
  

  فروپاشی اجتماعی و ، شورش، انقالبفتنه

  با تراب ثالثبھزاد اسدی مصاحبه 

  

و زمینه خواهیم می - ا ایران نظـر شـما  مادی و اجتماعی و سیاسی پدیدآورنده خیزش اعتراضی اخیر درهای  درباره بسترها 
توان علل بلند مـدت و عوامـل  می از یک سو. به دو بخش تفکیک کرد تر مشخص یتوان به شکل می این پرسش را.میرا بدان

تاریخی برسازنده این وضعیت را مورد بررسی قرار داد و از سوی دیگر علـل و عوامـل متـاخرتر یعنـی بـازه زمـانی چنـد سـال 
کتفـا . اخیر را بیشتر مورد کنکاش قرار دادهای  گذشته و حتی ماه این تفکیک از آن جهت حائز اهمیـت اسـت کـه هرنـوع ا
گیـری  شـکلولحظـات مهـم مـوثر در هـا  لل سـاختاری و طـوالنی مـدت باعـث از دسـت رفـتن خودویژگیصرف به بررسی ع

بسـنده کـردن بـه عوامـل کوتـاه مـدت و تسـریع بخـش، خطـر گرفتارشـدن در دام رویکردهـای  برعکس، . شود می  وضعیت
  .آورد می  بین را پدید نزدیکنگر و  جزیی

  

به وضوح وجه مشخصـه اصـلی  . استظاهر قضیه آشکار . اتی نیازمند استپاسخ به سوال شما نخست به مقدم
 ،، علیـه فقـرو سیاسـی کشـور حوادث اخیر اعتراض گسترده بیکاران و تھیدستان بود علیه وضعیت اقتصادی

در عصر اینترنت پدیـده هـایی نظیـر ، ای که مسبب این وضعیت است علیه دستگاه حاکمهو  ،بیکاری و گرانی
ا عینـک بـظـاهر آشـکار را  متفاوت همینجریانات سیاسی و تبلیغاتی اما . دند مخفی بمانننمی تواناین خیزش 

و اغـراق متفاوتی از آن را برجسته می سـازند و  یک جانبه وهای خاص خود فیلتر می کنند و تفاسیر و تعابیر 
اغتشاش یـاری رسـانده انـد تـا  نخواهد بود اگر بگوییم این امکان های رسانه ای نوین بیشتر به ابھام زایی و

محکوم می کنـد و ترامـپ بـه قیـام مـردم در دفـاع از آمریکـا را آمریکا ه فتن خامنه ای .شفاف سازی واقعیت
شھر گسترش مـی دهـد و  ١٣٢را به " قیام مردم"نخست  "یراناارتش آزادی بخش ملی  ".تبریک می گوید

چریک های انقالبـی آغـاز قیـام مسـلحانه را مسئول سازماندهی آن معرفی می کند،  روح مسعود رجویسپس 
روحـانی مـاجرا را گـردن . خطر تضعیف اصالح طلبان را هشدار می دهند اکثریتی ها و نددهمی نوید را خلق 

رفرمیست ها و سندیکالیست های ما . برجسته می کندرا  روحانیرئیسی می اندازد و رئیسی اثبات بی کفایتی 
به اعتقاد . از فقدان اتحادیه ها شکوه می کنند و سوپر رادیکال های ما هزاران کمون پاریس را نوید می دهند

سیاسـی در ایـران مسـائل در خود داشته باشند نیز هر چند هرکدام از این تفسیر ها ذره ای از حقیقت را من 
  . تحلیل دقیق تری ارائه داد و باید هستند تر قدری پیچیده

بایـد دو خصوصـیت  ، منجمله حوادث اخیر،در چھار دهه گذشته سیاسی ایران اوضاعدرک برای در وهله اول 
  :زیرساختی آن را در نظر داشت
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نـه . به شکست انجامید اما شرایط عینی انقالبی در ایران از میان نرفته است ١٣٥٧اول اینکه هر چند انقالب 
و یـا  ،برابری در مقابـل قـانون ،امنیت ،مثل مسئله آزادی تاریخی انقالب ایرانو  دموکراتیک تکالیف تمامتنھا 
شده و هم  تر هم پیچیده که اند الینحل باقی مانده زادی زنانآو  ارضی ،ملی ائل بزرگ اجتماعی مثل مسئلهمس

دربسیاری موارد مثل مسـئله جـدایی دولـت از مـذهب و یـا مسـئله . تکالیف جدیدی به آن افزوده شده است
آن هـم  ،مناسبات کاالیی در ایـن دورهچشمگیر گسترش  عالوه بر این،. ایم زنان حتی به عقب برگشتهآزادی 

چنـدان دوصـد نیـز را داری  سـرمایه تکالیف ضـدمناسبات فعلی نئولیبرالیستی حاکم بر سرمایه داری جھانی، 
 افزوده است و" کارارتش ذخیره "به صد ها هزار گردش سرمایه در ایران هر ساله . خته استسا تر برجسته

بـا غصـب مالکیـت از وسـائل تولیـد خـود کـه هایی  در جذب تودهدر دوران انحطاط  داری سرمایهناتوانی  این
پیـدا ای  سـابقه بـی شـدت و سـرعتدر دهه اخیـر  ،و آواره شھر و روستا کرده است ساخته یشانمستقل جدا
ایـن . شاید سه برابر زمان شـاه رسـیده اسـتیا تعداد بیکاران و تھیدستان شھر و روستا به دو و  .کرده است

درون هیـات حاکمـه حـالتی انفجارپـذیر ساده تـاکتیکی وضعیت به نبردهای سیاسی در ایران، حتی اختالفات 
 ٨٨اعتراضـات بـه تقلـب انتخابـاتی  ه بزرگ، آخرین نمون. ایم ما بارها این پدیده را مشاهده کرده. داده است

ها  بـین داراهـا و نـدارشـکاف در شـرایطی کـه . در اعتراض به گرانی و بیکـارینیز در رخدادهای اخیر  .دوب
مشـاهده  تر برجسـته ههـر روزاین حالـت انفجـار پـذیر را  ،تشدیده شده اند تضادهای طبقاتیو افزایش یافته 

وزنه مھم جوانان در جمعیـت و  :را نیز اضافه کرد جدید باید به این وضعیت دو پدیده مضافا به اینکه .کردیم
   .یآخوندوسطایی قرون علیرغم استبداد رشد امکانات ارتباطی  هدر نتیجاجتماعی و های  گسترش شبکه

 بدون در نظر گرفتن منشـا ،در جامعه ما ، هر شورش و اعتراضیبنابراین تعجبی ندارد که هر بحران سیاسی
تواند تمام مسائل انقالب ناتمـام ایـران را از  می ،ذهنیرهبری و بدون حتی حضور هر گونه عامل آن  و ماهیت

 مختلـفهای  سیاسـی بانـدهای  حتـی توطئـه. منتقـل سـازدآشکار آن  سطح کامالعمق سرکوب شده جامعه به 
جنبش اعتراض عمـومی تواند به سرعت به  می بیانجامد داخلی و خارجی اگر به گشایشی سیاسیداری  سرمایه

کوچک آتـش زیـر ای  بدین ترتیب هنگامی که جرقه. تبدیل شودبا ماهیتی کامال متفاوت چیز دیگری یعنی به 
ه سـبب آن جرقه ماهیت آتش بعدی را توضـیح داد و نـه بـن بر اساس اتو می سازد نه می خاکستر را شعله ور

  . را نادیده گرفت زن جرقهبعدی آتش 

به  ماتضاد اصلی در جامعه  ،از صحنه سیاستبدیل انقالبی  خارج شدندوم اینکه پس از پیروزی ضد انقالب و 
کـه  ایم بارها مشاهده کـرده .و ماهیت بورژوایی دولت تبدیل شده است رژیم سیاسیتضاد بین شکل آخوندی 

کند اما به محض آن کـه  می سر بلند شکل آخوندی از داخل خود سلسله مراتب شیعه برای اصالح هایی جناح
حتـی در چـپ  .دنـزن می تیشه به ریشه اصالحات ،با چالش روبرو می کندرا حاکمیت آخوندها منطق اصالحات 

، یعنی بخشی  که به نحوی از انحا چشم به بـاال دوختـه اسـت سوسیالیست نیز بخش کم وبیش رفرمیست آن
 . در دام همین تضاد گیر کرده و دائما باید جایگاه خود را براساس منازعات درون هیات حاکمه تعریـف کنـد

منطبـق دارانه دولـت  سرمایهماهیت ید با شکل حکومتی بااست و  تر منطق سرمایه نیرومند ،در درازمدتالبته 
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جھـانی داری  سرمایهبا ها  ملتـ  در جھت انطباق دولت گرایش عمدههمان طور که در سطح جھانی نیز  شود،
تـدریج ه بـ ،٥٧در تمام دوران بعد از شکست انقالب سلطه آخوندها علیرغم و  .استو مناسبات حاکم بر آن 

 رابھتـرین تظـاهر ایـن گـرایش . ی بخود گرفته استتر عادیشکل ز برخی لحاظ ادر ایران نیز سیاسی رژیم 
اما این تضاد نه تنھا از میـان . مشاهده کرددر کاهش تدریجی نقش آخوندها در دستگاه اجرایی رژیم توان  می

ناتوانی بورژوازی در حل ایـن تضـاد و منطـق مـادی سـرمایه عمـال منجـر بـه . شده است تر آشکار بلکهنرفته 
خالفـت  ی نـوعی ازیکـ. دسـتگاه اداری و اجرایـیسـری دولتی بـا دو . دوگانه شده است رژیمپیدایش حالت 

نیـروی مسـلحی چنـد  به پشـتوانهدر اختیار خود گرفته و نیز از نیروهای مولده را ای  اسالمی که بخش عمده
 همکه بورژوایی  "رسمی" حکومتایران تحمیل کند و دیگری نوعی  کل تواند حاکمیت خود را بر می لیونییم

