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  اتحاد سوسياليستی کارگریاتحاد سوسياليستی کارگری

                                                                       ٢٠٠٩  سپتامبر٢٤، ١٣٨٨  مهر٢ پنجشنبه ،٤٦شماره   

سی سال پس از انقالب بهمن، يک بار ديگر شبح انقالب بر                    
خيزش توده ای آخرين روزهای             .  ايران سايه افکنده است         

خرداد و نخستين روزهای تيرماه چشم انداز انقالب را در                       
 ٢٢واکنش مردم به کودتای انتخاباتی               .  ايران گشوده است     

خرداد، بحران حکومتی رژيم اسالمی را به يک بحران سياسی 
تمام عيار تبديل نمود و دورۀ جديدی را در سياست ايران آغاز              

اين دورۀ بحرانی بدون تغييرات کيفی در ساختار سياسی           .  کرد
موجود به پايان نخواهد رسيد، و در انتهای اين دوره رژيم                       
جمهوری اسالمی برجا نخواهد ماند؛ يا دستکم در شکل                            

اما از منظر کارگران،            .  تاکنونی اش برجا نخواهد ماند               
زحمتکشان، و تودۀ مردم آزادی خواه ايران مسأله بر سر اين               
است که از دل اين بحران چه نوع حکومتی و چه ساختارهای               
سياسی و اجتماعی شکل می گيرند و جايگزين نظام سياسی                   

تمام تجربۀ تاريخی نشان می دهد که دو شّق          .  موجود می شوند  
يا نيروهای سياسی نمايندۀ سرمايه داران و                   :  محتمل است   

کاپيتاليسم موفق می شوند کنترل جنبش توده ها را به دست                      
گيرند؛ که در اين حالت، حتی در صورت تغيير رژيم سياسی،             
يکی از انواع حکومت سرمايه داری جايگزين رژيم فعلی می             
شود و کارگران و زحمتکشان همچنان بازندۀ اين تغييرات                     

و يا طبقۀ کارگر می تواند با تشکل های صنفی و            .  خواهند ماند 
سياسی خود بمنزلۀ يک نيروی سياسی مستقل وارد مبارزۀ                    
سياسی شود، تودۀ زحمتکشان و آزاديخواهان را زير پرچم                   
خود گرد آورد، در يک مبارزۀ انقالبی رژيم حاضر را                             
سرنگون کند، و با برقراری حکومت کارگران و زحمتکشان              
چنان دگرگونی های بنيادی در ساختارهای سياسی و اقتصادی           
ايجاد کند تا آزادی و برابری را برای وسيع ترين توده های                     

اين دوراهی ای است که جامعۀ ايران                .  مردم تضمين نمايد     

اولی راه سازش است و دومی راه       .  اکنون بر سر آن قرار دارد     
انقالب؛ نخستين راه به تداوم اسارت در اشکال جديد می انجامد 

در جنبش توده ای جاری،           .  و دومين راه به رهايی واقعی             
سوسياليست های کارگری برای تحقق استراتژی انقالبی تالش         

 .می کنند
 

انقالب بالقوه ای که هم اکنون چون شبحی خواب از چشمان                   
سخنگويان رنگارنگ سرمايه ربوده تنها آنگاه بدل به يک                      
انقالب بالفعل می گردد که طبقه کارگر بازيگر اصلی صحنۀ               

تالش فعاالن سوسياليست کارگری همواره اين           .  سياست شود  
بوده است تا با غلبه بر موانع ورود طبقه کارگر به عرصۀ                       
مبارزات اجتماعی و سياسی ايفای چنين نقشی برای طبقه                       
کارگر را تسهيل کنند، و اکنون بحران سياسی حاضر خود                      

از اين  .  بهترين فرصت را برای چنين هدفی ايجاد کرده است             
رو، در شرايط حاضر، فعاالن سوسياليست کارگری وظيفۀ                 
محوری خود را اين می شمارند که با تالش دوچندان برای                      
تشکل يابی کارگران، و با فراخواندن همۀ آزادی خواهان و                   
وسيع ترين تودۀ مردم زحمتکش به اتحاد با کارگران، طبقه                   
کارگر بتواند نقش تعيين کنندۀ تاريخی خود را در جنبش توده                
ای جاری ايفا کند و راه انقالبی را برای پيشروی جنبش جاری            

 .  هموار سازد

 سه تبيين . ١
برای فعاالن سوسياليست کارگری، تشخيص دورۀ جديد و                     
تعيين وظايف سياسی طبقه کارگر در اين دوره بدون يک                        
تحليل عميق از وضعيت حاضر و يک ارزيابی ابژکتيو از                     

ما .  ديناميسم جنبش توده ای جاری ممکن نيست         

 خط مشی سوسياليسم کارگری در جنبش توده ای جاری

 بيانيۀ کنفرانس هفتم اتحاد سوسياليستی کارگری

www.wsu-iran.org 
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در اين بيانيه تحليل خود از وضعيت و ارزيابی           
ما از ظرفيت جنبش جاری را با هدف به بحث گذاشتن آن در                  

و در  (ميان فعاالن سوسياليست کارگری با درجه ای از تفصيل          
ادامۀ بيانيه های پيشين سازمان در رابطه با جنبش توده ای                     

به اين منظور در اين بخش نظرات           .  عرضه می کنيم   )  جاری
خود را در تمايز از نقطه نظراتی قرار می دهيم که برای                          

البته .  سهولت امر می توان آنها را به دو دستۀ اصلی تقسيم کرد   
هر دسته شامل نظرات جريانات سياسی مختلفی می شود که                  
مواضع مختلف و حتی ايدئولوژی های مختلفی دارند، و طبعا              
طيفی از تحليل ها از وضعيت و ارزيابی ها از جنبش جاری                  
را عرضه می کنند؛ اما آنچه اينجا مبنای دسته بندی است نتيجۀ  
عمومی يکسانی است که اين جريانات سياسی نسبت به                             

 : تشخيص وضعيت جاری و ماهيت جنبش جاری می گيرند
مشخصۀ دستۀ نخست، که عموما ولی نه تماما برخی جريانات            
مدعی چپ را در بر می گيرد، اين است که وضعيت حاضر                  
را به سادگی بازتاب جدال جناح های رژيم و يا ادامۀ نمايش                   

و چون موارد مشابه چنين کشمکش      .  انتخاباتی رژيم می شمارد   
های حاّدی در طول عمر اين رژيم به کّرات وجود داشته،                        

" بحران"نتيجه می گيرد که حتی اگر وضعيت فعلی را بتوان               
ناميد، اين بحران ويژگی ای ندارد که بتواند دورۀ سياسی                         

اين دسته از نظرات جنبش توده ای جاری        .  جديدی را رقم بزند   
دوازده سال    -را نيز مانند موارد حرکت های اعتراضی در ده           

حرکتی گذرا می انگارد؛ يا آن        )  ١٣٧٨ تير    ١٨نظير  (گذشته  
را حرکتی مبتنی بر توهم توده ها نسبت به جناح اصالح طلب،             
توهم به مشارکت در انتخابات، يا حتی بدتر، آلت دست شدن                  
مردم در جدال جناح ها، جنبشی ارتجاعی، و نظاير اينها می                 

چنين تحليل و چنين ارزيابی ای طبعا وظايف ويژه ای            .  شمارد
هم از وضعيت فعلی استنتاج نمی کند، بلکه مخاطبان خود را                
تشويق می کند که بی اعتنا به جنبش جاری، يا به موازات                         
جنبش جاری، همان فعاليت هايی را ادامه دهند که پيش از اين              
نيز اين جريانات توصيه می کردند؛ يا در افراطی ترين حالت              
تخطئۀ جنبش جاری و تبليغ ضرورت بری ماندن از آن را به                

نگفته پيداست که مخاطبان اين             .  وظايف پيشين می افزايد         
جريانات سياسی نيز، بسته به مواضع عمومی هر يک از اين               
جريانات، فعاالن جنبش های اجتماعی مختلف يا طبقات و                      
اقشار متفاوتی هستند؛ و فعاليت هايی که اين دسته نظرات                       
توصيه می کنند، باز بسته به مواضع هر جريان، از آگاهگری             
ايدئولوژيک و سياسی، تا تعقيب مطالبات اقتصادی در جنبش              
کارگری، تا اشکال مختلف آکسيون های اعتراضی را در بر                

اما وجه مشترک نظرات همۀ اين جريانات در                     .  می گيرد  
: برخورد به وضعيت حاضر را می توان چنين خالصه کرد                 

و حتی  (قائل نبودن به وضعيت بحران سياسی و بها ندادن به                
واقعيت اين است که اين      .  جنبش توده ای جاری    )  تخطئه کردن 

دسته نظرات تأثير بسيار اندکی بر جامعه ايران دارند و می                   
توان به يقين گفت که با سير اوضاع بيش از پيش حاشيه ای                      
می شوند؛ اما از آنجا که دستکم بعضا از جانب نيروهای                          

 .مدعی چپ طرح شده اند اشاره به آنها در اينجا الزم بود
دستۀ دوم، که عموما ولی نه صرفا جريانات متمايل به سوسيال        
دموکراسی و ليبرال های جمهوری خواه را در بر می گيرد،                 

اين دسته از    .  از هر لحاظ تأثير گذارتر بر جنبش جاری است            
نظرات وضعيت حاضر را بحرانی می شمارد، و گرچه طيف            
نظرات در اين دسته بر ابعاد متفاوت اين بحران  تأکيد می                        

بحران مشروعيت رژيم، بحران ايدئولوژيک رژيم،            (گذارند   
، اما وجه مشترک شان اين        )ملت، و نظاير اينها    -شکاف دولت 

است که عامل اصلی ايجاد بحران و شروع دورۀ تازه را در                   
اين ميدانند که اصالح طلبی از درون حکومت به آخر خط                       
رسيده، و تعقيب استراتژی حمايت انتخاباتی از اصالح طلبان             

