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از ویژگی های وضعیت »ثبات شکننده« این است که ما تا ابد در وضعیت »ثبات شکننده« باقی نخواهیم ماند. 

ثبات این وضعیت رسانجام و با رسعتی فراتر از هر تصور خوش خیاالنه ای به سمت یکی از دو سوی نربد خواهد 

شکست. یا جبهه ی مبارزان انقالبی خواهد توانست با مجموعه ای از ابتکارات پیکار رهایی بخش را تداوم دهد یا 

جبهه ی وسیع ضدانقالب خواهد توانست آخرین ذرات قیام را نابود کند. روشن است وقتی از جبهه ی ضدانقالب 

سخن می گوییم منظورمان تنها حاکامن جمهوری اسالمی نیست. از قضا در این مرحله خطر ضدانقالب مستقر 

در اپوزیسیون راست جمهوری خواه و سلطنت طلب جمهوری اسالمی حتا از خود جمهوری اسالمی بیشرت است.

همین وضعیت کنونی حاصل چندین دهه استیالی ایدئولوژیک گفتار این بخش از اپوزیسیون بر اذهان عمومی 

با امکاناتی برابر، بلکه حاصل دوپینگی  البته نه نتیجه ی کسب هژمونی اجتامعی طی نربدی طوالنی  است که 

بخشن امپریالیستی و متامن رسانه ای است. این احتاملن از نوادر تاریخ جهان باشد که مردمی نزدیک به صد و 

بیست سال سابقه ی مبارزه با استبداد برای آزادی و برابری داشته باشد و ارتباط تاریخی اش با متام این صد و 

بیست سال، در هم دستی تبهکارانه ی اصالح طلبان و تداوم تاریخی و طبقاتی آنان در شامیل اپوزیسیون »هشتگ 

برانداز« منقطع شده باشد. سال ها تالش مشرتک این بخش از اپوزیسیون جمهوری اسالمی تبدیل متام جنبش ها و 

شخصیت های مبارز تاریخ ایران به »راهزن« و »تجزیه طلب« و »کودتاچی« و »تروریست« بوده است و اکنون 

همین ها از »انقالب« سخن می گویند.
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به همین دلیل مردمی که سابقه ی درخشان ترین نربدهای انقالبی را در تاریخ خودشان دارند، مردمی که یک بار 

توانسته اند از حاشیه تهران را فتح کنند، یک بار دولت ملی ای داشته اند که قدرت های استعامری را عقب نشانده و 

به توطئه وا داشته است، یک بار نظم سلطانی را رسنگون کرده اند، مردمی که در تاریخ معارص خودشان تجربه ی 

انجمن های غیبی و کمیته های انقالبی صدر مرشوطیت، مبارزات مخفی و جنبش های مسلحانه ی دوران رضاشاه، 

جنبش اجتامعی وسیع و طبقه ی کارگر سازمان یافته ی بعد از شهریور 1320، جنبش مسلحانه ی انقالبی در دهه ی 

چهل و پنجاه، هزاران اعتصاب کارگری و دانشجویی و دانش آموزی، انواع اشکال سازمان یابی علنی و نیمه علنی 

و مخفی، شکل دادن به انواع کمیته ها و محافل و هسته های کارگری و زنان در دهه ی شصت و ده ها تجربه ی 

ارزشمند و آموزنده ی دیگر را داشته است، حاال با انقطاع تحمیلی از جانب ائتالف تاریخی اصالح طلب-هشتگ 

برانداز باید پای خزعبالت فریربز زندکریمی و بهراد توکلی و هیچ کس و مهدی حاجتی و شاهین نجفی بنشیند تا 

گویا بیاموزد که در خیابان چه باید بکند و منتظر مباند ببیند باالخره از البی های کاخ الیزه و کاخ سفید، از اخراج 

سفرا و کمیته ی حقیقت یاب و کفیالن سیاسی راهی برای »نجات« گشوده خواهد شد یا نه.

و چنین است که اپوزیسیون راست در خلع سالح عمومی مردم، همراه و همگام با جمهوری اسالمی مشارکت 

کرده اند، چون با مسلط کردن گفتاری رساپا ایدئولوژیک موجب شده اند بخش بزرگی از نیروی مبارز در خیابان به 

جای رجوع به تاریخ مبارزات رسزمین خودش، پای خزعبالت مهدی رستم پور و علی حمید و مازیار مکفی و عرفان 

قانعی فرد بنشیند و اگر برخالف توصیه ی باند توکلی-رونقی و فرقه ی ابتذال رش تصمیم به خواندن کتاب بگیرد، 

به جای رجوع به کتاب هایی که در آنها فن مبارزه ی انقالبی از مسیر زندگی های تجربه شده مکتوب شده است به 

زندگی شاهان و رسوران و جالدان مراجعه کند.

بنابراین وضعیت »ثبات شکننده« وضعیتی است که در آن فرصتی کوتاه و مغتنم برای انقالبیون وجود دارد تا 

با سازماندهی »انرژی قیام« بتوانند اشکالی از مبارزه ی وفادارانه به سنت مبارزه ی خیابانی را تداوم دهند وگرنه 

متامی این »انرژی« توسط رسانه های جریان اصلی و اپوزیسیونی که نه فهمی از »کمیته« دارد، نه »اعتصاب« و 

نه »انقالب« و نه می تواند داشته باشد، رصف تداوم براندازانه ی سیاست فشار از پایین-چانه زنی از باال خواهد 

بلوک  با  برای چانه زنی  توده های مردم  مبارزات  از  در دوران اصالحات  و طبقاتی  تاریخی  گرایش  این  اگر  شد. 

سیاسی حاکم در جمهوری اسالمی و گرفنت امتیازاتی برای مشارکت بیشرت اصالح طلبان در قدرت سیاسی و صدالبته 

امتیازات اقتصادی بهره می برد، حاال از قیام های پیاپی مردمی و رشادت ها و دالوری ها و شهادت های مردم برای 

پروژه هایی  تعریف  و صدالبته  آنها  مورد حامیت  بلوک سیاسی  در  برای مشارکت  غربی  با کشورهای  چانه زنی 

استفاده می کند که بناست مبالغ زیادی به آنها اختصاص داده شود.

