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 دفاع بی ،بی اسلحه 
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و از جمله در سوئد در اقصی نقاط دنیا ی های زنی بحث و گمانه ،در ایران گیری جنبش مردمی اوج در پی

ایجاد شده  نپایداری آو امکانات و موانع  اعتراضی اخیر در ایران  خیزش ی سرچشمهبرای یافتن علل و 

شود که اگرچه از سوی نیروهای  ها هم در واکنش به این جنبش اعالم می یک سلسله نگرانی. است

توان  ها با تبلیغات حکومتی را نمی این نگرانی شوند اما  همپوشانیِ مطرح می ایران مستقلی از حکومت

سازی این جنبش  از زمینهاعالم ترس . رسد ها ضروری به نظر می نادیده گرفت و تحلیل و بررسی آن

نه تنها در ایران « ای و لیبی شدن سوریه»عناوینی همچون  ی نظامی خارجی با برای تقویت یک حمله

ی مختلفی در ها در این نوشتار به بررسی دیدگاه  .دهد المللی هم خودش را نشان می بلکه در سطح بین

در بخش نخست . شود گرا می یروهای چپکاران و ن پردازیم که شامل محافظه ی سوئد می سطح جامعه
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از اعتصاب کارگران که  و  چند روز بعد از به خون کشیده شدن تظاهرات معترضینی۴۳۹۴مای  ۴۱در  Erik Blomberg بری از اریک بلوم« نوشتار قبر»شعر  

اختالف و درگیری بین کارگران و  علت. دنفر کشته شدن ۱ ،معترض به سمت کارگرانِدر جریان تیراندازی ارتشیان . ری حمایت کرده بودند سروده شدبُ بکاغذ و چو

این شعر بر روی سنگ قبر  نوشته شده  .دفن شدند با سنگ قبر مشترکتن در یگ گور  ۱این  ۴۳۹۴مای  ۱۴ در .ه دلیل کاهش حقوق کارگران بودصاحب کارخانه ب

 . است

 



ها در  چپ. گرایان خواهم پرداخت کنم و در دو بخش بعدی به چپ کاران می ای به رویکرد محافظه اشاره

اند و یا همچون حزب چپ و حزب کمونیست تنها به خطر چیزی که  سوئد یا سکوت پیشه کرده

که معموال منتقد این دیدگاه هستند و  وجود داردی سومی هم  اند و دسته نامند پرداخته می« امپریالیزم»

های  گیری خالصه به موضع در این نوشتار به طور. ی مردمی و بر جنبش تاکید دارند بیشتر به اراده

 .مده می شرحبه اختصار و  پردازم می منتشر شده است گران این تحلیل از سوی گوناگونی که

 رییسی را ابراهیممشهد آغاز شد شهر از  کهی رظاهرات سراستمنشا اگر چه  ،گران تحلیلای از  عده .۱ 

در جهت منافع  -بیکارانبه خصوص کارگران و -ومی مردم دانند که سعی کرد از نارضایتی عم می

این جنبش به دست گیریِ  شکلهای  از زمینهای  ولی توصیف تقریبا منصفانه ،استفاده کند خودش

های  رئیسی به تقویت اعتراض علیه سیاستابراهیم د از تمایل ضمنی تاکید دارند که بع ها آن. 2دهند می

و اجتماعی به ستوه ادی شد و مردمی که از فشارهای اقتص کنترل اوضاع از دستشان خارج دولت روحانی،

گسترش دیگر شهرهای  به خیلی سریع آن ی گیرند و دامنه را به دست می کنترل اعتراضات بودند  آمده

 انتخاباتیِ های متحقق نشدن وعده ،هاتورم و کاهش ارزش دستمزد ،فزاینده گرانیِه دنبال ب .کند پیدا می

سرکوب و  پس از تحریم های گشایی و گرهی تحریم  کاهش فشارهای اقتصادی در دوره ی دربارهروحانی 

را به  مردم اعتماد و باور خود ،شانک ان و زحمتدستفرو یی مطالبات به حق اقتصادی و اجتماعدر پپی 

