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یکی بر  را اجتماعی یخودانگیخته یشکل مبارزهمضمون و میان دو  یمقایسه ضروری،ای با مقدمه
 )شورش ادیاقتصـ  و دیگری بر بنیادی سیاسی)اعتصاب و اعتراض صنفی(  سیاسیـ  بنیادی اقتصادی

 کنیم.آغاز میخیابانی( 

 

 :مقدمه

ریاست  به خاتمی انتخاب) 0731 یدهه دوم یکه از نیمهرا ای سالهبیست یتوان دورهمی تاریخی از نظر
 0731 یدهه دوم ینیمه به و آغاز( رفسنجانی سردمداری به اعتدالی جناح قاطع حمایت با جمهوری

ان طلباصالح این بار با حمایتجمهوری  ریاستبه دستیار رفسنجانی،  روحانی، حسن انتخاب مجدد)

با  ،جمهوری اسالمی توان این دوره را در تاریخمی .نامید طلبیاصالح یدوره ،شودختم می ( حکومتی

 دانست «تثبیت»و « استقرار» اصلی بحرانی یدو دوره فاصل دح، «دولت سازندگی» یهسال ۸ ددرآمپیش
استقرار و متضاد  حال دو مفهومبا این .است «رژیم بحران»عنوان نمای جمهوری اسالمی بهمنشکه 

 حضور دارند.زمان هم متغیرهای حکومت جمهوری اسالمی با نسبتتثبیت در سرتاسر دوران 
 تاز انباش مانع ،دهدنشان میرا  جمهوری اسالمی رناپایداخصلت که  ،تثبیتو استقرار  میان دائمی تضاد

و  کندمیسر در آن  از بدو تولدکه است  «بحران یپایهسه»رژیم از  خروجبرای  کافی سیاسی انرژی
ه ک اندبوده قوی اسالمی چنان نه عوامل مخالف جمهوریدارد. می نگه احتضاروضعیت  درآن را  پیوسته

رژیم  هکاند قدر قویآن شموافق رژیم بکشانند، و نه عوامل نگونیسرو را به نفی  رژیم استقرار مزمنعدم
 یر دههد ماند کهای میالخلقهناقص به نوزاددر حقیقت جمهوری اسالمی  .برسانندقطعی  تثبیت بهرا 

 بحران) حیاتی مواد مستمر به تزریقخود  یبرای بقاو  کندباتور زندگی میوخود هنوز در انک پنجاه عمر
 .نیاز دارد دائمی(

 راراستقعدم کوران در شقدرت داخلی تثبیتو  حاکمیتیدرونْ استقرارعدمحل برای  رژیم وششک
 یاجتماعی و تثبیت رابطهنْدرو استقرارعدمدر چالش و  ،طرف خارجی از یک تثبیتو  یتیکیئوپلژ

دلیل  بهخارجی  تثبیتکوشش برای  .شودمی شدیدتو حتی  ماندمی ناکاماز طرف دیگر جامعه  ـ دولت
 و کارشکنی در پیشبرد مذاکرات برجامکه در چنان) جناحی استقرارعدم تشدید به ،منافع اختالف
شارهای ف و نیز به سببآن  به تبعو  (شاهد بودیم و صدای ظریف را در آورده بود جداگانه هایگیریارتباط

م با رژی تضاد کل تشدیدبه  (خارجی یحمله ز احتمال دائمیو نیها تحریم حداکثری فشار) طرف خارجی

امعه از ج ـ دولت یرابطهتثبیت کوشش برای ؛ و سرانجام انجامدمیاجتماعی  گسستبه  و گرایشمردم 
ئوپلتیکی ژ نگرانی هم به ،هاها و اعتراضشورش مکرر سرکوبیعنی  ،بحران یپایهتنها راه باقیمانده در سه

عدم  به و هم زنددامن میچنج رژیم سیاستانقالبی و  ر گسترش جنبشاز خطخارجی  مرتبط کشورهای
روابط میان  .حذف رقیب وحدت یارژیم از راه در حفظ ها جناح تشویش جناحی به علتدرونْ استقرار

همواره دو تضاد علیه حل یک تضاد فعال  :شودبندی میجمعبه شکل زیر  مزبور یگانهتضادهای سه



3 
 

ک د و این نمود دیالکتیکی یندهشرط تثبیت جمهوری اسالمی قرار میشوند و انحالل را مقدمه و پیشمی
 بست است.موقعیت بُن

 یمسأله .بودمرتبط رژیم  یاولیهاستقرار حاد  یمرحلهبا  ،از نظر تقویمی ،اصلی بحرانی یهدوراولین 
ـ  جمهوری اسالمی یدهندهتشکیل گونناهم طیف بسیج آن مرکزی پناهی پناه و ملتهای اسالماز لیبرالـ

 و جاما مثل هاییگروه در هاآن التقاطی هایروشنسایهی عالوه به ملی یجبهه ومثل نهضت آزادی 
 ساواک و ارتش یباقیمانده و خمینی اهللروح رهبری به شاه مخالف روحانیت تا... و مبارز مسلمانان جنبش

صدر و بنی ی مثل ابراهیم یزدییهامؤتلفه و فداییان اسالم و نیز شخصیت نظیر های مافیاییگروهو نیز  شاه
برای ایجاد ساختار حکومت جمهوری اسالمی با  این طیف که اصلی یعصاره)زاده و چمران و... و قطب

رماندهان های وطنی و فگروه خمینی، لیبرالشامل  ،تعیین شده بودتوافق دولت وقت ایاالت متحده آمریکا 
ه ک داری در مبارزه با رژیم شاه بودسابقه و های کوچکتشکل شدنپاگیری و اجتماعیعلیه  ــ (بودارتش 

کم تدسو به دست آورده بودند شدن برای اجتماعی مناسبی یزمینه سیاسیْ قدرت در شرایط گسست
 عجلهبا که شوند چنجی و اختالل در اجرای طرح رژیم قدرت توانستند موجب تداوم فروپاشیمی
های جدید گروه پرشتاب موجب پاگیری قدرتْ ، شرایط گسستاینبرعالوه ؛بندی شده بودهمسر

 یقطعنامه پذیرفتن نیز شده بود. آبادان نظیر مستعد پایتخت و برخی شهرهای صنعتیدر مارکسیستی 
 پایان 07۳3کشتار زندانیان سیاسی در سال  زمان باهم «زهر جامنوشیدن »فریبانه به عوام تظاهرو  ۸3۸

 ا فریبباش نطفه« رژیم بحران» عنوانهببود که  حکومتیبرای )استقرار اولیه( اول  یدورهآمیز موفقیت
یگری غیر استعداد د یتاریخ از نظربسته شده بود و جنگ کشتار و ، ، تبانی با امپریالیسمزحمتکش مردم

 .نداشتجامعه  و مسلط بر داری استبدادیسرمایه ساختاریتبدیل شدن به جزء  از
ی و یانه به استقرار قرار بودحکومت  در تصور سرانکه  سازندگی دولت آلودتوهم یسالههشتی دوره

 ــ ایمنطقه چه از نظر داخلی و چه از نظر ــ آن از رژیم بحران به رژیمی متعارف تثبیت رژیم و تبدیل
 تقراراسعدم شدنخارج از کنترلتوان به شرح زیر برشمرد: این ناکامی را می عوامل بیانجامد ناکام ماند.

