایی مطالبات و خواستهو    تطبیق با وضعیت جدید،،  نیز هنوز قادر به فرا رفتن از موقعیت پیشین خود

اما درک این نکته    روی نیاورند.تری از مبارزه  های رادیکالبه شکل د نباشند و  نکن که این پیوند را برقرار می

های  که با تاکتیکهای گوناگون اجتماعی  در حوزهها  تشکل  انواع   برای   نظیربیفرصتی است  که خیزش انقالبی  

مطالبه    تر اجتماعیدر چارچوب یک دگرگونی عظیمشان را  رفتهها و امتیازهای از دستتر، خواستنو و رادیکال

خود  ها، آمال و منافع مشخص  خواستتجلی    هاها و تشکلپذیر است که این گروهد، تنها در صورتی امکانکنن

برای   های احتمالیپاسخشدن  روشن ی وضعیت موجود به معنا یلبدی ارائهببینند. و پیروزی آن را در جنبش 

های  از گروهتری  بخش بزرگ  به بیان دیگر ترغیب حیات اجتماعی در فردای پیروزی است.  گوناگون  های  جنبه

ود. معوق  شتر  مشخص  خیزشهای ایجابی  سویهکه  منوط به آن است    خیزشبه مشارکت در  متشکل اجتماعی  

های نوپا و  یابیعدم توازن میان سازمانبه فردای سرنگونی  ها و مطالبات  این خواستردن  موکول کگذاردن و  

تدریج  احتماالً بنا به ضرورت، بهکه    یهای اعتصابمحله و کمیته  های. کمیتهکندرا تشدید می  های موجودتشکل

در    تنها اگر  گیرندانقالبی شکل مییابی خودانگیخته بر بستر خیزش  چوب سازمانردر چاو با ریتمی آهسته  

را به نفع خود دگرگون  توانند عنصر زمان  موجود قرار بگیرند میپیشهای ازها و توان جنبشتجربهبا    پیوند

 . کنند

پیوند میان سازمان نوپای خیزش کنونی و شبکهیابیتاثیر  ازپیشهای ریشههای  در  دار  را  مناطق  موجود 

برقراری    سنت مبارزه در این مناطق سبب شده که تاریخی  تداوم    توان مشاهده کرد. می  کردستان  پیشتازی چون 

اعی  مهای اجتی گروههاخواسترو   این از   .ممکن شودوارتری  تر و اندامچنین پیوندی با سرعت و سهولت بیش

را به  وسیعی  ی  عاجتماو مشارکت  دلی  مه  و  یابدمیبروز و ظهور    تر و ملوس  تربه صورت مشخص  تحت ستم

های  صرفاً امتناع از کار از سوی سوژهکنند و اعتصاب  میهای محله به شکلی ارگانیک عمل  کمیته  ،داردهمراه  

برای بقیه مناطق ایران تکرار   باید ،های تاریخی از دست نرودخواهیم فرصتاگر می  که الگویی ؛نیستاتمیزه 

اراده  .شود با  حرکت مناطق پیشتازی چون  عدم توازن میان  موانع مادی و  توان بر  صرف نمی  گراییِ اگرچه 

مردمی برای فردا جز  بدیل  غلبه کرد، اما پیوند میان مبارزه برای امروز و ساخت    کردستان و دیگر مناطق ایران

ها  و شبکه  یخته خودانگهای  یابیسازمان  یابیو پیوند  ،یانقالب   دهیسازمانگوناگون  اشکال  از مسیر تالش برای  

  یافته بلوغتی  ئهیبرخاسته در  مفاهیم ازمحاقمادیت بخشیدن به    موجود ممکن نخواهد بود. های ازپیشو تشکل
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گرچه اعتصاب    ا یمحالت    یتهیکمگیری  به یاد باید داشت که شکل  به کنش انقالبی جمعی نیاز دارد.   و مترقی

  ک یمناسبات در    یبرا  یو تصور   ریتصو  ای  لیکند که چه بدیخود روشن نم  یخود هبگامی حیاتی است اما  

  یعالوههها )بیدئولوژیا  ی انجیو تصور به م  ری تصو  ن یا   و  موضوع مبارزه است  نده،یآ  یافتهی رییتغ  ی جامعه

آن    نشود و به دست فعاالی( ساخته مزین  ره یو غ  یشخص  ات یها، تجربآداب، سنت  ت،ی دانش، آموزش، ترب

چه در قالب فرد و چه در قالب    ،یو انقالب  ی انتقاد  یکه عنصر آگاه  جاست نیدر ا  قاًیو دق  ابد؛یینبش تحقق مج

