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 ! سياسی موجود ايران-ھای جنبش اجتماعی  آسيب
  

   
بخش . اند  نفر بازداشت شده١٧٠٠ شھر ايران، ١٠٠ روز گذشته در در بيش از ٩ھای  ھا در تجمع بر اساس گزارش

 اما اين اعتراضات ھم چنان در حال گستترش است و تحرکی نيز در .دھند عمده بازداشت شدگان را جوانان تشکيل می

  .شود ھای ايران ديده می دانشگاه

ولتی، فقر  دی ماه سال جاری در مشھد و در اعتراض به فساد دھفتممجموعه اعتراضاتی که برای اولين بار در تاريخ 

ان مأمورھا در شھرھای مختلف توسط  ھای اساسی و بيکاری آغاز شد و تا کنون ادامه داشته است، بار و گرانی کاال

داری و بر عليه حاکميت اسالمی حافظ سرمايه   يعنی اين خيزش طبقاتی و ضدسرمايه.امنيتی به خشونت کشيده شده است

  .است

  
ھای  مطالعه جنبش. ھا در جامعه بسيار مھم است ای سر راه آن، برای درک تفاوتھ ھای اجتماعی و آسيب شناخت جنبش

ھا و  ھا منبع اصلی کشمکش چرا که جنبش. گشايد ای را به سوی ابعاد ديگری از زندگی اجتماعی می اجتماعی، دريچه

. وعات سياسی جديد ھستندھا معموال اولين گام برای پيوند و ھمبستگی با عقايد و موض جنبش. ات سياسی ھستندتغيير

اما . گردند ھا می شوند، خواستار حل آن وقتی مردم با مشکالت عديده اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی مواجه می

ھای اجتماعی برای حل  گردد عموما از طريق جنبش شود و ھم سرکوب می ھا ھم ناديده گرفته می ھنگامی که مطالبات آن

ھای اجتماعی ھستند که  معموال اين جنبش. زنند ريزند و دست به اعتراض و اعتصاب می میھا  آن مشکالت به خيابان

ھای جديد به  ھا و خواست ن توسط مردم جان به لب رسيده برای شناخت نگرانیئيبيرون از حاکميت سياسی و از پا

  . ھا گردن بگذارد ھای آن آورند تا به خواسته حاکميت فشار وارد می
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 برای ئیھا جوی راه و ھای اجتماعی در جست جنبش. شوند ھا به قلب تحوالت اقتصادی و سياسی وارد می در واقع جنبش

ات تغييرمردم در برابر اين . اند   اجتماعیتغييرھای اجتماعی، يکی از منابع  به عبارت ديگر جنبش.  ھستندتغييربرد  پيش

  .دھند واکنش نشان می

ای جز روی آوردن به  ھای بزرگ، مردم چاره صادی و سياسی پيچيده، بوروکراسیھای اقت  در جوامع مستبد با حاکميت

ھای  بندد و به خواسته آميز را می ھای اعتراضات مسالمت چرا که حاکميت کليه راه. ھای راديکال و انقالبی ندارند حرکت

ريزند و مطالبات خود را با  ھا می کند تا اين که مردم خشمگين با شعارھای راديکال سياسی به خيابان آنان توجھی نمی

. شود ھای اجتماعی حاصل می ھا و باورھای سياسی اغلب از تالش جنبش بنابراين خلق ارزش. زنند تمام قدرت فرياد می

  .دھند ھا را توسعه می ھای جديد اداره آن ھای جديد گذار جوامع و روش ھای اجتماعی ھستند که راه اغلب اين جنبش

. کنند اند، بيان می ھا احساساتی را که تاکنون بروز نداده يعنی آن. ی، کمی ھم شبيه ھنر ھستندھای اجتماع جنبش

 . ھا را تدوين نشده است احساساتی که ھنوز کسی از آن خبر ندارد و و قانونی نيز درباره آن

آموزيم و  ھا می ن از طريق آنما ما درباره دنيای پيرامون. کنند ھای اجتماعی نقش حياتی در جوامع معاصر ايفا می جنبش

  . کنيم به مطالبات خود دسترسی پيدا می

اکنون جامعه ما، با يک خيزش عظيم مردمی، با شعارھای راديکال و طبقاتی، در مقابل حاکميت اسالمی و نيروھای تا 

ھرھای مختلف در پی اعتراضات مردمی در شطبق گزارشات، طی يک ھفته گذشته . اند داندان مسلح آن قد علم کرده

