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؟ کندیرو شي پتواند یجنبش چگونه م: رانيا  
 

  ١٣٨٨خرداد  ٣١شنبه يک                                                                                                                            آلن وودز 
  

  پاريسی به زندان باستيل،١٠٠٠ نيرويی متشکل از حدود ١٧٨٩ ژوئيه ١٤در  

زندانی قرون وسطايی که در آن زمان زندانيان سياسی در آن محبوس بودند، حمله 

يکی ". شورش شده است: "لوئی شانزدهم که راجع به اين حمله شنيد، پرسيد شاه. کرد

  ."انقالب شده است. نخير عاليجناب: "آن نزديک بود گفت از اشراف که در

در ايران  چه شود که آن واقعيت به آرامی اما با اطمينان برای ناظرين غربی روشن می

 اين انقالب مردمی تمام و. شاهدش هستيم نه فقط شورش که جنبشی اعتراضی است

 ترين مرتجعين در رژيم تهران هم ی ترسناک به ذهن حتی ابله همين انديشه. کمال است

   .شود وارد می

موسوی ديروز به مردم فراخوان داد . کاغذ رهبر آن هستند ترسند همان مردانی هستند که روی آنان که بيش از همه از فکِر انقالب می

تظاهرکنندگان  امروز او از. نتيجه روزی ديگر سرشار از اعتراضات خيابانی بود". را نجات دهيد تان جانتا "که تظاهرات نکنيد 

اين تالشی واضح برای بيرون کردن مردم از ". عزاداری کنند تا برای کسانی که در روز جمعه کشته شدند"خواست به مساجد بروند 

  .دهد جنبش در حال حاضر نشانی از خستگی نمیاما . ای است جنبش توده خيابان ها و گرفتن نيروی

عصبانيت و . پايد تاريخی است و ديری نمی ای در حال حاضر رهبِر صوری جنبش، ميرحسين موسوی است اما اين تنها حادثه

 اصلی مخالفينشده است به نقطه عطفی نياز داشت و اين نقطه همين اعتراضات حول نامزد  ها انباشته دهه ها که در طول  نارضايی توده

بحران کنونی از خشم عمومی بر سر . پيشروی کند اند که در مخالفتش با دولت بيش از قصد خود ها او را به سمتی کشانده است که توده

   .ی قدرت خاتمه يابد تواند با طرح مسئله بسيار فرای آن رسيده است و می انتخابات کشوری ناشی شد اما به چيزی

ها  ها بيرون بروند و هر روز مردم به خيابان که از خيابان دهند هر روز مقامات به مردم هشدار می. گيرد رت میجنبش انقالبی دارد قد

در سکوت  ای، که های توده اين تظاهرات. گيرد کند و هر روز تظاهرات صورت می تظاهرات را لغو می هر روز موسوی. آيند می

  .کند می ر روز حمايت بيشتری جلبشود، آهنربايی قدرتمند هستند که ه برگزار می

مرکز،  ترين عناصر، با دانشجويان قهرمان ايران در شجاعجنبش با مبارزترين و

مقاماتی  ها ادامه دارد و که تظاهراتبينند که شهروندان میچقدراما هر. شروع شد

مردان  بسيارها ندارند، شمار تی برای توقف آنترسيدند قدر که اين همه ازشان می

قدرت  آيند به ها که به خيابان میآن. کنند جاعت پيوستن را پيدا می زنان عادی شو

جايگاه خود . دهند شان را تا حدود زيادی از دست می ترس. برند خودشان پی می

دل اين ها از توده. به زمين نيستسرشان روديگر. کنند حس میاالترب را

ای  اعتراضات خاموش به نعره وکنند صامت صدای خود را پيدا می های تظاهرات

مانده است، دست به تاکتيک اعالم  ای ناکام به همين خاطر است که موسوی، که دو بار در خلع سالح جنبش توده .کرکننده بدل شده است

ی از شمار وقت. توانند خطرناک باشند دهد که حتی روزهای عزاداری هم می می اما تاريخ انقالبات نشان. زده است" روز عزاداری"

اند،  جان سپردهرحم  استبدادی بی اند، دعوت کنند که بر سر سرنوشت رفقايشان که در نبرد با حتی وقتی در مساجد گرد آمده بسيار مردم،

  ؟شودمي اما وقتی بيرون بيايند چه. به مساجد بروندها به حرف موسوی گوش کنند وآن شايد. عصبانی خواهند شدها بسيارکوتاه بيايند، آن



تحمل کرد و سپس به سرکوب هراسناک روی آورد و   به رهبری دانشجويان را٢٠٠٣ و ١٩٩٩های  دولت ايران تنها چند روز خيزش

