




 ست.جامعه ا سیاسی دوران جدیدی در تحوالت گاهآغاز - و "ده روزی که ایران را تکان داد" ۹۶ ماهخیزش دی

های مردم که از فقر و نکبت و خفقان ز تودهابزرگی های بخش ند روز پر التهاب،چ در"دوران پسا اصالحات". 

هایی خودپو و خودانگیخته به خیابان آمدند و کل ساختار در حرکت شهر ۸۰در بیش از  عاصی شده بودند

جایی که درست ه�نیعنی - شکن آغاز شدشعارهایی ساختار خیزش با . جمهوری اسالمی را به چالش گرفتند

ازگشت که ب دادفضای سیاسی را به شکلی تغییر  ها عبور کرد وجناح یاز همه .-یده بودبه پایان رس ۸۸جنبش 

 های بروز آنمادامی که زمینهبا وجود افت خیزش، دهد که یست. شواهد نشان میپذیر نامکان به گذشته،

 خیز است.و پرافت هایاز جنس  خیزشیک معنی به  وشد واهد به اشکال دیگری دوباره پدیدار خ پابرجا است

 �ای دوران کنونی هستند.ه خصلتشود کاشاره می جا به نکاتیهای دوران جدید بسیارند در ایننشانه

 اصالحاتدوران پسا 

بر رس را متی های حکو های درونی جناحرشایطی ایجاد �وده که تنش -حاتاصال دوران پسا - دوران جدید یا -۱

به موازات آن،  های حکومتی نیست بلکه. این تغییرات محدود به جناحافزایش خواهد داد اداره و کنرتل جامعه

این فقط  کند. به عبارت دیگرتغییر مینیز آنها سازهای درونی و یاسی و سوختهای سآراییصف یکلیه

 یهمهبلکه  دنو نیازهای جامعه پاسخ دهها خواستهبه انبوهی از  که باید ندهای حاکمیت نیستجناح

رای انبوهی از تضادها و های آنها ببدیل روشن کنند، ناچارند سیاسیهای آراییها و صفگروهبندی

 .دهندانداز را در برابر جامعه قرار میدر جامعه چیست و کدام چشم شدههای تلنبار نابرابری



روند  های مدیدیکه مدت بطلگرا/اصالحسوز اصولر دوگانهموتو  کهدهد شواهد روشنی نشان میبعالوه 

 شداغلب از این طریق تخلیه می اه،آن کنرتل، و نفرت عمومی از دستگ یبسیاری از تحوالت اجت�عی بواسطه

ات مردمی قرار گرفتند و طلبان حکومتی در خیزش اخیر آشکارا آماج اعرتاضاصالح از کار افتاده است. دیگر

که بر  "صالحات"دیسکورس ا- کنند. های اعرتاضی و اجت�عی را ایفاگیر جنبشهبتوانند نقش رضدیگر �ی

، ترک برداشته بودشده  ها و مطالبات سیاسیحرکت یبرای تعیین دایرهورژنی  یاسی هژمونی داشت وفضای س

 بدون آنکه دیسکورس دیگری جانشین آن شود. و کدر شده است

و های اجت�عی روی جنبشتحول و پیشهای های عمومی را باال برده و زمینهسطح خواسته ماهزش دیخی -۲

گیرد، هایی شکل میهرجا جمع است که ای.رشایط بگونهگذاری بر فضای سیاسی را فراخ کرده است. تاثیر 

رسعت رشد و فرگیر  بارز آن یشود. �ونهو در فضای سیاسی تکثیر می یابدها به رسعت گسرتش میاعرتاض

که بر  بوده است ب""دخرت خیابان انقال  یها و سطح شعارها در شهرهای مختلف و یا پدیدهشدن اعرتاض

 را باال برد و به رسعت تکثیر شد. های جنبش زنانگذاشت، سطح خواسته گیریچشم فضای سیاسی تاثیر

له داریم اما کنیم و با آن فاصانقالب در فضای سیاسی مشاهده �یاز برآمد دیسکورس  یهایفعال نشانه -۳

است: سطح دو سطح از مبارزه و اعرتاض  برجسته بودنچه در خیزش اخیر آ  یابنده است.رشایط به شدت تغییر

از  ند مراکز دانشگاهی و تعدادیه�نیافته"و اعرتاضات "سامانو "سطح اجت�عی"  خیابان و"سیاست خیابانی"

 و جهشی و پرتحرک برعکس ،روی آرام" نبود"پیش ست خیابانی"،های کار. در سطح "سیاها و محیطکارخانه

محدودی به  یهباعث شد که خیزش به برخی از مراکز اجت�عی نظیر دانشگاه و در دامن ساختارشکنانه بود و

 محیط کار، رسایت کند.

اعتصابات گسرتده و دای� اعرتاضات اجت�عی و بروز آن  یزمینهشپی .ابر نبودس�ن بیآ خیزش اما خروشی در 

و اند ربانی سیستم مالی شدهکه ق یها نفر میلیون ،هامعلمین، بازنشسته اعرتاضات خیابانی کارگری، یفزاینده

از یک یعنی"محله و خیابان"  در واقع شکاف نسبی بین این دو سطح از اعرتاضات، بود.دانشجویان  یمبارزه

اضات خیابانی یکی ش بود. باید در نظر داشت که اعرت آشیل خیز  یپاشنه و"مراکز اجت�عی و محیط کار"طرف 

 علیه بیکاری و بیکارسازی بوده است. های نئولیربالی،بویژه علیه سیاست ،ز اعرتاضاتبرو  از اشکال دایمی

یابی گسست باشد که به محیط کار و زیست و سازمانتوانست پیوسته و بیخیزش اخیر در صورتی می

تر بود و مهمرتین تر و شعارهای بدیل آگاهانهیافتهها ساماندر سطح اجت�عی واکنش خودگردان رسوخ کند.

با فروکش خیزش، اعرتاضات  .ها رسبرآوردنیز از همین مکانشعارهای بدیل مربوط به جنبش "نان و آزادی" 

 اند.تر شدهها رادیکالاما شعارها و واکنش است، سطح اجت�عی پیش از آن بازگشته زهم بهبا

یوند و اعتالی این دو سطح از ه برای پگشودن را نخست نیازمند، یاصالحات در درجهپسا  یعبور از دوره

 از. . یعنی پیوند بین "اعرتاضات خیابانی و اعتصابات اجت�عی" در محیط کار و زندگی و تحصیلمبارزه است

اهمیت دیگر در  با ینکته به فضای سیاسی راه یابد. تواندمی انقالب دیسکورس ورای این پیوند است که 

 .اندساز بروز خیزش بودهکه زمینه عواملی استواکاوی  ،بررسی دوران جدید

 

 



 های بروز خیزشزمینه

 ینقطه کمبرآمد کنونی و دست خیزش بر این نکته تاکید دارند کهشناسی بروز ها در باز زنیبیشرت گ�نه -۱

 عمومی شدن فقر، بیکاری، طرد اجت�عی و شکاف طبقاتی و به اصطالح "غم نان" است. یانفجاری آن، نتیجه

در بسیاری  رایجی یکم به پدیدهکم شدگان"،های "طردگونه از انفجارها و شورشواقعیت این است که بروز این

آن به شهرهای  یامنهجهان، در آسیا و آفریقا و آمریکای التین بدل شده است و حتی د از "شهرهای نئولیربال"

