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. درباره ی زمینه ها و داللت های دوام خیزش1

خیزش ژینا از اعتراضات مستمر خیابانی به جنگی فرسایشی و پراکنده میان دولت و مردمان ستمدیده بدل

 مناسبتی برای بیان اعتراضات ش66ان اس66تفاده می کنن66د. وف66اداری ب66ه اینشده است. مخالفان از هر فرصت و

خیزْش دیگر تنها از خاستگاه های مادی برآمدن خیزش تغذیه نمی کند، بلکه به یک اص66ل اخالقی فراگ66یر و

بدیهی تبدیل شده؛ اصلی که لزوما از پرنسیپ های سیاسِی افراد نشأت نمی گ66یرد. ح66تی از می66ان آن »قش66ر

خاکسترِی« منفعل و/یا مردد و محتاط هم، با گذر روزها و رویدادها، شمار هرچه  بیش66تری ب66ا حق66انیت این

 فاصله می گیرن6د. چ6ون خیزش6یخیزش همدلی نشان می دهند و از تابوهای مزمن و احتیاط های سابق شان

« ام6ور را که برای تغییر واقعیت سترون برپا گردید، خود به چنان واقعیت زنده ای بدل شده که »نظم ع6ادِیِ

۹۶بر هم زده است و همگان را به موضع گیرِی له ی66ا علی66ه وامی دارد. در خیزش ه66ای ت66وده ای قبلی )از دی 

بدین سو( سرکوب دولتی وحشیانه  ی معترضان، یا به قول آن لمپن-س66ردار: »س66رکوب گ66ازانبری«، )بخوانی66د

چندصد قتل ضربتِی هدف مند طی چند روز(، موجی از سرخوردگی های اجتماعی و سکون و رخوت سیاسی

را ایجاد می کرد. درنتیجه، حاکمان تا خیزش بعدی فرص66ت تنفس داش66تند ت66ا ق66وای س66رکوب را تجدی66د و

تق66ویت کنند. اما خیزش ژینا - به رغم توسل دولت به راهکار یادشده - گسس66تی در این رون66د چندین س66اله

ایج6اد کرد؛ گویی، به تعبیر هگل، تغییر کمیت )تعدد خیزش های متوالی( سرانجام ب6ه تغی6یر کیفیت منج6ر

ش6ده است. به میانجی دالوری های معترضان در خیزش ژینا، بازگشت ب6ه گذش6ته و نرمالیزه س6ازی وض6عیت

ب66رای رژیم اسالمی ناممکن شده است. تداوم اعتراضات به واقع بازتاب همین موقعیت در باور عمومی ست که

معن66ای ضمنی آن چنین است: »به گذشته بازنمی گردیم«. معترضان و مخالفان آشکارا خواه66ان گسس66ت از

جمهوری اسالمی هستند و اکثریت خاموش و منفعل هم می دانند که تغییر بزرگی در راه است. 

اگر تا اینجا مهم ترین مشخصه ی قیام ژینا، دوام و تداوم آن ب6وده،  چ6نین دس6تاورد ب6زرگی به وی6ژه از آن رو

ممکن گردید که قیام ژینا بر شانه های خیزش های قبلی )و دلیری ها و ف6داکاری های ف6اعلین آنه6ا( ایس6تاده

است و از آنجا قادر شد افق امکان وسیع تری را برای خویش بگشاید. در عبارت »دستاورد بزرگ« هیچ اغراق

رت66وریکی وج66ود ن66دارد، اگ66ر درنظ66ر بگ66یریم ک66ه دولت اس66المی ای66ران دس66ت کم طی دو دهه ی اخ66یر

سرمایه گذاری های هنگفتی برای تجهیز و تقویت ماشین سرکوب و زیرساخت های کنترلی-امنیتی اش انج66ام

داده است )با پول نفت و با حمایت قدرت های جهانی(. از سوی دیگر، تداوم خیزش ضرورتی س66ت برآم66ده از
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تعمیق و تشدید بحران  هایی که نْفس زیستن )بقای زیستِی محض( را برای بخش ه66ای هرچ66ه بزرگ ت66ری از

جامعه مصیبت بار )اگر نگوییم ناممکن( ساخته اند؛ همان توده هایی که آن ترس ه66ای موج66ه معم66ول، دیگ66ر

جلودارشان نیست؛ چون جز زنجیرهای شان چیزی برای ازدست دادن برای شان باقی نگذاشته اند. 

