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های اعتراضی بوده ی امواج پیاپی حرکتصحنه 0731ی ی ایران از اوایل دههجامعه

برده است، خطا سر میبه« وضعیتی شورشی»تعبیری شاید حتی اگر گفته شود در به. است

 .نباشد

ای از توان تشخیص داد که با زنجیرهاین سه دهه سه موج بلند را میدر طول 

های جمعی کوچک و بزرگ اعتراضی و مطالباتی، اعم از سیاسی و صنفی و حرکت

 . اندهم پیوستهاجتماعی، به

 

 موج اول

  ۱۷۳۱فروردین  ۱۱تا  ۱۷۳۱از نهم خردادماه 
کوچک در شهرهای مختلف شورش بزرگ و  01ی زمانی نزدیک به در این بازه

مشهد، شیراز، زاهدان، زنجان، ارومیه، اراک، مبارکه، قزوین و . دهدایران رخ می

 . اندی اصلی این اعتراضاتشهر صحنهاسلام

رین تفرودست) ی فرودست و محروم شهری استها تودهی اجتماعی این شورشپایه

؛ (ییراتر بالای شکنندگی در برابر تغی بسیای کارگر با درجههای طبقهترین لایهو محروم

ی ریسک دست زدن به آتش آنانی که چیزی برای از دست دادن ندارند و قادرند هزینه

، بی ی کارگر استهایی از طبقهی اصلی جمعیت به حرکت آمده بخشبدنه. را بپردازند

. قاتی شفافبط طالباتی روشنی داشته باشد و هویتکه استراتژی، تاکتیک، برنامه و منآ

تر موردی را بتوان سراغ گرفت که در این دوره، جز در اعتراضات قزوین، شاید کم

 .ی متوسط در آن مشارکت پررنگی داشته باشدطبقه

ت و شده در ابعاد و سطوح مختلف اسهای انباشتبستر این دسته اعتراضات نارضایتی

ری محرومیت خلاصه کرد و نابرابرا در عبارت نابرابری و اگر چکیده شود شاید بتوان آن

 .ن دانستآطبقاتی را در کانون 
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ز شوک ناشی ا: محرک مستقیم این اعتراضات سقوط ناگهانی سطح زندگی بود

صلی هایی با هدف اسیاست. هاشمی رفسنجانیهای تعدیل اقتصادی دولت اجرای سیاست

 های طبقاتی وفهایی مستقیم در تعمیق شکاآمدبازتوزیع ثروت و درآمد و با پی

 .هانابرابری

بست و ها نطفه میصورت مقاومت و مقابله در برابر این سیاستاعتراضات ابتدا به

معمولاً با . شدکرد و رادیکالیزه میسرعت بار سیاسی پیدا میاما به. طبیعتی دفاعی داشت

ظام ن سرعت به اعتراض علیهگرفت و بهی متفاوتی تجمعی شکل میهای اولیهانگیزه

 پویایی درونی این اعتراضات. شدسیاسی و به چالش کشیدن مشروعیت آن تبدیل می

ر و سرعت به مبارزه برای تغییشد هر مبارزه برای بقا و هر تلاش برای ادغام را بهسبب می

 . خیزشی با مطالبات سیاسی بدل کند

. بودها در وجه غالب ارگانیک و درونی ها خودجوش و رهبری آنبسیج حرکت

داد می هم پیوندکرد و بهچه اجزای اتمیزه و منفرد جمعیت را حول خود کریستالیزه میآن

. شدهویت واحد طبقاتی که از شرایط عینی آنها ناشی می: توان هویت واحد دانستمی

دهی یک نقشی در بسیج و سازمانهای مدنی هیچاحزاب سیاسی، نهادهای صنفی و تشکل

های کارگری، معلمان، پرستاران، زنان، نداشتند و روشن است که تشکلها این حرکت

م ها پیشقدم نبودند و رسماً هتنها در این حرکتدانشجویان، حقوقدانان و نویسندگان، نه

 . ها بودندندرت حاضر به پشتیبانی از آنپیوستند، که حتی بهها نمیبه آن

شهرهای اقماری بود؛ مناطقی که میان  های شهرهاوها عمدتاً حاشیهجغرافیای خیزش

نیازهای مردم و تقاضاهای نظام ثروت و قدرت شکاف در حال گسترشی وجود داشته و 

 . کرده استتری نمود پیدا میها به نحو محسوسنابرابری در آن

در این دسته از اعتراضات در واکنش به سرکوب، پتانسیل بالایی برای توسل به 

کارگیری خشونت نه شاهد با این وصف، در به. داشته استخشونت متقابل وجود 
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تند و ایم که منطق سیاسی نسبتاً روشنی داشهای کور، بلکه با حرکاتی روبرو بودهشورش

 .دادندمراکز و نمادهای قدرت و ثروت و نابرابری را هدف تخریب و تهاجم قرار می

ای ز هرگونه امکانات رسانهافتادند و اها در سکوت کامل خبری اتفاق میاین حرکت

وسایل خبری و نشریات رسمی سکوت خود را حتی . رسانی مستقل محروم بودندو اطلاع

ها در مواردی هم که به یکی از این خیزش. کردندها حفظ میبعد از سرکوب این خیزش

ای نبود که نهادهای رسمی شدهها چیزی بیش از اطلاعات تحریفای شده، گزارشاشاره

 . اختیار قرار داده بود در

 