هایی اینها �اد و نشانه صنعتی نظیر پاریس،لندن و استهکلم نیز رسایت کرده است. یکشورهای پیرشفته بزرگ

 گیر شدن آن در رسارس جهان.داری نئولیربال و همههای رسمایهمخرب گلوبالیزه شدن سیاست هستند از نتایج

اهش سطح تولید روندهای اقتصادی و ک که عالوه بر تغییر در آن داری به معنای ژرفبحران ساختاری رسمایه-

و  شدن که بر اثر جهانی های اجت�عی همراه استو نرخ سود اغلب با جابجایی در طبقات و گروه

آشکار و های داری جهانی با میانجیبحران ساختاری رسمایهتردید شود. بیتر میهای نئولیربالی ژرفسیاست

های بزرگی از جامعه را به های طبقاتی افزوده و بخشنابرابری ینیز تاثیرگذار بوده و بر دامنه نهان در ایران

 امعه رانده است.ینی جیهای اجت�عی پاطبقات و گروه یمجموعهزیر 

اد آغاز شد و هفت یکم از دهههای نئولیربالی که دستتاثیرات سیاستداری و رسمایه "اصالحات ساختاری"-

های طبقاتی را و شکاف نیروی کار را به مخاطره انداختهروشندگان فزندگی ادامه داشته، رشایط  نیزکنون تا

فزایش مشاغل ناپایدار و فاقد ا راردادهای موقت ونجومی ق ینیروی کار ارزان، سلطه تر کرده است.ژرف

 و تلنبار شدنشهرها  یحاشیه شدگی انبوهی از افراد جامعه بویژه درکنار گذاشنت و طرد ، بیکاری،اندازچشم

عمومی  یها بوده که نتیجههمین سیاست یواسطهیهای بیکاری، محصول ببخش بزرگی از جوانان در پارکینگ

 ،ار ارزانک یرواج پدیده کار و یبرای چپاول نیرو  هاییاست. سیاستنئولیربالی سازماندهی کار  یشدن شیوه

های بزرگی از شاغلین را هم به مخاطره انداخته و به موقعیت بخش زندگی،های تورم و افزایش هزینه یبعالوه

ته و یا کنار گذاشته های مختلفی که از بازار کار کنار رفبعاله گروه دامن زده است. شغله بودن""چند یپدیده

حاکم  یزدههای جنسیتخانوار، یا زنانی که  بعلت سیاستزنان رسپرست  اند، ه�نند بازنشستگان،شده

ه میلیونی رسمی و با دستمزد کم کار کنند، انبو ست یابند و مجبورند در مشاغل غیر توانند به بازار کار د�ی

تر کرده و نارضایتی عمومی را افزایش داده طبقاتی را ژرف هایکودکان کار و خیابان و... همه و همه، شکاف

 است.

بوده است. تاکید بر این  های نئولیربالیو سیاست داریرسمایهکارکردهای اصلی بروز خیزش،  یتردید شالودهبی

نبوهی از شود که به ا دیگری یتنیدهنادیده گرفنت عوامل درهموجه نباید منجر به اما به هیچ نکات مهم

این  تریندر اینجا به مهم تر کرده است.جر شده و بسرت بروز خیزش را فراخمن در جامعه شدهتضادهای مرتاکم

 :شوداشاره میامل عو 

 داری در جمهوری اسالمیبحران ادغام دین و دولت رسمایه-۲

 در واقع بحرانی، عهاداره و کنرتل جام داری مذهبی دررسمایهدایمی و ناتوانی ذاتی حکومت سیاسی  بحران

انحصار قدرت بین با داری اغاز شد و رسمایه دولت یحکومت مذهبی بر پیکره برنشسنتبا که  است

 یاسطهبیت آن بو ها، مناسک و قوانین رشعی و تثشیعی، اجباری شدن نرم اسالمهای مذهبی بندیگروه



در  تغییریابندههای مدامبندیجناح حضور و دایمیها کشمکش این سیاست یتر شد. نتیجهژرف ،رسکوب

سو و دستیابی به از یک اداره و کنرتل جامعه ینحوه بر رساست. جدالی که  جمهوری اسالمی ساختار سیاسی

زی و زا و بحرانحکومتی است بحران نظر جمهوری اسالمی،مز این ا منابع قدرت و ثروت ازسوی دیگر است.

 یک نابهنگام تاریخی.

ها و نرم یبواسطهداری و مناسبات مدنی ناشی از آن، متکی بر روابط تولید رسمایه یجامعهیک بعالوه کنرتل 

 تحرک مقاومت وو از طرف دیگر  دایمی توسط حکومت است رسکوب سازیک طرف بسرت از  قوانین مذهبی،

اقوام و  ،جوانان نظیر زنان،عی معینی های اجت�هگرو توسط  بویژه دهد.در مقابل آن را افزایش می عمومی

از حکومت کشتار و رسکوب این فرایند افزایش نارضایتی و بیزاری  ینتیجه .وان مذاهب ومناسک دیگرپیر 

 است.

 ایهای چندطبقهنبشجهای سیاسی و دیکتاتوری-۳

اداره  دیکتاتوری و مستبدانه هایکه با شیوه ی استجوامع یویژه اغلب ایطبقههای سیاسی چندجنبش

عمومی و  منابع به ،قدرت سیاسی یبواسطه معینی هایبندیگروهافراد و  گونه از جوامع،در این .شوندمی

دهند و اغلب سودهای کالن ناشی از در انحصار خود قرار میآن را  ه وداقتصادی دست پیدا کر  هایشالوده

 یایران در دوره یجامعهه�نند  گیرد.در دست گردانندگان و کارگزاران ساختار سیاسی قرار مینیز این پروسه 

ای پیآمدهای چندگانهساختارانحصاری قدرت سیاسی در این نوع از جوامع  رژیم سلطنتی و جمهوری اسالمی.

 دارد:

قدرت سیاسی را از دست داده و  در مشارکت یبورژوازی، زمینه حاکم" و یهایی از "طبقهنخست اینکه بخش-

 دو دیگر .بیرون از حکومت جایگاه بورژوازی اپوزیسیون هب شوند. یعنیمی ساختار سیاسی پرتاب ون ازبه بیر 

ای چندطبقه های سیاسیپدیداری جنبش که اغلب به است رآمدهای بزرگ سیاسیب برجسته شدن این نکته در

صادی در دست قتابزرگ و انحصار منابع  ورژوازی اپوزیسیون در قدرت سیاسی. فقدان حضور بشودمنجر می

 دهد.مدار قدرت را نیز افزایش میج از داران خار نارضایتی بین رسمایه حتی، های حکومتیبندیروهگ

های درونی آن سالمی که تعدد مراکز قدرت و شاخههایی ه�نند جمهوری ادر حکومت این روند اما ینتیجه

. عالوه بر گذاری استبرای رسمایه و فقدان امنیت انباشت رسمایه یپروسه ناپایداری .تر استبسیار گسرتده

به  و کارگزاران قدرت سیاسی قرار گرفته ودر دست عاملین  نیز منابع عمومیسودهای کالن ناشی از  اینها

ی کالن به دانان نشان داده که این سودها. تحقیقات برخی از اقتصادگرددهای تولید و انباشت باز�یچرخه

ونکسیونرهای حکومتی و از ف در قدرت سیاسی برای بخشی ثبات ت بیموقعی شود.خارج از کشور ارسال می

و  فساد و به کندیابد آن را غارت میمنابعی دست می کس که بهرا تشدید کرده است و هر  این رونددولتی 

 زند.دامن میدولتی نهادهای دولتی و شبه ناکارآمدی

نارضایتی عمومی را افرایش  بحران و رکود اقتصادی منجر شده و یدامنهگسرتش به این رشایط،  یمجموعه

های برآمدهای اجت�عی به جنبش یامههنگ اغلب در ،شده از این رشایطانباشتی از تضادهای مرتاکم .دهدمی

 " در تونس و مرص و غیره."بهار عربی، نظیر جنبش ضدسلطنتی در ایران نجامد.امیای سیاسی چندطبقه

ای را با های چندطبقهنبشهای جدیگر مهر و نشان فراگیر ردیدی نیست که خیزش کنونی و هر جنبش سیاسیت



ماند که باقی می هحدودمی جامعه اغلب در این شود که واکنش طبقات باالیباعث میهمین نکته  خود دارد.

