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 پیش درآمد

گاهی نیز چنین به نظر سرنوشت با ما خشمگین است، اما با این وجود گه

چه میزان شانس  -داند کسی چه می -در گیرودارِ حرکاتی جدی؛ آید که می

 کند که به نفع او؛ لبخندی دوستانه را دوباره به چنگ آوریم!به ما ارزانی می

 کارل فیلیپ کلوزوویتز 

 

های عمومی، بلکه از روند تجربی و بلوغ وارهحرکت از طرح نهکنونی،  یآغازگاه و تالش نوشته

این بخش نخست . استهای اخیر کارگر و جنبش عمومی ایران در سال یطبقه سازمانی - طبقاتی

گسترش بیماری کرونا در کشور، روی کار آمدن دولت رئیسی و نیز اعتصاب فراگیر  گیرودارِدر ، [1] نوشته

شکلی ان ها، به عنو«کمیته»در آن بخش، بازآفرینی  .آماده شد کارگران پیمانی صنعت نفت و پتروشیمی

ی قرار مورد بررس ،دولت در حفظ جان شهروندان کشورش «مسئولیت ناپذیری»در مقابله با  یابیسازماناز 

کارگری  هاین جنبش، توجه فعاالشورا و تشکل شوراییها بعد از سالتپه،  گرفت. اگر با اعتصابات هفت

های های شهری و کمیتهکمیتهگیری و اجتماعی را دوباره به سوی خود جلب کرد، در بحران کرونا، شکل

 یرهدر دو. افزودای جنبش توده هایتوانایییابی شورایی به سازمان یدیگری را در ادامه ساختار ،همیاری

بقه ط ادامه یافته و های فعال در ایرانیابی جنبشسازمان های دیگرِ نهال رویشِبازآفرینی و روند  ،اخیر

دیگری را برای  ساختارهایتراضات و اجتماعات شهری، اجتماعی و نیز اع گرانکنشکارگر، 

سایِر  مکملِ  به عنوان شکلِ مع عمومیامجدر موج کنونی، گری رزمنده از نو آفریده است. خودسازمان

ا گیری مستقیم و یو تصمیم گردهماییاین مجامع، برای قابل رویت هستند. یابی سازمان ساختارهای

  کنند.انتخاب نمایندگان اعتصابیون یا شوراهای هماهنگی و... ایفای وظیفه می

و... به کار برده  آن، اعم از جلسه، اجتماع، گردهمایی یمفهوم گستردهبه  در این نوشته یمجمع عموم

 مجامعطور کلی، بهالبته  .برابرند یرأحق و  یداراهمراهان ان/حاضر معموالً اغلبِکه در آن شود می

 ریو سا یو مؤسسات آموزش یردولتیغ یهاها، سازمانپارلمانها، ها، تعاونینهادها، انجمندر  یعموم

مورد  جااینطور کامل در تواند بهچنین کاربرد و تعریفی از مجمع عمومی، نمی ؛ اماشوندیها برگزار ممکان

فعالیت مستقل و آزاِد نهادها یا  یگیری رسمی و ادامهاستفاده قرار گیرد. دلیل آن هم روشن است: شکل

گرانه حکومت جمهوری اسالمی، شانسی ندارند. اقدام ها و احزاب در شرایط سرکوبسازمان نیزها و تشکل

نهادهای  یشونده مورد حملهتکرار طورهای مردمی از آغاز تا به امروز، بهمستقل کارگران و یا جنبش

های خیابانی و یا بایستی خبر قتل ترین شرایط،در تلخ .اندن آن مجرم شناخته شدهال، فعاامنیتی قرار گرفته
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گویان چنین ابتکاراتی را دریافت کرد. چنین فضای مسموم امنیتی و شکنجه و اعدام در زنداِن سخن

 دهد. نمیهای مستقل و آزاد و ارگان هادهاای، امکانی برای رشد ننظامی

ها در داخل کشور، نشان از بالتکلیفی نیروهای ن جنبشای فعاالهای وسیع و فلهدستگیریاین روزها، 

تلف مخ جریاناتبه  گرانکنش هایتالش دروغینِدِن پیوند دا با سازان،بازجویان و پرونده .داردامنیتی 

مختلف  هایجنبش گرانکنشافکنی در میان تر و هراسسازی سنگینپرونده، برای «اپوزیسیون ممنوع»

یون اپوزیس»رغم مطرح کردن بهشود که روشنی دیده می. در این میان، بهکوشندمیکارگری و اجتماعی 

طراحان و  تموحکشود. از نگاه اپوزیسیون چپ و سوسیالیست امتناع می اشاره بهاز االمکان حتی، «ممنوع

ی است که نباید دوباره به سرزمین ایران احضار شود! حاپوزیسیون چپ و سوسیالیست، شب ،اشامنیتی

گذار است ولی نامش را نباید برد! باری، ودانیم، شهر به شهر و محله به محله، در حال گشتی که میحشب

 ! «ن نداردشگو»ها قطعی است که بیدار کردن اپوزیسیون چپ و سوسیالیست در اذهان مردم، برای امنیتی

 رانندگان شرکتاجتماعی نظیر کارگری و های موج اعتراضات جنبش دوم،هنگام نوشتن بخش  ،اینک

ها نبشج ضات علیه گرانی و قطع سوبسید آرد در جریان است.امعلمان، بازنشستگان و... به همراه اعترواحد، 

از  روند.می هایی فراتر از نانخواستهد و به سوی نرویزندگی می ضروریهای و اعتراضاتی برای حداقل

 ورهایی چون هایی همدستمزد و... خواست یا کار ومسکن، آب، خواست  نان، خواستِ پسِ پشت خواستِ

ها فاجعه دیگر، نیز عالوه بر آن، کشته شدن مردم زیر آوار در آبادان و دهسازند... عدالت خود را نمایان می

راهی ناهموار با راهی ناپیموده، راهی سخت، آورد. وان مردم کشور وارد میهای دیگری را بر جان و رزخم

ست؛ اما در پیش ا هایی بزرگ به وسعت ایرانبا زندانحاکمانی خشمگین از ناتوانی خویش، سراپا مسلح و 

یی و رها دادگریکند تا امید به داند، این سرنوشت خشمگین، چه میزان شانس به ما ارزانی میکسی چه می

 را در این روزگار سخت و خشمگین به این سرزمین نفرین شده بازگردانیم...

*** 

 گرِخودسازمان و شکوفایی ساختارهای شد، ریروند پدیدارای به های اقتدار تودهوارهبخش دوم نوزایی اندام

و از  بییاسازمان هایایدهرسد که چنین به نظر میپردازد. میمجامع عمومی  به ءاتکابا های کنونی جنبش

 و تاریخی و مبارزاتی کارگران یتاریخی متفاوتی، در یادمانه یدر زمینه بخشاًمجامع این جمله تشکیل 

صل سر فیافته است.  دوباره، هستی خود را حفظ کرده و اینک زمینی مستعد برای باروری کشانزحمت

 ؛بارزههای دیگر مگاهرا در میداناین مجامع ظرفیت فراتر  کوشد عالوه بر مجامع کارگری،می نوشتهنخستِ 

های پیشین و اکنون با اتکاء به تجربه ؛های مختلف اجتماعیاجتماعات شهری و در جنبش یدر صحنه

ری ها، از مراکز کارگمجامع و گردهمایی بر نشان دادِن رد پای این تالشدر سرفصل بعدی، برجسته کند. 

 انهایش، ابراز خواستهاندیشیراهی برای هم است که به اجتماعات شهری جاهای اجتماعی و از آنتا جنبش
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ها های این پدیده و نیز برخی چالشویژگیدر ادامه، اند. مردم باز کرده یو اقدام مشترک کارگران و توده

 اند.وار ذکر شدهاشاره مقوله،برای اندیشیدن بیشتر در این 

 مجامع عمومی

با  ،و صدها اعتصاب و تجمع دیگر من تالش کارگران اعتصابی نفتمی به یُاینک کارنامه مجامع عمو

 ،اشاعتصابات کارگران پیمانی نفت، علی رغم گستردگیساله قابل بازنگری و سنجش است.  یک ایفاصله

اعتصابات و نیز  یشخصی نگارنده در دوره یاز مرز این واحدهای بزرگ کارگری عبور نکرد. تجربه

ی اعتصابیون اصل یبدنه چنین است که گزارشات رفقایی که از شرایط کار در مناطق نفتی شناخت داشتند،

ر میان . فضای غالب دباشد ی آشیل اعتصابیک پاشنه تواندمی تعیین کرده بودند و اینرا آماج محدودی 

عاجل خود و پرهیز از هر هدف درازمدت و  مدت وکوتاهمطالبات کارگران پیمانی اعتصابی، دسترسی به 

یز در میان که خود ننفت همبسته با سایر کارگران و نیز اقشار اجتماعی دیگر بود. تالش کارگران پیشرو 