کوتاه کنیم. در این لحظات آنچه که اهمیت دارد این است که حتا اگر قیام به متامی فروکش کند تا زمان کوتاهی 
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اشکال  به هیچ رو  ما  منظور  است.  قیام موجود  روزهای  در  انرژی رهاشده  امکان سازماندهی  فروکش،  از  بعد 

جعلی ای نیست که تا چند هفته یا حتا چند ماه و سال بعد می تواند در فضای مجازی ادامه پیدا کند. مسئله ی 

انقالب رجزخوانی نیست. هرچند رجزخوانی در میدان نربد کارکرد معین خودش را دارد اما ادامه ی رجزخوانی در 

روزهایی که خیابان خالی می شود تنها متصاعد کردن گرد ناامیدی است. آنها که از فضای مجازی بیرون می روند و 

با چشامن خودشان می بینند خربی از »خیابان« نیست تنها تا چندی می توانند امید خودشان را با شعر و نوستالژِی 

زودهنگام روزهای قیام حفظ کنند.

اینجا درست آنجایی است که ستایش نامه های تاق و جفت در ستایش »کرثت« و »خودانگیختگی«، که در این 

روزها بسیار شاهد آن بوده ایم، بدون هیچ احساس مسئولیتی به پایان می رسد اما مبارزه نه. مسئله ی اصلی مبارزه 

تداوم است و تنها راه تداوم مبارزه سازماندهی است. حضور در خیابان هرچند یکی اعالترین اشکال مبارزه است، 

اما نه مبارزه محدود به آن است نه حضور خیابانی به تنهایی راهگشاست. باید تاکید موکد کنیم فرصت برای 

سازماندهی این انرژی ابدی نیست. انرژی رهاشده در قیام را همین امروز باید سازمان داد چرا که این انرژی 

رهاشده برخالف قانون بقای انرژی مستعد فرسودن و فرو مردن است.

حفظ و ارتقای کمیته ها

در جریان قیام ژینا تعدادی کمیته شکل گرفته است که بسیاری از آنها خودشان را علنی کرده اند. این علنی کردن 

البته منطبق است با رشایط جدیدی که می توان گفت از الزامات دوران جدید مبارزه ی انقالبی در ایران است، 

یعنی نامی علنی برای کسانی که مخفیانه مبارزه می کنند. تعداد کمرتی کمیته نیز هستند که پیش از قیام وجود 

داشتند و بنا به رشایط قیام کامبیش به مبارزه ی خودشان ادامه داده اند. در این میان البته هستند کمیته ها و 

هسته های جعلی ای که وجود خارجی ندارند. این »علنی شدن« هم امکانی برای حفظ این کمیته هاست و هم 

امکانی برای نابود شدن آنها )به این مورد بازخواهیم گشت( اما در عین حال علنی کردن کمیته ها در این مرحله 

نه تنها ناگزیر بوده بلکه هم چنین یکی از درست ترین تصمیامت این کمیته ها بوده است.

مهم ترین کارکرد علنی شدن این کمیته ها جلوگیری از شکل گیری جریان های جعلی ای است که در اغلب موارد 

توسط اپوزیسیون راست، و در انگشت شامر مواردی توسط برخی جریان های »چپ«، موجودیت آنها اعالم شده 

است بدون آن که موجودیتی واقعی داشته باشند. ما در منت »کمیته چیست و چه چیزی کمیته نیست؟«1نقش 

و کارکرد ضدانقالبی این »کمیته«های جعلی و به طور ویژه »جوانان محالت تهران« را در آینده توضیح دادیم، 

آینده ای که حتا ما نیز انتظار نداشتیم به این زودی فرا برسد. اکنون در وضعیتی هستیم که اپوزیسیون راست. 

1- فالخن شامره ی 218 در اینجا.

http://manjanigh.com/?p=4802
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برای بهره گیری در چانه زنی از باال موقع را مغتنم شمرده تا تور پهن شده اش در اینرتنت را جمع کند. به همین دلیل 

آخرین شعبده ی کاله سیرک آنان با عنوان »جبهه ی هفت آبان« درست در روزی که وعده ی برگزاری نشستی نزدیک در 

پارملان اروپا را می دهد در ضمن از جانب »جوانان محالت تهران« اعالم می کند این گروه »به عنوان سازمان دهنده ی 

بسیاری از تجمع های اعرتاضی« نیز به این جبهه پیوسته است. حیرت انگیز است اما واقعی. این جریانات از آنجایی 

که لحظه ای دغدغه ی تداوم مبارزه را ندارند اکنون با پیش بینی فروکش قیام ترجیح می دهند بنگاه جعلی خودشان را 

ابتدا به عنوان سازمان دهنده ی بسیاری از تجمعات اعرتاضی قالب جامعت کنند و بعد با سوزاندن بنگاه جعلی مسیر 

را برای البی گری در پارملان های اروپایی و دشت کمک های نقدی و غیرنقدی درشت بگشایند.

علنی  را  موجودیت خودشان  هنوز  موجود  به رشایط  بنا  که  دیگر  کمیته های  برخی  امیدواریم  دلیل  به همین 

نکرده اند نیز چنین کنند. این علنی شدن در عین حال می تواند رضورت حفظ و ارتقای کمیته را برای اعضای آن 

به شکل رضوری تری مطرح کند. نه حفظ کمیته ها و نه ارتقای آنها مسئله ی ساده ای نیست و خودبه خود اتفاق 

ارتقای  و  که مسئله ی حفظ  ما می دانند  از  بهرت  بسیار  این کمیته ها  و دوستان عضو  رفقا  بدون شک  منی افتد. 

کمیته تا چه اندازه با دشواری های عملی روبه روست و هرچه از ظهور و بروز خیابانی مبارزات کاسته شود بر 

این دشواری ها افزوده خواهد شد. بنابراین هرچند امکان این وجود دارد که از یک کمیته ی علنی شده به مرور 

زمان چیزی جز یک نام میان تهی باقی مناند، و این خطری جدی است، اما در ضمن امکان نابود شدن کمیته ای که 

هرچند در جریان قیام توانسته کارهای موثری انجام دهد اما کسی از وجود آن خرب ندارد، به مراتب بیشرت است 

گرچه رسنوشت قطعی و تخطی ناپذیر آن نیست.

