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 !ِجامعه، اعتراضات مردمی و جايگاه چپ
 جامعه، نيروھای ضد انقالب ھزاران انسان دردمند ھای بيش از صد شھر ايران توسط ِخيزش و در واقع تسخير خيابان

چنين با  ينِکسی در انتظار تحرک ا. وجد در آورده است ديگر به و از سوی سو مبھوت، و حاميان انقالب را از يک

 و در حقيقت -سوءاستفاده  .ُی برای ھمۀ جانيان بشريت بود را تکان داد و زمين لرزۀ سياسيجامعه. است ودهبعظمتی ن

 آرام و خفتۀ یشمار، صدای گاھ ای انگشت در جيب عده ھا،  نعمات و اموال عمومی جامعه و تلنبار نمودن آن- ِغارت 

 ِتر، در آورده و درس بزرگِ ديگری، تر و راديکال ھم در ابعادی گسترده  و آن-بار  اين -ديده را  ھا انسان صدمه ميليون

 و لوھای نظام، در کنتر ارگان  سران و ازیالبته ادعای بعض. شان داده است ھای مردان و ديگر دار و دسته به ھمۀ دولت

ِاما تقويم اعتراضی جامعه و ھم. در مھار آن است  طبقاتی ايران، در اين چندين دھه، نشان از - ميادين توليدی  چنين ّ

ِتصوير، سخن و عمل اين  ھای خيابانی در مشھد، تھران و ديگر شھرھای ايران، مبين تداوم بازخواست. ديگری دارد ُ

ای  سردمداران رژيم را، با مشکالت عديده ای پای گذاشته و ھا و اعتراضات، به مسير تازه که، مخالفت واقعيات است

  . ساخته استرودررو

ِدانند که جامعه، گرفتار فساد و بحران مداران نيک می حکومت باکی  کند و با بی داد می تورم بی. ست  سياسی- اقتصادی  ُ

پيداست  .، در زير خط فقراند- ِ و بنابه گفتۀ خود مقامات دولتی -ِاز جمعيت ھشتاد ميليونی  توان گفت که بيش از نيمی می

ُبود و دليل آن، به محال ن. کننده است دادھای خيره و مبھوت ِين مختصاتی، ھر آن، در شرف رخکه چنين جامعه و با چن

ھا، روز به  جيب مردم خالی و قيمت. گردد  بر می-اعالم بانک مرکزی ِ يازده درصدی بنابه-ِتورم اقتصادی دو رقمی 

گران  چپاول داران و تر سرمايه ِود ھر چه بيشھای مملکت در خدمت به س ھا و سرمايه بودجه. است روز در حال افزايش

اند و در  ه نشينيشاز يازده ميليون نفر حا بيش. اند ھا خانواده، ناتوان از تھيۀ آن نان گران شده است و ميليون. است

ِعوض، رقم غارت سرمايه ست؛ در حقيقت سرمايه در خدمت به بھبودی و  باالدستان، نجومی ھای مملکت توسط ِ

 ھای مھار نظام، از چنين وضعيتی در پياده نمودن سياست. گی مردم نيست روان نمودن زند ی جامعه، وگ سازند

ِی که حاصل نداری بيش از پيش ئھا ولهقم. ست"اقتصاد مقاومتی "مردان ايران، در اجرائی کشی و به زبان دولت رياضت
گی مردم، به ِ که دليل وضعيت کنونی، به گرسناند نظام اعالم نموده ِخود سران. ست ھای مردمی محرومان و خيزش

 سياسی، - ھای جناحی گويند که بازی میخودشان . گردد و به تنگ نمودن فضای سياسی جامعه بر می کاری جوانان بی

 :که  استدبير شورای نگھبان گفته» احمد جنتی« طور مثال به! ای انجام داد يشهئدارد و بايد کاری نبيش از اين، کارکرد 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ما . توانند زندگی را تحمل کنند افتند و سر و صدا کرده و نمی راه می  در خيابانء طبقاتی زياد باشد فقراۀوقتی فاصل"

