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  محمد قراگوزلوداکتر 
  ٢٠١٨ جنوری ٠۵

ِشکوه خيزش مردم بی لبخند ِ ِ! 
  و يک نکته پيرامون شعارھای ارتجاعی

  

  

 !زمانی برای جفت کردن کفش اصالح طلبان. اول

تقل و مستغنی از ھرگونه آمار تفصيلی آن چه در خيابان ھا می گذرد به تمامی خيزش مردم فرودستی است که از  مس

بيکاران ، ۀ ارتش ذخيرسياست ھای نئوليبرالی حاکميت به ستوه آمده اند و نگفته پيداست که اکثريت مطلق آنان را 

بنا بر مشاھدات فوری و ميدانی .  تشکيل می دھندریگان شھو گرسن!!) تعديل شده(کارگران اخراجی و بيکار شده 

و ) تھران (۴٣از ميان . نگارنده، به ندرت می توان افراد ميان سال به باال را در ميان معترضان خيابانی سراغ  گرفت

 درگير بودند و مورد پوليسنفر معترضی  که به سخت ترين شکل ممکن در خيابان با ) اصفھان (٢٩و ) مشھد (٣۵

بدون ھيچ !  ساله بودند٣۵ تا ٢۴ نفر بيکار مطلق و ٢٢ و ٢٨ و ٣۶م قرار گرفتند به ترتيب نل نويسنده و دوستااؤس

 مانند قھدريجان و دورود و شاھين شھر و کنگاور که راديکاليسم جنبش تا حد ئیو جالب اين که در شھرھا! درآمدی 

مضاف به اين که .  مراتب باالتر از ساير شھرھا بوده است يافته، متوسط نرخ بيکاری بهءيک ميليتانسی آشکار ارتقا

 شھری که در خيزش مشارکت داشته اند، در چھار ماه منجر به خيزش حداقل يک اکسيون ٨١ شھر از ۵٩ِدست کم در 

به اين مفھوم و با وجود اين سطح شگفت ناک از . مردم بی لبخند و يک اعتراض مشخص کارگری شکل بسته است

گذشته بر کشور حاکم شده است ، اين درجه از نارضايتی ھای ۀ تی و نابرابری که طی نزديک به چھار دھشکاف طبقا

در سطح جھانی ! خير استأم با تأ نه فقط امری غيرمنتظره نيست بل که تا حدودی نيز تویاخيابانی در چنين برھه 

کارگران کشيده و منجر به ۀ  تسمه از گرد"ه باالتوزيع ثروت رو ب"چنين واقعيتی که اقتصاد سياسی نئوليبرال بر متن 

  چندان محتاج -  که حتا صدای راه سومی ھا و امثال پيکتی را نيز در آورده - ی بی بديلی از نابرابری شده اچنان درجه 

 مرکز و پيرامون یما به نحو عجيبی با نابرابری در سرمايه داری ھاۀ  در جامعسطح نابرابریاما . احتجاج نيست
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فی المثل مقايسه کنيد دستمزد يک ميليون تومانی کارگران را با حقوق پنجاه ميليون تومانی جناب . ( تفاوت استم

  .) صفدری اصالح طلب و امثال ايشان

ش تمامی سيده که پنداری طمع انباشت ثروتجديدی به قدرت رۀ  گذشته و به ويژه پس از پايان جنگ طبقۀطی چھار دھ

عميقی ۀ  می بلعد چنان درئی که از پورشه و مازراتی تا ساعت مچی و بستنی را فقط از جنس طالاين بورژوازی. ندارد

 ٩۴"اين طبقه با عبارت ۀ اصلی جامعه حفر کرده که شھردار سابق تھران و يکی از نمايندگان شناختۀ ميان دو طبق

اين بورژوازی زمانی که از سوی خودی ھا  ۀشگفتا که نمايندگان شناخته شد!  از آن ياد و انتقاد می کند" درصدی ھا

می " انقالبۀ سفر" و اجداد و فرزندان شان و سھمی ناچيز از ءمذمت می شوند ؛ اين ثروت را حق طبيعی خود و آبا

مردم را در استعداد و نبوغ و خالقيت خود جار می زنند و با مردم بی  "اندوخته ھای ناچيز"رمز باال کشيدن ! دانند

ِتا می کنند که انگار يک عده مجرم خطرناک جنايتکار ملعون دوزخی محکوم به اعمال شاقه به عنوان بردلبخند چنان  ِ ِ ِ  ۀِ

 ۀچرا که ھرگاه اين محکومان برای دريافت مزدھای بخور و نمير ھفت ھشت ماه معوق. بی مزد تحت انقياد ايشان ھستند

  .ور و حبس مواجه می شوندمی زنند با باتوم و شالق و گاز اشک آ" هگل"خود دست به 

 ھر دو جناح بورژوازی حاکم ھمدست و ھنباز "سياست ھای متکی به چپاول ارزش اضافه تا لایر آخر"  در کاربست 

به عبارت کالن تر در اتخاذ سياست ھای "! ملک نجومی"به جيب می زند آن يکی " حقوق نجومی"يکی . ھستند

پاکدست و "و "  مدنیۀجامع"و " سازندگی" و مدافعان دولت ھای ءاميان اعض" تفاھمیءسو"نئوليبرال کم ترين 

تاچريستی می ۀ يکی شيو. فقط روش ھای زمين زدن مردم متفاوت است. نيست" تدبير و اميد و اعتدال"و " مھرپرور

  .پسندد ديگری ھواخواه دنگ شيائوپينگ است

مھم ترين دستاورد تاکنونی آن به وضوح نشان  خيزش اخير و عبور از دو جناح اصولگرا و اصالح طلب به عنوان 