 خالفـترا از دست کنترل جامعه  تالش کندئما باید ادو  زیر دست استرژیم سیاسی  هماز لحاظ اقتصادی و 
به اصـطالح ( ایرانداری  سرمایهدرون های  هم رقابتای  در شرایط فقدان جنبش تودهبنابراین . بیرون بکشد

اصـلی عوامـل بـه  )مـداخالت امپریالیسـتی(بـا ایـران  جھانیداری  سرمایههم منازعات و  ) حکومتیهای  جناح
از آن اسـت کـه  تر مفلـوکدر کلیـتش  بورژوازی ایـران. شوند میتبدیل سیاسی در ایران  های  بحرانمحرک 

قـدرت سیاسـی را بـه سلسـله مراتـب شـیعه  ٥٧برای شکست انقالب  .بتواند این تضاد را به تنھایی حل کند
 شکسـتامـا علیـرغم  .خود قـادر بـه سـرکوب انقـالب بودنـدای  با پایگاه تودهها  آن طفقواگذار کرد چرا که 

چیزی بـاقی  شکه اکنون جز اسکلتی از دولتقادر نیست قدرت را پس بگیرد نه تنھا  ایران بورژوازی ،انقالب
اصـل و  بـی طبقه که خود از باال و به کمک امپریالیزم قدرت را گرفته بـود اثبـات کـرده کـهاین . نمانده است

کـه بـر  نیسـتای  نیز الیـه سلسله مراتب شیعه .از آن است که بتواند بدیل خود را به جامعه بقبوالند تر نسب
از دوران صفویه تاکنون برای تصرف قدرت سیاسـی   اینھا. قدرت را پس بدهد ،ندورا اساس عقل یا مصلحِت 

جامعه ایران را شده حتی اگر  باد آورده را به این سادگی پس نخواهند داد این قدرِت  و اکنون اند تالش کرده
اتفاقـا وضـعیت . نـدتر از اینھـا عاقل در حکومت هـای نظـامی فاشیستهای  حتی ژنرال .به قرون وسطی ببرند

و بھانـه هـای خاورمیانه و نقش مخرب آمریکا، اسراییل و عربستان سعودی به دستگاه خالفت اسـالمی ابـزار 
  . نیز اعطا کرده است الزم برای گسترش سیطره خود در کل منطقه را

را نیز به تحلیل اضافه کرد که درک جوانب مشـخص بحـران سیاسـی  جاریدر این بستر کلی باید چند عامل 
  :فعلی را ممکن بسازد

آن بـا غـرب درواقـع ای  توافـق هسـته .باالسـتمورد اشاره و تاثیر آن بر تضاد ای  نخست مسئله توافق هسته
رژیم والیـت فقیـه را  عمالجھانی داری  سرمایه. آن نبوده استانجام کاری را کرد که بورژوازی ایران قادر به 

بـه قـوانین و مقـررات بـین المللـی مسـیر اصـالحات را بپـذیرد و  دست کـم روی کاغـذکه  ه استوادار کرد
و بـه پشـتوانه در عمـل داری  سـرمایهتضـاد بـین رژیـم مـذهبی و دولـت یعنی . جھانی تن بدهدداری  سرمایه

هنوز این واقعیت را قبـول ندارنـد و البته اما آخوندها  .است ناز بین رفتدر حال به نفع بورژوازی امپریالیزم 
عقل بـه سـرمایه داری برجـام را حکـم مـی . نشود خالفتدست به هر اقدامی خواهند زد تا منجر به تضعیف 
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بایـد حمـایتش از عقـل  ازسـویی امـت بورژوایی است و هم رهبـر رژیمکه هم رهبر " رهبر عالیقدر" اما کند،
در حالـت  علیه آن ی رالھلا حزبو  جنبش های شبه فاشیستی دیگر ازسویو را نشان دهد و برجام بورژوایی 
داری جھـانی نشـان مـی از یک طرف به واسطه برجام رسمیت و قانونیت خود را به سـرمایه . دارد بسیج نگه

روحـانی  ریاسـتدر تمـام دوران . کشـد مـی زمین و زمان را با موشک هایش به چالش دهد و از طرف دیگر
بخصوص بعد از انتخابات اخیـر و شکسـت . رسمی ادامه داشته استحکومت خالفت علیه دستگاه خرابکاری 

و قبل از آن که امپریالیزم بنابراین . شدت گرفته استها  مورد قبول خلیفه این خرابکاری ایضحانه کاندیدتفم
آن را های  د خـود آقایـان زمینـهنسازمان دهوالیت فقیه علیه رژیم  جدیدی  د توطئهنبتواناسراییل و عربستان 

همان ها که آقایان را بر انقـالب ایـران تحمیـل کردنـد طبعـا در میـان خـود آقایـان نیـز . نده بودفراهم ساخت
  . فرات دارندامکانات و ن

و . خلیفه بعدی است که اکنون به پاشنه آشیل رژیم والیت فقیه تبدیل شـده اسـتو تثبیت  تعییندیگر  مسئله
خمینـی حتـی بعـد از  منزلت و جایگـاهاگر با استفاده از  .خلیفه فعلی صورت بگیرداز مرگ  قبل این کار باید

هـم اکنـون توسـط ای  خامنـه منزلـت و جایگـاه ،بقبوالننـد" نظـام"مرگ وی نیز توانستند رهبر بعـدی را بـه 
 کسانی .ساخته است تر که این احتمال را هر روزه ضعیفسوال رفته  به قدری زیر رژیم حالاسبق و  ینمسئول

 بـه آقادر زمان حیات خود به عنوان کاندیداهای ممکن معرفی شده بودند که تا کنون مثل رئیسی و الریجانی 
به دشواری بتوان تصور کرد بعد از مرگ وی بتواننـد رهبـری خالفـت را در دسـت که  اند آبرو شده بی قدری
وسـیله  شخص رهبـر بـدیندر واقع که مطرح شده است در جامعه سیاسی نیز هم اکنون  احتمالاین . بگیرند

ما البته از اندرونی آقا خبری نداریم اما . به امت است ولیعھدشان آقا مجتبیول فضاسازی برای قبوالندن غمش
آقـای  ای درجـه ١٨٠چـرخش . گیرند می مجتبی صورتآقا احمدی نژاد نیز با چراغ سبز های  شیطنتچه بسا 
هـم مقبـول ملـت  درانتخابات اخیراو که  .گرفتبعد از انتخابات را نیز باید در همین ارتباط در نظر  روحانی

را نیز متقاعد  یان خالفت و دستگاه قضایی آناگر بتواند سپاه ،)و اروپا بویژه انگلیس( غربمقبول و هم  بود
نژاد علیه باند الریجـانی و  احمدیهای  افشاگری. به رقیب نیرومندی در برابر ولیعھد تبدیل خواهد شد، سازد

دوران فعلـی دوران . در قدرت را باید به حساب همـین موضـوع گذاشـت" آقایان"نقش  به چالش کشیدنیا 
 تعیـین ایـن کـه آن چه مسـلم اسـت اما بینی نیست پیشاینکه عاقبت چه خواهد شد البته قابل . یارکشی است
، به واسـطه ترکیـب بـا مسـئله بورژوایی و دولت اسالمی رژیم، یعنی شکل حل تضاد بین حکومت مسیر بعدی

  . ین منازعه درون هیات حاکمه تبدیل شده استتر به داغای  خامنه جانشینی

و  یـزم آبکـییـا لیبرال :دشته انندا دو راه حل بیشتربرای حفظ مشروعیت آقایان  ایم در چند دهه گذشته دیده
ای  برنامهیعنی کم و بیش همان (آبکی یا پوپولیزم  )یعنی کم و بیش همین برنامه آقای روحانی( طرفدار غرب

قبال مطرح  احمدی نژادجانب فریبی از  عوام ه بیشتری ازبا درجو کرد  می که رئیسی در انتخابات قبلی مطرح
توانـد  نمـی به این دلیل که نه لیبرالیزم و نه پوپولیزم آقایان" آبکی). "و اخیرا نیز به راه افتاده است شده بود

دسـتگاه  ،لیبرالیـزم. زیر سوال خواهد برده آقایان را بخود جدی باشد چرا که هردو راه حل به سرعت نقش 
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. خواهـد سـاخت تر را آشکارها  و آقا زاده خوری آقایان مفتو پوپولیزم دزدی و  به چالش می کشدخالفت را 
رقیب درون خود رژیـم افشـا شـده های  بسیاری از مدارک دزدی و فساد و سو مدیریت آقایان از طریق جناح

مـا فقـط پـس از  قـانونیهای  داخل کشور و حتـی مارکسیسـت شبه قانونیب این است که اپوزیسیون الج. ندا
منازعه بر سر قدرت یکی از . اند در مورد این مسائل را پیدا کردهخود آقایان جرات اظھار نظر های  افشاگری

واکـنش بـه اعتراضـات  آن به بسیاری از اشـتباهات درو نادیده گرفتن  فعلی استدوره  و واقعیمسائل مھم 
    . سیاسی بعدی خواهد انجامیدهای  اخیر و بحران

 انتخاب ترامپ. آمریکا و نقش دستگاه راسیستی و شبه فاشیستی رییس جمھور جدید است دولتسوم مسئله 
 داری سرمایهآمریکا در نظام  ستیامپریالی هژمونیدر واقع واکنشی بود به تضعیف  به مدد میانجی های مختلف

ین ابزار حفظ و تقویت هژمونی از دسـت رفتـه تر سیاست آمریکا در خاورمیانه یکی از مھمفعال بودن  .جھانی
کنترل بر بخش عمده سرمایه مالی جھانی، : بر سه محور اصلی استوار استدر نظم جھانی آمریکا  سلطه. است