موازين قانونی بايد اعتراض  ھا ھم بلند باشد اما طبق بايد صدای آن. توقع داشته باشيم که صدای کسی در نيايد توانيم نمی

محسن «که  وقتی او ي ".دان  فساد شدهیھا خود منشا  بانکن در مورد اقتصاد، کم نيست وما ھای گرفتاری... کنند و 

اداره جناحی کشور پايان  ش اينه، که اينواقعيت ":گويد ای می در مصاحبهدبير مجمع تشخيص مصلحت نظام  »یئرضا

اين بازی پايان . ی قابل حل نيستئ هطور ريش کشور به طلبی مشکالت گرائی و اصالح و ديگه با بحث اصول. پيدا کرده

 توونه کشور رو اداره کنه، اين را بايد اند که اين بازی نمی سياست ھنوز متوجه نشده گران صحنۀ يافته، اگر اين بازی

ُوليت از دست ؤاحساس مس گفت، يا توجه ندارند، يا متوجه ھستند و از بس درگير مسائل ذھنی، خودشون ھست که

  ."دادن

ِگی وخيم مردم و تعرض بانکِباری، اوضاع زند منظور  ھا به اندازی جناح ًاقشار جامعه، و متعاقبا راه ترين محروم ھا به ِ

 ُ، صدای حاميان نظام جمھوری اسالمی را ھم در آورده است،-ھا   درازمدت آن- دادن ن انحراف افکار عمومی و جواب

 و ديگر يهل ھزاران بیادامه منشا ھای نظام به سر رسيده است، و در ناح بازیگويند، که تاريخ مصرف ج میًعلنا 

، پی - درست  و ب-کار  جنايت» یئمحسن رضا«و » جنتی احمد«. اند ھا دانسته مصائب اجتماعی را، مربوط به بانک

ھای  ا ملعبۀ سياستتوان، سرکيسه و اموال عمومی جامعه را غارت، و ي را نمی اند، که بيش از اين مردم ُبرده

توان با مکاری و  نمی کاری و تنگ نمودن فضای سياسی را گی، بیاند که گرسن ُظام نمود؛ پی بردهجناحی ن کارانۀ فريب

خواھد داشت؛  ن-داشته و  ن-واره کارکرد  بندھا، ھمبگير و ب ِاند که زور سرنيزه و ُبازی، راست و ريز کرد؛ پی برده دغل

از اين  مردم، بيش ھا به جامعه و به مردان و حقنۀ آن گرانۀ دولت ِگی سياسی سرکوب رويۀ زند ِکه انتخاباند  فھميده

غير از  به اين دليل که راھی به. کرد العمل ديگری خواھد ِدار به انديشه و انتخاب عکسھا را وا گو نيست، و پائينی ُپاسخ

 کار بست. اند گذاشتهگان باقی ن ديد کشان و ديگر محرومان و ستم  زحمتکارگران، اين، برای قربانيان نظام امپرياليستی،

ھای خيزش و  شاخصه. ماند خواھدنّگوست، اما پايدار و ابدی  جوابمردان  زور، تا حدی و تا زمانی، برای دولت

اتی نمودار اين ھای متفاوت طبق زنان، در عرصه کشان، جوانان، دانشجويان و ِمبارزات چند دھۀ کارگران، زحمت

ھای سران نظام جمھوری اسالمی ھم، در  عدالتی ھا و بی دادگری  بیهجامعه، علي پی در ھای پی انفجار و تنش. ادعاست

ُبه يمن زور و  داری نيستند؛ اين انديشه نيست، که بيش از اين، سران رژيم جمھوری اسالمی، قادر به حکومت خالف

چنان  اند و ھم ُگاه ھل داده نيستند؛ چرا که جامعه را به پرت - ُبوده و  ن- ادارۀ کشور ِاند و اليق سرکوب بر سر کار مانده