 تیکیعنوان آرایش ژئوپلیهبخلیج  تشکیل شورای همکاری نظیرای منطقه هایدگرگونی ،حاکمیتیدرونْ
با هدف حذف  خلیج جنگ از همه رویداد ترنیز مهمو ایران و عراق، ای دو قدرت منطقهدر غیاب  حداقلی

کننده جنگ ایران و عراق که هر یک بر دیگری اثر فعال یپروژه عنوان تکمیلهب صدام حسین و حزب بعث
 .گذاشتمی

 رمولف و ،اردوی پیروزشدگان حاکم بود در بینیاز خوش مملواولیه، استقرار از پس  هسالهشتی دوره
اشمی ه سازندگی یکابینهبرای تمدید  که سایه افکنده بود شانتضادی در میانبر هر  چنان «باهمهمه»

 .فت کردتباه با آن مخالکسی بود که به اشتنها خود او  ، اماداشتند مسابقه سوم یرفسنجانی به چهارساله
در  نیروهای سنتیراندن در عقب «غیرسیاسی»کارگزاران نقش پس از آزمودن  کردمیفکر  رفسنجانی

طح میانی را از س نیروهای سنتی طلبانْطیف اصالح کردناضافهبا  تواندمی ،مدیریت اجراییسطح میانی 
 یجترو وجامعه مدرن و های متوسط افکار عمومی الیه یو هماهنگبا کنترل و  ؛عقب براندنیز سیاست 
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ساز خود بوروکراسی دست بارا جامعه ـدولت یئلهمس ،اقتصادی «سازندگی»به موازات  «سیاسی عدالت»
و  ،ندک حل داری جهانیسرمایه یکنندهشده از سوی نهادهای رهبریهای دیکتهدر مسیر تطبیق با روش

 یبا همکاری حلقهرا سیاست خارجی ، و حاکمیتیدرونْ قدرت تثبیت یمسئله در پشت صحنهْ خود
 .ببردپیش آرامی به با به سرعت و تر قدرت کوچک

و ان طلببه اصالح سیاسیقدرت بخشی از  در سپردن کاذب هاشمی نفسغفلت ناشی از اعتمادبه
صلی ا یطی که هستهآن هم در شرای ،استقرار اولیه یهای دورهارطلبیها و انحصتندروینمایی با مخالف

ص بر اساس تشخی آورد. آنانفراهم  کارمحافظهجناح  تحریکمجالی برای  ،بود دست نشدهقدرت هنوز یک
با می سیاسی رس یتسخیر صحنه برای خواستندمیسهم خود ه ب، ها داشتندنیرو یموازنهاز که دیگری 
ستی دوران پوپولیطیف تندرویی که پیرامون شعارهای شبه یاز نیروی پراکنده «عدالت اقتصادی»ترویج 

کارگر  یطبقه یماندههای عقبو الیهبورژوازی سنتی در خرده نفوذ برای ،بودند بسیج شدهاستقرار اولیه 
 تضادهت ج «انقالب یاستوانه»خالف تصور  به این ترتیب .دنبرداری کنبهرهو زحمتکشان شهر و روستا 

دو جناح اصلی که برای پیشبرد امر  .کردتغییر « من با همه»به فرمول « هم با همه»فرمول و شد وارونه 
ی ژئوپلیتیک، به نفع جناح خود آگاهانه به سازماندهی مصالح ی داخلی و هم در حوزههم در حوزهتثبیت، 

ی بحران ی استقرار اولیه به عنوان سرباز پیاده وارد گردونهباقیمانده از متحدینی پرداختند که در مرحله
یز دچار این غفلت ن اطیاحتیبا بی ــ« تندرو»و « طلباصالح»شده بودند ــ به شکل دو طیف افراطی 

 ازریصانه ح، هااستفاده از شکاف میان آنکه با  ساختند پنهانیبرای خود رقبای  چنین اقدامیشدند که با 
لی سهیم شدن در مناصب اصبرای  ،بود گرفتهقدرت در دسترشان قرار  یحاشیهکه در  ایعوامفریبی عامل

 ۸۸ سال دررا  رژیم یمجموعه کاربدون در نظر گرفتن خطر بازی با افکار عمومی و  بهره بردند،قدرت 
کشیده  «تفرج اس از این ستون به آن ستون»به استراتژی  وقتی کار حکومت .کشاندند یباریکبه جاهای 
 ثبیتتسالمی، اگر راه گریزی برای ا برمبنای تاریخ سیاسی جمهوری افتد.میخودزنی  بهمدام  شده باشد،

 یموعهاصلی بر مج یکی از دو جناح تسلطتواند و می توانستجمهوری اسالمی وجود داشته باشد، تنها می
طرناک خو البته  خصمانه یعنی تداوم ،باشد پیرامونی خودساخته دو طیف حذف و دیگر جناح مهار و قدرت

 .است بوده جاری ضعف و شدت با اسالمی جمهوری زیست یحذفی که در تمام طول دوره همان فرایند
طلبی آغاز اصالح زمان با پایان دورانهمو  073۳از دی  ،از نظر تقویمی ،اصلی بحرانی یومین دورهد

تثبیت داخلی دور شده و وضعیت جمهوری اسالمی بیش از پیش از  زمانْ گذشت باکه شد و نشان داد 
از رژیم بحران به رژیمی متعارف است. از نظر کلی فاقد سازوکار سیاسی و اجتماعی الزم برای گذر هب

کننده در جهاد علیه شرکت های گوناگوناش از همان آغاز میان طیفجرقه حاکمیتی، مهار آتشی کهدرونْ
سنجانی( )گروه رف لگرای اعتدالیاصو دو جناح اصلی تشکیلترها به روند حذف ضعیف درو شده انقالب زده 
 یرابطهمنجر شده بود، به دلیل نها آتضادی ساختاری میان تکوین و  ای(خامنهکار )گروه و محافظه