کوچکرتین . آنها اندری کنار گذاشته شدههای سودآو زمینهقدرت سیاسی مشارکت ندارند و از  خود آنها در چرا

های عمیق طبقاتی را تنها های نئولیربالی ندارند و شکافداری و سیاستبه ناهنجاری ساختاری رسمایه ایاشاره

 د.دهنکارآمدی و فساد رژیم تقیل مینا به

 های اجت�عیها و قوانین مذهبی و واکنشنرم-۴

وجود  هم داشته است و آن هم نتایج مخرب دیگریادغام دین و دولت و فرایند آن در جمهوری اسالمی 

جامعه  است. این نهادهای بیش�ر ه�نند اختاپوسی برآنها  یمجموعهدرتوی دینی و زیر و تو  نهادهای بیش�ر

 های ارتجاعی و دینی را گسرتش داده و، نرمبلعندمهمی از منابع عمومی را میچنگ انداخته و بخش 

 .نقش دارندکنرتل و رسکوب  هستند که در تحکوماغلب عاملین و آمرین  کنندگان آناداره

 و شهرهای کوچکها شهرستانتهیدستان در  افزایشزیست و تخریب محیطسیاست اقتصادی -۵

 یهای فزایندهطرح و اصطالح رشد اقتصادیه ب یبا برنامهدر بخش کشاورزی که  داریرسمایهگسرتش اقتصاد 

و انبوه مهاجرت  نداشت و بسرتی شد برای رشدنابودی منابع آب و کشاورزی  ی جزنتایج شد، آغاز سدسازی

 شهرها.کوچک و حواشی کالن یشهرها ها،تهیدستان در شهرستان

 های نوظهوراعرتاضات خیابانیو پدیده هاو بانک ثباتی ساختارهای مالییب-۶

دم بریده و به  و ثبات و رسبیی اسالمی، در جمهور  اندازهای وام و پسدوقو صن سیستم بانکیلی، ساختار ما

های مالی که خود در تبیین سیستم-املللی پول حتی فشارهای صندوق بین از فساد است.شدت بهم ریخته و پر 

های الزم برای گردش رسمایه در این بازار به جایی برای تنظیم حداقل -سیاهی دارد یبازار بورس کارنامه و

ی با ادعای "مقابله با رباالحسنه و های قرضبعنوان صندوق آن نهادهایی که سابقانرسیده است. به موازات 

گذاری به محل بزرگ رسمایه ،"جایزه"با  "ربا"پروری مالی و تعویض نام شکل گرفته بود در تداوم اسالم ها"بانک

 آنها گسرتده شد. یدامنه زو روز به رو  تبدیل شدندبا سودهای نجومی 

ها و دولتی و سیستم این صندوق پایان مالیه خود در قدرت سیاسی به منابع بییم از طریق جایگاکارگزاران رژ

و کالهرباری  روزی نیست که اخبار دزدی، .دست یافته و دست به چپاول آن زدند به منابع اعتباری کالن و

مدی ندارند برای تامین یا درآ  های بزرگی از ساملندان و افرادی که امکان کارورشکستگی آنها منترش نشود. بخش

ها سپردند. همراه با های خود را به این صندوقرم، اندوختهافزایش قیمت کاالها و رشد تو  یهزینه و جربان

ای اعرتاضات هباختگان" به صحنهل"ما های زیادی بنامگروه ،هااین صندوق ورشکستگی و فساد یسیر فزاینده

یعنی رقمی  ،میلیون نفر است ۳٫۵بیش از  رسمی نا به آمارهایافراد ب خیابانی افزوده شدند. تعداد این

به گران چپاولتوانند که بدهند. دهند و نه میا را نهادهای مرتبط دولتی نه میخسارت آنه آور کهرسگیجه

های این رشایط به پدیده یمجموعه .ندو موجودی آنها را به یغ� برد هنفوذ کرد نیز صندوق بازنشستگان

های شده که از اجزای با ثبات اعرتاض نشستگان و "مالباختگان" منجریعنی باز  اعرتاضات خیابانی نوظهور

 .اندخیابانی شده

 



 متوسط یطبقاتی و شکاف در طبقه یهزیتج-۷

های فو شکاها نابسامانیبر  ،متوسط وارد شده یو بویژه خراشی که بر طبقه طبقاتی در جامعه یتجزیه

کردگان منجر به افزایش تحصیل شده،گسرتش دانش کاالیی رشد سیستم آموزشی و افزوده است.اجت�عی 

ها مجبور . بخش بزرگی از خانوادهه استشد ها پرداختتوسط خانواده هاکه مخارج آن هشد ایدانشگاهی

که فرصت شغلی آنها  آنباالی مخارج تحصیل فرزندان خود را بپردازند به امید  یشدند با کار بیشرت هزینه

داشته است:  و معکوسی گانهاین روند اما نتایج چند . در عمل افزایش یافته و موقعیت اجت�عی آنها بهرت شود

یگری مشمول بخش د کنند.نتوانستند کاری پیدا کنند و به خارج مهاجرت کرده و می هاکردهبخشی از تحصیل

انبوه دیگری از  کنند. با دستمزدهای کم کار ناچارند شده و مهارتهای دارای کردهکار ارزان تحصیل

گونه امنیت شغلی با ه مجبورند که در مشاغل مختلف غیررسمی و فاقد هر کردگان، نومید و خستتحصیل

 های بیکاری تلنبار شوند.دستمزدهای کم کار کنند و یا در پارکینگ

رزان کرده و دارای مهارت از تشدید استث�ر نیروی کار تحصیلطرح "کارورزی" دولت روحانی که چیزی ج

جهانی و  یبرای رسمایه های اصالحی/اعتدالیهدیه و پیشکش دولت ،هزینهنیست و در کنار مواد خام کم

ای شد . (این طرح اما زمینهت خورده استدر عمل شکس ،گذاری و ایجاد اشتغال بودهتشویق آنها برای رسمایه

ود رسید و بسرتی شد ر امسال به اوج خآذ ۱۶که در مراسم های جنبش دانشجویی برای رشد اعرتاضات و کنش

 دانشجویی) اعرتاضات یچپ به صحنه یهوشمندانهبرای بازگشت 

رسمی و مشاغل غیر التحصیالن بیکار و یا دارای درآمد کم و تلنبارشده در گران چپ، فارغبرخی از پژوهش