  . قدرت استاصرارشان، به ماندن در

ران نظام و س. تر از گذشته شده است رژيم بسيار شکننده موازات آن، اوضاع ِراستی التھاب سياسی درون جامعه و بهب

اعتراضات . اند شان افزوده حفظ و پايداری بيش از اين نظام، بر تقالءھای سياسی ورمنظ ش، بهھاي ديگر دار و دسته

و  اصطالح ھواداران دمکراسی و آزادی را، تغيير داده است  به ازیامسال، چھره و انديشۀ بعض ]جدی[ماه دی

مردم به تن    منافعھا و  خواستهِ لباس دفاع از-ظاھر   و به-روزھا  ھای اطمينان نظام، اين کنان و سوپاپ صاف جاده

" طلبان اصالح "در اين ميانه. اش منحرف سازند را، از مسير حقيقی حقھای اعتراضی ب اند تا جنبش تالشاند و در  کرده

 و بعد از چھار دھه - اند رھبری رئيس جمھور نظام، در صف مقدم جبھه قرار گرفتهه حکومتی، ب" اعتدال"و جناح 

نظامی که در اين چند دھه، از ! اند رفراندوم در درون نظام پرسی و ، خواھان ھمه-ھا  دهترين معيشت تو تعرض به بديھی

ِکه بازار  اند به اين نتيجه رسيده. تر گردند داران فربه تر نمود، تا سرمايه شان را کوچک سفرۀ مردم جان و مايه گرفت و
ست که تاريخ  و مردم، زمان بسيار زيادی ظر جامعهاز من. داردده است و بيش از اين، خريداری نِسياست نظام کساد ش

در حقيقت . ُاتمام رسيده و بوی گندشان، فضای جامعه را مسموم کرده است ش بهھاي صرف نظام و ديگر دار و دستهم
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و جامعه  ِسر رسيده است و بيش از اين، حاضر به ديدن سران نظام جمھوری اسالمی، در مسند قدرت ِتحمل مردم به

سان و واحد است و  نسبت به سران نظام، يک که گفتار و اعمال قلبی مردم، در چھار گوشۀ ايران، ديده شده است. دنيستن

روزۀ نظام، برابر با نابودی جامعه، و برابر با تخريب بيش از پيش،  يک ِاند که حيات طور حقيقی درک کرده مردم به

داراھا، داراتر، و  مداران، ندارھا، ندارتر و ھای حکومت خواھی ادهکه در اثر زي ديده شده است. است ِگی محرومان زند

ِدنباله شکاف طبقاتی و اختالف مابين باالدستان و پائين به ھا و  جلوه. شود تر می تر و وسيع روز گسترده روزبه دستان، ِ

ِن کار خيابانی، در ِھا و با حضور کودکا ، در صحن خيابان-شود   و می-  توان را می ھای ھر چند کوچک آن گوشه
جمھوری اسالمی، با  ًمتعاقبا سران رژيم. عينه ديد مواد مخدر و ديگر قربانيان نظام امپرياليستی به گانمصرف کنند

ھای کوچک،  فروشان و سرمايه اند و خرده کامل کشانده گیورشکست کن، اقتصاد را به خراب هِباورمندی به سياست، خان

 ھا، ِول مستقيم ھمۀ اينؤکه مس ُپر واضح است. اند ِگی خويشکار و کسب و زند گی ندآي در معرض نابودی و بی

کارھا و امورات  اندازی ِھای اصلی جامعه را، نه در جھت راه اند؛ چرا که سرمايه سردمداران رژيم جمھوری اسالمی

ل ھر چه ودن قدرت نظامی، در کنترِباال بر شان، در ھای ھنگفت ِمت به انباشتن سرمايهداخلی مملکت، بلکه در خد

گمان  بی. اند کار گرفته ويران کنندۀ سوريه، عراق و غيره به ھای چنين در جنگ تر اعتراضات مردمی و ھم بيش

حکومت،  دليل ھم نيست که، مردم از سران بنابراين و بی. ھاست ھا و برنامه دست سياست اين گيری شان در پی منفعت