خودی  به از دسترس خارج شده و کلیهب دارد، بحران یسه پایهدر  دو تضاد فعال دیگرارگانیکی که با 
 .خود دیگر ناممکن است
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ا تدر بُعد سیاسی  بهمن یخودانگیخته قیام یجامعه، انقالبی که به پشتوانهـ  دولتزوج  منظراز 
یام قسرانجام  هک زدهو دین آلودهایش در فضای وهمار طالیهبا کشتفقط و از کنترل خارج شده ای اندازه

 یاسیس ییفضا در بحرانی ی، اینک پس از نزدیک به چهار دههه بودپراکنده شد بلعید اول یدر دورهرا 
است،  کردهزدایی و وهم نمایان ساختهاز پشت نقاب مشروعیت دینی را  اسالمی رژیم طبقاتی یچهره که

در  که ،الببالد؛ این انقمی تر در جامعهطبقاتی روشن انکشاف و کشور جمعیت برابرشدنسه یبه پشتوانه
 یدر فرایند توسعهخیال دارد  ،های خیابانی احیا شده استورشای از شزنجیرهاجتماعی به صورت  یبُعد

انقالبی  یدوبارهپراکندن آشکار است که . بسپارد تاریخ یموزه به بحرانش یپایهرژیم دینی را با سهخود 
 با وجود آشوب در ساختار قدرت ناممکن است. ،کندمیو قوی سازی خود را پاک کیفیتکه به این 

 3۳در انتخابات جناح اعتدالی تنها شش ماه پس از پیروزی  خیابانی یهای خودانگیختهشورش بروز
ی بحرانی اصل یدومین دوره آغازگاههمزمان  ،طلبیپایان دوران اصالحکه مهر تأییدی بود بر ضمن این
به بار ، ایناشصرفا سیاسی با ماهیت استقرار اولیه یدورهخالف  بود که چهل ساله فرایندی در انتهای

 .کندمیتسخیر صحنه را  اجتماعیبحرانی شکل 
طح سلی که افکار عمومی را از سگُ یردهبر گُرژیم  و کل خودجایگاه  سستیاز با آگاهی جناح اعتداللی 

 به نیمیا هایالیه یکارانههای مالحظهبه عمق، از سیاست ضدانقالبی به سیاست انقالبی، از خواسته
شستن از سیاست دستبه آمادگی کامل برای  ،دادمی انتقال کارگر یطبقه بنیادی هایخواسته

ر این د و علنی پروابیرقابت . بود رسیدهکار و وحدت با جناح رقیب محافظه «بدتر بد و» یفریبانهعوام
صابون  ۸۸در انتخابات که نیز  کارمحافظهجناح  .دبومی «براندازدشمن»به آسیاب ریختن آب معنیدوره به 
داشت، با نانتخاباتی بازی  یادامه بهاشتیاقی  دیگرن پس به تنش خورده بود و از آ« رتبد و بد»گرایش 

 مشترک نگرانی دلیله ب ،پوپولیستیدر مقابل طیف شبه های پایانیساعتدر رقیب انتخاباتی  پیروزیوجود 
برای  ،گیری بحران سیاست خارجیو اوجانقالبی  یبه مرحله نهادهگام چگونگی رویارویی با جنبشی از

تالش  دومی حلی برای بقا دررسیدن به راهسرکوب اولی و در جهت  رژیم یمجموعهبازسازماندهی 
 .کردمی

راسیمگی ساین  ،بود دیدهمدعیان خالی  یرا از همه علنیپوپولیستی که میدان طیف شبه اما، ،از آن سو
ذشته باید که در گ بپردازدی سنگرهای یتسخیر مستقالنه بهشمرد تا را برای خود غنیمتی می« همگانی»

بد » سیاست شدنی که به دلیل برچیده؛ سنگرهایکردکار برای تصرف آنها تقال میبه نیابت جناح محافظه
 توسط 073۸در سنگر خاموش مجلس یازدهم  کرد:ها دفاع نمینکسی از آمد و آر نمیبه کادیگر  «و بدتر

 یخوردهابراهیم رییسی، دو کاندیدای شکست توسط 0۰11در  جمهوریسنگر پوشالی ریاستقالیباف و 
این بار نه  شد؛« تسخیر»صلوات ، با سالم و 3۳نتخابات در اطلبی اصالح یاز مُردهپوپولیست طیف شبه

 دو جناح اصلی که از سوی های ارزنیدانهعنوان که به، 07۸۸کار مثل سال افظهجناح مح امانتعنوان هب
 شد.محل پاشیده میصدای خروسی بیبرای خاموش کردن  جمهوری اسالمی
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در حالی دوم بحرانی  یدر دورهرژیم اصلی  یکردن هستهدست  و تالش برای یک ترمیم رهبری روند
ا از پس از دو دهه توانسته خود ربه نیروی خودانگیخته که  ،شود که جنبش انقالبی متناظر با آنطی می

کننده رهبری یبه دلیل فقدان هستهکه  است مواجها وضعیتی ب ،شودو وارد فاز انقالبی  برهاندفاز اصالحات 
 حسوسْ که واقعیت مدر حالی. را تحمل کند فروپاشیدههای مکرر در رودررویی با حکومتی شکسترنج باید 

دار وا ،دننجات ده «بحران یپایهسه»د خود را از کالف سردرگم نتوانرا که نمیسران ناالیق حکومتی 
که  رهاییگحسجنبش انقالبی  در طرفِ د،ننمهیا کمیان خود را حداقلی  د که تمرکزنبه فکر باش تاکرده 

شی که به در حقیقت جنب د.نوجود ندار دنی متناسب تولید کنیهاموقعیت سیگنال به با واکنشد نبتوان
ش جنب خودِ نقشدر محیط استبدادی نباید هرچند  ؛آگاه است یفاقد ارادهانقالبی عبور کرده  یمرحله

تداوم  .تنادیده گرفانقالبی  یهتکوین ارادعینی برای  یفراهم کردن زمینه دررا  انقالبی یانگیختهدخو
گی فرسوداز نظر را جنبش و  رژیممیان نیرو  یموازنهتواند میعاملی است که ، در زمان شورش خیابانی

واقعی های ایجاد هستهالزم برای  یایجاد زمینهدر اردوی خود، و از نظر  متزلزل رژیم در حفظ رهبری
 یاز طرف عناصر آگاه جنبه مسئله این است که زند.اردوی انقالب به هم به نفع در عمل کننده رهبری

 درک شود. گرانیگاهی و استراتژیک شورش خیابانی
ی صنفی و هاها و اعتراضاعتصاب درهمواره  کهایران  طبقه کارگر یمبارزهآن شکل و مضمون 

 ایپدیده ،دکنبروز می پاییناز  واکنش یبه مثابهما  یهدر جامعناکام  ناکام یا تقریباً معموالً جویِمسالمت
بروز  نارسبه صورت شرایط استبداد ساختاری در و خیزد میان کار و سرمایه برمیکه از تضاد  عادیاست 