کوبيدند و  ها دانشجويانی را از پنجره بيرون پرت کردند، با آجر و زنجير و باتوم به سرها آن ها ريخت و ها را به دانشگاه بسيجی

. های ارعاب استفاده کردند اما به نتيجه چندانی نرسيدند تاکتيک ها از همين بالفاصله پس از انتخابات جمعه آن. ندبسياری را زندانی کرد

  .کند می اين دفعه اوضاع فرق

مخابره شد که از تظاهرات بزرگ ضدحکومتی  های خبری دولت ايران از قتل هفت نفر در شهرهای مختلف به اين علت گزارش

شنبه پيشامد اعتراضات بيشتر در روز چهارشنبه  های روز سه بر عکس شد و تظاهرات   نتيجه. شنبه جلوگيری کند ديگری در روز سه

. کند اين دفعه اوضاع خيلی فرق می. دارد ها مثل دفعات قبل کار بسيار سختی پيش رو دولت برای تحميل پايانی سريع به تظاهرات .شد

  "!انقالب شده. عاليجناب، شورش نشده: "کنيم تکرار می شاه رای فرانسوی به  ی آن اشرافزاده ما گفته

پس از . فهمند اند، اين را نمی مارکسيست گذاشته ها، حتی بعضی که اسم خودشان را عجيب آنجاست که بعضی از چپ: پشکاکان چ  

ميانسالی به يلی راديکال بودند اما درشان خ جوانیها، که در تاد، بسياری از اين چپاف ايران نمی اين همه سال که ظاهرا اتفاقی در

ها انتظار خيزش کنونی را نداشتند چرا که هيچ آن. اند دست داده طلبانه افتادند، تمام اميدشان به تحول انقالبی جامعه را از شکاکی راحت

  .افتد، حاضر به باور آن نيستند اتفاق می شان دارد و حاال، حتی وقتی که جنبش جلوی چشم. ها ندارند  انقالبی تودهۀبالقو اعتمادی به توان

ای  های روس را به معلم پير و خسته تروتسکی منشويک . هم در روسيه بودند١٩١٧در سال . شود ها هميشه پيدا می از اين جور آدم

هوای تازه به   تا کمیاما يک روز صبح اين استاد پير پنجره را باز کرد. شاگردانش از بهار گفته است ها برای کرد که سال تشبيه می

ها را حس کرد و شنيد و ناگهان پنجره  خورشيد و خواندن پرنده ناگهان آسمانی آبی را ديد و درخشش. اش بيايد کالس گرد و خاک گرفته

   .انحرافی هيوالوار از طبيعت اعالم کرد را بست و بهار را

دوست دارند کلی از انقالب صحبت کنند و ما را به ياد  ها آن. دما هم درست مثل همان استاد پير زهوار درفته هستن" چِپ"شکاکان 

مارکسيستی در   جوان بودند اما در واقعيت يک اتم روحيه انقالبی و يک گرم درک١٩٧٩ يا تهراِن ١٩٦٨ وقتی بياندازند که در پاريِس

ها نفوذی در نسل جديد  خوشبختانه آن. کنند موم میزهرآلود خود مس چنين کسانی مانع راه انقالبند و جوانان را با شکاکيت. خود ندارند

  .باهوش ندارد تا درس مبارزه بگيرد" استادان"نسل نيازی به اين  اين. ايران ندارند

ديروز حتی . کند جنبش واقعی روز به روز بيشتر پيشرفت می فهمند، عليرغم اين شکايات حقيِر شکاکان که موقع ديدن انقالب آن را نمی

اختالفات بيشتر  اين خبر جزئی بسيار مهم است و اثباتی بر. ای پخش کرد های توده کوتاهی از اعتراض ولتی ايران فيلمتلويزيون د

يابی  در مسابقات راه) از جمله کاپيتان(کنند  ملی ايران بازی می که ديروز شش فوتباليستی که برای تيم تر آن حتی مهم. درون رژيم است

ايران هم از کشورهای عاشق  .ظاهر شدند) شود که با اعتراضات شناخته می(بندهای سبز  جنوبی با دست رهسئوِل ک به جام جهانی در

  .ها نفر آن را ديدند به دست داشتند در تلويزيون ايران پخش شد و ميليون بندهايی که فوتبال است و تصاوير اعضای تيم ايران با دست

... و در مورد شکاکان. جوان انقالبی را با شادی پر کند قلب هر کارگر آگاه طبقاتی و هربخش است که بايد  اين ها رويدادهايی الهام