سازماندهی، انضباط، بازسازماندهی

اکنون با آرام تر شدن خیابان ها فرصت این به دست آمده است تا کمیته ها و هسته های انقالبی به درون خودشان 

اما تنها یک »فرصت«  این  ادامه ی مبارزه مورد بازنگری قرار دهند.  بازگردند و روابط درونی خودشان را برای 

نیست بلکه هم چنین رضورتی گریزناپذیر و اضطراری است. به غیر از معدود کمیته ها و هسته هایی که پیش از 

قیام تشکیل شده یا مراحل اولیه ی تشکیل را پشت رس گذاشته بودند، مابقی این کمیته ها و هسته ها اغلب در 

گرماگرم قیام و بر بنیان روابطی شکل گرفته اند که حتا اگر از پیش موجود بوده اند قیام به آنها معنای ایجابی 

جدیدی بخشیده است: مرحله ی تکامل حلقه های دوستی و رفاقت به جمع های مبارزاتی و بیرون رفنت آنها از 

دایره های بسته و گسرتش ناگزیر روابط و امکانات.

بنابراین قابل تصور است که تقسیم مسئولیت ها و سازماندهی روابط درونی هر کدام از این کمیته ها و هسته ها 

منطبق با لحظه ی شکل گیری آنها در اثنای قیام و در پاسخ به رضورت های هامن لحظه و موقعیت بوده باشد. 
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باید نسبت به رشایط  اما در ضمن  از اصولی عام پیروی می کنند  اشکال خالقانه ی سازماندهی هرچند همواره 

بیرونی و وظایفی که در ساحت مبارزه بر عهده می گیرند، قابلیت انعطاف و تغییر را داشته باشند. تاخیر در 

بازسازماندهی درونی کمیته ها موجب می شود روابط و تقسیم مسئولیت هایی که بر مبنای شتاب روزهای اوج 

قیام شکل گرفته اند نه تنها در عمل پاسخگوی وضعیت جدید نباشند، بلکه هم چنین به فرسوده شدن نیروها منجر 

شوند و به این ترتیب مقدمات شکل گیری اختالفات و اصطکاکات مخرب را فراهم سازند. بنابراین تا جایی که به 

لحاظ امنیتی مقدور است )و این در مورد هر کمیته و هسته می تواند متفاوت باشد( بازنگری و بازسازماندهی 

روابط و تقسیم مسئولیت ها، با توجه به چشم اندازی که در مقابل هر کمیته و هسته به طور خاص و تداوم مبارزه 

به طور عام قرار دارد، امری رضوری و از منظر حفظ و ارتقای کمیته ها، اجتناب ناپذیر است.

در عین حال کمیته ها اکنون برای بقا در ساحت ایده نیز به چیزی بیشرت از »حضور موثر در قیام« نیاز دارند. 

هم در وجه سلبی و هم در وجه ایجابی باید منضبط تر شد چرا که نقطه ی توافق حداقلی »رشکت در قیام« 

دیگر، الاقل در کوتاه مدت، پاسخ مناسبی به رضورت وجودی هیچ کمیته ای نیست. بنابراین برای تداوم مبارزه در 

روزهای پیِش رو، که در ضمن به معنای بقای کمیته نیز است، باید دقیق و روشن معلوم کرد کمیته اساسن علیه 

چه چیزی مبارزه می کند و برای چه چیزی مبارزه می کند. فراموش نکنیم که با دشمنانی در حکومت و بیرون از 

آن روبه روییم که این »انضباط« رضوری را به میانجی دسرتسی و انحصار منابع قدرت و ثروت به دست می آورند 

و تنها با انضباطی انقالبی و سازمان یافته می توان به نربد آنها رفت. در یک کالم اینک دورانی است که کمیته ها 

باید کمیته تر شوند.

از کمیته به جامعه و از جامعه به کمیته

هرچند احتاملن با بررسی دقیق تر هر کمیته متوجه تفاوت های گاه مهمی میان کمیته ها خواهیم شد، که بنا به 

دالیل متعدد از جمله تفاوت در محل شکل گیری این کمیته ها وجود دارد اما در عین حال، به رغم در نظر گرفنت 

این تفاوت ها، کمیته های موجود را به دو دسته ی کلی تقسیم می کنیم تا مسیری برای گفت وگو در مورد وضعیت 

بیابیم. این را هم البته در نظر خواهیم گرفت که ممکن است کمیته هایی وجود داشته باشند که جایی میان این 

دو دسته ی کلی قرار داشته باشند.

دسته ی اول کمیته ها را کمیته های تشکیالتی می نامیم. یعنی کمیته هایی که امروز یا در آینده اجزای سازمانی 

سیاسی هستند یا خواهند بود یا می توانند باشد. وجه متایز این کمیته ها با مابقی کمیته ها این است که احتاملن 

انسجام درونی آنها، هم به لحاظ ایده و هم به لحاظ تشکیالتی، بیشرت است.

دسته ی دوم را کمیته های توده بنیاد می نامیم. یعنی کمیته هایی که نیروی وسیع تری را درون خودشان سازماندهی 



8

قدمبعدیچیست؟یاپشتبهدشمنوروبهکمیتهها

کرده اند و هرچند امروز عمومن ارگان های سازماندهی حضور در قیام و مبارزات محسوب می شوند، اما به صورت 

بالقوه پایه های نظم اجتامعی و سیاسی جایگزینی را درون خودشان حمل می کنند که در سنت مبارزات انقالبی 

که در وضعیت قدرت  انقالبی  نهادی  یعنی  کمیته های مردمی شناخته شده اند.  و  عنوان شوراها  تاکنون تحت 

دوگانه قدرت انقالبی را منایندگی می کند و آلرتناتیو وضعیت موجود است. این کمیته ها بنا به خصلت های عام 

چنین کمیته هایی عمدتن از انسجام کمرتی به ویژه در ساحت ایده برخوردارند و اغلب، الاقل در لحظه ی کنونی 

بر وجه سلبی مبارزات، یعنی اتحادهای از پایین ضدفاشیستی-ضداستبدادی بنا شده اند.