 «تمهوضعیت یور»را  صنفی یاین سطح از مبارزه توانمی مقام قیاسدر  مشخص ما و . در وضعیتکندمی
ت سیاس) داریابزاری برای سرنگونی سرمایه به این مضمون از مبارزه ی«ارتقا»کوشش برای  .نامید

 یبه جامعه سدچه رآن است،  ظرفیتدر تضاد با حتی در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته نیز  (آنارشیستی
 ساختار استبدادی.با  داریسرمایه

مقطعی  رد نشان داده است.بیهودگی چنین کوششی را  تاریخ جنبش کارگری از جمله در کشور خودمان
ز طرف اصنفی موجود  یمبارزه یبر پایه قانونی( نه)علنی ایجاد تشکل سراسری کارگری  07۸1 یدههاز 

کارگر  یطبقه یگرانیگاه مبارزه همچون ایحاشیه مارکسیستی احزاب متأثر از« فعاالن کارگری»برخی 
برای » هانواع کمیتهنرژی مفید افراد فعال خرج ساختن اا ،باورانهخوش یدر آن دوره. شدمیتبلیغ  ایران

 یاگر در همان دوره اراده .ماندن ها باقیگر اسمی از آندیکه در ادامه شد می «کارگری هایایجاد تشکل
چون هم یابانیخ یهاشورش یگاهیبه خصلت گران یکیتاکت یاهیکه بر اساس نظر داشتیوجود م یآگاه

نهفته  یگاه انرژآن برد،یم یآن پ یسازمانده یو چگونگ (امیعنوان قنه به) یانقالب یروش کارآمد مبارزه
که در پس توهم  یشهر و زحمتکش عمدتاً ارگرک یهاتوده انیانباشته در م یاسیس یتیاز نارضا

 یالهسستیب یدوره توانستیمحبوس شده بود، م ورتمهی تیوضع نیاز جمله در پس هم یطلباصالح
تمومه  گهیطلب ـ اصولگرا ـ داصالح»کوتاه کند و شعار  یابانیجامعه را به نفع شورش خ یاسیفروکش س

 یطلباصالح یکه در چاله یایکند، انرژ ریو صحنه را تسخ خلق یاجتماع یبه صورت ۸۰را در سال « ماجرا
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 یبورژوازواکنش خرده نیو آخر ینژادیاحمد یساله ۸ سمیپوپولشدن به سوخت موتور شبهو سپس بدل
 به باد رفت. یاول دولت حسن روحان یبه آن در چهار ساله یشهر

ی های خیابان، یعنی دورانی که با خودویژگی شورشدر وضعیت پس از اصالحات آنارشیستیدرک 
نوز هخودش  نظردر سازماندهی سراسری مورد پیشرفت ایبدون ذره شود،از دوران قبل متمایز می متناوب

و  هاخصولتی یا تحصن یورشکستهشرکت ی کارگران چند های معیشتاعتصابکه است  وارامید
و نیروی ند عمل کاه دائمی جنبش کارگری گرانیگچون هم ،یا بازنشستگان فرهنگیانصنفی های اعتراض
ها که بیش از در جهت آرزوی آنو  شود از آسمان نازل «اعتصاب عمومی»انقالب به شکل  یمحرکه

ارگری را و سوسیالیسم ک از روی زمین بروبدبورژوازی مستبد اسالمی را  بساط، بدل شدهی یپیش به رویا
 .جایگزین آن کند

 کارکنان شرکت نفت در زمان شاهاعتصاب  ینمونهتوجیه خود مکرراً به آنارشیستی برای آرزوی این 
 کامالً ه ک کند، استنادیاستناد می یت چنین اعتصاب عمومیبشاه یه مثابهب 07۸3های پایانی سال در ماه

 اتتأثیر اعتراض تحته طور مستقیم در آن زمان ب شرکت نفت حصن کارکنانتاعتراض و  نابجاست.
های فعلی که رهبران کارگری در برخالف اعتصاب ؛افتاداتفاق  سیاسی یمایهخیابانی و از همان آغاز با 

تشکیل  یکارمندان جوان اساساًرا افراد پیشرو و  اعتصابیون یبدنه مانده قرار دارند،عقب یتوده یمحاصره
و  07۸۳های سال در و ندشدرهبری می یارکسیستعمدتًا م ییافتهافراد سازمان تأثیرتحت که نددادمی

 هبحکومت شاه و تشکیل حکومتی دموکراتیک از همان آغاز خواهان سرنگونی و  ندمتشکل شد 07۸3
 .های صنفی این دوره ندارده اعتصاببو هیچ شباهتی  طبقه کارگر بودند رهبری

ای دهپدیکه بل ،داری به طور کلسرمایه یجامعهدر  عادیای نه پدیده خیابانیهای شورش ،ر مقایسهد

 صلحانتخاب اخودانگیخته و طبیعی که در روند مطرح است  ما استبدادی یدر جامعهویژه هببحرانی حاد و 
ر د .استشده  پدیدارپس از گذشت چهار دهه  استبداد ساختاری تراز باهم یمقابلهبرای چون روشی هم

جنس هم 07۸3در سال شرکت نفت کارکنان  های سیاسیتحصن آن باخیابانی  هایشورشاین واقع 
 جاری. صنفی هایها و اعتراضصاباعتبا  نه ،است

کوتاه  ایناگهان برای دورهلت که عاین به ، اشاز کامیابی یا ناکامی نهایی گذشته شورش خیابانی،
ناگزیر ، کندارد میو استبداددستگاه  به استثنایی فشاریبنا به طبیعتش و تسخیر سیاسی جامعه را  یصحنه

 به مضمون و شکلدر عمل خود و کند میدر جامعه متأثر را های دیگر مبارزه و شکل هانوممض یهمه
که  نامید «مالیم تاخت»وضعیت توان میدر مقام قیاس شود. چنین وضعیتی را تبدیل می مبارزه یکانون

 ضعیتیوبه حساب آید که  «تاخت چهار نعل»برای  تدارکاتی یدورهچون همتواند مینفسه فیدر شرایط ما 
 .است یافتهسازمان و شورش پیوستهبه  مربوط

سرنگونی از شود. جامعه در حال گردآوری نیروی مشخص میانقالبی  فوران با دوم بحرانی یدوره
ه یا منفعل شده ب ،طلببورژوازی اصالحکارگر و زحمتکشان دیگر است. خرده یترین اعضای طبقهآماده