های سیاسی قرن ها و خیزشنئولیربال که در شورششهرهای کالن یموقت را به همراه جوانان بیکار در حاشیه

 مساله به صورت دیگری مطرح است.از منظر مارکسی اما  نامند.جدید" می یطبقه" ،اندآفرین بودهجدید نقش

با دستمزدهای  ندتوانستمهارت و تخصص می یبواسطهتر متوسط" شهری که پیش ی"طبقههای مختلفگروه

داری داشته باشند، با رشد و گسرتش سیستم رسمایه مراتب سازمان اجت�عی کارسلهموقعیت بهرتی در سلبیشرت 

در این دوره از حرکت  شان تغییر �وده و نوسان کرده است.کاالیی شدن تحصیل و دانش موقعیت موزشی وآ 

و  های رقابتزمینه کردگان دانشگاهی بیکار و در جستجوی کار شکل گرفته کهز تحصیلانبوهی ارسمایه، 

مراتب باالتری دست یافته و توانند به سلسلهکردگان میفراهم �وده است. برخی از تحصیلرا کاهش دستمزد 

. اینها اقشار بیشرتی داشته باشند هایدر جایگاه تکنوکرات و بورکرات سیستم به کار گرفته شده و دستمزد

مهارت و  یهایی از آنها بواسطهشوند. الیهیکارگزاران رسمایه نیز نامیده م متوسط هستند که یباالیی طبقه

گیرند. اما بخش متوسط قرار می یکار خود کنرتل و احاطه دارند و در گروه میانی طبقه یتخصص بر پروسه

با دستمزدهای کم رانده شده و انبوهی نیز ناچارند  ینییهای پاار کار، مدام به الیهقابت در باز ر  لیلزرگی به دب

های بیکاری کردگان نیز در پارکینگبخش بزرگی از تحصیل شوند. مشغولمشاغل غیررسمی  درکار کنند و یا 

کارگر  یطبقه یمجموعهینی به زیر یهای پاگروهاین مجموعه تردیدبی مانند.شده و در انتظار باقی می تلنبار

 تعلق دارند.

 یداری گلوبالیزهدر رسمایهگذار  یو دوره متوسط شهری یطبقه یاین رشایط در واقع �ودی است از تجزیه

طبقاتی وجود داشته است و "ارتش  یتجزیه یگذار همواره در دوره یاز منظر مارکسی این دوره نئولیربالی.



ای که با رشد کند. پروسهاشکال نوینی پیدا می و انقالبات تکنولوژیک رسمایه حرکت همراه با کار" یذخیره

ای مدام بر مهاجرت قارههای فراکشوری و شهرها، منطقهیروی کار به شهرها، کالنموزشی و مهاجرت نآ سیستم 

 .شودآن افزوده می یدامنه

ها و و افزایش عمومی قیمتتورم  آن،های متفاوت متوسط و الیه یطبقه یدیگر در روند تجزیه ینکته

شغله هایی همچون "چندو پدیدهمخارج منجر شده  اف عظیم بین مزد وبه شک کههای زندگی است هزینه

و پارگی در طبقات  خراش آن، ینتیجه داده و رواج را ها و غیرهبازنشسته بازگشت به کار مجدد برای "وبودن

 .است کارگر یطبقه یمجموعها زیر و ی ینییمیانی جامعه و رانش آنها به سوی اقشار پا

می نهادها و ساختارهای قدرت سیاسی در رایجی است که متا یپدیده مدیریتناکارآمدی و بحران  فساد،-۸

اقتصادی و  یدر عرصه ساختاری عمومی و فساد منابعنت جب از دست رفمو  وگرفته بر در را جمهوری اسالمی 

این در رشایطی است  که  و های عمومی افزودهبر نارضایتی فساد یگیر شدن دامنهافر  اجت�عی شده است.

 شوند.تر میمدام از این طریق فربهها و افراد وابسته به حکومت گروه

 سیاسی و پیآمدهای اجت�عی رسکوب-۹

همزاد جمهوری  هایی هستند کهپدیده فرهنگی، خفقان و رسکوباجت�عی و های سیاسی، فقدان آزادی

آن ابعاد  یبارهبه توضیح بیشرت در نیازی شوند و ه وسیع و دایمی میگسرتدآن مدام  یدامنهاسالمی بوده و 

 اخالقیات و قوانین مذهبی ایجاد شده و بر زندگی زنان و ها،هایی که با نرمناهنجاری آپارتاید جنسیتی،نیست. 

 رس هر کوی رب و کنرتل جامعه را اداره یدانهمستبتحمیل شده، ابعاد  های بزرگی از جامعهنسل جوان و بخش

ا به رسعت به ر  ایاعرتاضی یهر پدیدهرشایط انفجاری را تشدید �وده و  ،و برزنی کشانده است. همین عوامل

 ،هنگی در مقیاس گسرتده و فراگیری و فر های سیاسی، اجت�عآزادی یخواسته کند.می های سیاسی بدلکنش

 های اجت�عی است.جنبش پایدار پیوند و رضورت هر حرکت اعرتاضی و سیاسی یوستهناپذیر و پیجدایی بخش

این پرسش اما  .کندکمک می های بروز خیزشبازشناسی زمینه به تقابل با هماینها نکاتی هستند که در ارتباط م

 بوده و به کدام گروه از طبقات اجت�عی این خیزش چه کسانی یهای برسازندههسوژ مهم هنوز باقی است که 

 تعلق داشتند؟

 

 های خیزشسوژه

 ان.چیز گران و زحمتکشان و بیهای مختلفی از کار گروه ای خیزش مردم عادی هستند.هبخش بزرگی ازسوژه

داری در از جامعه که بر اثر گسرتش رسمایههای بزرگی گروه های اجت�عی.انبوه نسل جوان بیکار و طرد شده

با درآمد اندک که  کردگان بیکار و یاتحصیل اند.هگ تلبار شدر ز کوچک و ب یشهرها یافتادههای ازریختبخش

به این مجموعه انبوهی از زنان، جوانان و  .هستند با ثبات زندگی و کار روشن برایانداز فاقد چشم

 به تنگ آمده و اجت�عی یگسرتده هایکه از کنرتل بر زندگی شخصی و رسکوب خواهان را باید افزودآزادی

 اند.عاصی شده



 "خیابان"اغلب ه�نطور که گفته شد . ها بر اشکال اعرتاضات تاثیرات خاص خود را داشتهترکیب متنوع سوژ 

که د بلآرام" نبو پیرشوی "سیاست خیابانی، بار این ها بود.بروز اعرتاض در شهرها و شهرستان مکان

چه ان دهند. اگر خود را سام مبارزات یهای دانشگاهتوانستند در محیط شکنانه بود. دانشجویانساختار 

کارگران متشکل هم تا  تر بود.ر و آگاهانهتمندبانی بود اما نقشهرنگرت از اعرتاضات خیاآنها کم یهمداخل

های ترین شعار مهم کم و بیش معین ظاهر شدند. هایبا خواسته و ها سهم داشتندحدودی در این اعرتاض

های جلوه، آزادی". کارماجرا" یا "نان،  همو دیگه مت /گراطلب اصولنظیر "اصالحبدیل هم از این مراکز بیان شد. 

