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با خیز قدرت طلبانه ی سلطنت خواهان چه کنیم؟

۱۴۰۱دی |  کارگاه دیالکتیک 

در این نوشتار کوتاه به این پرسش می پردازیم که در موقعیت حاضر چگونه می توان در وفاداری ب��ه: مقدمه

تص��ور. ، با خیزش ژینا همراه شد و به حیات و سرزندگی آن کم��ک ک��رد«زن زندگی آزادی»مضمون شعار 

یکی مردمان مع��ترض: رایج و عمومی آن است که در این خیزش دو نیروی عمده روبروی هم قرار گرفته اند

و ناراضی و ستمدیده، و دیگری نظام سیاسی مستبد و جباری که جز انقالْب هیچ امکانی برای تغی��یر ب��اقی

از آنجا که دولت اسالمی مستقر طی حیات ننگین اش نه فقط خواسته های مردمان ستمدیده،. نگذاشته است

 نخس��ْت چ��نیننگاهبلکه وجود آنان را انکار کرده و اعتراضات شان را همواره با سرکوب عریان فرونشانده، در 

رژیم اسالمی در معنای واقعی کالم، راه نفس کشیدن را بر اکثریت فرودس��ت. تصوری معقول به نظر می رسد

رویدادهای نفس گیر چهار ماه خیزش ژینا نیز به روش��نی نش��ان داده ان��د ک��ه بین دولت و. جامعه بسته است

.اکثریت جامعه شکافی آنتاگونیستی وجود دارد که پیکار جاری را ناگزیر تا سر ح��د نه��ایی اش پیش می راند

اما مس��ئله ی اساس��ی. فرآیند پیکاری که جریان دارد و آنچه در پیش است، بی گمان یک فرآیند انقالبی ست

این نوشتار می کوشد نشان  دهد که حی��ات خ��یزش. این است که محتوای این فرآیند چگونه تعیین می شود

وابسته به کیفیت محتوای آن است؛ و- جدا از ضرورت ایستادگی و پیشروی در برابر دستگاه سرکوب - ژینا 

از این منظ��ر، متن. اینکه تعیین سمت وسوی این محتوا، خوْد محل ستیز نیروه��ای سیاس��ی متع��ارض است

دف��اع از افق ه��ای)حاضر بر ضرورت مشارکت فعال نیروهای چپ انقالبی در تع��یین محت��وای خ��یزش ژین��ا 

.تأکید می نماید و برخی داللت های سیاسی و عملی آن را برمی شمارد( رهایی بخش آن

قیام ژینا همچون پهنه ی پیکارهای هژمونیک. ۱

با نگاهی وسیع تر به میدان پویای تالش هایی که با قیام ژینا پیوند دارند، درمی یابیم که به موازات پیکارهای

.عمومی علیه رژیم حاکم، در درون جبهه ی ناهمگون پیکارگران با دولت نیز پیکاره��ای ح��ادی جری��ان دارد

محت��وای این فرآین��د( ی��ا تاثیرگ��ذاری بر)هدف آگاهانه یا تلویحی این پیکارهای درونی، تالش برای تعیین 

نخستین و علنی ترین نمود این پیکاره��ای درونی در ح��وزه ی روی��ارویی ش��عارها در اعتراض��ات. انقالبی ست

، یا«زن، زندگی، آزدی»با شعار « مرد، میهن، آبادی»برای مثال، در تقابل شعار . خیابانی به مشاهده در آمد

۱
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ه��ر جفت از این«. ۱مرگ بر ستمگر، چه ش��اه باش��ه چ��ه ره��بر»در برابر شعار « رضا شاه روحت شاد»شعار 

ب��روز. به اسم رمز دو افق سیاسی متعارض بدل شدند( عمدتا در خارج کشور و فضای مجازی)شعارها بعدها 

مثال ب�ا انگ�اره ی)این دست تقابل ها در پهنه ی خیزْش نه تصادفی و ح�ادث  اس�ت، و ن�ه قاب��ل چشم پوش�ی 

پی��دایش و دوام این تنش ه��ای درونی، توام��اْن هم بازتابی س��ت از تفاوت ه��ا و(. وح��دت و همبس��تگی