 موج دوم

 ۱۷۱۱تا خرداد  ۱۷۳۱از تیرماه 
دانشجویان تهران  3۷در تیر ماه : دهددر این فاصله، دو خیزش اعتراضی بزرگ رخ می

ی پلیس به کوی دانشگاه، و در ی سلام و حملهو تبریز در اعتراض به توقیف روزنامه

ریاست جمهوری در شهرهای تهران، اصفهان، ی انتخابات در اعتراض به نتیجه ۷۷خرداد 

د آباد، بابل، اراک، آستانه و ارومیه شاهمشهد، شیراز، قم، تبریز، کازرون، نیشابور، نجف

 ۷۷های پس از انقلاب، اعتراضات ی خیزشدر قیاس با همه. ای بودیماعتراضات گسترده

 عاشورای)ماه خرداد تا دی ماهه داشت که ازی برخوردار بود و عمری چندتربیشاز تداوم 

کشته  7۷براساس آمار رسمی صرفاً در در تهران . ادامه پیدا کرد( ماهششم دی –آن سال 

 . نفر بازداشت شدند 711ها نفر زخمی و ده

ی بسیج و های اولیه، نحوهی اجتماعی، محرکهای این دوره به لحاظ پایهحرکت

 .ها متمایز بودخیزشهدایت، و جغرافیای حرکت با موج پیشین 

ها و سازد و اعتراضها را در این دوره میی متوسط بدنه اصلی حرکتطبقه

های اصلی قدرت را آماج شان عمدتاً حول حقوق مدنی و سیاسی بود و کانونمطالبات
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ها در این اعتراضات تر شهری و ساکنان حاشیههای فرودستحضور توده. دادقرار می

 .نامحسوس بود

 بندی و گسترش اولیه از رهبری متمرکز و بسیج  ها لااقل در نطفهحرکتاین 

م های درون بلوک حاکشده برخوردار بودند و با قرار گرفتن در میان شکافدهیسازمان

 .شدنداز نوعی حفاظ امنیتی برخوردار می

ام کرد اصلاح نظی این اعتراضات دنبال میکنندهکه نیروی هدایتای خط سیاسی

 .چرخیدهای رسمی حول نافرمانی مدنی میو تاکتیک بود سیاسی

های خبری ای فراوان، پوششها از منابع رسانهاین حرکتبرخلاف موج نخست، 

 .های ارتباطی کارامد برخوردار بودندگسترده، و اهرم

های اعتراضی را به لحاظ سیاسی و رفتاری سرانجام این بار هم سرکوب خشن، خیزش

 ها به بدنه منتقله کرد و اعتراضات مردمی از رهبری آن جدا و هدایت حرکترادیکالیز

یزش یابد و خدر نهایت، اقدام جمعی به سمت توسل به خشونت متقابل گرایش می. شد

 .وردآل سربربرای اصلاحات سیاسی به شکل شورش برای مطالبات سیاسی رادیکا

 