های اعرتاضی، نوآوری در طرح کوب،با دستگاه رس  ی از اشکال اعرتاض بود: سابوتاژک�نرنگین اما خیزش یویژه

به "دخرتخیابابان  که .�ایش صامت ایجاز اعرتاض زنانی، هاهدر بزرگرا ا و آویختهشده بر دیوارهحک شعارهای

های نوین ارتباطی، و سیستم "مجازیهای شبکه"ها و آوریاز فن گسرتده یاستفادهو  ندانقالب" شناخته شد

حضور مردم عادی که  یگسرتدهی هاهمه �ودهایی هستند از جلوه ...اخبار و اطالعات و یکنندهرسعت خیره

 های مختلف اجت�عی بودند.خیزش در عرصه یسازندههای سوژه

 

 های خیزشویژگی

 انگیختگی و سازمانخود

شود.  گیرهمهبه رسعت برق و باد  ث شدآن بود که باع یپو و خودانگیختهدخصلت خو  ،ویژگی مهم خیزش

های بعدی که اما در گام خیزش بود ساز رشد و فراگیر شدنههای نخستین خودانگیختگی زمینگامتردید در بی

بازاندیشی  ای است برایآشیل آن بدل شد.همین نکته زمینه یخیزش به تداوم و پیوستگی نیاز داشت به پاشنه

فرآیند پیرشوی  تردیدبی برآمد سیاسی دیگر. آن درغلبه بر موانع  یابی واشکال متنوع سازمان یبارهدر 

 ت.انگیختگی و سازمان اسنیازمند پیوند دیالیکتیکی خودها جنبش

نیازمند پیوستگی و تداوم آن  شوند اماخودانگیخته آغاز می زیادی یین به درجهیهای از پاجنبشاغلب 

ه�نند است.  های سیاسی و اجت�عیجنبش هایخواسته یابی بر زمینهییابی خودسامان و تشکلسازمان

های دفاع از آزادی کانون ،زنان یهای کارگری، نهادهای مدافع خواستههای سیاسی، تشکلبندیاحزاب و گروه

ین، یهای از پاراز شکوفایی جنبش واجت�عی هستند. های سیاسیکه مدافع آزادی ایو یا نهادهای فرهنگی بیان

ی که بتواند بسرت زیست و کار و تحصیل است. یعنی رشایطپیوند بین سیاست خیابانی با اعتصابات در محیط 

چپ و دموکرات ومرتقی  سوسیالیستی، های پیرشو،بندیگروه یهمه سیاسی را فراهم کند.-اعتصابات عمومی

وسازهای یابی اغلب با سوختاین نوع از سازمان کنند.ایط امکان تحول و پیرشوی پیدا میبر بسرت این رش 

 یشده از باال و بواسطههای برساختهمتفاوت و مت�یز است. آنها اغلب از طریق هژمونی بورژواییهای جریان

 .گذارندها تاثیر میها بر جنبشرسانهنهادهای قدرت و 

 ها و شهرهای کوچکمحوریت شهرستان

ایران  های سیاسیکه در جنبش ایپدیده ،کوچک محوریت داشتند ها و شهرهایدر خیزش اخیر شهرستان

که ه�نطور  هها بودسابقه بوده است. مهمرتین دلیل آن انبوه بیکاری و رشایط سخت معیشت در شهرستانکم

پیوندهای  بوده است. اقتصاد تخریب محیط زیستهای نئولیربالی و که گفته شد عامل اصلی آنها سیاست



این نکته  زش در این مناطق موثر بود.ها و شهرهای کوچک نیز بر بروز و گسرتش خیقومی و"ملی" در شهرستان

 های مادی آن.است بر توجه به گفت�ن مرکززدایی و زمینهناظر 

 گسرتش سیستم ارتباط دیجیتالی

یابانی ی اعرتاضات خقرارهاتنظیم برای  ،"مجازیهای و "شبکه دیجیتالیر خیزش اخیر، استفاده ازتکنولوژی د

کم یابی اعرتاضات مردمی کمشکل از استفاده از تکنولوژی در سازمان این حرکت را فراخ و گسرتده کرد. یدامنه

نسبت به  هوشمند های تلفنآمارها حکایت دارند که تعداد دستگاه شود.ها بدل میدایمی جنبش یپدیدهبه 

کنند فضاهای مجازی فرصتی ایجاد می میلیون موبایل رسیده است. ۵۰ چندین برابر شده و به نزدیک ۸۸سال 

ارتباطات به ه�ن نسبتی که عامل  یاین شیوه ه اعرتاضات خودانگیخته به رسعت بازتاب یافته و تکثیر شوند.ک

 های انقالبی وتی است که افراد از طریق آن پویشفاقد روابط و مناسبا ،شودمیها رشد و تکثیر اعرتاض

های رسکوب همواره برعکس دستگاه د آن را فرا گرفته و تجربه کنند.های رشزمینه همبستگی مبارزاتی و

ها و مناسبات بین آنها را کنرتل کنند. این دوگانگی "امکان های ارتباطی و فعالین جنبشفرصت دارند که شبکه

از امکانات دیجیتالی  ضمن استفاده شود کهیافته و با دوامی برطرف میو موانع" تنها از طریق فعالیت سازمان

های گیختگی و سازمان متناسب با سیستمدر واقع نوعی توازن بین خودان ائق شود.های آن نیز فبر محدودیت

 ارتباطی نوین.

 مذهبی خیزشخصلت غیر 

واقع نخستین خیزش غیرمذهبی و بدون آخوند از  و درمذهبی خیرش بود یت دیگر خصلت غیر اهمبا  ینکته

نقد ، "مردم ایران مسل�نند" یبه بهانهکوشید بر دیسکورسی که می ی استپایان این نکته کنون.مرشوطه تا

 بار. ایندشجامعه میزدایی از مانع خرافاتو "مبارزه با مردم" تلقی کرده  مذهب و اوهام و قوانین مذهبی را

 یمزهاین همه نباید دچار خوشبینی کاذب شد. آخوند جیب پول و  با .بودنی ها خرب بامپشت ه اکرب"ل"الاز 

 شود.خود مدعی نفی قوانین مذهبی می در رشایط خاص، زند و�ی قدرت را با احکام مذهبی تاخت

در  اند و مدام بعنوان "پژوهشگر دینی"قدرت به صف شده یشده در بیرون و حاشیهآخوندهای مکال 

 شوند.های جریان اصلی ظاهر مینهرسا

 

 طبقات اجت�عی خیزش سیاسی و

های اغلب از طریق میانجی دست و ساده نیست. این رابطهیک ایسیاسی رابطه هایطبقات با جنبش یرابطه

 و نهادهای اجت�عی فرهنگی ،سیاسی صنفی، هایبندیاحزاب، گروهد. شو میبرجسته شکار آ پیچیده و 

به خیزش،  و... های سیاسیبندیواکنش گروه های سیاسی هستند.میانجی بین طبقات و جنبش مهمرتین

 برداشت متناسب با ماهیت طبقاتی است. ینشانه

 بورژوازی حکومتی

دند. در کر ا محکوم زده آن ر طلبان"، وحشتو "اصالح کاران"خیزش دو جناح اصلی حکومت،"محافظهدر آغاز 

"عوامل ش را به کاران" خیز در حالی که موضع بیرونی "محافظه اوت بودفو مت اما متناقض هاادامه سیاست



رشد آن  یگیر دامنهرضبه طلبان و اعتدالیون تالش کردند تحت پوشش "حق اعرتاض"اصالح ،بیگانه" منتسب کرد

رتل و رسکوب خیزش وجود در مورد چگونگی کن اتیبین نهادهای رسکوبگر اختالف رسدبه نظر میهمچنین شوند.