و تصور، و کوشش در هژمون کردن آن،    ریآن تصو  یریپذدارد نقش خود را در شکل   فهیوظ  یاجتماع  هاینهاد

 یجنبش پا  خودِ  ی رویو ن  یانج یبه م  دیکه با  یا تازه  ینهادها و    موجودشیازپ  ینهادها  گمان پیوندبیکند.    فا یا

 کننده خواهد داشت. این آگاهی انتقادی و انقالبی نقشی تعیین و اعتالی  در گسترش رندیبگ

 

 ها: یادداشت 

 .  1398، کمال خسروی، سایت نقد، های امروز انقالب فرداخیزش  [. 1]

ی عنصر خودانگیختگی  ها درباره پردازی ترین نظریه رزا لوکزامبورگ از جمله متفکران مارکسیستی است که برخی از کامل   [. 2]
»اعتصاب    یمقاله   است. برای نمونه بنگرید بهویژه در شرایط انقالبی ارائه کرده  ی طبقاتی بهو نقش تاریخی آن در مبارزه 

اتحادیهتوده  و  سیاسی  کارگری«،  ای، حزب  لوکزامبورگ،گزیدههای  رزا  از  کوین    هایی  و  هیودیس  پیتر  به کوشش 

 . 1386ی حسن مرتضوی، نشر نیکا، اندرسون، ترجمه 

های اعتراضی و انواع ابتکارات  ی برگه شبانه ای از شعارنویسی و توزیع  های اخیر شاهد حجم عظیم و گسترده در هفته  [. 3]
شدن و  ایم. معترضان برای انجام این قبیل اقدامات خطر بازداشت، زخمی العاده و دالورانه در سطح شهرهای ایران بودهخارق 

رضان و  کنند بر روحیه معتها که فضاهای عمومی را تسخیر می خرند، تاثیر شگرف این نوشته حتی کشته شدن را به جان می 
رسد در اغلب موارد این اقدامات متکی بر  جا که به نظر می تمان هژمونیک حکومت جای تردید ندارد. اما از آن فشکستن گ

است، شکلی بیتالش  فردی  دارند. شکل های  تصادفی  و  و  نامهکند که شب های محالت کمک می گیری کمیته برنامه  ها 
 ند و از سطح تهییج صرف فراتر بروند. مند ایفا کنده و هدف شعارها نقشی سازمان 

 بدیهی است توجه به مالحظات امنیتی شرط نخست تداوم چنین اقداماتی است.  [. 4]

زمانه،    و ی کارگر، راد  ن یپرو  ، یتجربه تظاهرات موضع به:    د یبنگر   ی تظاهرات موضع  کیبا تاکت   تریی دقیق آشنا   یبرا  [. 5]

 . 1401مهر 

  ینوشته ، هیدر انقالب سور ی اوسازی جروند ان  ی بسیار خواندنی تر در این باره بنگرید به مقاله برای آگاهی بیش  [. 6]

 . 1401ی، سایت نقد، فروردین ادت ی س دی خورشی ترجمه ، هرن و عبدالسالم دالل ا یجول
 . 271- 270ی یک، صص  رزا لوکزامبورگ، منبع یادداشت شماره  [. 7]
 . 236صهمان،   [. 8]

https://wp.me/p9vUft-1f5
https://www.radiozamaneh.com/733153/
https://wp.me/p9vUft-2Vz
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در کارخانه در هفته   [. 9] بزرگ  اعتصاب  از مهم ن اصفهان و شرکت قطعهآه   ی ذوبهای گذشته دو  ترین  سازی کروز که 
های کارکنان صعنت نفت در  اعتصاب   چنینهم کنندگان قطعه برای کارخانجات بزرگ خودروسازی کشور هستند، و  تامین 

ها بر  اعتصاب   ن یا.  های »صنفی« هستند های سیاسی و اعتصاب پیوندی اعتصاب زمانی و هم های از همچندین نقطه، طالیه 
  ی تری خصلت تهاجم  ، یکنون  زش ی خ  یبا توجه به خصلت انقالب توانند  می اند اما  گرفته شکل   یمحور مطالبات مشخص اقتصاد 

ی  ، کمیته ۱۴۰۱  یاس یس  زش یدر ماه دوم خ  یاز اعتصابات کارگر  یاب یرزابنگرید به:  برایی نمونه  بگیرند.    به خود 

 1401دهی کارگری، آذر  عمل سازمان 

 

https://telegra.ph/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-12-01

