




 در یک سال اخیر شاهد وجه پایان نپذیرفته است.رخ داد به هیچ ۹۶ی که در دی ماه من معتقدم خیزش

کشور  حال مرتبط هستیم که از گوشه و کناری متنوع و در عینهایمحرومین در مجموعه های اعرتاضیجنبش

هایی از اقشار خرد در واقع بخش یانشجویان، بازنشستگان، و کسبهداران، دمعل�ن، کامیون .ورندآ بر می رس

اند. در آورده هاخیابانخود را در سال اخیر به صورت اعرتاض جمعی به  جامعه هستند که نارضایتی تحتانی

دل تپه و کارگران گروه ملی فوالد فراتر از بقیه، خوزستان را باین میان اعتصابات سندیکای کارگری نیشکرهفت

اند. این اعرتاضات که به دلیل عدم هکارگر کرد یبه بسرت داغی برای مبارزات سیاسی پیرشو از سوی طبقه

کارآیی و پاسخگویی دولت گسرتش یافت، از خشم عمومی به نوسانات ارزی گرفته تا اعتصابات رسارسی 

گری، حکایت از یک شکاف عظیم ش�ر کار  معل�ن در اعرتاض به رشایط وخیم کار و دستمزد، تا اعتصابات پر

 جامعه دارد.ی میان حاکمیت و بدنه

شده که سال گذشته به وقوع پیوست راندهحاشیهاست که خیزش محرومان و فقرای به این باور من بر

در طی سالیان ریشه دوانده، و شواهد نشان از آن دارند که در آینده نیز در اشکال مختلف  ،غیرمنتظره نبوده

هدف من  ز اعتصابات و تعطیل کار گرفته تا اعرتاضات خیابانی و تظاهرات بزرگ ادامه خواهند یافت.اعرتاض ا

های ریشه سیاسی خیزش دی ماه، باالخص-های اجت�عیریشهدر منت پیش رو این خواهد بود که برخی 

ز آخرین حرکت طبقاتی و جناحی این جنبش را خصوصا در قیاس با جنبش سبز بررسی کنم. چرا که جنبش سب

برای  ستادهم برشمردن تحلیلی رشایط حیات سازمانی مطلب رشح می بزرگ اعرتاضی بود. آنچه در بخش دوم

که در پایان مطرح  های به هم پیوسته ها. در نظر داشته باشید که این گامپیرشفت مبارزه و بسیج توده

 و ای ازرشایط رضوریرصفا توصیف مجموعه راه نیستند و ینقشه یوجه به منظور ارائهشوند به هیچمی

 مبارزه. اند برای پیشربدموانع



 ۹۶اهمیت تحلیل دی ماه سال 

ها که این جنبشرخ داد بخصوص از این جهت مهم است  ۹۷-۹۶که در سال  ایهای اعرتاضیی جنبشمطالعه

ان طبقات را دوباره پیش تضاد می اند، و بحث تخاصم واسی عمومی شهروندان را باال بردهخودآگاهی سی

به عبارت دیگر جنبش  اند تا این مسئله مورد بحث موشکافانه قرارگیرد!هاند و فرصتی فراهم کردهکشید

های مختلف اعرتاضی است، که روح آن در استحاله به شیوه در حالآغاز شد،  ۹۶که در دی ماه  ،فرودستان

به مباحث  طبقاتی داد و سوسیالسم/ کمونیسم  بسیاری از اعرتاضات بعدی حلول کرد، جانی دوباره

آمده از بدستاجت�عی و سیاسی  یشده در نهاد بسیاری از ما را ترغیب به ظهور کرد. رسمایهرسکوب

های رادیکال بسیار به طور اخص برای چپ ،ردمم یشدهرگری سال گذشته و خودآگاهی افزوناعتصابات کا

لرتناتیو سیاسی قابل اتکا و غنیمتی است برای تئوریزه کردن یک آ  حایز اهمیت است. چرا که این فرصت

این گرایش سیاسی  یپذیر، با حداقل میزان خشونت و تلفات انسانی که به صورت تاریخی تیشه به ریشهدوام

 .است زده

اضات رهرب بودن و عدم سازماندهی اعرت با اشاره به بی کنم که برخالف برخی نظرهایی کهمیسپس یادآوری 

اهمیت است، هم بخاطر قدرتی که در من معتقدم که این جنبش بسیار بارا ناچیز انگاشتند،  دی ماه تاثیر آن

ی آن در ایجاد یک آلرتناتیو کنندهبخاطر نقش تعیینبه چالش کشیدن هنجارهای سیاسی رایج ابراز کرد و نیز 

رهرببودن و عدم "بر خالف بی مینه نوشته بودم:در همین ز  ۹۶آینده. دی ماه  جدید و زایش رهربان بالفعل در

گرا اصول-طلباصالح های مشرتک، معرتضین با گذر از چهارچوب سیاسی رایجتوافق جمعی بر روی خواست

 سال پس از آن آلرتناتیو روشن ه�نطور که دیدیم حدود یک "اند.هکدام را رقم زد، یعنی هیچیک آلرتناتیو سوم

منت  ای که بعدا درتولید شد: شوراهای کارگری، نکته تپهتوسط کارگران هفت ت ارگانیکبه صور  و پراگ�تیکی

 بدان خواهم پرداخت.

