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  شباھنگ راد

 ٢٠١٨ جنوری ٠٢
  

 خوف مقامات و مناديان سرمايه، از گسترش اعتراضات اخير مردمی
  

  . مردم کرمانۀ تھران و نمايندۀمعخاتمی امام ج. گذارم می"  جديدۀفتن"نام حوادث روزھای اخير را 

 جريانات در يک قايق قرار دارند که اگر زير آب برود، ھم ۀبايد بدانيم که ھم. ، آتش بس کنيد وضعيت بحرانی است"

برای غرق نشدن اين قايق گفت و گوی سياسی بايد به گفت و گوی عميق . گرا شود و ھم اصول طلب غرق می اصالح

  .صادق زيباکالم ".شور تبديل شود مشکالت اساسی کۀدربار

الھدی، امام جمعه   احمد علم". رھا کن فکری به حال ما کن درست نيست  اينکه گروھی در تجمع بگويند سوريه را"

  .مشھد

اند که ابعاد و زوايای ديگری دارد و بايد بدانند  اند و بانی حوادثی شده امروز کسانی که گرانی و بيکاری را بھانه کرده"

ً اين حوادث به چشم خود آنھا خواھد رفت چرا که وقتی جريان اجتماعی ايجاد شد و به سطح خيابان رسيد قطعا دود

اسحاق جھانگيری  " آن نخواھند بود و ديگران سوار بر آن موج خواھند شدۀکنند لواند کنتر کسانی که آن را شروع کرده

  .معاون رئيس جمھور

ھران نيز در اعتراض به گرانی تجمعاتی برگزار کنند و ھشدار داده که نيروی قصد دارند در ت" عناصر ضد انقالب"

  . محسن نسج ھمدانی، معاون امنيتی انتظامی استانداری تھران:"انتظامی با تظاھرکنندگان برخورد قاطع خواھد کرد

اضات از نوع مشھد شايسته است چھار چشمی اعتر) در ايران در آغوش خطر(جويان و ايران دوستان  اصالحۀ ھم".. 

 لغزنده به سياست ورزی مبتنی بر ۀايران بيش از ھميشه در خاورميان. را به دقت رصد کنند و غير مستند تحليل نکنند

سفانه شواھد نشان می دھد پشت سازماندھی اين اعتراضات يک انقالبی أمت. نيازمند است»  ملت شھروندی-دولت«

ی پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه تھران و فعال سياسی ئحميدرضا جال. "گری عقيم و ايران بربادده قرار دارد

  .اصالح طلب

غالمعلی جعفرزاده  ."شويم ما ھمه سوار بر يک قايق ھستيم و ھر کسی اين قايق را سوراخ کند، ھمه با ھم غرق می"

  .ی مجلس شورایئ فراکسيون مستقلين والۀيسئت رأ رشت و عضو ھيۀنمايندآبادی  ايمن

مثل اين .  اجتماعی و غريزی مردمی نيستۀيم اين تظاھرات مبتنی بر يک واکنش خودانگيختئمنطقی است که بگو... "

يم که عجب ئ درجه بگذاريم ولی ھيچ احساس سوزش نکنيم و حتی بخنديم و بگو٩٠ماند که يک دستمان را داخل آب  می
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کسی اين رفتار ! ريم و فرياد سوختم سوختم سر دھيم درجه بگذا۴۵ولی دست ديگرمان را داخل آب . آب ولرمی است

  . عباس عبدی" ًحتما پشت ماجرا مسائلی غير از رفتار خودجوش وجود دارد. پذيرد را نمی

االسالم والمسلمين ابوترابی نايب رئيس سابق  حجت" ھای دشمنان غافل نشويم ھا باشند، از توطئه مردم مراقب توطئه"

 .مجلس شورای اسالمی

کنند، تقاضا داريم که در اين نوع تجمعات غير قانونی  ھا در تجمعی شرکت می  کسانی که با اين نوع فراخوانۀ ھماز" 

  .عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور". کنند شرکت نکنند چراکه برای خودشان و ديگر شھروندان زحمت ايجاد می

*****  

ن پر و پا قرص اکه سران و مقامات متفاوت نظام، و ديگر مدافعست  یئھا ھا، و نظرگاه بندی موارد فوق از نمونه جمع

دانند که ھر صدای خفته،  می. زمان با موج جديد اعتراضات ايران بر زبان راندند داری، ھم مناسبات گنديدۀ سرمايه

 و بی  شدنه گيرترس و واھمۀشان، از ھم. شان را بر باد خواھد داد ھا کشيده شود، دودمان عمومی و به خيابان