. درباره ی امکانات برآمده از تداوم خیزش۲

بی گمان فرارسیدن صد-روزگی خیزش ژینا را باید جشن گ66رفت. مردم66انی ک66ه از س66وی حاکم66ان س66تمگر

»هیچ« تلقی می شدند، به بزرگ ترین تهدید برای حیات حاکمان بدل شده اند و مهم تر آن که ب66ا ه66ر گ66ام از

ایستادگی جمعی شان، به قدرت دگرگون ساز خویش باور بیشتری یافتند. آن ه6ا اکن6ون ب6ه چ6یزی کم66تر از

»همه چیز« قانع نیستند. و همین اتفاق است که تمامی معادالت گذش66ته را ب66ر هم زده اس66ت. این گ66زاره را

خصوصا باید برای کسانی تکرار کرد که ک66اهش اعتراض66ات منظم خیاب66انی را به معن66ای اف66ول خ66یزش تلقی

می کنند )خواه با شعف و خواه با دردمندی(، و خواسته یا ناخواس66ته آرزوی دولت ب66رای بازگش66ت ب66ه »نظم

عادی امور« را تکثیر و تقویت می کنند. اما تداوم خیزش چگونه پتانسیل های آن را افزایش می دهد؟ 

تبدیل یک خیزش توده ای از شکل شورشی خودجوش و شورمندانه و میلیتانت به فرآیندی که هرچه بیشتر

به  چشم اندازی انقالبی راه می برد، امکانات رشد و غنای درونی آن را فراهم می سازد. کما اینکه دوام خ66یزش

ژینا نیز تنها به میانجی زایش و پویش دیالکتیکِی همین امکان66ات درونی و تکث66یر آن ه66ا میس66ر ش66ده اس66ت.

. اما تأکید این یادداش66ت کوت66اه ب66ر وج66ه۱می توان دستاوردهای تاکنونِی قیام ژینا را به طور مشخص برشمرد

کلی این دستاوردها یا بستر مادی خلق آنهاست؛ و آن اینک66ه مب66ارزات جمعی س66تمدیدگان ب66رای به66روزی

اجتماعی اگر منقطع نشود )به عوامل این انقطاع ب66ازمی گردیم(، ق66ادر اس66ت ی66ک پروس66ه ی فش66رده ی رش66د

سیاسی را برای آنان مهیا سازد: آموزش سیاسی در ابعادی میلیونی، که به میانجی عزم و شور مش66ترک و در

پروسه ی عمل جمعی رخ می دهد. در اینجا از همان اکثریتی سخن می گوییم که معموالً تحت عناوینی مثل

»مردم عادی« یا »توده ی بی شکل مردم« یا حتی »عوام« بر ناآگ66اهی سیاس66ی آن66ان تأکی66د می ش66ود. باره66ا

شنیده ایم که خیزش ژینا برای پیروزی نهایی، فاکتوره66ای ایکس ی66ا ایگ66رگ را کم دارد؛ مثاًل فق66دان درک

روشن و ایجابِی اکثریت جامعه از بدیل سیاسی نظام ستمگر/مسلط؛ یا فقدان اعتصابات گس66ترده ی ک66ارگری

و/یا اعتصاب عمومی. افعال به کارگرفته شده در این توصیفات اکثراً بر بایدها و الزامات تأکید دارند. حال آنکه

کمتر به این موضوع پرداخته می شود که چه عواملی مانع تحقق یابی این الزامات هستند. آیا به راستی زندگی

در سایه ی مستمر خفقان و سرکوب سیاس6ی، درکن6ار فش6ار ُخردکنن66ده ی ت6أمین بق6ای روزم6ره )س6رکوب

اقتصادی( جایی برای تعمیق آگاهی سیاسی و تمرین کارجمعی و سازمان یافته باقی می گذارد؟ ب66رای مث66ال،

جنبش کارگری که در بطن همین شرایط، فشارهای مضاعفی را تجربه کرده و حیاتی کمابیش زیرزمی66نی و

الجرم سازمان هایی محدود و شکننده داشته چگونه قادر است در فرصتی کوتاه از همه ی موانع یادشده گذر