اند و صدھا تن نيز   تن از معترضان کشته شده٢۴کم  گفته منابع رسمی دست ايران بيش از ھزار معترض بازداشت و به

 .اند زخمی شده

دھد نيروھای امنيتی از  ھای اجتماعی منتشر شده که نشان می شماری در اين خصوص در شبکه ھا و تصاوير بی فيلم

رسد،  ھا صدای تير به گوش می در بسياری از اين ويدئو. اند ب معترضان استفاده کردهخشونت بيش از حد برای سرکو

اند  آور و اسپری فلفل و مجروحانی که به ضرب گلوله زخمی شده استفاده نيروھای امنيتی و ضدشورش از گاز اشک

  .شوند نيز ديده می

اند کشته شدن  اظھارنظرھا و گزارشات سعی داشتهھا، در اکثر اين  ھای آن ن حاکم بر ايران و رسانهمسؤوالسران و 

  .ھای مخالف که قصد بدنام کردن حکومت را دارند نسبت دھند معترضان را به سازمان

 . تر شدند طی روزھای گذشته سرعت اينترنت در ايران بسيار کند شد و پيامرسان تلگرام و اينستاگرام فيل

 ساله نيز در بين خود برای حمله ١۵ تا ١٢اطالعات، حتی از کودکان ای وزارت  ين حرفهمأمورھا، يعنی  لباس شخصی

کنند و  کنند و اين کودکان ھمراه ايشان با چوب و پنجه بوکس يا باتون به معترضان حمله می به معترضان استفاده می

ه است که نشان ، فيلم منتشر شد٨٨در اعتراضات سال . رسانند يا به اموال مردم آسيب می. کنند مردم را زخمی می

ھای خصوصی مردم را با پتک و چماق و باتوم  ھای تھران، ماشين ين ضدشورش در يکی از خيابانمأموردھد  می

 .اند کنند تا به جامعه اين طور القا کنند که تظاھرکنندگان اين کار را انجام داده تخريب می

 معترضين قرار گيرند و مواظب باشند که ھای آن، بايد ھمواره مدنظر اين ترفندھای حکومت اسالمی و رسانه

ھای نيروھای امنيتی حکومت، با سر دادن شعارھای انحرافی، تخريب اموال عمومی مردم و کشاندن جمعيت به  نفوذی

 .استفاده نکنند دام نيروھای امنيتی، سوء

جانبه قرار داد يکی از  د ھمه اجتماعی را مورد تھدي-ھای سياسی  ھای مھمی که جنبش بعد از بھار عربی، يکی از آسيب

 اجتماعی در جريان بود و دومی - ھای سياسی  ھا جنبش  که در آنئیفکران داخلی کشورھا ھای جھانی با ھم سوی دولت

رسد خودشان را به  شان می نشين بود که به محض اين که بوی قدرت و حاکميت به مشام گرايشات اپورتونيست و خوش
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گويند که  گويا تا ديروز  چنان سخن می طوری که گاھی آن فرصت را از دست ندھند بهزنند تا  ھر آب و آتشی می

  . اند شبه مخالف آن شده طرفدار اين و يا آن جناح حاکميت نبودند و اکنون يک

ھا خاورميانه و شاخ آفريقا تبديل شده است؛ در مصر کودتاگران سر کار آمدند   چون ليبی به پايگاه تروريستئیکشورھا

قبل از آن گرايشات راست و ناسيوناليست و مذھبی و .  سوريه نيز شش سال است که دچار جنگ داخلی خونين استو

اند و   و ناتو و اتحاديه اروپا عراق و افغانستان را به جوالنگاه تروريستی خود تبديل کردهامريکااپورتونيست با حمايت 

ھای اقتصادی، اجتماعی، مدنی و فرھنگی  طی زيرساخت کند و به در اين جوامع ھيچ انسانی احساس امنيتی جانی نمی

  .اين جوامع از ھم پاشيده است

ھای  چنان با فدرت ادامه دارد عالوه بر سرکوب شنبه گذشته آغاز شده و ھم اکنون جنبش جديد جامعه ما که از پنج

ھای بزرگ  اند تا با حمايت قدرت وحشيانه حکومت اسالمی، جريانات ملی و مذھبی و اپورتونيست وارد صحنه شده