ناهمگونی های موجود در درون جبهه ی ستمدیدگان، و هم نمودی ست از جهت گیری جریانات و گرایش های

سیاسِی فعال در فضای خیزش؛ گرایش هایی که می کوشند با برجسته کردن و تکثیر گفتمان هایی معین، مهر

در س��پهر درونی« پیکاره��ای هژمونیک»این پدی��ده را می ت��وان . و نشان خویش را ب��ر خ��یزش ح��ک کنند

پس، تا اینجای کار نه با پدیده ای نامنتظر مواجه بوده ایم، و نه لزوماً خی��انتی سیاس��ی در ک��ار. جنبش نامید

خیزش ژینا بر شالوده ی واقعیت تاریخی موجود برپا ش�د و الج�رم نارس�ایی هایی آن را در خ�ود. 2بوده  است

.حمل می کند، گیریم این عناصر پیش داده را به  تک��اپو وامی دارد و بیش و کم دس��ت خوش تغی��یر می س��ازد

اساساً جامعه  ی مدرن محل تجمیع تضادهای ساختاریِ ست و حیات سیاسی آن در فرآیند رویارویی  منافع و

ت��ا)ماحصل همین رویارویی  هاس��ت ک��ه سرنوش��ت سیاس��ی جامع��ه را . رویکردهای متعارض شکل می گیرد

به بیان دیگر، محتوای فرآیند انقالبی حاضر، در تمامی لحظات و فراز و. تعین می بخشد( تحوالت ژرف بعدی

مس��اله، سمت وس��وی. فرودهای سیال آن، همواره در حال شکل گیری  بوده و همچنان در حال تک��وین است

.کلی خیزش و نحوه ی دخالت گری آگاهانه و مترقی در روند تکوین این محتواست

بنابر آنچه گفته شد نخستین گام برای دخالت گری مترقی در محتوا و سرنوشت خیزش ژینا، بازشناسی این

واقعیت است که در میان مخالفان دولت پیکارهایی  جدی و سرنوشت ساز وج��ود دارد. از این منظ��ر، پیش از

هر چیز باید در صداقت و درایت افراد و جریاناتی تردید کرد که همگ��ان را تحت ن��ام »همبس��تگی« )درکی

گذاشتن تفاوت ها و اختالفات موج��ود دع��وتمسکوت مخدوش از همبستگی، در معنای حذف تفاوت ها(، به 

می کنند. این دعوت به »وحدت کلمه«، با این مدعا همراه است که هدف اص��لِی مش��ترک »م��ا«، س��رنگونی

دولت مستقر )نظام اسالمی( است. حال آنکه وف��اداری ب��ه ش��عار »زن، زن��دگی، آزادی« مس��تلزم مقابل��ه ب��ا

. از3بنیان های ستم بار این سیستم است، نه صرفا براندازی دولت در مقام نمود و میانجی و ابزار تحمیل ستم

 جریاناتی مط�رح می ش�ود ک�ه بن�ا ب�ه امکان�ات عی�نیجانبسوی دیگر، دعوت به »وحدت کلمه« عموما از 

موجود، در موقعیتی فرادست برای نشر و تکثیر صدا و رهیافت خود قرار دارند. درنتیجه، چ��نین دع��وتی  هم

تمهیدی ست برای حفظ یا تقویت این موقعیت فرادست، و هم ماهیتی سرکوب گرانه دارد )تحمیل س��کوت(.

تان و همراهان عمل گرای آنان )از سایر گرایش های سیاسی(، با تمرکز بر امردوسمشخصا ایران پرستان و شاه 

د گفتگوی عمومی و انتقادی درباره ی امر ایجابی )طرح جامعه ی بدیل ک��هکوشنسلبی )سرنگونی رژیم(، می 

 از این شعار در هفته های اخیر چنین بوده است: »نه سلطنت، نه رهبری، آزادی، برابری«. سنجیده تری بازسازی 1

مسیری ست که برای دستیابی به سریر قدرت اختیار کرده اند؛ یعنی استفاده ی ابزاری از وجه خیانت بار مشی سیاسی قدرت مداران، 2
(.در هم55اهنگی ب55ا دش5منان م5ردم)فداکاری ها و جان فشانی های مردمان معترض برای تعیین سرنوشت آنان، ب5ر ف5راز س55ر آن5ان 