گان دو جناح حاکم درھدف مشترک استثمار مطلق نيروی کار متحد لبخند به تجربه دريافته اند نخبداده است که مردم بی 

 از –در نتيجه بسيار با ھوده است که اصالح طلبان خبيث ترين عناصر خود . بدون کم ترين اختالف. ژيک ھستنديسترات

 را به خط کرده اند تا خيزش مردم بی لبخند را به سخره –جرانی و جالئی پور تا عباس عبدی و تاجزاده و نبوی مھا

 دماگوژيک از یا به شيوه ًاصولگرا کم و بيش خاموش ھستند و بعضاۀ در شرايطی که غالب سران شناخته شد! بگيرند

نند، اصالح طلبان برای سرکوب فوری و قاطع خيزش ياد می ک" حق مردم ناراضی"اعتراض مسالمت آميز به عنوان 

نکوھش " ِمماشات با اغتشاش جنبش کارگری سيب زمينی خور" را به سبب پوليسمردم بی تابی به خرج می دھند و 

 به ھمين دليل حتا اگر نيم ساعت ديگر اين خيزش متوقف شود، جفت کردن کفش اصالح طلبان را بايد ًدقيقا!  می کنند

تنھا چنين خيزشی می !  تا کنون دانست٧۶ ]جوزا[رد مھم در تاريخ مبارزات مردم ايران بعد از دوم خرداديک دستاو

تنھا چنين خيزشی ! به ميز فرمانداری مھاباد الصاق و سنجاق کند" استاد جامعه شناس"توانست جالئی پور را از کرسی 

فت به ھمان لومپن کيف کش موسوی خوئينی ھا می توانست عباس عبدی را از نظريه پرداز خصوصی سازی صنعت ن

 از اشکال جديد صف بندی ھای ئیاين ھا رونما! اين ھا افشاگری ھای خيزش مردم بی لبخند نيست فقط! ارجاع دھد

  .طبقاتی است که با ھزاران مقاله و کتاب تحقق پذير نبود

ت خواندن معترضان ؛ تھديد به سرکوب آنان و  مضاف به اين که خط و نشان کشيدن روحانی برای مردم بی لبخند، اقلي

، به دولت ھای ارتجاعی عرب ، پرده از روی ئیبی خبر از البی رقابت ھای منطقه ۀ ِگره زدن اعتراض مردم گرسن

گرچه اين . خوانده بود"نه سرھنگ، که حقوق دان "سياستمداری برداشته است که خود را خالف رقيبان جناحی اش 

 در قامت يک سرھنگ ظاھر شده بود اما صف بندی ھای جديد سياسی بعد از ]سرطان[ تير١٨رای حقوق دادن در ماج

اينک اما او به مردم بی لبخند نھيب می . محمود سبب شده بود که آن جناب سرھنگ در قالب اين حقوق دان رخ بنمايد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

" انتخاب"ھنوز ھشت ماه از ! اھيم کردتان خو" گاز انبری"ھستيد که اگر خفه نشويد " اقليت اغتشاشگری"زند که شما 

دوم و ماجرای افشاگری ھای انبردستی او عليه رقيب نگذشته است که مردم بی لبخند در خيابان می آموزند که نبايد به 

ش را کشيده باشد تف کردن به ش ھمين نيم ساعت پيش واپسين نفسحتا اگر اين خيز! سرھنگ حقوق دان نامه بنويسند

 - سيب زمينی خوردن مسخره می کندۀ که کارگران تھی دست را به واسط–لقکی چون ابراھيم نبوی بی شرم دۀ چھر

  .يک دستاورد درخشان است

اصالح طلبان و متحدان سوسيال دموکرات شان را بايد جشن گرفت که ظرف بيست ۀ  و البته پاره شدن طناب پوسيد

حاال .  شدن کشور را آلترناتيو شکست جناح خود جا می زدندئی  عراقيزه و سوريهًسال گذشته پاکستانيزه شدن و اخيرا

ی بدھيد و اگر قدر ولی نعمتان اصالح طلب خود را أاگر به احمدی نژاد و جليلی و رئيسی ر" دوران طالئی"ديگر 

ه ميزان در شرايطی که داعش رو به اضمحالل است و در حالی ک! ندانيد؛ لوياتان شما را خواھد بلعيد ، سپری شده است

 شدن ئیمشارکت مردم ايران در گروه ھای تروريستی وابسته به القاعده چيزی کم تر از ھيچ بوده است لولوی سوريه 

ی سلبی مردم چوب أ بود که اصالح طلبان به ھنگام انتخابات اخير از آن آويزان می شدند تا به ریاکشور طناب پوسيده 

  .زی اصالح طلبان از سوی مردم ھو و جمع شده استاينک اما بساط اين شعبده با. حراج بزنند

  

  !عبور از خيزش خرده بورژواھا. دوم 

آن به عنوان موتور محرکه در کنار مطالبات، شعارھا، سمت ۀ پيش برندۀ  در ارزيابی ھر جنبشی ماھيت طبقاتی و طبق

 برخوردار یاِگيری آن از اھميت ويژه ِ و جھانی نضج ئیگيری ھا، زمينه ھا، رھبران و البته بسترھای داخلی و منطقه 

ًاصلی و عناصر اجتماعی غالباۀ کيد می کنم که طبقأگفتم و ت. است  درگير در خيزش اخير را جوانان بيکار و مردم ِ

ِمدت ھاست که در تحليل ھای سياسی اقتصادی افراد و جريان ھای مختلف . زحمتکش بی لبخند شکل داده اند  از - ِ

 از بيکاری و نابرابری در کنار رکود تورمی و حاشيه نشينی و خشک سالی و فساد –يسيون حکومتی ھا تا اپوز