مردم  جمعی در بین یِناامیدی و سرخوردگو یاس  و اند دست دادهسوی راس قدرت از هبود  اوضاع از ب

  .شود مشاهده می

گران همچنین به نقش قابل توجه بنیادهای رسمی و غیررسمی موازی دولت و تاثیرشان در  این تحلیل

مواردی که به در کنار تمامی ارند که ها تاکید د آن. دهند گفته توجه نشان می بحران اقتصادی پیش

به عملکرد بازیگران پنهان و کنترل را این بحران اقتصادی مردم انجامیده است،  «ناامیدی از دولت»

 در دست دارند بخش قابل توجهی از اقتصاد راکه کنترل های مذهبی سپاه پاسداران و بنیاد ای مانند نشده

 ساخت و سازِ، که کنترل بنادر استدرتمند تصادی بسیار قبازیگر اق سپاه پاسداران یک». بینند نمیربط  بی

جهت دخالت در به خارج از کشور ( قدس سپاه)نظامی زمان نیروی دست دارد و هم ها و سدها را در راه

به  -عمدتا درآمدهای نفت و گاز  -ی دولتی  میلیاردها دالر بودجه. کند اعزام میامور کشوری مثل سوریه 

و این از عوامل مهم  جو در غزه سرازیر شده است ه و لبنان و به میزان کمتر به نیروهای جنگسوی سوری
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 :به عنوان نمونه نگاه کنید به 

Bitte Hammargren; Iran – en kollektiv depression ledde till ledarlös protest 

https://www.hbl.fi/artikel/iran-en-kollektiv-depression-ledde-till-ledarlos-protest/


شعارهایی . شد معترضان هم شنیده میهای الی شعار رسد که از البه دی مذکور به نظر میبحران اقتصا

 3.«ایران ، جانم فداینان نه غزه، نه لب»همچون 

کنند اما منتقد این دیدگاه  جی بر جنبش اعتراضی توجه میت خارگران از سوی دیگر به تاثیرا این تحلیل

بر روی  برای تغییر رژیم در ایران سازمان سیا و اقدامات پنهانیتوییتر ترامپ  بعد از های زمزمهکه هستند 

 علیه و ای سقوط رژیم را خواستار شوند پاره به طوری که صدا شدن این جنبش تاثیرگذار بوده باشدچند

رژیم  براندازیِ ی که مطالبه ای هم هراس داشته باشند و عده شعار بدهندبری و سپاه پاسداران مقام ره

این  .عوض موافق رفرم و توقف فساد شوندو در ی رژیم بشود  رحمانه واکنش سنگدالنه و بیموجب 

ن را د و آدانن ریختن میحکومت ایران  رهبرتنها آب به آسیاب ادعاهایی را  چنین تحلیل گران دسته از

 ای است که وطئهت ،موج اعتراضیاند که این  مدعی شدهدانند که  می حکومتسران همسو با ادعاهای 

ای  پاگاندای تازهاین پرو». است ل هدایت شدهو اسرائیتحت رهبری ایاالت متحده، عربستان سعودی 

های به کار برده  کتیکان به تتوا از نقطه نظر تاریخی به خوبی می. نیست جمهوری اسالمیبرای سران 

ه ب .کرد می اشارهل مردی مستقها ها و به وقوع پیوستن جنبش در مواقع ناآرامی جمهوری اسالمیی  شده

آغاز شد که این  ایران و عراق جنگ بین ۴۳۹۱انقالب در سال بعد از  های  عنوان نمونه در اوج ناآرامی

 4«.مورد استفاده قرار گرفتومت جدید حکجهت تثبیت سیاسی ایران رژیم جدید در از جانب جنگ 

 

این دسته که عمدتا عضو حزب . کنند بر تهدیدات خارجی تمرکز می بیشترگران  ی دوم تحلیل دسته .۲

 و سرنوشت« امپریالیزم»توسط به لیبی  از تبدیل ایران 5هستند و دیگر جریانات چپ سنتی چپ سوئد