 موج سوم

 ۱۷۳۱و آبان  ۱۷۳۱دی 

. بوده است 31ی ی نخست دهههای نیمهها بازگشتی به خیزشیاری جنبهاین موج از بس

های جمعی کوچک مقدمات این دو خیزش بزرگ در شمار متعدد اعتراضات و حرکت

مرداد )نیشابور : دادرخ می ۰1ی های ابتدایی دههو بزرگی تدارک شده بود که در سال

، ۰0مهر )، ارومیه (اعتراض بازاریان، اعتصاب و ۰0مهر )، تهران (، برعلیه گرانی۰0

، اعتصاب و ۰0مرداد )، تبریز (ی ارومیهشدن دریاچهاعتصاب و تظاهرات علیه خشک

، 07۰0)تهران و شمار دیگری از شهرها ( ، تظاهرات علیه گرانی۰0اسفند )، تهران (تحصن

تراضی ، تحصن اع۰0مهر )ی ورزنه ، منطقه(در اعتراض به حصر خانگی کروبی و موسوی



 7331-7310های اعتراضی شهری موج خیزشسه  6 

 ها حرکتو ده( ی آب و برق، در اعتراض به بالا رفتن هزینه۰0مرداد )، نهاوند (کشاورزان

هایی افزایی با یکدیگر، به صورت تمرینها در هماین تجربه. اعتراضی ریز و درشت دیگر

 .کردعمل می ۰۷و  ۰۹برای انفجارهای 

ن کند انتقال بحرابنا می های اعتراضی این دوره راچه بستر مادی و عینی خیزشآن

سقوط سریع و هراسناک سطح . بازتولید بخش عظیمی از جمعیت به بحران بقا است

ای میانی ههای گوناگون فرودستان، همزمان با ریزش شتابان لایهزندگی کارگران و لایه

طور عام فرادستان و فرودستان عمقی شود شکاف میان سرمایه و کار و بهموجب می

 .پیدا کند سابقهبی

ترین چنان محرومی فعال در اعتراضات در وجه غالب همی اجتماعی و بدنهپایه

ی هحضور طبق. وار در آن مشارکت داشتندهای نیروی کار بودند که اتمیزه و تودهلایه

ان یابی و رهبری هم چنمنابع اصلی بسیج و سازمان. ها کم رنگ بودمتوسط در اعتراض

ی بالاتری از تأثیرپذیری د اما نسبت به موج نخست شاهد درجهدرونی و خودجوش بو

 . بیرونی بودیم

محکوم  و تربیشهای کم یکسان و در مناطقی با محرومیتوها بیشجغرافیای حرکت

 . متمرکز بود تربیشهای به نابرابری

ی نخست متمایز های اعتراضی را از دورهاما چند تفاوت عمده موج سوم خیزش

 : دسازمی

ت که رسانی و ارتباطی اسای و اطلاعیابی و منابع رسانهمنابع بسیج و سازمان -نخست 

های اجتماعی در این دوره اینترنت، ماهواره، تلفن همراه و شبکه. کندتحولی کیفی پیدا می

 نی  های تلویزیودر عین حال، شبکه. گذارندای در اختیار میهای ارتباطی تازهسازوکار

ی ه محاصرهتنها بدر مجموع، نه. تر دارندتر و پربینندهکشور وجود فعال و گسترده بیرون از

دهند، بلکه نقش مهمی نیز در ایجاد هماهنگی میان ها خاتمه میخبری این حرکت

 . کنندتظاهرات پراکنده بازی می
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گر نه اها، های پراکنده و متعدد حرکتمدد همین امکانات، قطع ارتباط میان کانونبه

 . شودناممکن، اما بسیار دشوار می

ها، تا صدها محله و منطقه و کند و از دهی اعتراضات نیز تحول کیفی پیدا میدامنه

های میلیونی را همزمان و توده (۰۷منطقه در سال  ۰11به گزارشی تا )پوشاند شهر را می

 . آوردبه حرکت در می

جوانان بیکار و دارای تحصیلات عالی در ترکیب در قیاس با سه دهه پیش، وزن بالای 

یار ها به سطح کیفی بسرهبری درونی و ارگانیک حرکت سبب شده ،جمعیت معترض

های یکی و شیوهتاکت تربیشهای ای فراهم شود برای خلاقیتبالاتری ارتقا پیدا کند و زمینه

 . های سرکوبتر مقابله با سازوبرگمبتکرانه

بندی رویکرد سیاسی رادیکال دارند و بلافاصله با راحل نطفهها از همان مخیزش

 .شوندهای اصلی قدرت به چالش گرفته میبندی هر تجمعی کانوننطفه

« سلبی»گیری سیاسی مسلط نفی نظم سیاسی موجود و ها جهتکه در این اعتراضبا آن

ها ننیز در آ« یاثبات»های های محدود و گذرایی از برخی گرایشاست، با این وصف رگه

ات غهایی از جمعیت برای تأثیرپذیری از تبلیهایی از آمادگی بخششود که نشانهظاهر می

شور بوده ای خارج کهای تلویزیونی ماهوارهبیرونی و استعداد کانالیزه شدن توسط شبکه

 . است

تری از منابع عمومی صرف تقویت ی دهه گذشته بخش هرچه بزرگطی سه

ها و ساختارهای انتظامی و امنیتی شده و این ساختارها از جدیدترین فناوریهای سازوبرگ

نظماً ها مها پیوسته بازنگری و بافت نهادی آنساختار سازمانی آن و ابزارها برخوردار و

و  آموزش آن پیگیرانه بوده وروزتر شان بهبازسازی و پرسنل آن پرشمارتر و تجهیزات

تر باشد، با این وصف شدت ها هرچه بالاوم آمادگی آنکوشش شده با مانورهای مدا

اطقی تا جایی که در من. های اخیر آنها را غافلگیر کرده استانفجار و گستردگی خیزش

دادند و جز از طریق به صحنه آوردن تقریباً تمامی و مقاطعی حتی کنترل را از دست می
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را  توانستند اعتراضاتنهری امکانات موجود و گاه حتی تن دادن به یک جنگ واقعی ش

 . مهار کنند

*** 

 

 

هایی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ریشهای از معضلات و بحرانآمیزه

اد ساختاری ها و فسها، تبعیضها را فراگیر ساخته و بر نابرابریاشاره دارند که نارضایتی

شدگی فراگیر شود و خیانتحقی و عدالتی، و بیاند حسّ بیو سبب شده دامن زده

های اعتراضی در بخش عظیمی از جامعه های ذهنی و روانی به اقدامصورت محرکبه

 .منتهی شود

ی ایران را به درون یک ها جامعهها و محرکاین معضلات، بحران یوقفهتشدید بی

 یوضعیت انفجاری فرو برده تا جایی که، هر مسئله و مشکل اجتماعی و سیاسی و اقتصاد

زدنی به یک بحران حاد و نهایتاً به اعتراض اجتماعی را دارد که در چشم برهماستعداد آن

 . و شورش بینجامد

در چنین وضعیتی هر اقدام جمعی مستقیم و مستقل که با هر انگیزه و هر هدف و 

ار ا اختیای از اقدام رای پیدا و هر تاکتیک و شیوهای آغاز شود و هر راستای سیاسیخواسته

