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 بیانیۀ تز یازدهم:

 های مردمی اخیر دربارۀ عصیان

 

 

 در را سراسرکشور بایتقر یشهرهای  شورش تأیه در که ریاخ روز چند یاسیس-یاقتصاد اعتراضات

 عات،یشا توطئه،های  هینظر منجالب در شدن غرق و یستیلیهین انفعال دوره انیپا انگریب شک یب است، برگرفته

 نیتر مهم که است درست. است یفرهنگ-یاسیس-یاقتصاد ریفراگ یتباه کالً و مرز و حد یب فساد وها  یزن الف

 و ،یسرخوردگ باز و کنش-شبه انتظار، انفعال، باطل دور شکستن ،یاسیس انداز چشم بازشدن اعتراضات نیا دستاورد

 ای یانقالب طیشرا تحقق یمعنا بهها  نیا از کی چیه اما است، یاسالم یجمهور تیحاکم مومتیق از ندهیآ آمدن رونیب

 . ستین یشاانقالبیپ صراحتاً

. است یشهر دستانیته به موسوم انیجر نینماد گاهیجا رییتغ نکته نیتر مهم ،یساختار و ینظر لیتحل لحاظ به

 عظمت به یرخداد یحت که است ییها بست بن و تروماها و تضادها از سرشار چنان ما تکرارشونده خیتار شک یب

 که یناتیتع و میمفاه به رجوع با بتوان دیشا ،حال نیا با. کند باز را سردرگم کالف نیا نتوانسته هم 75 انقالب

 توده مقام در یشهر دستانیته مقوله. کرد حرکت یساختار یلیتحل سمت به و کرد خطر دارند، یمارکس یبو و رنگ

 سال چهل در یخواه مشروعه پروژه نظام ادهیپ ،صحنه در شهیهم امت عنوان به مستضعفان، ای فرودستهای  هیال انبوه

 و یطلب اصالح چون ییها پروژه انیپا نقطه واقع به یاسیس ساختار در دستانیته نیا گاهیجا رییتغ. اند بوده گذشته

 یسرنخ واقع به مقوله نیا اگر. است کرده قطع یاجتماع بدنه با را کاران محافظه و نیااصولگرا وندیپ و است اعتدال

 که طور همان. میبپرداز بحث لیتحل به 7575 انقالب به رجوع با ستین بد پس است وزرام طیشرا بهتر فهم یبرا

 و اقشار یفرهنگ و یاسیس مبارزه نخست،: بود یاصل انیجر دو یزیآم درهم محصول 75 انقالب شده گفته بارها

 واکنش حاصل دوم انیجر اما. استیس کامل فقدان و یسلطنت استبداد هیعل یمدن ای ییبورژوا جامعه طبقات
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 چیه هنوز ،یدار هیسرما ماقبل یدیتول مناسبات و روابط از شدن کنده رغم به که بود یمیعظهای  توده یانفجار

 رها خود حال به پادرهوا و معلق ناقص، ونیزاسیمدرن مبهم و گنگ یفضا در و بودند افتهین خود یبرا یثابت گاهیجا

 د،ینام «نانینش کوخ» یحت ای مستضعفان ای ،یشهر دستانیته کل در راها  آن توان یم که انبوه توده نیا. بودند شده

 از یانبوه بلکه نانینش زاغه فقط نه: بودند زیقهرآم تیمالک سلب و هیسرما هیاول انباشت ندیفرا انیقربان واقع در

 اقشار از ،یقبل نظام دهیفروپاشهای  هیال از یشمار نیهمچن و آمده شهر به تازه مهاجران ،یفصل کارگران کاران،یب

های  دخالت واسطه به و انقالب، یاسیس تحول انیجر در اما. مالکان خرده و جزء کسبه تا گرفته تیروحان ینییپا

 نیا ران،یا هیعل عراق جنگ آغاز و سفارت اشغال چون یحوادث و شرویپ یاسیسهای  سازمان نبود ،یجهانهای  قدرت

 یدستیته انیجر که داد نشان نیح نیهم در البته و. دیرس یهژمون به و گرفت را باال دست که بود یدستیته انیجر

 همه یبرا مدرن خیتار به گذر تجربه از یوجه بلکه ،صخا یاجتماع طبقه و قشر کی از شیب یزیچ تنها نه واقع در