دانند و  ان روی داده را واقعی و حقیقی میعتراضاتی که در ایرنان ادر واقع آ. ابراز نگرانی کرده اندمشابه 

های خارجی  ا با توجه به حمایت ترامپ و دولتام بینند میمتوجه ظلم و فقر را لی نارضایتی ی اص سویه

 6.دهستن «امپریالیزم»ی  پرده پشت های نیت یافتندیگر در پی 

 7.یکسان دانست لیبی با وضعیت کنونیِ رااین جنبش  فرجامِ ،ای در مقاله اِکمنبه طور مثال  

 :نویسد به اروپا میزده  کشورهای جنگاو ضمن اشاره به وضعیت مهاجران 
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 .به منبع پیشین مراجعه کنید 

4
 منبع پیشین 

5
 .رمالیته هم نکردندی درون حزب چپ حتی یک موضع گیری فالبته جالب هست بدانید بسیار 

6
 :ها به عنوان نمونه مراجعه کنید به این مقاله 

Kajsa Ekis Ekman; Trump vill förvandla Iran till ett nytt Libyen 
Masoud Kamali; ”Västländers politik för regimskifte farlig för Iran” 

https://www.metro.se/artikel/kajsa-ekis-ekman-trump-vill-f%C3%B6rvandla-iran-till-ett-nytt-libyen
https://www.svd.se/vastlanders-politik-for-regimskifte-farlig-for-iran


ای به  اما کدام لیبی؟ لیبی -هایی را علیه لیبی تحمیل کند  خواهد تحریم در حال حاضر، فرانسه می»

، اشتباه ایاالت فرانسه استو این خطای  اردعنوان یک کشور مستقل دیر زمانی است دیگر وجود ند

ی نظامی علیه لیبی  است که از طریق کمک ما به حمله مدارانی سوئد و تمام سیاست متحده، بلکه خطای

بر ، رای "لیبی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است"مبنی بر اینکه  با این استدالل غیر منطقی

اند و  ها به سرنگونی ستمگر کمک کرده بودند که آن ها احتماال معتقد بعضی از آن. دادنددخالت نظامی 

ناگهان ما شورش علیه  .کنند تا این طور به نظر بیایید ی نظامی این طور توجیه می اغلب پیش از حمله

ها روزنامه به طور روزانه گزارش  ، از نادیده گرفتن کشور در دهشنویم ک دیکتاتور ظالم را در جایی میی

آمدی پیش در  چنین دقیقا .کنند تاکید می سرنگونی دیکتاتورضرورت و حاکم رژیم  جنایات دهند و بر می

ایاالت متحده، اسرائیل و عربستان سعودی برای مدت طوالنی . ستا قابل تمییز و تشخیصنیز در ایران 

اند و هیچ چیز بهتر از اعتراض مردمی برای مشروعیت دادن به  رژیم در ایران شده ساقط شدن خواستار

 «.نیست ی نظامی حمله

 

گرایان مستقل دانست که به نقد  توان شامل چپ میرا  ها خواهم پرداخت ی که به آنی سوم دسته .۳

 . پردازند کلنیالیستی می رویکرد چپ سنتی و بوروکرات و رویکرد پُست

ری در این کنم با تامل بیشت از آنجا که این نگارنده خود بیشتر با همین دسته همراهی دارد، تالش می

 .  بندی برسم بخش، نکات خودم را هم در ادامه طرح کنم و به جمع

 

این اصطالح عمدتا به . شود مطرح می« عامل سفیدپوستِ»اصطالح  ،نیالیسستیوکل در رویکرد پُست

هستند کسانی که بر اساس  جهان غرب طبعا در .باشد می پرستانهنژادنیالیستی و ولک اتتفکر منتقدنوعی 

ریشه در کلونیالیسم و  گاهکه این دید نگرند می به سایر نقاط دنیادیدگاه کلونیالیستی و راسیستی  یک

اروپایی بخش اعظم دنیا را به تسلط های بزرگ  قدرت ۴۹۱۱ی  که در اواخر سده گان دارد تجارت برده