  . چرا که چنين گرايشاتی بدون پايگاھی مردمی و اجتماعی ھستند. وارد اين جنبش شوند

ھا مانند  ھا و اپورتونيست  اکثريت- ای   از تودهئیھا  مذھبی ھا گرفته تا طيف-اکنون تعدادی در خارج کشور از ملی 

کنند در عين حالی  کنند و امضاء جمع می شان بيانيه منشتر می ر دوستانکشتگر، فرخ نگھدار، مھرداد درويش پور و ساي

خواھند دست از  ھا می  اما معترضين را متھم به خشونت کرده و از آن.کنند که ظاھرا از مبارزات مردم حمايت می

توانيد  شما بيش از اين نمیکنند گفت که   را امضا میئیھا ھا و آقايانی که چنين بيانيه بايد به اين خانم. خشونت بردارند

اند و ھم  ھای متجاوز دوخته ھای حکومتی و ھم اقدامات دولت بين دو صندلی بنشينيد و ھم چشمی به اصالح طلب

روند بساط  گونه اظھارنظرھا تمام شده است و مردم دارند می کنند دوران اين طلبی متھم می معترضين را به خشونت

  !شما ھراسان از انقالب ھستيد. رتونيستی را به ھم بريزندکليت اين حکومت و گرايشات اپو

طلبی دارند و  طلبی و خشونت ھای باالی جنگ اند که ظرفيت طلبان، نشان داده برای مثال، سازمان مجاھدين و سلطنت

ود را با ھای خ اند ھمه سياست اند که آماده  نشان دادهامريکابارھا به نيروھای امپرياليستی و در راس ھمه حاکميت 

ھای اجتماعی در  در اين مورد اسناد و تصاوير فراوانی در شبکه.  و متحدانش متطبق کنندامريکاھای حاکميت  سياست

  .دسترس است

، اطالعيه ای منتشر ....مريم رجوی، روسری به سر، در رابطه با تجمعات اعتراضی انجام شده در مشھد و کرمانشاه و

ھا اظھارنظر ساير افرادی است که با شنيدن خبر اين تجمعات مواضع  ی، مثل دهگيری مريم رجو موضع. کرده است

 . مختلفی اتخاذ کردند

گذاری روی آن محکوم به شکست است و  ای ندارد، سرمايه رژيم ھيچ آينده «: در ھمين اطالعيه مريم رجوی، آمده است

 و مقاومت مردم ايران برای سرنگونی آن زمان آن ست که جامعه جھانی سرنوشت خود را به اين رژيم گره نزند

  ».رسميت بشناسند به

ھای طبقاتی، سرکوب و  مريم رجوی مانند ھر فرد بورژوا، اعتراض مردم ايران را در گرانی، فقر، بيکاری و شکاف

 سازمان خواھد که روی گذارد و از ھمان دول می گذاری دول روی آن انگشت می بيند و تنھا سرمايه اختناق وحشيانه نمی

 .را به رسميت بشاسند. گذاری کنند نه روی حکومت اسالمی مجاھدين سرمايه

، انگليسی، اسرائيلی از جمله امريکائیھای بازنشيته  مداران و ژنرال چنانی برای سياست رجوی با برگزاری تجمعات آن

 نظامی مريم رجوی را به قدرت وزير اطالعات سابق عربستان سعودی، در تالش است با حمايت آن ھا و از جمله حمله

اتجاعی و . برسانند که او ھم منافع سرمايه داری جھانی و داخلی و ھم مذھب را حفظ کند و نگذارد جنبش ھای سياسه 
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 و حمايت ٥٧کنند انقالب  رجوی و حاميانش فکر می. گرايش چپ و سکوالر و مترقی جامعه، آينده ايران را رقم بزنند

 !چه خواب و خيال باطلی. مينی عمامه به سر، اين بار با مريم روسری به سر تکرار شودکنفرانس گوادلپ از خ

كا و آلمان يعنی فرانسه، انگلستان، آمري كشور قدرتمند غربی، ٤ سه روزه سران ئیكنفرانس گوادلوپ، اشاره به گردھما

روزی ي و در آستانه پ١٣٥٧دی ماه  ١٧ تا ١٤ن كنفرانس كه از يدر ا.  است١٣٥٧ن نام در سال يای به ا رهيدر جز

نه چند بحران مھم جھانی از ي خود را در زمیاست خارجي كشور غربی س٤افت، رھبران يب يران ترتيانقالب مردم ا