ُبو برده. ست ھای اعتراضی لی، جنبشوکنتر دليل ھم نيست  اند که قايق ترک برداشتۀشان، در حال غرق شدن است و بی ُ

ضد "و به " گانبيگان"شان، تظاھرات مردمی را، به  ھم به سياق ھميشگی منظور انحراف اذھان عمومی، و آن که به

، دی نيستاتی در قاموس رژيم جمھوری اسالمی، امر تازه و جديدر حقيقت چنين اتھام. دھند نسبت می" انقالبيون

 هديده و قربانيان نظام امپرياليستی، علي ھای ستم ی از تودهئھا که ھر زمان، مردم و يا بخش مشاھده شده است

زمان  مده، و ھمميدان آ اند، مناديان سرمايه، با تمام قواء به پاخاستهه ھای موجود و تعرضات سردمداران نظام ب عدالتی بی

ھا، تھديدات و خط و نشان  ست که، توطئه یئھا در چنين زمان. کنند را به ديگران وصل می با سرکوب، سر آنان

ُدر ھر صورت . شود تا مبادا، دکل و بادبان نظام، در اثر طوفان و غرش مردمی، دگرگون شود ھا صد چندان می کشيدن

 حکومتی، تظاھرات مختلف مردم در شھرھای - صاحب منصبان دولتی ھای خارج از تھديدات و شاخ و شانه کشيدن

اند  ُدر عمل پی برده. اند که، مردم از وضعيت کنونی و از دست رژيم جمھوری اسالمی کالفه دھندۀ آن است ايران، نشان

مار از روزگار سو داده و د و ش جامعۀ ايران را به مسير خودخواستۀشان سمتھای رنگارنگ ھم با جناح ام و آنکه نظ

ِنماد و اوج  "يا مرگ يا آزادی، مرگ بر ديکتاتور" ، "کند کند، آقا خدائی می ملت گدائی می"شعار . مردم در آورده است
ھای  در اين چند دھه، نظام، سرمايه. اند مردم تحميل نموده ست که سران حکومت به جامعه و به وضعيت ناھنجاری

 خيل عظيمی از جوانان و کودکان را به نيروی نامصرف و کار خيابانی تبديل ای متمرکز و مملکت را در دست عده

متأسفانه . ترين نيازھای اوليۀ زندگی نيست گوی ابتدائی ھا، فراخور و جواب درآمدھا، بسيار ناچيز و حقوق. نموده است

رغم کار  پرستار و ديگر محرومان، علیکش، معلم،  ھای مملکت به تاراج رفته است و کارگر، زحمت سرمايه

ھای ناعادالنۀ سران متفاوت نظام،  ھای اجتماعی در اثر سياست آسيب. اند فرسای روزانه، در چنبرۀ، فقر و نداری طاقت

  .، تيره و تاريک تبديل نموده است يکی از جوامع شود و جامعۀ ايران را، به توليد و باز توليد می

ِاند، علل اساسی به خيابان آمدن ھا سرازير شده ست که مردم به خيابان والیدر اثر چنين اوضاع و اح ِ ھا ھم، به فقر  ُ

در حقيقت بروز اعتراضات گستردۀ . گردد ھا انسان دردمند بر می گی زندگی ميليون آيند التزايد، به بيکاری و به بی دائم

که سردمداران رژيم جمھوری اسالمی در حق ست  برآمد ظلم و تعرضاتی. گان است ديد گر خشم ستم اخير، بيان

ُخواھد بود، گوی کنونی ن ُ، وضع موجود، پاسخست که در بستر چنين حقايقی. اند ترين اقشار جامعه روا داشته محروم

جوئی  ِھای حاکم بر جامعه، و به نظام منفعت مندی ھای مردمی، به قانون جوش و که مسبب اصلی جنب چنين آشکار است ھم

درستی اين ايده را، . گردد که نزديک به چھار دھه، بر جامعه و بر جان و مال مردم ايران سيطره انداخته است بر می

توان، در طرح شعارھای تاکنونی ديد و اعالم نمود که، نظر و خواست مردم، در تخالف با نظر و  المجموع می حيث من
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که ھر زمان، مردم در  ًمتعاقبا ديده شده است. ست تی دول-ِن سرمايه و ديگر عناصر رقيب حکومتی اخواست مدافع

کنان نظام، موقعيت آنی و  اند، جانيان بشريت و جاده صاف ھا سرازير شده تر و فرا شھری، به خيابان ھای گسترده صف

ج ميدان آمده، تا بر مو  نظام، به- و در حقيقت بر دوامی و پايداری -" آبروی"آتی خود را در خطر ديده و برای 

حق، قابل  دست اعتراضات به بر ھمين اساس، اين. راه برند حق را به کجھای ب جنبشھای اعتراضی سوار شوند و  جنبش