 و کنش در که افتی یم یتجل نانینش زاغه یاسیس کردار در همانقدر یدستیته گر،ید عبارت به ای بود،ها  گروه و اقشار

 .رانیمزدبگ و کارگران یحت ای یبورژواز تفکر

 دو نیا ختنیآم درهم جهینت ،یاسالم یجمهور نظام زیآم تناقض و دوگانه ساختار کل و اسالم به یجمهور خوردن گره

 گوناگون یها شکل جز است نبوده یزیچ ریاخ سال چهل یاسیس خیتار. بود دوم انیجر رشدنیفراگ و انیجر

 که میشد روبرو یدیجد حاکم طبقه با تینها در که ینحو به ان،یجر دو نیا انیم یموقت سازش و مصالحه و یریدرگ

 نیا یاقتصاد یمحتوا. کرد می لیتحم یمدن جامعه تیکل بر را خود ،یدستیته یها انیجر به کردن هیتک قیطر از

 رانیا ادغام جهت در یبرالینئولهای  استیس استمرار و یعموم تیمالک سلب و منابع غارت مگر نبود یزیچ لیتحم

 یمحتوا اما اروپا؛ و نیچ یکاالها کننده مصرف و خام مواد دکنندهیتول مقام در هم آن ه،یسرما دیجد یجهان نظم در

 و نهادها یمواز یریگ شکل جهینت خود که یمدن-شبه یاتیه در ینید استبداد سلطه جز نبود یزیچ آن یاسیس

 تحوالت موتور آغاز همان از که  زده دامن یکیالکتید به زیآم تناقض ساختار نیا. بود یررسمیغ و یرسم قدرت مراکز

 جمهور سیرئ مقام یریدرگ. است بوده آن متناوبهای  بحران وها  تنش و شیفرسا أمنش و یاسالم یجمهور یاسیس

 از است، بوده یساختار تناقض نیا بروز شکل نیتر مهم ه،یفق تیوال مقام با ییبورژوا جامعه هرم راس منزله به

 یخیتار یشرفتگیپ. یروحان یانتقادهای  ژست و نژاد یاحمد قهر تا گرفته صدر یبن عزل و بازرگان کناررفتن

 خ،یتار به ورود و استعمار و تهیمدرن به گذر مساله با جامعه نیا برخورد نوع تفاوت و رانیا یاجتماع ونیفرماس
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 است، بودهها  انقالب بروز یانجیم به یاسیس اتیح تداوم آن زهیمم وجه که است زده رقم را یخاص یاسیس سرنوشت

 داده اجازه یخیتار یشرفتگیپ نیهم. دیجد فوران کی سال ده هر بایتقر سپس و 75 انقالب تا گرفته مشروطه از

 در که است آن ما بحث یبرا مهم نکته اما. دهد ادامه شا پرتالطم اتیح به یاسالم یجمهور متناقض منطق تا است

 طبقه یابزار استفاده شاهد ما ،یشهرهای  شورش از مورد چند رغم به ر،یاخ سال چهلهای  بحران وها  چالش یتمام

 جهت در که یپرستاران و معلمان و کارگران چه حال م،یا بوده یمدن جامعه یروهاین با برخورد در انیجر نیا از حاکم

 ریز که یمدن جامعه تر مرفههای  هیال چه و اند شده سرکوب و یقربان ینیچ نوع از یاسالم یدار هیسرما یازهاین نیتام

 در. اند کرده مبارزه خود یانسان حقوق یبرا فرهنگ و روزمره یزندگ یسامانده در یارتجاع یکار محافظه وغی

 با بار نیاول یبرا یاقتصاد فشار ریز اند، بوده یدستیته انیجر از یجزئ واقع به که یاقشار وها  هیال ریاخ اعتراضات

 که است ریاخ یاسیس تحوالت در یساختار رییتغ نیتر مهم نیا. اند آمده صحنه به نیخشماگ و ختهیخودانگ یواکنش

 یکل یبو و رنگ کار، اندر دست متعدد یروهاین ملغمه در دیجد یعامل عنوان به یعنی کند، فایا ینیفراتع ینقش تواند می

 . دیبگشا دیجدهای  امکان یسو به را راه و سازد دگرگون را یاسیس یفضا

 به را عتیطب یحت و ملت، و دولت حوزه کل که یینهادها و روهاین و تضادها از است یا مجموعه یفعل تیوضع

