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در این منت به هیچ وجه قصد این را نداریم که قیام ژینا، رشایط برسازنده ی آن و روند تاکنونی و چشم انداز های 

آتی را مورد تحلیل قرار دهیم. در این زمینه خوشبختانه تاکنون نیز مطالب درخوری در رسانه های گوناگون به ویژه 

در سایت های »نقد اقتصاد سیاسی« و »نقد« منترش شده است و به خصوص خواندن مطلب بسیار مهم سایت 

نقد تحت عنوان »زن، زندگی، آزادی؛ دستاوردها و چشم اندازها«1 را توصیه می کنیم. این منت نوشته می شود تا بر 

برخی نکاتی تاکید کند که هرچند احتاملن برای نیروهای انقالبی بدیهی به نظر می رسند یا فرض بر این است که 

بدیهی به نظر می رسند، اما باید آن را به شکل یک دستورالعمل جدی، مربم و رضوری، به ویژه در مقطع کنونی 

در دستور کار قرار داد و پیگیرانه انجام آن را پیش برد.

برای تاکید بر این نکات اما الزم است بسیار کوتاه و مخترص، در حدی که رشایط فعلی اقتضا می کند و در فرصت 

تنگ کنونی امکان نوشنت و خواندن آن موجود است به سه مقطع اساسی در قیام ژینا توجه کنیم. بعد از قتل ژینا 

)مهسا( امینی توسط پلیس گشت ارشاد و واکنش های فراوان نسبت به آن اولین جرقه ی اعرتاضات در کردستان زده 

شد. تشییع جنازه ی ژینا امینی در سقز تبدیل به یک تظاهرات اعرتاضی عظیم شد و در فاصله ی کوتاهی برخی 

شهرهای دیگر کردستان، به خصوص سنندج تبدیل به صحنه ی اعرتاضات مردمی گشت، اعرتاضاتی که به مرور 

اعتال یافت و به نربدی رویارو با نیروی رسکوب جمهوری اسالمی مبدل شد و نیز به شهرهای دیگر کردستان ترسی 

یافت. ترسی ای که برخالف تحلیل های برخی جریانات چپ در مورد فراخوان اعتصاب احزاب کردستانی، اعتصاب 

رسارسی شهرهای کردستان در خدمت آن قرار گرفت و در ضمن به هیچ وجه اعرتاضات خیابانی را تضعیف نکرد.

بر  می توانیم  که  است  این  در  آن  گسرتش  و  اعتال  نحوه ی  و  کردستان  در  اعرتاضات  رسآغاز  بر  تاکید  اهمیت 

1. مطلب را می توانید در این آدرس بخوانید.

https://naghd.com/2022/09/23/%d8%b2%d9%86%d8%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d8%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c/
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خصلت هایی در جامعه ی کردستان انگشت بگذاریم که اینک می تواند به شکل فراخوانی در دستور کار نیروهای 

انقالبی قرار بگیرد. جامعه ی کردستان، جامعه ای است که انقالب 57 به معنایی هرگز در آن رسکوب نشد. هرچند 

شدند،  مرزها  آن سوی  به  به عقب نشینی  مجبور  سازمان ها  و  احزاب  گرفت،  قرار  تهاجم وحشیانه  مورد  بارها 

کشتارهای وسیعی در آن انجام شد که هنوز حتا ابعاد کامل آن روشن نشده است، بارها -و حتا در سال های اخیر- 

با توپ و تانک و مبب و خمپاره مناطقی از آن کن فیکون شد و عنارص مبارزش در خارج از مرزها –از کردستان عراق 

تا اروپا- توسط جوخه های ترور جمهوری اسالمی به قتل رسیدند اما دقیقن به دلیل مقاومت درخشان مسلحانه و 

نیز پایگاه توده ای احزاب کردستانی در میان مردم منطقه که به مقاومت مسلحانه خصلت توده ای می داد، هرگز 

بخشی از قلمرو جمهوری اسالمی نشد. معنای ایجابی این نکته این است که در کردستان با جامعه ای روبه روییم 

که احزاب سیاسی پایگاه مردمی معین، مشخص و گسرتده ای دارند و سیاست بخش تفکیک ناپذیری از جامعه 

محسوب می شود. شاید تنها نظیر چنین وضعیت اجتامعی ای در منطقه؛ غیر از بخش های دیگر کردستان در عراق، 

ترکیه و سوریه، فلسطین باشد. بنابراین برای فهمیدن دالیل موفقیت فراخوان هایی نظیر فراخوان اعتصاب عمومی 