 ی گانهدو. ی بودراسیست یسیستماتیک تاثیر گرفته از عقایدها به طور  و تمامی این دوردنخود در آ

به عنوان  ی مسلط غربی بقههای ط عادات و افکار و سیاست  ،تر پایین/رهنگ برترف ،فرودست/ فرادست

افتاده و  د به عنوان عقبفاصله داشتن ها هنجارین ا کسانی که از تعریف شد ومسلط  دیسکورس

در های نظامی  توجیه دخالتبرای ای بود  د و این زمینهشدن می تلقیتمدن و بربر و وحشی  و بی مانده عقب

 . کشورهااین 



یست که پایان یافته باشد و به هیچ وجه چیزی ن کنونی داریِ این رویکرد کشورهای قدرتمند سرمایه

انتقادات بنابراین ما مخالف  .بینیم مین را در هرج و مرج عراق یا لیبی به وضوح ی آ نتیجه

طریق  گذاری بر جهان ازها برای تاثیر شتال ی ستیم  و همهنی الیزمیکلونیالیستی و منتقدان امپر پست

ین ولی ما با ا ،کنیم قطعا محکوم می را کشورهای غربی یا طبقات حاکم 8«یستیامپریال اعمال»افزایش 

در کلیت خود  «پوستان غربیسفید»ربطی به  ی ستم در کشورهایی همچون ایران گیری که مسئله نتیجه

کلونیالیستی  وسواسِ پُست.  ، مخالف هستیم«چه باید کرد» ی آنان دربارهظر کردن منع اظهار نبا ندارد و 

ای در  طلبانه خواهانه و برابری و هر حرکت آزادیخودش بر مبنای یک رویکرد راسیستی استوار است 

طرح این . شود وصل می« سفیدپوستِ عامل»ی همان  کشورهای آسیایی و آفریقایی به قصد و اراده

شود انواع و  میست که با این دید مدرنیستی ا پستنسبیت فرهنگی  نگاههمان تایید  ها دقیقا ممنوعیت

فتارهای توجیه کرد و به این وسیله با گ را «دیگری فرهنگِ»حول هایی  ها با عذرها و بهانه اقسام تبعیض

و تبعیض علیه  ظلمکیم تح ی مینهز اندیشی و تبادل نظر انتقادی، منع همو نیالیستی وکل پسامدرنی و پُست

ها به  ها و تبعیض تمامی ستموطنی، ْ جهان بر اساس یک دید مارکسیستیِ. کند را مهیاتر میستمدیدگان 

تواند جدا از دیگر مناطق جهان دیده شود، بلکه پیامد  نمیکشور  داخلی هرمبارزات . شود مربوط می ما

وطنی خواهد بود و رویکرد استالینیستی با  لی و جهانْالمل ی بین مبارزه ، یکلیلمال بین و ستمِ داقتصا یک

گو  دیگر جواب« سوسیالیزم در یک کشور»پارلمانتاریستی با مارک و عنوان  دموکراسیِ جعل سوسیال

 . نیست

 ل نیست و نژاد سفیدپوستان قائ رنگین فاعلیتمشروعیت و حق برای  ،«پوستقدرتِ سفید»طور که  همان

طور که  همان ؛استقرار داده شده  مرکزدر محور و  تاریخا «گَرا گرجنسپوستِ دِسفید مردِ» و به ویژه 

و مبارزات و دستاوردهای زنان را به حاشیه کشانده است  کند میرا نفی  پدرساالری حقوق و فاعلیت  زنان

یکرد را د، همین رونکن را نفی میپرولتری  فاعلیت اش، های همبسته  و ارگان داری طور که سرمایه همان و

ها و «امپریالیست»رضایتی ایرانیان را در رابطه با حرص و طمع اعتراضات و نا هچپ سنتی هم دارد ک

سردی تقلیل  جنگْ بندیِ اش را به یک فرمول دهد و ابعاد پیچیده جنون پول و قدرت امثال ترامپ قرار می