 واقع به است یکار آن انکشاف ممکنهای  شکل و تیوضع نیا فهم. است ساخته دچار مبهم و رهیت بس یسرنوشت

 در مقوالت و میمفاه از استفاده یبرا تالش جز ندارد یا چاره یروشنگر از ملهم یانتقاد تفکر حال نیا با ناممکن،

 و مکان بامقوله اساساً 88 جنبش کیتراژ شیکماب ریتقد اگر. تیوضع کردن یانضمام و شتریب دنیبخش نیتع جهت

 اشغال از یناتوان شهر، یجنوبهای  بخش یریدرگ عدم تهران، به ماندن محدود – بود خورده گره آنهای  تیمحدود

 ریتقد یاساس رمز گفت بتوان دیشا - ماهه چند فواصل درها  ابانیخ اشغال به ماندن محدود و خاص یمکان

 یحد تا و یقبل زمان. دانست آن یگر یانجیم گوناگونهای  شکل و زمان مقوله در دیبا را ریاخهای  شورش

 عمدتاً از بود عبارت که شهرها نیهم در ریاخ سال کی یاعتراض تجمعات جز نبود یزیچها  شورش نیا یاسیرسیغ

 به روز ده از شیب امروز تا کهها  شورش نیا حال زمان. مالباختگان اعتراضات و.. . و معلمان ،کارگران ینفص مطالبات

 نیا ستین معلوم. است مبهم کامالًها  آن ندهیآ زمان است، شبانه ساعته چند اعتراضات زمان همان دهیانجام طول

 اعتراضات نیا یاقتصاد أمنش که ستین یدیترد نکته نیا در اما. افتی خواهد ادامه ینحو چه به و یک تا اعتراضات

 رجوع و رفع قالب در یحت معضالت حل در دولت دست مسلماً که است خورده گره یساختار یتنگناها با چنان
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 را خطوط یبرخها  جنبش نیا زین یاسیس صراحت لحاظ به. است بسته رانهیا و بودجه رییتغ یاری به مدت کوتاه

 به ماجرا رجوع و رفع یبرا طلبان اصالح یبرخ هودهیب تالش. انگاشت دهیناد را آن توان ینم گرید که اند نهاده سر پشت

 نیا یاصل مشخصه دو یاسیس صراحت و یمکان عیوس یپراکندگ. ستین ممکن یشگیهمهای  وهیش همان

 یفرهنگ و ،یطبقات ،یخیتارهای  یناهمزمان انواع و گوناگونهای  یزمانمند انواع وجود یاصل نکته اما. اند اعتراضات

 فقط یانتزاع مقوله چند یاری به همزمان و روشن ساختار کی به تضاد یحت و تنوع و تکثر نیا فروکاستن. است

 یدرون تیماه به زیچ هر از شیب زمان با جنبش نیا رابطه. زند دامن یسردرگم و یابافیرو به افراد لیمبه  تواند می

 یبرا ییفضا یریگ شکل و آن بلوغ و قیتعم و تجربه، کسب یبرا یسراسر و حاد ازین به یعنی دارد اشاره آن

 در آن یخیتار و یاجتماعهای  یانجیم دنیکش رونیب و اعتراضات نیا بر گرا چپ تفکر تأمل. یاسیس یهمبستگ

 یکی خود ،یجهان یدار هیسرما نظام کل بحران با اعتراضات نیا وندیپ ساختن روشن آن از تر مهم و کشور کل سطح

 جمله از ،تر عیوسهای  یزمانمند انواع با رشدنیدرگ مستلزم جنبش نیا یشرویپ. است جنبش نیاهای  یزمانمند از

 دنیرسهم  به زمان گفتگو، زمان جنبش، یسراسر بعد و یمحل یابی سامان زمان و یمدن جامعه ینهادها زمان

 چیه در اعتراضات نیا یگرا یکلهای  افق. است...  و ینید و یقومهای  تیاقل و گارگران و زنان چون مجزاهای  گروه

 سر پشت را آنها عیوس طرز به و اند نشده یتیهو و یمذهب ،یتیقوم ، یستیونالیناسهای  ینظر تنگ ریاس کجا