ن کارگران اعتصابی نیافت. در همی یدر میان بدنه اثرگذارکارگران اعتصابی بودند، پژواک و استقبالی 

وجه در ت واکنشی درخوربا کارگران پیمانی،  بستگیهمرغم اعالم علیوضعیت نیز، کارگران رسمی نفت، 

این وضع و عدم پیوستن کارگران رسمی به اعتصاب، محدودیت [ 2گران نشان ندادند.]حمایت اعتصاب

با قراردادهای شفاهی، موقت و یا سفید را  و نیز با وضعیتی ناپایدارهای کارگران پیمانی دامنه خواسته

ها به سختی شرایط اعتصابیون را یکی از کارگران ترین پاسخیکی از فشرده کند.معنا می فهم و قابل

و  و اعتراض میکنیم یزندگ تصاببا اع یاما کارگران پروژه»اعتصابی در همان زمان چنین بیان کرد: 

گو پاسخ مانیبرا یصابات درون کارگاهتچند سال ما که اع یهاتجربه ست...ما یاز زندگ ییاعتصاب جز

که اعتصاب  مینمودند و ما ناچار شدیم ستیو بلک ل هیرا تسو شتازیکارگران پ، انیکارفرما انینبود و در پا

 پیو اک نگیپیو پا کایاعتراض خود را با آرم سند ،۷۹ رماهیو در ت میبرها باز کارگاه رونیو اعتراضات را به ب

 یها را دادگاهبرخورد و چهارنفر از آن شاننندگایران و نمابا کارگ یآگاه سیکه پل میها انجام دادیاپروژه

 بروند. رونیها بکه کارگران از پروژه کردیمدرست  (1۹۷۷) را پارسال یپس از آن اعتصاب سراسر نمود...

 . ...«گسترده تر شده (1۰۱۱)و امسال  یتیامن نهیهز گونهچیبدون ه

، به بلوکی از کارگران پیشرو یگیری اولیهاعتصابی، شکلهزار کارگر  چند ده دهیسازمان، دستاورد باری

ند نرا محکوم ک هاشکنیاعتصاب توانستند اعتصابیونگران بود. نظیر اعتصاب نفتتنهایی دستاوردهای کم

سازان، با مجامع عمومی کارگری ها و پروندهچیاز لحاظ سازمانی، این بار پاسخ امنیتیند. نو به انزوا برا

ابیون شود؛ اعتصمی «جرم»سازی تبدیل به داری، با پروندهدر وضعیتی که هر رابطه با دوام و ادامه داده شد.

انتخاب نمایندگان شوراهای هماهنگی  و نظرتبادل ،در مراکز مختلف با تشکیل مجامع عمومی، به بحث
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یق سرعت از طر هب توجود داشزمدت و نهادینه درایابی ی که برای تشکلئپرداختند. به این طریق، خال

 مجامع عمومی، در دوره اعتصاب پر شد. 

 جمهوری اسالمیها پیش وجود داشته و حتی در تعریف کنونیِ وزارت کار مجمع عمومی، از سال یتجربه

ای صنفی کارگران پذیرفته هانجمن یگانهقانون کار، به عنوان یکی از ارکان سه 1۹1 یبر مبنای ماده

 های دولتی در این زمینه نیستهای مصوبهها و کاستیکنونی، نقد محدودیت یهدف نوشته [.۹] شده است

اند تهیابی مستقل و پیشرو، حتی قوانین حکومتی نیز پذیرفرغم مخالفت پیگیر با هر گونه تشکلولی علی

هاِر ت برای متوانند مجمع عمومی خودشان را برگزار کنند. تالشِ حکومکارگران می «تحت شرایطی!»که 

رو شده و این شکل از تجمع و ههای خواست و عمل مجامع عمومی در موارد بسیاری با ناکامی روبکرانه

اندیشی جمعی و گردهمایی، عماًل در لحظات بحرانی اعتصابات و اعتراضات توانسته است به محل هم

ل شکالت زندگی و کارشان تبدیتصمیم مستقیم مردم در محالت و شهرها و نیز کارگران برای مسائل و م

حال، هم علنی است و عناصر و خبرچینان رژیم  عین مستقیم که در یشود. نوعی از دمکراسی اولیه

های جمعی، تجربه و آگاهی جمعی کارگران در و هم در اثر مشورت و بحث «گوش بایستند»توانند می

رای مع، نمایندگانی بامجاین گونه ن در احاضردهد. اغلب شان را ارتقا میبررسی و یافتن پاسخ مشکالت

گزینند. از این طریق، حقانیت، توان و پشتیبانی مردمی به افراد شان برمیها و تصمیماتپیگیری خواسته

 شود. منتخب در شورا یا کانون یا هیئتِ منتخب، منتقل می

 فقط کارگری نیستند!« مجامع»

جامع های مظرفیتشود که نظر گرفته شود، آنگاه آشکار می مجامع عمومی در گسترده و کلیِاگر مفهوم 

یشین تجربیات پکارگری و اجتماعی قرار نگرفته است.  گرانکنش یتمامی مورد استفادهعمومی هنوز به

های ها، در جنبشعالوه بر مجامع کارگری، این روش به صورت اجتماعات و گردهمایی د کهندهنشان می

از  ایربهتج، مانتلی ریویومنتشره در  یکی از گزارشاتای کارساز بوده است. شهری و یا حرکات منطقه

به  چنین 1۹۳۹در سال تشکیل شورای قدرتمند ترکمن صحرا کند. در این گزارش، نوع دیگر را بیان می

هزار نفر از دهقانان پس  1۳از  شبی – صحرا ترکمن مرکز –در گنبد کاووس : »کشیده شده استتصویر 

شده بصغ یهانی( بازپس گرفتن زم1را اعالم کنند: ) یامادهپنج یاهیانیبهمن گرد هم آمدند تا ب یروزیاز پ

 یاز ورود محصوالت کشاورز یری( جلوگ۹) کیو دموکرات یواقع ی( اصالحات ارض2سابق ) میتوسط رژ

و  ادانیاز ص تی( حما۳) یادیو ص ییروستا یشوراها لی( تشک۰) یبوم یاز کشاورز تیجهت حما یرجخا

 1۹۳۱ شد. تا بهمن سیصحرا تأس در سرتاسر ترکمن یدهقان یشوراها[ ۰.]زحمتکش منطقه بافانیقال

 حال نیا و با تند،منظم خود را داش یهاوجود داشت، که هرکدام برنامه و مجمع ینیچننیا یشورا ۹۱۱ باًیتقر

 .وستندیدهقانان ترکمن در گنبد پ یشوراها یبه ستاد مرکز
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کانون عبارت  یاسیس فیدستاورد بزرگ مردم ترکمن در گنبد بود. وظا ،یاسیو س یکانون فرهنگ لیتشک

شوراها در سطوح مختلف  دهیسازمان یمردم؛ کمک به مردم برا کیو دموکرات یاسیبودند از آموزش س

از دهقانان  شدهبغص یهانیدهقانان در روستاها( استرداد زم یها و شوراهادر کارخانه یکارگر ی)شوراها

 وزان.آممعلمان و دانش یهاتهی( و کمبافانیقال یکای)مانند سند کاهایسند لیشوراها، تشک قیاز طر

برقرار  کیو با مردم ارتباط نزد ریدا ییهاخود در سرتاسر منطقه شعبه سیسال تأس نیکانون، در اول نیا

کردند.  یگذارانقالب نام یها را به اسم شهدابرپا کردند، و آن ییهاکتابخانه گامشیکرد. کانون و جوانان پ

 نیچنکانون هم نیدادند. ا بیترت را دادهایرو ریو سا ،یجلسات عموم لم،یف شینما یبرنامه یشعب مرکز

 اتینر و ادبه خ،یمنتشر کرد، که تار یو فارس یرا به دو زبان ترکمن )قدرت خلق( یجیگو لیا یهینشر

همین روال، در ابعاد بزرگ و کوچک در [ 6] [«۳د]دایقرار م یانقالب را مورد بررس یترکمن و دستاوردها

 شد.کشور در فردای قیام گزارش میکردستان، لرستان و مناطق مختلف دیگر 

 

 .۱۵۳۱اسفند  ۱۱، ۶های دهقانان ترکمن صحرا: نشریه کار، شماره یک، صفحه هتجمع و خواست - ۱شکل 
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گی دگیری اجتماعات، تشکیل شوراها و در مجموع ساماندهی زنشکل حکومتی،دروغین برخالف روایات 

های فدایی خلق ایران، بلکه حاصل فعالیت سازمان چریک «توطئه»نه  فرهنگی و اجتماعی خلق ترکمن،

 یمردم این منطقه بوده است. به روایت نماینده یو حضور جوانان پیشروی خلق ترکمن در مبارزه روزمره