 ران مرشوعیت رژیمتحلیل طبقاتی جنبش و بح

 یاز گسرته جنبش محذوفین و محرومین و کارگراِن به دور ،که این جنبش از پایین شومیادآور میجهت رشوع 

تغییراتی درآرایش طبقات اجت�عی کشور ایجاد  ۲۰۱۸نکه خروج آمریکا از برجام در ژوئن مراکز شهری بود. با آ 

هایش ریشه این جنبش و خواسته وادار به ریزش و زیست کارگری کرد، متوسط را یکرد و سطوح پایین طبقه

فرودستان، به  تریقبه تعبیر دقی کارگر" یا کنم که "طبقهخاطرنشان می ی ضعیف اجت�ع ایران دارد.در طبقه

از اقشار و ای همگن و الزاما همیشه آگاه به منافع طبقاتی خود نیست، بلکه این طبقه طبقهوجه هیچ

، کشاورزان کارکارگران بی مزد،کارگران بی که شامل کارگران در حال کار، رث و متعدد تشکیل شدههایی متکالیه

بینم وجه متایز دیگری ایجاد کنم، جنبش دی ماه یک ن نیاز میو فقرا هستند. همچنین می ایالت باقی�ندهو 

و ای فرودستان نبود، بلکه جنبش توده کالسیک و با خودآگاهی طبقاتیمعنای به  کارگر یجنبش طبقه



تپه در جریان است قائل هفت آمده بود و از این حیث بایستی متایزی میان آن و آنچه مثال درجانمحرومین به

 به این مبحث خواهم پرداخت. ترشد. پایین

نادیده گرفته شده است والبته بخشی اانقالبی ایران به شدت پس یعموما نقش محرومین در بازتولید جامعه

جنبش سبز  تیر و ۱۸های اخیر سیاسی مانند غیبت محسوس اما موجه آنها در خیزش دلیلازاین اغ�ض به 

های محرومین با صدای خودشان خواستهناهمگون  یاین مجموعه حال، این غیبت امروز کهبوده است. با این

 در حال جربان است. ،کنندخود را در برابر نظام مطرح می

 یهای طبقهخواستههای سیاسی و اقتصادی فرودستان ایرانی نبود ونه تنها جنبش سبز نه تنها بیانگر آرمان

این طبقه از  یجانبهتعریف و بازخوانی یکخواست که با میدید، بلکه از آنها نیز میکارگر را با خود منطبق 

(به عنوان یک  کارگر یایرانی "متحد" و سکوالر همنوا شوند. این نکته تا حدودی بیانگر چرایی اینکه طبقه

متوسط بخصوص در  ی. از سوی دیگر طبقهاست ،طبقه و نه اشخاص مستقل) از جنبش سبز ح�یت نکرد

آن  های کارگری پس ازجنبش در ح�یتو هم طور محسوسی هم در خیزش دی ماه هم  تر خود بهمرفهاقشار 

ها و مراکز روز در خیابان ۳۵اند. به عنوان مثال: در حالی که ش�ر باالیی ازکارگران فوالد اهواز غایب بوده

ح�یت از آنها  ، توسط دیگر شهروندان تقریبا نادیده گرفته شدند و کسی بهکردندشهری تحصن و راهپی�یی 

) متفاوت ۵۷های بعد از دی ماه با بیشرت خیزشبرنخواست. نتیجه اینکه خاستگاه طبقاتی دو جنبش (و حتی 

که  ۵۷های بزرگ اخیر از جنبش سبز گرفته تا انقالب های اخیر نسبت به باقی خیزشاست. بنابراین جنبش

ی محسوب پیرشفت بزرگ ،ته وهدایت شدندمتوسط شهری شکل گرف یهای طبقهخواسته یعمدتا بر پایه

فرودست ایران علیه حاکمیت است، خاصه حاکمیتی که  یشوند. شورش دی ماه اولین خیزش مستقل طبقهمی

هایی که وعدهمستضعفان" بنا نهاد. وضعیت "بهبود  یوعدهو نشینان" از "کوخخشت اول را با شعار ح�یت 

 خالی بودنشان کامال به اثبات رسیده است.طی چهار دهه حکومت جمهوری اسالمی تو 

اخیر، یعنی از زمانی که روایت رسمی حاکمیت با تولد جنبش اصالحات به  یجمهوری اسالمی در طول دو دهه

همواره چالش کشیده شد، با بحران مرشوعیت مواجه بوده است. از زمان رشوع موج اعرتاضات اخیر در ایران 

تر از جنبش کنندهنزد حاکمیت بسیار نگران ۹۶ی ماه معی طبقات تحتانی در دام که موج حرکت جمعتقد بوده

طبقات  های ایدئولوژیک خود را در" پایهبه نام "دولت مستضعفان سبز جلوه کرده است. رژیم اسالمی

 باررسکوب و حذف خشونت ،کشتار خود را بر آن اساس گسرتد بلکه فرودست بنا کرد و نه تنها هژمونی سیاسی

رقیب جدی دهه بی هم بر همین پایه توجیه کرد و مرشوع جلوه داد. یعنی آنچه کمک کرد تا چهار مخالفین را

رسکوب  همیان طبقات محروم برای رژیمی که برای توجی ترتیب تزلزل این مرشوعیت دربدین حکومت کند.