 و ها گروه فهیوظ جهان سراسر یانقالب و یکارگر اعتراضات نیتر شرفتهیپ به اعتراضات نیا کردن وصل. اند نهاده

 . زنند می وندیپ اعتراضات نیا به را خود تفکر -کنش چپ منظر از که است یافراد

 ،کرد دیبا چه که است نیا آخر سوال اما و

 یبرا راه نیبهتر دهند می رخ آن کی در که یناهمزمانهای  یزمانمند وها  یگبالقو وها  ابهام نیا همه به توجه با

 خاص مطالبه چند ساختن برجسته شتریب یخودشناس و یشیبازاند بلوغ، تجربه، یسو به حرکت و خیتار درِ نبستن

ویژه دستگیرشدگان  )بهیدتیعق و یاسیس انیزندان شرط و دیق یب یآزاد خواست اول: از عبارتند مطالبات نیا. است

 یاجبار حجاب رفع خواست سوم و ،یاسیس یگوو گفت و تجمع یآزاد وها  رسانه یآزاد خواست دوم ،حوادث اخیر(

 . یقانون ضیتبع هرگونه رفع و
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 قدرت راندن عقب به ندیفرا آغاز یاصل مسئله اما کرد اضافه فهرست نیا به را یگرید اریبس مطالبات توان می شک یب

 خواسته هر اما. ماست جامعه یاسیرسیغ و یاسیسهای  بحران و مشکالت انبوه بر تأمل یبرا ییفضا گشودن و

 :کرد دفاع آن از توان می ریز شرط دو لیذ در شود مطرح اگر زین یگرید

 حقِ بلکه خاص یحق بر هیتک نه یعنی ،باشند یاسیس ییها خواسته ضرورتاً دیبا مطالبات وها  خواسته نیا همه. 7

 که است یزمانمند از یشکل با جنبش خوردن گره هم باز مسئله ،گرید عبارت به. آورند صحنه به را «داشتن حق»

 مبارزه و یابی تشکل مسئله توانند می کارگران که است یزمانمند نیا متن در. آورد فراهم را ریگیپ مبارزه امکان

 را یقانون یبرابر توانند می یمذهب و یقومهای  تیاقل و زنان کنند، مطرح را یدار هیسرما با خود یاسیس و یصنف

 یاسیسهای  جنبشهای  لفهؤم ریسا به را خود یاسیس تفکر-کنش توانند می روشنفکران و انیدانشجو و کنند طلب

 . زنند وندیپ

 حق کی مردم از یگروه که ستین آن مسئله گرید عبارت به. دارند ییاجرا یتیماه مطالبات وها  خواسته نیا همه. 2

 یجمع اگر نیبنابرا. باشد همزمان آن تحقق و اجرا با دیبا یحق هر مطالبه. کنند طلب دولت از را خاص یانتزاع

 وجود شک یب کنند می اجتماع یآزاد و یبرابر مطالبه یبرا نیمع یشهرستان در یاسیسهای  سوژه از نفره چندصد

 صور گرید و فارس و کرد و ترک ، مرد و زن ،ییبها و یسن و عهیش رمسلمان،یغ و مسلمان انیم ینابرابر هرگونه

. کند می صدق زین حجاب و یآزاد مورد در امر نیهم. کرد خواهد معنا یب را تجمع نیا آنان جمع در یقانون ینابرابر

 در مگر کرد، صدا یب شیپ از توان ینم را ینظر ای گفتار چیه رو نیا از و برابرند و آزاد یگهم اند آمده گرد که یافراد

 مخالفت یتجمع نیچن در دیبا زین زنان ،سبب نیهم به. باشد درکار تجمع زدن برهم و یچماقدار قصد که یموارد

 دخالت عدم حیتصر با حجابند حفظ به لیما یشخص دهیعق به بنا اگر ای و آن یآن تحقق با را یاجبار حجاب با خود

 . کنند ابراز طهیح نیا در دولت

 در با خونبار، دهیچیپ درهم زمان نیا که باشد.  ستین نور از یخال آسمان رو، شیپ یخیتار افق بودن تار و رهیت رغم به

 شدگان کشته تا مشروطه یشهدا از - را ما مبارزان همه یها رنج ،یفراموش و أسی یخاکستر یحصارها شکستن هم

 . سازد رستگار - ریاخ یروزها