عقايد انقالبی در  ای زندگی کنند که در آن هنوز حس گنگی از بخورند و گريه و زاری کنند و در گذشته ها همچنان چای گياهی بگذار آن

  !تری داريم مهم  ما کارهای".بگذار مردگان، مردگان را به خاک بسپرند. "خود داشتند

ها و دادن نقطه عطفی برای عمل به  توده ها نقشی بسيار ارزشمند در به پا خواستن کارزار کنونی تظاهرات:  اه محدوديت تظاهرات 

را  د اينبرن هايی هم دارند و خطر اينجاست که کسانی که اعتراضات را به پيش می محدوديت ها اما اين تظاهرات. ها بازی کرده است آن

اگر . توانند تا ابد سطح کنونی فعاليت را حفظ کنند نمی ها اند آن عليرغم انرژی و شجاعت عظيمی که تظاهرکنندگان نشان داده. نفهمند

در اين  .دهد شوند و جنبش نيرويش را از دست می پايان خسته می های بی نشود، مردم از تظاهرات مبارزه به سطحی باالتر برده

   .کند می چين ترين عناصر را دست يابد و دولت فعال افزايش میرکوب انتخابی صورت خطر س

  می خواهد با رژيم به سازش برسد اما تظاهرکنندگان  می موسوی :اين تناقض به زبان ساده چنين است. در قلب جنبش تناقضی هست

انتخابات کنند تا جنبش را به  رها را معطوف به نتايجاند شعا در واقع موسوی و ساير رهبران سعی کرده . کنندخواهند نظام را سرنگون 

   .بکشانند" امن"مجراهای 



انداز  در ضمن اعتراضات در صورت فقدان چشم کنند و ها را تحمل می عالمت سوال اينجاست که رهبران ايران چقدر تظاهرات

هايی  تانک ها نگران تکرار آن. کنند صحبت می" من آن نسناريوی تيا"گران از  بعضی تحليل. ماند می ها ی قاطع چه قدر در خيابان نتيجه

   .خواهان دموکراسی به خيابان آورد های ی تظاهرات رحمانه  برای سرکوب بی١٩٨٩هستند که دولت چين در سال 

ها   که تانککنم طولی نکشد ی رژيم فکر می مشخصه توجه به من انتظار دارم موقعيت بيشتر قطبی شود و با: "گران گفت يکی از تحليل

حمالت خود بر دانشجويان،  نژاد به های احمدی دار و دسته. کنند واقعيات در نگاه اول اين ديدگاه را تاييد می بعضی". را بيرون بياورند

ها،  طبق گزارش. اين کار برای ايجاد فضايی از رعب و وحشت است .دهند آيند، ادامه می که محرکان اصلی اعتراضات به حساب می

ها  ها به دانشگاه بسيجی. کردند ها در چندين شهر ايران حمله های دانشگاه شبانه به خوابگاه) بسيج(داوطلب ايران  نظاميان ی شبهاعضا

ی خبرنگار ما، چندين دستگيری انجام شد و رئيس  به گفته. را کتک زدند ها را غارت کردند و بعضی دانشجويان ريختند، خوابگاه

  .استعفا داده استشيراز  دانشگاه در شهر

های مقامات و  عليرغم تمام تالش. ها نفت ريخته است شعله بر عکس روی. ی اعتراض را پايين بکشد اما اين حرکات نتوانسته روحيه

اين . خواهيم بود های بيشتری شاهد بينی کنيم که امروز نيز تظاهرات توانيم با اطمينان پيش پنجشنبه، می موسوی برای لغو اعتراض

ها را باور کنيم  اگر آخرين گزارش. گيرد دولت را ناديده می شود، ابعاد اين جنبش و تاثيرش بر گاه که خيزش به زودی سرکوب میديد

خاورميانه در  جوآن کول، استاد تاريخ. تسلط رژيم بر دستگاه سرکوبش رو به تضعيف گذاشته است) نکنيم بينيم که و ما دليلی نمی(

عظمت : "نويسد کند، می دنبال می) Informed Comment( "نظر مطلع"يزش را در وبالگ خود به نام دانشگاه ميشيگان، که خ

انجام  گفتند افراطيون دارند کارهای غلطی های دانشجويی قبلی مردم می در تظاهرات. قبلی است های کنونی متفاوت از تظاهرات

   ".که تا مغز استخوان گنديده است اسد و ديکتاتوری شدهگويند رژيم به قدری ف اما تظاهرکنندگان امروز می. دهند می

کرد  زد يا چراغی روشن و خاموش می ماشين بوقی می سوار بر. کرد ی متوسط از درون ماشين، حمايت می در اعتراضات قبلی، طبقه