گر ھماھنگ ساختند و از گرايش راست و ارتجاع مذھبی به سردمداری خمينی حمايت کردند تا اين يكديران با يجمله ا

  . ای و جھانی را به خطر نياندازد ری داخلی و منطقهدا انقالب منافع سرمايه

. طلب ايران است  مذھبی اپوزيسيون سرنگونی-گر و بورژوا  ھای معامله سازمان مجاھدين خلق ايران، يکی از سازمان

اين . اردتوجھی در ميان مردم ايران ند ای، جايگاه و پايگاه سياسی قابل اين سازمان با ساختار ايدئولوژيک مذھبی و فرقه

  . سازمان در بين نيروھای اپوزيسيون ايران يک سازمان منزوی و طرد شده است

 و بھبود مناسبات با محافل حاکمان و اعالم آمادگی برای ھمکاری امريکاھدف اصلی سازمان مجاھدين، جلب حمايت 

 . ھاست مطابق اھداف و نقشه آن

گرد آمده اند، به معنای واقعی » شورای ملی ايران« در ائتالف طلب که ای سلطنت گرايشات مختلف و پراکنده و حاشيه

پرورانند و در اين راستا  ھا، رويای بازگشت دوران سلطنت در سر می اين جريان. پايگاھی در ميان مردم ايران ندارند

رزو دارند بعد از اين جريان نيز ھمانند مجاھدين، ھمواره آ. ھای غربی اميد بسته اند  و ديگر قدرتامريکابه حاکميت 

 در امريکا به افغانستان و سپس عراق و ليبی، باالخره نوبت ايران ھم فرا برسد و آنان در سايه امريکالشکرکشی 

  .  برای خود دست و پا کنندئیحاکميت آينده ايران جا

امپ دراز طلبان در ھمراھی با اسرائيل، دست کمک خود را به سوی تر ھای ترامپ، سلطنت يگيری حال با موضع

  .اند کرده

گذارنی سپری کرده، ھيچ جايگاھی در فضای  رضا پھلوی که تمام زندگی خود در خارج کشور را به تجارت و خوش

او چندی پيش . شود  و اطاليعه منتشر میئیاپوزيسيون حکومت اسالمی ايران ندارد و ھر چند گاھی از او تنھا گفتگو

 . ھای او بر عليه ايران، اعالم کرده است  خود را به برنامهای به ترامپ، آمادگی و ھمراھی طی نامه

امضاء کرده، ابراز اميدواری کرده است که ) برای انتخابات آزاد( رضا پھلوی، که نامه را از جانب شورای ملی ايران

  ».نی کندمبارزه ھموطنان برای صلح، آزادی و دموکراسی پشتيبا«ترامپ به اميدھای مردم ايران توجه داشته و از 

داری را سرنگون  داری و حکومت اسالمی سرمايه ديدگان و محرومان جامعه عليه سرمايه اما روشن است که اگر ستم

  .کنند در واقع خط بطالنی به ويژه بر روی گرايشات ناسيوناليستی و مذھبی و فاشيستی و شاه و شيخ  خواھند کشيد
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کنند و ھر موقع فرصت  ای کمين می تند که مانند گردنه گيران در گوشهھا ھس طلبان و اپورتونيست مثال ديگر، فرصت

در سال . نام خود مصادره کنند مناسب گير آوردند به دستاوردھای جنبش مردم يورش بياورند تا شايد آن را منحرف و به

ای شخصا  دند؛ خامنه، که جامعه ايران به ويژه تھران، با تقلب بزرگ در نتايج انتھابات رياست جمھوری مواجه ش٨٨

نژاد گذاشت و او  نژاد را به نظر او نزديک است بنابراين آرای موسوی را به حساب احمدی اعالم کرد که نظر احمدی

چرا که در اين کشور، فعاليت . البته انتخابت به معنای واقعی در ايران معنی ندارد. را پيروز انتخابات اعالم کرد

ی مستقل سياسی، اجتماعی و فرھنگی ممنوع و سانسور شديد بر مطبوعات اعمال ھا ھا و تشکل احزاب و سازمان

اما اعتراضاتی که به بھانه تقلب در انتخابات . در چنين شرايطی بنايد انتخابات تقلبی و جعلی و غيرواقعی است. شود می

ھا و  راستای اھداف و برنامهراه افتاد گرايشات مختلف دخالت کردند و ھر کدام تالش نمودند اين اعتراضات را در 