گیری این نهادها، اقدامی از درون جنبش مردمی شکل 1۹۳۹ سچفخا در جنبش خلق ترکمن از اوایل اسفند

جوش در آمده وجا به جنبجوانان و عناصر آگاه در همه... انقالب، با شروع»...ست: در ترکمن صحرا بوده ا

ر از خلق ترکمن د ی. جوانان و روشنفکرانکردندیآماده م یتحوالت آت یاشکال گوناگون براه و خود را ب

 ین فرهنگکانو»تحوالت در زادگاه خود رفتند و با شروع انقالب،  شوازیکه به پ دندبو شگامانیپ نیشمار ا

وجود در م یاسیس یهاشیگرا یبا مشارکت همه یعنی کیصورت دموکراته را ب« خلق ترکمن یاسیو س

  [۹«].ختندیر یجا پآن

اقدامات خودجوش و خودانگیخته مردم و به ویژه جوانان آگاه ترکمن است که با سازمان  یدر ادامه

انقالب  کیجوانان آگاه و روشنفکران ترکمن در متن »گیرند: های فدایی خلق ایران نیز تماس میچریک

ن به ترکم خلق یاسیو س یکانون فرهنگ جادیخود شتافته و با ا یهاپدران و مادران و خانواده یاریبه هم

ست یزکشاور که اساساً ینیدر سرزم یاقتصاد شتیمع یاشاعه و ارتقا فرهنگ و زبان خود پرداختند و برا

و بود  یخیتار یهنیزمدارای اسالفشان  یهم نزد خلق ترکمن، با کشت جمع کهرا ) ییکار کشت شوراراه

 نیاز ادنبال ابره. بکشندیم شیداشت(، پ یصحرا سازگار از ترکمن یادیز یهاشدن بخش زهیهم با مکان

 میمال رژو ع نامرتجع دتریبا واکنش شد بار نیدهد که ایم یرو ییهایریها درگنیزم میتقس ایو  شیگرا

ز منطقه ا ییست که رفقایاپروسه نی. در چندشویمواجه م دهیرس راه از تازه میرژ یالهحزب ناصرسابق و ع

 [. ۱«]خواهندیکمک م به تهران آمده و با سازمان تماس گرفته و مشورت و

گیری، رشد و نیز تداوم فعالیت و اجتماعات شکل ؛ای رایج و اغلب نادرستبرخالف کلیشه در این تجربه،

ن االدم یا فعو نه اقدامی از باال که شکل معینی را به مر مردمی است یاز اقدامات خودجوش و خودانگیخته

که سرکوب خونین، قادر به مهار  1۹۳۱ و سپس 1۹۳۹ در سال . این وضعیت تقریباًکنددیکته می

 شهر و روستا نبود، در سراسر کشانزحمتگری سیاسی، فرهنگی و سازمانیِ کارگران، دهقانان، آفرینش

یری گانزلی و از شکل های کردستان تا صیادان بندربنکهصحرا تا صنعت پوالد، از  کشور از ترکمن

.. .ها، مدارس و محالت کشور ودر تمام دانشگاه های فرهنگی و سیاسی خلق عرب تا خلق بلوچ وکانون

. در اغلب موارد گزارش روییداز پایین، از زندگی در شهر، محله و کارخانه می دهیسازمانقابل رویت است. 

ها یا با سازمان انشبرای تداوم و تقویت کارهایدهایی، ن و مبتکران چنین مجامع، شوراها و نهاشده، فعاال

شده را نه فقط از زبان تصویر وارونه و تحریف. کردنداحزاب سیاسی مورد اعتمادشان، تماس برقرار می

ویم: شنهای اخیرش هم میای تا همین سخنرانیپردازان دست دوم و چندم رژیم، بلکه از زبان خامنهنظریه
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 یاکارخانه کیبودم؛  کینزد انیشروع شد. خود من در جر یکارگر کاتیاّول انقالب، تحر یاز روزها»...

هجدهم بهمن،  یروزها یعنی ــانقالب  یروزیمشرف به پ یشده بود همان روزها هانیمرکز اجتماع ا

ارند کار دکه چه دمید کیاز نزد ...تصادفاً آمدند دنبال ما، ــبهمن  کمیوستیو ب ستمینوزدهم بهمن، ب

 ــانقالب  یروزیپ هارمچ ای]راه[ انداختند روز سوّم  ییمایپ. آمدند راهکاتیتحر ها،یسخنران کنند؛یم

از آن روز شروع شد، تا امروز هم  یکارگر کاتیامام! تحر تیبه طرف ب ــ ششموستیب ای پنجموستیب

 [ ۷«]وجود دارد. یکارگر کاتیوجود دارد؛ تا امروز هم تحر

ا ت»، تاییدی بر ادامه مبارزات کارگری «وجود دارد یکارگر کاتیتا امروز هم تحر»دوبار تکرار واقع،  در

ایت روگونه که در باال اشاره شد، اما شود. همانهایش شنیده میاست که توسط رهبر حکومت ناله «امروز

یرون ب کشانزحمتگویی این مبارزات از درون زندگی واقعی کارگران و است. واژگونه و فرافکنانه حاکم، 

حتی ، بلکه 1۹۳۹ کنند، نه فقط در روند انقالبیمی «تحریک»ها را چپی کشانزحمتکارگران و د. نآینمی

فسیر ت برای یپیامدهای بسیارظاهر ساده، به یدیدن و درک همین نکتهکنند! می «تحریک»تا امروز نیز 

حزب  یرابطه»سوفسطایی در باب  های گاهاًطبقاتی و سیاسی ایران و نیز نوع پیشبرد بحث یتاریخ مبارزه

به  نوشته کنونی است و بایستی یو نظایر آن خواهد داشت. گسترش این محورها، فراتر از وظیفه «و طبقه

 .شودهایی دیگر واگذار فرصت

از تشکیل جلسات مجمع عمومی و انتخابات کل سندیکاهای اتی گزارش نیز در تجربیات کارگران نفت

با اعتصاب بزرگ پاالیشگاه نفت آبادان در  کارگران یپاالیشگاه نفت آبادان در دست است. تجربه

رغم عقب نشینی ظاهری منوچهر اقبال، مدیر عامل وقت شرکت نفت، که علی داشتپیوند  1۹۳1 سال

زاده، مجید جاسمیان و هوشنگ رمزی را به مناطق باباخان محقق»چون رهبران و نمایندگان کارگران هم

جمهوری شدند. پس از قیام و سرنگونی رژیم شاه، دولت موقت  [1۱«]سردسیر سرخس خراسان تبعید

فر، عضو نهضت آزادی، تالش در افزایش روزهای کاری کارگران نفت را اکبر معینتوسط علی اسالمی

گزارش مجامع عمومی در پاالیشگاه  [11رو شد.]هکارگران نفت با مخالفت روب داشت که در مجمع عمومی

 «شورای سراسری کارکنان صنعت نفت»تری که پس از قیام، در در ساختار وسیع اصفهان، تهران و کالً

ا به ی کارگری ربه سوی تشکیل شوراهاو پیشرَوی مجامع  پدیدارشدنِ یشده بودند، تجربه دهیسازمان

  [12دهد.]نشان میعینه 

 ها تا خیابان و میدان!جنبشاز : های کنونیتجربه

شود. مراکز کارگری، طبقاتی دیده می - های مختلف مبارزه اجتماعیعروج مجامع عمومی در پهنه

اجتماعی نظیر معلمان، بازنشستگان، زنان، در فضاهای دانشجویی و از آن فراتر در  یهای پایهجنبش

کارگران و اقشار مختلف  یهای شهری، توان تصمیم و اقدام جمعی از سوی تودهخیابان و میدان تظاهرات
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وز هن اماشود. نشده تجربه میبینیالبداهه و پیشفی های بعضاً مردم از طریق مجامع و گردهمایی

اند به تمامی کشف نکرده و به کار که به میدان آوردهرا واره نوینی های کنونی، ظرفیت اندامجنبش

های نبرد طبقاتی هستند. فقط ترین سنگرها و سالحها و مجامع، از مهماند. اجتماعات، گردهمایینگرفته

 یمبارزه هایپهنه ی، در همهشوندوارد عمل نمی ــمثال فقط عرصه کارگری  ــگاه نبرد در یک میدان

و  بستگیمهگرمی ناشی از طبقاتی، منبع اصلی قدرت جنبش انقالبی و پیشرو هستند. حقانیت مبارزه، دل

ارور گیرند، ببسته شکل میهای همشدن انبوه ابتکارات مردمی و... در این جمعشکوفادردی مشترک، هم

ن ارتک حاضدر صورت شکست آن حرکت معین، در وجود تکها بعد، حتی شوند و شاید آثارش تا سالمی

 در این تجربه مشترک باقی بماند. 