موج جدید تخاص�ت  نیست. نکم از بحرا مخالفان عمیقا وابسته به ح�یت ایدئولوژیک این قرش است چیزی

، متوسط ی، که در ایران مدرن ماهیتی سیاسی دارد و در نتیجه ریشه در طبقهدر برابر رژیم هاو نارضایتی

ها. در بیان نشینشده و حاشیهق فراموشاینک به قرش فرودست منتقل شده، از جمله به کارگران و فقرای مناط

بعد داخلی، و برای حفظ ظاهر مرشوع در بعد جهانی ،متکی به دیگر، رژیم اسالمی برای حفظ حیات در 

توان گفت که میهای طبقات مورد ادعایش یعنی مستضعفان است. طبق این منوال رصیحا الیه ح�یت رصیح

شک مرشوعیت و تسلط ایدئولوژیکش را بین اقشار تحتانی جمهوری اسالمی هرچند آهسته اما پیوسته و بی

 مرگ رژیم.هد. معضلی با پتانسیل تضمین دجامعه از دست می



 

 دی ماه و دو جناح نظام

جناحی مورد تحلیل قرار دهم. ه�نطور که -دیدگاه طبقاتی کنم تا جنبش را ازمتمرکز میدر اینجا بحث را 

معرتضین به  ۹۶یابد. در دی ماه روز افزایش میاف میان دو جناح حاکم و مردم روزبهپیشرت ذکر شد، شک

گرا یا چه اصول ،دریافتند که حاک�ن رود شدند وستمی که بر آنها میسیاسی  یتوجه ریشهرسعت م

باید جایگزین شود. این  سیاسی کفایتی هستند و با صدای بلند فریاد زدند که حاکمیتطلب، حاک�ن بیاصالح

دیگه متومه  /گرااصولطلب، دی ماه از شعار فراگیر "اصالحهای برخاسته در آگاهی جمعی انسان تکامل در

شوم که نیروی کار ایرانی نیز همگن، یکدست و ر اینجا نخست یادآور میشود. دمیماجرا" به وضوح استخراج 

، گاز و غیره از لحاظ حفاری های دولتی مانند رشکت ملی نفت،متحد نیست. کارگران استخدامی در سازمان

ها برخوردار هستند. سبت به همتایان خود در دیگر بخشامنیت و انتظارات شغلی از وضعیت بسیار بهرتی ن

و در نتیجه نظام  شوندمحسوب میاملال بیت که این صنایع منبع اصلی درآمد اتفاقی نیستوجه البته به هیچ

کارگر هستند اما  یکند. در نتیجه باید بین این قرش که عرفا متعلق به طبقهنیروی کار این منابع را تطمیع می

است با بقیه  متایز قائل  و منافع ایشان در حفظ وضع موجودمتوسط دارند  یگرایشات مت�یل به طبقه بیشرت

"وضع موجود" یعنی این قرش با آگاهی به امنیت شغلی و ثبات در دریافت حقوق و مزایا  یمتایل به ادامه .شد

تپه ی مانند هفتبه رسنوشت قیاس با همتایان خود در بخش خصوصی و در هراس از دچار شدن و غیره در

حال باید در نظر در عینکنند. و از بروز تالطم جلوگیری می اشان هستندظ رشایط فعلیطبعا مت�یل به حف

این  ۵۷که این متایل به حفظ وضع موجود کامال مقطعی است و در رشایط بحرانی سیاسی مثل انقالب  داشت

 .اندعتصاب نشان دادهدسته نیز پتانسیل باالیی برای همبستگی و ا

کارگر را نه تنها  یاصولگرایان که در راس حاکمیت قرار دارند غالبا مسائل مستضعفان را مصادره کرده و طبقه

در برابر  اند بلکه از آنها در جهت پیشی گرفنت سیاسیرشوعیت ایدئولوژیک خود قرار دادهم یدست�یه

متوسط را که گرایشات سیاسی  یطلبان عموما آمال طبقهحدیگر اصال  اند. از سویطلبان سود جستهاصالح

حقوق  ،زنان حقوق دموکراسی، آزادی بیان، قبیلهای موجهی از کنند: خواستهدگی می�این ،بیشرتی دارند

سازی عادی طلبان درعین پیاده کردن وتصادف نیست که اصالحترتیب از رس بدینها و امثالهم. اقلیت

که به طور طبیعی توسط دولت ارائه  خدماتیسازی مخرب نئولیربالیستی مانند خصوصیی های اقتصادسیاست

شوند (مانند آموزش و خدمات پزشکی)، جهت کسب محبوبیت در پایگاه اجت�عی خود از دموکراسی و می

ات مطرح انتخابزمان  طلبان تنها درمفاهیمی از این قبیل را اصالح حالزنند. با اینمدنی دم می یجامعه

اند. هرچند باید اذعان نداشتهازای مادی چشمگیری هم تاکنون مابه آن هم به صورت انتزاعی و کنند ومی

های ایدئولوژیک از قبیل طرحاند اجرای در قدرت بودهطلبان هایی که اصالحدورهداشت که به طور کلی در 

 یطی دو دهه حالبا اینار بوده است. های جنسیتی و غیره از شدت کمرتی برخوردتفکیک گشت ارشاد و

اند و قانون اساسی همچنان متخاصم رات ملموس قانونی و اجرایی نبودهطلبان موفق به ایجاد تغییاصالحاخیر 

 ها و دگراندیشان باقی مانده است.یتملها، روشنفکران، و متعصبانه در برابر زنان، اقلیت



کارگر  یهای طبقهبر روی شانه ،ریشه در بورژوازی ایران دارند که ،گرایانترتیب در حالی که اصولبدین

متوسط در دستیابی به حقوق  یطلبان از تالش طبقهخود را پیش برند، اصالحایستند تا اهداف سیاسی می

دانید، ه�نطور که می کنند.میبرداری پاسخ مانده، بهرهبی ۵۷سال  شان که ازسیاسی و مدنی یرفتهازدست