ھشت سال پيش و در . وضع موجود ياد می شودۀ سيستماتيک به عنوان يکی از پنج بحران تھديد کننده و به زير کشند

بسيار مھمی اشاره ۀ لفؤبه م" موج سوم بحران اقتصادی، بيکار سازی" تحت عنوان یامن در مقاله " خيزش سبز"اوج 

بحران من در آن مقاله ضمن ارزيابی سطوح مختلف . احمد توکلی نيز قرار گرفته بود" الف"کيد سايت أکردم که مورد ت

موھوم و ۀ سسات مالی و بانک ھا و انفجار حباب ھای بازار بورس و افول سرمايؤگی م از ورشکست–اقتصادی جھان 

 به طور مشخص بر يک –ای ساب پرايم تا افزايش  نرخ بيکاری در سطح جھانی و داخلی بحران مسکن بر متن وام ھ

 –" خيزش سبز"مقاله که در اوج ! بيکاری. عامل معين به عنوان ديناميسم جنبش ھای ضد سرمايه داری ياد کرده بودم

ھای اجتماعی سخن می گفت و  جديدی از جنبش ۀ منتشر شده بود به وضوح از پايان آن خيزش و آغاز برھ- ٨٨پائيز 

ی و خيابان ھا أبه صراحت خاطرنشان می کرد جنبش آينده خالف خيزش سبز سطح نزاع طبقات را از صندوق ھای ر

مقاله از تفاوت طبقاتی خيزش آينده با سبزھا صحبت می کرد و مژده می .  کارخانه خواھد کشيد–به تلفيقی از خيابان 

 که آن زمان مجھز به –سايت الف نيز . بيدار خواھد شد) جنبش کارگران و بيکاران(غول داد که خواه نا خواه عنقريب، 

 از دو جنبش متفاوت در سطح طبقات دخيل در آن ھا صحبت -آمار و اطالعات و تحليل مرکز پژوھش ھای مجلس بود

  .می کرد

به طور خالصه . ته جنبش يقه آبی ھاو الب) بازاريان و بورژوازی ناراضی" (يقه سفيدھا" موج سبز در کنار اعتراض 

مل مجدد در تک تک کلمات تحليلی که سايت الف توکلی به شکل ھشدار ارائه می داد بسيار شورانگيز است و بی أت

 محتوم یابيکاران و نيمه بيکاران به گونه ۀ تعداد فزايند: " ِتخفيف مطابق منطق تعرضی خيزش کنونی مردم بی لبخند
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ازين پس ....کارگران به اقشار زير طبقه سقوط خواھند کرد. گی پياپی کارخانه ھاستو ورشکستکود در ورای اين ر

 ۀطی چند ماه گذشته تمامی اخبار دال بر شکل گيری گسترد. مناسبات جديد می پندارندۀ ميليون ھا يقه آبی خود را بازند

 تنھا مچ بند سبز نيست که جای خود را به يقه .تحرکات آبی ھا بدون شک متعصبانه است....اعتراضات يقه آبی ھا دارد

 ۀگی خانواده و شيرخشک فرزند نوزاد و اجاراين حرکت خودجوش نگرانی از گرسناصلی ۀ انگيز. ھای آبی می دھد

 نفر را به زير ۴ھر نفر که بی کار می شود با خود حداقل .  تحصيل فرزند و درمان ھمسر استۀمسکن آخر ماه و ادام

يک صبح تا ظھر تعطيلی بازار طال در اعتراض به قانون ماليات بر . يقه سفيدھا ولی نعمت اند....ردخط فقر می ب

پر اندوه سبز خارج شد و بيش تر ۀ بايد از خلس. ارزش افزوده؛ برای ملغا شدن آن به دست رئيس جمھور کفايت می کند

  ."  به سادگی قابل مھار نخواھد بوداعتراضات آبی. نگران خروش آبی ھا و سياھی فقر و قرمزی فساد بود

امثال سريع القلم و نقيب ۀ موتور اين تحليل و مشابه آن بی شک به صور گوناگون در اتاق ھای فکر حاکميت با مشاور

زاده باز و بسته شده و برای تعويض به ھنگام لنت ھا و تضمين ترمزھا به خصوص در تند پيچ ھا تمرين ھای الزم 

ژيست ھای حاکميت از يرھبران خيزش سبز و حيرت ستراتۀ در نتيجه خالف طغيان غير منتظر. صورت گرفته است

ی و امنيتی پوليس ھای ميليونی پساانتخاباتی سبزھا؛ اين بار به سختی می توان از غافلگيری نيروھای ئیراه پيما

نخست اين که با . ار استلفه برخوردؤآن چه که غير منتظره به نظر می رسد دست کم از سه م. حکومت سخن گفت

انقالب "سوسيال دموکرات ھا با آنان به منظور پيشگيری از " مشروط"وجود فعاليت بخش کارگری سبزھا و ھمکاری 

 عبور خيزش مردم بی لبخند - کردئی که در دو انتخاب روحانی به وضوح خودنما–"  شدن ايرانئیسوريه "و " کلنگی

اين امر با توجه به متشتت بودن اعتراضات ھميشه در جريان کارگری و بی .  رسداز اين جريان غيرمنتظره به نظر می

  .مل استأبھرگی جنبش از تشکل ھای مستقل و سراسری سخت قابل ت

 يک روز قبل از آغاز اعتراضات در مشھد و نيشابور، اکسيون محدود اعتراض به تداوم زندانی شدن رضا شھابی در 

ن خيابان پايتخت و در برابر در پر ترددتري. روز روشن.  سرکوب شده بودپوليسمطلق مقابل وزارت کار با اقتدار 