فوق به وضعیت خاورمیانـه وابسـته حفظ هر سه ابزار . نظامیهژمونیک کنترل بر منابع اصلی انرژی و قدرت 
دولت استعماری اسراییل پادگان نظامی آن است و عربستان، امارات و بحرین هم هژمونی منابع انرژی . است

بـه دهـد  مـی کنند و هم حفظ دالر به مثابه ارز مبادالت جھانی که بـه امریکـا اجـازه می را برای آمریکا تضمین
فقط این جاری گذاری  سرمایهتریلیون دالر  ٣از این بگذریم که بیش از . دخرج مابقی دنیا دائما دالر چاپ کن

تواننـد بـه  مـی که هـر سـالهای  تریلیون دالر سرمایه ١و چیزی بیش از  سه کشور در موسسات مالی آمریکایی
ارتجـاعی هـای  مخـارج بسـیاری از پروژه. حفظ هژمونی مـالی آمریکاسـتمھم گردش بیندازند یکی از منابع 

 دسـت نشـاندههـای  همین دولت توسطبلکه در جاهای دیگر نیز  خاورمیانه در فقط نه البتهامپریالیزم آمریکا 
لطماتی است کـه بـه  تجزیه عراق و سوریه یکی از بزرگترینامپریالیستی شکست پروژه اما . شود می پرداخت

علیـه دولـت ایـران را های  شکسـت فشـارشده است و دولت ترامـپ بایـد در تالفـی ایـن این محاسبات وارد 
میلیـارد دالر  ٤٠٠مشاهده کردیم چگونه پـس از سـفر ترامـپ بـه عربسـتان سـعودی و عقـد . افزایش دهد

امـل را در منطقـه وکسـانی کـه ایـن ع. قرارداد دست عربستان برای رهبری این فشار باز گذاشته شده است
همـین های  گ کردن آن نقش دارند خود در واقع  آلت دسـتگیرند و یا به نحوی از انحا در کم رن می نادیده

 قـرارنمـا  چـپهـای  نیروبرخـی طلبـان، مجاهـدین و حتـی  سلطنتکالنی که در اختیار های  بودجه. اند سیاست
ایران تبلیغ مـی کننـد  مردم به اسم جریانات این خادمین کهارتجاعی های  مابه ازای خود را در شعار گیرد می

باور کنـیم کـه آمریکـا ای  اوج حماقت سیاسی در این است که بخاطر مخالفت با خالفت خامنه .نشان می دهد
. تواند راسیسم خود را مخفی سازد نمی مردم ایران از فاعشددر ترامپ حتی خواهان آزادی در ایران است؟ 

مـی فراموش  ، امااندبرخاسته  مبارزهبه علیه رژیم استبدادی " عاقبت" تبریک می گوید که مردم ایران بهاو 
سلسله مراتب شیعه قـرار ارتش شاهنشاهی و سازمان امنیتش را در اختیار این امپریالیزم آمریکا بود که  کند
انقالب مشروطه مردم ایران از  .دنمردم و انقالب شان را سرکوب کنهمان  د ونشوسوار  ٥٧بر انقالب  تاداد 

از بـرده داری دفـاع  هنـوز حامیان فعلی آقـای ترامـپ نیاکانزمانیکه  .تا کنون علیه استبداد مبارزه کرده اند
  . میکردند
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درسـت  "در دفاع از جنـبش مـردم ایـران"منابع وابسته به آمریکا ای  تصادفی نیست که سیل تبلیغات رسانه
در خاورمیانـه بھترین بـدیل آمریکـا . گیرد می برجام صورتتعلیق گیری در ارتباط با  تصمیمچند هفته قبل از 

پیشگی رژیم آخوندی شـرایطی را  جنایت و ترامپ فروپاشی کامل اجتماعی در ایران استبویژه تحت ریاست 
از این باالتر که در  خیانتیچه . رنگ کرده است کمامپریالیستی را  پروژهایجاد کرده است که قباحت هرگونه 

ای  چنین شرایطی مزدوری برای اسراییل و عربستان سعودی را زرنگی سیاسی بنامیم؟ اما ایـن دقیقـا پدیـده
نیروهای مـدعی سوسـیالیزم و برخی است که ما اکنون نه فقط در بین طرفداران ضد انقالب سلطنتی که حتی 

  . کنیم می کمونیزم نیز مشاهده

اگر بدیل دموکراتیک و انقالبی از سیاسی جامعه ما نھفته است اند قالب نیست که در چشمبنابراین این فقط ان
احتمـال کش بین این نیروهای ارتجاعی داخلی و خارجی منطقه شکل نگیرد در کشم در ایران وسوسیالیستی 

داری  سـرمایهو تا دنـدان مسـلح گانگستر های  و تبدیل ایران به محل رقابت نظامی باند جامعهفروپاشی کامل 
کدام یک از مفسرین ما حتی سه سـال . که بدیل های انقالبی داخلی و خارجی نیز به همان اندازه واقعی است
  پیش وضعیت فعلی سوریه را پیش بینی می کرد؟

 

قـاتی و نیروهـای ارائه شده توسط ناظران داخلـی و خـارجی در مـورد پایـه طبهای  و روایتها  براساس مشاهدات و فاکت ٢
توان مطرح کرد؟ با توجه به دامنه و گسـتردگی  می  می را یيها و گمانه زنیها  اجتماعی درگیر در اعتراضات اخیر چه حدس

و بویژه در مقایسه با جنبش سبز  ...قومی و مذهبی وهای  جغرافیایی و محصور نبودن حرکت اخیر در چارچوب برخی مولفه
و بعضـی نیـز درجهـت  انـد قـرار داده اعتـراض اخیـر را در قالـب مفهـوم شـورش کـور شـهری توان گفت؟ برخـی می  می چه

گاهانـه و  مخالف، با اتکا به وجه سلبی اعتراضـات، بـه کـارگیری ایـن مفهـوم را غلـط دانسـته و آن را در راسـتای تخطئـه آ
گاهانه حرکت اخیر    نظر شما در این زمینه چیست؟. داند می  می ناآ

 

این اعتراضات بـود امـا خـود ایـن اعتراضـات و ترکیـب های  تشریح زمینهم برای توضیح داداال نکاتی که در ب
ایـران بـا بحـران داری  سـرمایه. فعلـی توضـیح داد اقتصـادینیروهای اجتماعی آن را باید بر اساس وضـعیت 

شد به مراتـب فراتـر رفتـه  ٥٧ انقالب ساز زمینهکه  ١٣٥٥آن از بحران  و گستره روبروست که عمق وخیمی
جھـانی داری  سرمایهبیکاری و فقری که در . شود می فقط بدتر و بدتر بلکه رداین بحران اما تازگی ندا.  است

همه جا گیر شده است در ایرانی که نزدیک به دوسوم منابع اقتصادی آن صرف نگھـداری خالفـت اسـالمی و 
آمـار موجـود تعـداد  ین تر کـار محافظـهمطـابق . ایادی و انصار آن شده است هر روز شدیدتر نیز خواهد شـد

 ٥٧بـه سـه برابـر تعـداد قبـل از انقـالب  میلیون یعنی نزدیک ١٣به تخمین ها در کمترین تھیدستان شھری 
از قربانی کردن فرزندان خود نیـز  ولی فقیهکه به خاطر حفظ رانی اخو آدمو در کنار آن  تعداد . استرسیده 

بـه نـان شـب هـم دسترسـی  نفـردر شرایطی کـه میلیـون هـا . میلیون رسیده است ٦ به بیش ازابایی ندارند 
تظاهرات  های ویدئواگر به . فریبی مشغولند مردمو  چپاول اموال عمومیه ببیش از یک میلیون آخوند ندارند، 
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و . کنید نزدیک به یک سوم شان عمامه به سردارند دقتدر طرفداری از رژیم " لیونییم"به قول رژیم  اخیرِ 
برابر شود هنوز زیر خـط فقـر  ٣هزارتومانی کارگران که حتی اگر  ٨٠٠های  که حقوق است این در شرایطی

زنند و فعالین کارگری نظیـر رضـا شـھابی را بـا  می کنندگان را شالق اعتراضو . شود نمی پرداختها  است ماه
خطر و  اند تاراج شدهکارمندان دولتی  بازنشستگِی های  صندوقبسیاری از . بندند می زنجیر به تخت بیمارستان

حساب  بی موسسات مالِی . جدی تبدیل شده استای  کوتاه مدت به مسئلهدر ها  سایر این صندوقورشکستگی 
وشگفت انگیز ـ  اند مثل قارچ در همه جا روییده نولیبرالی آقای احمدی نژادهای  و کتابی که به شکرانه برنامه

نظـام بـانکی .  انـد مالخـور کردهمردم را های  اندک اندوخته قدس رضوی ـ  آستان و مشھد در همه جا تر از 
هـای  در واقع داراییبانکی های  ٪ دارایی٤٥بیش از  که شود می تخمین زده. کستگی استشال ورحکشور در 

کـه عمـدتا بـه دولـت و آقازادگـان تشکیل مـی دهنـد هایی  وامرا ٪ اموال غیر منقول و مابقی ١٥سمی هستند، 
موسسات مالی را نجات دهد اگر دولت بخواهد . کم در آمدوام های و در نتیجه  اند خالفت اسالمی اعطا شده

وعده برای فریب مردم  و هنوز بسیاری از این موسسات. بیش از نصف بودجه ساالنه کشور را خرج کندباید 
موسسـه مـالی ورشکسـت  ١٠بـیش از تـا کنـون  ریاست جمھـوریاز انتخابات اخیر  بعد .دهند می ٪ سود٣٠
٪ است و میزان ١٢ باالیهنوز رسمی نرخ تورم . استمیلیون نفر از بین رفته  ١بیش از های  و سپرده اند شده