مهار  اند اما برخی دیگر بردید ارصار داشتهرسکوب ش بر برخی از فرماندهان و اتاق فکر آنها. داشته است

این دوگانگی در  اند.رسکوب شده یکردند و مانع گسرتش فزایندهطریق "رسکوب نرم" تاکید میخیزش از 

رژیم و قهر بین  یدامنه و عریان، از یک طرف رسکوب گسرتده خود را دارد. یرسکوب پیامدهای ویژه ینحوه

ها موثر اگرچه تا حدودی در کنرتل اعرتاض "رسکوب نرم" کند، و از طرف دیگرجامعه را سخت و پایدار می

های شکاف ها نشانهاین .هاستساز تداوم اعرتاضترس مردم بریزد و این خود زمینه شود کهاست، اما باعث می

 شکنانه است.برآمدهای ساختار  یدر دستگاه خشونت و رسکوب در دوره

ی که برخی از در حال بود.خیزش  نسبت به طلباناصالح متناقض و ناه�هنگ واکنشدرخور توجه  ینکته

کنرتل را  تحت عنوان "حق اعرتاض" خیزشمعتقد به رسکوب بودند، بخش دیگری سعی �ودند،  ترین آنهاشناخته

خش ای شدن"، مکمل این سناریو بود. بتجزیه و سوریهت�ن "خطر فگ مجراهای درونی سیستم بکشانند.به و 

با اپوزیسیون  هاییو چفت و بسته از ساختار حکومتی فاصله بگیرند ک کوشیدند اما نطلبادیگری از اصالح

از یک  یهایکاف و پارگی در بین جناحش یگانه نشانههای چند مین سیاسته یم بوجود بیاورند.بیرون از رژ

د و سناریوهای جدی احت�لی آتی، در برآمدهای از طرف دیگر است. ،درون هر جناح و اختالفات ژرف طرف

 آید.ها بیرون میها و تناقضبازیگرانش از درون همین شکاف

 بورژوازی اپوزیسیون

آن را در  یضمن استقبال از خیزش تالش �ودند که دامنهخواه، جمهوری های مختلف اپوزیسیونجناح

خیزش با گفت�ن  یشکنانهساختار  یمهار جنبهتوافق آنها  یهای خود تفسیر کنند اما نقطهفرمپالت یمحدوده

بروز های اصلی یادین آنها رسپوش گذاشنت بر ریشهبن تناقض بود. آمیز و مقابله با خشونت"املت"اعرتاض مس

پیگیری داشته و دارند که آنها تالش  های نئولیربالی بود.داری و سیاستخیزش یعنی کارکردهای رسمایه

و قوانین  فساد یاشاعهاقتصاد و در و نظامی  های دینیفساد حکومتی و نقش نهادهای خیزش را به ریشه

اپوریسیون بورژوایی مدافع  و فیلسوفان و اقتصاددانانکارگزاران  اغلب جالب است کهمذهبی محدود کنند. 

 های نئولیربالی هستند.ت و سخت سیاستسف

اصالحات، دچار بحران و  یخواه با پروژهجمهوری و همدلی خیلی از گرایشات اصالحات، ثباتپسا  یدر دوره

رسد های سیاسی مواجه خواهد شد. به نظر میها و چرخشه و این طیف در آینده با جابجایینابسامانی شد

هایی به وبیش فراگیر هستند که با رسپلایجاد ائتالفی کمدر تدارک خواهان وریجمه های مهمطیفکه 

با سناریوی "تغییر بر فضای سیاسی را طلبان حکومتی وصل شود و از این طریق بتوانند هژمونی خود اصالح

چنین سناریوهایی در گذشته جهانی" تکمیل کنند.  یآمیز" قدرت سیاسی با چاشنی نظارت "جامعهمساملت

ها و اسالمی با جناح های اینها نیست. جمهوریمشکل اما انگیزه و در آینده هم خواهد بود.شکننده بوده 

آمیز گ قطعی ندارد و باید با آماج قهر راهی جز مر ماند که اش به اژدهای هزاررسی میهای تودرتویشاخه

قالبی را در های انشود جنبششود و این درست جایی است که �ی ین به زیر کشیدهیهای از پابشنج

 مهر و موم کرد. بندی "مقابله با خشونت"بسته



اند که همواره ها است. گویا آنها سوگند خوردهتر نقش ملی/ مذهبیاز همه مضحکمیان اپوزیسیون بورژوایی 

فاصله  طلبان از رژیماصالحاز  یهایدر حالی که بخش بازی کنند.حکومت را  ینقش چرخ پنجم درشکه

ی "جناح چپ" آنها که زمانی حت زنند.دولت روحانی روغن می یزدههای زنگچرخ گیرند آنها هنوز بهمی

که بیشرت از همه دم و  کنددفاع میدولت "اعتدال"  ازو سخت  سفت نیز ادعای دفاع از زحمتکشان را داشت

 است.پردازان نئولیربالی تزئین کرده هدستگاهش را با نظری

پز  در حالی که افزایش داده ودر فضای سیاسی را  خود های فعالیتهای اخیر زمینهدر دوره طلبانسلطنت

ای عظیم و رسبرآوردن هیوالی نتایج شکست یک انقالب توده اند.ای شدههای رسانهسوژه ،دهنددموکراسی می

اوهام اسالمی  یربههای فردی را هم در چنگی مردم را بهرت نکرد بلکه آزادیکه نه تنها زند  ،اسالمی از دل آن

، ی از شهرهاددر خیزش اخیر در تعداهم دارای برنامه شوند. طلبان موجب شده که سلطنت ،گرفتار کرده است

تر ررنگرا پُ  های جریان اصلیحضور آنها در رسانه یزمینه ه نفع سلطنت داده شد و همین نکتهشعارهایی ب

 شود.تر میتی شفافامپریالیس یپرده های پشتکم نقش آنها در ویرتینکم رسد کهبه نظر می .کرد

هایش جلب ح�یت ایی است که متامی سیاست و برنامهترین اپوزیسیون بورژو یافتهسازمانمجاهدین خلق 

 ناین جریان اما کوچکرتی های مرتجع منطقه برای جانیشنی جمهوری اسالمی است.امپریالیستی و دولت

 کنند.استفاده میز آن ها هم اغلب برای اع�ل فشار به رژیم اامپریالیست ای ندارد وای از ح�یت تودهنشانه

حوالت ت رشایط خاصی از برای امپریالیستی، یرهبعنوان نیروی ذخی مجاهدین همچناناما نباید فراموش کرد که 

 د.نشو سیاسی آتی در نظر گرفته می

داری و ت رسمایهآنها اما تداوم مناسبا یاتصال همه یمتایزهایی که گرایشات بورژوایی دارند، نقطه یبا همه

خیر بوده تر کرده و منشا اصلی بروز خیزش اهای طبقاتی را ژرفاست که شکاف ایهای نئولیربالیسیاست

 شدگان اجت�عیددستان و طر زحمتکشان و انبوه تهی ای کارگران،آنها بدیل دیگری بر  یهمه در واقع است.