 .شودناگزیر به رویارویی با نظم سیاسی و توسل به خشونت و شورش منتهی میکند، به

علت این امر روشن و جمع جبری شماری از علل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 

 .ساختاری است

زمانی که بحران اقتصادی . هستیم عد اقتصادی و سیاسی شاهد نوعی انسداددر بُ

مسدود ساخته و امید نسبت به هر گونه بهبودی را در شرایط انداز هرگونه گشایشی را چشم

های ملیونی به یأس بدل سازد و ساختارهای سیاسی دچار انسداد زیست و معیشت توده

ه با ها گشوده نباشد، زمانی که مقابلی نارضایتیکامل باشد و منفذی بر روی بیان آزادانه

ها، و مداخله در وضعیت برای تغییر و تفشارها و تنگناها، اعتراض به عملکردها و سیاس
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اصلاح شرایط از مسیرهای قانونی و مجاری نهادی رسمی مطلقاً ناممکن باشد، چنین 

 . رسدوضعیتی ناگزیر به نظر می

های ناشی از نابرابری و تبعیض جنسی، قومی، عد اجتماعی، انباشت ناخرسندیدر بُ

الگوها  تضاد میان اصول و. انفجاری یافته استملی، مذهبی و زبانی مهارناپذیر شده و ابعاد 

شدت های فرهنگی و فکری جامعه، بههای فرهنگی و رفتاری رسمی با دگرگونیو ارزش

های فرهنگی و اجتماعی نظم مستقر را در تلاش برای مهار سرکشی. بحرانی شده است

. ته استزیر ساختوسل به یگانه و آخرین ابزار حکمرانی، یعنی ابزار قهر و سرکوب، ناگ

زده،  ها دامنها و سایر اقلیتناگزیر به نارضایتی زنان، جوانان، اقوام و ملیتاین نیز به

 .ترکرده، و بر پتانسیل شورشی جامعه افزوده استهای اجتماعی موجود را فعالگسل

یر های فراگهای فراگیر کارگری و غیبت نهادهایعد ساختاری، نبود تشکلدر بُ

ر به سمت ناگزییافته را دشوار ساخته و بهای سازمانگونهدام جمعی اعتراضی بهاجتماعی اق

سهم روزافزون جمعیت . های کوچک و جدا از هم درآورده استتجمعی از افراد و گروه

م و رسمی در ترکیب جمعیت محروم و ناراضی، یبیکار و محروم از داشتن اشتغال ثابت، دا

جمع ها و اقشار لاجرم به تکنشگری اعتراضی این گروه شودعامل مهمی است که سبب می

ها محدود و به رویارویی با پلیس ضد شورش کشانده در فضاهای عمومی و تصرف خیابان

ای یابی آنها در هر یک از اشکال صنفی، شغلی و حرفهتوجه داشته باشیم که سازمان. )شود

 (با موانع جدی روبروست

اگر بگوییم اعتراضات ممکن است مهار شود، اما در چنین شرایطی خطا نیست 

یند، اما نشتواند فروتا هنگامی که دریا توفانی است، یک موج می. تواند تمام شودنمی

 .تواند موج دیگری را در پی نداشته باشدنمی

های اعتراضی ها نیستند، بلکه مفروضات خیزشجا بیان شد پرسشتأکیداتی که تا این

 .استی اخیر سه دهه
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دیالکتیک مبارزات فردی و جمعی، خرد و کلان، خیابان و پشت : ها بسیارنداما پرسش

خیابان، محلی و سراسری، صنفی و سیاسی، محیط کار و محیط سکونت، منابع بسیج و 

های سیاسی، پویایی درونی، درجات تأثیرپذیری و تغییرپذیری، یابی، فرصتسازمان

  .ها و دورنماها و امواج بعدیسرانجام افق …گی، ودرجات تأثیرگذاری و تغییردهند

ها را سر  باز ایستادن نیست، تنها حول یکی در بحث حاضر با این فرض که این موج

های تواند در انتظار امواج بعدی خیزشکدام دورنماها می: کنمها مکث میاز این پرسش

 مردمی باشد؟

به  شودکنم خلاصه میعزیمت می چارچوب نظری که در پاسخ به این پرسش از آن

که یک خیزش اعتراضی فراگیر نه یک پدیده که یک فرایند است؛ موجودیتی است این

ان های دائم میثر از کشاکشأسیال است و مت. ؛ ساحتی میان بیم و امید«شدن» در حال

که  هاییدر نوسان است میان نیروها و انگیزه. ون و گاه متضاد درونیگهای ناهمگرایش

از هر جا و به هر نحو که آغاز . کننددارند و سد میبرند و موانعی که بازمیبه پیش می

ت های آن تابعی اساندازها و چشمگیریجهت. کند لزوماً پایانی مقدّر در انتظارش نیست

اً تابعی ی خارجی، و نهایتشوندهتغییر داخلی و تأثیر شرایط دگرگوناز توازن قوای قابل

 .چگونگی روابط میان عوامل ذهنی و عینی است از

. های دی و آبان صادق استهایی از نوع خیزش، در مورد حرکتتربیشاین همه، 

ها و ای از حلقهی ساختاری افقی گسترش یافتند و بربنیاد شالودههایی که بر پایهخیزش

وانند به تو میکنند رشد می« های روندهریشه»شدند، شبیه های کوچک و بزرگ بنا هسته

ترش، با مدلی از پیدایش و گس. ای شتابان تکثیر شوندگونههر سو حرکت کنند و گاه به

ری اند و نه لزوماً زیر نفوذ هژمونی یا رهبمراتباجزاء خودفرمان و روابطی که نه تابع سلسله