در مرحله ی کنونی به نظر می رسد هر دوی این انواع کمیته ها برای بقا نیاز به تغییراتی کیفی دارند، تغییراتی 

که بتواند ضامنت های بیشرتی برای بقای آنها فراهم کند. آنچه که »کمیته های تشکیالتی« نامیدیم در خطر این 

قرار دارند که به نیروهای درخودفروبسته ای جدا از تحوالت اجتامعی تبدیل شوند و از همین رو به جای حرکت 

به پیش در خود فرو بروند، در نهایت از هم بپاشند و مهم تر از همه این که امکان اثرگذاری بر تحوالت اجتامعی 

را، که احتاملن انگیزه ی ابتدایی تشکیل آنها بوده، از دست بدهند. آنچه که »کمیته های توده بنیاد« نامیدیم نیز 

در خطر این قرار دارند که با فروکش کردن بروز و ظهورهای خیابانی مبارزه، از آنچه که کنون هستند گسیخته تر 

شوند و در روند ناگزیری از فرسودگی ها و استیالی نظم تحمیلی زندگی روزمره تحلیل بروند. به نظر می رسد هر 

دو سنخ این کمیته ها نیاز دارند راهی به بیرون از خودشان و ابداع اشکال پیش برنده ای از مبارزه ی انقالبی بیابند 

)که در بندهای بعدی به آن خواهیم پرداخت( اما پیش از آن شاید حرکت هر دو شکل این کمیته ها به سمت هم 

و اخذ خصوصیت هایی از یکدیگر نیز رضوری باشد.

در  به خصوص  در ضمن،  اما  گرفته اند  منسجمی شکل  ایده های  اغلب حول  تشکیالتی«، هر چند  »کمیته های 

دوران قیام، روابطی در اطراف یا حول آنها شکل گرفته است که به آنها امکان این را می دهد که با چشم انداز 

ایجاد بنیان های آلرتناتیو آینده این امکانات و روابط را سازماندهی کنند. بگذارید از کارخانه مثال بزنیم: در یک 

کارخانه ممکن است یک هسته ی مخفی انقالبی وجود داشته باشد و در سازماندهی مبارزات کارگران نقش موثر 

ایفا کند اما نه مبارزه ی صنفی و طبقاتی در کارخانه تنها بر عهده ی این هسته ی مخفی است و نه آلرتناتیو آینده، 

یعنی اداره ی شورایی کارخانه به معنای اداره ی کارخانه توسط اعضای این هسته ی فعلن مخفی خواهد بود. در 

واقع مهم ترین دستاورد مبارزاتی یک هسته ی مخفی در کارخانه می تواند این باشد که بخش هرچه وسیع تری از 

کارگران کارخانه در مبارزات صنفی و طبقاتی رشکت کنند و در روند این مبارزات ایده ی اداره ی شورایی کارخانه 

به ایده ی ایجابی اکرثیت مطلق کارگران کارخانه تبدیل شود و آنها در روند مبارزات خودشان به این سمت حرکت 

کنند. در غیر این صورت هسته ی مخفی کارخانه نه در مبارزه ی امروز و نه در آلرتناتیو فردا نقشی نخواهد داشت.

»کمیته های توده بنیاد« نیز گرچه به نظر می رسد بخشی از راهی را پیموده اند که اینک »کمیته های تشکیالتی« 
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باید بپیامیند اما در عین حال نباید فراموش کرد که ترکیب این نیروها، بنا بر خصلت ضداستبدادی-ضدفاشیستی 

که  معنا  این  به  نیرویی رسنگونی طلب2 باشد.  بلکه  و سازمان یافته،  منسجم  انقالبی  نیروی  نه  است  آن، ممکن 

هرچند بالقوه در رشایطی قرار دارد که پایه های نظم جایگزین انقالبی بعدی را بنیان بگذارد اما »اتحاد سلبی« 

شکل دهنده ی آن مانع از این شود که به سمت وجوه ایجابی مالزم مبارزه ی انقالبی حرکت کند و به طور دائم در 

هراس از گسیخنت »اتحاد سلبی« اولیه، بحث و اقدام در جهت وجوه ایجابی مبارزه را به آینده ای نامعلوم احاله 

اکنون دچار رسدرگمی ها و بالتکلیفی هایی شود که به راحتی می تواند  این ترتیب الجرم در لحظه ی  به  دهد و 

متام امکانات و روابط سازمان یافته درون آنها را نابود کند. بنابراین اگر در این کمیته ها نیروهایی وجود دارند که 

درک ایجابی ای از مبارزه ی انقالبی دارند احتاملن رضورت دارد به شکل نظم یافته ای این درک ایجابی را در سطح 

کمیته به بحث بگذارند تا بتواند به اقدامات عملی منجر شود و برای این نیاز است این نیروها در قدم اول نظم 

و انسجام میان خود را مستحکم تر کنند. به بیان روشن تر در درون هر کمیته ی توده بنیادی برای تداوم مبارزه ی 

انقالبی شکل گیری کمیته یا کمیته های تشکیالتی رضورت دارد.

اینها رشط الزم برای بقای کمیته است اما رشط کافی نیست. رشط الزم است چون هیچ کدام از اشکال متنوع و 

متفاوت کمیته ها بدون ایجاد رشایطی که اساسن بتوانند به بیرون رفنت از خودشان و ابداع اشکال پیش برنده ای از 

مبارزه ی انقالبی فکر کنند، برای آن برنامه ریزی کنند، امکانات موجود را در جهت آن سازمان بدهند و عملن در 

جهت انجام آن اقدام کنند، امکان چنین کاری را ندارند و رشط کافی نیست چرا که هنوز ممکن است بدون اقدام 

عملی در جهت ابداع اشکال پیش برنده ای از مبارزات انقالبی مسئله ی اصلی آنها از بقای مبارزه ی انقالبی به بقای 

خود کمیته تبدیل شود و الجرم مسیر زوال بپیامیند. این را هم در وجه سلبی و هم در وجه ایجابی توضیح می دهیم.

خربگزاری نشویم، ماشین صدور بیانیه نشویم

در جریان قیام بسیاری از کمیته هایی که وجود خودشان را علنی کردند در فضای مجازی، بیشرت اینستاگرام و گاهی 

در تلگرام و توئیرت، صفحاتی را به نام کمیته ی خودشان افتتاح کردند که در درجه ی اول ارگانی برای انتشار اخبار 

فعالیت ها و مواضع آنها محسوب می شد و می شود و در درجه ی دوم محلی برای پوشش اخبار منطقه ی فعالیت 

برای کمیته هایی که منطقه ی فعالیت خودشان را مشخص کرده بودند.