بورژوای جدیدی در ایران شکل گرفت که بیشرت از روحانیون  یطبقه ،جنگ به ویژه بعد از و ۵۷از انقالب  پس

باالی سپاه پاسداران و سازمان بسیج تشکیل شده است و های وفادار به رژیم و اعضای رده، شخصیتحکومتی

 یان برخوردارند،گرااصولتی مشابهی با طلبان، که از موقعیت طبقااصالح زند.گرایان را رقم میخاستگاه اصول

های جناحی و بازی قدرت جمهوری اسالمی به حاشیه رانده سیاستهای رژیم هستند که در آن دسته از خودی

درت سیاسی و اقتصادی گیرند عمدتا به دنبال جربان قبه خود می که ایسیونییشدند و بر خالف ژست اپوز

اند را قبضه کردهیان  سهم بزرگرتی از درآمدهای نفت و گاز گرااصولدیگر، اشان هستند. به کالم رفتهازدست

 .واین منبع اصلی اختالف بین دو جناح حاکم در ایران است و نه اختالفات ایدئولوژیک

 دردو جناح رژیم رصفا  از جانب هر تپه و فوالد اهوازاعرتاضات هفت چرایی تقلیل خیزش دی ماه ونیز

های این کنشنهفته است. در حقیقت  ،ن رفتآ  که در باال رشح ایدر بطن واقعیت طبقاتی"اختالفات صنفی" 

وابسته از پتانسیل باالیی برای براندازی رژیم اسالمی و مطرح کردن خود به عنوان همبهاعرتاضی پراکنده اما 

ف شعارهای ح�یت از تر بدان خواهم پرداخت. برخال ایینای که پ، نکتههستند برخوردار آلرتناتیو واقعی

توانند از آنها دفاع کنند، چرا که طلب منطقا �یو اصالح گرااصولکدام از دو جناح هیچ و مستصعفان انکارگر 

برداری از این طبقه برای حفظ منافع طبقاتی و تسلط سیاسی خود هستند. نیازی به گفنت نیست بهرهنیازمند 

به طور  های طبقات حاکم است.با خواسته لت اجت�عی، در تضاد تامکنند یعنی عداکارگران طلب می که آنچه

خالصه این رشایط مثال کالسیکی از تالش حاک�ن طبقات فرادست است در جهت تضمین حیات و منافع 

 طبقاتی خود.

صادی سازی و رشایط اقتکنند، از خصوصیو پیامدهای آن دفاع میابعاد  یطلبان از نئولیربالیسم با همهاصالح

ها را تضمین فرودست گرفته تا عدم ثبات شغلی اقشار ضعیف، رشایطی که وقوع خیزش یناپایدار طبقه

طلبان و خویشان (دقیقا منظور خویشاوندانشان است) و متحدانشان طی سالیان، امپراتوری کند. اصالحمی

ای نئولیربالیستی در پیش ای رویهاند که به طرز فزایندهبنا کرده اییفاسد خود را بر ساختارهای اقتصاد

. چنین داشته است های اخیرطلبی نقش به سزایی در ظهور بحراناصالح یاند. به همین سبب جبههگرفته

حرص به نقدینگی و منابع  حد ویابی بیقیمت و دستنیروی کار ارزانهایی برای این جناح از یک سو سیاست

کنیم را به بار که با آن دست و پنجه نرم می ایایط سخت اقتصادیدیگر را فراهم کرده و از سوی دیگر رش 

به بخش  تپهنیشکر هفت یهای عمومی مانند کارخانهزیر قیمت داراییآورده است. فروش بسیار نازل و 

املال به از بیتها مورد نیاز برای خرید این مجموعه یسازی) و حتی تامین رسمایهخصوصی خصوصی (زیر لوای

های شوند از �ونهکاری هزاران نفر میکنند و باعث بیمرصف میرا تکه تکه و بی دارانی که متعاقبا آنهاخری

کنند بلکه می حکومتنها اعرتاضات دی ماه را مطلبان نه اصالحست که اهاست. بدیهی روشن این سیاست

 گذارند.هر شکل آن تنها می کارگر را در یاعرتاضات طبقه



، طبیعتا تاب تحمل اعرتاض در هیچ شکل و ورزندوضع موجود ارصار می یان که بر حفظگرااصول از سوی دیگر

، منافع اصلی آنها محافظت از قدرت بالمنازع و مستضعفان سوی خالف ادعای �ایندگی ازندارند. بر  نوعش را

 هژمونی نظام است. یحفظ و اشاعه نیز کنرتل درآمدهای نفت و گاز و

 

 ای اعرتاضات در ایراندوره ماهیت

اوایل قرن بیستم  ای است و قدمتش به انقالب مرشوطه دردر ایران دوره این باورم که ماهیت اعرتاضات من بر

توان این را نادیده ، �ی۱۳۸۸تا جنبش سبز سال گرفته  ۱۲۸۵از انقالب مرشوطه در سال " گردد.میالدی برمی

این موضوع یادآور آن  لت، آزادی و دموکراسی همچنان ادامه دارد.انگاشت که مطالبات مردم ایران برای عدا

مطالبات همچنان برآورده های سنگینی که این ملت تا به امروز پرداخته است این است که برخالف هزینه

اند. میل به آزادی و عدالت اجت�عی و میل به رهایی، نسل به نسل میان مردم ایران به حیات خود ادامه نشده

بار را هر چند دهه یک هایو انقالب ای اعرتاضات، تظاهرات فراگیرطبیعت چرخهدهد،این مهم، چرایی می