  .نظرم اين نوع تالش بسياری طبيعی و اجتنتاب ناپذير است به. ھای خود ھدايت کنند سياست

استکھلم تاريخا . کنم که ساکن اين شھر ھستم تری از اين اپورتيسم بزنم به استکھلم اشاره می اگر بخواھيم مثال زنده

، از جمله ٨٨در ھمين دوره . ست و گرايشات ديگر در حاشيه قرار دارندطلب چپ ايران ا پايتخت اپوزيسيون سرنگونی

سرنگون باد «گذاشت که شعار  تظاھرات می» جمعيت دفاع از مبارزات مردم ايران«در اين شھر جريانی به نام 

فته بود که بار از افراد اين کميته در يکی از راديوھای محلی گ را ممنوع اعالم کرده بود و حتی يک» حکومت اسالمی

آيند و شعار سرنگون باد  ھای ما می ، به تظاھرات٥٧ھای جلو دانشگاه تھران در دوره انقالب  ھا مانند زھرا خانم برخی

ھمين کميته . شکنی از سوی فعالين چپ گرفت دھند که اين سخنان در ھمان زمان جواب دندان جمھوری اسالمی سر می

کرد  شان حمل می زرگی را در ميدان مرکزی استکھلم ، بر باالی سر تظاھراتيک ھواپيما کرايه کرده بود که شعار ب

دانند که به پرواز درآوردن چنين  ترديد خوانندگان می بی» نژاد استعفا دھد احمدی«: که بر روی آن نوشته شده بود

حاال چه جريانی اين ھزينه را تامين کرده بود .  داردئی با چنين شعاری در پايتخت سوئد، ھزينه بسيار باالئیھواپيما

ست که با گردانندگان اين کميته، ھزينه آن را از يک جناح حکومت  ھا حاکی اطالعات دقيقی وجود ندارد اما برخی گفته

  . توان تصور کرد اسالمی، يعنی جناح طرفداران ميرحسين موسوی دريافت کرده بودند و غير از اين ھم نمی

ھای اجتماعی  ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی گرايشات مختلف در خارج کشور، به يمن شبکه گيری فعاليت ز ردامرو

ھای  ای، سازمانی، حزبی و شخصيتی را بنوسيد و بالفاصله کارنامه تواند نام کميته ھر کس می. ای است کار بسيار ساده

کند که اين ھفت سال  ای پيدا نمی جو کنيد ھيچ اطالعيه و  گوگل جستحاال اگر شما نام اين کميته را در. آن را را پيدا کند

فعالين اين کميته را در . ھايش منتشر شده باشد گناه و سرکوب  ھا ھزاران انسان بی عليه حکومت اسالمی ايران و اعدام

ھا باز ھم  ه، در اين سالاما برخی فعالين اين کميت. ايم ھيچ تظاھرات و سخنرانی و ميزگرد عليه حکومت اسالمی نديده

  .اند طرفدار يک جناح، يعنی اين بار روحانی بوده

خوب ھر کس ھر کاری دلش . شان در استکھم پيدا شده و فراخوان تظاھرات داده است اما اکنون ناگھان سر و کله

آزادی فعاليت جريانی تواند مانع  کس ھم نمی تواند بگيرد و ھيچ کس جای کسی را نمی ھيچ. خواست مجاز است انجام دھد

طلبان و نان به   کنم اين است که جامعه بايد به اين نوع فرصتتأکيدجا  خواھم در اين چه که من می اما آن. و کسی باشد

ھا و دردھای مردم تحت ستم و  ھا يار و ياور غم ھا را بشاسد و بداند که اين نرخ روز خورھا و اپورتونيست

ھای کنونی حاکميت دست و پا   در جناحئیصرفا برای نشان دادن خود و احيانا به دنبال جاھا  اين. استثمارشدگان نيستند

. ھا ھم در تقسيم قدرت سھمی داشته باشند کنند، يا اين که اين حکومت رفتنی شد و گرايش ديگر جای آن را گرفت اين

اگر . داری نيستند ر و مناسبات سرمايهھای مردم دردمند، به ويژه استثمار نيروی کا ھا ھرگز، مخالف جدی مصيبت اين

، عمدتا در اعتراض در تقلب در انتخابات رياست جمھوری و در دفاع از ميرحسين موسوی بود اما ٨٨اعتراضات سال 
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ھای   حکومت و تقلبات آن دارد و نه ربطی به جناحئیاکنون اين جنبش خودجوش مردمی نه ربطی به انتخابات کذا