های تنش ، یعنیدیگردو تضاد  سرو سامان دادن بهبا شتاب به دنبال حکومت  اردوی انقالب پیوسته است.
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بی از انقالف توانند از دینامیسمیک از این دو تضاد نمیهیچبا این حال مشکالت خارجی است. ود و خنی ورد
های حکومت و امپریالیستیهای طور که برای قدرتهمانکنند. نخود را با آن تنظیم  راتیتغیو  کناره بگیرند

گره  سرنوشت رژیمی بهرا دورنمای خود یکی نظر استراتژیکی و از نظر ژئوپلت از که مهم استای منطقه
ها هر یک از جناحبرای طور هم همان، انتها وارد شودبیبحرانی ممکن است به گرداب هر لحظه که نزنند 

 ،به هدف انقالب تبدیل شده حکومت یمهم است که در شرایطی که مجموعههای حکومتی طیف و
 07۸3 در؛ کنندک منف کلیت جمهوری اسالمیچنج از رژیم یهدستمایبخشی از به عنوان خود را  یآینده
م سلطنتی رژیهای مختلف ن تالشی از طرف بخشچنی شبیه ،شده بود آشکارجامعه به فاز انقالبی ورود که 

 هم از طرف فرماندهان ارتششد؛ انجام  کردشاه که به تنهایی رژیم را نمایندگی می گزینی ازدوریبرای 
هر حال  در. (قرار داشتندملی  یهههای وابسته به جبشان گروهالیهیدر منته نی کهسیاسیواز طرف و هم 

 حدینخارجی و مت های ذینفعو هم برای قدرت مختلف رژیم هایها و طیفجناحهم برای خبر خوب 
سرکوب قطعی  در گرو در نهایتکه  خواهد بود« بحران یپایهسه»خروج جمهوری اسالمی از  ،شانمحلی

در  .دناآرام کنجغرافیای سیاسی منطقه را تواند میدر بزنگاهی و  گیردهنوز آرام نمیکه  استانقالبی 
تبدیل . گیردمی سرچشمه تنها تضاد اصلیاز این  درونی و بیرونی جمهوری اسالمی اتاختالف منشأحقیقت 

ا ب سرانجام جمهوری اسالمیآیا که  پرسش استرژیم بحران به رژیم متعارف منوط به حل این تضاد و 
هوری با فروپاشاندن جم انقالبتکمیل کند، یا توانست دگردیسی خود را خواهد سرکوب انقالب در ایران 

  خواهد کرد.رها  تعلیق نامتناهی را در فضایاش مرکزی یبحران با هسته یپایهسهاسالمی، 
 

*** 
 

پتروشیمی  و ای نفتاعتصاب کارگران پروژه یستفاده از نمونهابا توانیم میطوالنی  یبا این مقدمهاینک 
و دمنظم  یمقایسهبه  ،نظر زمانی بر هم منطبق شدند ازکه  آبی،کم یانگیزه و شورش خوزستان با

 .پردازیمبخودانگیخته  یمبارزه مضمون و شکل
 هایطرح یکه نتیجه آبیکم یبه انگیزه 0۰11تیر ماه  ۴۰از  اهواز اطرافاعتراض مردم شهرهای 

از  دیگری موج ،انجامیده عظیملهورا و کرخه شدن خشک به که است هاییسدسازی و آب انتقال
 ژیمرناکارآمدی  ی سیاسی خودانگیخته علیهژانربه علت انباشت  073۳که از دی بود  های خیابانیشورش

ت محله نشینی در کشور با بیسباالترین نرخ حاشیه ثبتدر  مرکز استانْعنوان ه)بحران حکومتی در اهواز ب
ه بروز کرد و ب نابودی رژیم با خواستها شورش یبقیهو همانند  آغاز شد به تناوب (دهدنشان میخود را 
در تهران، ا رهای حمایتی اعتراض خودایی استان خوزستان گسترده شد و به دنبال فیجغرا یپهنهدر سرعت 

، سقز ، برازجان، گناوه ؛شهر و بهارستان در استان اصفهانشهر، شاهینیزدان ،الیگودرز تبریز، اردبیل،
 برانگیخت.اردبیل، کرج، بجنورد 

 خرداد ماه ۴3 قبل از رویدادهای خوزستان درای نفت که کارگران پروژهصنفی  اعتصاب زماندر این 

و هدف  ده ـ و طرح بیستن، الیون تومیم 0۴به حقوق کف مثل افزایش هایی فبه صورت نامنظم و با هد
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ز همان ا آخری یخواستهکه این ، هانهایی حذف پیمانکاران دولتی و سرپرستی مستقیم دولت بر پروژه
علت فقدان  به ،آغاز شده بود ،نیافتنی بودستدو سازماندهی اعتصاب بلندپروازانه  سطح نازلبه دلیل آغاز 

آب  ورششقبل از توسعه کافی به تدریج به سستی گرایید و با آغاز  ،میان اعتصابیون رهبری متمرکز
 تدریج رنگ باخت و به صورت بهدر روندی فرسایشی الشعاع قرار گرفت و تحتکلی هبخوزستان 

 .تنزل یافتاز اعتصاب  پیش وضعیت به متعارف یهای پراکندهاعتراض
 با هک گرفت شدت نیز رودزاینده یبحران آب در حوزه در این فاصله :دیگر یویدادهای قابل مقایسهر

تر در بس ذینفعان تحصن و زدن چادر صورت به آن یآمیز اولیهوجود شکل و ماهیت صنفی و مسالمت
 یسئلهآبی از یک مو کوشش برای انتقال مسئله کممردم شهر  حمایتسرانجام به دلیل  ،رودخشک زاینده

به و سرانجام  بدل شدغازین آذر ماه آماه و روزهای در روزهای پایانی آبانای عمومی صنفی به مسئله
به علت )شدن و کور شدن چندین نفر کشتن چند نفر و زخمیو  شورش مستقیم خیابانی علیه کل رژیم

 شد. منتهی (زنشلیک سالح ساچمه
 یمبارزه بدیلت درشورشیان دستانه و تعرضی در تولد این خصلت پیش شورش خیابانی اصفهانویژگی 

 یعلیه این روحیه ضمن تبلیغ. رژیم هم ای عمومی علیه رژیم بودبه مسئله کشاورزان محدود صنفی
تان به شورش خوزس ترشصبورانهخالف برخورد  ،و منتسب کردن آن به دشمنان دستانهتعرضی و پیش

آن  یتعرضی خیلی کمتری برخوردار بود، بدون تأمل و سراسیمه به سرکوب وحشیانه یکه از روحیه
ترین یعنوان شورش هماند که بمی شهری پیشتاز باقیپرداخت. این افتخار برای اصفهان به عنوان کالن