 وییوسنه سمت( بندی و مراحل نخست تکوینلااقل در نطفه)در چنین ساختاری . واحد

 تزلزلها و رفتاری یکسان و بیتوان شعارها و خواستواحد و ثابت وجود دارد؛ نه می

 . انتظار داشت
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های اخیر سرشار است از ظرفیت و محدودیت، قدرت و ضعف و اعتراضات سال

ید، های بعدی اگر از پا درنیابه همین ترتیب خیزش. اندازهایی بسیار در چشمروشنسایه

های قشن تواند انتقال باشد به بازیگرانی متفاوت با طیفی ازها میآندورنماهای مقابل 

گیری شود گوناگون، از بسنده کردن به ایفای نقش یک کارگزار تغییر سیاسی که قالب

زنی و تغییر در ساختار قدرت حاکم و نهایتاً حفظ آن تا افتادن به دام در خدمت چانه

های جهانی، تا تسلیم شدن به جهت منافع قدرتهای ادغام، تا کانالیزه شدن در سیاست

چند  های منقطع و ناپیوسته، که برایایفای نقشی نیابتی، تا افتادن در دور باطل حرکت

و سرانجام تا خیز برداشتن به سمت فاعلیت گذار . لحظه شعله بکشد و خاموش شود

 .ساختاری، فاعلیت گذار تاریخی در جهت آزادی و برابری

ر قدر ذهنی و غیها همانن چندگانه، طرد و انکار پیشاپیش این خیزشبا افقی چنی

ن به زده در تأیید و اثبات و قایل شدنمایی شتابدفاع است، که شیفتگی و بزرگقابل

 .وسویی روشن و امیدبخشسمت

کنم که اندازهای چندگانه، در ادامه این پرسش را طرح میدر چارچوب همین چشم

های اعتراضی به یک جنبش سیاسی و ساختاری یک امکان واقعی آیا، عبور از خیزش

 است؟ 

 !و هم خیر است ترین کلام هم آریپاسخ در فشرده

ها غلبه کند و خیر؛ ها و موانع و چالشها و ضعفآری؛ اگر قادر باشد بر محدودیت

 اگر جز این باشد که هر دو گزینه محتمل است

ی بسیار پیوستههمهای بهای از متغیرت پیچیدهدر بررسی چنین امکانی، وارد معادلا

وان این بندی، شاید بتسازی و طبقهبنابه ضرورت تحلیلی، و به منظور فشرده. شویممی

 . هایی در چهار گروه متفاوت فهرست کردفرضها را بتوان در قالب پیشمتغیر

برای یک بررسی ای تواند پروژهها، به باور من، خود میشرطهریک از این پیش

 .مستقل باشد
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که این: مهارشدگی استو توان مقابله با « تداوم»شرط مهم نخستین پیش

های گذشته فراتر روند و در انفجار خشم های مردمی بتوانند از تکرار تجربهحرکت

ی ربهعنوان یک تجو نهایتاً به ی روانی عمل نکنندخاموش نشوند و صرفاً در نقش تخلیه

 .دی مبارزاتی مردم ثبت نشوخورده، با عوارض روانی و سیاسی منفی در کارنامهستشک

ها هایی است که تاکنون توانسته خیزشی سازوبرگجا مجموعهچالش بزرگ در این

 .هاستنی مقاومت در برابر آمهار کند و نحوهسرکوب و را 

درونی  انسجامای از یافتگی و رسیدن به درجهشرط سازماندومین پیش

ای از ها با درجهوار حرکتی تودهیعنی، بدنه :و همبستگی طبقاتی است

های درونی با نوعی تمرکز و همبستگی ها و شکافیافتگی همراه و پراکندگیسازمان

 . درونی توأم شود

ی ها کافی است نگاهی کنیم به ترکیب طبقاتی بدنهشرطدر اهمیت این پیش

 تنها از درون فاقدهای اصلی آن نهترکیبی که بخش. به بعد ۰0ز اعتراضات، خصوصاً ا

. بیندیافتگی و انسجام است، بلکه در میان خود نیز از نبود پیوندهای لازم آسیب میسازمان

 .دستان شهری، جایگاه کانونی را داردشکل، تهیی بیدر این ترکیب جایگاه توده

ا سه دهه ب. برای بازگشت به خیاباناین بخش در انتظار یک فرصت سیاسی است 

مرور کادرهایی را پرورش داده، به وخیز از آزمون و خطا، بهتجربه، در مسیری پر افت

نواع کمک ااند بهی آن توانستهسطح مهمی از ارتباطات دست یافته و اجزای پراکنده

. ر کنندگسسته، برقرا، البته ناپایدار و های واقعی و مجازی میان خود نوعی ارتباطشبکه