 "کند.ترشیح می

باید گفت که درک ما از اعرتاضات دی این نوشتار است،  یچند کاوش عمیق در این مبحث خارج از حوزههر 

جنبش سبز و انقالب  منجملهاند، ای اعرتاضی که پیش از آن رخ دادههها و جنبشماه مستقل از میراث انقالب

به اشکال مختلف در  به وقوع پیوست و ۹۶ اعرتاضات که سال ینخواهد بود. به بیان دیگر، چرخه ،۵۷

بخش است. تفاوت تبلور یک قرن مطالبات آزادیخواهانه و رهایی ،اعرتاضات سیاسی پس از خود تداوم یافت

بش ریشه درطبقات فرودست های پیش از آن اما در این است که این جنن دی ماه و اکرثیت جنبشبرجسته میا

طمنئ بود که مطالباتی مانند توان ماست اما میچند واقعیت سیاسی ایران مدرن بسیار سیال و مبهم دارد. هر 

هد شد. به عنوان مثال: دی ماه شود، تامین نخواکار، آزادی" در سیستمی که به طور فزاینده نئولیربال می ،"نان

 های صنفی به حیات خود ادامه داده است.تپه و فوالد اهواز و دیگر جنبشرهفتد

قائل  دانند و ارتباطی بین آن خیزش و اعتصابات پس از آنیافته میدی ماه را پایان برخی از همکاران من

از منظر فرم و هم محتوا (اقشار  هم ۹۶شوند. استداللشان در اصل بر این پایه است که خیزش �ی

اعتصابات کارگری و  های خیابانی بود و نهکننده) متفاوتند. فرم اعرتاضات دی ماه تا حد زیادی شورشرشکت

ا به عنوان یک طبقه کارگر ر  یشده بودند و لزوما طبقهراندهحاشیههای فقیر و بهتوده گان،کنندهرشکت

در اعرتاضات دی ماه رشکت  تاکید کنم هرچند کارگران و کسبه و بسیاری دیگرکردند. الزم است �ایندگی �ی

های بین تفاوت با وجودخاصی.  یکردند، حرکت آنها یک حرکت شخصی بود و نه به �ایندگی از جانب طبقه

 ها ریشه در یک طبقه از مردمهر دوی این جنبش این دو تالطم سیاسی از منظر فرم و محتوا، از منظر من

که ریشه در مناسبات تولید دارد و نه است مفهوم کالسیک مارکسیستی آن  طبقه"دارند. مراد من در اینجا از "

های کارگری که پس از آن دی ماه و ناآرامی ،یشناسانه. از دیدگاه طبقاتی مارکسبندی جامعهمفهوم طبقه در

رفت و مادامی ن من دی ماه پایان نخواهد پذیهای اقشار یک طبقه بودند. به گ�خواستهرخ داد هر دو تداوم 

 تکامل و بازگشت ادامه خواهد یافت و آرامش را از حاک�ن خواهد ربود. اپاسخ مباند بکه مطالبات مردم بی



 

 آیا جمهوری اسالمی در حال فروپاشی است؟

ه این است که آیا سوال مشخصی که ذهن بسیاری را نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان به خود مشغول کرد

ی مایهزدن و  های عظیم رسیعا در حال رسبحران د کهدهندارد؟ شواهد نشان می رژیم در پرتگاه سقوط قرار

استیصال رژیم هستند، اما در حال حارض رژیم تا حد زیادی کنرتل اوضاع را در دست دارد. نظام جمهوری 

خارجی سازگار است. در ضمن نظام  ی داخلی ودهه ثابت کرده به شدت با فشارها اسالمی طی این چهار

اختیار  های مختلف اجت�عی را درالیهای از و به همکاری طلبیدن مجموعهابزارهای زیادی برای شوراندن 

های عمومی متوجه خواهیم شد که این کار در جهت تطمیع سازی داراییسی روند خصوصیدارد. فقط با برر 

رفت به عنوان رقیب جناحی مطرح شوند. به عالوه از رفته که خطر آن میمتحدین و وفادارانی انجام پذی

ارعاب و اجبار وهمچنین  است و دسرتسی به انواع ابزار کنیم که به شدت رسکوبگرصحبت مینظامی 

ای از انواع سالح گسرتده یکل رژیم زرادخانه ارتش سانسور و تبلیغات دارد. در های اطالعاتی متعدد ورسویس

شوند، متحدینی ای بحران علم میهطلبان که در زماناصالحه طبقات فرودست در اختیار دارد منجمله علی

 اش برای گسرتش نئولیربالیزم.اروپا و نیز بانک جهانی با تالش یو رشاکت نزدیک با اتحادیه روسیه و چین مانند

و  هاجنبش یهزینه مانند مصادرههای کمبه رسعت گزینهدر نتیجه از آنجایی که گردانندگان قدرت در تهران 

 یرسد که رژیم به زودی برای تضمین ادامهدهند، به نظر میاز دست میها را پراکنده کردن موقتی شورش

بار مخالفان خواهد زد. چرا که این رژیم هم پتانسیل و هم توانایی گسرتده و خشونت حیاتش دست به رسکوب

تر دست به رسکوب گسرتده بزنند غیاب سیاسی جسورانهشود حکام باعث می چهانجام چنین کاری را دارد. آن

ماند های ایران است. سوالی که باقی میداخل و چه در خارج از مرز  سیون منسجم و متحد چه درییک اپوزو

م آن است که راهکار چپ در این آشفته بازار ایران مدرن چیست؟ و این سوالی است که در ادامه به آن خواه

 پرداخت.