. رویکردی که پیشبرد آن مستلزم تحریف مستمر واقعیت خیزش و خواسته های واقعی ستمدیدگان و فریبکاری سیاسی ست

 »اگر انقالب را نه یک اتفاق )چرخش آنی در وضعیت(، بلک5ه ی5ک فرآین5د پوی5ا ب5دانیم، ه5دف اص5لی انقالب از می5ان برداش5تِن3
بنیان های سلطه و ستم و استثمار است؛ هدفی که تنها ازطریق توانمندسازی مردمان ستمدیده درجهت مشارکت یابِی واقعی آنان در

سیاست برای اداره /هدایت زندگی جمعی شان قابل تحقق است.«. رجوع کنید به:

.1۴۰1«، کارگاه دیالکتیک، دی ستمدیدگان در برابر اپوزیسیونی خویشاوند دولتامین حصوری: »
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هدف اصلی انقالب است( را به حاشیه برانند. چون با گسترش چنین مباحثی، کمابیش برای همگان روش��ن

می گردد که الگوی سیاسی مد نظر آنان خویشاوندی نزدیکی با شالوده های نظام سیاسی کنونی دارد.

درباره ی ضرورت و امکان پیکارهای ضدهژمونیک. ۲

اگر وجود این پیکارهای هژمونیک در فضای درونی خیزش را بپذیریم، پرسش این است که چگونه می ت��وان

.، در این پیکارها مش��ارکت ک��رد«زن زندگی آزادی»به نحوی وفادارانه نسبت به افق های رهایی بخش شعار 

پیش از ورود به این بحث، باید اذعان کنیم که در دنیای امروزی، رس��انه های ب��زرگ نقش مهمی در تع��یین

و نیک می دانیم که همه ی رسانه های بزرگ فارسی زبان به طور هدفمند. سرنوشت پیکارهای هژمونیک دارند

یعنی نخبگان هدایت گر و ق��درت های. تصویر ناقص و تحریف آمیزی از قیام ژینا و افق های آن عرضه کرده اند

حاکم بر این رسانه ها، در همان حال که تصویر یک دس�تی از فض�ای خ�یزش عرض�ه ک�رده و دیگ�ران را ب�ه

.و همراهی منفعالنه دعوت می کنند، خود فعاالنه مشغول تکثیر گفتار سیاسی ش��ان  بوده اند( وحدت)سکوت 

رهیافت راهبردی رسانه های قدرت، نه معطوف به توان مندسازی ستمدیدگان و تعمیق فرآیند انقالبی، بلک��ه

چ��ون دغ��دغه ی اص��لی. ۴از دل تح��والت جاری ست( س��ازگار)معطوف به پرورش یک ب��دیل سیاس��ی وی��ژه 

قدرت های پشتیبان این رسانه ها، آماده شدن برای شرایط متالطمی  ست که دستگاه سرکوب دولت اسالمی از

لذا بازشناسی خیزش ژین��ا در س��طح کالن رس��انه ها و. کار بیافتد و برج و باروی سلطنت اسالمی سقوط کند

حتی پوشش گسترده ی رویدادهای آن، در راستای برجسته سازی تصویر معینی از افق های خیزش، تحمی��ل

، و نهایتاً خارج ساختن هدایت اعتراض��ات از دس��تان(ازطریق تکرار بی وقفه)چنین تصویری بر اذهان عمومی 

تضاد منافع مراجِع جهانی قدرت با مردمان ستمدیده ی جه��ان چن��ان س��اختاری و. ]خود ستمدیدگان است

ریشه دار است که در نظر آنان خیزش ستمدیدگان در قیام ژینا نیز در تحلیل نهایی چیزی نیست جز تهدید

پس، اگر این خیزش با. ثبات سیاسی در قلمروی معینی به نام ایران و برهم زدن معادالت ژئوپولتیکی موجود

قابل رفع نباشد، بهترین کار در نظر آنان استفاده از تکانه ی خود خ��یزش( سرکوب دولتی)تمهیدات معمول 