 ندارند.

 وارونهمتوسط و ایدئولوژی ژانوسی  یطبقه

اغلب از موقعیت اقتصادی خود متوسط  و طبقات میانی فوقانی یالیه ،طبقاتیجایگاه اقتصادی و از منظر 

هستند هایی ها و بوروکراتتکنوکرات احب وسایل تولید خویش هستند و یاآنها یا ص بسیاری از راضی هستند.

سبات منادر آنها  .به عبارت دیگر کارگزار رسمایه .اندحاکم یاقتصادی و سیاسی طبقهنهادهای  که کارگزار

های های فرهنگی و کنرتلاز سیاست اگرچه موقعیت اقتصادی خود را بهرت کنند ورصت آن را دارند که ف موجود

سیاسی موجود را نشانه -های اقتصادیکه ساختار  یبا هر نوع خیزش ی رژیم دلخورند اما بدیهی است کهمذهب

 گروه از های فرهنگی و ه�ی که به اینعرصهگران خیلی از بازی بیهوده نیست که .مخالف باشند ،بگیرد

 یدر دوره "."مدافعین حرم یو یا شیفتهدولت اعتدال هستند چاک یا مدافع سینه تعلق دارند، متوسط یطبقه

 دم زدند. ای شدن"آنها مدام از خطر"سوریه برآمد خیزش،

های نئولیربالی سیاست است که بر اثر ینی این طبقهیهای میانی و پاگروه اقتصادیوضعیت  ،برعکس این گروه

ینی و یا یطبقات پابه به طور مدام  اهای بزرگی از آنهگروه شده وبدتر  به طور پیوسته داری،رسمایه

به  آنها واکنش ماجرا برعکس است و سیاسی امامنظر  ازشوند. می شده و کارگر رانده یطبقه یمجموعهزیر 



د نمانبه موجود عجیب و غریبی میآنها  است. روندی وارونه و ژانوسی داشته شکن،ساختار  ایرویداد سیاسی

شود، رسش به سمت اش به زمین فرودستان نزدیک میلرزان و شکننده به لحاظ مادی پاهایدر حالی که که 

 یدلخوش .مدیدی است دوران آن برس آمده هایکه مدت کنداست و جهانی وارونه را تصویر می طبقات باالیی

ام زمین طلبان، مداصالح های نئولیربالیکه سیاستهم در رشایطی  آن ،و تغییر از باال به اصالحات موهوم آنها

و دنیایی که وارونه دیده  متوسط یدئولوژی ژانوسی طبقهای ای است ازنشانه ،ندکزیر پای آنها را خالی می

 شود.می

هایی هستند از تناقض ناشی از �ونهکنند، را انکار میود خطبقاتی کردگانی که موقعیت تحصیل شاغلین و

در  متوسط. یطبقه یشده وارونه ایدئولوژی ژانوسی باز�ایی آن از عینک دگردیسی مادی موقعیت طبقاتی و

اصالحات را وارونه کرده  یخیزش اما پروژه بودند. گر رویدادهابیشرت نظاره زده و نگرانخیزش اخیر آنها حیرت

موضوعی است اصالحات واکنش آنها به رویدادهای سیاسی چگونه خواهد بود، اینکه در دوران پسا  است.

 .همربوط به آیند

 جنبش سوسیالیستیکارگر و  یطبقه

گر کار  یطبقهوردهای اسطح زندگی و دستبه با وجود بحران ساختاری رسمایه، تهاجم گسرتده  ،در سطح جهانی

 از صدمات ناشی از هنوز نتواسته جنش سوسیالیستی رشایطی است کههمچنان ادامه دارد و این در 

برآمدهای پر  همهاینبا  .رسبلند کند در قرن گذشته و نتایج فروپاشی آن جوامع نوع شوروی کارکردهای

 ۹۹ نود، یدر دهه جنبش زاپاتیستی .تداوم داشته است جنبش سوسیالیستی در نقاط مختلف جهانخیز و افت

و  های گذشته و سپس فروریزیدر سالهای چپ در یونان و اسپانیا جنبشبرآمد  ،در آغاز قرن جدید هادرصدی

های جنبش سوسیالیستی و وخیز هایی هستند از افتنشانه وغیره در سیستم رفرمیستی ادغام احزاب چپ

جنبش  ،های اجت�عیبرآمدهای سیاسی و جنبش یدر هنگامه کارگری. تجربه اثبات کرده است که

امکان  اصالحات،و دوران پسا  ماهخیزش دی شود.وتاب و شکوفا میبو کارگری هم پرت سوسیالیستی

ور حضرشد جنبش کارگری وسوسیالیستی و  یهای سیاسی نوینی را ایجاد �وده که بر بسرت آن زمینهگشایش

رشد،  یاین زمینهفرض . پیشن استاین فقط یک امکااما  .کندمنتسب به آن را فراخ می یهابندینهادها وگروه

های در جنبشسوسیالیستی  همگرایی گرایشاترشط، جنبش است و رضورت این پیشاثرگذار در  یاما مداخله

 سیاسی و اجت�عی است.

خونین شصت به طور نسبی نتوانسته،  ی، پس از دههیافتهجنبش کارگری و سوسیالیستی ایران و چپ سازمان

 رمز و رازدرک این نکته  تاثیرات پر رنگی داشته باشد. و در فضای سیاسی جامعه مداخله کندتوا�ند  پیگیر و

 بندی متشکل چپنهاد کارگری و گروه. کدام ببینیدنتایج آن را  دلیل و ها نگاه کنیدبه خاوران عجیبی ندارد،

 ،خفقان در فضای سیاسیتواند هزاران کادر و عضو و نیروی سازمانگر خود را از دست بدهد و بازهم می

در رسکوب و  شعیار ت متامشقاو  راز بقای جمهوری اسالمی، در واقع ؟گذار داشته باشداثر و متشکل  حضور

حتی آن بخش از اپوزیسیون چپ سوسیالیست که در خارج از  بوده است. یافتهاپوزیسیون سازمان کشتار

 ی. اگر هر جریانی را از پایهاندسیب دیدهآ دیگری  یرسکوب بگونه از پیامدهای حضور دارندجامعه 

شود. به این است که گریبانگیر آن می دایمی ایعارضه تردید بحران و انشعاباش جدا کنید، بیاجت�عی



 همه نبایدبا این کنیم.ید، نتیجه ه�ن است که مشاهده میرشایط بحران جنبش کمونیستی را اضافه کن

 چپ سوسیالیست.های ها و ضعفمحدودیت ه گرفنتپوششی باشد برای نادید رسکوب،

 در فضای سیاسی حضور هم هشتاد باز یتوانست در دهه، های شصتجنبش کارگری پس از رسکوب سال

 :یابی شکل گرفتز تشکلدو سطح ا در این دوره یابی کارگری داشته باشد.وبیش موثری در راستای تشکلکم

به  که تقلمسو  ایتوده هایتشکل و پیگیری و...) یه�هنگی، کمیته ی(کمیته های پیرشوان کارگریتشکل

با وجود  ...)رانی ورشکت واحد اتوبوس تپه،هفتنظیر سندیکای ( .شکل گرفت نیروی خودسامان کارگران

ری در نهادهای دیگ گذارند. بعدهادر محیط کار و فضای سیاسی تاثیر  ها هنوزآنرسکوب و فضای امنیتی دایمی، 