 گرانیگاهی شورش خیابانی را با خون خود زدود.اهمیت کشور هرگونه تردید در مورد  یمنطقه
 تدرس اجرای یبا خواستهرا  ماهو اسفند بهمن  ،در دیمعلمان  صنفی اعتراض تداومفاصله این در )
علمان مزادی آ یهخواست البته و دیگر یچند مطالبهو  ــ ازنشستگانب حقوق سازیهمسان ــ بندیرتبه

نظر به رازی ،نیست یمناسب ینمونهدهیم ای که ما انجام میاز نظر مقایسهاین نمونه  شاهد بودیم.زندانی 
 یگروه اجتماع نهفته در این یخودانگیختهاستعداد  ازکاستن همانا  سازماندهینقش جا رسد در اینمی

ی اعتراض صنفتبدیل  ممانعت ازبه نهاد را خود  انقالبی جاریْگرایش خالف  «شورای هماهنگی»است و 
ا واقعیت باز نظر ما ای «سندیکالیستی»احراز چنین نقش  از آنجا که است. تنزل دادهخیابانی  به شورش

ترل کن یماندن در محدودهبا باقی شورای هماهنگیو ساختار استبدادی حاکم در کشور منطبق نیست 
ان کسب مطالبات صنفی فرهنگی دربلکه حتی خود  یگرایانهیک از دو هدف تقلیلهیچ درنه تنها  رژیم،

امور را  یرشتهسرانجام کند حرکت می یجریان پیشرفت انقالب خالف جا کهاز آنو  بودموفق نخواهد نیز 
 یفیسبوکش درباره یصفحهدر  عینی یشاهد یبه گفته گنجد:ما نمی یدر مقایسه ،از دست خواهد داد

عهد با توجه به ت غاز سخن کردند:آفرهنگیان با این جمالت  یی برنامهمدیر اجرای» :تظاهرات سوم اسفند
ری ایم به کس دیگعنوان سخنران معرفی کرده از پیش بههایی که توانیم به جز آنما به پلیس، نمی

عمل کردند و سخنرانان  هگوناسفند هم همین . در تظاهرات اولسخنرانی بدهیم و پوزش خواستند یاجازه
  («زدا را خشنود کنند.حاکمیتی انتخاب شدند تا حاکمیت قانونای استصوابی به گونه
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 :مقایسه

 یتوده یبا روحیهخود را  از نظر مضمونْو استمرار باید  شروعصنفی که برای  یهبرخالف مبارز( 0
 تضادهای ناپایداری از یامنهمانور در دحتی گری از حکومت و گاه در مرز مطالبه هماهنگ کند و مردم

ر گری را پشت سمرز مطالبه تکوین به سرعتاز همان بدو  خیابانی ، شورشنوسان کند حکومت جناحی
تن قانون در هم شکس به ،براندازیشعار  پیرامونافراد ترین آماده تجمعِ کانونتبدیل شدن به و با  گذاردمی
این در  د.گذارعمل پا میبه میدان  رژیم داروندارعلیه پردازد و می گرنهادهای سرکوبمستقیم با  یمقابلهو 

 ستقیمم حذف پیمانکاران و تحت پوشش ای نفتْکارکنان پروژه اعتصاب حداکثر خواستِ حالی است که
 توانستدر عمل هم نقدر از توانایی اعتصاب باالتر بود که آنحتی این خواست نیز  ؛دولت قرار گرفتن بود
ر های نیشکاعتصاب یخواسته حداکثرطور که همان .داشت شعاری یو تنها جنبه دگامی برای آن بردار

وانسته است تهای گوناگون رژیم به شکل کهتپه، هپکو و غیره نیز بازگشت به مالکیت دولتی است هفت
 کند.خالی  از زیر آن شانه

به د بایخود  یبرای حفظ شاکله تظاهرات صنفیصنفی و حتی  هایتجمع ،کارگریهای اعتصاب( ۴
 قبول تسلطبا  کز دولتیامر نظیر ،کار خارج از محلمکان معین تجمع در  و کار محل درصورت تجمع 

جمعات این ت یساده بافت .دنتن دهی عمقکم و به سازماندهی دنحدود شوم ،های انتظامی و امنیتینیروی
ثریت اک یبا سطح مطالبه و روحیه تاشود خالصه میجمعیت  یسادهحضور و یکی دو سخنران  به معموالً

 راین،. بنابباشد سازگارها جوی مورد انتظار آنمسالمت ماهیتو قشر معین  معین، یکارکنان آن کارخانه
 از راه کنندگانو اعتصاب معترضانفرسودن با در جغرافیای مهارشده که  یابدمی مجالدستگاه استبداد 

 یدوره ینتیجهکم کردنو مکررطوالنی چکانی به موارد اعتراض و ی قطرهیگوپاسخ ؛اعتناییکم
منحرف و و  های جناحیبرداریبهره ؛شونداقتدارش خارج نمی یدر مجموع از حیطههایی که اعتراض

 ومنفرد و  و شکنجه دستگیری ؛آنانداختن گناه به گردن این و از راه  مردمهای توده ذهنکردن اقناع
مل صنفی بپردازد و آن را در چارچوب تح یفرایند مبارزهمهندسی به  مستقیمرهبران کردن تدریجی منفعل

با  ،فتن ایپروژهکارگران اعتصابی  مثالًبود که ای ی گریز از چنین جغرافیای مهارشده. برادارد خود نگه
دند و به خانه برگرترجیح دادند که  ،«شورای سازماندهی...»مسمای وجود اصرار کانالی تلگرامی با نام بی

 خود را از معرضهم و  با نیروی سرکوب اجتناب کنند نابرابر یمواجههاز  هم تا های کار نماننددر محل
شد رهای قبل با تمایل به خیابان که در سالهای فرهنگیان ضااعتریا . ترفندهای رژیم دور نگهدارند

شورای »به تدریج در ظرف  گری،مطالبه یآگاهانه یو غلبههای رژیم شستکرد، پس از ضربمی
کومتی نهادهای ح. رضایت داده است اعتراض زیر چتر کنترل رژیمرفته و به تحلیل  «هماهنگی فرهنگیان
ر در مورد اعتصابات مکر طور کههمانای نفت نشان ندادند، اعتصاب کارگران پروژه بهواکنش محسوسی 

فوذ و سیاست ، ناعتناییبیاغلب از تاکتیک کردن رهبران، یری، شکنجه و منفعلدستگبه موازات تپه هفت
 .انداستفاده کرده مردم یچکانی و پیچاندن ذهن تودهقطره
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ر دخود  یحفظ شاکله برای و کندانکار میرا رژیم صالحیت از آغاز چون خیابانی شورش  ،در مقابل
ر اساس ی افراد بی، مثل شناسااطالعاتی آن دستگاهخنثی کردن و رژیم  قهرینیروی حتمی  برابر تهاجم