کند و توان بالقوه اش را بالفعل سازد؟ خصوصا که شمار زیادی از فعاالن و چهره ه66ای س66ازمان دهنده اش )در

امتداد سیاست پیش گیرانه ی دستگاه امنیتی رژیم( همچنان در زن66دان  ها ب66ه س66ر می برن66د. همین وض66عیت،

کمابیش در مورد سایر جنبش های اجتماعی هم صادق اس66ت. این فق66دان ها قطع66اً کاس66تی ها و ُکن66دی های

برای نمونه نگاه کنید به این جمع بندی: . 1

«. دستاوردهای صد روزه ی جنبش زن، زندگی، آزادیکمیته ی عمل سازمانده کارگری: »
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. اما نباید فراموش کرد که تداوم جنبش علی االص66ول2دردناکی را بر روند خیزش تحمیل کرده اند و می کنند

قادر است دانش و تجربه ی سیاسی را بازیابی و تکثیر کند و برای ستمدیدگاِن معترض دس66ترس پذیر س66ازد

)گیریم نه  به ط66ور خودبه خ66ودی، و ن66ه تحت ه66ر ش66رایطی(؛ ط66وری ک66ه نگ66رش انتق66ادی و دانش سیاس66ی

ستمدیدگان ژرفا بیابد و رهبران/سازمان دهندگان جدیدی در دامن خیزش پرورش یابند. اما با ف66رض اینک66ه

عوامل الزم برای رشد درونی خیزش مهیا گردند، این زایش به راستی چگونه رخ می دهد؟ 

فرآین66دی ک66ه از آن س66خن می گ66وییم فرآین66د تحق66ق پتانس66یل های س66وژگی و تکث66یر س66وژه ی رزمن66ده و

انقالبی ست. مساله، دیالکتیِک بین فرد معترض و پویِش تاریخِی خیزش است؛ اینکه چگونه خیزْش محمل و

تکانه ای می شود برای تغییر افکار و عادت واره ه66ای ذه66نی و رفت66اری س66تمدیدگان و رواب66ط می66ان آن66ان. در

 میان افراد جامعه حول ام66ر اجتم66اعی را به ش66دت دامن می زن66د.ساده ترین سطح، خیزش بحث های انتقادی

حال آنکه آن ها پیش تر نسبت به یکدیگر و نس66بت ب66ه مس6اله ی سرنوش66ت جمعْی بیگان66ه بودن66د. این دس6ت

مواجهاْت - در بستر زنده ی رویدادهای خیزش - از یک سو محملی می شوند برای تامل گری، بازنگری، نقد و

خودانتقادی؛ و از سوی دیگر، به برافتادن فاصله های تحمیلِی پیشین میان س6تمدیدگان و ش6کل گیری حس

جدی66دی از هم سرنوش66تی و همبس66تگی کم66ک می کنن66د و ب66دین طریق زمینه ه66ای ذه66نی و م66ادِی رش66د

سازمان یابی و مبارزات سازمان یافته را مهیا می سازند؛ همان قابلیت سرکوب شده ای ک66ه معترض66ان این66ک در

پراتیک جمعی خیزش به درجات مختلفی آن را تمرین می کنند و می آموزند. پتانسیل انسانی ای ک66ه در این

فرآینِد آموزش و شورمندی جمعی خلق می شود، به ضرورْت با نیازهای روزم66ره ی خ66یزش و ب6ا بن بس66ت ها و

ناکامی های آن در تماس قرار می گیرد؛ و خصوصا با برتری ُخردکننده ی قوای دشمن به ساِن بزرگ ترین مانع

تحقق اهداف خیزش )دگرگونی اجتماعی( مواجه می شود. آنگاه تج66ارب ت66اریخی دور و نزدی66ک و درس ه66ای

رد جمعی و ابتک66ارات و خالقیت ه66ای مب66ارزاتی پیش66ینیان و جهانی66ان فراخوان66ده می ش66وند. در اینج66ا خ66ِ

ستمدیدگان به تکاپو می افتند تا امر غیرممکن را ممکن سازند. سوژه ی انقالبی در چنین فرآیندی پرورش و

. ستمدیدگاِن معترض به واس66طه ی ض66رورت های پ66راتیکی مب66ارزه درمی یابن66د ک66ه به دانش و3تکثیر می یابد

روایت هایی از آن خود )دانش رهایی بخش( نی6از دارن66د ک66ه ماهیت6اً متع6ارض ب6ا دانش رس6می و روایت های

نخبگ6ان و حاکم6ان هس6تند. از این منظ6ر، مهم ت6رین پهنه ی امک6انی ک6ه دوام خ6یزش ب6رای س6تمدیدگان

می گشاید آن است که به رغم حذف ی66ا دس66تگیری پیش گ66یرانه ی نیروه66ای س66ازمان دهنده از س66وی دولت،

خیزش قادر است در پروسه ی رشد دورنی اش نیروهای سازمان دهنده  و رهبران تازه ای پرورش دهد. 