يک جنبش خودجوش طبقاتی با شعارھای راديکال بر عليه سانسور و اختناق، . حکومت اسالمیفريب  رنگارنگ و عوام

ای، مرگ بر روحانی، آزادی زندانيان سياسی، جمھوری اسالمی  فقر و گرانی و بيکاری با شعارھای مرگ بر خامنه

يد در بھترين حالت شعار مرگ بر شا. خواھد علم کند حاال اين جريان اپورتونيست چه شعاری می. است... خواھيم و نمی

سر خواھند داد که باز ھم يک گرايش » ديکتاتور و يا به جای جمھوری اسالمی، جمھوری ايرانی، رفراندوم رفراندوم«

نژاد با چرخاندن لوح کوروش در  شعاری که آغاز کننده آن تيم احمدی. آيد حکومت اسالمی نيز از ھمين شعار بدش نمی

  .  او بوددوره رياست جمھوری

خواھان،  حقوقی، دشمنی و خصومت با انقالب آزادی ھای اين خيزش عظيم مردم ايران را بايد در چھل سال بی ريشه

چھل سالی که اين اپورتونيست، . جو کرد و طلبان، عدالت جويان، محرومان، پا برھنگان و استثمارشدگان جست برابری

طلبی  اند و اکنون نيز نگران جنبش سرنگونی اند و به بقای آن کمک کرده ھمواره طرفدار اين و يا آن جناح حکومت بوده

کنند تا با حمايت آبکی از اين خيزش، در عين حال از  طوری که ليست امضا جمع آوری می و انقالب مردم ھستند به

  .ھستندگری حاکميت  کننده خشونت و وحشی به عبارتی توجيه. خواھند که دست به خشونت نزنند معترضين می

ام واضع بگويم که  برای اين که خوانندگان اين سطور فکر نکنند من سنگی در تاريکی به شيشه کسی پرتاب کرده

شان در  اش نيز در زير اطالعيه ميتينگ پور است که اسم و شماره تلفن شخص شناخته شده کميته ياشده مھرداد درويش

  .استکھلم آمده است

اند و  ھا در داخل و خارج کشور بار ديگر راه افتاده الح ملی و مذھبی و اپورتونيستبه اين ترتيب، گرايشات به اصط

شان رسيده است اما جنبش موجود جامعه ايران، نه تنھا کليت حکومت اسالمی، تمامی  بوی کباب قدرت به مشام

  . را طی خواھد کردگرايشات ريز و درشت بورژوازی و فرصت طلبان را به سرعت به حاشيه خواھد راند و راه خود

د در عصر انقالبات پی در پی انفورماتيک، ما نبايد تحرک و يھای جامعه جد  و چالشئیايترديد برای شناخت پو بی

ھا را نفی و يا ناديده  ھای اجتماعی و انقالبات نفی کنيم و آن دخالت گرايشات مختلف سياسی و اجتماعی در جنبش

 اجتماعی را -ھای سياسی  ھای جنبش طور کلی آسيب ھای نقاط ضعف و قوت و به به عقيده من، بايد واقعيت. بگيريم

  .سرنوشتی مشترک را فرياد بزنيم ھا و ھم مورد بحث و بررسی و نقد قرار دھيم تا به اشتراکات و يا دردھا و رنج

 که  ن خيزشيعنی ھمي. ستچنان ھم ھ بند، در مسير نوسازی بوده و ھم جامعه ما مانند ھمه جوامع جدا از حاکميت قداره

در جھان امروز، طبقات اجتماعی و ھمه اقشار مردم و . کننده اين مسئله است در حال حاضر با آن درگير ھستيم اثبات

اکنون بيش از ھر زمان . ھای گوناگون قرار دارند نده در معرض نوسازیيطور فزا ساختارھا و نھادھای اجتماعی، به

ات و تحوالت اقتصادی، تغييرانديش جامعه  خصوص در جامعه شھری و بخش آگاه و آزادهديگری از تاريخ ايران، به 

اکنون . طلبی يک واقعيت انکارناپذير است خواھی و برابری سياسی، اجتماعی و فرھنگی تحوالت رو ب ھپيش و آزادی

تر نشده است اما اين  وز جدیران، ھنين روند در ايالبته ا. به شدت زير سئوال رفته است»  ملت-دولت «ن واحد ئيتب