فضای  زاستفاده ا باتا  گذاردمیخیابان پا  ینشدهتعریفو  امن یبه منطقهدرنگ بی ،محل کار و سکونت
جالی م ،کند موازنه رژیمبا تا حد امکان مثل  به مقابلهدفاع و برای د را شقدرت مانور آن گسترشقابل 

شگیری از و پیمنظور حفظ برتری اولیه به  که کندآن را ناگزیر می گذارد ونمیرژیم باقی برای مهندسی 
 بپردازد.فوری شورش  به سرکوب نظم خود یشالوده دادناز دست  خطر

 توش یهمه فوریبه کارگیری شود که ای مواجه میالعادهموقعیت فوق امواجهه با شورش بدر رژیم 
رژیم را  عادهالموقعیت فوق. وخامت و فشار کنداش را به او تحمیل میانتظامی، امنیتی و تبلیغاتیو توان 

 ذشتگاز  محلیْکم طریقان از کردن معترضفرسوده تاکتیکبا که  صنفی یخالف مبارزهکند می وادار
در دستور ا ر و سرکوب فوری زمانکردن تاکتیک کوتاهناگزیر جا در این، کندزمان به نفع خود استفاده می

فزوده ا توان شورشبر  زمان ماندن در خیابانْ  تر شدنبیشبا  صنفی یخالف مبارزه زیرا دهدمیکار قرار 
تن و باالگرف نیروهای قهری فرسودگیاعث و ب کنددر موقعیت شورش علیه رژیم عمل میزمان  .شودمی

شورش و کشتن و زخم زدن و دستگیری  آنیگرایش اصلی رژیم سرکوب  .شودمی شاناختالفات داخلی
 نام مشخصکشته با  0۰ــ  دو طرف در اینجا کیفیت اصلی است سوی از خونین یگسترده است. مبارزه
 یبه نحوی که دامنه ــ اصفهان یدر شورش یک روزه کورشدهو چندین کشته و  ،در شورش خوزستان

مدعی شد که  3۸در شورش آبان خود رژیم ؛ گیردمی نیز را حکومتی نیروهای خود گریبان رفتهرفته آن
 .اندزیادی از مأمورانش کشته شده تعداد

ف است، واقکوتاهش و سقف  جنبشپیشاپیش بر ناتوانی  صنفی یمبارزه در مواجهه با رژیمدر واقع 
تنها نقطه شروعی اتفاقی  ای که شورش را آغازیدهبهانهکه  داندمی های سیاسیدر شورشکه در حالی

 نهفته است. شساقط کردناستعداد  ر ناخودآگاه شورشو د است
گروهی خاص از کارگران و زحمتکشان جامعه منافع خاص تأمین  هدفش که صنفی یخالف مبارزه (7

 ایش توانافزبرای  نهانی استعدادفاقد به این دلیل و کار محافظههای توده بر توقعاتش منطبق دورنمای و
 هدف ،کندمی ییراآاعتراض حتی صنفی بالفاصله صفهر که در برابر ی است دستگاه استبدادبا  رویارویی

منطبق  شدورنمای وو زحمتکشان جامعه  کارگر یطبقهکل  عاممنافع تأمین شورش سیاسی خودانگیخته 
بداد ارایی متقابل در برابر استصفبرای  دارای استعداد نهانی و به این دلیلهای انقالبی تودهگرایش  بر

حدود م هدفشورش را در دستیابی به که  ایعارضهتنها  ،صنفی یبرعکس محدودیت ذاتی مبارزه .است
 است. نهفته استعداداین  تحققرای ب اشعملی آمادگیمیزان کند می

 ،انشعاب داردگرایش به تا حد ممکن گرا است و درونکه  ،در کشور ما صنفی یهمبارز در تضاد با
گان در کنندو ترکیب شرکت دندارشدن «سراسری» گرایش بهاز نظر طبقاتی های خودانگیخته شورش

در حالی که شورشیان اصفهان از همان روز اول خود  .شودمحدود می رژیم سرنگونی خواستها تنها با آن
در  ،در سطح شهر ارتقا دادندرا به جوار تحصن صنفی کشاورزان رساندند و سرانجام آن را به شورشی 
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 به شکل« شورای سازماندهی...»کانال تلگرامی وجود توهمی که  ای نفت، بااعتصاب کارگران پروژه
ای است یک هفتهها تنها اولتیماتومی ایاعتصاب پروژهکه  زدمین از همان روز اول دامای سرانهسبک

ن از آ رسمی شرکت نفت، کارکنان شودمی اصلی یوارد مرحله تیر ماه 3در  سمیکه با پیوستن کارکنان ر
 .بردند پیش را خود صنفی یجداگانه مسئله یی جستند و به شکلرّتب

 هایز ویژگیا گزینیدوریعالوه بر  در کل کشور، انباشته سیاسی بودن نارضایتیهمگانیه دلیل ( ب۰
حمایتی مردم نواحی دیگر و موجب خیزش  کندعمل می نیز ایهای منطقهویژگیدر ورای شورش صنفی، 

راهم ف در نتیجهو هراس رژیم  عثباواره هم ،هاشورش یگسترنده یجغرافیا و اتفاقی نقطه شروع .شودمی
های اجتماعی مرجع مثل فعاالن مدنی، ورزشکاران، گروههمگانی از جمله گرفتن زمینه برای روحیهشدن 

یتی و ماح یبه صدور بیانیهنیز ها را و آن شودمیهنرمندان، نویسندگان، خبرنگاران و غیره در کل کشور 

ز از نظر جغرافیایی نی ،از نظر طبقاتی جزبهشورش خیابانی  .انگیزاندتجمع اعتراضی می

خصلت ضد  با اشضد استبدادیملی و  و خصلت شدن داردسراسری گرایش به 

های ایدر حالتی که مثل اعتصاب پروژهحتی صنفی  یمبارزهکه  در حالی ممزوج است. داریسرمایه

کاری حافظهم یتودهمطالبات خاص  دلیل تنگنایبه  ،ی سراسری استیاز نظر جغرافیاطور طبیعی بهنفت 
 طبیعی وضعیت سراسری همین تواندحتی نمی ،اشغیرطبقاتی ، یعنی به دلیل خصلتکه پشت سر دارد

 نکارگرا یاعتصاب پراکنده یدر دوره) .ددار مرزیتنگو  واگرایی آهنگاز هر دو جنبه کند و  حفظخود را 
 رپا کردب ییجدا یفرقهبرای خودش « هفشایجانی»ای ای بنام کارگران پروژهای نفت ناگهان پدیدهپروژه