 .های عملی و تاکتیکی مهمی را برایش فراهم ساخته استاندوختهتمرین این سه دهه 

. کنندهای مادی و اجتماعی تغذیه میچنان بنیانران آن را همتراز همه، نیروی پیشمهم

انه رادستمهار و هدایت فسادگی قابلست که حرکت این بخش بهگر آنها بیاناین واقعیت

 . نیست

تواند ای دارد که تاکنون منفعل مانده و میدست شهری عقبهی تهیافزون بر این، توده

اما، این بخش . آید و توازن قوا را در جهت یک تحول ساختاری برهم زندبه حرکت در
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 ونهگچه: ماند کهاین سؤال باقی می. نایافته استهمچنان پراکنده و اتمیزه و سازمان

ی جهت و همبستهدهی هماین معضل غلبه کرد و راهی برای بسیج و سازمانتوان بر می

 : شودها پرسش دیگر دنبال میاجزای درونی آن یافت؟ پرسشی که با ده

ها طور مشخص به کدام بخششکل بهی بیکه بدانیم این تودهاین -

 شوند؟های مختلف تجزیه میها و گروهو لایه

ی شخص هر بخش، گروه، یا لایهکه معضلات و مطالبات ماین -

 معین کدام است؟ 

ها و مطالبات که چطور ممکن است حول این خواستاین -

هم تر بهی وسیعدهی کرد و در یک شبکهمشخص هر یک را جداگانه سازمان

 ها؟ها و سازوکارپیوند داد؟ با کدام شیوه

های ها و گروهها و بخشکه کدام منافع مشترک میان لایهاین -

 هادستان شهری وجود دارد؟ در چه اشکالی و حول کدام خواستمختلف تهی

ی فراگیر بسیج کرد و در توان در یک حلقهها را میو مطالبات همگی آن

 همبستگی با هم سازمان داد؟

 

ول این بخش در ط. تر نیروی کار استیافتهموضوع مهم بعد بخش پیشرو و سازمان

ار اقتصادی و بگاه در برابر تشدید وضعیت ستمنشسته و هیچهای گذشته هرگز از پا ندهه

این واقعیت را تقویم مبارزات کارگران، معلمان، پرستاران، و . اجتماعی منفعل نبوده است

نونی، در شرایط ک .های اخیر ثبت کرده استبازنشستگان و زحمتکشان دیگر در سال

ر ی سیاسی و افزوده شدن بصحنهتر این بخش در حضور فراگیرتر، استوارتر و رزمنده

 . ها یک امکان واقعی استی نفوذ و تأثیر ان بر سایر بخشدامنه

ی نهاند به عمق بدهای موجود در این بخش هنوز نتوانستهاز تشکلاما بخش بزرگی 

 .های ساکن و منفعل خود را پوشش دهند و به حرکت درآورندخود راه پیدا کنند و بخش
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 نیافته مانده است و شاهد بسط افقیهای این بخش سازمانبزرگی از ظرفیتهنوز بخش 

 . ها در مراحل جنینی هستیمتشکل

ها نقش تنوکم روشن، در اغلب تجمعات اعتراضی نههنوز این بخش، به دلایلی بیش

کننده نداشته، بلکه، اگر نیز حضور داشته، این حضور محسوس نبوده کننده و هدایتبسیج

این پرسش مطرح است که شکاف موجود میان حرکات این بخش با اعتراضات . است

یبانی پشتتواند پر شود؟ ایجاد هماهنگی و هممی گونهچههای محروم شهری خیابانی توده

گذرد؟ آیا این بخش قادر از چه مسیری می شدن آنمیان این حرکات و به نوعی همبسته

 های اعتراضی خودجوش شهری پر کنند؟ کتخواهد بود خلاء رهبری متمرکز را در حر

های آتی های میانی در تحولات سیاسی و در جنبشی متوسط و لایهنقش طبقه

ر حال سرعت دهر چند این طیف تحت تأثیر بحران حاد اقتصادی به. انکارناشدنی است

ی ی فقر و فرودستی اخیر، بخش بزرگی از آن به ورطهتجزیه است و در همین یک دهه

ها اند، اما این تحول لزوماً به معنی پایان یافتن تزلزلات ذهنی و سیاسی آنسقوط کرده

فیت حرکت واسطه در ستیز طبقاتی بر ظرو لزوماً به معنای آن نیست که به شکلی بی. نیست

 .ی کارگر بیفزایندطبقه

ها آن چرخشاند، اما ی گذشته به لحاظ سیاسی رادیکالیزه شدهها در یک دههاین لایه

ای برای به سمت رویارویی کامل با نظم مستقر به چه معنی است؟ و با چه نقش کنشگرانه

: ی رشد داردها زمینههایی در میان آنها همراه بوده و خواهد بود؟ چه گرایشآن

بهتر و  ایمشارکت در اقدام مستقیم و حرکت فراگیر مردمی از پایین برای بنای جامعه

های های خارجی و ترویج این نظر در میان تودهی قدرتخیل بستن به مداخلهتر؟ دانسانی

 رشد؟ یا متوسل شدن به نظامیانداری سکولار درحالمحروم و برای رسیدن به یک سرمایه

 نظم کنونی؟ و دفاع از نوعی تجدیدساخت

ی قهترطبهای مرفهی مشارکت اعتراضی بالاست، لایهدر شرایط کنونی که هزینه

تری برای مشارکت اعتراضی متوسط که چیزهایی برای از دست دادن دارند رغبت کم

ه توانند بو کاهش ریسک مشارکت، آنان می هااما، در صورت فراهم شدن فرصت. دارند
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 های اعتراضی داشته باشند و احتمالاً تأثیراتیحرکت درآیند و حضور پررنگی در حرکت