در واقع، اين تحوالت . مسئله به اين معنی نيست که چنين نگرشی در تحوالت پيش روی جامعه ايران ناديده گرفته شود

ند اعتراضی که تاکنون اسم ين فرآيا. کنند ھای گذشه سياسی و اجتماعی ايران را تعقيب نمی جامعه ايران، ھمان سنت

رات فراوانی به دنبال داشته و دست کم در سطح سراسری و ميليونی يجا در جامعه، تاث ھمينمشخصی ھم نداشته تا 

رو، برای سر درآوردن از  نياز ا. حکومت موجود اسالمی را زير سئوال جدی و در معرض فروپاشی قرار داده است

 گذاشته باشد ضرورت دارد که ھايش با آزادی، برابری، دموکراسی مستقيم و عادلت عمومی بنيان ای که پايه جامعه
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 و ١٣٥٧کم از انقالب  ای را ھمين امروز مورد بحث و بررسی قرار دھيم و دست ھای رسيده به چنين جامعه آسيب

  . ای بگيريم ھا و نتايج آموزنده ، درس٨٨اعتراضات سال 

. اند ريبی به نفع خود در نظر گرفتهھای تخ م که برخی حتی حسابيا ز مواجهيند نين فرآيمان، با ا به ھر حال ما در جامعه

جا مطرح  بحثی که در اين. مياز داريھای گذشته و انتقادی ن ھا ما به نگاه عملکردی، کارنامه نهين زميشک، ما در ا بی

ساز  ويژه به گرايشات ملی و مذھبی و اپورتونيست در تحوالت سرنوشت است توجه ويژه و انتقادی به کارنامه ھمه، به

  .ستتاريخی ا

و » پيچيده« اجتماعی، از مسير -ھای سياسی  ھای دخيل در جنبش گيری ھويت و جريان در عصر حاضر، شکل

 اجتماعی تاريخچه -در حالی که مبارزه و خيزش و قيام و انقالب جنبش سياسی . گذرد می» بيم و اميد«و » خطرناک«

  . طوالنی دارند

کنند سخت در  يک حزب و يا چند سازمان و حزب کوچک محدود میامروز آن گرايشاتی که تحوالت اجتماعی را به 

  . ھای گذشته را رھا کنند و موقعيت خود را متزلزل سازند خواھند سنت اشتباھند و يا نمی

پردازان بسياری در تاريخ انديشه سياسی کوشيده اند تا  نظريه. پديده انقالب در زندگی اجتماعی بشر قدمتی بسيار دارد

اما در انديشه سوسياليستی نيز يک انقالب واقعی را پا برھنگان، . جدی و قدرتمند تاريخ را تعريف کننداين پديدۀ 

  .رسانند خواھان جامعه به ثمر می ديدگان، محرومان و آزادی ستم

 بزرگ و جدی بين طبقاتی ئیھا ھا يا عدم توازن دھد که شکاف  رخ میئیھای اجتماعی اغلب در کشورھا انقالب

ثباتی نيست، بلکه تالش بر  ای بی اش، پديده انقالب اجتماعی، بنابر اھداف کارکردی. آيد دی و سياسی به وجود میاقتصا

ھای طبقاتی را پر کند و فرايندی تعادل بخش و  ثباتی زندگی شھروندان را از ميان بردارد و شکاف آن است که بی

  .کننده به وجود آورد تثبيت

انقالب . کرد  نداشت انسان ھنوز در غارھا زندگی میئیترين معنايش، در تاريخ بشر جا ردهواقعا اگر انقالب، در گست

ترين زمان ثبات و آرامش  کوشد در کم ای چندبخشی در تاريخ اجتماعی است که می اجتماعی، از حيث مدت تداوم، پديده

لل در آن، از طريق سازوکارھای سياسی، بدين ترتيب، به تعويق انداختن انقالب و ايجاد تع. را به جامعه بازگرداند

 .تالشی عبث و بيھوده و در عين حال با ماھيت ذاتی انقالب در تعارض است

. و در عين حال، اجتناب ناپذيرند» غير قابل تدارک«ھای کالن جامعه، در ذات خود  مثابه جنبش ھای اجتماعی، به انقالب

توانند به روند  نيروھای سياسی، در بھترين حالت، می. ھای سياسی استھا تقريبا مستقل از اراده نيرو ظھور و بروز آن