خاطر گفت که  آزرده ون پدرساالریای، رهبر معظم ايران، همچ اهللا علی خامنه آيت. گذشت دادند می می و از کنار دانشجويانی که شعار

و پس از اولين بروز خشونت، محمد خاتمی، . نبايد مجازات شوند از مرگ چند دانشجو ناراحت است و کسانی که از او انتقاد کردند

   .ترسيد حاضر به فراخواندن هوادارانش برای حمايت نشد خونريزی بيشتر می جمهور وقت، که از رئيس

ايد به خانه بروند و سعی که همه بباروخ، احساس کلی اين بود کالجايران درهای مخالفين درصص جنبشراهاميان، متخی ارواند آب به گفته

بين رفته شده از اما امکان آن نوع سازش با اين احساس که انتخابات جمعه دزديده.مشکالت را حل کنند طريق صندوق رایکنند از

  ".بست از کار درآمده است  انتخابات، بندهند چون ن استدالالت ديگر جواب نمیآ : "گويد آقای آبراهاميان می  .است

وظيفه ما اين است که . های انقالبی هستند توده گوهای خودنما، هميشه در طرف های واقعی، بر خالف گنده مارکسيست :یرو راِه پيش

جنبش را با  شان را نقطه شروع خود بدانيم و سعی کنيم ونی آگاهیها رابطه بسازيم و سطح کنبا آن شانه به شانه در کنارشان راه برويم،

پيگيرترين شعارهای دموکراتيک ترين و جسورانهما معناست که مورد ايران اين بديندر.کنيمسياليستی انقالبی بارورشعارهای روشن سو

   .کنند پيوند زنيممي کمال انقالبی جامعه را مطرحم و تحول تماۀهای انتقالی که مسئل با خواستهها را آنانقالبی را مطرح کنيم و

ی  طبقه. ی بسيار مخلوطی دارد وضعيت کنونی مشخصه اما جنبش انقالبی در. هدف ما برپايی جمهوری کارگران و دهقانان ايران است

بايد  ی کارگر برای گذاشتن مهر خود بر روی جنبش طبقه. هنوز نتوانسته صدای خود را پيدا کند کارگر شروع به حرکت کرده است اما

به کل جنبش انقالبی ثابت کند که با انرژی برای  که خود را در صدر ملت قرار دهد بايد پرولتاريا برای اين. در خط مقدم شرکت کند

   .جنگد انقالبی می های شعارهای دموکراتيک با شيوه

ی کارگر قدرتی  حلی قاطع حرکت کرد؟ طبقه به سمت راه ها فراتر رفت و توان جنبش را به سطحی باالتر برد، از تظاهرات ونه میچگ

  ما . زند نمی چرخد و تلفنی زنگ شود، چرخی نمی بدون مجوز اين طبقه چراغی روشن نمی. را فلج کند تواند جامعه و دولت دارد که می

  !ای کليدی است اين مسئله. نشده است ی اعتصاب عمومی مطرح شده اما اجرا ايده. کنيم یاز اعتصاب عمومی صحبت م

های طبقاتی بايد با  اين خواسته. ای فقدان حقوق اتحاديه دستمزدهای پايين، شرايط بد، تورم،: کارگران ايران مشکالت بسياری دارند

توجه به  با.  برای اعتصاب عمومی انقالبی به راه انداخته شودپيوند زده شوند تا کارزار وسيعی های عام دموکراتيک خواسته



های عملی که در   يعنی کميته–توانند پيش ببرند  می های کارگری، چنين کارزاری را تنها شوراها های شديد فعاليت اتحاديه محدوديت

خواهند شکايات و  می های جامعه که  ساير بخشهای عملی را دانشجويان، دهقانان، زنان و تمام کميته چنين. شوند محل کار انتخاب می

  .ها بايد در سطح محلی، شهری، استانی و کشوری با هم مرتبط شوند کميته اين. توانند برپا سازند های مشخصی مطرح کنند، می خواسته

انداز  اما بايد نوعی چشم. مگيري مشکالت را دست کم نمی بله زندگی پر از دشواری است و ما! اما اين کار سختی است: گويند بعضی می

عينی ندارد؟ وسعت  ای و کی گفته که اين پيشنهاد پايه. تاکتيک منسجم که بتواند راه پيشروی را نشان دهد به جنبش داد، نوعی سياست و

  .  نجاتندی تغيير و دنبال راه دهد که مردم تشنه ها نشان می عظيم تظاهرات

. ی کارگر، جلب کرده است و به طور روزافزونی از طبقه ها،  نمانده و مردم را از تمام نسلها محدود به دانشجويان باضافه تظاهرات