  .ها و شعارهای عمومی خواهند داشتسیاسی و خواست هایگیریکننده در جهتتعیین

ر و به ی کارگی غیرفعال طبقهشرط نقب زدن به ذخیرهسومین پیش

 . ها و تحقق این پتانسیل عظیم استصحنه آوردن آن

ی ی بسیج افقی و عمودی نیروی کار گسترش پیدا کند و در هر شاخهکه دامنهاین

روی ی نیماندههای ساکن و منفعلهای آنها بخشو لایهی سطوح شغلی یا اقتصادی و همه

هایی کتواند محردر این صورت، کدام مطالبات می. کار به کارزارهای طبقاتی بپیوندند

تواند در به حرکت در اوردن این اجزاء منفعل کارآمد ها میمناسب باشد و کدام شیوه

 باشند؟

طبقاتی، غلبه بر گاهی سیاسی و آشرط ارتقای چهارمین پیش

 .های ذهنی و توهمات سیاسی استمحدودیت

تواند بستر مساعدی برای ادغام و کانالیزه شدن عاملی که ناتوانی در غلبه بر آن می

های امپریالیستی یا های اعتراضی فراهم سازد و راه را برای سوار شدن قدرتحرکت

 . نها هموار کندآارزات ها مردم محروم و مببر نارضایتی های مختلفجناح

سنه وقتی مردم گر. قدر حیاتی است که رفع تهدید سرکوبغلبه بر خطر ادغام همان

ی آنان هم خوردهکنند، یک دوجین دشمنان قسمآمده اعتراض میجانشده و بهو غارت

ت کافی اس. ها برای خود کلاهی بدوزندشوند و مترصد که از نمد نارضاییبه صف می

 . ها دامن بزنندهای ذهنی مردم خوب وارد شوند و به گمراهیاز شکاف بتوانند

کشی است، چند صباحی هم در همراهی با اعتراض جماعتی که تخصص آنها بهره

واری گرفتن از اند برای سالبته وقتی گمان کنند فرصتی یافته. شوندقربانیان خود ظاهر می

 .شناسندنگ نمیدست حتی دلیلی برای درنیروی حرکت مردم تهی

ند صاحبی هستهای بیاند، گلهدر واقعیت نگاه آنان، مردمی که دست به طغیان زده

 ای داشته باشند؛ با کداممهم نیست این جماعت چه کارنامه. راه ظهور یک چوپانبهچشم
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کافی  .ی سیاسی، کدام بنیاد فکری و کدام عملکرد اخلاقیتعلق اجتماعی، کدام پیشینه

تی و های امپریالیسدر این سودا، متوسلان به قدرت. فریبی تردست باشندردماست در م

اش چند مایه. های شاهان پهلوی همه استعداد دارندوترکههای داخلی و تخمبرخی جناح

انداز کن و پاساعته و مشتی کارچاق ۴۲ی تلویزیونی صندوق اسکناس و یکی دو شبکه

 .سیاسی است

 

*** 

یعنی  شرطیابی به نخستین پیشهای دستی راههایی دربارهزنیگمانبه  پایاندر 

 آشکار است که وقتی با انسداد سیاسی. پردازمو سرکوب می« مهار»و چیرگی بر « تداوم»

ایم، کنترل جامعه به کمک سازوبرگ سرکوب به مواجه« اصلاح»و عدم امکان توسل به 

کند تعمیق بحران نیز این شرایط را تشدید می. شودی حکمرانی بدل میترین شیوهاصلی

 ترساندن از سرنوشت لیبی و :و پروپاگاندای چاشنی آن هم ایجاد هراس از آینده است

اد هایی در حقیقت استمرار انسدپاره شدن و تجزیه و دیگر افقتکه. یمن و عراق و سوریه

 . باشدتواند داشته ها میساختاری سهم مهمی در پیدایش احتمالی آن

ن در چنی. است آنهای ترین راهکار افزایش هزینهبرای مقابله با این تهدید مبرم

 بنابراین،. شودی توسل به زور و خشونت با تزلزل و تردید مواجه میشرایطی اراده

که  ست به نحویی مقابله با آن برهم زدن معادلات سود و زیان آنترین وسیلهابتدایی

موضوع مهم دیگر خنثی کردن تأثیر . ساخت تربیشاعتراضات را هرچه  «مهار»های هزینه

ای معکوس کردن جهت فشار روانی به چنین معادله چارچوبدر . فشارهای روانی است

تردید نباید داشت که باید . گران استهدف مهمی برای خیزش مهارکنندهسمت نیروی 

ی نهاند برای ریزش بدفراهم ساخته های ارتباطیویژه دستگاهاز ابزارهای متعددی که به

 .دستگاه سرکوب بهره برد

نفس مقاومت خود موضوعی است با ظرفیت بالا برای به حرکت در آمدن و بسیج 

 هایی که امروز در اشکالاین واقعیتی است که بسیاری از کارزارها و حرکت. اعتراضی



 