اینجاس��ت ک��ه رس��انه های ق��درت در. در ایران ازطریق جابجایی قدرت است« ثبات سیاسی»برای بازسازی 

گ��ذاری»پوشش حمایت از خیزش، با سازوکارهای ویژه ی بازنمایی، مسیر تبدیل عص��یان س��تمدیدگان ب��ه 

.[  را هموار می سازند« کنترل شده

با این اوصاف، آیا خیزش »زن، زندگی، آزادی« اساساً شانسی برای ادغام نشدن در گفتمان رسانه ای غ��الب و

؛حفظ و انکشاف افق های رهایی بخش خود دارد؟ از منظر درک رایج مس��لط، پاس��خ این پرس��ْش منفی است

. درک مسلط، نتیجه ی فراگیرشدن بینش و5 بر آن است که نیروی قاهر، همان نیروی برنده استتصورچون 

رویکرد نخبگان قدرت مدار است که ستمدیدگان نیز اغلب به طور انفعالی و غیرانتقادی آن را کمابیش درونی

می سازند. در این منظر، »عامه ی مردم« در نگرش ها و رویکردهای اساسی ش��ان تغییرناپ�ذیر تلقی می ش�وند.

 برای مثال، رضا پهلوی پروایی از این فاش گویی ندارد که هدف سیاسی او تبدیل این خیزش انقالبی به یک »فروپاشی کنترل ش55ده«۴
 »آشتی ملی« است. داللت های این عبارت روشن تر از آن است که نیازی ب5ه ب5ازگویی داش5ته باش5د. ام5ا به ط5ورو سپس برقراری

 این خیزش انقالبی به »گذاری کنترل شده« مستلزم ایجاد سازوکارهایی برای مهار و کنترلاستحاله یفشرده خاطرنشان می کنیم که 
 اقتص55ادی-سیاس55ی-ق55درتسویه های انقالبی خیزش است. این امر، هم نیازمند هماهنگی با قدرت های ذی نف55ع جهانی س55ت، و هم 

همین لغزش زبانی فرویدی جناب شاهزاده برای مثال آشکار می سازد که چرا ایشان ت55ا. حاکم بر ایران، یعنی سپاه پاسداراننظامِی 
. امروز رابطه ی حسنه  اش با سپاه پاسداران را به دقت حفظ کرده است

منظر است. باور مومنانه به همین  گرایش عمل گرایانه به ذوب شدن در قدرت هم بخشا پیامدی جانبی از 5
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ولی در عین حال فرض بر این است که با تحریک عواطف مردم، می توان واکنش های جمعی آنها را درجهت

. ک�ارویژه ی(در بینش نخبه گ�راپیشبرد و تعقیب اهداف معینی کانالیزه کرد )معن�ای عملی بس�یج سیاس�ی 

. ام��ا در نظرگ��اه انتق��ادی-انقالبی،است تس��هیل این فرآین��د بس��یج ع��اطفِی هدایت ش��دهرسانه های ب��زرگ 

این کهروسه  های کنش جمعی ؛ و به میانجی پ خصوصا ؛ستمدیدگان در بینش ها و کنش های شان قابل تغییرند

 فرآیندهای انقالبی به اوج می رسد. از چنین منظ��ری، خ��یزش »زن،طیدرجه ی این پویایی و تغییرپذیری، 

زندگی، آزادی« علی االصول شانس بزرگی دارد ت��ا در تنگن��ای گفتمان ه��ای س��لطه گرفت��ار و ادغ��ام نش��ود.

 سیاسی ای که گفتمان قدرت مدار وعده می دهد، اساساً قادر نیس��ت ب��ه نیازه��ای بنی��ادیالگویخصوصا که 

. برای ملموس تر ساختن این عبارات انتزاعی، مخاطب را به یک مشاهده و س��نجش6ستمدیدگان پاسخ دهد

عینی دعوت می کنیم: به اطرافیان خود نگاه کنید و تغییراتی که طی چهار ماه اخیر در آنها کشف کرده ای��د

را با مجموع تغییراتی که در سال های گذشته نزد آنان شاهد بوده اید، مقایسه کنید. شاید ش��ما هم تص��دیق

، وجه دگرگون س��از فرآین��د انقالبی، نخس��ت درچونکنید که این آدم ها دیگر همان آدم های سابق نیستند . 