که در جامعه ی کردستان سنتی شناخته شده است و بارها به شکل موفقی انجام گرفته، باید این وضعیت اجتامعی 

با فراخوان های  را عمیقن درک کرد. همراهی اکرثیت قریب به اتفاق بازاریان و مغازه دارهای شهرهای کردستان 

اعتصاب عمومی لزومن به این دلیل نیست که آنها نیز بخشی از پایگاه توده ای احزاب کردستانی هستند. هرچند 

طبعن در یک پایگاه توده ای و با توجه به گوناگونی سمت گیری سیاسی و طبقاتی احزاب کردستانی هرکدام از 

آنها دارای خصائلی هستند که بتوانند بخشی از بازاریان، مغازه دارها و پیشه وران خرده پا را جذب ایده های خود 

کنند، اما گذشته از این خصلت ویژه ی جامعه ی کردستان و حضور سیاست به عنوان بخش الیتجزای زندگی عمومی 

مردم موجب شده است که تقرینب متامی کسبه و بازاریان ترجیح بدهند در اعتصاب های عمومی رشکت کنند تا 

در جامعه بدنام نشوند و به این ترتیب کسب وکار آنان آسیب نبیند. هراس بازار در کردستان از مردمی که هنوز 

»جاش« بودن برای آنها مرتادف با پلیدی است، بیش از هراس بازار از اداره ی امکان و اطالعات و سایر نهادهای 

رسکوبی است که هر بار تهدید می کنند مغازه های کسبه ی متخلف را پلمپ خواهند کرد.

وضعیت به گونه ای است که حتا جمهوری اسالمی نیز به صورت دوفاکتو حضور احزاب کردستانی را در زندگی 

روزمره ی مردم کردستان پذیرفته است. هرچند همواره و طی چهار دهه ی اخیر شدیدترین برخوردها را با نیروهای 

عضو و هوادار این احزاب روا داشته و کردستان یکی از مناطق ایران است که هم چنان در آن اجرای حکم اعدام 

برای زندانیان سیاسی امری متداول محسوب می شود و چندین زندانی سیاسی الساعه زیر حکم اعدام قرار دارند، 
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اما در ضمن جمهوری اسالمی به خوبی می داند چاره ای غیر از این ندارد که در جامعه ای چنین سیاسی و چنین 

متحزب و سازمان یافته حضور احزاب سیاسی درون جامعه را به عنوان یک واقعیت عینی و مادی بپذیرد.

بنابراین خصلتی که می خواهیم روی آن تاکید کنیم همین ویژگی جامعه ی کردستان است که توانست امکانات 

ایجاد همبستگی با بیرون از خود و در رستارس ایران را نیز به خوبی فراهم کند. و در ضمن تا این لحظه جانانه 

در مقابل نیروی رسکوب حکومتی مقاومت کند و اشکال نوین و شگفتی از قیام را بیافریند.

مقطع دوم انتشار فراخوانی برای تجمع در تهران بود از جانب جمعی از »فعالین زنان« که به تجمعی در تقاطع 

معنادار خیابان حجاب و بلوار کشاورز دعوت کرده بودند. ابعاد این تجمع احتاملن حتا از تصور فراخوان دهنده گان 

آن بیرون بود و به ویژه این که این تجمع تبدیل به آغاز تجمعات متعدد و مداومی در شهرهای گوناگون شد 

که اینک آن را به نام »قیام ژینا« می شناسیم، تا این لحظه ادامه دارد و مانند هر خیزش و قیام دیگری ابعاد 

پیش بینی ناپذیر و تکینی را بروز داده است. مسئله توقفی کوتاه بر خود آن فراخوان است. این فراخوان، هرچند 

با امضای مبهم »جمعی از فعالین زنان« منترش شد اما از هامن ابتدا هم پیدا بود که این »جمعی از فعالین« بر 

خالف برخی امضاهای دیگر و معمول پای بیانیه های مختلف که معمولن از جانب جمع محدودی صادر می شود 

که هیچ بدنه ی اجتامعی ای هم ندارند )برای مثال و به شکل خیالی جمعی از غواصان ساکن جزیره ی کیش که 

می تواند شامل دو، یک یا حتا هیچ غواص ساکن جزیره ی کیش باشد( الاقل شامل شبکه ای از روابط پایدار بوده 

که توانست عالوه بر تهران در برخی از شهرهای دیگر نیز تجمع های مشابهی را با عنوانی مشابه یا تحت عنوان 