به ھرحال !  داغ شده بودپوليس ساعت بعد ھمين خيابان زير پای ۴٨حال آن که کم تر از ! گان عابران بی طرفديد

 –يا حسين "اری خواستن از  در تمام اعتراضات چند روز اخير حتا يک بار پرچمی در يًمھم اين است که تحقيقاۀ نکت

مضاف به اين که .  فرا رسيده استجای طبقاتیزمان عبور از ائتالف ھای نا بپنداری که . بلند نشده است" ميرحسين

 ھيچ صدای ايدئولوژيک مذھب مدار از ھيچ کجا ،برای نخستين بار در تاريخ جنبش ھای اعتراضی اين کھن بوم و بر

و از مسير "  طالئیۀ يک دور" اين اعتراضات خالف سبزھا از طريق بازگشت به در نتيجه مھار. برنخاسته است

 به خصوص – زدن اخير سران جنبش ملی اسالمی یدست و پا. ممکن نخواھد شد" اجرای بی تنازل قانون اساسی"

شخص اصالح طلبان و به طور مۀ ھای پشيمان جمھوری خواه به منظور تبرئ" چپ" و برخی از –طيف ملی مذھبی 

سخت و ۀ به ھست" گرفتاری ھا"ۀ بيرون کشيدن گريبان دولت روحانی از چنگ مردم بی لبخند و معطوف کردن ھم

خيزش مردم بی لبخند با امضای . اتوريتين قدرت ، حرکتی مبتذل و سخيف است که شکوه مبارزه را به ابتذال می کشد

 فقط محمد خاتمی و نوچه ھايش را زير نگرفته است، " ديگه تمومه ماجرا–اصالح طلب، اصولگرا "پررنگ پالتفرم 

  . ھای خجول حامی اصالح طلبان را نيز له کرده است" چپ"اين جنبش 

دوم اين که خالف ھميشه که خيابان ھای تھران و شھرھای بزرگ مرکز جنبش ھای اعتراضی بود اين بار خيزش مردم 

گان مختصات اينک ھم. سرمايه پنجه کشيده استاکميت  به رخ حئیبی لبخند از شھرھای دور افتاده و حاشيه 

مردم حاال ديگر . را جست و جو می کنند" مالير و دورود و تاکستان و قھدريجان و کنگاور و شاھين شھر "ئیجغرافيا

 که حتا يک بار نيز کاله شان کنار برج ميالد و جردن و نياوران نيفتاده است، یا  و فراموش شدهئیشھرھای حاشيه 
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يد سراسری بودن جنبش و به اين مفھوم مثبت است اما ؤلفه اگر چه مؤاين م. ود را به بازی بزرگان تحميل کرده اندخ

.  می شودتعيين سرمايه در مراکز صنعتی بزرگ و کالن شھرھا – نبرد دو اردوی کار ئیبايد توجه داشت که تکليف نھا

 بی گمان اين شھرھا را نيز به ميدان ،تعريف شدهۀ شناسناماستمرار خيزش و عروج آن به يک جنبش اجتماعی دارای 

  .خواھد کشيد

 خرم – به استان ھای غربی – خراسان –سوم سرعت بی بديل ھمه گير شدن خيزش از شرقی ترين استان کشور ۀ لفؤ م

حليل ھای مھمل در حالی که رسانه ھای جريان اصلی با تمام توان زور می زنند تا از طريق ت.  است–آباد و لرستان 

اصلی در گير را فرعی نشان دھند و شعارھای ارتجاعی ۀ طبقۀ جنبش ملی اسالمی موتور محرکۀ اعضای شناخته شد

معطوف به ناسيوناليسم و ھواخواھی از سلطنت پھلوی را عمده کنند و در حالی که بنا به دالئل قابل فھم حضور چپ در 

گی ش بر صورت مندی ھای سازمان يافتی که شکل خود به خودی خيزمتن خيزش ملموس اما کم رنگ است و در حال

  . را نشان داد که مردم بی لبخند به آن غلتيده باشندئیبه سختی می توان بيراھه ھا.... می چربد 

شکی نيست که .  گفتيم که جنبش ھا را بر مبنای طبقات درگير، انگيزه ھا و جھت گيری ھای طبقاتی ارزيابی می کنند

 کننده پيش روی و تعيينيد و راھنمای بخشی از اين سمت گيری ھا باشند؛ اما عامل ؤا و پرچم ھا می توانند مشعارھ

گی، تحزب و شرايط اجتماعی ناشی از به ھم خوردن توازن ه شعارھا بل که سطح سازمان يافتفروپاشی جنبش ھا ن

ی ارتجاعی و ناسيوناليستی و سلطنت طلبانه ابراز درست نسبت به شعارھا بئیرفقا.  و البته طبقات درگير ھستندءقوا

واقعيت اين است که بخشی از اين . نگرانی کرده و به تناسب فھم سياسی و برداشت خود نکاتی را مطرح کرده اند

 از رسوبات خرده –و مشابه ..." جمھوری ايرانی"؛ ..."سوريه رو رھا کن"؛ ...." نه غزه نه لبنان" فی المثل –شعارھا 

اما ھمان طور که مردم بی لبخند از رھبران سياسی آن خيزش عبور کرده .  خيزش سبز به شمار می روندئیرژوابو

کارگر اين رسوبات و ۀ اند؛ شک نبايد داشت که در صورت استمرار و کشيده شدن پای بخش ھای بيشتری از طبق

" انديشه سياسی ايران شھری"و " آرکائيسم ايرانی"ۀ کمااين که نظريه پردازان فروماي. آالينده ھا نيز جارو خواھد شد