 
 

 مهردادردشیر ا 03

تر و های گستردهبرای حرکتاند و قابل انتقال به الگویی پراکنده دارد از این مقوله

 .اندها فراواننمونه. رتبادوام

ها و اشکال اعتراضی نیز ضروری است و در این میان ها و شیوهتنوع بخشیدن به عرصه

پیوند بخشیدن حرکت در خیابان و حرکت در پشت خیابان، مبارزات در محل کار با 

ی اقدام جمعی شکال پرهزینها. همراهی فشرده با مبارزه در محل سکونت ضرورت دارد

ی کار تر فرد و گروهی در میان تودهتر عمل فردی توأم شود، کماگر با اشکال کم هزینه

ا ای برای مشارکت پیدماند که متناسب با توان و آمادگی خود عرصهو زحمت باقی می

 .نقشی برای خود نتواند تعریف کند نکند و

گیر شوند و در جغرافیا و اشکال معینی به نهای محدودی زمیاگر اعتراضات در شیوه

تردیدی نیست که میان مردمی که برای بر هم . مهار استراحتی قابلمحاصره درآیند، به

شان هایی که علت وجودیگذارد و سازوبرگزدن نظم موجود پا به میدان مبارزه می

گری دیبقای یکی در گرو عدم : حفظ نظم موجود است نسبت معکوسی برقرار است

هایی برای به محاصره درآوردن و از پا درآوردن اگر نتوان پیگیرانه و خلاقانه راه. است

 .ها یافت، خود باید آماده باشد که دیر یا زود محاصره شود و از پا درآیداین سازوبرگ

خیزشی که در این مواجهه پیشروی نکند، عقب . اگر نسوزاند، خود سوزی کرده است

شکاف ایجاد نکند دچار شکاف . محاصره نکند محاصره خواهد شد. خواهد نشست

 . و شکست ندهد شکست خواهد خورد. خواهد شد

های جمعی ناتوان باشند از مانورهای هوشیارانه تاکتیکی و انعطاف در اگر حرکت

تنها به مدد . شودهای مهار اعتراضات کارآمدتر میهای اقدام، کارایی سازوبرگشیوه

ها توان این سازوبرگهای بسیار کوچک و بی شمار متعهد میای از هستههمهندسی شبک

 . را ناکارآمد ساخت

نین چ. وجو کردخوردن کیفی توازن قوا جستالبته، پاسخ قطعی را باید در برهم

ی به همه زدنهای بالقوه و نقبی ظرفیتوضعیتی نامیسر است، مگر از طریق بسیج همه



 7331-7310های اعتراضی شهری موج خیزشسه  01 

تلاش مستمر  .بخشیطلبی، و رهاییطلبی، برابریهمبستگی، حق منابع خلاقیت، جسارت،

های منابع حرکت: اما شرط کافی جای دیگری است. در این جهت شرطی لازم است

ای سرشار از های رنگارنگ در جامعهاند به جغرافیایی که از شکافمردمی متعلق

ی که جغرافیای. لبریز استای و شغلی و قومی و جنسی و مذهبی و زبانی های حرفهگسل

 . های مردمی داشته باشدتواند تأثیری دوگانه بر حرکتمی

 امری که موفقیت در آن دستیابی. ها استها و شکافشرط کافی، عبور از این گسل

در این  ناتوانی در همان حال که. ناپذیری خواهد بودبه یکی از منابع توانمندی و شکست

زش ها اگر به سود خیها و شکافچرا که این گسل. باراشد و زیانتواند پر هزینه بامر می

ار گرفته کشان بهتوانند به زیانسهولت میبه. مردم فعال نشوند، لزوماً خنثی نخواهند ماند

ه های عینی همان اعتراض را در برابرشان بشوند و تا جایی فعال بشوند که بخشی از پایه

 .نظم در استفاده از آن استعداد فراوانی داردماشین کنترل که امکانی . صف کنند

کار افراطی اعم از مذهبی، ناسیونالیستی، های محافظهبسیار جنبشدر گونه که همان)

 (. ایمقومی، جنسی، نژادی و پوپولیستی دیده

زنند و نیرویی که در برابرشان قرار گرفته است در دو آنهایی که دست به اعتراض می

اش عبور از این اردویی که شرط پیروزی. اندی اردو زدههای اجتماعسوی شکاف

ترکردن و فعال هاست و اردویی که شرط ماندگاریش عمیقها و مهار این گسلشکاف

ن راه طرفی به آدر کلامی فشرده، این جغرافیا قلمرویی است که بی. ساختن آنها است

 .ندارد

امیسر ها نبه رسمیت شناختن آنها، جز در مسیر ها و گوناگونیهمبسته کردن تنوع

است که  یافتنیها، تنها زمانی دستی منابع و ظرفیتایستادگی با اتکای به همه. است

پوشانی این ضرورت در عمل به معنی هم. ها به واقعیتی عینی نزدیک شودهمبستگی تنوع

 در گرو آن که همبستگی مشروط. خوردگی مطالبات عام و مطالبات خاص استو گره

 . عههای متکثر موجود در جامهای هویتگونیها و گونهشود به رسمیت یافتن تمامی تنوع

 