اکنون که بنا به موقعیت هم میزان فعالیت دفعتی کمیته ها، که بتواند تبدیل به خرب شود، و هم میزان اخبار 

2- در اینجا تعمدن از لفظ »برانداز« استفاده نکرده ایم چون هرچند رسنگونی طلبی و براندازی در لغت به یک معنای واحد اشاره 

می کنند اما در ضمن »براندازی« در ادبیات خاص سیاسی این دوره از تاریخ ما، هم چنین به نیروهایی اطالق می شود که آگاهانه 

در جبهه ی اپوزیسیون راست قرار دارند.
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محلی مربوط به قیام و تداوم مبارزات کاهش یافته است، دو خطر مهلک کمیته ها و صفحات کمیته ها را تهدید 

می کند: اول( حرکت این صفحات از »ارگان« به سمت »خربگزاری« و ب( تبدیل کمیته ها به ماشین صدور بیانیه.

در هر قدم باید یادآوری کرد که اساسن یک »کمیته« برای چه چیزی تشکیل شده و منطقن انتظار داشت ارگان 

انتشاراتی کمیته تابعی از پاسخی باشد که به این یادآوری داده می شود. کمیته، خربگزاری نیست. وظیفه ی کمیته 

پوشش اخبار در اقصا نقاط کشور و گاه جهان نیست. این وظیفه بر عهده ی رسانه های خربی است که خوشبختانه 

»صدای  و  تلگرام  و  اینستاگرام  در  سیاه«  ماهی  »صدای  و  )»رسخط«  دارد.  این چنینی  رسانه ی  چند  نیز  چپ 

شهریور« در توئیرت(. بنابراین به راستی نیازی نیست که ارگان یک نهاد مبارزاتی و انقالبی به خربگزاری تبدیل شود. 

ارگان یک کمیته ی انقالبی باید محل انتشار فعالیت ها و مواضع این کمیته باشد و صدالبته می تواند برای ارتباط 

با توده ی مردم در منطقه ی فعالیتش اخبار منطقه را نیز پوشش دهد و تحلیل ویژه ی کمیته در مورد این اخبار را 

هم به اطالع برساند. وگرنه برای دیدن ویدئوهای مربوط به تجمع در یک نقطه ی دیگر کشور یا شعارنویسی در 

نقطه ای دیگر می توان به رسانه های خربی چپ مراجعه کرد و از روند عام مبارزات مطلع شد. البته امکان دارد 

گاهی انتشار یا بازنرش خرب یا گزارشی شکلی از اعالم همبستگی باشد اما تکرر افراطی در این انتشار و بازنرش نیز، 

منطق همراهی و همبستگی آن را بی معنی می کند چرا که دیگر انتشار یا بازنرش خرب یا یک گزارش در ارگان فالن 

کمیته یک »اتفاق« نیست بلکه روندی معمول و تکراری، و از همین رو بی معنا محسوب می شود.

گذشته از این تبدیل ارگان به خربگزاری مسیری را می گشاید که طی آن ممکن است »کمیته« به »رسانه« تبدیل 

شود. به این ترتیب شوم ترین اتفاقی که روی خواهد داد تبدیل نهادی مادی، با پایگاه عینی و توده ای معین، به 

رسانه ای است که آرام آرام دیگر هیچ چیز را منایندگی نخواهد کرد و ارتباط آن با منبع قدرت واقعی اش قطع 

خواهد شد. این در حالی است که آنچه باید در دستور کار و هم اندیشی جمعی میان کمیته های انقالبی قرار 

بگیرد دقیقن چگونگی تقویت همین منبع قدرت واقعی، همین پایگاه مادی و توده ای معین است نه جذب فالوئر 

بیشرت. کمیته های انقالبی به هم رزم نیاز دارند نه مخاطب.

بیانیه های  بیانیه است. بدون شک  خطر دیگری که کمیته ها را تهدید می کند تبدیل آنها به ماشین های صدور 

گاهی  و هر تشکلی، عمومن  بود  موارد مختلف خواهد  در  آن جریان  بیان کننده ی مواضع  انقالبی  یک تشکل 

ناگزیر است بیانیه ای صادر کند. اما نکته ی مهم این است که تقلیل یک »کمیته«، یعنی تشکلی که شکل گرفته 

تا مبارزه ای عینی و مادی را سازمان دهد به ماشینی برای صدور بیانیه و امضایی برای فراخوان های بی بنیاد و 

بیانیه های جمعی بی مرصف، یکی از مخاطره آمیزترین اتفاقاتی است که می تواند برای یک کمیته ی انقالبی بیفتد. 

یک کمیته ی انقالبی باید به هر امکاناتی که دارد به عنوان تجهیزات و مهامتی بیندیشد که بناست در نربدی 

اندیشیده با دشمن به کار بیاید و »امضای« کمیته فقط یکی از این تجهیزات و مهامت است. حراست از تجهیزات 
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نربد، و جلوگیری از فرسودگی و ازکارافتادگی آن، اولیه ترین و اصولی ترین وظیفه ی هر مبارز انقالبی است. مرصف 

»امضا« پای بیانیه های متعدد، فراخوان های پوچ و بیانیه های جمعی رونویسی شده از روی هم تنها »امضا« را از 

درجه ی اعتبار ساقط خواهد کرد.

حرکت رو به بیرون، به پیش!

گفتیم مسئله ی اصلی کمیته ها بدون این که رو به بیرون از خودشان حرکت کنند و بدون اقدام عملی در جهت 

ابداع اشکال پیش برنده ای از مبارزات انقالبی، از بقای مبارزه ی انقالبی به بقای خود کمیته تبدیل خواهد شد و 

الجرم مسیر زوال می پیامیند.

برخی از اقدامات مبارزاتی در دوران قیام، عالوه بر سازماندهی برای حضور در خیابان، در دستور کار کمیته ها 

قرار داشته است: شعارنویسی، پخش تراکت، فراهم آوردن امکانات دسرتسی به پزشک معتمد برای مجروحان یا 

وکالی مستقل برای زندانیان و مانند آن، فراهم کردن امکانات دارویی و لوازم پزشکی و بهداشتی در مواقع الزم. 

همه ی این موارد برای تبدیل شدن به »اشکال پیش برنده ای از مبارزات انقالبی« نیازمند بازاندیشی ای اسرتاتژیک 

و بازسازماندهی ای منطبق بر آن هستند. توضیح می دهیم.