، اعتصاب یدر همین فرایند پراکندهسرانجام، . زدآزادانه سوسو می نیز« بختیاری»قومی  یو پدیده
وارد  با پیمانکارن خود مستقلطور خورده هر یک بهلشکر شکست اعتصابیون مثل یهای جداگانهبخش

که  جاآنا ت هاآنداد پس از بازگشت به کار بندی شدند که به پیمانکاران اجازه مینیم هایمذاکره و توافق
و یا در گذشته کارگران اعتصابی هپک د؛ یعنی روز از نو روزی از نو.نزیر پا بگذاررا  د موارد توافقنتوانمی

تجمع داشتند با  زمانمحتاطانه صف خود را از کارگران همشهری خود در آذرآب حتی در روزی که هم
 (کردند.انتخاب دو محل متفاوت جدا می

 عیتدای یجغرافیادر ابعاد  قانونی سراسری شدن بادر کشورهای دموکراتیک صنفی که  یمبارزهدر واقع 
 ییباززار باید ناگزیو است عقیم پیشاپیش ، در شرایط استبدادی گیردخود میبه طبقاتی یجنبهو شود می

 شود.
ی شورش خیابان هایمزیت یدربارهای که در بندهای گذشته گانهسه هایخصلتدست دادن بهدست( ۸

 تهخخودانگی به شورش را مرکباین خصلت ، بر شمرده شدهای صنفی ها و اعتراضنسبت به اعتصاب

ین را تأماجتماعی انقالبی  یاولیه یماده بتواند شرایطیدر مشخص کشور ما  در وضعیت که دهدمی

گاه دست .تداوم کافی شورش در زمان و مکان است ،فراهم کندرا الزم  شرایطتواند که می ایزمینه .کند
 حد تداومی در پاسخْ انقالبو  کند،میمتمرکز  شورشزمان و مکان بر هرچه کوتاه شدن خود را استبداد 
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ار در زیر فشرا یم رژ یشدهبندیهمسرسازماندهی بتواند در آن را از شورش خودانگیخته انتظار دارد که 
 گی مزمنی که به علت تداوم تاریخیتاز خودانگیخکند و خود را کارآمد ناخسته و  ،حساس شورشوضعیت 

ان دورهای خیابانی شورش چنین حدی از مقاومت درتاکنون هرچند . استبداد بدان مبتال است رها کند
ی هاو شورش صنفی یمبارزه میان افکپُر شدن شولی با  ،وجود نداشته است حاکمیت جمهوری اسالمی

 ستادهای ایجاددر آن صورت زمینه برای  ممکن است. یحد چنیندسترسی به خیابانی از راه سرریز اولی به 
دیل ی تبهایبه نهادو متشکل  کارگران پیشروآن  که در مرکز شودمیی مهیا منطقه محور دموکراتیک

های اعتراض «سراسری» یهم جنبه تا رسندمیبه وحدت ارگانیک  هاآناین دو نوع مبارزه در د که نشومی
از عبور از فبرای و هم نصاب زمانی و مکانی شورش خیابانی شود تقویت تحت هماهنگی آنها صنفی 

 طور کلی به دست آید.خودانگیختگی به
اری با استبداد ساخت مقابلهپس از چهار دهه  خیابانی انتخاب طبیعی جامعه یانگیختهدخو شورش (۳
ا در هر ر وندار استعداد انقالبی جامعهدارکه  این است شکل مبارزه این مضمون وترین دستاورد کم است.
ا راه خورد یشکست مییا معین  یدر آن دوره ی خودبا تمام توان عینی و ذهن و جنبش کندمیمعلوم دوره 

از  ؛ترو اسبهای کور روگرهبا در محیط استبداد ساختاری میهن ما ، اما ،صنفی یمبارزه .گشایدخود را می
بقاتی به تضاد طتواند میاش که در ابعاد نهاییاست سرمایه  یرابطهبه ی عینی مربوط یک طرف ضرورت

 نتهیمدار سرمایه حکومت با کارگر یتضاد طبقهبه و در ایران دار سرمایه یطبقه کارگر و یمیان طبقه
وسیعی که اکثریت اعضای هر های ، یعنی اتحادیهپیشبرد این مبارزهاصلی  ابزار، و از طرف دیگر شود

صنفی،  یتهخودانگیخ جنبش. ناممکن استبه علت تسلط استبداد مطلق  بگیردصنعتی را در بر  یرشته
 وجود حکومتی درامکان متناظر با خود را از نظر سیاسی که علت  اینبه  ،اشعینی ناگزیری وجودبا 

و از  درومی واهمواره  را داشته باشدجویانه با آن واکنش مسالمت و مبادله و کنش استعدادکه یابد نمی
 یمبارزه پس .ماندکارگر باز مییعنی رفع پراکندگی در میان طبقه ،نوع جنبشاین  یویژه دستیابی به مزیت

ز آن آمیو بخشی از سازوکار رقابت داریسرمایه یهای ارگانیک جامعهاز اندامدر نهایت یکی صنفی که 
 ییژهوبنا به طبیعت  کارگر است، یبرای مقابله با گرایش دائمی بورژوازی به کاهش مزد از طرف طبقه

 کل اجتماعی و نافی یعنوان بازتاب انحصار دولتی بر سرمایهه ب داری استبدادی در کشور ماسرمایه
ماندن معقی موجب گفتهپیش تضاد. آیداز آب در میمد آمفلوج و ناکاردر ایفای نقش خود ، هرگونه رقابت

 .است مستقل و قائم به خود صنفی یمبارزه
 داری استهاستبداد ساختاری سرمای با طبیعیدر پیوند سیاسی واکنشی در حالی که شورش خودانگیخته 

با اواسطه ب پیونددر واکنشی اقتصادی است که  صنفیْ یمبارزه ،گیردمیقرار  آنبرابر  در اًمستقیمکه 
ر روندی دیا باید صنفی  یمبارزه گیرد.قرار آن  موازنه بادر  اًتواند مستقیماست و نمیاستبداد ساختاری 

های زنیو چانهها توده یروی از روحیهماقبل سندیکالیسم همراه با دنباله خود را در سطحنازایی ناقص 
 هایادیهاتحد در توانحتی نمی ناپذیری جمهوری اسالمیبه علت تثبیت که بازتولید کند اقتصادی یبیهوده

 یالیه یتنگنای ساختار استبدادی راه عبوری بیابد که بتواند با اتکا به روحیه از، یا باید آرام بگیردزرد 
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هماهنگ  امعهج انقالبی حیات با خیابانی هایشورش با معین ترکیبی در کارگر یطبقه پیشرو و متوسط
  امکان پیش بردن تضاد مخصوص به خود را نیز فراهم کند.شود و از این مسیر 