از همين رو، حتی آن جرياناتی که جنبش           .  ديگر ممکن نيست   
توده ای جاری را صرفا به اعتراض به نتايج انتخابات کاهش               
نمی دهند، علت اصلی خيزش توده ای را بسته شدن مجاری                  

يعنی ادعا می کنند که       .  انتخابات رقابتی در رژيم می شمارند        
حال که امکان اصالح تدريجی رژيم از درون و به شکل                          

در انطباق با . انتخابات وجود ندارد توده ها به جنبش درآمده اند
چنين ارزيابی ای، اين جريانات همان اهداف مرحله ای را                     
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اکنون در جنبش جاری توده ها تبليغ می کنند که     
پيش از اين بمنزلۀ مراحل استراتژی خود در حمايت از                            

اگر .  اصالح طلبی تدريجی از درون حکومت طرح می کردند          
پيشتر مبارزۀ انتخاباتی و پيشروی اصالح طلبان حکومتی در            
فتح گام به گام مراکز قدرت قرار بود در ادامۀ خود در                                
دوردست به جمهوری تمام عيار و دموکراسی و سکوالريسم               
منتهی شود، امروز هدف مرحله ای جنبش توده ای را کنار                    
زدن دولت کودتا تبليغ می کنند تا در مرحلۀ بعد نوبت به کنار                
زدن خامنه ای برسد، و در مراحل آتی با به قدرت رسيدن                        
موسوی و بعد دموکراتيزه کردن گام به گام رژيم جمهوری                    
.  اسالمی راه را بسوی برقراری يک جمهوری سکوالر باز کند

به همين منوال، اين دسته از نظرات نه فقط ايستادگی موسوی              
و کروبی و خاتمی را عامل تعيين کننده برای تداوم جنبش                        
جاری می شمارند، بلکه رهبری جنبش توسط آنها را، دستکم               
در مرحلۀ کنار زدن دولت کودتا و به قدرت رسيدن جناح                        

تمام جرياناتی که نظرات    .  اصالح طلبان، ضروری می شمرند    
شان در اين دسته قرار می گيرد به احتمال وقوع يک انقالب                  
در وضعيت حاضر معترف اند، اما غالبا وظيفۀ خود را دقيقا                
جلوگيری از وقوع انقالب، با تکيه بر ضرورت تعقيب همان                
اهداف مرحله ای استراتژی تدريجی اصالح طلبی، قرار داده             

در همين دسته از نظرات، برای آن جرياناتی نيز که                        .  اند
آگاهانه مقابله با وقوع انقالب را وظيفۀ خود قرار نداده اند،                     
موضع حمايت از موسوی و کروبی و تقويت هژمونی آنها در              
جنبش توده ای، حال تحت عنوان ضرورت مرحله ای برای                  
بسيج بيشترين نيرو برای مقابله با دولت کودتا يا دولت                               
فاشيستی، در عمل نتيجه ای جز مقابله با رهبری طبقه کارگر              

اينجا بايد تأکيد کرد که آنچه بعنوان                 .  و شّق انقالبی ندارد        
پشتوانۀ اين دسته از نظرات در تبليغ ضرورت رهبری اصالح     
طلبان رانده از قدرت عرضه شده، از نظر تحليلی قائل بودن                 

چون اين   .  به غير طبقاتی بودن جنبش توده ای جاری است                 
جنبش آشکارا همگانی است، و چون آشکارا خواسته های                      
دموکراتيک دارد، از اينجا نتيجه می گيرند که جنبشی طبقاتی             
نيست و بنابراين ديناميسم اين جنبش، نيروهای محرکۀ آن و                  
مسيرهای محتمل آن، برحسب عملکرد طبقات قابل بررسی                 

 خواندن جنبش جاری نيز     »مسالمت آميز « و   »مدنی«و  .  نيست
گويا در اين نظرات دليلی است که تعقيب هرگونه استراتژی                 
انقالبی برای آن را، گرچه ممکن، اما امری نابجا و ناشی از                 

 .  ترجيح ذهنی و ايدئولوژيک هواخواهان انقالب بشمارند
 

در برابر هر دو دستۀ اين نظرات بايد تأکيد کرد که يک تحليل               
خطاست اگر   .  مارکسيستی نمی تواند در سطح ظواهر بماند             

کسی خودويژگی وضعيت حاضر را به اين سبب که بحران به             
. مناسبت تقلب انتخاباتی آغاز شد با جدال جناح ها توضيح دهد            

خطاست اگر کسی ماهيت جنبش توده ای جاری را، به سبب                  
بهانۀ پاگرفتن آن، به سبب شعارهای مقطعی آن، يا به سبب                     
رهبری فعلی آن، بيربط به منافع کارگران و زحمتکشان، عامل 

و به همان   .  تقويت جناحی از رژيم، يا يکسره ارتجاعی بپندارد        
درجه خطاست اگر کسی از همين ظواهر چنين نتيجه بگيرد که 
مناسبت کودتای انتخاباتی، شعارهای مقطعی، و رهبری فعلی           
اين جنبش بازتاب ماهيت آن است و می بايد در برابرش سر                   

شناخت عميق از وضعيت حاضر، تنها با در . تعظيم فرود آورد
نظر گرفتن وضعيت حاضر بمنزلۀ حلقه ای در سير تغيير                      

يک .  اوضاع و سير تکامل عينی جنبش ممکن می شود                          
برخورد مارکسيستی می بايد بر مبنای يک تحليل بنيادی از                   
دولت بر سر کار و رابطۀ آن با طبقات اجتماعی، و با تحليل                   

يک .  از ترکيب طبقاتی جنبش، ماهيت جنبش را ارزيابی کند              
برخورد مارکسيستی می بايد با شناخت خواسته های عينی و                
ظرفيت های ساختاری طبقات مختلف شکل دهنده به اين                          
جنبش، ديناميسم اين جنبش را بازبشناسد تا بتواند وظايف                        
سوسياليست های کارگری را در راستای پيش راندن اين جنبش 

تنها از اين طريق می توان استراتژی عمومی ای               .  تعيين کند 
برای جنبش طرح کرد، و، بر اين مبنا، در مقطع فعلی شعارها             
و تاکتيک هايی را پيش نهاد که در سير جنبش امکان ارتقاء                    
شعارها و شيوه های مقطع حاضر، و همچنين بويژه جايگزينی           

 . رهبری فعلی را برای جنبش فراهم آورد
مؤلفه های اصلی چنين تحليلی در بخش بعد مورد بحث قرار                 
می گيرند؛ اما در تمايز از دو دسته نظراتی که باالتر نقل شد،               
اينجا الزم است به اختصار به تفاوت نتيجه گيری از چنين                       
تحليلی برای تبيين از وضعيت حاضر و ارزيابی از جنبش                     

مشخصۀ وضعيت حاضر      :  توده ای به اختصار اشاره شود             
وجود يک بحران سياسی تمام عيار است، و فروکاستن                             
وضعيت حاضر به بحران انتخاباتی و جدال جناح های رژيم                
فورا به معنای غفلت از خودويژگی شرايط حاضر، و در نتيجه     

بحران .  به خطا رفتن در تشخيص وظايف دورۀ جديد است                  
سياسی حاضر برآيند اين واقعيت هاست که بااليی ها نمی                       
توانند به شيوۀ سابق حکومت کنند و پائينی ها ديگر تحمل نمی              

جنبش توده ای حاضر يک جنبش همگانی با ريشه های               .  کنند
از لحاظ عينی،     .  عميق سياسی و اجتماعی و اقتصادی است             

جنبش توده ای جاری در ضديت با ديکتاتوری رژيم اسالمی                
قرار دارد و برجسته ترين خواست عينی آن آزادی و                                   

در کشوری چون ايران امروز، امر آزادی و        .  دموکراسی است 
دموکراسی به برابری اقتصادی گره خورده                   



 

 

عرصۀ سياست و عرصۀ اقتصاد به هم            .  است
مربوط اند، و بدون دست بردن در بنيان های اقتصاد سرمايه                
داری ايران برای اکثريت عظيم مردم هرگونه وعدۀ آزادی و               

اين حقيقت نقش محوری جنبش    . دموکراسی وعده ای پوچ است 
کارگری را برای هر تحول اجتماعی برجسته می کند، و                         
ضرورت اتحاد اقشار زحمتکش و آزاديخواه بر گرد جنبش                   

نزديک شدن به هر درجه از            .  کارگری را توضيح می دهد        
آزادی و دموکراسی در ايران امروز نيازمند پاگيری و                             
پيشروی يک جنبش اجتماعی سوسياليستی است؛ يعنی حرکت           
توده ای وسيعی برای همۀ مطالبات اقتصادی و سياسی اقشار               

جنبش توده  .  زحمتکش و آزاديخواه بر محور جنبش کارگری           
ای جاری اين قابليت را دارد که در سير خود پااليش يابد،                        
نمايندگان رنگارنگ سياسی طبقۀ سرمايه دار را کنار بزند، و             

جنبش توده ای جاری اين      .  به يک انقالب تمام عيار تکامل يابد       
قابليت را دارد که در سير خود با ايفای نقش طبقه کارگر نه                     
تنها نظام سياسی را واژگون کند، بلکه همزمان در بنيان های               
اقتصاد کاپيتاليستی ايران دگرگونی های اساسی ايجاد کند و                  
آزادی و برابری را برای وسيع ترين تودۀ مردم ايران به                          

سياست سوسياليست های کارگری در برخورد          .  ارمغان آورد 
به جنبش جاری اين است، و با چنين هدف استرتژيکی است که   
سوسياليست های کارگری طبقه کارگر را به ايفای نقش در                    

وظايف مرحله ای      .  جنبش توده ای جاری فرا می خوانند                 
سوسياليست های کارگری در قبال جنبش جاری در مقطع فعلی    
تنها در راستای چنين چشم انداز بلند پروازانه ای می بايد طرح 