جامعه ی  یک  عنوان  به  کردستان  ویژگی های  به  کنیم«3  سازماندهی  هم  نگرفته ایم  ماتم  که  »وقتی  منت  در 

سازمان یافته اشاره کردیم و توضیح دادیم که چگونه این سازمان یافتگی به کردستان امکان این را داد که اشکال 

نوین و شگفتی از مقاومت و مبارزه را در طول قیام بیافریند. بنابراین اگر بناست در وفاداری به قیام ژینا اشکالی 

از مبارزه ی انقالبی تداوم یابد، همین تالش برای هرچه سازمان یافته تر کردن جوامعی است که بی سازمانی و تفرق 

از جانب حکومت به آنها تحمیل شده است. پرسش اصلی اما این است: اگر با توجه به وضعیت موجود امکان 

سازماندهی اجتامعی حول حضور در خیابان موجود نیست یا دست کم بسیار ضعیف شده است، جامعه را حول 

چه چیزی باید سازمان داد؟ پاسخ های ابتدایی بسیاری را می توان در این مورد پیش نهاد اما هر کدام از آنها نیازمند 

بحث و بررسی بیشرت متامی جوانب پاسخ و در ضمن تجربه ی عملی و جمع بندی تجارب تاکنون موجود هستند. 

ولی برای این که توضیح داده باشیم وقتی از اشکال پیش برنده ای از مبارزه ی انقالبی می نویسیم منظورمان تبعیت 

از چه منطق مبارزاتی ای است مخترص و کوتاه یکی-دو مورد را به بحث می گذاریم.

تشکیل تعاونی ها: برای این که با چشم باز قدم برداریم باید بدانیم دست کم در ایران تحت حکومت جمهوری 

جامعه ای  از  جامعه  طوالنی  انتقال  برای  خمینیستی  ضدانقالب  راه حل های  از  یکی  تعاونی ها  تشکیل  اسالمی 

انقالب کرده به جامعه ای تحت انقیاد بوده است. به این معنا تعاونی ها ضمن این که »مردم« را در صحنه نگاه 

3- فالخن شامره ی 217 در اینجا.

http://manjanigh.com/?p=4770
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می داشت اما در ضمن آنها را از مهم ترین وجه قدرت نهادهای انقالبی برآمده از انقالب 57، یعنی کمیته ها و 

شوراها خلع ید می کرد، یعنی از اداره ی امور در کارخانه ها، ادارات، محله ها و روستاها. با وجود این اما هرچند در 

نگاه اول تشکیل تعاونی ها و تامین نیازهای اولیه ی زندگی توسط آنها با منطق تحکیم حکمرانی رسمایه و کاهش 

تصدی گری دولت هم خوان بود اما نباید از یاد برد که کاهش تصدی گری دولت در استیالی حکمرانی رسمایه داری 

به معنای سپردن امور به خود »مردم« نیست بلکه به معنای سپردن امور به رسمایه داران بخش خصوصی است. 

به این ترتیب تعاونی ها نه تنها با این روند هم خوان نبودند بلکه در طوالنی مدت مخل آن نیز محسوب می شدند 

و باید آرام آرام برچیدن یا مستعمل کردن آنها در دستور کار قرار می گرفت که گرفت.

فارق از این مرور اجاملی تاریخی اما تشکیل تعاونی ها، به خصوص تعاونی های تولید کوچک، از جهات گوناگون 

را سازمان  توده های فرودست جامعه  به خصوص  این است که مردم و  آنها  باشد و مهم ترین  کارساز  می تواند 

می دهد. مفروض این است که آن بخش از جامعه که برای رفع نیازهای اولیه ی زندگی اش نیازمند تشکیل تعاونی 

برای  نهادی  تعاونی ها  تشکیل  با  فرودست  توده های  بنابراین  و  بود  تعاونی ها خواهد  این  اصلی  نیروی  است، 

با  اما تنها قدم اول است. این تعاونی ها به مرور و  این  سازمان یافنت حول رفع نیازهای اولیه ی خود می یابند. 

پیش روی در کار خودشان می توانند بخش هایی از جامعه را از نفوذ دولت رها کنند و به همبستگی اجتامعی میان 

طبقات فرودست جامعه بیفزایند که رشط الزم برای مبارزه ی انقالبی توده ای است.

این تعاونی ها به راحتی می توانند  با مخاطرات متعددی روبه رو هستند. برای مثال  البته حتمن  این تعاونی ها 

تبدیل به موسسه های خیریه یا بنگاه های اقتصادی شوند. به همین دلیل هم چنان در مسئله ی تشکیل تعاونی ها 

محوریت با کمیته ها است. این تصور که هر کجا و در هر فرمی که »مردم« مجتمع شوند الجرم شکلی از سیاست 

این  است.  کتاب های شعر  مناسب  بیشرت  و  مبارزه  در  عاملیت جمعی  نقش  نفی  کرد  بروز خواهد  نیز  مردمی 

کمیته ها هستند که می توانند با نقش محوری در تشکیل و راهربی تعاونی ها، آنها را به ستادهای سازماندهی مردم 

تبدیل کنند. می توانند کتاب و فیلم و نرشیه را در اختیار مردمی بگذارند که یا بنا به اولویت های بسیار مهم تر 

روزمره اینها را از سبد خانوارشان کرس کرده اند، یا در زندگی اجتامعی استفاده از اینها را نیاموخته اند یا زندگی 

باید منشا شکل گیری روابط  اینها برایشان باقی نگذاشته است. کمیته ها  از  اجتامعی آنها فراغتی برای استفاده 

با پزشکان مبارز، وکالی مستقل و دانشجویان و معلامن انقالبی ای شوند که هر کدام در زمینه ای می توانند به 

یاری مردم سازمان یافته در تعاونی ها بیایند. کمیته ها می توانند با چشم اندازی اسرتاتژیک شکل گیری کتابخانه ها، 

مهدکودک ها، باشگاه ها، خوابگاه ها، نهادهای کار و کمک داوطلبانه را که به فهمی سیاسی از کمک داوطلبانه 

منجر شود و مانند آن را درون تعاونی ها تدارک ببینند و دست آخر این کمیته های انقالبی هستند که می توانند 

درون تعاونی ها پایه های توده ای کمیته را تقویت کنند، از میان اعضای تعاونی عضوگیری کنند و درون تعاونی ها 
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اما »وسیله« هم  این صورت تعاونی هرچند »هدف« نیست  کمیته های مبارزاتی متعدد را سازمان بدهند. در 

نیست. تعاونی محلی است برای خلع ید دولت نه به نفع صاحبان رسمایه بلکه به نفع مردم فرودست، بدون 

این توهم شویم که به مرور و آرام آرام قلمرو حکمرانی دولت را توسط نهادهای سازمان یافته ی  این که دچار 

مردمی می توان فتح کرد. »فتح« مسئله ی به کلی مجزای دیگری است که تشکیل و گسرتش تعاونی ها مرحله ای 

مهم از تدارک آن محسوب می شود.