 . دهند می

ی کارگر و  هیندگان قدرت چه در هدایت طبقدر روش کالسیک استالینیستی، تاکید بیشتر به استراتژی جو

ی کارگر از خودِ واقعیِ طبقه اهمیت  کنندگان طبقه در این رویکرد هدایت. شود چه در سطح حاکمیت می

تر  هر چه پُررنگ به سمت انفعال طبقاتی کارگران، گری شود نقش این هدایت بیشتری دارند و تالش می

کرد استالینیستی از سوی جریانات چپ سنتی، ناشی از یک درک این روی طنز تئوریک این است که. شود
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 . زمان کنونی نیستمساوی با باور به حضور دوران امپریالیزم در « اعمال امپریالیستی»اگر چه تاکید بر  



این . در قاموس رویکرد مارکسی جایی نداردطبقاتی است که گرایی  غیرطبقاتی از جامعه و یک نخبه

 درحزبی و تشکیالتی خود ببیند، بوروکراسیِ دیدگاه هر اقدام عمومی زحمتکشان را اگر خارج از کنترل 

ای ندارد که همواره تحوالت  این دیدگاه چاره. کند شبهه نسبت به آن کوتاهی نمیتحقیر یا ایجاد شک و 

تر  معتدل ای م بازسازیِ همان قدرت به شیوهش ه کم را در نظر بگیرد و آلترناتیوهای حا درونی قدرت

ه های ب که استالینیست طبقاتی بنا شده تحقیرِگرایانه و  بر یک سنت راسیستی، ملی این دیدگاه. است

وضعیت عینی و زیست  ای موثر به برند و در مواضعشان اشاره چرخیده هنوز تا به امروز به پیش می راستْ

کردن یک  کنند و آنان را با عمده رحم نمی خونین و بی های ی دیکتاتوری ها نفر تحت سلطه میلیونواقعی 

دعوت  به حاکمیت مرتجعین گذاشتن و گردن به سکوت و انفعال« الیستییدول امپر»ی قدرت با  موازنه

 . کنند می



بندیجمع

در  و قیام مردمی را باید اصوالی این جنبش  و ریشه استقیام فقیرترین اقشار جامعه جنبش، در واقع این 

سرکوب  تبعیض جنسیتی،های طوالنی  سالسیاسی قرار داد تا علت را در /اقتصادی/متن اجتماعییک 

، بیکارانو وضعیت  اتی، استبدادشکاف طبق ،تقابل مرکز و پیرامون ،بات به حق اجتماعی اقتصادیمطال

و های نولیبرالی  سیاست سرکوب و بی عدالتی ،های قومی که از  تبعیض اقلیتو  بازننشستگان

این جنبش . وجو کرد جستت کرده اند م گسیخته  بیشترین هزینه ها را پرداخهای لجا سازی خصوصی

 نوک پیکان این بار به درستی و خارجی کشیدهای داخلی و هم  گی ههم سرسپرد خط بطالنی بر روی

به دست  حداکثر ثروت جامعه را که اش سیاسی و عوامل اجرایی یرنگونی رهبربه سمت س حمله

شود  آمده زده می طلبی و کمک از بیگانه در حالی به مردم به جان اتهام جنگ. نشانه رفته استاند  گرفته

شعاری در  هیچ و فرودستان و حاشیه نشینان اعالن جنگ کرده استبه ت هاس لسا که جمهوری اسالمی

 . شنیده نشده است در این اعتراضات همحمایت از ناجی خارجی 

پتانسیل  سردی، جنگ های دوقطبیِ و تحلیل نیالیستیوکل رویکردهای پوزیتیویستی و پُست خالصه اینکه

 کنند و با وصل کردنِ میانکار  را گان رفته یل به حاشیهکشان، فرودستان و خ و آگاهیِ زحمتو فاعلیت 

از  ریزند و شاید ناخواسته خارجی، آب به آسیاب دولت مرکزی در ایران می های  به محرک آنانخشم 

  .حاکم بدهند جر و ارتجاعتحو حمالت نظامی تن به  «امپریالیزم»و « تجزیه»ترس 

 