با نظر به مجموع امکاناتی که دوام خیزش برای پیشروی ستمدیدگان می گشاید، روش66ن می گ66ردد ک66ه چ6را

طی خیزش های متوالی سال های گذشته، مهم ترین دغدغه ی دولْت انقطاع خ66یزش )ب66ه ه66ر قیم66تی( ب66وده

 جانب هر دو طیف ن0اهمگون راس0ت و چپ( ک0ه این بس0تر م0ادِی موان0ع اجتم0اعی-ت0اریخی را نادی0دهاز. گفتارها و روایت هایی )2
می گیرند و از خیزْش انتظاراتی بزرگ و خلق الساعه دارند، در تحلیل نه0ایی افراطی ت0رین ش0کل ب0اور ب0ه خ0ودانگیختگی را بازت0اب

 ازریس0مان ظلم»ه0ر ریس0مانی از ن0ازکی پ0اره می ش0ود، ؛ رهیافتی که شباهت زیادی ب0ه این انگ0اره ی متع0ارف دارد ک0ه می دهند
ضخامت«. 

 باید خاطرنشان کرد که منظور ما در اینجا به هیچ رو تص0دیق کارکرده0ای ج0بری خ0ودانگیختگی )در جهت ره0ایی س0تمدیدگان(3
نیست. بلکه صرفاً از حضور و پویش دانش رهایی بخش در بطن مبارزات ستمدیدگان سخن می گوییم که بی گمان متکی بر ح00امالن
انسانی ست. نکته اینجاست که هیچ درجه ای از خفقان و سرکوب قادر نیست دانش رهایی بخش و ح00امالن انس00انی  آن را به تم00امی
محو و نابود سازد. چون آن ها از دل تضادهای اجتماعی و در جریان مبارزات و مقاومت ه0ای روزم0ره ی س0تمدیدگان، م0دام احی0اء
می شوند. حرف ما این است ک0ه خ0یزش ت0وده ای زمینه ی اجتم0اعی-ت0اریخی مس0اعدی ب0رای بیرون آم0دن دانش ره0ایی بخش از
مهجوریت اجتماعی اش و مفصل بندی آن با عزم و شور انبوه معترضان و نیازهای پراتیک خیزش ف0راهم می آورد، ک0ه ماحص0ل آن
می تواند رشد و تکثیر دانش رهایی بخش و پرورش سوژه های انقالبی باشد. )برای مثال، ام0روزه همگ0ان به س0ادگی از انقالب ح0رف

می زنند، حال آنکه تا چندی پیش، ایده ی انقالب و باورمندان به انقالب در حاشیه ی باورها و عالیق عمومی جای داشتند(
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. انقطاع خیزش توده ای ممکن است در سه شکل عمده رخ دهد: الف( س66رکوب های مهیب دول66تی؛ ب(۴است

پیروزی زودرس، ولی ناتمام؛ ج( هژمونی جریانات قدرت مدار بر خ66یزش و نابودس66ازی بالقوه گی ه66ای درونی

آن.

. خطرات رویکرد انفعالی به تداوم خیزش۳

یک خیزش توده ای می تواند دوام بیابد، اما درعین حال دچار روزمرگی شود. ابتالء به روزمرگی  به معن66ای آن

است که اعتراضات پراکنده به رغم سرکوب های دولتی در اشکال مختلف دوام می یابند، اما به تدریج از پویش

سازنده و گشاینده ی خود تهی می شوند. خشم و عزم و اشتیاق عم66ومی ی66ا وف66اداری ب66ه خ66یزش همچن66ان

باقی ست، اما به هر دلیل ظرفی برای فراروی خیزش از وضعیت سابِق خ66ود )فرات66ر رفتن از خ66ودش( ف66راهم