 .شوند

بحران حکومتی و جنبش توده : بحران سياسی. ٢
 ای جاری

مشخصۀ وضعيت حاضر وجود يک بحران سياسی فراگير                   
 »بحران«معنای بحران سياسی، همانطور که از لفظ                 .  است

برمی آيد، جز اين نيست که اکنون ادامۀ حيات نظام سياسی                     
موجود مورد تهديد است و بسته به سير دورۀ جديد فرجام                         

بحران .  بحران می تواند مرگ يا بقاء نظام سياسی حاضر باشد          
بحران حکومتی و جنبش    :  سياسی حاضر برآيند دو مؤلفه است      

 . شکاف در باال و خيزش پائين. توده ای
بحران حکومتی، هرچند به مناسبت انتخابات و با کودتای جناح 
نظاميان بروز يافت، اما بسادگی تداوم جدال جناح های رژيم                

بحران حکومتی کليت رژيم را از رأس تا قاعدۀ . اسالمی نيست
آن قاچ کرده و همزيستی آنها را برای هميشه ناممکن کرده                     

اين بحران حکومتی در ترکيب با جنبش توده ای جاری،           .  است
 .  بالقوه زمينه ساز يک انقالب توده ای عظيم شده است

 بحران حکومتی 
امروز اين يک مشاهده ساده است که رژيم جمهوری اسالمی               
دست به گريبان يک بحران حکومتی است؛ اما علت بحران                   
. حکومتی نه انتخابات اخير است و نه حتی کودتای سپاه                           

برعکس، چه صف آرائی جناح ها در اين انتخابات و چه                          
کودتای جناح نظامی را می بايد نقطۀ اوج روندی دانست که                  

 . مدتهاست اين رژيم را به سمت بحران حکومتی می راند
به داليل تاريخ شکلگيری خود، جمهوری اسالمی از آغاز                     
ظرف همزيستی جناح ها و فراکسيون های متعددی بوده، و                   
طی سی سال گذشته توازن جناح ها و سهم هريک از قدرت                    
تابع جدال آنها بر سر کنترل مناقع اقتصادی و اداری و                               

 خرداد گذشته   ٢٢اما آنچه در    .  ايدئولوژيک و نظامی بوده است    
در شکل تقابل دولت کودتای سپاه پاسداران و بسيج با جبهۀ                     

رفسنجانی بروز يافت، بسيار فراتر        -کروبی  -خاتمی  -موسوی
از کشمکش معمول جناح ها بر سر سهم بيشتری از قدرت،                    
جدال نهايی بين دو گرايش در رژيم است که در بيست سال                     
گذشته، در اشکال پنهان و آشکار، بر سر تعيين شکل رژيم                     

جدال بر سر تعيين شکل     .  جمهوری اسالمی جريان داشته است    
رژيم ابدا محصول فرعی مبارزۀ رهبران جناح ها بر سر                       
سهمی بيشتری از قدرت، يا نتيجۀ گريزناپذير برخورد                             

جدال بر سر تعيين شکل رژيم      .  باورهای مختلف مکتبی، نيست   
از ماهيت رژيم جمهوری اسالمی بر می خيزد و ريشه در                      

 . تاريخ شکل گيری آن دارد
رژيم جمهوری اسالمی، بمنزلۀ رژيمی ارتجاعی که بر امواج           
يک انقالب اصيل توده ای به قدرت رسيد تا توده های انقالبی                
را سرکوب کند و دستاوردهای انقالب را پس بگيرد، از آغاز              

 تنها ديکتاتوری     ۵٧انقالب   .  با يک تنش درونی روبرو بود           
سلطنتی را سرنگون نکرد، بلکه بنا به ديناميسم طبقاتی خود                 

نه فقط خلع يد از          .  ناگزير از تعرض به سرمايه داری بود              
بورژوازی بزرگ در سير انقالب گريزناپذير بود و بسياری               
از آنها به خارج کشور گريختند، بلکه جنبش شورايی طبقه                     
کارگر، در بيش از دو سال جنگ و گريز با رژيم تازه، با                          
برقراری کنترل بر توليد، دعوا بر سر نوع مالکيت را عمال                  

بنا به سير مبارزۀ طبقاتی، حفظ مبانی                    .  زنده نگاه داشت      
کاپيتاليستی و بازسازی سرمايه داری ايران تنها با سرکوب                  
انقالب و تحکيم رژيم ديکتاتوری ای مقدور شد که اسالم توجيه 

جمهوری اسالمی، در عين     .  ايدئولوژيک سرکوبگری اش بود    
اينکه امکان عمومی کارکرد سرمايه و سودبری را برای تمام             
طبقۀ سرمايه دار فراهم می آورد، اما خصلت ديکتاتوری اين               

رژيم، و ايدئولوژی اسالمی الزمۀ اين                                 

  ٤                                                                                                                                                                                                                                     



 

 

ديکتاتوری، ضوابط سياسی و ايدئولوژيک                  
، يعنی برای مشارکت در بدنۀ      "خودی ها "متفاوتی برای تعيين    

دولت، می گذاشت؛ ضوابطی که امکان نمايندگی مستقيم                         
به اين . سياسی در بدنۀ رژيم را به عموم سرمايه داران نمی داد

ترتيت رژيمی که از دل انقالب بهمن و با سرکوب آن عروج                 
کرد نوعی از دولت سرمايه داری شد بدون اينکه عموم                             

اين .  (سرمايه داران امکان نمايندگی شدن در آن را داشته باشند         
پديده در ايران تازه نبود و رژيم محمدرضا شاه هم چنين بود،                
و اشکال مختلف اين نوع دولت سرمايه داری در تاريخ ساير                

با .)  کشورها، بخصوص در جهان سوم، موارد مشابه کم ندارد         
بازسازی پس از جنگ ايران و عراق، اما، به درجه ای که                     
بورژوازی جديدی در ايران شکل می گرفت، در درون رژيم              
نيز گرايشی شکل گرفت که الزم می ديد، چه برای تحکيم                       
سياسی رژيم و چه برای تقويت و گسترش نظام اقتصادی، پايۀ            
اجتماعی رژيم را گسترش دهد تا بورژوازی تازه شکل گرفته            

بورژوازی ايران نيز، هرچند که عموما به           .  را در بر بگيرد     
سبب محدوديت های آزادی فردی و فرهنگی از رژيم اسالمی             
دل خوشی نداشت و ندارد، بنا به تجربۀ طبقاتی خود از انقالب             

که از هر جهت     )  و دارد (بهمن، چنان از انقالب هراس داشت         
مايل بود خواسته های خود را گام به گام و در سازش با رژيم                 

به اين ترتيب حرکت اصالح طلبی ای شکل        .  اسالمی دنبال کند  
گرفت که از جناح هايی از حکومت تا نيروهای سياسی شبه                  

حرکت اصالح طلبی همچنين    .  اپوزيسيون را در بر می گرفت      
بخشهای وسيعی از بوروکرات ها، تکنوکرات ها و                                     
روشنفکران را نيز با خود همراه کرد تا همگی، در يک تقسيم              
کار طبيعی، طيفی از سخنگويان سياسی و ايدئولوژيک به                     

به اين ترتيب ليبراليسم ايران        .  بورژوازی ايران عرضه کنند     
بعد از چهار دهه تجديد حيات يافت و بستر اصلی فکری و                       
الهام بخش همۀ شاخه های متنوع اصالح طلبان، از اصالح                   

 . طلبان حکومتی گرفته تا جمهوری خواهان سکوالر شد
، که با رياست                "دموکراتيزاسيون"يا      "  توسعۀ سياسی     "

جمهوری خاتمی شعار محوری اصالح طلبان شد، چيزی جز             
تالش برای گشودن مجاری ای در رژيم جمهوری اسالمی بر             
روی نمايندگان طبقه سرمايه دار نبود، و در محتوا هيچ ربطی            

آزادی بيان، اجتماعات، تشکل،       (به آزادی های دموکراتيک          
که از مهمترين خواسته های فوری وسيع ترين                    )  اعتصاب

دقيقا برعکس، هر درجه پيشروی      .  اقشار جامعه هستند نداشت    
اصالح طلبان حکومتی در برابر جناح های رقيب در رژيم                   

نه تنها هيچ روزنۀ واقعا      "  توسعۀ سياسی "منوط به اين بود که       
دموکراتيکی برای جنبش های اجتماعی، و مهمتر از همه                       
برای جنبش کارگری و جنبش دانشجويی و جنبش زنان،                          

نگشايد، بلکه بتواند آنها را مهار کند و باقی ماندن آنهادر                           
نقش سياسی    .  محدودۀ مورد پذيرش نظام را تضمين نمايد                  

ليبرال های هواخواه اصالح طلبان عمدتا همين بود که در                       
همين جنبش ها مبلّغ چنان سياست ها و چنان تشکل هايی باشند             
تا کارگران را به سازش با صاحبان سرمايه بکشانند،                                 
دانشجويان را سياهی لشکر کمپين های انتخاباتی اصالح طلبان  
حکومتی کنند، و فعاالن زن را پی نخودسياه احقاق حقوق شان            

ناکامی اين پروژه ها، که     .  در چارچوب قوانين اسالمی بفرستند    
دستکم در جنبش کارگری و جنبش دانشجويی عمدتا به سبب                 
مقاومت و مبارزۀ فعاالن چپ بود، يکی از عوامل تضعيف                    
موقعيت جناح های اصالح طلب حکومت در برابر جناح های             

 .رقيب بوده است
حرکت اصالح طلبی از درون رژيم با مخالفت فراکسيون های           
متعددی به داليل به خطر افتادن منافع اقتصادی، سياسی، و يا               

يکی از اين جناح ها، که شکل            .  ايدئولوژيک آنها مواجه بود     
گيری آن متأخرتر است، جناح سپاه و بسيج است که با اتکاء به   
قدرت نظامی خود توانسته بر منابع اقتصادی و اداری و                           