ابتدای هر انقالبی  اما اين چيزها در. بله درست است. هنوز گيج و مبهم است و فاقد رهبری مناسب است شايد بگوييد که جنبش انقالبی

ها ديگر حاضر به  آن. خواهند دانند چه نمی ها دقيقا می اما آن. خواهند می ند دقيقا چهدان ها نمی توانيم بگوييم توده می. غير قابل اجتنابند

  !همين برای شروع کار کافی است. جنگند حاضر نيستند و دارند عليه آن می تحمل وضع

برای فتح اکثريت به . ستنددرستی دارند اما اقليتی کوچک ه های ايران عقايد مارکسيست. آيد رهبری از آسمان فرود نمی... و اما رهبری

موقع  گذاشتن شعارهای به گيرند و قابليت ما برای پيش ها که هميشه در مسير انقالب خيلی سريع ياد می توده ی تجربه: دو چيز نياز است

   .و صحيح که با جنبش واقعی مرتبطند

مسئله حتی بر .  مسئله بازشماری آرای تقلبی نيست.است کند، خواست مجمع موسسان انقالبی ای که نيازهای کنونی را بيان می خواسته

االن ديگر  های قبلی خواهد بود؟ تر از انتخابات خواهد تضمين کند که انتخابات جديد عادالنه می  چه کسی-سر انتخابات جديد نيست 

! اش ش و قانون اساسی ارتجاعیکهن، سياستمداران فاسد مرگ بر رژيم. کند هيچ چيز ديگری کفايت نمی. مسئله بر سر تغيير کامل است

   .بر اساس قانون اساسی جديد و کامال دموکراتيک هستيم ما خواهان تحول کامل صحنه سياسی

اين شعار برای . دانند را دوای تمام دردهای جامعه می آن ها ابلهانه ام چرا که بعضی من هميشه مخالف سواستفاده از اين شعار بوده

پرولتاريا  برای بوليوی در زمانی که. دموکراسی بورژوايی مدتی در آن بر پا بود، نامناسب بود عیکشوری مثل آرژانتين، که نو

ها در اينجا در حال مبارزه برای  توده. کامال مناسب است اما برای ايران. تر برود و قدرت را فتح کند، نامناسب بود توانست پيش می

  .  هستندسرنگونی رژيمی ضددموکراتيک

. اما باز هم مثل روسيه، آخرين وظيفه اين نيست. سوسياليستی است ی انقالب ی تزاری، مبارزه عليه اتوکراسی اولين وظيفه مثل روسيه

در ايران هم مثل  .بورژوا دموکراتيک در هر دو مورد ارتباطی ناگسستنی با وظايف انقالب سوسياليستی دارد در واقع وظايف انقالب

هر . اند که قادر به جنگيدن جدی عليه نيروهای ارتجاع نيستند داده های بورژوا نشان ليبرال. عی استروسيه بورژوازی فاسد و ارتجا

جنبش پايين بيايد با عجله دنبال  که و به محض اين. کند ها مجبورشان می گذارند تنها بخاطر اين است که جنبش توده می قدمی که پيش

  !شود کرد هيچ اعتمادی نمی آقايانبه اين . روند ها می اهللا سازشی فاسد با آيت

اين پرولتاريا متحدان قدرتمندی در ميان .  است١٩١٧ تر از طبقه کارگر روسيه در سال تر و قوی پرولتاريای ايران بسيار بزرگ

در ! يرانندانقالب ا ها نيروهای زنده و پويای اين. شده، دانشجويان انقالبی و روشنفکران دارد سرکوب دهقانان، فقرای شهری، زنان

  بخصوصبا پرشورترين دفاع از شعارهای دموکراتيک، خود رامراحل اول انقالب، که وظايف دموکراتيک مطرح است، پرولتاريا بايد

  . قرار دهدمجمع موسسان، در صدر ملت

های طبقاتی خود به پيش  ا خواستهبورژوا کند بلکه بايد ب خرده های های دموکرات اما پرولتاريا نبايد منافع طبقاتی خود را تسليم خواسته

ی کارگر  تنها طبقه .شود های دموکراتيک مردم افشا می ارتجاعی ايران به عنوان مانعی بر سر راه خواسته بورژوازی بزدل و. رود

انان ايران انقالبی برای سوسياليسم و جمهوری کارگران و دهق تواند نبرد برای دموکراسی را فتح کند و اين از محصوالت مبارزه می

  .ی کارگر قادر به رهبری آن باشد شود که طبقه ای پيروز می درجه جنبش به. خواهد بود

٢٠٠٩ ژوئن ١٨لندن،  -یرايسک  بابکۀترجم -آلن وودز  
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