. داردبیکـار  ی کشوری در دنیا به اندازه ایران تحصیل کـردهکمتر . ٪ رسیده است٤٠بین جوانان به بیکاری 
فقـط در مـاه ٪ کـاهش داشـته اسـت و ٧٠عمرانی کشور در سه ماه گذشته های  به گفته بانک مرکزی بودجه

٪ مـردم ایـران ٧٠بـزودی  اینکه دردآورتر از همهو . نزول کرده است٪ ١٠گذشته ارزش پول ایران بیش از 
، هسـتندباشـان صـفوی  شایسـته قـزلهای  آخوندهای ما که از همـه لحـاظ مقلـد. حتی آب هم نخواهند داشت

  . را حفظ کنند صفویه سیستم آبیاری اند حتی نتوانسته ،ساختند می که از جمجمه مناره هایی همان

روبروسـت و کـوچکترین عالئمـی مبنـی بـر  وحشـتناکیایران با بحران اقتصادی  دهد که می شواهد باال نشان
دولت هنوز نتوانسته است از موسسـات . شود نمی دیده شته باشدحلی برای رفع آن دا راهاینکه دولت روحانی 

های  این بحرانی است که بسیاری از الیه. ٪ مالیات اخذ کند١خوری آقایان حتی  عریض و طویل دزدی و مفت
البتـه در . دهـد مـی ات اخیـر بخـوبی ایـن پدیـده را نشـانتظـاهر اجتماعی گیرد و ترکیب می طبقاتی را در بر

اسـاس و بر شده است اما در مجموع نیز ای  ویژههای  مسائل و مشکالت محلی مسبب ترکیبها  بسیاری شھر
تھیدسـتان عمدتا متشکل از توان گفت جنبش اعتراضی  می که تا کنون در دست استای  پراکندههای  گزارش

 شـاید بخـش عمـده را تھیدسـتان شـھری تشـکیل. ه اسـتبود، بازنشستگان و جوانان بیکارشھری، کارگران 
بورژوازی شھری بود و از این  خردهالیه های میانی و فوقانی  کم رنگ گیر است حضور چشمآن چه . دادند می

تفاسیر متفاوتی از این عدم حضور ارائه شـده اسـت امـا بـه . بسیار فرق داشت ٨٨لحاظ ماهیت آن با جنبش 
کـه قبـل از  ،یل عمده این بود که از آن جا که آغاز اینگونه اعتراضات علیه گرانی و بیکاریدالیکی ازنظر من 

در واقع تحریکات جناح بازنـده انتخابـات  ،پس از انتخابات شروع شدموج اعتراضات اخیر و تقریبا بالفاصله 
برخـی از مضافا به اینکه شـاید . دیدند می بود که اکنون روحانی را رقیب اصلی در مسئله جانشینی والیت فقیه

راه شان  طبقاتیکنند و یا به خاطر ماهیت  نمی هنوز عمق بحران فعلی را درک ی خرده بورژوازی شھریها الیه
 ٥٧یاد داشته باشیم که انقـالب ه ب. دانند می و حکومت روحانی ئیحل آن را در ادامه حمایت از دولت بورژوا
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تھیدستان شھری آغاز شد و در آن دوره هم در ابتدای کار خرده بورژوازی شھری های  نیز نخست با شورش
  . حضور نداشت

تھیدستان شـھری در ایـران . کورندهایی  غلب شورشتھیدستان شھری بنا به ماهیتشان در ابتدا اهای  شورش
هرچند امروزه کم و بیش با کارگران بیکار یکی شده اند هنوز عمدتا در الیـه هـای پـایینی خـرده بـورژوازی 

یـا بایـد بـه این گونه الیه های اجتماعی .  روستایی ریشه دارند و بنابراین نمی توانند بدیلی از خود ارائه دهند
بـه داری و در شـرایطی کـه نـه رهبـری کـارگری و نـه بـورژوایی  سـرمایهیا  جلب شوند وبدیل سوسیالیستی 

 ٥٧درواقـع شکسـت انقـالب . مانند می کور باقیهایی  در حد شورش تبدیل نشده اندواقعیت عملی و سیاسی 
اجـازه داد کـه را در دست بگیرد و دقیقا آن جا رقم خورد که طبقه کارگر نتوانست رهبری تھیدستان شھری 

. بـه آلترنـاتیو ارتجـاعی جلـب کنـدخـرمن  سربا وعده های رهبری مذهبی کم و بیش اکثریت عظیم آنان را 
در شرایط فعلی نیز چنانچه . استوار بودها  ضربت ضد انقالب در چند سال اول  بر دوش همین الیههای  گروه

د داشـت و نـجز این نخواهای  آیندهنشان دهد  تھیدستان شھریو نتواند راه را به  بدیل کارگری شکل نگیرد
  . د شدنضد انقالب بعدی خواهو گوشت دم توپ عاقبت آلت دست 

 ٥٠دهـه نیمـه دوم های  اتفاقا در مقایسه با شـورشاخیر اعتراضات  ،باید گفتاز این ارزیابی کلی گذشته اما 
اجتماعی در ایران دیگر توهمی به آخوندها های  ین الیهتر حتی پاییناوال نشان داد که . نبود" کور"چندان هم 

و نیروهـای نظـامی و نفرت همگانی از دستگاه خالفـت  توده ها ترین جنبه اعتراضات بارزمھمترین و . ندارند
 تـاریخی آینده که نوید آزاد شدن جامعـه مـا از نکبـتو این خود نشانه مثبتی است از انقالب . انتظامی آن بود

جبـران خواهـد شـد و  ٥٧با رها شدن مردم از دست دستگاه مذهبی تمام شکسـت . آخوندیزم را در بر دارد
ضـد ها  بیشـترین شـعار. انقالب ایران بزرگترین قدم در راه حل تکـالیف تـاریخی خـود را بـر خواهـد داشـت

از لحاظ سیاسی نیز از همان ابتدا . بودای  شان و بویژه شخص خامنه خالفتتگاه و دس ، سپاه پاسدارانها آخوند
رفرمیـزم کجدار و مریز در شعار های توده ها نبود و توهم به برخورد . با خواست سرنگونی وارد میدان شد

 کمتـرحکـومتی را هـای  و این نیز احتمال منحرف شـدن آن توسـط جناح .از باال دیده نمی شد و راه حل های
یعنـی  ان و زحمتکشـان بـودکـارگرهای  از جـنس خواسـت بیشـتر آنهای  و از همـه مھمتـر خواسـت. کند می

تحوالت مھمی اسـت کـه در جامعـه ایـران در های  اینھا هر سه نشانه. داری سرمایهضدطبقات باال و ضد نظام 
تواننـد بسـیار رادیکـال و  مـی در ضـمنها  فراموش نکنیم که این الیـه. دوران جمھوری اسالمی رخ داده است

با سرنیزه سرکوب شد در تمام دوران  نخست ها این الیههای  در انقالب قبلی نیز هرچند شورش. مبارز باشند
بنابراین اگر طبقـه کـارگر بتوانـد خـود را بـه مثابـه طبقـه . در صحنه حضور داشتند ٥٧تا  ٥٥بحران انقالبی 

ای  میلیـونی رزمنـدههـای  توانـد بـه پشـتیبانی توده مـی ا رهبـری کنـدسازمان دهد و مبارزه علیه نظام حاکم ر
اما اگر نتواند، جریانات پوپولیستی و شبه فاشیستی هیات حاکمه نیز مـی تواننـد اینھـا را بـرای  .امیدوار باشد

  . بسیج کنند سلسله مراتب شیعه گرفتن قدرت از 

 

چگونه باید تحلیل و ارزیابی کرد؟ این سوال از چنـد جهـت مهـم  نمود و تجلی شعارهای ارتجاعی در  اعتراضات اخیر را- ٣
متفـاوت هـای  و نیتهـا  بـا انگیزه) هـا چـپطلب و چه برخی  اصالحچه جریانات (ونیز افرادها  و طیفها  برخی گروه: است
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لبته از سوی دیگـر آن تاکید دارند و ا از) حال چه با بیان آشکار و چه ضمنی(گیری کنارهبرماهیت غیرمترقی جنبش و لزوم 
خطـر ایـن شـعارها در  خوشبینانهنگاه  ای هم وجود دارد که چندان نگرانی از این بابت ندارد و معتقد اسـت برجسـته کـردن 

مـادی و سیاسـی پدیدآورنـده و تقویـت کننـده های  اتفاقا اینجا به نظرم باید بیشتر به بسترها و زمینـه. این مقطع غلط است
جریانـات دسـت راسـتی و مرتجـع خـارج از داخلی این شعارها پرداخ ت یعنی به جای منتسب کردن شـعارهای ارتجـاعی بـه 

  .در این زمینه بیان کنید خود را نظرلطفا .به عوامل درونزا پرداختبیشتر  ،ایران

  

ایـن رژیـم هـای دیگـر رژیـم در قیاس با تمام . اوال این رژیم روی تمام جنایتکاران تاریخ را سفید کرده است
مبارزات و مقاومت مـردم ایـران تـا کنـون نبـود اطمینـان  چنانچه .ارتجاعی ترین رژیم موجود در جھان است

در نتیجـه ایـن . شدند می تر کش آدمو  تر یعین باندهای داعشی نیز ارتجاتر داشته باشید اینھا حتی از جنایتکار
ضد انقـالب قبلـی، امپریـالیزم و حتـی  مطلوب ارتجاعیهای  کامال قابل فھم است که چرا برخی از مردم شعار

اتفاقا آن چه قابل تحسین است هشیاری سیاسی . را مقبول بدانندعربستان سعودی هیات حاکمه عصر حجری 
طـور  همـان. اند مردم ایران است که علیرغم این رژیم قرون وسطائی فوج فوج به طرف ارتجاع خارجی نرفته