اين جناح به تدريج هم از                .  سياسی بسياری چنگ بيندازد         
بازيگران اصلی عرصۀ سياست شده است و هم مدتهاست از                
ِقَبل واردات در اسکله های بی گمرکات، بردن مناقصه های                 
بی رقيب دولتی، و کنترل واحدهای بزرگ اقتصادی منافع                    

برای تضمين همين منافع جناحی       .  کالن مالی به جيب می زند       
بود که چهار سال پيش احمدی نژاد را با تقلب انتخاباتی به                        

بدون سهم شير از قدرت سياسی و         .  رياست جمهوری رساندند  
بدون اهرم های قدرت اجرايی، سران جناح نظاميان نمی توانند 

 . تداوم قدرت اقتصادی خود را تضمين کنند
از قدرت  )  فرماندهان سپاه و بسيج   (اما سهمی که جناح نظاميان  

سياسی و اجرايی به دست آوردند تناسبی با وزن واقعی شان                  
تجربۀ دورۀ اول      .  در توازن قوای جناح های رژيم نداشت               

رياست جمهوری احمدی نژاد موجب همگرايی جناح های                    
متعددی عليه آنها شد، وآشتی ناپذيری اين جناح ها با زياده                      
خواهی سپاه و بسيج را در صف آرايی انتخابات دهم رياست                 

 خرداد عزم   ٢٢کودتای انتخاباتی   .  جمهوری به نمايش گذاشت    
رهبران جناح سپاه و بسيج را نشان داد که، در هراس از حذف             
شدن از قدرت سياسی و تضعيف موقعيت اقتصادی خود،                       
راهی جز اين نمی ديدند که با اتکاء به زور نظامی خود                             
حکومت را يکبار و برای هميشه قبضه کنند و شاخص ترين                 

از ناطق نوری و            (چهره های جناح های اصلی رقيب                       
را از حکومت بيرون برانند و             )  رفسنجانی گرفته تا خاتمی       

. فراکسيون های باقی مانده را تماما حاشيه ای و نمايشی کنند                
قبضۀ تام و تمام قدرت توسط جناح سپاه و بسيج             

  ٥                                                                                                                                                                                                                                     



 

 

  ٦                                                                                                                                                                                                                                      

همۀ ساختارها و سياست های اقتصادی و                        
) شامل سياست خارجی و منطقه ای       (اجتماعی و سياسی رژيم      

را کيفيتا تغيير می دهد و جمهوری اسالمی را عمال به رژيم                  
و اگر جنبش توده ای در ميدان           .  سياسی متفاوتی بدل می کند       

نبود، کودتاچيان با اتکاء به اسلحۀ سپاه و بسيج و تأييد ولی فقيه 
اما خيزش  .  می توانستند جناح های رقيب را به سادگی جا کنند          

توده ای همۀ معادالت سياسی را بر هم زده، و کودتا را در                       
 .برابر تودۀ ميليونی مردمی که به پا خاسته اند آچمز کرده است

برای جناح های رانده شده از قدرت نيز تنها راه باقی ماندن در     
، چه برسد به        )و چه بسا تنها راه بقاء فيزيکی               (بدنۀ رژيم      

بازگشت به قدرت، اکنون تنها با کوتاه کردن دست جناح                           
نظاميان از قدرت سياسی، و تضعيف شديد قدرت اقتصادی آنها 

همزيستی اين جناح ها در يک رژيم، روال                  .  متصور است  
تقسيم قدرت پيشين از طريق کشمکش های روتين، ديگر ممکن 

اين بخودی خود يک بحران حکومتی حاد است، اما                  .  نيست
حضور جنبش توده ها نه فقط جناح سپاه و بسيج را در تثبيت                   
کودتای خود تاکنون ناکام گذاشته، بلکه برای جناح های رانده              
از قدرت نيز اميد هرگونه بقاء را به تحرک توده ها گره زده                   

به اين ترتيب جنبش توده ای وضعيت حاضر را، فراتر             .  است
از بحران حکومتی، به يک بحران سياسی تمام عيار بدل کرده            

 . است

 جنبش توده ای
اين نيز يک مشاهدۀ ساده است که جنبش توده ای جاری يک                   
جنبش همگانی است، به اين معنا که اقشار وسيعی از همۀ                        
طبقات، طبقه کارگر، بورژوازی، و خرده بورژوازی در آن              

حضور همۀ اين طبقات در يک جنبش واحد                 .  شرکت دارند  
با کودتای انتخاباتی کانديداهای اصالح طلبان،        :  چنين واقع شد  

و مشخصا ميرحسين موسوی، چاره ای جز اين نداشتند که چه             
برای حفظ خوشبينی طبقۀ سرمايه دار نسبت به اصالح پذيری            
رژيم، چه برای حفظ موقعيت خود در درون نظام، و چه حتی               
برای حفظ فيزيکی خود و خانواده شان، به مخالفت با کودتا و                
ولی فقيه حامی کودتا برخيزند و پايۀ اجتماعی خود را به                          

تودۀ مردم ناراضی که ناگهان        .  حضور در خيابان فرابخوانند     
حکومت را دو شقه يافتند، به درستی فرصت را مساعد ديدند تا 
خشم و کينۀ خود از سی سال کشتار و زندان، فقر و نابرابری،              
و زورگويی و بی حرمتی را در نمايش های عظيم خيابانی به               

طبقات مختلف در اين       .  يک جنبش ضد ديکتاتوری بدل کنند          
جنبش البته خواسته های مختلف سياسی و اقتصادی و اجتماعی  
دارند، اما در اين شک نيست که دستکم در مقطع فعلی خواست    

ولی  مسأله اينجاست    .  عمومی جنبش آزادی و دموکراسی است     

که طبقات مختلف از آزادی و دموکراسی انتظارات مختلفی                  
دارند و از همين رو از اين الفاظ يکسان معانی مختلفی مد نظر        

 . دارند
برای طبقه کارگر، کسب آزادی های دموکراتيک تنها راه                      

بدون آزادی بيان، اجتماعات، تشکل       .  رسيدن به اهداف اوست    
و اعتصاب، طبقه کارگر نمی تواند حتی برای مطالبات                            
اقتصادی و رفاهی فوری خود گام جدی ای به پيش بردارد، و               
تنها با استفاده از همين آزادی های دموکراتيک است که طبقه               
کارگر می تواند هدف نهايی خود، يعنی پايان دادن به استثمار               

از همين رو، به شهادت       .  و برچيدن کاپيتاليسم را متحقق کنند        
تاريخ، در تمام انقالب ها و جنبش های دموکراتيک همۀ                           

طبقه کارگر  .  کشورها طبقه کارگر پيگيرترين نيرو بوده است         
ايران نيز تماما در اين ذينفع است که جنبش توده ای جاری                      
هرچه کاملتر به اهداف خود برسد و وسيع ترين آزادی های                   

آنچه باعث می     .  دموکراتيک را به نحو پايداری برقرار کند             
شود طبقه کارگر پيگيرترين نيرو درمبارزه برای دموکراسی            
باشد، و آنچه باعث می شود طبقه کارگر دموکراسی واقعی را             
بخواهد در نياز عينی طبقه کارگر ريشه دارد، يعنی نيازی که              
از موقعيت تحت استثمار طبقه کارگر در جامعه موجود نشأت             

 . می گيرد
تا آنجا و در         "  آزادی و دموکراسی     "برای بورژوازی نيز         

اشکالی معنا می يابند که با نيازهای عينی او مطابقت داشته                    
. باشند؛ يعنی تا آنجا که در کارکرد سرمايه اخاللی ايجاد نکنند             

نه فقط دو قرن تاريخ کاپيتاليسم صنعتی در جهان شاهد اين                      
است که چگونه آرمان آزادی و دموکراسی در دست                                    
بورژوازی تنها به اشکال سر و دم بريده شده متحقق شده تا در              

پانزده سال     -خدمت سيادت سرمايه قرار گيرد، بلکه در ده                 
گذشته عملکرد بورژوازی ايران در حمايت از اصالح طلبی              
اسالمی و حکومتی بهترين گواه است که چگونه بورژوازی                
ايران حاضر بوده است به هر ترتيبات غيرسکوالر و                                
غيردموکراتيکی که روزنۀ کوچکی برای دسترسی او به                       
پارلمان اسالمی بگشايد رضايت دهد و آن را به عنوان تحقق                

، به رسميت    "دموکراتيزاسيون"دموکراسی، يا دستکم پروسۀ        
به ويژه حمايت اکثريت بزرگ طبقۀ سرمايه دار از                .  بشناسد

ميرحسين موسوی در همين انتخابات رياست جمهوری کامال             
موسوی، که خود را نه از زمرۀ اصالح طلبان بلکه             .  گوياست

می )  يا اصالح طلب اصول گرا       (اصول گرای اصالح طلب        
جامعه "شبه ليبرال خاتمی را، که به              "  گفتمان"خواند، حتی     

. ارجاع می داد، تکرار نمی کرد          "  توسعۀ سياسی  "و   "  مدنی
بلکه صراحتا از بازگشت به دهۀ شصت، احياء آرمان های                    

، سخن می     "دفاع مقدس  "اوليه خمينی و سنت          

                                                                                                                                                                                                                                       



 

 

يگانه وعده ای که موسوی به بورژوازی         .  گفت
ايران می داد بازگرداندن عقالنيت به دستگاه اداری و                                
اقتصادی کشور بود که با رفتار بی حساب و کتاب دولت                           

و بورژوازی بی آرمان و       .  احمدی نژاد آسيب زيادی ديده اند        
بی فرهنگ ايران به همين حد هم قانع شد، و سخنگويان                             
رنگارنگ سياسی او در قالب احزاب و سازمان های ليبرال و              
سوسيال دموکرات نيز طبعا نه فقط به همين قانع شدند، بلکه تا              
حّد توجيه چنين انتخابی در دستگاه های ايدئولوژيک ليبرالی                

نيازهای عينی طبقۀ سرمايه دار در ايران           .  خود سقوط کردند   
رقم می زند؛   "  آزادی و دموکراسی  "است که روايت او را از         