تشکیل هسته های کارگری: مسئله ای که نه تنها در جریان قیام ژینا، بلکه در طول چند دهه ی اخیر، و نه فقط 

در ایران بلکه در کل جهان، جنبش کمونیستی به طور خاص و کلیت جنبش انقالبی به طور عام با آن مواجه شده 

پدیده ی »کارگر بی ثبات کار« است. کارگر بی ثبات کار کارگری است به معنای اخص کلمه همه چیز او »بی ثبات« 

است. کار بی ثبات کارگر بی ثبات کار در فرآیند منطقی خودش موجب بی ثبات شدن محل و محله ی زندگی کارگر 

بی ثبات کار نیز می شود. کارگر بی ثبات کار امروز می تواند راننده ی اسنپی باشد در تهران، چندی بعد می تواند کارگر 

هتلی باشد در رشت و باز چند وقت دیگر کارگر بازیافت زباله ای در تربیز. امروز می تواند ساکن رشق تهران باشد 

و چندی بعد به یکی از حواشی تهران منزل بکشد و چند وقت دیگر به دنبال کار به شیراز برود. کارگر بی ثبات 

کار هم خودش همواره به دنبال شغل بهرتی است و هم همواره در معرض این قرار دارد که از جانب صاحبکار 

بیکار شود. مجموعه ی این عوامل خصلت ها و مشخصه های طبقاتی معینی را برای کارگر بی ثبات کار می سازد و 

گذشته از آن این پرسش دشوار را پیش می کشد که کارگری با این خصوصیات و خصلت ها چگونه باید سازمان 

بیابد. در کشورهایی که مانند ایران اتحادیه ها و سندیکاها و شوراها )به عنوان فرمی از سازمان یابی کارگری نه 

نهاد اعامل قدرت کارگری( ممنوع نیستند نیز این بحران در اشکال گوناگون وجود دارد. بی ثبات سازی نیروی کار 

خصلت عام سیاست های نئولیربالی است و ساختار سنتی تشکل های کارگری، در اغلب موارد، پاسخی برای پرسش 

نحوه ی سازمان یابی کارگران بی ثبات کار ندارند.۴

گذشته از این اما برای مبارزان انقالبی در ایران مسئله ی سازمان یابی کارگران بی ثبات کار به شکل مربم تری مطرح 

است. الاقل از خیزش دی ماه 1396 نیروی اصلی قیام ها و خیزش های چند سال اخیر در ایران، به شمول قیام ژینا، 

کارگران بی ثبات کار بوده اند و در میان خود کارگران بی ثبات کار تحتانی ترین الیه های آنها؛ آن بخشی از کارگران 

بی ثبات کار که کمرتین ثبات را حتا در میان کارگران بی ثبات کار دارند: دستفروش ها، کارگران ساختامنی، کارگران 

کافه ها و رستوران ها، اسنپی ها و پیک های موتوری و... چون به شکل قابل فهم و قابل تحلیلی هرچقدر میزان 

۴- در این مورد منت مستقل دیگری در حال تدوین است اما به عنوان کوشش هایی اولیه برای نگاهی به تجربه ی کشورهای دیگر 

در این مورد نگاه کنید به »مبارزات جدید کارگران در ترکیه بعد از دهه ی دوهزار« در فالخن 186 و »تعاونی برای رهایی از یوغ 

"اوبر" و "لیفت"« در فالخن 190.

http://manjanigh.com/?p=4362
http://manjanigh.com/?p=4362
http://manjanigh.com/?p=4313
http://manjanigh.com/?p=4313
http://manjanigh.com/?p=4362
http://manjanigh.com/?p=4362
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»ثبات« در کار بیشرت شود مسئله ی حفظ شغل نیز به شکل جدی تری مطرح می شود. این حتا شامل بخش بزرگی 

از مثلن کارگران پیامنکاری رشکت های نفتی نیز می شود که هرچند جزء کارگران بی ثبات کار محسوب می شوند اما 

دست کم گامن می کنند امکان رفنت از رشکتی به رشکتی دیگر برای آنها مهیا است.

در ضمن این را هم به یاد بیاوریم که بنا به رشایط اقتصادی عمومی، تحریم های جنایتکارانه علیه مردم ایران و 

سیاست های ریاضتی تحمیلی از جانب جمهوری اسالمی بخش های زیادی از الیه های پایینی طبقه ی متوسط دچار 

سقوط طبقاتی شده و به اصطالح »پرولرتیزه« شده اند. هرچند بخش های زیادی از این طبقه ی کارگر جدید فاقد 

فرهنگ پرولرتی و هنوز حامل خصلت های طبقه متوسطی هستند و از جمله این که خودشان را »کارگر« منی دانند 

و لفظ »کارگر« را هم چنان لفظی تحقیر آمیز به شامر می آورند.

با این مقدمه مفروض می گیریم که نیروی قابل محاسبه ای از عنارص سازمان یافته در کمیته های انقالبی به همین 

کارگران بی ثبات کار تعلق دارند و البته بسیاری از این کمیته ها، بنا به خصلت محلی بودنشان دسرتسی جدی ای به 

کارگران بی ثبات کار در محل مبارزه شان دارند. به نظر می رسد یکی از گام های اول در جهت سازمان یابی صنفی 

کارگران بی ثبات کار سازمان یابی سیاسی آنان در هسته ها و کمیته های مبارزاتی است. در یک هسته ی کارگری 

قرار  کنار هم  در  و یک دستفروش  اسنپ  راننده ی  کارگر جوشکار، یک  که یک  دارد  این وجود  امکان  انقالبی 

بگیرند. آنها هرچند منافع صنفی مشرتکی ندارند اما منافع طبقاتی مشرتکی دارند که آنها را به هم پیوند می دهد 

و در جهت مبارزه ی طبقاتی سازمان می یابند. در این مسیر قطعن راه هایی برای مبارزه ی صنفی گشوده خواهد 

شد اما در رشایطی که نظم رسمایه دارانه ی موجود با تهاجم به »ثبات« کار امکان ایجاد پیوندهای صنفی را از 

کارگران بی ثبات کار گرفته است باید با ایجاد »ثبات« در مبارزات انقالبی به روابط بهره کشانه تهاجم کرد، یعنی 

ثبات از دست رفته در روابط کار را که به چالشی در مقابل سازمان یابی کارگری تبدیل شده است با ایجاد ثبات 

در هسته هایی به دست آورد که مسئله ی اصلی آنها مبارزه ی طبقاتی است. در این میان نقش کمیته ها، نظر به 

ترکیب و دسرتسی های آنها، می تواند جدی و موثر باشد.