 

 راهکارها و رشایط الزم برای پیشربد مبارزه

های مبارزاتی بایستی برای تداوم و تحقق پیروزی داشته در این بخش سعی خواهم کرد رشایطی که جنبش

از پیرشفت باز  ای مبارزات با موانع جدی روبرو خواهند شد وهای پایهرشطباشند را بیان کنم. بدون این پیش

یوسته خواهند بود: ایجاد حال به هم پعین ها شامل سه بخش مجزا و دررشطاین پیش د ماند.نهاخو 

 ، سازماندهی نیروی تولید و ترویج یک نیروی جایگزین سیاسی یا یک آلرتناتیو.همبستگی

 ایجاد همبستگی:

میان  چپ نیازمند ایجاد و ترویج همبستگی هم به صورت عمودی بین طبقات اجت�عی و هم به صورت افقی

ای چپ آن است که اقشارمختلف نیروه ینخست وظیفه یاقشار مختلف درون طبقات معرتض است. در درجه

 ،جت�عی و طبقاتی همگرایی دارندی متوسط را که مطالبات سیاسی و اهای تحتانی طبقهالیه ی کارگر وطبقه



کارتر، با رژیم همسوتر و یران محافظها یی متوسط جامعهکنند. عموما قرشهای باالیی طبقه جهتهم همنوا و

کارگر نیز در ایران یک  ی، طبقهاند. براساس توضیحات باالتر به حفظ وضع موجود به نفع رژیمراغب

نابرابری میان آن دسته از کارگرانی که در استخدام باالخص الزم است که به  قرشهمگن و یکدست نیست، و

متندی مانند رشکت نفت و گاز تری که در صنایع دولتی قدر رفههستند و قرش م بخش خصوصی مانند هپکو

 پرداخته شود. مشغول کار هستند،

ی طبقه یانگارانهخطرناک و سهل یهمسو کردن قرشهای ذکر شده شامل افزایش آگاهی راجع به خواسته

ا که عاقبت چنین نیز است. چر  ،یک نظام سیاسی که نهایتا به نئولیربالیسم ختم شود متوسط برای برقراری

باید این مفهوم جا جهت حفظ منافع فرادستان و به رضر فرودستان خواهد بود. به عبارت دیگر  نظامی نیز در

ی فرودست دارند رفته رفته روی طبقههای نئولیربال ه�ن تاثیرات مخربی را که روی اقشار بیفتد که نظام

ی متوسط عموما آگاهانه در طلب نئولیربالیزم نکه طبقهاضافه کنم که با ای متوسط نیز پیاده خواهند کرد.

اند و نه طالب کردن ساختار قدرتهای اپوزیسیون که تنها در پی جایگزین گروه نیستند، ح�یت از بسیاری از

 ساختار طبقاتی، در نهایت به برقراری نظام نئولیربال خواهد انجامید. دیندگرگونی بنیا

 کارگر یههای کنونی محرومین و طبقدانیم که تالشبستگی افقی نیز یاد کردیم. میهم لزوم برقراری تر ازپیش

های جویان و فعاالن محیط زیست و گروهها، با زنان و دانشهمبستگی مابین مبارزات این گروه بدون ایجاد

مبارزات "در حقیقت  نوشته بودم: ۲۰۱۸ ینخواهد برد. در ژانویه پیش به ییتی و عقیدتی راهمل مختلف

 متکرثی از یگیر نیست، بلکه مجموعههمه خود روایتی یکنواخت و متحد و ذات جاری علیه نظام اسالمی در

، سیاسی یف توسعهمتوسط با هد یدرکشاکش ومخالفت با حاکمیت است: طبقه نیروها و تنوع منافع

 ."هستندق برابر، چند مثال از آن ها برای حقو اقلیت محرومین در تقال برای کاهش فشارهای معیشتی و زنان و

سال گذشته، مبارزات ها و فقرا در نشیندر حین اوج گرفنت مبارزات حاشیه که مشاهدات من بیانگر آنست

ن دورا طبیعی در ها فروکش کرده. به طورها و دیگر گروههای حقوق برشی و مبارزات اقلیتزنان، فعالیت

دهند. با جای خود را به مبارزات معیشتی میبرشی و آزادیخواهانه  های حقوقهای اقتصادی، فعالیتآشفتگی

 برای پیشربد مبارزه و رویارویی با رژیمی به رسکوبگری جمهوری اسالمی ما نیازمند همبستگی و اتحاد حالاین

 میان اقشارهستیم.

ین سوال به سنت ؟ برای پاسخ به استگی را چگونه باید کاشتآید این است که بذر همبسوالی که پیش می

گردم که در آن فرایند همبستگی به معنای هابرماس برمی ١مکتب فرانکفورت و خصوصا تئوری کنش ارتباطی

 یدر اندیشه کنش گفت�ن جمعی. کنش ارتباطی یایجاد درک مشرتک از مفاهیم بنیادین است به واسطه

دارند برای خیرمشرتک بزرگرتین گروه هاییست که گرایش به تحقق فهم مشرتک هابرماس به معنای گفت�ن

 صادقانه، مرشوع و قابل دسرتس عموم کلید ایجاد یک درک مشرتک ،جامعه. به عالوه، گفت�ن عقالنی ممکن از

های همبستگی هم در بعد افقی و هم عمودی خواهد بود. بدون آنکه وارد میان اقشار مختلف و یا ه�ن گره

بخش است که در پرتو آن هم اقشار مختلف من است یک گفت�ن رهایی ه مد نظرجزئیات تخصصی شویم، آنچ

های روا شده بر یکدیگر برسند و هم یک اج�ع کلی را برای رسنوشت جامعه به آگاهی جمعی نسبت به ستم
                                                             
1. Theory of Communicative Action 



خواهیم ختم کنیم؟ این سوالی است که بایستی بصورت ها این جنبش را به کجا مینند. ما چپجنبش رقم ز 

ها و هرآنکه تحت ستم است و هر آنکه ما در یتملزنان،  ،کارگر یهمیان اقشار مختلف شامل طبق احثهیک مب

 تالشیم به حرکت در آوریم مطرح شود.