و طبقۀ سرمايه دار ايران به خوبی اين را از انقالب بهمن                         
آموخته است که مصون داشتن سرمايه از تعرض کارگران و              
زحمتکشان در ايران تنها با تنگ کردن دائرۀ آزادی و                                

اکنون نيز بورژوازی ايران در          .  دموکراسی ميسر می شود       
" آزادی و دموکراسی"جنبش توده ای عليه رژيم مستبد و برای 

تنها به اين سبب شرکت دارد که، عليرغم اينکه انتظارات خود            
را در قبال جمهوری اسالمی تا حد نمايندگی شدن توسط نخست 
وزير زمان جنگ خمينی پائين آورده بود، کودتای انتخاباتی                 

حضور او در جنبش توده ها          .  همين را نيز از او دريغ کرد           
می جويد نداده     "  دموکراسی"تغييری در محتوايی که او از              

است، بلکه کودتای سپاه و بسيج او را ناگزير کرده که همان                   
به معنای اجازۀ نمايندگی       "  دموکراسی"انتظار نازل خود از         

شدن طبقه سرمايه دار توسط اصالح طلبان اسالمی را شايد                  
 .بتواند از طريق اين جنبش توده ای تأمين کند

اگر جنبش جاری يک جنبش همگانی است، و اگر خواستۀ                      
عينی جنبش توده ای جاری آزادی و دموکراسی است، مسألۀ               
تعيين کننده اين است که اين جنبش تحقق آزادی و دموکراسی                

يا به عبارت ديگر،    .  به روايت کدام طبقه را تعقيب خواهد کرد        
کدام طبقه خواهد توانست مهر خود را بر اين خواست مشترک            

هژمونی طبقۀ کارگر يا هژمونی     .  بکوبد و جنبش را هدايت کند     
 طبقۀ سرمايه دار؟  

جز اين دو طبقۀ اصلی جامعه، طبقۀ وسيع و ناهمگون خرده                 
بورژوازی نيز در جنبش توده ای جاری حضور برجسته ای               

خرده بورژوازی طبقه ای است که بنا به ذات ناهمگن                 .  دارد
خود نمی تواند نمايندۀ سياسی واحدی بيابد، و حتی اگر احزاب             
متعددی بمنزلۀ سخنگويان اقشار مختلف آن شکل بگيرند، نهايتا 
می بايد دنباله رو سياست های يکی از دو طبقۀ اصلی، طبقه                  

در مورد تمايالت خرده       .  کارگر يا طبقۀ سرمايه دار، باشند           
بورژوازی ايران در حال حاضر تنها می توان اين را به يقين                
گفت که، تا آنجا که خواسته های اقشار وسيع خرده بورژوا در             
جنبش های حق طلبانه ای چون جنبش دانشجويی و جنبش زنان 

بازتاب دارد، يا تا آنجا که خواسته های عينی اقشار وسيعی                    
چون جوانان خواسته های خرده بورژوازی را نيز منعکس می    
کند، خرده بورژوازی ايران به طور جدی خواهان آزادی های           

صرفنظر از خواسته   .  مدنی و همچنين آزادی های سياسی است      
های اقتصادی اقشار تهيدست خرده بورژوازی، حتی خواست           
آزادی های مدنی و سياسی به معنای واقعی و در سطح وسيع                
تنها با تغيير ساختارهای بزرگ اقتصادی در جامعه قابل تحقق           

از اين رو می توان نتيجه گرفت که پذيرش رهبری طبقه                .  اند
کارگر از جانب اقشار وسيع خرده بورژوازی در جنبش توده              

 . ای جاری زمينۀ عينی نيرومندی دارد
اين واقعيت که رهبری طبقه کارگر بر جنبش جاری بيشترين               
منافع اقشار وسيع خرده بورژوا را، و البته منافع خود طبقۀ                    
کارگر را، از نظر عينی تأمين می کند طبعا به اين معنا نيست                
که تأمين رهبری طبقه کارگر بر جنبش با معضلی روبرو                       

اينکه چه نيرويی بر جنبش اعمال رهبری می کند در                .  نيست
اما می توان و می بايد شناختی        .  مبارزۀ سياسی تعيين می شود     

عينی از امکانات بالقوه و ظرفيت طبقات و نيروهای سياسی                 
آنها داشت، تا تناسب نيروهای طبقاتی را نه بطور ايستا، بلکه              

ارزيابی کرد و تالش برای تأمين                  )  ديناميک(بطور پويا       
رهبری طبقه کارگر را بر مبنای روندهای عينی در سير                         

 . جنبش قرار داد
برای سنجيدن ظرفيت طبقات مختلف برای شايستگی رهبری             

يکی :  بر جنبش توده ای دو معيار را بايد از هم تفکيک کرد                   
خواسته های جنبش، و دومی راه تحقق آن؛ يا به عبارت ديگر               
نخست پالتفرم جنبش و دوم استراتژی جنبش برای تحقق اين                

 . پالتفرم
در مورد پالتفرم، ابتدا بايد به اين حقيقت توجه کرد که گرچه                 
جنبش توده ای تاکنون منحصرا با خصلت ضديت با                                     
ديکتاتوری رژيم خود را مشخص کرده، اما بايد به خواسته                    
های عينی طبقات شرکت کننده در آن دقت کرد، و از اين                          
زاويه شک نيست که مطالبات رفاهی و اقتصادی برای طبقه                
کارگر و اقشار وسيع تهيدست و کم درآمد جزئی از خواسته                   

بويژه اينکه، با توجه به توزيع به شدت               .  های عينی آنهاست    
نابرابر ثروت در ايران، و با توجه به اينکه همه پيش بينی می               
کنند که پيامدهای تزلزل اقتصاد جهانی به زودی به شکل                         
بحران يا دستکم رکود بر اقتصاد ايران حاکم خواهد شد،                           
بيشک در آيندۀ بسيار نزديک شاهد طرح خواسته های                               
مطالبات رفاهی و اقتصادی وسيع در ميان تودۀ طبقه کارگر و             

به عبارت ديگر، خواسته های         .  اقشار زحمتکش خواهيم بود      
جنبش توده ها از نظر عينی قطعا خواسته های  اقتصادی را                   

نيز در بر می گيرد؛ خواسته هايی که بدون                       
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تغييرات اساسی در ساختارهای اقتصادی حاکم         
و دست بردن به بنيان های اقتصاد کاپيتاليستی ايران تحقق شان   

از اين زاويه، بورژوازی در ايران، که                .  ممکن نمی گردد     
برنامه های طيف رنگارنگ سخنگويان آن نشان داده است که             
آخرين کالم شان در عرصۀ اقتصاد بازار آزاد است، نمی                       
خواهد و نمی تواند سازندۀ حکومتی باشد که ظرفيت تحقق                     

اما ناتوانی  .  خواسته های اقتصادی و رفاهی تودۀ مردم را دارد        
هر دولت بورژوايی در ايران از پاسخگويی به خواسته های                 
عينی کارگران و زحکمتشان به عرصۀ مطالبات اقتصادی و               
رفاهی محدود نيست، بلکه در مورد خواسته های سياسی نيز               

يعنی چنانچه اين را هم بپذيريم که خواستۀ محوری         .  چنين است 
آزادی «جنبش همگانی صرفا محدود به عرصۀ سياست و تنها            

 است، باز هيچ دولت بورژوايی نمی تواند                     »و دموکراسی  
. آزادی و دموکراسی را برای اکثريت تودۀ مردم تضمين کند               

وعده اش را می توانند بدهند و در پالتفرم هاشان می توانند                     
بنويسند و حقانيتش را با رجوع به مکاتب فکری شان مدلل                     
کنند، اما تاريخ دموکراسی در تمام کشورها، و بخصوص در               
دموکراسی های ليبرالی غرب، نشان داده است که اگر قرار                  
است حقوق دموکراتيک و آزادی های مدنی صرفا بر روی                   
کاغذ نماند، درجۀ زيادی از توزيع مجدد درآمد و ايجاد برابری 

تودۀ مردم نه تنها      .  نسبی اقتصادی پيش شرط حياتی ای است          
بايد از درجه ای از امکانات مادی برخوردار باشند تا بتوانند                 

آنها "  حقوق"از آنچه برفرض يک قانون اساسی بسيار مترقی           
می شناسد در عمل استفاده کنند، بلکه درجه ای از رفاه برای                 
عموم آحاد جامعه بايد وجود داشته باشد تا استفادۀ آحاد جامعه               

همانطور که حتی       .  از اين حقوق را در عمل مختل نکند                     
بسياری از احزاب غيرچپ نيز در غرب معترف اند، در                         
شرايط نابرابری های اقتصادی نه فقط گرايشات فرهنگی سنتی       
بقا خواهند يافت و در عمل سّدی بر استفادۀ بخش هايی از                         

مورد برجستۀ اين   (قانونی شان خواهند شد      "  حقوق"جامعه از   
امر البته دوام فرهنگ پدرساالر و مرد ساالر و محروميت                     
عملی زنان از آزادی ها و فرصت های برابر است، عليرغم                 

، )اين که از زاويۀ حقوقی چه بسا در قانون تصريح شده باشد                
بلکه عامل مهمتر اينجا سربرکردن جنبش های ارتجاعی و ضد 

نظير .  دموکراتيک بر زمينۀ نابرابری های اقتصادی است                 
تجربۀ فاشيسم در اروپا، يا تجربۀ جاری طالبان در پاکستان و              

، يا   "اسالمی"افغانستان، و مشابه آنها در بسيار کشورهای                  
بنيادگرايی هندو در هندوستان و بنيادگرايی مسيحی در برخی             

شوونيسم -کشورهای امريکای التين، يا معضل تازۀ ناسيونال            
همه و همۀ اين    ...  نزد بسياری از اقوام و ملل اروپای شرقی و          