ن و یا نهادهای بازنشستگان های معل�ه�نند تشکلاند. (اضافه شده مراکز صنعتی و خدماتی به این مجموعه

 است.جنبش کارگری داشته  تاثیرات مثبتی بر هااین تشکل یمجموعه ..).و

اعتصابات و  یتداوم پیوسته شاهد چنان سنگین بوده کهاما تهاجم رسمایه به رشایط کار و زندگی کارگران 

 روزمره پیدا کرده است. یدر برخی از مراکز صنعتی و خدماتی این اعرتاضات جنبه .تیماعرتاضات کارگری هس

به صورت منفرد حضور موثری  ماه از سطح شعارها روشن بود که کارگران و فرزندان آنهادر خیزش دی

فراخوان رشکت در اند و اهانه و فعال داشتهمشارکت آگ ،بوده استیابی نجا که امکان تشکلآ اند و تا داشته

کارگر از  یهای علنی و آشکار ح�یت طبقهها جنبهاین ...)تپه ود سندیکای هفت(ه�نن تظاهرات نیز دادند.

انبوهی از  ،های سیاسیری معتقد هستند که در صورت گشایشماه است. بسیاری از فعالین کارگخیزش دی

 های سیاسی آتیبویژه اگر گشایش کار و در سطح اجت�عی پدیدار خواهند شد.های کارگری در محیط تشکل

 های نان و آزادی را به همراه داشته باشند.نشانه

در خارج  یهایکنون تالشتا کننده است.ی وضعیت تا حدودی نامعین و نگرانهای انقالبدر مورد سوسیالیست

های اما مربوط به آن بخش از سوسیالیست ها. این تجربهاندده که اغلب ناکام بودهش ز جامعه برای همگراییا

به صورت متشکل و آنها چه  یانقالبی است که قبل و یا در جریان انقالب بهمن شکل گرفتند. فعالین بازمانده

شان یافته پیوندهای اجت�عیهای سازمانسیاسی دارند اما اغلب جریان یحضور فعالی در عرصه یا منفرد هنوز

حضور  در داخل جامعهکه  سوسیالیستیفعالین جنبش جامعه محدود و یا منجمد شده است و آن بخش از  با

 کنند.های اجت�عی مشارکت میدر فعالیتمحافل در غالب به صورت منفرد و یا  اند اغلبداشته

سوسیالیستی اضافه ب به جنبش نقال نود دو گروه از نسل پس از ا یدهه یهشتاد و در نیمه یدر دهه

 رسکوب شد.یی آغاز کرد اما پس از مدتی با حضور پر رنگ در جنبش دانشجو که هشتاد یچپ دههاند. شده

یافته و یا اما بخشی از آنها به شکل سازمانکاسته شد  هشتاد یفعالیت چپ دهه یاز دامنهچه گر ا، از آن پس

داشته و بر  حضور های اجت�عی""شبکه و فضای سیاسیدر و منفرد های محفلی یافته و حلقهسازماننیمه

در رویش چپ سوسیالیستی شاهد  ۹۶ماه سال آذر بویژه نود و  یدههدر  گذارند.نیز تاثیر می رشایط سیاسی

جنبش دانشجویی با  هایتلفیق خواسته عطفی در یهای آن نقطهفعالیت فضای جنبش دانشجویی بودیم که

نیز در اکرث مراکز جنبش دانشجویی  ندتوانست االیی شدن آموزش و تحصیل بوده وه با کمطالبات روزمره و مقابل

 د.نسطح شعارها را ارتقا ده ندو توانست هحضور فعال داشت در خیزش اخیر د. آنهانگذار داشته باشتاثیر حضور 

ابتدا در  "ماجرا مهدیگه متو  /گراطلب اصولاصالح"و  "آزادی کار،،نان" گذار نظیرهای هدفمند و تاثیر (شعار 



ترکیب جنسیتی آنها و  های چپ،مشرتک و مثبت این دو بخش از حلقه ینقطه شد)مراکز دانشگاهی مطرح 

 است. انگیر زنحضور چشم

 اند.داری آن بودهو ضدرسمایهشکن های ساختار مدافع پیگیر خیزش و جنبهسوسیالیستی  این سه حلقه از چپ

کارگر در  یو از موضع طبقه �وده را ایجاد های همکاری و همگراییسطوح مختلف شبکهتوانند در میآنها 

یابی خودسامان بر ی و تشکلهای اجت�عهای جنبشطرح خواسته .دخالت کنند اجت�عی های سیاسی وجنبش

های ارگران و جنبش رهایی زنان و جنبشجنبش طبقاتی ک تواندمیاست که واسطی  یمحور آن، حلقه

های همگرایی حلقهبرای  بسرتی است . همین نکتهم پیوند دهدرا به ه های ستمو ضدسامانه آزادیخواهانه

 های اجت�عی.مشرتک در عرصه یچپ سوسیالیستی برای مداخله

 

 اندازهای آتیچشم

جامعه که منشا بروز شده در های مرتاکمتوانند به انبوهی از خواسته�ی های رژیمها و جناحیک از شاخههیچ

 یابد.افزایش میهای موجود در ساختار سیاسی تنش خیزش،ن پسادر دورا پاسخ دهند. برعکس هخیزش بود

 گیرند.ای رژیم را به چالش میس مردم ریخته و از درون هر روزنهدهد که تر زیادی نشان می شواهد بعالوه

دستگاه ایدئولوژیک حکومت  است که  خیابان انقالب" "دخرتان های صامت ایجاز اعرتاض�ایش بارز آن ی�ونه

در همین مدت کوتاهی که از  د.نکنساخته عبور میهای پیشد و از گذرگاه ناممکننگیر ار را به هیچ میکشت

گیری رتل تداوم داشته و یا در حال شکلقابل کنهای اجت�عی در ابعادی غیر اعرتاضبرآمد خیزش گذشته است، 

 ش گنابادی وغیره.ویاها"، در باخته"مال ها،بازنشسته معلمین، رشد اعتصابات کارگری، ت.اس

هر چه مبارزه تداوم بیابد و  های رو به اعتال.های بروز جنبشدوران پسااصالحات مرتادف است با نشانه

 بارز آن ی�ونه شود.تر میجت�عی برای تاثیر بر فضای سیاسی نیز شفافتکاپوی ا ،تر شودژرف اعرتاضات

این  .رون و بیرون رژیم استد همگرایی گرایشات بورژوایی" اخیراست که �ودی شکننده از مو ندارفر پالتفرم "

های روی جنبشدورانی هستیم که نسبت به سطح پیشما در آغاز  روند در این سطح باقی نخواهد ماند.

 ه است.نیز در را یوهای مختلف و رنگارنگییاسی و اعرتاضی سنارس

و  رآمد چپ و سوسیالیسماعتالی انقالبی بسرتی است برای ب یاصالحات و ورود به دورهپسا  یعبور از دوره

زم عبور از چه موانعی است را این که گذار به این رشایط مستل الیستی.یابی جنبش کارگری و سوسیسازمان

های اقتصادی و سیاسی و پیوند بین خواسته ،های مختلف سوسیالیسمدانیم اما همگرایی و همکاری حلقه�ی

 کند.این مسیر را هموار میهای اجت�عی، گری در جنبشدخالت
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