 امسال و ]جدی[ماه ويژه در اعتراضات دیه ب را در اين چندين دھه، و ی آنئار و تنفری که پيدامنزجر و متنفراند؛ انزج

  .اند  گذاشتهنمايش گيرتر به تر و ھمه ھم در ابعادی راديکال آن

! اند اند، مردم محق ُظاھر پی برده از آنان و به یکه بعض ِھای درون جامعه است العمل در بستر چنين حقيقت و عکس

عجز و . خواھد ايستاد و روزی دمار از روزگارشان در خواھد آوردحرکت باز ن  که، اعتراضات مردمی، ازاند دريافته

ھمۀ آنان در  .شود ِ توسط خود بلندگوھای تبليغاتی نظام، مخابره میبا اعتراضات روزمرۀ محرومان، زمان البۀشان ھم

ِاند و بازار سياست جناح بازی ای گير کرده گوشه پرسی در درون  حرف از رفراندوم و ھمه. است شان، کساد شده ھای ِ

ُآورند؛ قطاری که ھزاران کشته، معلول،  ميان می قطار جمھوری اسالمی به چنين سوار نمودن ھمه در نظام، و ھم

حيت نی صالکنو ترين ترديدی سردمداران رژيم بدون کم. خانمان، معتاد و غيره بر جای گذاشته است بی زخمی، آواره،

ترين  ست و کم کیشان ي چرا که باال و پائين. شوند دارند و بايد، ھمۀشان به ته دره سرازيرنِبيش از اين راندن قطار را 

به  ِ، نماد نظر و انگيزۀ مردم، نسبت"، ديگه تمووم ماجرا، اگر اصول طلب اصالح  "ِطرح شعار. دارندتفاوتی با ھم ن

   .باشد ش میناِماھيت نظام و ھمۀ مدافع

شان، چند نکته در اعتراضات  ھای دار و دسته مداران و ديگر ِدر ھر صورت و خارج از اوضاع درب و داغان دولت

بار نه  شعارھا و مطالبات مردم، اين. ُويژه در دو دھۀ اخير بوده استه گذشته و ب ِ، متمايز با تظاھرات-ماه   دی-اخير 

کليت نظام با تمامی  بار شعار نفی م، بلکه مستقل از آنان عمل نمود؛ اينھای رنگارنگ رژي چھارچوبۀ جناح در

ُچنين شفيت و تغييری، بسيار گويا و شفاف بوده . ، نشست"ميرحسين ياحسين،"و " رأی منو پس بده "جای ش، بهھاي جناح

ِترس و وحشت . است ُته بودهِماه امسال، چند سر و گردن، باالتر از اعتراضات گذش ُبود که اعتراضات دی است؛ آشکار
ِکه مردم و جوانان، خواھان نابودی نظام سراسر  ُبيش از پيش سران نظام ھم، بر مبنای چنين حقيقتی بود؛ به اين علت

 خواھد و نه  میاند که اين نظام، نه اند؛ در عمل دريافته ِگی شايستۀ انسانی و زند دنبال کار نين بهچ جھل و جنايت، و ھم

اين چھار دھه، ھمۀ  سران نظام در. ی مردم را داراستئ رسميت شناختن حقوق پايهه  تأمين و تضمين بِظرفيت

وره، با مشکالت ّاما و در عوض، در ھر د. ش سازندھای خوي سياست" ِمطيع"و " آرام "ُشان بر آن بود تا مردم را تالش

 سر و صورت زنان بندھا، اسيدپاشی بربلحه و بگير و ُکاربرد دائمی اس. اند اجتماعی رو در رو گرديده - عديدۀ سياسی 
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ی ھم، ئ  توده- عتراض و اعتصابات کارگری به ھزاران ا رحمانه امان و بی دنباله تعرض بی ، و به"حجاب بی"و دختران 

 ديگری، گير ترفندھا و تعرضات يکی پس از در ادامه کف. سران نظام را تضمين نمايد ِخواه ِتوانسته است، آرامش دلن