 های اجتماعیو جنبش مراکز کارگری

تپه، فوالد اهواز، کارگران اعتصابی هفت در های بسیاری از برگزاری مجمع عمومی از مراکز کارگرینمونه

ن عالوه بر کارگرازارش شده است. و پرستاران در شهرهای مختلف گ ، بازنشستگاننفت و نیز معلمان

ها مرکز بزرگ و کوچک کارگری به مجامع ده ؛ای نفت در ایذه، چهارمحال بختیاری، عسلویه و...پروژه

ی و های کارگرروند بلوغ جنبشاند. عمومی به عنوان مرکزی برای اقتدار و حقانیت مبارزاتشان روی آورده

البداهه به سوی یک رویکرد موقت و فی اقدامیهای اخیر، اتکاء به مجامع عمومی را از در سالاجتماعی 

ده نفر  مجامعی که از چند دهد.های اجتماعی نشان مین جنبشو پایدار در میان کارگران و فعاال مندنظام

ی اار طوالنیدستور ک سرکوب،ها سال ! دهندساده نیست اتیتجمعهزار نفر را ممکن است در بربگیرند،  تا چند

  :[1۹] ی چنین مجامعی حاضر کرده استبرا

  هاشان سخن بگویند؛ قادرند از مشکالت کاری و خواستهو یا کارمندان در مجامع عمومی، کارگران 

 خواهان افزایش دستمزد شوند؛ 

 روند اعتصاب تصمیم بگیرند؛  یدرباره 

 شده از سوی کارفرمایان را به چالش بطلبند؛ قراردادهای کاری ناعادالنه و تحمیل 

 شکنانه مقابله کنند؛ با تمایالت و ترفندهای اعتصاب 

 د؛ گیری بپردازندستمزدها، شرایط کاری، درباره میزان مرخصی به تبادل نظر و تصمیم یدرباره 

  خواستار بهبود شرایط بهداشتی، کیفیت غذا و امنیت محیط کار شوند؛ 

  ی اندیشی به چارهاخراجتقاضای بازگشت کارگران معوقه کارگران و  یمزدهاگرفتن دستبرای

 ؛بپردازند

 در روزگار تحمیل قراردادهای موقت، خواهان قراردادهای کاری رسمی و دائمی شوند؛ 
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 کند، برای قراردادهای جمعی که امکان چانه زنی جمعی در برابر کارفرما و دولت را بیشتر می

 و... بکوشند

ون های مشخص اعتصابیتپه، به فهرستی از خواستهنمونه در جریان اعتصابات سال گذشته هفتبرای 

 خوریم:برمی

 به کار، یبازگشت کارگران اخراج یبزرگ برا هایگام *»

 تومان( ونیلیم 12خط فقر ) یارتقاء حداقل دستمزد به باال برای مبارزه *

 (یگیراندن تمام عوامل کارفرما )اسدب رونبی *

 کارگران یتیاز خودفعال یدست عوامل دولت در محدودساز دنبری *

 یکار اسالم شورای انحالل* 

 کار طیو شرا عیتوز د،یکارگران به تول شورایی کنترل و نظارت* 

 یماه کار انیاز پا شپی دستمزد موقعبه پرداخت* 

از جمله امام جمعه و  ینیدستگاه د یامل نهادهاعو نقش و مداخله هرگونه از ممانعت* 

 تپهدر شرکت هفت دیخواه در مناسبات کار و تولعدالت یهاگروه

 اند.که در طول مبارزه متحمل ضرر و خسران شده یبه کارگران انزی و خسارت پرداخت *

 یالبیمدافع کارگران خانم فرزانه ز لیوک هیبر عل یسازهرگونه پرونده یالغا* 

 یارگرک یو خرد جمع میبه شرکت بدون مشورت کارگران با تصم یدولت شنهادیپ هرگونه *

 [ 1۰«]فاقد اعتبار بوده و به فعل در نخواهد آمد. یدر مجمع عموم

را ای هستند که اقدامات جمعی بعدی های اولیهها، جوانههای هر یک از آنطرح مطالبات و تنوع زمینه

فشرده از مجموع فضای سیاسی، اجتماعی  یگزارشد. در عین حال، فهرست مطالبات، گاه خودش نطلبمی

دستمزدهایی که در تورم جهشی ارزش خود را بیش از  ؛اخراج کارگرانبه و اقتصادی حاکم است: واکنش 

های کارفرما در محیط کار؛ به چالش کشیدن اقتصاد دهند؛ مقابله با دار و دستهپیش از دست داده و می

ها و نهادهای اسالمی با نهادهای مستقل کارگری؛ محکوم کردِن دسته و نئولیبرالیستی دولت؛ مقابله دار

 دیگر، تصویر جامعی از جمهوری اسالمی یها مطالبهن حقوق کارگران و دهاامنیتی مدافع - سرکوب قضایی

 کنند. و فضای اقتصادی و سیاسی این حکومت ارائه می
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 اجتماعات شهری: میدان و خیابان، تریبون مردم!

ی شهری، هاکارگر و مجامع کارگری، نباید موجبی برای ندیدن خیزش یگری طبقهه و تمرکز به کنشتوج

گر ها، نشانباشد. این خیزش 1۰۱1 خرداد – و اردیبهشت 1۹۷۱ ، آبان1۹۷6 ماه به ویژه سه خیزش دی

و  های شهریشهری هستند. به اهمیت کمیته دهیسازمانسطح معینی از تجربه و آگاهی اجتماعی و نیز 

نگاهی دوباره به این تجمعات که از چند ده نفر تا چندین محلی در بخش نخست همین نوشته پرداخته شد. 

های ها و خیابانن در میدانادیگری را بر حاضرمردمی  دهیسازمانظرفیت ن حضور دارند، آهزار نفر در 

 ی ازبرخ بعد از سه خیزش بزرگ، اینک کند.سراسر کشور آشکار می ــحتی برخی روستاهای  ــشهرها 

 آشکار است: هادر مقابله با خیزش گرانسرکوب هایرفتار

  قطع اینترنت یا کاهش سرعت آن در مناطق و شهرهایی که در آن اعتراضات خیابانی گسترش

 ؛یافته است

  ی شده نیروهای امنیتی شناسایدستگیری، شکنجه و به قتل رساندن فعالینی که از قبل توسط

 ؛بودند

 گی آلود» یاعالم حکومت نظامی غیررسمی؛ تعطیل مراکز کاری، دانشگاهی و یا مدارس به بهانه

ها و پیوستن به و... در شهرهای به پاخاسته یا شهرهایی که احتمال شورش شهری در آن «هوا

 دیگران باالست

  شدن ترنیروهای نظامی و انتظامی قبل از گستردهبه تشنج کشاندن تظاهرات مردم و جوانان تا

خود را به این بهانه آغاز کنند و جوّ شهرها و محالت  یخونین و سرکوبگرانه یاعتراضات حمله

 ؛پلیسی کنند - را نظامی

 ...و 

یشید. سازی و مقابله بایستی اندگران، تدابیری برای خنثیهای سرکوبالبته برای هر قسمت از تاکتیک

به کار  گرانها علیه سرکوبدر تظاهرات های رسیده، بخشی از این تدابیر عمالً برخی از اخبار و فیلم طبق

 های احتمالیفهمید و راه دوره اخیرگر در نیروهای سرکوب روشِتوان از شده است. چه چیزهایی میگرفته

 ؟کاهش و یا خنثی سازی خطرات آن چیست

 قطع اینترنت یا کاهش سرعت آن... -

های اجتماعی است. با قطع اینترنت، امکان خبردهی به بسیاری از اعتراضات، متکی به رسانه دهیسازمان

ی مهار ، برایزمانتاخیرِ شود. این اعتراضات، با کندی مواجه می یسایر شهرها و محالت و یا تغییر برنامه

ی، در گران اعتراضات شهرمانکننده است. بدیهی است که سازگر، تعیینخیزش، توسط نیروهای سرکوب
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نت نزدیک اینتر ی)یا در آینده «غیراینترنتی»بینی امکان ارتباطی مواجه با این وضع، عالوه پیش

تا زمان واکنش بهتر آماده کنند چون آلترناتیوهای مختلف های اعتراضات را هم، برخی از طرحای(ماهواره

 . و سرعت عمل خود را باالتر ببرند گران را کاهش دهنددر مقابل سرکوب

 نفعاالدستگیری، شکنجه و به قتل رساندن  -

نظامی و انتظامی در سرکوب تظاهرات و شلیک مستقیم در تظاهرات و یا شکار امنیتی، رحمی نیروهای بی

های کاری، توجه به عوامل نفوذی و امنیتی در جمعشهری، بار دیگر ضرورت مخفی یشدهن شناختهفعاال

هایی بینی این وضع و انتقال به مکانشهری، با پیش گرانکنشتر گوشزد می کند. بیش را ن شهریفعاال

رس نباشند )محل اختفایی که دیگران از آن مطلع که برای نیروهای امنیتی در روزهای خیزش، در دست