»جمعی از فعالین اجتامعی« فرا بخواند. در واقع فرا خواندن برای تجمع در حجاب/ بلوار کشاورز تنها حاصل 

و  پایدار  روابط  از  در شکلی  بلکه  نبود،  امینی  ژینا  قتل  میانجی  به  احساسات خدشه دارشده  مقطعِی جوشش 

سازمان یافته امکانات انتشار فراخوان از پیش از قتل ژینا امینی هم موجود بود. روابطی که به ویژه با توجه سنت 

پایدار جنبش زنان در داخل کشور به احتامل بسیار زیاد، نه فقط شامل روابط پراکنده ی افراد با هم بلکه هم چنین 

شامل جمع های کوچکی می شده که هر کدام در این حوزه سال ها فعال بوده اند. بنابراین خصلتی در مقطع صدور 

فراخوان که می خواهیم روی آن تاکید کنیم سازمان یافتگی روابطی است که بدون آن حتا امکان »تصمیم« برای 

صدور فراخوان مهیا منی بود.

مقطع سوم ورود دانشگاه به جنبش در روز اول و چند ساعت پیش از آغاز تجمع حجاب/ بلوار کشاورز بود؛ 

اما آن را به این دلیل به عنوان مقطع سوم در نظر می گیریم که اولن فراخوان های تجمع در دانشگاه ها عمدتن 

بعد از انتشار فراخوان »جمعی از فعالین زنان« و شاید متاثر از آن یا الاقل متاثر از رشایطی بود که فرمان صدور 
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فراخوان برای تجمع در آن احساس می شد و در ضمن هرچند در روزهای بعدی تجمعات اعرتاضی بدون فراخوان 

در سطح شهر شکل گرفت و جمع فراخوان دهنده ی اولیه دیگر فراخوانی صادر نکرد اما دانشگاه به تجمع هر 

روزه تا مقطع تهاجم و بازداشت های وسیع ادامه داد. با وجود این که جریان صنفی و نهاد اجرایی شورای صنفی 

به  تعطیلی طوالنی مدت  و  بود  تضعیف شده  بسیار  پایان سال 98  تا   96 بین دی  مداوم  دلیل رسکوب های  به 

بهانه ی شیوع کرونا عملن آن را از نفس انداخته بود، با بازگشایی دانشگاه در فروردین 1401 به رسعت ارتباطات 

دانشجویی بر یک زمینه ی عینی و مادی در هر دانشگاهی شکل گرفت. این زمینه ی عینی و مادی از یک سو دور 

جدیدی از تهاجامت نولیربالی به نهاد آموزش، پولی سازی های جدید، واگذاری های تازه به بخش خصوصی و گران 

شدن امکانات رفاهی و آموزشی بود و از سوی دیگر اقدامات تعرضی حراست و نهادهای نظارتی دانشگاه در مورد 

پوشش دانشجویان، به خصوص دانشجویان دخرت. در مقابل، استقبال پر شور از برگزاری انتخابات شوراهای صنفی، 

که در نتیجه ی آن حتا به رغم انواع آیین نامه های دست وپاگیر، بسیاری از شوراهای صنفی توانستند تشکیل شوند 

و از سوی دیگر چندین تجمع در دانشگاه های مختلف علیه اقدامات نظارتی حراست پیشاپیش بسرت مادی پیوند 

دانشگاه و قیام ژینا را فراهم کرده بود. دانشگاه درست مانند دی 96 که شعار اصولی »اصالح طلب اصولگرا/ دیگه 

متومه ماجرا« از درون آن طرح و همگانی شد، این بار پیشگام طرح شعار »مرگ بر ستمگر/ چه شاه باشه چه رهرب« 

بود که نه به گسرتدگی شعار پیشین اما دست کم در محدوده ای قابل توجه تکثیر و تکرار شد. بنابراین خصلتی که 

در مورد مقطع سوم جنبش می خواهیم روی آن تاکید کنیم نقش و کارکرد بسرت فراهمی بود که در شکل و شامیل 

مبارزات صنفی و تجمع های اعرتاضی دانشجویی در عرض همین چند ماه شکل گرفته بود و نشان داد که تا زمان 

تهاجم و بازداشت های گسرتده توانسته است هر روز در چندین دانشگاه تجمع های بزرگ و تعرضی برگزار کند و 

اکنون تنها نه فقط به واسطه ی بازداشت های گسرتده بلکه به میانجی تعطیلی دفعتی دانشگاه همراه با محارصه ی 

نظامی برخی از دانشگاه ها مانند دانشگاه تهران در تالش هستند سلسله ی این تجمعات را متوقف کنند.