موارد به روشنی نشان می دهند که آزادی و دموکراسی تنها                  

وقتی واقعا برقرار می شود، يعنی وقتی تودۀ وسيع مردم از آن            
می توانند برخوردار شوند، که تضمين حقوق مدنی و                                 
دموکراتيک همراه با چنان تحولی در عرصۀ اقتصاد باشد که              

در .  بتوان دستکم برابری نسبی اقتصادی را برقرار کرد                      
کشوری مثل ايران، که از نظر توزيع درآمد ساالنه حتی از                    

است، در کشوری   "  جهان سوم "نابرابرترين موارد کشورهای     
مالکيت خصوصی به معنای ثروت            "  حق"مثل ايران، که         

اندوزی افسانه ای برای يک قشر معدود است در حالی که                       
اکثريت خانواده های ايرانی حتی صاحب مسکن شخصی                       
نيستند، نمی توان بدون تحول در ساختارهای اقتصادی وعدۀ               

با اين معيار، روشن است که،                 .  آزادی و دموکراسی داد         
برخالف طبقه سرمايه دار، طبقه کارگر، دقيقا از آنجا که شکل           
بديهی مبارزه اش خودبخود بر سرمايه محدوديت ايجاد می                   
کند، از لحاظ عينی تنها طبقه ای است که در موقعيتی قرار                      
دارد که حکومتش بتواند آزادی و دموکراسی را واقعا برای                  

معيار پالتفرم جنبش، حتی      .  اکثريت عظيم جامعه تضمين کند       
وقتی صرفا خواسته های سياسی را محور مشترک جنبش توده           
ای جاری بدانيم، به ناتوانی طبقه سرمايه دار و به توانايی طبقه 

 .کارگر حکم می دهد
 

کدام طبقه از لحاظ عينی قادر است راهی        .  اما معيار استراتژی  
را که جنبش توده ها را به اهدافش می رساند تعقيب کند؟ پيش                
از هر بحث تحليلی، بايد گفت که اين واقعيتی است که در                          
مقطع فعلی رهبری طبقه سرمايه دار عمال بر جنبش بر قرار                

اين رهبری از طريق چهره های جناح های رانده از                    .  است
هرچند ابتکار بسيج . قدرت، و مشخصا موسوی، انجام می شود

توده ای و انتخاب اشکال آکسيونی عموما از پائين صورت می            
گيرد و هيچيک از چهره های جناح های رانده از قدرت                            
کنترلی بر آن ها ندارند، ولی تنها مرجعی برای رهبری                            
سياسی که جنبش در مقطع فعلی می شناسد همين چهره ها و                   

اما اين واقعيت نشان نمی دهد که                 .  مشخصا موسوی است     
اين نيز واقعيتی است . رهبری اينها بر جنبش ادامه خواهد يافت

که در حال حاضر طبقه کارگر هنوز در اين جنبش بمنزلۀ يک            
طبقه، يعنی با تشکل های طبقاتی خود، حضور ندارد، و حتی               
از نهادهای شناخته شده و با اتوريته ای که بتوانند از جانب                      
طبقه کارگر جنبش را مورد خطاب قرار دهند محروم است                   

برای مقايسه کافی است شورای کارگران نفت در انقالب                      (
اما آنچه خوشبينی ماترياليستی را مجاز         ).  بهمن را بياد آوريم     

می کند اين واقعيت است که معضالت استراتژيکی که در سير            
عينی جنبش قرار دارند همگی حکم به ناتوانی نمايندگان                          

سياسی طبقه سرمايه دار، و ضرورت حضور              
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نمايندگان سياسی طبقه کارگر در نقش رهبری           
 اين معضالت استراتژيک جنبش کدام اند؟. جنبش می دهند

جنبش توده ای جاری عليه ديکتاتوری رژيم جمهوری اسالمی           
اکنون، پس از قريب سه ماه از آغاز جنبش         .  قد برافراشته است  

توده ای، دولت کودتايی رژيم حتی از تثبيت خود در برابر                      
جنبش توده ای ناتوان مانده است، چرا که هيچ پايۀ وسيع                           
. اجتماعی ندارد و تنها منافع جناح نظاميان را نمايندگی می کند          

ولی در عين حال برای همه روشن است که در برابر جنبش                   
گزينۀ .  توده ای دولت کودتاگر به ميل خود کنار نخواهند رفت            

در .  نهايی کودتاچيان سرکوب خونين جنبش توده ای است                   
صورت سرکوب خونين، پايۀ اجتماعی رژيم بشدت محدود                  
خواهد شد، و در سطح سياست منطقه ای و بين المللی نيز                         

در اين حالت،     .  رژيم زير فشار بيشتری قرار خواهد گرفت             
عليرغم بهای گزافی که بيشک مردم خواهند پرداخت، جنبش              
توده ای، که قدرت ميليونی خود را در اين چند ماه ديده است،                
با وقفه ای دوباره سر بر خواهد کرد؛ و بر متن تنگناهای                          
اقتصادی که در راه است، و با تجربۀ سرکوب خشنی که از                    
سر گذرانده است، به اشکال راديکال تری در برابر رژيم                        

اگر تاکنون کودتاچيان     .  تضعيف شده ای جريان خواهد يافت          
سپاه و بسيج در اتخاذ گزينۀ سرکوب خونين جنبش توده ای                    
مردد بوده اند به اين سبب است که عواقب نامطمئن آن می                       
تواند وضعيت را از آنچه هست برايشان دشوارتر کند، و                         
همچنين نفس تصميم به کشتار وسيع تودۀ مردم ممکن است                    
شکاف های درونی سپاه را باز کند و باعث ريزش شديد نيرو               

به هر  .  از پائين و حتی چند دستگی در نيروهای مسلح شود                 
رو، اينکه کودتاچيان سپاه و بسيج نه می توانند جنبش توده ای              
جاری را خاموش کنند و نه خود کناره می گيرند، معنايش اين               
است که جنبش توده ای می بايد با زور دولت کودتا را کنار                      

برای پيشروی جنبش توده ای جاری هيچ راهی جز اين              .  بزند
نيست که اين جنبش چنان نيرو گردآورد و چنان دستگاه نظامی           
رژيم را از درون تضعيف کند تا رژيم را داوطلبانه به عقب                   
نشينی وادارد يا در يک رويارويی ماشين سرکوب نظامی                      

اين .  اسم چنين راهی انقالب است            .  رژيم را درهم بشکند         
جنبش، اگر قرار است به اهداف خود برسد، از لحاظ عينی تنها 

 .می تواند يک استراتژی انقالبی را تعقيب کند
اصالح طلبان اسالمی طبق تعريف خواهان اصالح جمهوری            
اسالمی اند، و شخص ميرحسين موسوی پس از کودتای                          
انتخاباتی بيش از يک بار اعالم کرده است که هدف او حفظ                    

ناگزيری جنبش از تعقيب راه انقالبی        .  جمهوری اسالمی است   
و پافشاری موسوی و اصالح طلبان بر حفظ جمهوری اسالمی           
تنها به اين معناست که ديناميسم اين جنبش به ناگزير از                              

چند و چون عبور    .  موسوی و اصالح طلبان می بايد عبور کند        
جنبش از موسوی و امثال او طبعا قابل پيش بينی نيست و                          

اما از چنين تحليلی می       .  بستگی به سير مشخص اوضاع دارد       
بايد نتيجه گرفت که حتی اگر مثال جنبش در يک مبارزۀ                            
انقالبی دولت کودتا را شکست دهد ولی قدرت را تحويل                           
موسوی يا امثال او دهد، او و دولتش در موقعيتی نخواهند بود              

که بتوانند نه خواسته های اقتصادی، و نه حتی خواست                               
سياسی تودۀ انقالب کرده را از آزادی و دموکراسی برآورده                 
سازند؛ بنابراين به نيروی همان توده ای که آنها را به قدرت                   

 . رسانده از قدرت به زير کشيده می شوند
در مقابل، اين تنها طبقه کارگر است که هم برای تعقيب منافع               

طبقاتی خود خواهان برقراری وسيع ترين نظام سياسی                            
دموکراتيک است، و هم به سبب موقعيت ساختاری خود در                   
توليد جامعه، هم اکنون اهرم های مبارزاتی کارآيی نظير                        
اعتصاب در مبارزه عليه رژيم جمهوری اسالمی دارد، و هم               
شکل مبارزۀ او بطور طبيعی عليه سرمايه است، و بنابراين در 
دل همين جنبش توده ای عناصری از مبارزه برای سوسياليسم            
را با مبارزه برای آزادی و دموکرسی می آميزد، و چنان                         
دگرگونی ای در بنيان های اقتصاد کاپيتاليستی را آغاز می کند            
که الزمۀ دستيابی وسيع ترين توده ها به حقوق دموکراتيک و               

 .  آزادی های دموکراتيک است
 

پايان اين   .  بحران سياسی خودويژگی وضعيت حاضر است             
بحران سياسی، حال به هر شکلی که فرجام يابد، تنها با تغيير                

حتی سرکوب خشن       .  ساختارهای سياسی فرا خواهد رسيد            
جنبش توده ای توسط کودتاچيان سپاه و بسيج نمی تواند بحران             
را پايان دهد، بلکه تنها در آن وقفه ای ايجاد می کند تا بحران                  

تنها دو راه حل برای اين بحران            .  با ابعاد بزرگتری بازگردد     
يا در انتهای اين بحران رژيم سياسی حاکم بر              :  متصور است 

ايران يک حکومت بورژوائی خواهد بود، با پيامدهای سياسی            
و اقتصادی و اجتماعی که نظاير آن را در انتهای بحران های               

بيست سال اخير به           -سياسی کشورهای ديگر در همين ده              
و تعدادی از کشورهای    (دفعات ديده ايم، نظير تجربۀ اندونزی        