 د.نبراز بین نمی د؛ گرچه متاسفانه مطلقاً ندهنباشند...(، خطر ضربات امنیتی را کاهش می

 اعالم حکومت نظامی غیررسمی -

ر دگستردگی حضور در تظاهرات و اعتراضات را کاهش دهند.  ،کوشند تا با این ترفندنیروهای امنیتی می

های ممکن است. برای سردی و آمادگی برای اعتراض در روزهای دیگر، یکی از پاسخجا گاه حفظ خوناین

را تعطیل کنند، خسارت مالی و اقتصادی آن باالتر از آن است که دولت و  توانند شهرهامدت طوالنی نمی

 دهیسازمانداران بتوانند آن را تحمل کنند. به روایت دیگر، شب دراز است و قلندر بیدار! اگر سرمایه

 شاید یک راه حل باشد.  ،محلی تر است، انتقال اعتراضِاعتراض، برای چند روز بعدی مناسب

ا ه، نیاز به بیرون آمدن حداکثر مردم و جوانان از خانهشده در باالذکردرست برخالف روش  ،دیگرحل راه

تظاهرات برآورده نشود. تصمیم بین  یگر برای محدود کردن دامنهانتظار نیروهای سرکوب دارد تا عمالً را 

ش اضات است و از پیمتضاد، بنا به شرایط سیاسی عمومی و وضع مشخص محل اعتر کامالً  حلِاین دو راه

ظاهرات ت دهیسازمانحکومت نظامی دوره شاه، امکان  یحلی قابل تعیین نیست. عالوه بر این، تجربهراه

موضعی با جمعی کوچک ولی چابک را نیز به عنوان راه حل سوم در فضای حکومت نظامی جمهوری 

 سازد.اسالمی، مطرح می

 به تشنج کشاندن تظاهرات -

 دم و جوانانی که برای بیاناز موقع، از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی به مرتحمیل درگیری پیش 

ضا را برای فها با این کار، آنهاست. شده امنیتیهای شناختهاند؛ یکی از تاکتیکشان به خیابان آمدهضاعترا

 «منیت شهروندانمدافع حقوق و ا»و  «مظلوم» نقشِ ،های خودشانکنند. در رسانهسرکوب و حمله آماده می

یدان م دهند که در خیابان وکه به مردم مجال نمی تر، اینکنند و یک نکته بسیار بسیار مهمرا ایفا می
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 یاندیشی جمعی و تبادل نظر با سایر تظاهرکنندگان دربارهن، به چارهمبارزه به سخن گفتن از وضعشا

 شان بپردازند. مشکالت

دیگر را نیابند و نهادهای شهری و محلی، مردم اگر وسط خیابان همها و ممنوعیت تشکیالت یدر دوره

ری از سوی گدار تبدیل نکنند، شانسی برای خودسازماندوام ایمدت به رابطهکوتاه یپیوندشان را از اعتراض

رجوع  شاه یتظاهرات محلی و شهری در دوره یتجربه دوباره اگر به. خواهند کردحکومتیان دریافت ن

  هایی برای کاربست در شرایط کنونی به وجود آورد:اید ایدهش ،شود

شد یا به عبارت دیگر زده نمی هم برشاه  یافتادهازنفس هایی که از سوی حکومت نظامیِ در آکسیون

ام و شد و آرام آربه اجتماع و گردهمایی می ، تبدیلتوانستند به هم بریزند، تظاهرات، در برخی مراحلنمی

پرداختند. دیگر مین در تظاهرات به سخنرانی برای سایرین و یا بحث و تبادل نظر با هماحاضر البداهه،فی

ور حض آشنا بودند، از همان زمانِ هایی با جمعیت تقریباً محلهحاضرین در در برخی از این اجتماعات، اگر 

آموزی انشجویی و یا دانشدر تظاهرات دجستند. ، برای پیوندها و کارهای بعدی سود میدر خیابان و میدان

آموزی دانشدانشجویی و یا خواستند شوراهای گراهای حاکم نمیچه قبل از قیام و چه پس از قیام که اسالم

از انتخاب نمایندگان شوراها و مناطق مختلف در حین تظاهرات خیابانی  یشکل بگیرد، تجربیات و گزارشات

آگاهی جمعی و فضایی برای باری، خیابان و میدان فقط برای تظاهرات و درگیری نیست،  [1۳د]وجود دار

به  این ظرفیت اعتراضات خیابانی کنونی، که رسدبه نظر میتواند باشد. با این حال، یابی نیز میسازمان

ن پیوند تر کردهای بعدی برای ژرفکافی مورد استفاده قرار نگرفته است. شاید شانسی در خیزش یاندازه

 وجود داشته باشد.مبارزین شهری 

اصلی این تدبیر در مقابله با سرکوب، گرفتن و اشغال فضای شهری و محلی از دستگاه قدرت به  یجوهره

 لطفاً »شود که: گاه که از بلندگوی نیروی انتظامی شنیده میحضور مردمی وسیع در آن است. هر یواسطه

، تایید این امر است که دستگاه قدرت، حضور در فضای «متفرق شوید!»یا  «در این محل تجمع نفرمائید!

ها، حضور داند. همین که آدممیحکومتی مراتب دستگاه  فرد از سلسله خیابان و محل را موکول به تبعیتِ

 بهازد و سمیناک خشمرا دستگاه حکومتی موجبی است که اند، دارند و این حضور را از کسی اجازه نگرفته

دهد که های شهرهای مختلف در ایران نشان میشود. اعتراضات، اجتماعات و خیزشور میمردم حمله

در برخی از  «یک واحد سیاسى جمعى قالب»در  و محله ، روستاشهربرخالف ناامیدی دیوید هاروی، 

 کرد و پرورش ن و میدان تجربهباد. باید آن لحظه را در خیانشولحظات تاریخی و مبارزاتی وارد عمل می

ارند، ککارند یا بیثباتدستان، کارگرانی که بیدر این فضای اعتراض و اجتماع شهری، تهی[ 16.]داد

از تحصیل  آینده در کنار جوانانی کهبیاکنون و هایی بیدانشجو و آکادمیسینکار، کارگران فصلی و یا پیمان
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دار و به یک کالم انبوه مردم، راهی و فضایی انهاند، دهقانان یا کارگران کشاورزی، زنان خمحروم شده

 کنند. شان باز مییابیشان و سازمانهایشان، راه حلمشکالت یگو دربارهوبرای گفت

آور و هر تجمع اعتراضی، گرچه با گاز اشکهای اخیر، هنوز به بار ننشسته است. پنهان خیزش هایقابلیت

در این  هستند. مشترکیا دردهای کشف درد های روست، سنگ پایههگلوله نیروهای سرکوب روب

، در گرچه در خیابان –فضاهایی . شوددر عمل دریافت می دیگربا یک بستگیهمضرورت که  ستهامیدان

 یگو و تصمیم مشترک دربارهوگفت کنند که برایایجاد می –میانه میدان و جنگ و گریز پیش رو 

های شهری و اعتراضات دستاوردهای پنهان تداوم خیزشآیند... ی به کار میسرنوشت و زندگی همگان

ماعی در اجت - مبارزه طبقاتی یبا مقیاس کَمّی قابل سنجش نیستند، گسترش آگاهی و تجربهعمومی 

 . شودبندد و ماندگار مینقش مینبرد  ین در صحنهاحاضر عمق هستیِ

 نمای مجامع عمومیهایِ منشویژگی

ها، گرچه این ویژگی اند؛شدهبندی طبقه در زیر های مجامع عمومیچالشو ها تواناییها، ویژگیبرخی از 

هایی کنند و نیاز به کارها و پژوهشای را بیان نمییابی کارگری و تودهی سازمانهوارتمامیت این اندام

 بیش از این وجود دارد:

 تصمیم مشترکاندیشی و : همپذیرفتن جمعی مسئولیت

جمعی است. روند  اییک مجمع عمومی، پرورش و تقویت فرهنگ مبارزاتی با روحیه ویژگیترین مهم

گوی نیاز مبارزاتی روزمره است، در مدت پاسخگیری جمعی، اگر در کوتاهها و تصمیممباحثات، مشورت

اقدام  و بستگیهمبر اهمیت دهد که آگاه و با تجربه را پرورش می گرانکنشدرازمدت نسلی از کارگران و 

اند. این امر، بخشی کلیدی از تر شدهواقفو نیز هویت جمعی خویش اجتماعی  - جمعی در مبارزه طبقاتی

مار طبقاتی ایران به ش یجمعی آنان در مبارزه (حافظهیادمانه )گیری روند بلوغ طبقاتی کارگران و شکل

ط نه فق ،گیریمع عمومی این شانس را دارند که اهمیت دخالت در تصمیمان در مجاتک حاضرتکرود. می

ی خود، یابدر سطح محل کار، بلکه در سطح کل جامعه را تجربه کنند و تصوری از راهی دیگر برای سازمان