نان و کار و "راه دست يابی به نيازھای معطوف به ! نيز به سرعت برق به سرداب ھای تخت جمشيد منگنه خواھند شد

مضاف به اين که .نخواھد گذشت" انحطاط شناسان" بگذرد بی شک از مسير منحط یااز ھر کوچه پس کوچه " آزادی

گان نداشته اند و تداوم حيات خود را در تعارض با  ھرگز مدعای ھمدلی با جنبش گرسننيز" استادان محترم"خود اين 

  .اين جنبش يافته اند

 و - که ھميشه چپ ھای سوسياليست بوده اند–  سرشاخ شدن با نويسندگان و نظريه پردازان جنبش پاپتی ھا 

 در کنار ًالبته حکومت نيز از طريق ادبيات و سينما عمال. در ھمين راستا جاسازی تواند شدخواندن آنان " تروريست"

در . زدن تقی شھرام به موازات پروار کردن امثال جواد طباطبائی را در چنين متنی بايد خواند. ايشان ايستاده است

 ۀبا اين حال ھمان طور که من در مقال. ستحاکميت نيز ھۀ ثر از رويکردھای ھدايت شدأنتيجه شعارھای شاه دوستانه مت

با استدالل و دقت کافی بررسيده ام، " امکان قدرت گيری سلطنت طلبان/ تاريخی ما و اعليحضرت آنان ۀ حافظ"مبسوط 

  . بالوجه استًنگرانی از عروج اين جريان ارتجاعی کامال

جنبش ھا بنا بر ماھيت طبقاتی و . می گيرند جنبش ھا با مقاله و نظريه و شعار و اعالميه و اعالم موضع شکل ن

چنين امری به مفھوم . ديناميسم طبقات درگير دست به نظريه ھا و شعارھا می برند و پرچم ھای خود را بر می افرازند

بی شک شناخت و تفسير جھان و به تبع آن .  نيستًمطلقا. به ھيچ وجه نيست. کنار نشستن و مداخله نکردن چپ نيست

چپ ۀ ژی مناسب سياسی و طرح شعارھای مطلوب و منطبق بر مطالبات جنبش از وظايف تعريف شديراتاتخاذ ست

وليت ؤ اما نگفته پيداست که مس-" اپريلتزھای " درست مانند رويکرد دقيق و به ھنگام لنين در –سوسياليست است 
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چھل سال حاکميت نئوليبراليسم و مردمی که در طول بيش از . دھی خيزش مردم بی لبخند استاين چپ سازماناصلی 

  .رز شگفت ناکی منفرد شده اندطبه " تنھا فرد مھم است" ژی تاچريستی يتحقق سترات

  

  !ِراديکاليسم ذھنی مخرب. سوم

بنا به .  خيزش مردم بی لبخند به نحو عجيبی و بسيار زودتر از حد موعود راديکال شده و دست به ريشه برده است

من بارھا گفته و . ِدست کم بيست و يک نفر کشته شده اند) سيزدھم دی(ی تا غروب چھارشنبه گزارش رسانه ھای دولت

نوشته ام که بلشويک ھا با کم تر از بيست کشته از ھارترين بورژوازی دوران خود خلع يد کردند و اين مھم بی شک از 

ت که حتا خشن ترين حکومت ھا نيز سخت می توان پذيرف. ھنر و توانمندی ھای بی نظير آنان سرچشمه گرفته بود

بسيار مھم اين ألۀ قابل فھم مسۀ با وجود بعضی احساسات خشمگينان. بتوانند به روی جنبش ھای ميليونی آتش بگشايند

طرح چنين . ی امتناع ورزيدپوليساست که در حال حاضر بايد به شدت از تعرض به اماکن دولتی و نھادھای نظامی و 

مسالمت آميز و رنگی و "موسوم به " جنبش ھا و انقالب ھای"ه به معنای ھمراھی نگارنده با  به ھيچ وجیامقوله 

ثر أحال خيزش و مخدوش کردن لوازم آن با ضرورت ھای متۀ برداشت غلط از لحظ. نيست" ضدخشونت"و " مخملی 

 گشودن به روی مردم بی سالح ی دست آنان را برای آتشپوليساحتمالی  به مراکز نظامی و ۀ از قيام و به تبع آن حمل

  .باز خواھد کرد

معطوف به سازماندھی توده ھا و جذب حتا ده نفر به مراتب ارزشمندتر از تسخير فالن ۀ ھوشمندانۀ  اتخاذ برنام

ھر خيزشی ! اين خنده ھا باد ھواست. کسانی چنين تحليلی را محافظه کارانه خوانده و به آن خنديده اند. کالنتری است

انند يک تيم فوتبال در لحظاتی از مسابقه حمله می کند، زمانی برای حفظ نتيجه به قالب دفاع می رود و زمانی درست م

طبقاتی ۀ مل و گاه عقب نشينی منطق مبارزأپيش روی؛ ت.  محو می شودًديگر برای شروع نيمه دوم از نظرھا ظاھرا

 برنامه فرا می خوانند از افسردگی و انفعال طوالنی بعد از  که در شرايط نابرابر تيم را به يورش کور و بییآنان. است

  !ندايک شکست سنگين بی خبر

خوانده و نسبت به آن " تند روی"جنبش ملی اسالمی طرح برخی شعارھا را " چپ" از سوی ديگر سخنگويان جناح 

جلوه " تند و راديکال"نبش  که در ابتدای شکل گيری ج–واضح است که بخشی از شعارھای ھر جنبشی . ھشدار داده اند

ژی بلند مدت و کالن است که تنھا در مسير استمرار جنبش و عبور از تند پيچ ي و حامل ستراتئیيد ھدف نھاؤ م-می کند