چھـار رود کـه  می خطر آن ،انداخت ـ بازاری من ضد انقالب آخوندیمحمد رضا شاه مردم را به دا جنایاتکه 
و شـرایط را بـرای تبـدیل  بینـدازدامپریالیسـتی مردم را به دامن ضد انقالب  اکنون والیت فقیهحکومت  دهه

بایست علیـرغم ایـن مسـئله بـا  می همان طور که در آن دورهاما  .ایران به لیبی و سوریه و عراق فراهم سازد
و بزرگتـرین اشـتباه و در مـواردی خیانـت جریانـات بـه اصـطالح مترقـی کـردیم  مـی ارتجاع آخوندی مبارزه

نیـز علیـه خطـر ضـد انقـالب بعـدی امان با این رژیم  بی در کنار مبارزهامروزه هم باید روی از آن بود،  دنباله
خود را  کاریامپریالیزم جنایتهای  وطئهرژیم خالفتی به بھانه ت. کند می ارتجاع ارتجاع را تقویت. هشدار بدهیم

 پیـادهرا خـود  تر ضدبشـریهای  ضد بشری بودن رژیم والیت فقیه توطئـهکند و امپریالیزم به بھانه  می توجیه
  . امپریالیزم و رژیم دو چیز جدا نیستند یکی در دل دیگری است .کند می

نبایـد بـه  انـد الزاما درست نیستند امـا قابـل فھمبدهند که هایی  شعارها  که ممکن است تودهواقعیت  ثانیا این
طرفـداری از های  شـعار. باشد که نیروهای ارتجـاعی بـه اسـم مـردم میدهنـدهایی  پوشی از شعار چشممعنای 

و یا مخالفت با مقاومت مردم فلسطین علیـه جنایـات صـھیونیزم راسیستی و شوینیستی شعارهای سلطنت و یا 
نیز و ایادی آمریکا، اسراییل و عربستان سعودی در ایران  داخلی روهای ارتجاعیکند که نی می در واقع اثبات

سـت ها  اسـت کـه سـالهـایی  تالشاین دنباله و  اند همداخله کردک ددر این اعتراضات به درجاتی ـ هرچند ان
و پوشـاندن توطئـه انقـالب مخملـی در . دهند می در ایران انجامانقالب مخملی های  زمینهبرای فراهم ساختن 

به صرف نباید به اعتقاد من به هیچ وجه . کاری است که سالھا برنامه ریزان آن در ایران انجام داده اندایران 
و از آن . و یـا آن را نادیـده بگیـریمتوطئـه بگـذریم از این  مخفی می شود "عوامل خارجی" پشتاینکه رژیم 

است از روی ناآگاهی اولیه این اعتراضات صرفا ها  یک از این قبیل که این شعاررومانتهای  بینی خوشبدتر با 
 مردم نفرت عمیق و اند و یا حتی به شکلی غیر مستقیم در واقع مثبتو با پیشرفت جنبش از بین خواهد رفت 

  . مخفی سازیمدر واقع خطرات ضد انقالب بعدی را  هندد می از دستگاه آخوندی را نشان
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به چه دلیـل بایـد تھیدسـتان شـھری . نامم می روم و خود این گونه تفسیرها را نیز مشکوک می فراترمن حتی 
را تکرار کنند کـه خواهـان عـدم مداخلـه ایـران در عـراق و سـوریه و لبنـان و شیخ سلمان نتانیاهو های  شعار

خارجی نیـز بـاز در داخلی و ایادی ارتجاع  .از این گونه اعتراضات دیر یا زود دوباره خواهیم داشتهستند؟ 
را از آن هـا  قا باید از همین ابتدا به مرزبندی با اینھا پافشاری کنیم، صفوف خـودااتف. آن مداخله خواهند کرد

بـر . ارتجاعی مخلـوط شـوندهای  با این توطئهها  برحق تودههای  و به هیچ وجه اجازه ندهیم خواستجداکنیم 
جمعـا ش در لبنان، سوریه، عراق و یمن مخارج رژیم آخوندی در مداخالت ،ستیامپریالیهای  اساس حتی تخمین

٪ همـان بودجـه بـه ٦٠در حالیکه . دولت٪ بودجه ساالنه ٢یعنی کمتر از . دالر است میلیارد ٦در سال حدود 
صـرفا هـا  مشـکالت اقتصـادی تودهپـس . شـود مـی در خود ایران واریـزای  حساب خالفت اسالمی آقای خامنه

پـروری در  داعشکشی و  آدمدالر فقط خرج  میلیارد ١ای  هفتهعربستان سعودی . نیست میلیارد ٦ اینبخاطر 
قحطـی و  میلیون نفر را جلوی چشمان ما در خطـرها جنگ عربستان علیه یمن بیش از ده . کند می خاورمیانه

دالر فقـط  میلیـارد ٦و در عین حال انگشت گذاشتن به این  این واقعیتنادیده گرفتن . فرو برده استمرگ 
برای  سازی زمینهو یا و افشا نکردن این توطئه تبلیغاتی امپریالیزم در خاورمیانه . رسد و موساد می به عقل جن

به اصطالح چپی ما نیـز ایـن گونـه های  جالب است حتی بسیاری از گروه. تواند کار ایادی آن باشد می فقطآن 
هسـتند کـه همکـاری بـا نھادهـای هـایی  اینکـه اتفاقـا همـه هـم همان تر و جالـب. کننـد می توجیھات را تکرار

بـه تفسـیرهای آن اگـر مـثال . دانند نمی ا نیز کار قبیحیویا کمک مالی گرفتن از آن ر یم امپریالیستی علیه رژ
هیات حاکمه آمریکا های  ین جناحتر رتجاعیعلیه ایران با ا" تریبونال بین المللی"که در به اصطالح هایی  گروه

همکاری کردند و یا کسانی که نقش دالل برای نھادهای به اصطالح کارگری امپریالیزم را درجنبش کـارگری 
یعنـی نشسـتن در کنـار ها  گویند بھا دادن به ایـن توطئـه می خواهید دید همگی، کنند دقت کنید می ایران ایفا

  !رژیم

گرسـنگان و بیکـاران ایـران  و واقعـی به هیچ وجه به این معنی نیست که جنبش اعتراضـیاین تاکید کنم اما 
حتی اگر کامال تحت رهبری جریانات ارتجـاعی داخلـی و خـارجی . را زیر سوال ببریمداری  سرمایهعلیه رژیم 
ا حمایـت از بـفقـط  .ی سـتمدیده باشـیمها  هاست که همراه با توده سوسیالیستاین وظیفه همه ما  .بوده باشد
بعـالوه جـز در چنـد . شـان انتقـاد کنـیم نادرسـتهای  تـوانیم از شـعار می تشانامبارزشرکت در و ها  خواست

توطئه هـای کامال ها  واقعی تودههای  و خواست. کمتر دیده شدها  تظاهرات یکی دو روز اول از این گونه شعار
هـیچ کـدام از . الشعاع خود قرار داد تحتدرون حکومتی و یا ارتجاع خارجی را های  جریانات وابسته به جناح

هـا  ابتکـار خـود تودهتا چه انـدازه ها  توانیم قضاوت کنیم این شعار نمی نبودیمها  که در کف خیابان با تودهما 
جاسوسی امپریالیستی های  نقش دستگاه. باید هشیار باشیمبگویم قصد من این است که . بود یا ابتکار دیگران

د دائما هشدار داد و اجـازه بای. اوکراین، لیبی و همین سوریه را بخاطر بیاوریم. ایم در انقالبات مخملی را دیده
  .  خطر آن را نادیده بگیرندها  قوام بگیرند و یا توده نددر جریان اکه واقعا هایی  چنین توطئه نداد

توان درک کرد چرا تـوده خشـمگین  می .نیز اشاره کردها  و آتش زدنها  به مسئله خشونت مثال توان می اینجا
را نادیـده هـا  اما آیـا بایـد بـه ایـن خـاطر نقـش آژان پرووکاتر. زده باشدها  ممکن است خود دست به این کار

توان مشـاهده کـرد تعـدای از کسـانی کـه دسـت بـه آتـش  می موجودهای  ویدئوتا از سه مثال در دو  ؟گرفت
مشـاهد و از نزدیـک  داگر آنجا نباشی البته. یک رنگ و یک شکلی پوشیده بودندهای  زدند لباس یم ها سوزی
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شناخته شده نیروهای امنیتی پلیسی اسـت کـه  ترفندهایاما این مثال یکی از  دکنیبافی  تئوری دیتوان نمی نکنید
رژیـم عناصـر آژان  پلیسـِی بـرای اینکـه نیروهـای . شـود مـی و در بسیاری کشورهای دیگر هم استفاده شـده

استفاده تبلیغاتی رژیـم . باید یک نشانه مشخصی داشته باشند پروواکاتور خودشان را به اشتباه دستگیر نکنند
در داخل و در سطح بین المللی از اینگونه عملیات برای توجیه سرکوب بعدی احتمال اینکه اینگونه تحریکات 

 .  سازد می را قوی هکار خودشان بودها  به آتش زدن

 

بحران و اعتراضات اخیر دقت و توجه به مسئله مهم امپریالیسم و مداخالت خـارجی را بـیش از پـیش و دوبـاره مطـرح  - ٤
خروجی این تحلیل .بخشی از چپ با دستگاه تحلیلی خاص خود به پررنگ کردن نقش مداخله خارجی مشغول است. ساخته

اش همـواره منـتج بـه  افراطـینگاهی کـه در حالـت .دارد 57شباهت بسیاری با نوع نگاه برخی جریانات چپ مقطع انقالب 
ولع نیروهای  البته از سوی .مختلف شده استهای  ایستادن در کنار رژیم به شیوه با فـرض (طلب  سرنگونیدیگر اشتیاق و 