و  حقیری در زندگی واقعی و مبارزه روزمره، از بیهمکارانشان و در نهایت کل اجتماع به دست آورند. گذا

یرد که گل مجامع عمومی صورت مییتشکبسیج نیروها و قدرتی به سوی کشف قدرت جمعی در روند بی

 . تر استانه برای نیروهای حاضر در این تجربه موثرتر و ژرفبها نوشته، خطابه یا توضیحات ادیاز ده
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 «اجتماعییک گروه »گیری و تحقق شکل

در پراتیک  ،«طبقه در خود به طبقه برای خود» تبدیلِ روندِ دریافت هویت جمعی خویش، روند بلوغ طبقاتی،

منفرد در محیط کار، در مجمع  انسانِ یابد.مجامع عمومی، یکی دیگر از اشکال تحقق خود را می یروزمره

داری، نه فقط از بیند که برخالف فضای فرهنگی سرمایهعمومی، خود را در یک گروه اجتماعی می

تخار را اف و چنین همکاران پرشور و رزمندهکارگربودن خود شرم ندارد، بلکه تعلق به این گروه اجتماعی 

ی رنوشتی مشترک برای این گروه اجتماعی که طبقهشود که درد و سداند. بیش از پیش روشن میخود می

تماعی به این گروه اج بستگیهمشود، وجود دارد و برای غلبه بر این درد مشترک، تعلق و کارگر نامیده می

کارگران و  بستگیهمهای گرچه در انبوه خبرها، امری عادی شده است، اما حتی پیامضرورتی تام دارد. 

گرمی اعتصابیون و در عین حال، عاملی ر کارگری و اجتماعی، خود موجبی برای دلاز مراکز دیگ گرانکنش

 روزمره است.  یبندی طبقاتی در کشاکش مبارزهموثر برای روشن کردن صف

 امنیتمخفی یا علنی: مسئله 

حداقل در روزهای جوش و خروش اعتراضات در مجامع عمومی، امنیت این است که  ینکته مثبت در زمینه

اعتصاب ات یا تظاهرکنندگان در شرکتتواند به سادگی مجموع کارگران یا و اعتصابات، دستگاه امنیتی نمی

اه امنیتی برای دستگو یا توده مردم، کارگران  ی«همه»سازی امنیتی روانه زندان کند. دستگیری را با پرونده

د کنند! در این مملکت باید کار و ارزش تولی کسانیدیده تولید می کند. باالخره و سیاسی ایران مشکالتی ع

اتهام سایر  رساند کهای، دستگیرشدگان را به این آگاهی تجربی میهای فلهعالوه بر این، چنین دستگیری

 پایه و ساختگی است. ن سیاسی و اجتماعی نیز چنین بیفعاال

در چنین مجامعی  عف و پاشنه آشیل مجامع عمومی نیز هست.نقطه ضدر عین حال این نقطه قوت، 

که  ن، اینتوان فعاال نشینند. ارزیابی کیفی ازکار نمیهایشان، بیو خبرچین «سربازان گمنام امام زمان»

ها کیانند و آیا با اینو یا اعترضات شهری چه کسانی مورد اعتماد کارگران قرار دارند، پیشروان کارگری 

؟ و اگر نه، در موج حمله حکومت در لیست افرادی تحت تعقیب ادتوافقی در غیاب کارگران انجام دشود می

ن اهای علنی میان معترضگوها و فعالیتوقرار بگیرند و... از جمله اطالعاتی است که درست در همین گفت

 ومت مورد استفادهگرانه حکرفندهای سرکوبتشوند و برای آوری میو اعتصابیون در مجامع عمومی جمع

 گیرند. قرار می

. دانهای اجتماعی، آگاهانه چنین ریسک و خطری را پذیرفتهن کارگری و جنبشروشن است که فعاال

تدابیری اندیشید که این خطر را تا حد امکان  بایستمیاین است که در مسائل امنیتی،  ، امامهم ینکته

آب که از سر گذشت، چه یک وجب و چه »المثل که . این ضربدهدبرای پیشروان آگاه جنبش، کاهش 
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، آب از سرش گذشته باشد و «یک وجب»گری که فقط در مسائل امنیتی صحت ندارد. کنش «صد وجب!

سرش را از »می تواند در فرصت بعدی  دست آورده باشد، احتماالًه دشمن در موردش اطالعاتی ناقص ب

صد »گر افتاده باشد، آنگاه دست نیروهای سرکوبه عات وسیعی از او ب؛ اما اگر اطال«آب بیرون بیاورد

نده، گذارد. به همین دلیل، نگارگر باقی نمیزیر آب دیگر به سادگی امکان گریز را برای این کنش «وجب

و به سادگی  «ما چیزی برای پنهان کردن نداریم!»کنند: نگاه خوشی به کسانی ندارد که استدالل می اساساً

 دهند. ین طرف و آن طرف اشاعه میشان به ارزمان نزدیکطالعات مهمی را درباره خودشان و یا هما

 از مجمع تا شورا 

شود. ، راه برای سطوح دیگری از تشکل باز مییکارگر ندگانینمامستقیم انتخاب در مجامع عمومی، با 

خب هیئت منت»شوند و بسته به فضای مجمع از برخی نمایندگان تا برگزاری مجمع بعدی انتخاب می

چه که قطعی است، ضرورت شکل مکمل  اند. آنو... خوانده شده «شورای هماهنگی»تا  «مجمع عمومی

شان های زمانی برگزاری دو مجمع برای تداوم ارتباط و مبارزهای است که مجامع عمومی بین فاصلهو بعدی

ه است و نیاز بیا نهادها از هیئت منتخب تا شورا، هنوز محل بحث نیاز دارند. مضمون فعالیت این نهاد 

حال،  توانند باشند، با اینمی شوراییگرچه این مجامع، نقطه اتکاء و آغازی برای جنبش تدقیق واقعی دارد. 

، اتکاء به یک شکل یا یک نام، الزامًا مضمون واحدی را در بسترهای شدندر جنبشی پرتحول و در حال 

نهادی برای مجامع عمومی است که کارگران و کند. مهم در مرحله فعلی، تثبیت زمانی متفاوت بیان نمی

  داشته باشند. پایدارخود را  دهیسازماناجتماعی، امکان تداوم تماس و  گرانکنش

 آل؟شکل ایده

ای چون بسیاری از دستاوردهاجتماعی، هم گرانکنشیابی کارگران و بالندگی این شکل از سازمانبا وجود 

ردِن کویژه ایدئالیزه یابی و بهانگاری در اشکال سازمانجنبش کارگری و اجتماعی، گرایشی برای مطلق

گری نوعی از کنشترین شکل مبارزه، یا مجامع عمومی به عنوان مجامع عمومی با عناوینی نظیر مناسب

ین میان دیده .. در ا« .امکان ندارد که فعالینش را دستگیر کنند»ناپذیر است و ناپذیر یا ضربهکه شکست

د؛ ندازپربه توضیح مجامع عمومی می که شمولاحکامی مطلق و همه باشود. برای نقد چنین رویکردی می

ود چنین احکام مطلقی با اولین نقیض خ تکافیس شود. پرداختهنیست به جزئیات  یدر گام نخست نیاز

کافیست . و در هم شکنند رو شوند و به سرعت در تناقض با جهان واقعی بیرونی قرار گیرندهروب

مجامع را پس از شکست احتمالی یک اعتصاب یا اعتراض به پرسش گرفت. یا تئوری  «ناپذیریشکست»

مایندگان یا ن گرانکنشبودن چنین مجامعی با اتکاء به احضار، دستگیری و زندان مکرر  «ناپذیرضربه»

 مجامع توسط دستگاه امنیتی رژیم سنجیده شود. یبرگزیده
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توان ایی میگراندیشانه و مطلقدیگر را نیز در چنین احکام خشک یشناسانهروشدر گام بعدی، یک مشکل 

 گیرند:تری را نادیده میکه عناصر کلیدی و مهم دهیسازماندید: تمرکز بر روی شکل 

ها توانند در تجربهچپ نیستند، حتی می مجامع عمومی، الزاماً :مضمون و ماهیت سیاسی آن - یک

وند. گری فاشیستی یا دولتی تبدیل شو لحظات سیاسی و تاریخی معینی، ابزاری ارتجاعی برای سرکوب

ی درون آن بایست ،ای دیگرچون هر ارگان تودهو سوسیالیستی، همبرای دستیابی به مضمون سیاسی چپ 

یش طلبان مرتجع یا دست راستی به پصنفی، سیاسی و نظری را علیه هژمونی یطبقاتی در عرصه یمبارزه

 تر به سرفصل بعدی مراجعه شود.(برد. )برای توضیح بیش

 طبقاتی و یرزهارتباط این شکل بر بستر تاریخی مشخص و سطح معین مبا - دو

که  آل و نهایی و رد اشکالیای به شکل ایدهیابی کارگری و تودهتبدیل یک شکل از سازمان :اجتماعی