يا اين بحران با      ).  افريقائی، امريکای التين، يا اروپای شرقی        
شکل گرفتن حکومت کارگران و زحمتکشان در ايران به پايان           
می رسد؛ يعنی با برقراری يک رژيم واقعا دموکراتيک، با                   
برابری اقتصادی و وسيع ترين آزادی های فردی و سياسی                   
برای تودۀ مردم، و با آغاز تحول زيربنای اقتصادی در جهت               
سوسياليسم؛ چيزی که نظيرش در تاريخ تقريبا بيسابقه است، و           
اگر متحقق شود بيشک بر منطقه و حتی جهان تأثير خواهد                     

آيا طبقه کارگر ايران اين اقبال را                     .  گذاشت
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خواهد داشت که نخستين حکومت کارگری قرن        
بيست و يکم را برقرار کند؟ آيا سوسياليست های کارگری                       

اين جسارت و اين همت را دارند که مبارزه برای تحقق               ايران
 چنين چشم اندازی را در دستور کار فوری خود قرار دهند؟  

 وظايف سوسياليست های کارگری. ٣
بحران سياسی حاضر جامعۀ ايران را بر سر دوراهی قرار                   

راه سازش، راه تغييرات صوری، راه بازسازی               :  داده است  
سرمايه داری ايران، راه تدوام نابرابری و بردگی مزدی؛ يا                  
راه انقالب، راه تغيير در بنيان های سياسی و اقتصادی ايران،             

اينکه جنبش توده ای جاری کدام يک        .  راه آزادی و سوسياليسم   
از اين دو مسير را تعقيب خواهد کرد بستگی به اين دارد که                    

به بيان مارکسيستی،    .  کدام طبقه بتواند جنبش را رهبری کند           
 مسألۀ سرنوشت ساز جنبش توده ای             »هژمونی کدام طبقه؟    «

 . جاری است
با توجه به امکانات واقعی گرايش سوسياليسم کارگری در حال           
حاضر، که در مقايسه با عظمت جنبش توده ای قطعا ناچيز                    
است، آيا چنين نقشه های دور و درازی، مستقل از حقانيت                      
نظری يا طبقاتی آنها، اساسا قابليت عملی شدن دارند؟ پاسخ به             
پرسش هايی نظير اين کمک می کند تا کيفيت وظايفی که به                    
نظر ما بر دوش فعاالن سوسياليست کارگری قرار دارد روشن          

نخستين نکته ای که در اين رابطه بايد تأکيد کرد اين               .  تر شود 
بديهيت است که هژمونی يک طبقه بر يک جنبش توده امری                
نيست که تأمينش به سبب باورهای آحاد شرکت کننده در اين                  
. جنبش توده ای به ايدئولوژی و ديدگاه سياسی خاصی باشد                    

تأمين هژمونی از طريق آگاهگری و روشنگری واقع نمی                     
شود، بلکه امری مربوط به عرصۀ سياست است و در ميدان                 

خوشبينی ما به امکان تأمين        .  مبارزۀ سياسی به دست می آيد         
هژمونی طبقه کارگر بر اين جنبش صرفا به سبب عقالنيت                    
اهداف و شيوه هايی نيست که ما در برابر جنبش می نهيم،                       
بلکه به اين سبب است که شرايط بحرانی حاضر، که ناشی از               
تکامل عينی روندهای عميق اقتصادی و اجتماعی و سياسی                 

اين شرايط  .  هستند، راه حل انقالبی و تغييرات بنيادی می طلبند        
عينی است که توده های وسيع را برای تحقق خواسته ها شان                 

و حتی اگر خواسته     .  به ناگزير به عمل انقالبی سوق می دهد           
های جنبش در اين مقطع گنگ و کلی باشد، توده ها با تجربۀ                   
هر گام جنبش خواهند آموخت که تحقق ابتدايی ترين خواسته                 
هاشان به سّد ساختارهای بزرگ سياسی و اقتصادی بر می                    

همانطور که، فردگرايی افراطی و خودغرضی، که                .  خورد
ترکيب اختناق سياسی اسالمی با اقتصاد کاپيتاليستی افسار                    
گسيختۀ ايران بر فرهنگ نسل جوان مسلط کرده بود، در                         

نخستين هفتۀ جنبش توده ای دود شد و به هوا رفت؛ و اکثريت                
نسل جوان معنای زندگی را در همبستگی اجتماعی کشف کرد            
و زيبائی هويت فردی يافتن را در عمل جمعی برای دگرگون               

دورۀ بحران    .  کردن ساختارهای اجتماعی به نمايش گذارد               
سياسی يعنی اين که به حکم روندهای مادی نوبت ليبراليسم در            
. سياست ايران گذشته است و نوبت سوسياليسم فرا رسيده است          

محاسبۀ فعاالن سوسياليست کارگری بر امکان پذيرش هژمونی 
طبقه کارگر بر جنبش توده ای تنها می تواند بر انطباق آن با                    

 . روندهای مادی و نيازهای عينی جنبش توده ای متکی باشد
از همين زاويه، تأکيد بر يک تفاوت مهم سوسياليسم کارگری با   

چپ دوران گذشته، دقيقا از آنجا         .  چپ دوران گذشته گوياست     
که چپی غيرکارگری بود، يعنی چپی بود که مبارزه برای                       

نمی توانست به مبارزۀ      )  حال هرچه بود   (آرمان های خود را       
جاری طبقه کارگر در جامعه متکی کند، راهی جز اين نمی                   

که گسترش نفوذ     )  و بازماندگان شان همچنان نمی بينند          (ديد   
خود در جامعه را با روشنگری و آگاهگری دنبال کند؛ و اين                 

اين چنين چپی در       .    در يک کالم يعنی عمدتا فعاليت تبليغی            
قبال جنبش توده ای، اگر جنبش را قابل بداند و وظيفه ای برای             
خود قائل شود، تنها اين وظيفه را می شناسد که خود را در                       

. مقام آموزگار ايدئولوژيک و سياسی قرار دهد و آگاهگری کند         
اما توفيق هر آموزگاری بدوا به اين بسته است که شاگردان نيز 
او را در مقام آموزگاری به رسميت بشناسند و در کالس                           
بنشينند، واّال بجای آموزش و آگاهگری فعاليت آموزگار خود              
گماردۀ ما عيبجويی از باورها و تخطئۀ ذهنيت عابرين                              

که (برخورد منفی برخی از مدعيان چپ         .  تصادفی خواهد بود  
محدود به آن دسته نيستند که جنبش جاری را به سبب پذيرش                 

به فعاالن جوان    )  رهبری اصالح طلبان يکسره رها کرده اند           
جنبش توده ای جاری به سبب شعارها و نمادهايی که در مقطع             
فعلی در جنبش جاری رواج دارد مصداقی از اين شيوۀ فعاليت            

 . چپ غيرکارگری است
کسی منکر ارزش ارتقاء آگاهی افراد، يا منکر ضرورت                       
فعاليت تبليغی نيست، و تبليغ  و ترويج در فعاليت روتين هر                   
سوسياليستی جای ثابت دارد؛ اما عرصۀ مبارزۀ سياسی طبق              
تعريف با قدرت و جابجايی نيروها سر و کار دارد، و بويژه                   
در بطن يک جنبش سياسی فعاليت تأثيرگذار سياسی می بايد                 
بسترهای ماکرويی را شکل دهد که قدرت توده ها را کاناليزه               
. می کنند و در جهت راهگشايی جنبش به حرکت در می آورند            

آنچه بيش از هرچيز به تأمين هژمونی طبقه کارگر بر جنبش                
توده ای جاری ياری می رساند اين است که فعاالن                                        
سوسياليست کارگری بتوانند شعارها  و تاکتيک های درست به          

اين جنبش توصيه کنند که راه پيشروی جنبش را          

  ١٠                                                                                                                                                                                                                                    



 

 

ــه مــیــدان آمــدن ــقــالب در گــرو  ب ــقــه کــارگــر اســت ان  طــب

می گشايد، و حقانيت اين تاکتيک ها تنها با                       
محک منفعت جنبش جاری می تواند برای تودۀ مردم قابل                       

به سبب تصوير نادرستی از چپ که فعاليت                 .  (پذيرش شود  
همين چپ غيرکارگری در عرصۀ سياست ايران به دست داده            
است، شايد الزم به تأکيد باشد که برای سوسياليست های                           

 بسادگی يعنی عمل مشخصی که راه »تاکتيک«کارگری معنای 
 يعنی بيان فشردۀ هدفی که اين         »شعار«جنبش را می گشايد و        

فعاليت ترويجی و بويژه فعاليت       .)  عمل مشخص دنبال می کند     
تبليغی سوسياليست های کارگری در قبال جنبش توده ای                         
خدمت به تسهيل پذيرش تاکتيک ها و شعارهای طرح شده                      

 . است
 

تالش برای تأمين هژمونی طبقه کارگر بر جنبش توده ای                       
جاری، مشی استراتژيک فعاالن سوسياليست کارگری در دورۀ 

. جديد است که با خودويژگی بحران سياسی مشخص می شود             
در راستای اين هدف استراتژيک، دو دسته وظايف را می                      

وظايفی که ناظر بر بسيج بيشترين ) ١: توان از هم تفکيک کرد 
بدون . نيروی طبقه کارگر و حضور او در جنبش توده ای است

حضور مؤثر طبقه کارگر در اين جنبش هر تالشی برای تأمين           
هژمونی بر اين جنبش از پايۀ مادی محروم می ماند و در                         

وظايفی که مستقيما ناظر به جلو         )  ٢.  نهايت بی ثمر می ماند       
راندن جنبش توده ای جاری، يعنی تأمين هژمونی طبقۀ کارگر           

در مورد وظايف دستۀ اول، بديهی است که              .  بر جنبش است   
در اين   .  محور آن ايجاد تشکل های توده ای کارگران است                 

رابطه، بايد تأکيد کرد که از هر روزنه ای که جنبش توده ای                  
جاری در فضای اختناق ايجاد می کند بايد برای ايجاد هرچه                  