در ھرحال، پديده انقالب، به منزله جنبش . ياری رسانند و يا در بدترين حالت، با آن به ضديت برخيزند» زايش انقالب«

  . يا آن جريانکالن اجتماعی، حاصل تاثير متقابل عوامل عينی و ذھنی است و نه تصميم و اراده سياسی اين و

: گويد کند و می ھا را در روند پختگی انقالب تشريح می ارنستو چه گوارا، در بيانی ساده اما پر معنا، نقش سازمان

  ».آن را بايد چيد. انقالب سيب نيست که وقتی رسيد بيفتد«

توانند با تاثير  ی میدار رود که نيروھای سياسی، به خصوص، نيروھای حاکم و گرايشات فرکی سرمايه اغلب گمان می

شود، در واقع، بايد   ايجاد میئیھا چنين اراده و نيرو گذاری بر عوامل عينی و ذھنی مانع از انقالب شوند اما اگر در آن

 اجتماعی، به منزله جنبشی -اساس انقالب سياسی . آن را پيامدی ديکته شده و برآمده از سوی خود انقالب محسوب کرد

می توانيد فرد انقالبی را «: سخن انقالبی سياه پوست، ھيو پرسی نيوتن، که گفته است. تابد  بر نمیبزرگ، ھيچ مانعی را

  ».به زندان بيندازيد اما انقالب را نه
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شوند و اين انحراف معموال  شان منحرف می ھا از اھداف اصلی ھا جلوگيری کرد بعضا انقالب توان از انقالب گرچه نمی

  .آيد اند، پيش می  در اثر از خود بيگانگی پيشگامان انقالبی، که حکومت را در درست گرفتهپس از پيروزی انقالب و

شبه به وجود نيامده است و يک ريشه تاريخی در مبارزه طبقاتی و طول عمر چھل  جنبش کنونی جامعه ما، يکنھايتا 

طلب و ستم و  سو مردم حق  که در يکای مبارزه. ساله حکومت اسالمی و حتی قبل از آن در دوران حکومت پھلوی دارد

ھا  ھا و تقابل آن اند و در مقاطعی درگيری ديده و سرکوب شده و در سوی ديگر نيروھای سرکوبگر در مقابل ھم بوده

ھای کشيده شده است  اما اکنون اين تقابل به خيابان.  به دليل اختناق خونين نھفته و محدود بوده استئیھا علنی و در دوره

در اين . سالح اما قدرتمند و جسور و در سوی ديگر، حکومت آدمکش  نابرابر که در يک سو مردم بیئیراآ و صف

شادی و نگرانی؛ تشويش و اميد اما در نھايت اميد محکم و قاطع به پيروزی . شرايط بيد و اميد با ھم در آميخته است

  !انسانيت بر جھل و عقب ماندگی و ارتجاع

خواھيم؛ زندانيان سياسی آزاد بايد گردد؛ آزايد   اصلی ما بايد اين باشد که جمھوری اسالمی نمیاکنون يکی از شعارھای

انديشه و بيان و تشکل برای ھمگان به رسميت شناخته شود؛ پيش به سوی اعتصاب سراسری کارگران، زنان، 

 خارج کشور، صدای پای انقالب مردم  که در داخل وئیھا اما در اين ميان، آن... آموزان، سربازان و دانشجويان، دانش

اند شعاری که ھدفش خفه کردن خيز ش مردم و جلوگيری از انقالب  راه انداخته» رفراندوم رفراندوم«اند شعار  را شنيده

  !کار اسالمی است خوار و تبه و کمک به بقای حاکميت آدم

نھيم نه اين يا آن فرد حکومتی و يا جناحی، بلکه جنبش، خيزش، شورش، قيام و انقالب مردم ايران و يا ھر نامی به آن ب

 در چنين جنبش عظيم مردمی، طبقاتی و راديکال گرايشات .کليت حکومت اسالمی ايران را ھدف گرفته است

طور کلی بر عليه سيستم   ندارد چرا که اين جنبش بهئیطلبی و اپورتونيستی جا ليبراليستی، ناسيوناليستی، فرصت

 !م و تبعيض، سرکوب و سانسور، استثمار و برافکندن حاکمان سرمايه در ايران استداری و ست سرمايه

دھی اعتصاب  باد اتحاد سراسری جنبش کارگری با جنبش زنان، جنبش دانشجويان در جھت سازمان باد انقالب، زنده زنده

  !سراسری و تشکيل شوراھا
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