 تجلی می یابد.مردمانی که در معرض رخداد انقالب قرار گرفته اندذهنیت و عادت واره های فکری و رفتاری 

 برای تغییرپذیری  و ف��اعلیت س��تمدیدگان مهی��ا می س��ازد، تهدی��دیزنده بستریفرآیند انقالبی، از آنجا که 

نیروهای ارتج��اعی، و هم برای  قدرت های مستقر و قدرت مداران به شمار می رود؛ هم برای دولتبرای عینی 

و قدرت های جهانی. به همین دلیل، گشایش سویه های انقالبی قیام ژینا، تکاپوی اجبارِی قدرت مداران ب��رای

مهار و هدایت مسیر تغییرات ذهنی ستمدیدگان را به همراه داشته است. برای مثال، به خاطر بیاوریم ک��ه در

ین واژه/مفه��وم هن��وزامقطع کنونی، همگان به سادگی از انقالب سخن می گویند. حال آنکه تا چندی پیش، 

 تابو محسوب می شد و انقالبیون افرادی خطرناک )هپروتی و بی مس��ئولیت(، و ل��ذادر فضای گفتمانِی مسلط

 و پیام��دهای فاجعه ب��ار این5۷دشمنان مردم قلمداد می شدند. تسلط خونین ضدانقالب اس��المی ب��ر انقالب 

به  برای اثبات این مدعا کافی ست ظرفیت الگوی »بدیِل« قدرت مداران برای پاسخ گویی به مطالبات اص55لی مردم55ان تحت س55تم را 6
برای یک بررسی و سنجش فشرده، صرفاً پنج سازوکار درهم تنیده ی ستم را که بخش زی55ادی از مطالب55ات. بوته ی سنجش بگذاریم

س55تم و تبعیض( ستم طبقاتی و فقدان ع55دالت اجتم55اعی؛ ج( خفقان سیاسی؛ ب( الف: ستمدیدگان را پوشش می دهند لحاظ می کنیم
نظام اقتص55ادی نولی55برال(. نابودی منابع طبیعی و عرصه های زیستی)ستم زیست محیطی ( اتنیکی؛ و ه-ستم ملی( جنسیتی؛ د-جنسی

، هیچ پاس55خی(که وجه اصلی پیونددهنده ی آنان با ق55درت های جهانی ست)مستتر در الگوی سیاسی راست گرایان و سلطنت خواهان 
معیشتی طبقات فرودست ندارد، چون سرمایه را مقدم می دارد و شکاف طبقاتی و بی عدالتی اجتماعِی برآمده-به معضالت اقتصادی

پیشبرد تحمیلی این الگو به رغم نارضایتی ها و مقاومت ه5ای فرودس5تان، نیازمن5د تق5ویت س5ازوکارهای. می انگارد« طبیعی»از آن را 
و این یک، از دورنمای آزادی سیاسی و دموکراسی مورد ادعای آن55ان. سرکوب و حذف تشکل ها و سازمان های مقاومت مردمی ست

انباش5ت/در همین راس5تا، اقتص5اد متکی ب5ر رشد. چیزی جز ویترینی خوش نما باقی نمی گذارد، چه رسد به تمرک5زُزدایی از ق5درت
ح55داکثری و خصوصی س55ازی و س55لب مالکیت، اساس55اً محیط زیس55ت و من55ابع ط55بیعی را تنه55ا به س55ان اب55زار س55ودجویی و همچ55ون

تبعیض و. های حوزه ی اقتصادی می شناسد و لذا خواه ناخواه فجایع و ستم های زیست محیطی کنونی را امتداد خواه55د داد«بیرونیت »
نظ55ام سیاس55ی. ستم جنسیتی علیه زنان و اقلیت های جنسی اساساً با کلیت ساختار اجتماعی و خصوصا ستم طبقاتی درهم تنیده است

رفع حجاب اجب5اری گ5رچه  ضروری س5ت، ام5ا وع5ده ی پیروزمن5دانه ی آن. اقتدارگرا خود مهم ترین عامل بازتولید مردساالری ست
ناسیونالیسم ایران پرستانه ی این جریانات، بی گمان در امتداد. جنسی هم سنگ نیست-به هیچ رو با ملزومات لغو کلیت ستم جنسیتی