نمی س66ازد. در پی این وض66عیت تعلی66ق، افق ه66ای انقالبی خ66یزش اف66ول می یابن66د و زمین66ه ب66رای ظه66ور

»نتیجه گرایی« و غلبه ی این رویکرد بر توده ی معترضان و ناراضیان فراهم می گردد. منظ66ور از ن66تیجه گرایی،

تقلیل افق های تحول خواهی خیزش به نماد بت واره ای از تغییر است. بدیهی ست ک66ه دولت به مث66ابه ی عام66ل

اصلی وضعیت ستم بار کنونی و عام66ل اص66لی س66رکوب معترض66ان، دش66من مش66ترک تلقی می ش66ود. درس66ت

به همین دلیل، در شرایطی که خیزش دچار روزمرگی گردد، نماد دولت مستعد آن است ک66ه ب66ه تنه66ا آم6اج

تغییر مبدل گردد. با فروکش کردن انرژی و پویش درونی خیزش، خواست س66رنگونی نظ66ام ح66اکم، ب66ا آنک66ه

بی گمان خواستی مشروع و یک هدف مرحله ای ضروری ست، ب6ه یگان66ه خواس66ت اک66ثریت معترض66ان مب66دل

می شود. درنتیجه، مناسبات ستمی که حاکمان نماد و پاس66دار آنه66ا هس66تند، و بنیان ه66ای خل66ق و بازتولی66د

چنین مناسباتی به حاشیه می روند. راه دور نرویم: در دل خیزش ژینا شاهد هیاهوی رس66انه ای گرایش ه66ایی

هستیم که تمام آرزوی سیاسی یا هدف شان در »سرنگونی نظام مالها« خالصه می ش66ود. اگ66ر فرض66اً چ66نین

گرایشی بر خیزش هژمونی بیابد، به راحتی می توان تغییر نخبگان اصلی دستگاه حاکم66ه را - درکن66ار ب66رخی

تغییرات صوری - همچ66ون تغی66یری انقالبی قلم66داد ک66رد و ب66ه مردم66ان مع66ترض گفت: »ب66ه خانه های ت66ان

 و انقالب مصر را به یاد بیاورید(. حال آنکه، به گواهی ت66اریخ،۵۷برگردید؛ انقالب به سرانجام رسید!« )انقالب 

سرنگونی و تغییر دستگاه حاکمه به تنهایی برای خالصی از مناسبات سلطه و ستم و استثمار ک66افی نیس66ت.

به عکس، به واسطه ی تغییر آرایش در صحن قدرت، همان مناسبات می توانند به شکل نیرومندتری بازگردند. 

اگر انقالب را نه یک اتفاق )چرخش آنی در وضعیت(، بلکه یک فرآیند پوی66ا ب66دانیم، ه66دف اص66لی انقالب از

میان برداشتِن بنیان های سلطه و ستم و اس66تثمار اس66ت؛ ه66دفی ک66ه تنه66ا ازطری66ق توانمندس66ازی مردم66ان

ستمدیده درجهت مشارکت یابِی واقعی آنان در سیاست برای اداره /هدایت زن66دگی جمعی ش66ان قاب66ل تحق66ق

است. این آموزه می تواند قطب نمایی باشد برای ارزیابی موقعیت کنونی )ی66ا آتی( خ66یزش ژین66ا و بازشناس66ی

ماهیت انقالبی/ارتجاعی نیروهایی که خواهان هدایت آن به جهت های معینی هس66تند. بیایی66د این س66نجه را

برای نقد/داوری عملکرد بخش مسلط نیروهای اپوزیسیون )راست گرایان( به کار ببندیم، خصوصا در وض66عیت

.۵فعلی که آنان عیان تر از همیشه از صالحیت ویژه ی خویش برای رهبری جنبش سخن می گویند

 نیز  به دالیل مشابهی منقطع گردید؛ همچنان ک0ه انقالب ه0ای۵۷ با رجوع به  تاریخ انقالب های گذشته درمی یابیم که روند انقالب 4
مصر و سودان. 

  ازجمله در آخرین پرده برداری رسانه ای از استوانه های مدعی رهبری جنبش که در اتحاد نمادین برخی چهره های رسانه ای نظ00یر۵
مسیح علینژاد، حامد اسماعیلیون، رضا پهلوی، نازنین بنیادی و غیره نمود یافت. 