ُته ديگ خورده است، مردم علی به چرا که بنابه  .اند کشيده روزانه و رذيالنۀ نظام، پاپس نھای رغم کار بست سياست ُ

کيد أشان ت ، امام"ھا در ابراز عقيده آزادند مارکسيست"، گفتند که"آب و برق مجانی شود "ُگفتۀ خمينی، قرار بود،

در حکومت اسالمی "، گفتند "خانه کنند ھمه را صاحب "خواستند ، می" شوندروحانيون نبايد رئيس جمھور "که داشت

  ....و " ديکتاتوری وجود ندارد

ُدر جھت انحراف مردم بوده است ا و وعده و وعيدھا، برای تصاحب قدرت وھ ًانصافا، اين گفته به اين سبب که سران . ِ

 مداران بزرگ جھانی بر سر کار گمارده  توافق با قدرتآمده از خيزش مردمی، بلکه در نظام جمھوری اسالمی، نه بر

زدند . اند ديده بسته ھای ستم ديگر توده ُبود که از ھمان آغاز، کمر به سرکوب و قلع و قمع کارگران ودليل ھم ن بی. اند شده

دليل جنايات  ھا و به خواھی دليل زياده اين نظام به. اند ھای جامعه پيش ثروت ِچنان در پی انباشتن بيش از ُو خوردند و ھم

دھه به دھه، در مقابل  مردم سال به سال و. گذاشته استھا انسان دردمند باقی ن  ميليونِی برای تنفسئجا اش، وقفه بی

ی، از ھزاران ھم گذشته ئا  توده-اعتراضات کارگری  ِاند و ميزان و رقم ھای حافظ بقای آنان قرار گرفته سران و ارگان

ِدراز شده است، پر بی ل ويضاتی که بسيار طواست؛ اعترا رغم  راھه نيست، بر اين موضوع اشاره گردد که علی ُ

ِدر ميدان  چنان ھای سرکوب وابسته بدانان، مردم ھم مردان و ارگان فشارھا و تعرضات وحشيانۀ دولت ھا، گيری سخت
   .نبرد فرا می خوانند  را بهنس انظام و مدافعاند و  اعتراضی

باشند، فقدان  ھا در رنج و عذاب می  آن کمبود و از نقصان ھای اعتراضی از چه جامعه و جنبش قابل و متأسفانه، آندر ت

نزديک به چھار  ِبی ترديد يکی از علل ماندگاری. کشان است کارگران و زحمت   وابسته به منافعنيرو و يا سازمان چپ

ه قرار يشگی چپ، محسوس نيست و در حا سرزند تر، حيات و روشنُبه سخن . گردد له بر میأدھۀ نظام، به ھمين مس

منظور پيشروی  چپ، فاقد سازمان و حزب الزمه، به. دارداثرگذار ن گر نيست و حضور فعال و گرفته است؛ دخالت

ی و در تنھائ .ست ھای سرکوب حافظ بقای امپرياليستی چنين مقابله با استثمارگران و ارگان و ھم ھای اعتراضی جنبش

وران ويژه در ده ِدرون جامعه و ب توان، در  مردمی را می- ھای اعتراضی کارگری  ھمراھی با جنبش حقيقت، بی

است و سبکی آن ھم باعث گرديده است، تا سران نظام، کمی  چپ بسيار سبک شده. امان نظام ديد تعرض وحشيانه و بی

 ھای گوئی نيست گفته شود که، جنبش اضافه. را پی گيرند انش انسانی، رياکارانه و تعرضی ھای ضد تر، سياست آسوده

طبقۀ . باشد سازمانده، ناممکن می ويژه تحقق مطالبات ابتدائی کارگران، بدون پا در ميانی چپ فعال وه اعتراضی و ب

ی  ھار و وحشي در تقابل با نظام-ھم   و آن-گان سياسی خود نمايند کش، نياز به ارتباط با ھای زحمت کارگر و ديگر توده