یشه در شوند، رطبقاتی آفریده می یپیش از این یا به موازات آن یا در آینده بنا به ابتکارات درون مبارزه

اده شود. شده بایستی عبور در، با طرحی از پیش تعیینتفکری دارد که گویا مبارزه طبقاتی از مسیری ُمقَدَّ

هستند. از  «هاآن»آزمایند، های دیگری را میهستند و آنان که راه «ما»آنان که در این مسیر هستند، از 

 زنند. برای خویشتن دست می، یابیسازمان سازی بر مبنای شکلِبه یک هویت ،این طریق

 یهای مبارزهها و فراز و نشیبدر پیچ و خم دهد که عمالًسالیان دراز مبارزه طبقاتی نشان می یتجربه

 یزهشوند یا اشکال کهن با مضمونی نوین به کار پیشبرد مباراجتماعی، اشکال مختلفی آفریده می - طبقاتی

 یتی وجود ندارد. ستارهطبقا یای برای پیشبرد مشخص مبارزهآماده پیش از یآیند. نسخهطبقاتی می

تی طبقاتی، میزان بلوغ طبقا ی، دیدن ارتباط زنده و مشخص مبارزهگرانکنشن و انمای مبارزراهنما و قطب

را برای  معینی ساختارهایطبقاتی است که  یهای اصلی مبارزهنیروهای درگیر، و تشخیص مراکز و کانون

 سازند.پذیر میگذارند و یا امکانطبقاتی پیش رو می یمبارزه دهیسازمانیابی و سازمان

های که بنا به نیاز و خودویژگی یابیو سازمان دهیسازماننیز ندیدن اشکال دیگر  - و سه

صه این نقیشوند. اجتماعی در مناطق و یا واحدهای کاری مختلف آفریده می گرانکنشکارگر و  یطبقه

ترجیح  یه شد. با این حال، جنگ فرسایشی و گاه اسکوالستیک دربارهدر باال نیز به صورت تلویحی اشار

رای کارگر ب یدیگر و طبقه گرانکنشکردن این یا آن شکل از مبارزه، و تمام توان را معطوف به متقاعد

مکان دوام و اند و اهای دیگر، که در مراکز دیگر شکل گرفتهپیچی تشکیالتی و رد راهپذیرفتن این نسخه

اتالف نیرو و خسته کردن خود و سازی کاذب، هویتبه جز  ،اندمقاومت در برابر کارفرما و دولت داشته

، یک چیز مهم دهیسازمانای نیست. در امر گری کارگری و تودههای شکوفایی خودسازمانبستن راه
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یی غرق های سوفسطابحث در باتالقکه آن را طبقاتی را پیش ببرد، نه این یاست: باید بتواند امر مبارزه

 سازد!

ترند. مهم رویکردی است ، در درازمدت مناسبدهیسازماناین به معنای آن نیست که اشکال معینی از 

 گراننشککارگر و  یهای طبقهکه به جای ایجاد آلترناتیو ایجابی، تمام تالش خود را در نفی و انکار تالش

 ییابی را دست یابند، اما با فرمول و نسخهطحی از سازماناند نوعی و سکنند که توانستهاجتماعی می

 ن سازگار نیست.برخی دیگر از فعاالمطلوب 

 هستند؟ «چپ»آیا مجامع عمومی الزاما 

مادی و عینی نیازهایی که منجر به  یهای اجتماعی، با توجه به زمینهمجامع عمومی کارگری و جنبش

جویانه و های عدالتتحت ستم و پایینی، ایده پشتیبان خواست طبقاتِاند، بستر و ها شدهگیری آنشکل

، به آن معنا نیست که نیروهای طبقاتی دیگر، کارفرمایان، دولت اما . اینهستندچپ و سوسیالیستی  نهایتاً

عملی  یتوانند راهی به چنین مجامعی بیابند. تجربهدست راستی، نمیاپوزیسیونِ های ارتجاعی و سیاست

دهد که بدون هوشیاری و کار فعال کارگران آگاه و تپه یا گروه ملی صنعت فوالد، نشان میدر هفت مثالً

 ند. نککارگران صدمات خطرناکی وارد می یمستقل، این ترفندها به مضمون کار و مبارزه

روابط ه کنند کگزارش می فوالد یصنعت یگروه مل کارگرانیک نمونه از ترفندهای مدیریت و کارفرما را 

 تجمع کارگران یشده در پالکاردهاضمن برشمردن مطالبات طرحی اهیطالعدر ا شرکت تیریمد یعموم

ن قطعات یامت د،یتول شیو افزا هیمواد اول نیکارکنان، تام شتیحقوق و دستمزد و ارتقاء سطح مع شیافزا ــ

از  پرداخته و یگرید یها«وعده»به  ــ ب و هواآ یپرداخت حق بد ،یدیخطوط تول ازیمورد ن زاتیو تجه

به  . این کارگروهدهدیخبر م «متشکل از ده نفر از پرسنل منتخب یکارگروه»انتخاب  ایو  یریگشکل

حرکت کارگران ندارد.  نها و نهایتاً چندپاره کردعنوان جمع منتخب مدیریت کاری جز انحراف خواسته

ا و در پاسخ این حرکت کارفرمکنند شان دفاع میحریم فعالیت مستقل طالعیه خود ازدر ا فوالد کارگران

ن جناح ن جناح و آیدنبال او به گرید ییاعتراض ما را به سمت و سو یکه کس میدهیاجازه نم»نویسند: می

و با  یعموم مجمع در قالب ما ..منافع خود هستند بکشاند. یهشیکه فقط در اند یمختلف یهادسته و و دار

 نیز اا ییهایتراشندهیاز نما یگریهر شکل د ایو  یاسالم یو شورا میریگیم میخود تصم یجمع یاراده

 [ 1۹«].میریپذیدست را هرگز نم

نمای آن برای نفوذ در اعتراضات، مهار و به «مستضعف»ویژه جناح های مختلف حکومتی و بهتالش جناح

ها، در حرکات و اعترضات مختلف از جمله موارد باال و نیز جنبش معلمان یا بازنشستگان، انحراف کشیدن آن

مع چپ باید در هر نهاد و جسوسیالیستی و برای هژمونی گفتمان دانشجویی و... دیده و گزارش شده است. 
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تداوم  ،کشانزحمتدفاع پیگیر از منافع کارگران و  .دادگرانه انجام روشنکار کوشید و  فعالبه صورت 

ن و کاری و تالش برای دسترسی به پیروزی در مبارزات روزمره، سنگ بنای اعتماد متقابل پیشروان، فعاال

یک و پراتهیچ دستاوردی بدون تالش های اجتماعی است. کارگر و سایر جنبش یبدنه در جنبش طبقه

 شود.حاصل نمیمشخص و هدفمند 

 بندیجمع

ای خیزه و فتبا اُ  تاکنونکه اجتماعی ایران بود  - مبارزه طبقاتی درنقطه عطفی  ،1۹۷6خیزش دی ماه 

 هایبحرانبسیار و سرکوب خونین حکومت به مسیر جدید خود ادامه داده است. از این مقطع تاکنون، 

های حکومتی ها را به درون بافتای که پتانسیل اعتراضی تودههشت ساله قانونی و دولتی، از سیکل معیوب

 یشده است. مرکز حادثه و مبارزات طبقه به حاشیه رانده ؛کردگرایان منحرف میطلبان یا اصولنظیر اصالح

پایینی اجتماع، رودررویی با مجموع سیستمی است که منشاء تمام این مصائب و مشکالت کارگر و اقشار 

به همراه تداوم پر فراز و  1۰۱1 خرداد – و اردیبهشت 1۹۷۱ سپس آبان، 1۹۷6 دی هایخیزشهستند. 