نیست.  توده ها  مبارزات  و  مردمی  ابتکارات  انواع  گرفنت  نادیده  معنای  به  مقطع  این سه  بر  تاکید  بدون شک 

توده ها به راستی جانانه در مقابل نیروی رسکوب ایستاده اند و همه چیز از اعتالی مبارزات توده ای خرب می دهد. 

هرچند هم چنان اعتقاد داریم اعتالی فعلی مبارزات توده ای را باید با ارجاع به شکافی فهمید که در خیزش دی 

96 در وضعیت ایجاد شد اما میزان تعرضی که توده ها در خیابان به نیروی مسلح حکومتی انجام دادند بی هامنند 

و بی سابقه است. عالوه بر این لحظات درخشانی چون پیوسسنت مردم شهرهای مختلف آذربایجان به این قیام 

قطعن باید در زمان خودش مورد تحلیل و تبیین قرار بگیرد. این البته وضعیتی بود که در متون متعدد بر آن تاکید 
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شده بود و نه بر مبنای یک درایت پیشگویانه بلکه بر اساس فهم روند تحوالت اجتامعی روشن بود که مبارزات 

توده ای در روند تکاملی خودش، با یک هوشمندی مردمی، تجارب گذشته را جمع بندی می کند و این جمع بندی 

را در نربدهای آتی به کار می بندد. همه چیز مؤید همین است که توده های به جان آمده از دی 96 تاکنون بارها 

و بارها مردم به خیابان آمدند و در نربد با هیوالی جمهوری اسالمی تجربه اندوختند. در دی 96، مرداد 97، آبان 

98، در قیام تشنگان )قیام متوز(، قیام آب، قیام گرسنگان و اکنون قیام ژینا )قیام زندگی( این تجارب به هم افزوده 

شده اند و رشته ی قیام ها و خیزش ها به هم نزدیک تر و نزدیک تر شده است. در مقابل این صحنه ها قطعن هر 

نیروی انقالبی که هیچ، هر انسان منصفی هم لب به ستایش می گشاید.

اما سوالی که نیروی انقالبی و جنبش کمونیستی باید بی رحامنه خودش را در مقابل آن قرار دهد این نیست که 

چگونه رژیم رسنگون می شود بلکه این است که چگونه در فواصل میان قیام ها و خیزش ها می توان به امکانات 

مادی سازمان یافته ای افزود که در قیام ها و خیزش های آتی اثرگذار باشد و نیز این سوال مربم و رضوری که یک 

وضعیت انقالبی را چگونه می توان متدید کرد. از این جهت بخشی از مبارزه ی جاری لزومن باید هم زمان امکانات 

آلرتناتیوی رهایی بخش را نیز در درون خودش تعبیه کرده باشد. این البته با گرایشی منزه طلبانه متفاوت است که 

در لحظه ی قیام فرمان به خانه ماندن می دهد چرا که هنوز برای حضور در قیام آماده نیست و هنوز منی تواند 

قیام را رهربی کند. چنین گرایشی اگر در نهایت به تحلیلی هم سان با نیروهای چپ منای محورمقاومتی منتهی 

نشود، در بهرتین صورت تبدیل به نیرویی می شود که از انقالب هراسان و مهیای پذیرش رفرمیسم است. نکته ی 

حائز اهمیت این است که رفرمیسم همواره به یک شکل ظهور و بروز منی یابد و گسست از اشکال متداول آن 

لزومن به معنای گسست از منطق رفرمیسم نیست. یک انقالبی احتاملن باید این را بداند که در هر صورتی، در 

هر رشایطی و با هر امکاناتی مشغله ی اول و آخر او انقالب است.

اما چرا گامن می کنیم که باید اینها را در لحظه ی قیام بخوانیم؟ چون قیام لحظه های گشودگی است. زمانی که 

افراد بسیاری زندگی روزمره ی خود را متوقف می کنند و به قیام می پیوندند. به همین دلیل است که کیفیت افراد 

رشکت کننده در قیام با کیفیت گذشته ی خودشان تفاوت دارد چون کیفیت قیام با کیفیت زندگی روزمره متفاوت 

از قضا مناسب ترین لحظه ها برای  بنابراین لحظه های قیام، لحظه های مناسبی برای سازماندهی است و  است. 

سازماندهی.