۴



چیزی که طیف ناهمگون اپوزیسیون راست را هم صدا ساخته و همزماْن قابلیت آنان برای ائتالف و اتح66اد را

به طور ملموسی افزایش داده است، اتفاق  نظرشان درباره ی هدف اصلی این خیزش اس66ت ک66ه در نظ66ر آن66ان

چیزی نیست جز »سرنگونی نظام اسالمی«. البته بسیاری از آن ها باهوش تر از آن هستند که اهداف سیاسی

خود و چشم اندازهای خیزش ژینا را صریحا در این عبارت عامیانه خالصه کنند؛ بلک66ه از ض66رورت دس66تیابی

»ملت ایران« به آزادی و حقوق بشر و حتی عدالت اجتماعی و نیز رفع ستم و تبعیض بر زن66ان و اقلیت ه66ای

اجتماعی س66خن می گوین66د. ام66ا داوری عاقالن66ه در م66ورد م66اهیت رویک66رد سیاس66ی آن66ان مس66لماً نبای66د در

جمله پردازی های گوش نوازشان متوقف گردد، بلکه می باید بر مسیر و شیوه ی تحق66ق این آرمان ه66ا متمرک66ز

–شود. برای نشان دادن تناقض میان داعیه ها و رویکرد واقعی آنان  برای اختصار کالم  تنها به سه مساله ی –
زیر بسنده می کنیم: 

- در فضایی که خیزش اعتراضی وارد فاز مبارزه ای بلندمدت شده )که باید به فال نیک گرفت(، آنان علناً ی66ا

تلویحا عدم پیروزی تاکنونی خیزش را ناشی از فقدان رهبری منسجم معرفی کرده، و حضور سیاسی خود را

پاسخی به این فقدان قلمداد می کنند. به رغم برجسته سازی برخی دالیل ت6اکیتکی، تأکی66د وی6ژه ی آن6ان ب6ر

مساله ی رهبری در این باور دیرینه ی راست گرایان ریشه دارد که مساله ی تعیین کننده در سیاست، ساخت و

ترکیب دولت حاکم است. پس، تا همین جا رویکرد نخبه گرایانه ی آنان به خیزش، تایی66دی ب66ر آن اس66ت ک66ه

آنان )جدا از تعارفات مرسوم( به فاعلیت سیاسی مردم6ان س66تمدیده ب66اور ندارن6د؛ س66تمدیدگان در به66ترین

حالت مستعد ایفای نقش »قربانی« هستند. درنتیجه، دموکراس66ی م66ورد نظ66ر آن66ان ن66یز در به66ترین ح66الت

نمی تواند چیزی بیش از یک نظ6ام پارلمانتاریس66تِی ص6وری ب6ا مح6وریت اص6ل نماین6دگی باش66د )جایی ک6ه

صالحیت نمایندگی در اختیار نخبگان است(. تأکید آنان بر ض6رورت همبس6تگی، به واق6ع تالشی س6ت ب6رای

تحمیل »وحدت کلمه« بر خیزش، تا شرایط برای ظهور رهبری مناسب، که شرط پیروزی ست، مهیا گردد.

- همه ی این نخبگان با آغوش باز از همراهی و مداخله ی قدرت های خارجی به عنوان شرطی ب66رای پ66یروزی

خیزش مردمی استقبال کرده اند. پس، در نظر آنان شر جمهوری اسالمی را می باید در ماهیت شرور حاکمان

آنان جست، که پیوندی با ماهیت بیدادگر مناسبات قدرت جهانی و خصلت استبدادپرور آن ن66دارد. تقاض66ای

این نخبگان از دولت های غربی آن است که آنان را به عنوان نمایندگان مردم به رسمیت بشناس66ند و از آن ه66ا

برای رسیدن به قدرت سیاسی حمایت کنند. یعنی آن ها از مبارزات مردمان ستمدیده )از پایین( و خصوص66ا

سازمان نیافته بودن این مبارزات بهره می برند تا در باالدست با قدرت مندان جهانی درب66اره ی سرنوش66ت آن66ان

معامله کنند. طبعا هزینه های این حمایت-معامله را مردمان ستمدیده نخواهند دانست، بلک66ه صورت حس66اب

آن را بعدها خواهند پرداخت )همان طور که هزینه های توافق تاریخی غرب با خمینی را پرداخ66تیم(. تف66اوت

در این است که دولت اسالمی هم اینک برای »دوام« قدرت خود به دولت  های روس6یه و چین آوی6زان ش6ده

است، و آنان برای »کسب« قدرت به عنوان بدیل دولت کنونی، به دولت های غربی دخیل بسته اند. 