ّچرا که مناسبات حاکم، در خدمت به سازندگی جامعۀ ايران نيست و مولد، خانه خرابی و فقر . ست بانی حمايت و پشتی

ی ئھا ِاند و خواھان ھدايت کشور، در دستان عناصر و نظام همردم از وضعيت کنونی کالف. بيش از پيش مردم است

اند و  اين عناصر و نظام، امتحان خود را پس داده. نژاد و جمھوری اسالمی نيستند ای، روحانی، احمدی چون، خامنه ھم

ی مغلوب و ھا ھمۀ تالش عناصر و جناح. توان در بيان، و در کردار خيابانی مردم ديد را، می شان نتيجۀ کارکردھای

ھای اعتراضی  خواھند با چنگ و دندان، سوار بر جنبش می. ست مخالف دولت و حکومت، نفوذ در اعتراضات مردمی

 دولتی، و -ِھای رقيب حکومتی  به ھمين دليل، طرد عناصر و جناح. کاھندوند و از دامنۀ راديکاليزم آن بمردم ش

ست که بر عھده و بر دوش ھمۀ   راديکال، از زمره، مواردییھاھا و شعار چنين در دستور کار قرار دادن سياست ھم

گزين شعارھا و  ھای روشن و صريح را، جای جاست تا شعارھا و حرکتالزم و ب. ست ھای اعتراضی  جنبشنامدافع

 سوءاستفاده، و به انحراف کشانده شدن اعتراضات مردمی از جانب عناصر  ھای ناروشن و مبھم نمود و مانع حرکت

  . سته و ناپايدار گرديدواب

گان انقالب و  تر، خط و مرز عملی از لميد با اين تفاصيل درک صحيح از وضعيت کنونی، ھوشياری و شناخت عميق

ھای اعتراضی به سر  ھا و بايد آگاه بود، زمانی جنبش تر از ھمۀ اين مھم. ھاست  اولويتۀھای اعتراضی، از زمر جنبش

در حقيقت انتخاب و . ھای روشن قرار گرفته باشد ھا، شعارھا و برنامه ھا، ايده ر سر آنمنزل مقصود خواھند رسيد، که ب

آميز،  ھای ابھام ھا و تاکتيک ُھای گنگ و اتخاذ سياست چنين ايده راھی با عناصر ناپايدار و آلوده به سرمايه، و ھم ھم

 کشورھای خاورميانه، افريقا و خالصه یبعضروزھا، در  ھمان مسيری سوق خواھد داد که ما اين جامعۀ ايران را، به

دانند، جنبش ھدايت شدۀ سالم، مناسبات  ن آن میاچرا که سرمايه و ھمۀ مدافع.  تحت ستم شاھد آنيم در ديگر جوامع

دانند که سوار بر  ِھمۀ آنان بوضوح کامل می. ُرا به تاريخ خواھد سپرد  مناديان آنۀداری را زير و رو، و ھم سرمايه

بيھوده نيست که زيباکالم نغمۀ گفتمان سياسی و . ُرا به قعر دريا خواھد برد اند و طوفان عظيم انقالب، آنان يقيک قا

ُگونه، نظام را از وضعيت بحرانی بدر آورد و  تواند بدينطلبان را سر داده است، تا ب الحگريان و اص بس ميان اصول آتش

چه  ھر جا ختم شود، آن در ھر صورت، مسير اعتراضات کنونی، به. ھای اعتراضی کنونی را در نطفه خفه سازد جنبش

داری سران رژيم جمھوری اسالمی نيستند و  که، مردم بيش از اين، حاضر به حکومت باشد آن است که، روشن می

حقی، بجا و بِجدا از چنين نظرگاه با اين اعتبار جای دارد، تا . اند ھم با ھر قشر و قماش خواھان نابودی ھمۀ آنان و آن

ھای  بايد دانست که جنبش. گشا تکيه نمود ھای صحيح را باز شناخت و بر آلترناتيوھای ثمربخش و راه مکانيزم

ھای بدون  جائی چنين بر اين ايده اصرار داشت، که جابه ُست، ھم گر آگاه اعتراضی، نيازمند سازمان و نيروی ھدايت

ِتغيير ريل حرکت مبھم و . سبات و قوانين ضد انسانی حاکم بر جامعه نيستگوی منا تغيير بنيادی، خواست مردم، و پاسخ
فزايد داری بي بات جدی مناسبات سرمايهتواند، بر ميزان ضر ھم بدون ابھام، می گرانه و آن ال برانگيز، به حرکت آگاهؤس

  .گام جامعه را، از درون متحول سازد و گام به
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