رشکت در قیام اهمیت حیاتی دارد، نربد رو در رو با نیروی رسکوب جمهوری اسالمی واجب است. اما از همه ی 

اینها مهم تر تداوم قیام است. تداوم قیام لزومن به معنای تداوم خود قیام نیست، بلکه به معنای تداوم منطق قیام 
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است. خارج شدن از زندگی روزمره ای که در صورت فروکش قیام باز خواهد گشت و همه ی ما را درگیر خودش 

خواهد کرد.

اگر تنها یک تجربه از خیزش ها و قیام های سال های اخیر کسب کرده باشیم همین است که درست در گرماگرم 

قیام می توانیم هم رزمان خودمان را پیدا کنیم. تالش کنیم در درون قیام نطفه های روزهای آینده را ببندیم. در 

سنگر یارامنان را پیدا کنیم و از همین حاال به روزهای آینده بیندیشیم.

اگر بخواهیم رصیح تر و ساده تر سخن بگوییم در یک کالم کمیته ها را شکل بدهیم. این از هر چیزی حیاتی تر است. 

چه جمهوری اسالمی مباند و بتواند این قیام را نیز پشت رس بگذارد، چه مناند و در این قیام یا در قیام های آینده 

دودمانش بر باد برود، برای آینده ای روشن، برای تداوم مبارزه با جمهوری اسالمی یا برای این که از قدرت گیری 

آلرتناتیوهای ارتجاعی جلوگیری کنیم به این کمیته ها نیاز داریم و این کمیته ها را در وضعیت فعلی، در اثنای 

قیام بهرت از هر رشایط دیگری می توان سازمان داد. وفادارترین همرزمان را در قیام بیابیم و به هم پیوند بخوریم. 

احتاملن در گرماگرم قیام فرصت این نیست که متام جوانب فعالیت یک کمیته ی مبارزاتی را بیندیشیم اما وظیفه 

داریم کسانی را پیدا کنیم که بتوانیم در وقت مقتضی به همراه آنان به این جوانب بیندیشیم. کسانی که هرچند 

رضوری است با آنان اکنون در مورد تاکتیک های نربد با دشمن، طرح شعارهای مرتقی و مقاومت در برابر رسکوب 

هامهنگ شویم، اما در ضمن از همین امروز حول این ایده سازماندهی شوند که در لحظه های فروکش قیام چه 

می توان کرد و چه باید کرد تا نه تنها برای قیام های آینده، بلکه برای فردای بعد از جمهوری اسالمی آماده شد. 

عمیقن باید این را باور داشته باشیم که نربد امروز، هم زمان نربدی بر رس آینده است و در این نربد تنها دشمن ما 

جمهوری اسالمی نیست.

در این منت تالش کردیم نشان دهیم چگونه یک جامعه ی سازمان یافته و متحزب و مجموعه روابطی بیش و کم 

منظم و ازپیش موجود توانست نه تنها قیامی عظیم را تقویت کند بلکه سویه های مرتقی و پیرشوی آشکاری که 

در این قیام مشاهده می شود را نیز به میزان زیادی حاصل همین موارد می دانیم. حاال اجازه بدهید در همین 

وضعیت پر هیجان به این بیندیشیم که اگر روابط بیشرت و منظم تری در کار بود، اگر بیشرت سازمان یافته بودیم، 

اگر کمیته هایی شکل گرفته بود که در محل کار و محل تحصیل و محل زندگی در روزهای پیش از قیام حضور 

داشت، قیام ژینا تا چه اندازه می توانست گسرتده تر، عمیق تر و مرتقی تر از امروز باشد.

امروز هم نباید منتظر شویم تا قیام فروکش کند و آنگاه به فکر سازماندهی باشیم. تجارب گذشته نشان می دهد 

با بازگشت نظم استیالگر زندگی روزمره و توقف وضعیت فوق العاده ی ناشی از قیام، لحظه به لحظه امکانات 
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سازمان یابی کاهش می یابد. بنابراین اگر بخواهیم با ارجاع به جمله ای که بارها آن را در این سال ها شنیده ایم که 

توصیه می کند: »ماتم نگیرید، سازماندهی کنید« به دستور کاری برای لحظه ی اکنون بیندیشیم، به این که اکنون 

که ماتم نگرفته ایم و در خیابان نربد می کنیم چه کنیم؟ پاسخ روشن و قاطع ما این است: سازماندهی کنیم!



10

وقتی که ماتم نگرفته ایم هم سازماندهی کنیم

https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://vimeo.com/chapgard
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://www.instagram.com/manjanigh/?
https://twitter.com/ManjanighColl
http://manjanigh.com/
https://www.facebook.com/manjanighreview