- هیچ یک از این نخبگان تاکنون درباره ی چگونگی تحقق »بهروزی« و »عدالت اجتم66اعی« و نظ66ایر این ه66ا

سخنی بر زبان نرانده است، چه رسد به اینکه طرح و برنامه ی مشخصی را به عنوان مسیر بدیل  ارائ66ه نمای66د.

گویی درنظر آنان سپهر اقتص6اد در مجم66وعه ی عوام66ل س66ازنده ی س66تم ها و نارض66ایتی ها و مطالب66ات م66ردم

۵



 )یادآور جمله ی روح اهلل خمینی: »اقتصاد مال گاو و خر است!«(. در بهترین حالت تصور۶اهمیتی ثانویه دارد

آنان بر این اس66ت ک66ه مش66کالت و بحران ه66ای اقتص66ادی-معیش66تی م66ردم ناش66ی از فس66اد و رانت خ66واری و

ناکارآمدی نخبگان فعلی حاکم بر ایران است. درنتیج66ه، ب66ا ظه66ور نخبگ66ان ک66اردان و س66الم در ی66ک نظ66ام

دموکراسی متعارف، اقتصاد هم »آزاد« می شود و ب66ا پیوس66تن اقتص66اد ملی ب66ه اقتص66اد جه66انی )ب66ازار آزاد(،

مشکالت اقتصادی مرتفع می شوند. به واقع، این رهبران خودخوان66ده راه عالج اقتص66اد بح66ران زده ی ای66ران را

پیاده سازِی »درست« نسخه ی اقتصادی نولیبرالی می دانند؛ همان فرمول جادویی که در نظ66ر آن66ان ت66اکنون

دست کم به دو دلیل در جامعه ی ایران محقق نشد: یکی فس6اد حاکم6ان؛ و دیگ6ری قط6ع رابطه  ب6ا »جه6ان

آزاد«. آنان مدعی اند که با رفع این دو مشکل، اقتصاد ایران خودبه خود شکوفا خواهد شد.

 ک6ه مهم ت6رین حلقه ی۷در عیارسنجی داعیه های این ره6بران خودخوان6ده تنه6ا از س6ه مس6اله  ی6اد ک6ردیم

پیونددهنده ی  آنها در این است که سرنگونی نظام اسالمی بدیل وضعیت کنونی تلقی می شود. می توان نشان

داد که سه مساله ی یادشده از شالوده های مشترک دیگری هم برخوردارند، ازجمله: ب66اور ب66ه ج66دایی س66پهر

سیاست از سپهر اقتصاد؛ و نیز بی باوری به توان دگرگون ساز ستمدیدگان و قابلیت  آنان برای به دس66ت گرفتن

زندگی جمعی شان است. 

شاید همین نکات انتقادی برای برجسته سازِی این نکته ی محوری کفایت کند که چنین اپوزیسیونی به واق66ع

امتداد دولت کنونی در ظاهری متفاوت است؛ چرا که خویشاوندی اش ب66ا بنیان ه66ای س66ازنده ی دولت ح66اکم

بیش از تفاوت های میان آنهاست. اگر دولت اسالمْی فعلیت خیزش را س66رکوب می کن66د و می کوش66د مس66یر

تحقق بالقو گی های آن را سد کند، این اپوزیسیون پرهیاهو می کوشد بالقوگی های خیزش را مص66ادره کن66د و

از ریشه بخشکاند. مشکل اینجاست که هر قدر س66رکوب و قس66اوت دولت مس66تقر اف66زایش یاب66د، مس66یر این

اپوزیسیون برای تقلیل اهداف خیزش به »سرنگونی« هموارتر می گردد. فراخ66وان نماین66دگان این اپوزیس66یون

به همبستگی، به واقع فراخوانی ست به بازتعریف خیزش ژینا در همین قواره. 