گی برای ھزار تومن ای آن جوان بيکاری که در سی سالبا اين حال بر. ھای سخت و گذار از گردنه ھا تحقق پذير است

اندک سال ھا کار و مشقت خود ۀ خانواده دراز می کند و برای آن خانوار کارگری که ذخيرناگزير دست طلب به سوی 

يک سری بانک دار فاسد رانت خوار بر باد رفته می بيند و بعد از يک سال التماس به فالن رئيس شعبه و ۀ را در کيس

" ول و مقام آگاهؤمس"ره تازه از فالن مجلس و نامه و تومار و پالکارد برای بانک مرکزی و دولت و غيۀ بھمان نمايند

است بيش از " تند"که فالن شعار " توصيه ھای ايمنی"اين " .....بی جا کردی رفتی دنبال سود سی درصد"می شنود که 

آخر نمی شود که يک دولت ثروتمند در برابر اين حجم شگفت ناک فقر و بيکاری و . حد به ھشدار واعظان مانسته است

صل انتظار داشته باشد در خانه ھای زلزله أوليت عملی به عھده نگيرد و در عين حال از مردم مستؤمسنابرابری ھيچ 

و شاھد تخصيص حجم قابل توجھی از بودجه به اين و آن نھاد مذھبی و ايدئولوژيک باشند که از " بتمرگند" شان ۀزد

باری مستقل از ھدف !!"  طاغوت نيز بريده اندمردم از ھمان خدا و پيغمبر سنتی زمان"عملکرد آنان ۀ  در نتيجءقضا

فقط در شرايط " قھر انقالبی"و مستقل از اين که " قھر و خشونت "مؤلفۀو تفاوت ھای حقوقی دو " تند"گيری شعارھای 

 نيافته سخن ءانقالبی راھگشای جنبش ھاست و مستقل از اين که اعتراضات اخير ھنوز تا حد يک جنبش منسجم ارتقا
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" نيز" اندرز شخص غائب"رک به لنين . ( کودکانه استئیقھر يک ماجراجوۀ قيام و دست بردن به حربگفتن از 

  ")مارکسيسم و قيام

خير آن ناشکيبائی می کنند و ليبرال ھا أ که اصالح طلبان از ت– با مردم معترض پوليس برخورد خشن و قھر آميز 

به خشونت کشيده شدن خيزش در شرايط کنونی . است" عادی"ری  ام-می اندازند" اغتشاشگران"آن را به گردن " گناه"

 از مردم بی لبخند را به خانه خواھد فرستاد و در ادامه خيزش را به صورت دسته ھای کوچک و یاتعداد قابل مالحظه 

تنھا در . س و سرخوردگی به دنبال نخواھد داشتأسخت آسيب پذير به شکست زودرس خواھد کشيد و چيزی جز ي

ت استمرار خيزش است که امکان شکل بندی شوراھای مردمی محالت فراھم خواھد شد و زمينه برای پيوستن صور

  .بخش ھای محافظه کار مردم تھی دست بسترسازی خواھد گرديد

 خيابان بدون حمايت کارخانه ۀ از اعتراضات مردمی، در ھر کجای دنيای نکبت زدیا به شکل کلی و در ھر برھه 

 مرھون ملحق ۵٧پيروزی انقالب بھمن . وليت پيش روی جنبش را به دوش بکشدؤ بود مدت طوالنی مسقادر نخواھد

کسانی که از راه دور و نزديک . شدن مراکز توليدی و به ويژه کارگران نفت به جنبش اعتراضی ضد سلطنت بود

فرماندھان جنايت کاری " ير لنينفرمان حمله به مراکز نظامی و بانک ھا و ادارات دولتی را صادر می کنند به تعب

راديکال بودن و ."  ھستند که به نحوی زود رس به سربازان خود فرمان حمله می دھند و آنان را به قتل گاه می برند

  . تا بن دندان مسلح نيستپوليسج ذھنی مردم به منظور گالويز شدن با ييبه معنای تھ" دست به ريشه بردن"

نظير سازمان مجاھدين خلق در پيشانی خيزش قرار " استشھادی"و " رژيم چنجی" ھای نبايد اجازه داد که جريان 

طی سال ھای مديد اين سازمان از طريق تبديل شدن به ميليشای نئوکان ھا و مزدوری دولت ھای ارتجاعی . گيرند

ده دستی سخاوتمندانه اين سازمان از کشته شدن مردم بی لبخند با گشا.  به اردوی ارتجاع پيوسته استًمنطقه عمال

 اين نيست که ًله مطلقاأمس. پی می گيرد" کشتن"و " کشته شدن"استقبال می کند و راه ورود به جنبش را از طريق 

 و کشته شدگان با کدام انگيزه دست به چنان کاری زده اند و مطابق مدعای حکومت از پوليسمتعرضان به پايگاه ھای 

صالحيت ھر تحليل ۀ  ھميشه از حوزئیلفه ھاؤ ورود به چنين مًاساسا! ده اند يا نه و ھواداران اين سازمان بوءاعضا

مردم فرودست برای بھبود سطح " قھرمان"ھای "اشرف نشان"ياھای ؤله اين است که خالف رأمس. سياسی بيرون است

  .ندارند" شھيد اشرف نشان شدن"معاش خود مبارزه می کنند و کم ترين منافع و رغبتی به 

بديھی و ۀ گروه ھای ذينفع اجتماعی يک مقولۀ در خيزش ھای خود به خودی امکان دخالت ھم. ايد وارد اين بازی شد نب

 بولتون دخالت دارند يا نه بر نگارنده –اين که در خيزش مردم بی لبخند افرادی از ميليشيای رجوی . شناخته شده است