فعـال کـاری بـه (همراه است با نابینایی و عدم حساسیت نسبت به مداخله امپریالیستی) سالمت و صداقت و عدم وابستگی
وهم هر نوع نگرانی در ایـن بـاره را بـه تـو ) بگیران راست و چپ نیروهای امپریالیستی نداریم مواجبخواران و  جیرهحساب 

  شیوه برخورد صحیح در این زمینه کدام است؟. دهد می  می توطئه و یا جانبداری از رژیم نسبت

  

و طـرح مطالبـات واقعـی آن هـا  سازماندهی توده و ارتجاع داخلی بھترین راه مبارزه با ترفندهای امپریالیستی
راه بـر تولیـد و توزیـع بھتـرین  کـارگری برای حقوق دموکراتیک و کنتـرلها  گسترش مبارزات توده. هاست

 های  نیروهـای ارتجـاعی همـواره پشـت شـعار. از هـر نـوعی کـه باشـند. ارتجاع استهای  خنثی کردن توطئه
تاکیـد بـر ایـن بـدون  سیاسـیسـرنگونی رژیـم  بنابراین شعار. شوند می از باال مخفیهای  حل راهمحتوی و  بی

بعد از سرنگونی تحقق یابد دقیقا ترفندی بود کـه باید گفتن چگونگی این سرنگونی و آن چه دونکته و بدون 
ــردم را داد ــب م ــه ضــدانقالب امکــان فری ــز ب ــی نی ــین. در انقــالب قبل ــو خــالی و گنــگ های  شــعار همچن ت

، جمھـوری تـوده ایمثـل انقـالب دموکراتیـک که متاسـفانه بـر چـپ ایـران نیـز حـاکم اسـت بورژوایی  خرده
و هم  ی ایرانیشعار محبوب هم احمدی نژاد و هم ناسیونالیست ها" (جمھوری ایرانی"موکراتیک و یا بدتر د

شعار های به اصـطالح یا  و .همواره جاده صاف کن ضد انقالب سرمایه داری بوده اند) صھیونیزم و امپریالیزم
اجازه داد بخـش  آخوندهاهمان شعاری که به یعنی  "!وابسته را ملی کنیدهای  سرمایه"از قبیل  شان' طبقاتی"

بورژوایی حتمـا ایـن بـار بـا  خردهرادیکالیزم . چپاول کنندعمده ای از شرکت های سرمایه داری زمان شاه را 
نظام امپریالیستی چیزی نیست جز نظام سـرمایه ! را ملی کنید به میدان خواهد آمد یآخوندهای  شعار سرمایه

بایـد پـس . امپریالیستی در ایران چیزی نیست جز مبارزه با سرمایه داری در ایرانداری جھانی و مبارزه ضد 
فقدان این . را هدف گرفت و هم بر حل همه تکالیف دموکراتیک انقالب تاکید کردداری  سرمایهکل نظام هم 

نـه تنھـا بـود و ایـن کمبـود  ٥٧استراتژی و برنامه انقالبی منتج از آن مھمترین کمبود چپ در مقطـع انقـالب 
جنبشـی فقط هنگامی که چپ ما . iعمیق تر شده است و گذشت زمان بلکه با تغییر واقعیت کماکان ادامه دارد

اغلـب ما چھار دهه پس از تجربه انقالب قبلی هنوز ا ،می افتدانقالبی به یاد برنامه توده ای می شود  اعتراضی
ریشه اصلی تفرقه و تشـتت . قبول نداریماستراتژی و برنامه انقالبی را  سریع و تدوین جدی ضرورت بحث ما
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هر گروهی یک سری شعار ها و  .همین کمبود استدر در وهله اول  و بعالوه عامل اصلی بقا و توجیه آن چپ
کشـور و آن کشـور و ازایـن ایـدئولوژی و آن ایـدئولوژی بـه از این  ،تجربهو آن  تجربهمطالبات را که از این 

عمده کرده است و حتی حاضر به فکر کردن در باره آن نیسـت تـا چـه رسـد  برای خودش عاریت گرفته اند
  . دامن زدن به بحثی در سطح کل جنبش

تضمین نقش عمده برای کارگران . نیز بسیار اهمیت دارد و اجتماعی بندی نیروهای طبقاتی صفروشن کردن 
بـه نیروهـای بـورژوایی اجـازه نخواهـد داد با ماهیت طبقاتی روشـن و زحمتکشان و ارائه شعارهای حکومتی 
انقـالب را منحـرف مخفـی سـازند و  انـهطلب سـرنگونیرادیکال و های  هدف حفظ دولت بورژوا را پشت شعار

شوراها به جای شعار روشن حکومت  دموکراتیک و یا حتی جمھوری گنگی مثل جمھوریهای  مثال شعار؛ کنند
اگــر از همــین امــروز بــرای سراســری کــردن جنــبش کــارگری حــول یــک ســری . کــارگران و زحمتکشــان

مورد قبول و قابل فھم برای همـه کـارگران و زحمتکشـان باشـد تـالش نکنـیم و بـدین اولیه که های  خواست
زحمـتکش و تھیدسـتان شـھری بـه هـای  جنبش کارگری را برجسته نسازیم باز هم توده وسیله نقش مرکزی

گنگی خواهند رفت که عاقبت همان بال را بر سر ما نازل خواهد کـرد کـه در انقـالب پیشـین های  دنبال بدیل
  . دچارش شدیم

شعاری که بتوانـد  .یهرژیم والیت فق تا سرنگونی امروزاز همه مھمتر شعار سیاسی مرکزی جنبش است از  اما
 بـورژوازیتوانیم حول شعار حکومتی بـا  می طبعا ما نه. را متحد کندداری  سرمایهنیروهای دموکراتیک و ضد 

امـا پیرامـون . شـعار حکـومتی خودمـان را آبکـی کنـیمبه خاطر وحدت بـا آنـان توافق داشته باشیم و نه باید 
ترفندهای ارتجاع برای تحمیل حکومتی دیگر از باالست خواست مجلس موسسان که راه اصلی پیش گیری از 

جـدا و حتی الیه های دموکراسی طلـب را از رهبـری بـورژوازی  می توان اکثریت عظیم توده ها را متحد کرد
بـه . اسـت تر از هر زمانی حیـاتیاکنون طرح این شعار و شناساندن آن به تودها و محبوب ساختن آن . ساخت

 اجازه ندهیم که حتی بعد از انقالب پیروزمنـد حکـومتی را از بـاال بـه انقـالب تحمیـل  م بورژوازی و امپریالیز
  ii!کنند

  

مشـابه آتـی و های  وضعیت و توان و نحوه مداخله نیروهای چپ و همچنین طبقه کارگر درشـرایط فعلـی و نیـز وضـعیت - ٥
درجهت اثرگـذاری کـدام اسـت؟ چـپ و نیـروی  اصلی این نیروهاهای  و ضعفها  کنید؟ کاستی می نزدیک را چگونه ارزیابی

کنون چگونه قادر به مداخله و کنشگری خواهـد بود؟شـرایط و گزینـه مطلـوب امـروزی بـه نسـبت هـای  و امکانها  مترقی ا
چه چیزهاهای  دوره  ی است؟ یقبل در جهت مداخله موثر برای چپ 

 

اوال در تمـام ایـن . نیروهـای چـپ اسـتبرجسته ساخت وضعیت اسـفناک وقایع اخیر که دیگر  یکی از نکات
در  کـاملیهـای  البتـه گزارش. چپ چندان خبری نبـودهای  تظاهرات شاید با استثنای دانشگاه تھران از شعار

ویدئوهای موجود و سایر شـواهد د بود، اما بر اساس ناحتماال قدری ذهنی خواه انو مالحظاتم یستن دسترس
تظـاهرات و های  شـعار. چپ چندان خبـری نبـودجریانات یابان از گفت در کف خباید موجود های  و گزارش
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هر لحاظ که به این قضیه نگاه دهد که از  می این اعتراضات نشاناز  جریانات چپهای  واکنش بعدی و تفسیر
 و شده تر تاثیر و نفوذ آن کم یتشهم در کل. است ٥٧کنید وضع چپ به مراتب بدتر از دوران قبل از انقالب 

مضـافا بـه اینکـه اغلـب اطمینـان بـه شـعار هـای قبلـی . استاز سابق  تر پایه بی همو  تر هم به مراتب پراکنده
  . خودشان را نیز از دست داده اند

 ١٠٠امـروزه نزدیـک . شـده اسـت سـازی فرقـهتبدیل به کارخانه عمال  ٥٧چپ ایران بعد از شکست انقالب 
 از آن چیـزی کـه الزم اسـت و یکـی از یکـی تـر دورو  تر سکتاریسـتیکـی از یکـی  .اند گروه مدعی پیدا شده

بسـیاری . بی اصولی، عقب گرد تئوریک و دنباله روی از حوادث بیداد می کندبه عالوه . و محفلی تر تر پایه بی
یست حداقل در حرف قبول داشت امـروزه بـه شـکلی یکه قبال حتی چپ استالینیست و مائو خط قرمزهاییاز 

شـد امـروزه جاسوسـی  می اگر در آن دوران همکاری با امپریالیزم بزرگترین گناه تلقی. شوند می آشکار نقض
جریانـات از ای  بخش عمده. شود می با افتخار زرنگی نامیدهبرای آمریکا و اسراییل و حتی عربستان سعودی 

گشـایان  راهیا به انقالب افتادند امروزه ضدبه بھانه ضدامپریالیست بودن خمینی دنبال  ٥٧نقالب اکه در  چپ
. اند داخـل خـود رژیـم تبـدیل شـده ارتجـاعی جریانـاتهای  دنبالچـهبـه امپریالیستی در ایران و یا های  پروژه

آن ای  از هیچ یـک از اشـتباهات عمـده تئوریـک و برنامـه اند جریانات انتقادی آن دوران نیز هنوز نه توانسته
به بسیاری از رفقا بـر  .خود را به روز سازندداری  سرمایهدوران درسی بگیرند و نه در ارتباط با شرایط فعلی 