حداکثری چپ  ھای حداقلی و تر از آن، بدون ترسيم و اتخاذ سياست بدون حضور و مھم. اسالمی دارند چون جمھوری ھم

اند و واقعيت  دردھای درازمدت، نيازمند عالج نواقص و. خواھد شدداران رھا ن ز شر باليای سرمايهدر درون، جامعه ا

ِھای جناحی نظام، در بستر چنين  بازی ھای متفاوت و حقه ورهاعتراضی در د یھا که سوار شدن بر جنبش اين است
عناصر وابسته  ھای گوناگون تالش نموده است تا توسط ورهنظام در د. کرد داشته است  و عملکارکرد اوضاعی،

محسن «ز زبان  و ا-نمونۀ آن در باال . گردد صدمات جدی به آن  ھای اعتراضی را منحرف و مانع خود، جنبش به

ھای مکارانۀاش، توانسته است سوار بر  ُاسالمی تاکنون و به يمن سياست که چگونه نظام جمھوری  آمده است-» یئرضا

ھای  ھای چپ در ميان جنبش ، کمبودھا و چاله-  المجموع حيث  تاکنون و من-شوربختانه   .اعتراضی شود ھای جنبش

 عقب ھمين موضوع، امر انقالب را به. ُاش، پر نموده است کارانه ھای فريب تسياس ھم با اتخاذ اعتراضی را، نظام و آن
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را در موقعيت برتری قرار خواھد  ِھای حساس مبارزاتی، رژيم جا در تندپيچ انداخته است و پيداست که، عدم استفادۀ به

   .داد

ِگاھای رايج بعضا تجمعات چپ خارج خالف ديدهه و يشدر حا ً  محدوده و مرزھای اعتراضات از کشوری، کشش، ِ

ِانتظار فراتر، و يا انجام وظايف سازمان و . زورمداران، معين و مشخص است داران و  سرمايههی عليئ  توده-کارگری 
ھای  ولهقمفاھيم و م جا و نشانۀ درک ناصحيح ازديده، بناب  انسان دردمند و رنجھا کمونيستی، از ميليون يا حزب

. ُپر نمودن خالء موجود در درون جامعه نيست ی، قادر بهئ  توده-تر جنبش کارگری  رت روشنبه عبا. ست کمونيستی

گان سياسی  ھای اعتراضی با نمايند  يعنی وصل جنبش- گی اين دو با ھم تنيد وظايف معين و مجزا از ھم است و بدون

ھای  تفاصيل وصل حلقه با اين. ت خواھد داد، ادامه حيا-تری  ِھم با شکل و شمايل تازه بار ديگر و آن  سرمايه-خود 

ھا، منوط به  تر از ھمۀ اين آفرينی و مھم نقش گری، منوط به حضور، منوط به  مبارزاتی منوط به دخالت-ارتباطی 

ِانتخاب سياست رودررو  ِموقع چپ، بيدن بهنجدر حقيقت ن. ست ھای امپرياليستی ھای حافظ بقای نظام ارگان ی عملی بائِ

گی ذھنی و عملی مردم، دانست، آماد بايد. ھای اعتراضی خواھد گرديد  جنبش-  و يا چند دھۀ - گرد چند ساله  عقبباعث 

ِعالوه بر آن زمان به تصوير کشيدن، صرف . خواھد ماندھميشگی ن ماه امسال شاھد بوديم، ھای آنرا در دی که جلوه ِ
 سو و ِراھی، و وقت سمت ِشان و محرومان نيست، بلکه وقت ھمک بعدی مبارزه برای کارگران، زحمت ھا و مراحل پله

ست که جامعه  در چنين شرايطی تنھا. ست ِطلبانۀ آنان حول سازمان با برنامۀ کمونيستی ھای حق دادن صداھا و خواسته

ه حقوق ديرينه کشان و ھمۀ محرومان، ب  کارگران و زحمتهدنبال به داران و استثمارگران رھا، و از بند و اسارت سرمايه

  .دست خواھند يافت و پايمال شدۀ خود
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