در شرايط کنونی و ايستادگی در برابر افراد ماجراجو از اولويت ھای دانسته نيست اما مقابله با ميليتاريزه کردن جنبش 

  .مبرم نيروھای ترقی خواه است

  

  !سيمای ناگزير آينده. چھارم

و مستند کردن اين ادعا به " متوسط وضع مردم ايران از ھمه جای جھان بھتر است" ادعای روحانی مبنی بر اين که 

يخ و بن با شواھد مادی و واقعی حاکم بر زندگی مردم متفاوت و مخالف متکی به فروش نفت از ب"  درصدی۶رشد "

) دويست ھزار ميليارد تومان از سيصد و شصت ھزار ميليارد تومان(ھمچنين طرح اين مقوله که دو سوم بودجه . است

مين حداقل أانی از ت برای گريز از پاسخگوئی ودليلی برای ناتویادر اختيار دولت نيست به ھيچ عنوان نمی تواند بھانه 

 ۀولع دولت برای جبران کسری بودج. نيازھای يک زندگی شرافتمندانه باشد و تعرض به زندگی فرودستان را توجيه کند
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خود از طريق حذف يارانه ھا و افزايش پنجاه درصدی بھای حامل ھای انرژی در حالی صورت می بندد که قرار است 

  .ايش يابددستمزد کارگران حداکثر ده درصد افز

.  متھم کردن رقيب اصولگرا به ترغيب مردم به منظور اعتراض به گرانی و بی کاری يک فرار به جلوی آشکار است

مشخصی برای ايجاد اشتغال و افزايش سطح معيشت مردم زحمتکش در برنامه ھای دولت ۀ ھيچ طرح و برنام

است و مقوالتی ) نان و کار(  مردم بی لبخند رفاه و معاش اصلیۀ در حالی که فی الحال مطالب. نئوليبرال ديده نمی شود

کاذب و " شور و شوق"به تقابل ھای دو جناح ارجاع شده است، روحانی برای بازگشت به " رفع حصر"ھمچون 

ستاره دار "به ماجرای " پشيمان ھستيم"تی تيش مامانی " خرده بورژواھای"ھيستريک دوران انتخابات و استمالت از 

  !"وعده ھای انتخاباتی خود را فراموش نکرده است"انشجويان تاخته و برای چندمين بار يادآور شده که د" شدن

 ]جوزا[ی در صف بندی ھای سياسی موجود رخ ندھد جناب روحانی در واپسين روزھای خردادتغيير اگر ً احتماال

 کرد و حل مشکالت اقتصادی مردم را به خود ياد خواھد" فراموش نکردن وعده ھای انتخاباتی" از ً نيز مجددا١۴٠٠

از اين طنز سياه که بگذريم دولت برای مھار خيزش مردم بی لبخند دو راه در !! آينده ارجاع خواھد داد" صد روز"

برخورد قھر آميز با اقليت .  "راه نخست ھمانی است که در دومين موضع گيری جناب روحانی نيز آمده است. پيش دارد

ين شرايطی و زمانی که جناب روحانی عصبی می شود به کل فراموش می کند که قرار بوده است در چن!" معترض

اما واقعيت اين است که آن ادعا فقط تاريخ مصرف !" نه سرھنگ خلبان گاز انبری" باشند " دکتر حقوق دان"ايشان 

اين ! باز گشته است" سرھنگی"ان جناب روحانی از اين موقعيت عبور کرده و به دور. ی داشتأتبليغاتی برای اخذ ر

با يک جست و جوی ساده در کميت سی تا پنجاه درصدی مردمی که " اقليت ھستند يا اکثريت"ادعا که مردم بی لبخند 

ھمان دوازده ميليون ! با مراجعه به منابع خبری رسمی حکومتی. زير خط فقر زندگی می کنند قابل اثبات يا انکار است

 مھم نيست که چه تعداد از بی ًفعال. تغذيه ھستندءل علی ربيعی شب ھا گرسنه می خوابند و دچار سوکه به قو" ناقابلی"

 نشينان و مال باختگان و تو سری گان محتاج نان شب و کارتون خوابان و حاشيهگان و گرسنکاران و بی کار شد

ين است که مطالبات اوليه و بديھی اين له به سادگی اأمس! گان به مردم بی لبخند حاضر در خيابان پيوسته اندخورد

 و سرکوب پاسخ نخواھد گرفت و حتا اگر چنين روشی بتواند اين آتش را خاموش کند مثل روز پوليساکثريت مطلق با 

اين ديگر برجام نيست که با ترفندھای . چندان دور از جای ديگری شعله ور خواھد کردنۀ روشن است که در آيند

  . برسدديپلوماتيک به فرجام

افزايش دستمزدھا به مرز .  راه ديگر و البته روش معقوالنه و خوش بينانه فرا روی سرمايه داری ايران رفرم است

بيکار شدگان و بيکاران؛ به رسميت شناختن حق ۀ حداقلی سه و نيم ميليون تومان و پرداخت بيمه بيکاری مکفا به ھم

گان در کنار باز کردن فضای سياسی يک انتخاب ناگزير مال باخت کارگری و جبران خسارت ايجاد تشکل ھای مستقل

و البته چيزی تو مايه ھای رفرم ھای مشابه !" صدای انقالب شما را شنيدم"چيزی در حد .  يک عقب نشينی آشکار.است

 ۀه به تجرب ک–خود روحانی در کنار وزير کار !  دولت از آموزگار به شريف امامیتغييرۀ و تحميل شده به شاه در برھ

عضو اتاق ھای فکر کم و بيش به نتايج احتمالی " استادان " به ھمراه -قلع و قمع جنبش کارگری مجھز است" غنی"