نفـره صد خواهد خورد اما واقعیت این است که در شرایطی که بحران انقالبی در راه است حتی از یک گروه 
وضـعیت  درتوصـیف. ت برخوردار نیسـتیمکه واقعا بتوان گفت معرف سوسیالیزم انقالبی در دوران فعلی اس

و  که معنایی جز چپ منفرد" چپ مستقل"داخل کشور و یا  قانونیاسفناک ما همین بس که اکنون مارکسیزم 
بخـود اگـر . رسد می به نظر تر و واقع بین تر معقول موجود چپهای  سازماناز ای  از بخش عمده ندارد بی اثر

جه مستقیم تین. ستماآینده فجیعی در انتظار دهیم در چپ ایران شکل ن سریعتغییر و تحولی جدی و نیاییم و
از یـک طـرف و  جھـانی ضـدانقالبهای  از توطئه روی دنبالهوخیم تشدید تمایالت اپورتونیستی و  این وضعیِت 

 ماهیـت چـپ از عدم شناخت ٥٧اگر دلیل عمده شکست انقالب  .آنارشیزم و خودفریبی از طرف دیگر است
  . تضمین شده استبعدی انقالبی رخ دهد پیروزی ضدانقالب  حتی ضدانقالب بود امروزه قبل از آن که

برای توجیه این ادعا می توان به چنـد نمونـه از واکـنش هـای مختلـف جریانـات چـپ نسـبت بـه اعتراضـات 
  :اخیراشاره کرد

برای توجیه وجود خود در رقابت ها  فرقهکه هر کدام از ای  ربط و گاه مسخره بی های  شعاربرخی اول باید به 
انقـالب "یکـی . هر کسی باید هم متفاوت باشد و هم رادیکال تر از بقیه. اشاره کرد می دهندبا یکدیگر ارائه 

را آغاز و نه حتی پیش در آمد انقالب بعدی اعالم می کند، دیگری کارگران را بـه تشـکیل کمیتـه  "گرسنگان
" بسـیاری شـھر هـا"در و فیلش یاد هندوستان کرده عوت می کند و آن یکی های مخفی و اعتصاب عمومی د

رومانتیزم انقالبـی بنـامیم اگر اولی و سومی را بتوانیم . می بیندراه چاره را " قیام مسلحانه و قھر آمیز"شکل 
و  دومی کـه اتفاقـا توسـط بسـیاری از گـروه ومحـافلی کـه در اسـم و ادبیـات و شـعار هـا دائمـا از کـارگربه 

تـوان مخفیانـه اعتصـاب  اینکـه چگونـه می. سوسیالیزم سخن می گویند واقعا باید جـایزه فکـاهی سـال را داد
آیـا ایـن . دیده انـدحتما در لندن و پاریس و واشنگتن تجربه عملی آن را هر روزه  .بماندعمومی سازمان داد 

به شکلی مضـحک  "بیماری کودکی"همان همان بیماری عبارت پردازی به جای فعالیت واقعا انقالبی نیست؟ 
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تـازه مثـل اینکـه اعتصـاب عمـومی حـالل . یمدهـهر جا که کم بیاوریم پیشنھاد اعتصاب عمومی می . و ایرانی
همان طور که انقالب بدون حـزب انقالبـی شکسـت خواهـد خـورد، اعتصـاب عمـومی نیـز در . مشکالت است

اتحادیـه هـای واقعـی محلـی تـا چـه رسـد بـه سـازمان  تیهر گونه سازماندهی، ح فقدان ،شرایط فعلی ـ یعنی
سراسری کارگری یا حزب انقالبی ـ بدون خواست و اهداف روشن و بدون نیرویی سراسری که بتوانـد آن را 

؟ اگر به این !باید پرسیدچرا تعارف می کنیدسازمان دهد به کجا خواهد کشید جز شکست و سرکوب؟ واقعا 
ضرب به مـردم بگوییـد انقـالب  توان اعتصاب عمومی راه انداخت خوب یک می چندنفرهراحتی با یک فرمان 

   ؟!کنند دیگر چرا این گونه کجدار و مریز

اینھـا . مـی گیـردو آمریکـایی تعلـق " مـدرن"، یا چپ "حزب کمونیست کارگری"به  سیاسی جایزه اسکاراما 
از . سـتنددان مـی ین کشـور خاورمیانـهتر همان حضراتی هستند که دولت اسـتعمارگر اسـراییل را دموکراتیـک

را  امپریـالیزم و صـھیونیزم وابسـته بـهنھادهـای دریافت کمک مـالی از  و بمباران افغانستان دفاع می کردند
 مـردم بـه"نظامی رژیم اعالم کردنـد های  روزانه خود خطاب به نیروهای  در یکی از اطالعیه. دننام می زرنگی
کـدام منظـور دوسـتان توان گفت؟  می چهعا قوا" !بپیوندید بمردم و بگذارید زمین را تان اسلحه !نکنید شلیک

باوری در تمام ایران پیـدا مـی  دی به این خوشافرا؟ ارتش یا سپاه پاسداران؟ واقعا آیا است نیروهای نظامی
البتـه ایـن شـعار هـدف که به مردم شـلیک نکننـد؟  که از پایه های شبه فاشیستی رژیم توقع داشته باشدشود

این در واقع شعار آقای رضـا ! است سیاسی هنرپیشگیدر رشته  اسکار شایسته سبببه همین . دیگری داشت
بـه بـا ایـن شـعار  مـی خواهـدجناب واال حضـرت اما . اند تکرار کردهبا زدن چشمکی پھلوی بود که حضرات 

حتی او هم هرگز ادعا نکرده اسـت . نفوذ دارد ایران در عربستان وانمود کند که هنوز در ارتش بانکدارانش
در یزم سیاه و سفید حکمت سناریویمشاهده می کنید که  .که سپاهیان اسالم نیز مشغول پیوستن به ایشان اند

  !طلبان سلطنتهمکاری با  یعنیعمل 

تمـام را سـنگ ترین شکلش رادیکال در بورژوازی  خرده خود ،خرده بورژوا چپی ها در رقابت با این زرنگی
 گونـه وکـامال جدیـد و رخـدادطرح رادیکـال از درون خود و ژیژک هزار جلد بادیو پس از مطالعه و  گذاشت

مـا اروپایی و کمونیست های  رفرمیست ها و اکونومیست ها! قرار داد ملترا درمقابل  "رفع حجاب اجباری"
راه حـل  و ارائـهناح های حکـومتی با جروی سخن شان بیشتر نیز تو گویی همین االن در کابینه نشسته اند و 

ایــن شــورش "داده بــود در مـوازات  یکـی از رفقــا پیشـنھاد .بـرای جلــوگیری از آشـوب اســت هـای معقــول
چگونه؟ با طرح خواست هایی مثل بدهکاران بـزرگ . جنبش را تقویت کرد" عنصر اجتماعی"باید  "سراسری

لیسـت نھادهـایی کـه از ! بازنشستگی را افشا کنید  ایمسئولین ورشکستگی صندوق ه! بانک ها را اعالم کنید
میلیون دزد  ١این چه چیزی است جز گفتن اینکه از بین مثال . دولت جیره و مواجب می گیرند را منتشر کنید

آن هم در شرایطی که دیگر در شھرستان هـای دور ؟ !لیست چند نفر را اعالم کنید که دل مردم خوش بشود
جایزه کم خواهیم آورد واال در . هم همه مردم میدانند همه دستگاه حاکمیت مشغول چپاول استایران افتاده 

  . این مقوله مستحق زیاد است

در . را در هر جنبشی یا خـود را مـی بیننـد یـا کمبـود خـودو در همه جا ما  ی سیاسیها غلب فرقهادوم اینکه 
های همان حزبی دستور العمل  در کناربی ن حزب انقالنتیجه اعالمیه ها پر است از اشک تمساح در باره فقدا

، دانشـجویان را دیرا متشکل کن" طبقه کارگر" ،بسازید" کمیته های مخفی"برای توده ها مثلکه وجود ندارد 
خودشـان دو هفته بعد از خوابیدن سرو صدا اما ... بسازید چپ "کمیته های مشترک"به کارگران وصل کنید، 

از سـالروزی بـه یعنـی . به روتین هـای قبلـی بـاز مـی گردنـدکنند و  می را فراموشها  العملهمه این دستور 
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دستور العمل مگر عین همین  باید پرسید. به عریضه دیگرای  عریضهجمع آوری امضا برای سالروز دیگر و از 
مـا در قبـال ک تک ت؟ اینکه چرا چپ آماده نیست و وظایف !د؟ بعد چه شدیهم نداد ٨٨رادیکال را در  های

چندین سال است که ضرورت ایجـاد حـزب . خارج است گرایان فرقهاین کمبود چیست کامال از حوزه فکری 
باید  .مطرح شده استنیز انقالبی و ایجاد جنبش سراسری کارگری در بین خود فعالین کارگری داخل کشور 

در قبـال ایـن دو خود شـما اول بگویید  همیشگیپیشنھادات  تکرار لطفا قبل از از دوستان صمیمانه تقاضا کرد
  .iiiیدا کردهچه  باال وظیفه

وارد گـود دسـتور خـود که به اصطالح  استناچار  راکندگی و تشتت در چپ یعنی هر فرد و محفل مستقلیپ 
ن چند نفـر سوسیالیسـت ای با این رویه درک اوضاع را مخدوش تر و مخدوش تر سازد وو  دالعمل دادن بشو

مداخلـه در جـواب سـوال شـما در بـاره بنابراین . نخواهند داشت درکباید چه  پاسخی به نیز در عملمحدود 
فرقـه هـای خـود را منحـل  !دوستان دستور العمل ندهیـداین دستور العمل را داد که موثر تر در جنبش باید 