کافی ست در نظر بیاوریم که نخبگان و همراهان این جریانات در تهدید. ناسیونالیسم پهلوی و اسالمی و عظمت طلبی ملی قرار دارد
ب55ا اینک55ه هن55وز در ق55درت)و انگ زدن به فعالین مبارزه علیه ستم ملی، هیچ کمتر از دستگاه سرکوب دولت ایران مایه نگذاشته اند 

آن5ان مغ5ایرتی( و باس5تان گرای)روشن است که فدرالیسم و تمرکزُزدایی از قدرت مرک5زی، ب5ا مرکزگ5رایی ف5ارس محور (. نیستند
م5ورد نظ5ر جریان5ات« گ5ذار سیاس5ی کنترل ش5ده ی»به همه ی این برآوردها بای5د این ف5اکتور مهم را هم اف5زود ک5ه . بنیادی دارد

(س55پاه پاس55داران)نظ55امی در دولت کن55ونی ای55ران -اقتصادی-قدرت مدار مستلزم تعامل و هم سازی با هسته ی اصلی قدرت سیاسی
مورد نظر این جریانات چ55یزی« آشتی ملی»از میان همه ی عواقب شوم چنین گذار مهندسی شده ای، تنها همین نکته بس که . است

با این اوصاف، افق سیاسی ای که آن ها قادرند عرضه کنند تماماً با ش55عار. نخواهد بود جز چشم پوشی از دادخواهی، عدالت و حقیقت
. مقبولیتی بدیهی دارد« مرد، میهن، آبادی»همین است که نزد آنان شعار . بیگانه است« زن، زندگی، آزادی»

۴



دولت دس��تگاه بخش��ی از بر چنین بستری،دگردیسی، مسیر گسترش گفتار ضدیت با انقالب را هموار کرد. 

پیش از آنس��ال ها  انقالب هراسی را به دست گ��رفت؛ و این بسط گفتماناسالمی )اصالح طلبان(، ابتکارعمل 

بود که اپوزیسیون سلطنت طلب و نولیبرال  نقش آفرینی اش در هراس افکنی نسبت ب�ه مفه�وم انقالب را آغ�از

کند )گو اینکه هر دو جبهه، انقالب هراسی را اسم رمز چپ هراسی و چپ ستیزی قرار دادن��د(. این��ک ام��ا ب��ه

 مسلما در اثر قی��ام ژین��ا یک ش��به انقالبیمرتجعانجبر ضرورت تاریخی، همگان از انقالب سخن می گویند. 

نشده اند، اما در برهه ای که انقالب به افقی ملموس و به یک ارزش عم��ومی ب��دل ش��ده، می کوش��ند خ��ود را

پیکریابی انقالب قلمداد کنند ت��ا ب��ا تس��خیر این جایگ��اه، انقالب را از معن��ای واقعی اش تهی س��ازند. همین

چرخش آشکار مرتجع��ان و محافظه ک��اران نس��بت ب��ه کاربس��ت واژه ی انقالب، خ��ود نم�ونه ی بارزی س��ت از

با این اوصاف، فرآیند انقالبی حاضر توامان پهنه ی خط��رات و امکان��اتی هژمونیک. نبردها کارکرد چگونگی

امکانات ستمدیدگان پیش از هر چیز برآمده از احیای مفهوم انقالب است که خود ارمغان و دس��تاورد. است

ولی عم��ده ترین خط��ر پیش روی آن��ان، تالش ه��ای هدف من��د و س��ازمان یافته ی نیروه��ای. قی��ام ژیناست

برای تص��احب و دگردیس��ی مض��مون انقالب، ب��ا ن��ام انقالب و به  ن��ام( مرتجعان و اصحاب قدرت)ضدانقالب 

پیکارهای هژمونیک و ض��دهژمونیک دقیق�اً معطوف ان��د ب��ه همین خ��یز تص�احب گرانه، و. ستمدیدگان است