همچنين در وضعيت    .  سريع تر تشکل های کارگری سود برد         
حاضر بايد بر اهميت تلفيق خواسته های سياسی، که عامل                     
پيوند جنبش کارگری با جنبش توده ای هستند، با خواسته های              
اقتصادی، که بسيج وسيع ترين اقشار کارگر را در تشکل ها و             

ايجاد .  حتی در مبارزه برای تشکل ممکن می کنند، تأکيد کرد             
تشکل پيش شرط حضور و ايفای نقش کارگران بمنزلۀ يک                   
طبقه در جنبش توده ای است، و بدون وجود تشکل های صنفی            
و سياسی طبقه کارگر تالش های سخنگويان بورژوازی برای            
اعمال هژمونی بر جنبش توده ای را در عمل نمی توان خنثی                

 . کرد

در مورد وظايف دستۀ دوم، بويژه تا زمانی که کارگران بمثابه            
طبقه در جنبش توده ای حضور نيافته اند، سوسياليست های                   
کارگری فعال در جنبش های اجتماعی، بويژه در جنبش                          
دانشجويی، می کوشند تا نيروی اين جنبش ها را به انجام                          
فعاليت ها و آکسيون هايی سوق دهند که به حفظ تداوم جنبش                  

فعاالن سوسياليست کارگری در         .  توده ای ياری می رساند           
جنبش های اجتماعی، بويژه در جنبش دانشجويی و زنان، با                  
تمهيدات سخنگويان مختلف بورژوايی که به اسم مصلحت                     
جنبش توده ای تالش دارند خواسته های ويژه و مستقل اين                      
جنبش ها را به تعليق در آورند مقابله می کنند، و در مقابل                        
برای ايجاد تشکل های توده ای در جنبش های اجتماعی، و                     
تلفيق خواسته های اين جنبش ها با خواسته های سياسی                              

 . عمومی جنبش توده ای فعاليت می کنند
مقابله با هژمونی جريانات بورژوايی در جنبش توده ای، و                    
متقابال تالش برای تأمين هژمونی طبقه کارگر بر اين جنبش،              

ر دورۀ  محور وظيفۀ استراتژيک سوسياليست های کارگری د          
در دل بحران عظيم سياسی بالقوه انقالبی، . حران سياسی استب

تأثيرگذاری بر عرصۀ سياست تنها در مقياس ماکرو و با شکل            
. دادن به سمت و سوی جنبش توده ای می تواند انجام بگيرد                    

تنها با چنين دخالتگری در شرايط حاضر است که سوسياليسم              
کارگران امکان اين را می يابد که بدل به يک پديدۀ توده ای و                 

 طبقه کارگر، يعنی مبارزه       ۀتعقيب اهداف ويژ   .  اجتماعی شود 
برای سوسياليسم، در وضعيت حاضر تنها با ايفای نقش در                    
قبال همين جنبش توده ای ممکن ميشود، و حتی ايجاد حزب                    
سياسی کارگران، يعنی حزبی که دربرگيرنده فعاالنی باشد که            
در عمل تحرک طبقه کارگر را هدايت می کنند، تنها در طول               
همين پروسه، و با تبادل نظر و ايجاد همدلی و هم خطی در                      
ارزيابی از وضعيت جاری، و از فرصت ها و وظايف طبقه                 

 .کارگر در جنبش توده ای جاری، می تواند شکل بگيرد
 

       
 ١٣٨٨مهرماه  - ٢٠٠٩سپتامبر : تاريخ انتشار
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جنبش چشم انتظار دانشجويان 

 !است
امسال دانشگاهھا در موقعیت سیاسی 

جنبش .  بسیار ویژه ای  باز خواهند شد
آزادیخواهانه مردم ایران بی صبرانه منتظر 
باز شدن دانشگاهھا هستند و کودتاچیان 

نظامیان ابتدا در صدد بودند .  شدیدا نگران
تا دانشگاهھا را باز نکنند اما بسرعت 
دریافتند که باز نشدن دانشگاهھا با عربده 
جویی آنھا که بر اوضاع مسلطند در تناقض 
است و آشکارا اعتراف به ناتوانی رژیم 
اسالمی در پایان دادن به جنبش اعتراضی 
میلیونی مردم است و خود یک دعوت غیر 

با .  مستقیم به مردم برای ادامه جنبش است
آغاز اعتراضات میلیونی مردم، رژیم 
اسالمی در اولین فرصت دانشگاهھا را قبل 
از پایان امتحانات دانشجویان تعطیل کرد تا 
از شرکت و دخالت جمعی و متشکل آنھا در 

و شورای .  جنبش مردم جلوگیری کند
امنیت به ریاست احمدی نژاد بعنوان اقدامی 
تکمیلی دستور حمله به کوی دانشگاه تھران 
را صادر کرد و اوباش اسالمی ددمنشانه 
خوابگاهھا را ویران کردند و دانشجویان را 
وحشیانه کتک زدند، دستگیر کردند و 
کشتند تا هزینه پیوستن دانشجویان به 

 . جنبش مردم را گوشزد کرده باشند
 

دانشگاهھا در آغاز تظاهراتھای میلیونی 
مردم بسته شدند و هنگامی باز می شوند 
که اعتراضات خیابانی فروکش کرده است و 
چگونگی ادامه جنبش مورد بحث و بررسی 

این موقعیت .  همه جریانات درگیر است
ویژه، امسال به جنبش دانشجویی نقش 
خاصی میدهد و اعتراضات آنھا را در 
چارچوب ادامه یک جنبش مردمی میلیونی 
وسیع می گذارد و آنرا به اقدامی بمثابه 
زنده نگه داشتن شکل آکسیونی جنبش 

مردم که در خیابانھا جریان داشت، تبدیل 
 .  می کند

 
پاسداران و خامنه ای به اشتباه می 
پنداشتند  که اگر با دستگیری، شکنجه، 
تجاوز و کشتار مردم مانع از برگزاری 
تظاهرات های میلیونی مردم شوند، کل 
جنبش مردم ایران برای سرنگونی رژیم 
. سرمایه داری اسالمی را شکست داده اند

از تظاهراتھای میلیونی مردم ایران کاسته 
شده است اما این جنبش مستقل از آن 

تظاهراتھا تنھا .  تظاهراتھا هنوز زنده است
یکی از اشکال بروز علنی این جنبش 
اعتراضی میلیونی علیه رژیم اسالمی بود و 

کودتای سپاه پاسداران که برای در .  هست
هم شکستن هر نوع اعتراض به تقلبی 
آشکار و تحریک آمیز و در همان روز 
انتخابات آغاز شد فرصتی طالیی بود برای 
آغاز جنبش میلیونی مردم ایران تا خشم و 
نفرت دهھا سال تلنبار شده خود را علیه 
. رژیم اسالمی علنا و وسیعا ابراز کنند

جنبش میلیونی مردم در بیان اعتراضات 
خود فورا به همان شکل حی و حاضر 
تظاهرات خیابانی متوسل شد که در 
روزهای قبل از انتخابات به نفع کاندیداهای 

نبش ج.  مختلف در شھرها جریان داشت
اعتراضی مردم که تظاهرات شکل اصلی آن 
بود بسرعت از خط  قرمزهای  کلیه 
جناحھای رژیم و هوادارانشان در شبه 
اپوزیسیون عبور کرد و کل رژیم اسالمی 
را مورد حمله قرار داد و موسوی را ناچار 
ساخت تا طی اطالعیه ای خواهان جمھوری 
اسالمی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد 
شود و از مردم عبور کرده از رژیم 

 .اسالمی برائت بجوید
 

طبعا جمھوری اسالمی تنھا با اتکا به 
تظاهراتھای خیابانی سرنگون نخواهد شد 
کما اینکه رژیم شاه هم تنھا با تظاهراتھای 

سرنگونی .  میلیونی خیابانی سرنگون نشد
رژیم اسالمی با یک مبارزه همه جانبه در 

عرصه های مختلف  و از همه مھمتر با 
. اعتصابات کارگری و قیام ممکن است

جنبش میلیونی مردم ایران در ادامه 
اعتراضات خود به اشکال متنوعی دست 
خواهد یافت اما تا آن زمان جنبش 
دانشجویی می تواند کاهش یافتن 

عروج .  تظاهراتھای مردم را جبران کند
جنبش دانشجویی به عنوان بخش مھم و 
دائمی تمامی جنبشھای آزادیخواهانه مردم 
ایران علیه دیکتاتوری و استبداد، به جنبش 
کارگری و زنان و کل جنبش میلیونی مردم 
یک فرصت الزم را می دهد تا صفوف خود 
را حول راهھا و اشکال ادامه کل جنبش تا 
سرنگونی رژیم اسالمی متحد و منسجم 

 . کنند
 

جنبش جاری فعلی ریشه در سالھا 
محرومیت از ابتدایی ترین نورم های 
انسانی و بر کینه و نفرتی دهھا ساله از 
دستگیری، شکنجه و تجاوز و کشتار متکی 

این جنبش که در اعماق یک جامعه .  است
سرمایه داری با فاصله طبقاتی عظیم ریشه 
دارد در یک فرصت طالیی چند هفته ای 
ابراز وجود کرد و خود را حتی نزد افکار 

این جنبش .  عمومی جھان تثبیت کرد
نقش .  راهھای ادامه خود را خواهد یافت

تظاهراتھای دانشجویی تنھا و تنھا در زنده 
نگاه داشتن یک مبارزه و اعتراض آکسیونی 
علیه رژیم اسالمی است تا جنبش مردمی به 
راهھای متنوع و مرکب مبارزاتی خود دست 

با این وجود بسیار مھم است که .  یابد
توجه داشت از در غلتیدن به یک 

جنبش .  آکسیونیسم صرف اجتناب کرد
دانشجویی باید خود را برای نبردهای 
. نھایی و بزرگ آینده آماده کند و نگه دارد

هنوز روزهای رویارویی نھایی و بزرگ 
 .  نرسیده است

کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی 
 کارگری

 ١٣٨٨ شهريور ٢٧