جمع بندی: 

با نشان دادن امکانات و خطراتی که با فاز کنونی تداوم یابی خیزش ژینا پیوند دارند، قصد این نوش66تار تأکی66د

بر اهمیت مواجهه ی فعال و انتقادی با موقعیت سیال و شکننده ی خ66یزش اس66ت. مخاطب66ان این متن طبع66ا

نیروهایی هستند که در جبهه ی ستمدیدگان ایستاده اند و به حقانیت و بالقوگی های خ66یزش ژین66ا وفادارن66د.

دغدغه ی فوق بر این پیش فرض اساسی متکی ست که تداوم این خیزش، اگرچه فرصت ساز است، اما لزوم66اً و

به تنهایی ضامن پیروزی آن نیست. باید پذیرفت که همراهی انقالبی با این خیزش مستلزم پیکاِر همزمان در

دو جبهه است: پیکار رو به بیرون علیه جمهوری اسالمی به مثابه ی شر بالفعل، ی66ا پاس66دار کن66ونِی مناس6بات

سلطه و ستم؛ و پیکار رو ب66ه درون علی66ه نیروه66ایی ک66ه در عین مخ66الفت ب66ا جمه66وری اس66المی و داعیه ی

ش00اخص از دولتم جمعیت کشور زیر خطر فقر مطلق زندگی می کنند. )برآورد سو آمارهای دولتی حاکی از آن اند که بیش از یک 6
 میلی0ون توم0ان درآم0د۸ میلیون تومان درآمد ماهانه در تهران و ح0دود 1۵ خط فقر مطلق برای یک خانوار متوسط حدود عددی

ماهانه در سایر مناطق کشور است(.   

 مساله ی جنسیت و امر جنسی، مساله ی ستم ملی و رابطه ی مرکز-پیرامون( هم داعیه های آن00اناز منظرهای دیگری )مثل می توان ۷
 کرد. عیارسنجیرا 

۶



همراهی با خیزش )و حتی داعیه ی پای بندی به شعار »زن، زندگی، آزادی«(، فارغ از ه66ر نی66تی ک66ه در س66ر

داشته باشند، در مشی عملی شان مسیر پاسداری پسا-اسالمی از مناسبات سلطه و ستم را هموار می س66ازند.

با این همه، جنس این دو پیکار یکی نیست. چون اگرچه بر بستر مناسبات تاریخِی قدرت )جهانی و داخلی(،

در فضای درون خ66یزْش آرایش ق66وای کن66ونی به نف66ع راس66ت گرایان اس66ت، ام66ا پیک66ار رو ب66ه دروْن پیک66اری

ضدهژمونیک برای همراه سازی ستمدیدگانی ست که اغلب آن ها همزمان درمعرض ایدئولوژی و پروپاگان66دای

رسانه ای راست گرایان قرار دارند. جبهه ی راست گرایان بی گمان در کنار باد ت66اریخِی مواف66ق )نظ66یر حم66ایت

قدرت های خارجی(، از زیرساخت های قدرتمند رسانه ای برخوردار است. اما نقطه ی قوت مهم نیروه66ای چپ

برای پیوندیابی مؤثر با خیزش آن است که چشم انداز برآمده از دستگاه فکری و ارزشی آنان پیوند نزدیکی با

نیازها و مطالبات واقعی مردمان ستمدیده دارد؛ هرقدر هم که س66تمدیدگان - در مقط66ع کن66ونی - در بی66ان

دیدگاه ها یا مطالبات شان از دنیای فکری و آرمانی چپ بیگانه )یا حتی روگردان( باشند. بی گمان، راه ج66ویی

استراتژیک درباره ی نحوه ی مداخله ی ضدهژمونیک نیروهای چپ در خیزش ژینا سرفصل بسیار مهمی برای

بحث ها و هم اندیشی های راهبردی در گستره ی چپ ایران اس66ت. ولی به نظ66ر می رس66د یکی از ض66رورت های

عاجل برای پیشبرد م6وثرتر این پیکاره6ای ض6دهژمونیک، بازاندیش6ی درب6اره ی اَش6کال و امکان6ات آم6وزش

سیاسی توده ای و برداشتن گام های عملی درجهت تحقق آن باشد. در این راستا، ازجمله باید ب66ه تمهی66داتی

اندیشید که به پشتوانه ی آن ها هزاران رسانه ی کوچک علیه رسانه های بزرگ به حرکت در آیند. 

ما بسیاریم!

۱۴۰۱دی   

*   *   *
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