. ایستادگی در برابر آن

. برخی داللت های عملی این نوشتار۳

بازشناسی ضرورت پیکاره��ای ض��دهژمونیک در فض��ای درونی خ��یزش به معن��ای مقابل��ه ب��ا وح��دت طلبی و

این  کار هم. تقلیل می دهند( آخوندها« )نظام اسالمی»رویکردهایی ست که هدف خیزش را صرفاً به براندازی 

نیازمند ایجاد ص��ف بندی  مس��تقل چپ- بر پایه ی آن - نیازمند تقویت گفتمان انقالبی مستقل است، و هم 

مشخصاً می باید در عمل و نظ��ر نش��ان .  برای مداخله گری در خیزش و پیشبرد مبارزه ی انقالبی ست۷انقالبی

چ��نین ه��دفی نیازمن��د تالش��ی. داد که الگوهای بدیلی برای مداخله گری مترقی در قی��ام ژین��ا وج��ود دارد

ه��ر دوی. بی وقفه در جهت سازمان یابی و آموزش سیاسی انتقادی ست، که پیشبرد آن ه��ا درهم تنی��ده است

ه��ر. این ها تنها زمانی محقق خواهند شد که از مقیاس های ُخرد به سمت مقیاس های بزرگ تر ح��رکت کنند

طبع��ا از آم��وزش.  و اقن��اع فک��ری س��تمدیدگان هس��تند8دوی آنها مستلزم اعتمادسازی و آم��وزش سیاسی

سیاسی و اقناع فکری اعضای فعال یا فعالین سازمان یافته ی تشکل های ارتجاعی سخن نمی گوییم؛ یا آموزش

بلک��ه فرآین��د آم��وزش. و اقناع افرادی که امتیازات و منافع طبقاتی آنان با منافع ستمدیدگان مغ��ایرت دارد

سیاسی در مورد کسانی موضوعیت دارد که در نبود اَشکال بدیل مشارکت سیاس��ی، ب��ا انگ��یزه ی حم��ایت از

یا به طور غیرانتقادی با وحدت طلبان قدرت مدار/خیزش ژینا، جذب آموزه  های گفتمان های ارتجاعی شده اند و

آم��وزش»در سنت سیاسی چپ انقالبی، تجارب و متون زیادی درباره ی اهمیت و امکانات . همراهی می کنند

ه��ر خ��یزش. مساله ی اساسی اما ب��اور و پایبن��دی عملی ب��ه چ��نین ضرورتی ست. 9وجود دارد« ستمدیدگان

 صف بندی مستقل چپ برای مداخله گری در خیزش، خصوصا در فضای خارج کشور ضروری ست، که جوالن گاه نیروهای راست و7
ارتجاعی ست. 

در فضای سیاسی-رسانه ای چپ ایران، عمدتا دای55ره ی نیروه55ای چپ را مخ55اطب خ55ود ق55رار شکل رایج و دیرین آموزش سیاسی 8
می دهد. ولی در اینجا منظور ما نوع عمومی تری از آموزش سیاسی ست که در عین وفاداری ب55ه مض55مون و آموزه ه55ای چپ، زب55ان

 عمومی تری دارد و مخاطبان عام تری را هدف قرار می دهد.   

. 1358 پائولو فریره: »آموزش ستمدیدگان«، ترجمه ی احمد بیرشک و سیف اهلل داد، چاپ اول، انتشارات خوارزمی، 9
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انقالبی فضای مساعدی برای آم��وزش سیاس��ی س��تمدیدگان مهی��ا می س��ازد، ازجمل��ه از آن رو ک��ه بن��ا ب��ه

. ضرورت های مبارزه، پراتیک و نظریه، و کار جمعی و کنش سازمان  دهنده را به هم پیوند می دهد

اگر ایده ها در حامالن انسانی پیکر می یابند و در کنش های آن��ان م��ادیت می یابن��د، فرآین��د انقالبی ن��یز ب��ه

اما از کجا باید شروع کرد؟ از هر آنجا که بتوان حلقه ای از افراد. مادیت یابی ایده های انقالبی شتاب می بخشد

نق��اط ع��زیمت این هس��ته های. یکی از را ت��دارک دید« زن، زن��دگی، آزادی»وف��ادار ب��ه خ��یزش و ش��عار 

ارتب��اطی و، بحث و رایزنی درباره ی امکانات آم��وزش سیاس��ی و اَش��کال س��ازمان دهی در محی��ط ابتکارعمل

فرهنگی نولیبرالیسم، مفاهیم س��ازمان یابی و س��ازمان دهی را ب��ا-اگر سیطره ی سیاسیزیستِی بالفصل است. 