 نیاز مربم سازماندهی

مناسباتی مشرتک با گام پیشین است و چپ ایرانی بایستی  یدیگری که در عین مستقل بودن بر پایه یمرحله

دهی است. ضمن آگاهی کامل به مبارزه بتواند تاب بیاورد، نیاز بنیادی به سازمان در بر آن مترکز کند تا

های سازماندهی زیر رشایط رسکوب گسرتده باید یادآوری کنم که بدون یک نیروی قوی و سختی

بدون متامی مخالفین حتی پیرشوترین آنها ادامه خواهد داد. به بیان دیگر،  عشده رژیم به قلع و قمسازماندهی

ها واهد پرداخت، درست مانند بازداشتسازماندهی، جمهوری اسالمی به رسکوب اعرتاضات و مبارزات جمعی خ

تپه و فوالد اهواز و وابستگان آن رهربان کارگری هفت یافسارگسیخته یهای گسرتده و شکنجهو زندانی کردن

 ۹۶مختلفی که از دی ماه های سیاسی و گروه ما تدریجا پتانسیل ماجرا به همین منوال ادامه یابد، کنش. اگر

که باید دست خواهیم داد. فرصتی  از ای که ظهور کردهمراه رهربان و استعدادهای بالقوهاند را به هبسیج شده

های رژیم اسالمی را به لرزه درآورند. اما پراکنده کامال قادرند بنیان های قدرمتندبس غنیمت شمرد. این جنبش

حکومت کرده، ما در نیروی های آهنین دهه با مشت و خونریزی که چهار رویی با نظام رسکوبگررویا اما در

تقال کنیم. من در این زمینه با همکارانم که  برای بقا ای نداریم که یا قویا سازماندهی کنیم یا بازچپ چاره

لی که اذعان دارم که حا م. درمعتقدند چنین سازمانی بایستی یک ارتباط رسارسی و نیز زیرزمینی باشد موافق

های بسیار تحقق نخواهد ریسک شبه و بدون مشکالت وخطرناک و عظیم سازماندهی یک ،کنش شجاعانه

کنند. ات به صورت ارگانیک ظهور مییافت، معتقدم که ما بایستی صبورانه عمل کنیم و رهربان در جریان عملی

شورایی". و اما  یادارهآلرتناتیو سیاسی انجامید: "به تولد یک تپه انجام گرفت و درست مانند چیزی که در هفت

 قدم آخر:

 سیاسی یک آلرتناتیو یارائه

چیز ما به تئوریزه کردن یک  چپ بایستی رهربیت این جنبش را به دست بگیرد و دراین راستا پیش از هر

نیاز داریم. ه�نطور که  نی آنراستای واقعیت کنونی ایران مدرن و منت جها سیستم سیاسی جایگزین در

شان مطرح شد. تپه طی روند مبارزاتیکارگران هفت مجمع �ایندگانیدبخشی توسط دانیم چنین آلرتناتیو نومی

ز تپه پیشنهاد شد به معنای حکومت اقبال گفتم مدیریت شوراهای کارگری که توسط سندیکای هفتچنانچه 

های الزم برای گسرتش یافنت و تبدیل شدن به یک پتانسیل یهرگانیک با همپایین است. یک حاکمیت مردمی وا

است که از درون ایران  ایحل بومیاصالحات، این آلرتناتیو تنها راه یمنهای جبهه جایگزین سیاسی پراگ�تیک.

 متوسط نیز باشد. یتواند متضمن نیازهای طبقهکند بلکه میمنافع کارگران ح�یت می جوشیده و نه تنها از

دست داده از  ۹۶از یاد نربیم که اصالحات در حالی که به شدت مرشوعیت و مقبولیتش را پس از دی ماه 

موجود در  یهزینهد را به عنوان تنها آلرتناتیو کمیافته خو سیون منسجم و سازمانیدوباره در غیاب یک اپوز

ید متمرکز بر شکسنت ز خالقیت ما باداخل مرزهای ایران مطرح کرده است. بنابراین بخش اعظمی از تالش و نی

در جامعه را تسخیر کرده تا  هاست هرگونه پتانسیل رادیکالیطلبان باشد، چرا که این جبهه سالهژمونی اصالح



کارهای فلسفی و تئوریک هستیم که توسط پژوهشگران و ر این برهه ما عمیقا نیازمند راهکن کند. دریشه

یت ضمن دارای قابل و در راتی که با چپ رادیکال همسوباشد، بخصوص تفک روشنفکران ساخته و پرداخته شده

ن، روشنفکران چپ بایستی گذار بود. عالوه بر آن، برای تاثیر هستنداجرایی توسط کنشگران سیاسی 

کنند، تا تناقضات آنها که در درون نظام فعالیت می طلب را به چالش بکشند، بخصوصهای اصالحتئوریسین

برمال شود. چه بهرت که این گفت�ن در سپهرعمومی و در دسرتس عموم  ه و فرضیات تئوریک آنهاذاتی فلسف