به فرقـه در انتظار مھدی و قبل از پیشوا پرستی و  کارگران و زحمتکشان بشوید واقعی درگیر مبارزات . کنید
 بـه یـادنیـز " جمھـوری ایرانـی"حتـی طرفـداران حـال کـه !  از مردم یاد بگیریـدکمی هم  گرایی ادامه دادن

مـزدک و ساسانیان،  مذهب رسمیمخالفین افتاده اند ما باید از  هخامنشیکوروش بزرگواری و انسان دوستی 
والیـت  جنگ ما نیز همین است جنـگ بـا .حیات می دیدندمانی یاد کنیم که جنگ نور و تاریکی را در جوهر 

جنـگ بـا برای ما ایـن یعنـی . استدرونی به گفته مانی در وهله اول این جنگ ! سرمایه داری فقیه و جنگ با
فرانسه گفـت آن چـه جنـبش  ٤٨همان طور که مارکس در انقالب  !تاریکی ایدئولوژیک و پیوستن به نور علم

  . است" الیزم انقالبیگرایش سوسی"الزم دارد 

  

مسـبب پدیـد آمـدن (ای منطقـهمختلـف سـاختاری و سیاسـی و های  اصلی آن قادر به حل  بحرانهای  آیا رژیم و جناح - ٦
مـورد هـای  کنتـرل و حـل بحران بـرایمـدت  میـانمدت و  کوتاهرژیم در  به نظر شما واکنشخواهند بود؟ ) اعتراضات اخیر

  اشاره چه خواهد بود؟

  

بـه حالـت انفجـار  الوقوع رهبـر قریببویژه بخاطر احتمال مرگ  رژیم والیت فقیه و دولت بورژواییتضاد بین 
و بدون حل آن امکان آن درجه از رشد اقتصادی که برای رفع بحران فعلی ضرورت دارد . رسیده است پذیر 

زد کـه ایـران بـه بـیش از  یمـ بانک جھانی در زمان ریاست جمھوری احمدی نژاد تخمین. فراهم نخواهد شد
 ١اکنـون بـه بـاالی احتمـاال این رقم . نیاز داردفقط برای پروژه های جاری دالر سرمایه خارجی  میلیارد ٧٠٠

 دالر میلیـارد  ٦٠حـدود آن هم بسیار خوش بینانـه دولت های  ریزی برنامهدر اما . تریلیون دالر رسیده است
دالر  میلیـارد ٥ساالنه در نظر گرفته شده در صورتی که تاکنون رقـم واقعـی کمتـر از گذاری خارجی  سرمایه

که در اختیار خالفت است  منابع مالییا باید بخش بزرگی از . دو راه حل در مقابل رژیم قرار دارد. بوده است
در چنـد سـال گـذاری خـارجی  سرمایهیا حجم  خوران آن مالیات بپردازند و مفتو  به صندوق دولت برگردد

شـانس خالفـت را فقـر زده خواهـد کـرد و  کش قمهها  راه حل اولی میلیون .عظیمی بخود ببیند افزایشآینده 
اینکه ترامپ از جیب خودش به دولت ایران کمک مالی کند بیشتر است تا اینکه آقایـان یـک ریـال از ثـروت 
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جمعـه در نمـاز  صـدیقیدر ایـران آخونـد وقیحـی مثـل  اعتراضاتبعد از همه این . را پس بدهند غارت رفته
دوم  راه حـل! تھران می گوید تازه این مقدار چپاول کم است و بودجه بزرگتری برای حوزه ها طلب می کنـد

در شرایط فعلی تا چندین سـال دیگـر غیـر محتمـل  گذاری خارجی به میزان الزم و قابل مالحظه سرمایهیعنی 
گـذاری  سـرمایه. ه است که عمال تفـاوتی بـا لغـو آن نـداردقرار دادحالتی بالتکلیف ترامپ برجام را در . است

مامورین رژیم بـه هـارت و . بعدی دولت آمریکا معلق مانده استهای  خارجی در ایران  به خاطر خطر تحریم
همین واقعیت کـه دهند اما  می کنیم ادامه می بھمانو  فالنهای معمول که اگر آمریکا برجام را لغو کند  پورت

. دهسـتن وابسـته برجـامهمـین تـا چـه انـدازه بـه  که نمی توانند و دهد می کنند نشان نمی در عمل هیچ کاری
اعتراض علیه این وضعیت سرکوب شدنی . افزایش فقر و بیکاری بود تشدید بحران و بنابراین باید در انتظار

  .هد شدنیست و اعتراضات گسترده بعدی سازمان یافته تر نیز خوا

بحران نه تنھا از بین اصلی عوامل  .ایران هنوز کامال آشکار نشده استداری  سرمایهابعاد بحران مالی  ،بعالوه
اغلـب موسسـات . سقوط نظام بانکی کشور خطری جدی اسـت. خواهند گرفت نیز که شدتبلنخواهند رفت 

یعنـی نـوعی . نیسـتند ماننـد چیـزی جـز ترفنـدهای پـانزی اند ارث رسـیده بـه نـژاد احمدیمالی که از دوره 
باعـث عیـت قافشای ایـن وا. شوند می بعدی پرداختهای  قبلی با سپردههای  برداری مالی که سود سپرده کاله

 ،جاریهای  با کاهش سپردهالبته و  ،اغوا کننده این موسسات را بخورندهای  شد که مردم کمتری فریب وعده
تعـداد بیشـتری از های  ازانـد پسدر چند سال آینـده بنابراین . فروپاشی کامل است یسیستم چنینسرنوشت 

ز طـرف دیگـر ا. بازنشستگی تاراج خواهند شـدهای  دوقنمردم به باد فنا خواهند رفت و تعداد بیشتری از ص
منطقـه و در ول ایجاد و گسترش باندهای سیاه بیشـتری در غآمریکا و اسراییل با پشتیبانی مالی عربستان مش

دائما بزرگتـر خواهـد  را و کسری بودجه خود ایران هستند که مخارج بقای رژیم را دائما افزایش خواهد داد
   .دکر

جـو امنیتـی و تشـدید بنـابراین و  ای منطقـه داخلـی وهای  بحرانچیزی نیست جز تشدید نتیجه این وضعیت 
دشان بارها به زبان آخوندی خودشان گفتـه انـد خو. مداخله هر چه بیشتر سپاه و بسیج در زندگی شھروندان

اسالم نوینی که والیت فقیه در سر دارد نظامی تـر و فاشیسـتی تـر بنابراین . که خالفت مستلزم شمشیر است
ایجـاد آشـوب در  "ائتالف" یعنیآمریکا، اسراییل و عربستان  این واقعیت که با در نظر گرفتنو .  خواهد شد
بیشـتری هـای  درگیری پس باید در آینده کوتاه مدت انتظار .دامن خواهند زدن بحران ها نیز به ای خاورمیانه

   . را داشتبا خالفت آقایان 

. فریبی و نه بدیل حکومت نظامی دیگـر پاسـخگو نیسـت عوامآن چه مسلم است نه بدیل اصالحات و نه بدیل  
. وران سیاسـت از بـاال تمـام شـده اسـتد دیگـر هنگامی که توده های وسیع دست به اعتراض می زنند یعنی

در واکنش بـه آن  باالیی ها ارگیبیچ .اثبات کرد در ایران راانقالب فعلیت اعتراضات اخیر بیش از هر چیزی 
چند دستگی رژیم در برخورد به . دهد که وحدت درون رژیم نیز عمال از هم پاشیده است می در شرایطی رخ

ی تر یـدخطر جدبه همین سبب . تظاهرات اخیر و یکدیگر را مقصر دانستن به خوبی این وضعیت را نشان داد
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از دستگاه دولتی به سرعت وارد مذاکرات پشت پرده با هایی  همانند انقالب قبلی بخش. نیز در انتظار ماست
بـه نظـر مـن ایـن مـاجرا نقـدا . خواهنـد شـدها  تیو بعد از آخونـدارتجاع خارجی برای دست و پا کردن آلترنا

هـم اکنـون نیـز مریکـا آو ) و اروپـا(روسـیه، انگلـیس اطمینان داشته باشید که دولـت هـای  و آغازشده است
بیش از هر زمان آماده سازی و . بود ی از باالها باید مراقب دسیسه زمانبیش از هر . مشغول یارگیری هستند

خـط مـا هـم بایـد بـه صـراحت خـط  !تبدیل شده اسـت همه ما به وظیفه روزموج بعدی شرکت در برای خود 
دموکراتیـک و  بلکـه تشـکیل مجلـس موسسـان. مستقل سوم باشد، نه جمھوی اسالمی و نه جمھـوری ایرانـی

  .، ایجاد حکومت کارگران و زحمتکشان و انتقال به جمھوری سوسیالیستیانقالبی

  

                                                            
i  براى بحث استراتژى انقالبى در ايران به مقاله زير رجوع کنيد:  

fa/‐iran‐strategy‐socialism.com/revolutionary‐http://revolutionary  
 

ii  براى بحث رابطه سوسياليزم با مجلس موسسان به مقاله زير رجوع کنيد:  
assembly/‐consituent‐socialism.com/on‐http://revolutionary  

 
iii  براى مبحث جنبش سراسرى کارگرى به مقاله زير رجوع کنيد  
fa/‐organisation‐national‐socialism.com/workers‐http://revolutionary  

  
  و براى مباحثات بين فعالين کارگرى در باره حزب انقالبى و جنبش سراسرى به بيانيه ھاى زير رجوع کنيد 

enghelabi/‐hezbe‐socialism.com/rs‐evolutionaryhttp://r  
movement/‐workers‐the‐in‐communists‐of‐socialism.com/tasks‐http://revolutionary  
movement‐workers‐the‐in‐communists‐of‐socialism.com/tasks‐http://revolutionary/  

  