ب��ه مرک��ز ثق��ل در مقام س��وژه ی نولی��برال -- اقتدارپذیری و اقتدارگرایی مترادف ساخته و انسان منفرد را 

همه چیز بدل کرده، خیزش توده ای حاضر بهترین بستر م��ادی و عملی ب��رای الی��روبی این رس��وبات ذه��نِی

ستمدیدگان باید بتوانند از حیات خود و چشم انداز سیاس��ی خ��ود دف��اع. اگر بر این باوریم که نولیبرالی ست

ب��دون س��ازمان یابْی همه ی تالش ه��ا و عص��یان های آن��ان، بی درنگ با این فاکت تاریخی مواجهیم ک��ه کنند

در حوزه ی نه��ادین،: چون دشمن طبقاتی آنان به منتهای درجْه سازمان یافته است. محکوم به شکست است

روش�ن. امنی��تی، و در حوزه  ه�ای گفتم��انی و رس��انه ای-در حوزه  های اقتصادی و سیاسی، در حوزه ی نظامی

است که گستره ی ستمدیدگان به لحاظ دسترسی به دانش سیاسِی انتقادی ی��ا تج��ارب س��ازمان دهی بس��یار

ناهمگون است و در اثر این ناهمگونی، خودش را به سان یک کلیت اجتماعی باز نمی شناسد؛ و درنتیج��ه، در

ولی از س��وی دیگ��ر، از دل همین ن��اهمگونی، نیروه��ای. برابر هجمه ی دشمنان طبقاتی اش آسیب پذیر است

ابتکارعمل سر بر می آورند که قادرند در نقش روشن فکران ارگانیک طبقه ی خویش عمل کنند، تا س�نت ها و

دستاوردها و تجارب مبارزاتی را در میان ستمدیدگان بازتوزیع نماین��د و ابتک��ارات س��ازمان دهی را به دس��ت

. بگیرند

:نکته ی پایانیو یک 

مشغول کردن ت��وان. سلطنت طلبان را ندیده بگیریم؛ آنها در داخل کشور هواداران چندانی ندارند»می گویند 

خیزش به رویارویی با سلطنت طلبان، حتی اگر ترفند حاکمان نباشد، با خواسته ی قلبی رژیم ب�رای تض�عیف

بنا بر آنچه گفته شد، پاسخ این نوشتار آن است که رویارویی با سلطنت طلبان«. قوای خیزش هم سویی دارد

و سایر گرایش ها و قوای ارتجاعی، بخشی از پویش ضروری خیزش برای پاالیش درونی خویش است، تا روند

رشد درونی اش را حفظ نماید و از افق های محدود گذشته ی خ��ویش، به س��مت گش��ایش افق ه��ای وس��یع تر

خاصه آن که در نظم س��ترون معاص��ر،. وانگهی، با چشم بستن بر شر، اثرات شر متوقف نمی شود. فراروی کند

نیروهای ارتجاع به شدت سازمان یافته اند و می کوشند رنگ و نشان خود را ب��ر ه��ر خ��یزش ت��وده ای تحمی��ل

پیکار ستمدیدگان علیه دولت، اگر بخواهد گشایشی واقعی برای آنان ایجاد کند، ناچ��ار اس��ت توام��ان. کنند

از آنجا که خیزش پدیده ای زنده و در حال ش��دن اس��ت، م��اهیت. پیکار علیه بنیان های ستم و ارتجاع باشد

به همین س��ان، سرنوش��ت انقالب در فرآین��د پیش��برد. خیزش به میانجی پیکارهای درونِی آن تکوین می یابد

آنچه پس از سرنگونی دولت می آید، برآیند آن چیزهایی ست که در طی این. مبارزات انقالبی شکل می گیرد

 ۱۴۰۱دی .  /   فرآیند شکل گرفته اند یا ساخته می شوند
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