 طلبانه به چالش کشیده شود.ت رسکوبگر نهفته در تفکرات اصالحباشد تا انحرافات، مغلطه و ماهی

لیربال، ما ناچار به سازی و اقتصاد بازار نئو جهانی یبارهجویی عملی در به بحث و چارهدیگر آنکه درعین نیاز 

بیست و یکمی هستیم. متام  ،هوش مصنوعی و سایربنتیک قرنوریزه کردن و بحث به زبان رباتیکتئ

ها و تئوری یسایه وجود نداشتند. ما بایستی از زیر ۵۷های محسوس و نوظهوری که در سال واقعیت

این جنبش حارض در میدان را دوباره بر پورها. ها و سلطانهای جزنینفکران گذشته خالصی یابیم، تئوریروش

 ست نو و نیازمند طرحی نو.روی میراث آنها سازماندهی کنیم. چرا که روزگاری

 ترین دالیلی که چپ را ناتوان از به چالش کشیدن هژمونی اصالحات کرده آنباید اضافه کنم که یکی از اصلی

جمعی مردم ما  یر دوران انقالب هنوز در حافظههای حزب توده و فداییان اکرثیت دست که خاطرات خیانتا

ریان فاسد و ناکارآمد اصالحات بسیار پررنگ و زنده است. ما بسیاری از نیروهای جوان و پیرشو را به ج

کار آمدن رژیم اسالمی  ملی را باعث و بانی رس یبازیم، چرا که مردم ایران چپ و نهضت آزادی و جبههمی

اند. بنابراین تا چپ ایران دوباره به عنوان یک نیروی سیاسی اد هم ره به خطا نربدهتاسفانه زیدانند و ممی

آورد، مطلقا نیازمند است تا هم هژمونی اصالحات را بشکند و هم خود را دوباره  بر معترب و قابل اطمینان رس

ناتیو کارآ و موثر را نداشته آلرت  یسیون قدرمتند که توانایی تئوریزه کردن و ارائهیاحیا کند. در غیاب یک اپوز

سان نفوذ سیاسی قابل رتاضی را قبضه خواهند کرد و بدیناع یطلبان همواره هرگونه نیروی بالقوهباشد، اصالح

بایستی این مهم را به عنوان  ت و کمونیستس. بنابراین نیروهای سوسیالیخواهند یافت توجه خود را دوباره باز

 یپذیرترین برههحالی که درآسیب قرار دهند که مرشوعیت اصالحات را دریک اولویت در دستور کار خود 

 داریم. گیری مجدد برای انتخابات بعدی باززیر سوال برند تا آنها را از نفسشان قرار دارند قویا زندگی سیاسی

 کالم آخر

ی که گذشت از منظر ه در سالسعی من در این نوشتار بر این بود تا یک بررسی اج�لی از اعرتاضات دی ما

های آن) ارایه دهم. در بندی طبقاتی معرتضین در قبال اکتورهای سیاسی مخالف (یعنی نظام و جناحترکیب

ی، هرچند بدیهی، بود که برای پیشربد مبارزات رضوری هارشطرسی پیشبعد هدف بررسی تحلیلی یک یمرحله

های بزرگ اعرتاضی بعدی ظهور بود و این جنبش در کنشفرودستان  دارم که دی ماه جنبش �ایند. من باورمی

کم در شکل کنونی تهدید واقعی برای بقای رژیم، دست. این خیزش محرومان و کارگران به مثابه یک کرد

 شود و به همین علت باید از جهات مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.قدرت، تلقی می



بر نقش آموزش و روشنگری نه به معنای کالسیک کلمه بلکه به عنوان  ، باید تاکید کنمبدون تکرار مکررات

کنم سوسیالیستی، چالشی که اعرتاف می بخشهای رهاییروشی عملی برای اعتالی هوشیاری سیاسی و ارزش

های جنسیتی، جنسی، �عی و ستمساده نیست. چپ به ویژه نیاز دارد تا بر اصول دموکراتیک، عدالت اجت

 محیطی و رونق اقتصادی مترکز کند.دتی وهمچنین مسائل زیستیتی، عقیمل

که به  ایهای توصیفیرشطرم که کامال به انتزاعی بودن پیشبید بر این نکته به پایان میکرا با تا این نوشتار

محقق علوم اجت�عی است که  من به عنوان یک یحال این ماهیت حرفهعریف آنها پرداختم واقفم. با اینت

به شخصه عمیقا به گذشنت از خطوط . راهکارهای نظری ارائه کنم اجت�عی را تحلیل کرده و-های سیاسیدهپدی

موقعیت طبقاتی و اجت�عی  رشط: با آگاهی و شهود کامل ازه کنش سیاسی باور دارم با دو پیشکادمیک بآ 

هر دو طرف (کنشگران سیاسی و . اینک زمان آن فرا رسیده  که حال فردی و نیز در رشایط بحرانی مثل زمان

گو بنشینند چرا که بقای ما در گرو این و ا شکسته و با ترشیک مساعی به گفتر  روشنفکران نظری) مرزها

های روشنفکرانه در تخصص آنهاست که دانش و ی کردن و تدبیراندیشی عملی تحلیلست. راهربدهمفکری

کنیم از نظری فعالیت می یبسیاری از ما که در حوزه ای کهنش سیاسی دارند. دو خصیصهک یحوزه تجربه در

 آنچه باید. سپارم تا با آن بشود هروشته را به دستان پرتوان آنها میایم. پس این نبهرهآن بی

 با همبستگی
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