جامعه در حال  در ای دارد کهدوران انقالبیدر های اعتراضی و اعتصابی، نشان از حرکت شیِب جنبشن

رنوشت نبرد و س گیردشده و یا نهایی پیدا نکرده است ولی آرام نیز نمیسوی تثبیت و جوشش است، سمت

بهتر  دهیمانسازها بیش از پیش، نیاز به . در این دوره، جنبشنهایی، پیشروی یا شکست نیز نامعلوم است

ست. اسیاسی  یپیوند پراتیک و تئوری در همین دورهای از دوره اخیر، نشان زنده یو کارآمد دارند. تجربه

ها، محالت، شهرها و اجتماعات مختلف ، اینک از سرچشمه پراتیک مشخص در کارخانهدهیسازمانتئوری 

 .شودو سیراب می نوشدمی

غیر کی، چنین پراتی رگر با تئوری ناظر باین پراتیک سازمان یوارهندامتر، توازن و پیوند ابه طور مشخص

نظری و پژوهشی  هایکنندگی فعالیتجنبش کنونی که تاکید بر تعیین گرانکنش پوشی است.قابل چشم

شناس و هم پزشک، هم ستاره «یک اندیشمند»دارند نیز بایستی توجه داشته باشند که اعصار کهنی که 

 بخشتیک رهاییو تاکهم فیلسوف بود، گذشته است. برای دستیابی به تئوری انقالبی و تعیین استراتژی 

 جمعی در این زمینه ضروری است.  دهیسازماننیاز به  نیز

شدن این نوشته، از ذکر تنوع بسترهای مختلفی که گردهمایی و مجامع عمومی، برای جلوگیری از طوالنی

بیات تجرشود. این آورد، خودداری میگیری نهادهای مختلفی را به وجود آورده و میسنگ بنای اولیه شکل

 دهند که:نشان می

 ورد توجه قرار بگیرند، بلکه در مبارزاتم کارگری فعالیت درنبایستی  فقط ها،گردهمایی و مجامع -یک 

وزی آمگیری نهادهای دانشجویی و دانشها، یا در شکلهای دهقانی یا خلقیابی جنبششهری، در سازمان
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دهند. اکتفا و یا محدود کردن آن، فقط به بستر یا پاسخ مییابی را و... نیازهای کلیدی و اولیه سازمان

 یِیابهستیمردمی در اعالم و  و های کارگریبسترهای معین، ندیدن توانایی واقعی مجامع و گردهمایی

 داران است. مستقیم قدرت خود در برابر قدرت حاکم و سرمایه

ترین مردمی امری مهم ولی ثانویه است! مهم - های کارگریاهمیت سازمانی مجامع و گردهمایی - دو

جمعی  اعتماد یگیری تجربه و آگاهی جمعی، زنده شدن دوبارهنظر، شکلدستاورد چنین اجتماعاتی، تبادل

ن یک جنبش معین اجتماعی است. از این طریق، حتی با البین کارگران، مردم یک محله یا شهر و یا فعا

 ین در این تجربهاجمعی و مبارزاتی حاضر یگاهی و اعتماد، در حافظهمدت رژیم، این بذر آسرکوب کوتاه

 کند.ای یا حتی چند روزه پیدا میای بیش از یک اعتراض لحظهشود و ماندگاریمشترک ثبت می

دهد که بسته به شرایط معین ها و اجتماعات، نشان میمجامع و گردهمایی از تشکیلِ بعد فرایند -سه 

م کار و مبارزه بینی نشده است برای تداوشورا، هیئت پیگیری، کانون، سندیکا و... یا شکلی که تاکنون پیش

ن یا آ این»آید. این فرایند، از طریق ترجیح مالنقطی یا سوفسطایی و دامن زدن به ترجیح به وجود می

رجیح طبقاتی نیست. تجربه و ت - بعدی مبارزه، منطبق با زندگی واقعی مبارزه اجتماعی دهیسازمان «شکل

 ،هامکان یها و همهزمان ییابی درازمدت، به معنای این نیست که در همهیک شکل یا اشکالی از سازمان

، بدون در نظر یابیمعین سازماناندیشانه به اشکال همان اشکال بایستی به کار بسته شوند. تاکید خشک

های کارگری و طبقاتی، ترمزی برای شکوفایی ابتکارات و باروری سازمانی جنبش یگرفتن پویایی مبارزه

 شود. دستان شهر و روستا میاجتماعی و مبارزه تهی

 

 هایادداشت

، همایون ها و اعتصاباتمحالت، ادارات، کارخانه یهاتهیکم یبه تجربه ینگاه ؛یااقتدار توده یهاوارهاندام یینوزا [.1]
 ۱۰7۱۹72۱21ایوانی، نقد، 

 یفعال کارگر ،یمحمد نیپرو،  ن؟یادیبن راتییتغ یبرا یاجرقه ایاست  یشتیمطالبات مع یکارگران برا ریاعتصاب اخ [.2]
 ۱۳7۱۹72۱21ی، خبرنامه گویا، فومن میگو با مرودر گفت

 ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، های صنفی کارگریانجمن [.۹]

 .1۹۳۹اسفند  1۷ ک؛یشماره  ،کار نشریه [.۰]

 .1۹۳۱ اسفند 6 ی،و واحد یدر مورد ترور رفقا، توماج، مختوم، جرجان ،۹شماره  ،ژهیشماره و ،کارنشریه  [.۳]

نقد اقتصاد سیاسی، ی، انیدیعطا رش یترجمه ،مقدم( نیشهرزاد آزاد )والنت ،رانیدر ا یو دهقان یکارگر یشوراها [.6]
2671۱72۱21 

https://wp.me/p9vUft-2lV
https://news.gooya.com/2021/07/post-53550.php
https://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/ak-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C
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 یلیجنگ تحم هیخلق ترکمن و توج یو انقالب کیجنبش دموکرات هیعل میها و اتهامات عوامل رژاز دروغ ییغبار زدا [.۹]
 2۱21سپتامبر  ۳شبنامه، ی، ، عباس هاشمگنبد

 ی، همان.عباس هاشم [.۱]

 . 1۰۱1اردیبهشت  1۷ای، رسمی علی خامنه ی، صفحهکارگران داریدر د اناتیب  [.۷]

 .1۹۷۱اسفند  2، محمد مزرعه کار، راه کارگر، آن یو زمینه ها ۳۹اعتصاب کارگران نفت در سال  .[1۱]

 محمد مزرعه کار، همان. [.11]

ی، نقد اقتصاد سیاسی، انیدیعطا رشی، ترجمه جعفر مانیپ ،1۹61-1۹۳۱ رانیت اروابط کار و دولت در صنعت نف [.12]
2۹7۱672۱21 

 ای از گزارشات دریافتی از مجامع عمومی مختلف.برگرفته و فشرده [.1۹]

 .1۰۱۱مهر  1۱، تپه ادامه داردبه مطالبات، اعتصاب در هفت دنیتا رس [.1۰]

، شکل گیری اولیه ساختارهای 1۹۹، فالخن شماره گفتگو با مژده ارسی: کنترل سیاسی مدرسه دست ما بودن. ک.  [.1۳]
شوراهای  که بعدها به تشکیل گسترده و سراسری 1۹۳۹های تهران پیش از قیام بهمن تماس معترضین دبیرستان

های دانشجویی که حرکت نی، به محض ا۳6همان موقع، سال »های کشور منتهی شد: آموزی در مدارس و دانشگاهدانش
شد... های ضربتی بود و تمام میای نشده بود. فقط حرکتهنوز اعتراضات توده یولگذار بود اثر م خیلیه ماشروع شد روی 

ها و تعطیل مدارس بود که هنوز هیچ آموزی توی خیابانهای دانشگیری حرکتها که تعریف کردم در آغاز شکلولی این
خبری از رفتن شاه نبود. در واقع اگر نگاه کنی به این، این شورا نیست. چون هیچ انتخاباتی صورت نگرفته بلکه به مفهوم 

های واقع به نوعی همان کمیته ها درکردم اینها شکل گرفت که بعدا من فکر میواقعی کلمه از کف خیابان ارتباط
های یندهنما های اعتصاب خیلی فعال بودند، بعداًهایی که در کمیتهی شد که همان بچهااعتصاب بودند. ولی این زمینه

 شورا شدند....

 چرا شما را انتخاب کردند؟ حاالـ 

ت هس مدام نیکه ا دندیدیم افهیق یرومن را انتخاب کردند چون از  .میبود ابانیخ یتو گریمدارس د یهاما و بچه خب
«. دورجاون»ی مدرسه ی، ]در تظاهرات[ گفتند این نماینده«ورجاوند»ی؟ گفتم از اعال است. پرسیدند از کدام مدرسهو ف

 . 6ص « دیگر را پیدا کردیم...این طور هم

، پاییز و 1۰و  1۹ی سامان نو، شماره ی، فصل نامهحق شهر، ترجمه آوا مقدسمقایسه کنید با نظر دیوید هاروی،  [.16]
ممکن است  یک واحد سیاسى جمعى مکانى که از آن که شهر ممکن است در قالبحتى تصور این». 1۹۱۷زمستان 

ى وجود شهر هاى اجتماعىرسد. البته جنبشنظر مى نشأت بگیرد عمل کند غیرمحتمل به جنبش هاى اجتماعى پیشرو
ائه سازندگان ار دهندگان وچه توسعهاى متفاوت از آنانزوا غلبه کرده و شهر را به گونه بر این کننددارند که سعى مى

سازى بازدارد  سیاسى محلى با گرایش اقتصادى قرار سرمایه شرکتى و بخش مالى و دستگاه و مورد حمایتاند کرده
 «کنند.

 .1۰۱1 بهمن ماه 2۰ های اجتماعی درشده در رسانهاز اطالعیه و گزارش منتشر [.1۹]
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