. بحران ھای ناشی از بيکاری نيز آگاه ھستند" خطرناک"مضاف به اين که از عواقب .  اشراف دارندئیچنين رفرم ھا

  .مالقات با نمايندگان مجلس شورای اسالمی مطرح کرده استچنان که  روحانی در دومين موضع گيری خود در 

 ھيچ افقی به منظور اتخاذ سياست ھای ٩٧انقباضی سال ۀ  شواھد و از جمله بودجۀ با اين حال و به شھادت ھم

 که بورژوازی خودی را مجاب کردند در تقابل با ئیخالف نظريه پردازان کينزين اروپا. رفرميستی مشاھده نمی شود

 روی جنبش کارگری و برای فرار از انقالب سوسياليستی به دولت رفاه تمکين کند، ساختار بورژوازی ايران و پيش
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عجين شده است که به سادگی " ارزش اضافه"ۀ با چنان ولعی برای به جيب زدن ھم" جھان سوم"غالب کشورھای 

را خواھد پذيرفت که قطار انقالب به حرکت اين بورژوازی زمانی رفرم . ثر و مستمر نخواھد شدؤتسليم رفرم ھای م

راه سومی در کار . در چنين شرايطی ھر درجه از رفرم به ھمان اندازه بر سرعت قطار خواھد افزود. در آمده است 

سومی بر فراز دو جناح بورژوازی حاکم شکل ۀ در حالی که برای نخستين بار در ساحت سياسی کشور جبھ. نيست

به نظر می رسد که حاکميت ايران برای خروج از بحران در مسير پاسخ به مطالبات اين جبھه بسته است بسيار دور 

  !قرار بگيرد

  

  !فراز و فرودھا. پنجم

مشخص از ۀ بدون يک درج.  تداوم خيزش مردم بی لبخند در مسير کنونی بسيار دور و از نظر نگارنده نامحتمل است

شکی .  بيش از حد خوش بينانه استئیا انتظار استمرار چنين خيزش ھامۀ تکه پاره شدۀ سازماندھی آن ھم در جامع

اما اين درجه از . نيست که جنبش ھا در روند پيشروی، نھادھا و تشکل ھا و شوراھای مورد نياز خود را نيز می سازند

دتای  و متعاقب کو١٩٧٣از سال . گی و رھبری استداری از ميزان مشخص سازمان يافتپيشروی مستلزم برخور

اھد خيل وسيعی از شورش  تزھای مکتب شيکاگو و حاکميت اقتصاد سياسی نئوليبرال جھان شنپينوشه و عملياتی شد

 بھره گی از تحزب و سازمان مھم ترين دليل به فرجام مطلوب نرسيدن اين شورش ھا بی. گان بوده استھای گرسن

 ۀوی خيزش مردم بی لبخند خالف خزعبالت سرھم بندی شدعقب نشينی موقت و تا اطالع ثان. گی انقالبی بوده استيافت

است ) کارگزاران سازندگی(بی ريشه جريان متبوع جناب مھاجرانی . گی آن نيستعطا مھاجرانی ناشی از بی ريش

 از قبيل غالمحسين ئیکه انگل وار، از باالی سر مردم ، متکی به يک سری سياست باز فاسد و رانتخوار حرفه 

سر و کله اش "  انقالبۀسفر"ھر انتخاباتی برای کسب سھميه از ۀ  در آستانًثل قارچ روئيده است و صرفاکرباسچی م

از دربار ۀ يک دکل نفتی برای آقا زاده و البته کسب بورسيۀ پيدا می شود و به محض سھيم شدن در قدرت حتا به انداز

خود پرچم دار " سردار سازندگی مرحوم" از جريانی که با نمادھای باقی مانده. سعودی گورش را گم می کند

متعفن اين باند تبھکار سرمايه داری ۀ عبور خيزش مردم بی لبخند از روی الش. نئوليبراليسم وطنی نيز به شمار می رود

  . معاصر ايران را بايد به فال نيک گرفت

  

  !بعد از تحرير

اسکار و زنان ۀ برند" ِويولت فينگر"ِعتدل و سينماگران سبزھا و سلبريتی ھا و فوتباليست ھای ميلياردر و ھنرمندان م

حراج تابستانی تابلوھای سھراب سپھری و گالری سازان دوران پسايائسه گی ۀ  و برندگان مراسم ويژءخرپول فاتح فضا

ول مجالت بی طرف فرھنگی و ويژه نامه ھای تخصصی ؤو سردبيران و مديران مس" گوھران"و مجموعه داران خير 

و سازندگان کلينيک ھای مجاز و با تخفيف جراحی دماغ و افزايش حجم سينه و باسن مطابق الگوی کيم کارداشيان شعر 

و زلزله زده و سارقان " کار آفرين قشر کارگر"و کلکسيونرھای الماس طرفدار سلفی گرفتن با کودکان کار و حاميان 

 ۀگذار مسالمت آميز به دموکراسی و سينه چاکان جامعقصاب سرود آفتابکاران؛ دست در دست سمپات ھای جنبش ھای 

ِمدنی ژالتينی آنتی گرامشی و فرمانداران جالد جامعه شناس شده و پونز به دستان مشروطه خواه و دارندگان ويترين 
تی و ی ميلتون فريدمن و لخ والسا و واتسالو ھاول و فروشندگان جنبش کارگری به نھادھای امپرياليسدالرجوايز ميليون 

نخستين موج کوتاه خيزش مردم بی لبخند ۀ در نتيج.... تيرباران چائوشسکو وۀ مدافعان سينه چاک حقوق بشر به شيو

        ١٣٩۶ ]جدی[ دی ماه١٣. چھارشنبه -!ھمه با ھم. شده اند" گيم اور"