در مقام جمع بندی

ممکن است این منت در برخی از جزئیات دچار ذهنی گری شده باشد اما آنچه که برای ما اهمیت دارد خطوط 

عام حاکم بر این منت است و هم گامن می کنیم و هم امیدواریم جزئیات آن با مشارکت فعاالنه ی کمیته های 

انقالبی در یک گفت وگوی جمعی تدقیق و تصحیح شود. چیزی که ابدن نباید به تاخیر انداخت دامن زدن به این 

گفت وگوها به صورت علنی و صدالبته به صورت غیرعلنی است. سنت مبارزات انقالبی اما به ما آموخته است 

در دل صعب ترین نربدها نیز جمع بندی راه پیموده و ترسیم افق پیِش رو تنها راه تداوم نربدی رهایی بخش است. 
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اگر پیشینیان انقالبی ما، در گرماگرم مبارزه ی مسلحانه، رضورت این را احساس می کردند که مبارزات گذشته ی 

امنیتی در سطح  ماموران  با  گریز مداوم  و  تعقیب  را در رشایط  رو  پیِش  و مسیر  کنند  را جمع بندی  خودشان 

سازمان ها و جنبش به بحث عمومی بگذارند، در رشایطی به کل متفاوت اما با جدیت و اضطراری به هامن اندازه 

فوری نیز باید چنین کرد.

پی نوشت:

ما این منت را پشت به دشمن طبقاتی، دستگاه حکومتش و رسانه های خارج از کشور و ائتالف ها و شخصیت هایش 

نوشته ایم و رو به کمیته ها. هرچند امیدواریم خواندن این منت در ضمن تلنگری باشد برای این که در آنجا که 

می شده کمیته ای شکل بگیرد، به سمت تشکیل کمیته حرکت شود و اگر در جایی کمیته ای شکل گرفته است که 

هنوز خودش را علنی نکرده است نیز بالقوه مخاطب این منت محسوب می شود. با این وجود از برخی کمیته هایی 

که در اثنای قیام یا پیش از آن شکل گرفته اند نام می بریم تا به نام رفقایامن را خطاب کرده باشیم و اگر موردی 

از قلم افتاده است یا از ضعف حافظه ی ما بوده یا بی اطالعی ما.

رو به کمیته ها:

آفتابکاران )آخرین فعالیت تبلیغی-ترویجی(

جوانان آزادیخواه اصفهان )در اینستاگرام(

جوانان آزادیخواه کهگیلویه و بویراحمد )در تلگرام و توئیرت(

جوانان انقالبی پیرانشهر )در اینستاگرام(

جوانان انقالبی ژاورود )در اینستاگرام(

جوانان انقالبی محالت سنندج )در اینستاگرام و تلگرام(

جوانان انقالبی محالت کامیاران )در اینستاگرام(

جوانان انقالبی محالت مریوان )در اینستاگرام و تلگرام(

جوانان روستای پشاباد )در اینستاگرام(

حلقه مبارزاتی پیکارگر )آخرین فعالیت تبلیغی-ترویجی(

دانش آموزان انقالبی تهران )در تلگرام و توئیرت(

شورای انقالبی جوانان روستای دزلی )در اینستاگرام(

صدای گوهردشت )در توئیرت(

کمیته انقالبی گیالن )بیانیه(
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https://t.me/JavananeEnghlabe
https://instagram.com/javanane_enghlabe?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/lawani_pashawa?igshid=YmMyMTA2M2Y=
http://manjanigh.com/?p=4923
http://manjanigh.com/?p=4923
https://twitter.com/Daneshamooz_Teh?t=mr5audeIl6lxbO7fm--hfw&s=09
https://t.me/Tehranstu
https://instagram.com/javanan.enghlabimahalatek?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/gohardashtvoice
https://t.me/SarKhatism/29578
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قدمبعدیچیست؟یاپشتبهدشمنوروبهکمیتهها

کمیته پژوهش کارگری خاتون آباد )آخرین منت کمیته(

کمیته جواد نظری فتح آبادی )آخرین منت کمیته(

کمیته جوانان انقالبی رسخ مهاباد )در اینستاگرام(

کمیته دانشجویی اول اردیبهشت )آخرین منت کمیته(

کمیته قیام الربز )در اینستاگرام(

کمیته قیام تهران )در اینستاگرام و تلگرام و توئیرت(

کمیته قیام گیالن )در اینستاگرام(

کمیته محالت فرجه، عباس آباد و کانی کوزله سنندج )در اینستاگرام(

گروه ژیان )آخرین ویدئوها اینجا، اینجا و اینجا(

مبارزان خراسان مرکزی )بیانیه ها اینجا و اینجا(

مبارزان خیابان )در اینستاگرام و تلگرام(

هسته ی جوانان انقالبی زاهدان )در تلگرام(

http://manjanigh.com/?p=4764
http://manjanigh.com/?p=4898
https://instagram.com/khiabanesorkh?igshid=YmMyMTA2M2Y=
http://manjanigh.com/?p=4875
https://instagram.com/c.q.alborz?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/cqtehran
https://t.me/cqtehran
https://instagram.com/c.q.tehran?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/c.q.guilan?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/javanan.enghlabimahalatek?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://t.me/SarKhatism/28059
https://t.me/SarKhatism/28061
https://t.me/SarKhatism/29117
https://t.me/SarKhatism/33732
https://t.me/SarKhatism/33955
https://t.me/Xiaban01
https://instagram.com/mobarezane.khiaban1401?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://t.me/revolutionaryzahedan


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

