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 ھا و اميدھا نگرانی
 )پيرامون رخدادھای کنونی(

ِ التھاب سياسی درون جامعه، ِدر آغاز، علت. توان، نگاه و مراقبت کرد اعتراضات اخير مردمی را از چند سو می ِ
، در حق کارگران، -ھم نزديک به چھار دھه   و آن-ست که سردمداران رژيم جمھوری اسالمی،  ماحصل ظلم و ستمی

  . اند ديده روا داشته ھای رنج کشان و ديگر توده زحمت

مار و تنگ استمرار استث. تھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی، تاب و توان مردم را گرفته اس ست که ستم مدت طوالنی

ديده در مقابل پاخاستن اقشار ستمه سو، و ب ھای مختلف، ار جانب مناديان سرمايه از يک ورهنمودن فضای سياسی در د

ھای  روزھا، خيابان که اين ُديگر، جامعه را در وضعيت بغرنجی قرار داده است امان نظام از سوی وقفه و بی تعرضات بی

. ھای پيشين است تر از دوره تر و شکننده مراتب حساس به تعبيری، اوضاع کنونی جامعه، به. اشدب ايران شاھد آن می

يادآور خاطرات و وره، د اين. اش ديد مثابۀ امروزی ، بهِتوان، از زمان حاکميت جمھوری اسالمی تر شباھتی را میکم

ھای  ورهخالف د بار و غۀ اعتراضات اينتيًشعارھا، کامال حال و ھوای ديگری دارد و . وران گذشته استتجارب د

  ھا و آنھم بار خيابان اين. رسد تر به نظر می تر و معقول جا، درستھا ب گيری نشانهتر، و به عبارتی ديگر،  آھنگ گذشته، ھم

ِئی واره، ميدان و نبرد نھا واره و ھم ی که ھمئھا در ابعادی گسترده، به عرصۀ نبرد طبقاتی تبديل گشته است؛ خيابان
گزين نمودن شعارھای  دنبالۀ آن، جای دقتی، و به ترديد ھر گونه بی بی. رفت، از اوضاع وخيم و دردآور است برون

حق را، از درون تھی بقدم، اعتراضات   ر، و قدم بهتواند مسير کنونی را متغي ده، میراديکال، با شعارھای منحرف کنن

دنباله  ِھای صحيح گذشته سود جست و به چنين، از آموزه  از کارکردھا و ھم،دباي ست که می در بستر چنين واقعياتی. سازد

زمان با اعتراضات و  ، در شرايط حساس تاريخی، و ھمدباي ھر دو سو را می. ھا، فاصله گرفت سوزی از فرصت

 شدن سوی راديکاليزه و ھا کاست، و ھم، سمت  گسترۀ خسرانازھای اخير، مورد توجه قرار داد، تا ھم  خيزش

  .طلبانه را، نشان داد اعتراضات حق

ياری عناصر وابسته و ھمراھی، و با ھم المللی، به بينداران  ای، سرمايه ُھا پيداست که در چنين برھه عالوه بر اين

ھای  کوشند، تا جنبش خواھند ماند و با تمام توان میاز پيش به مردم، عقب نخودفروختۀشان، از صدمه زدن بيش 

جات و جريانات  ُورود و روانۀ عناصر، دسته. ھا گردند  رشد و راديکاليزه شدن خيابان منحرف، و مانعاعتراضی را 

ھا و  و غيره، از جمله سياست" شفابخش"، "آرام"چنين طرح شعارھای  بخواه به صفوف تظاھر کنندگان، و ھم دل
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دست  که اين ديده شده است. اند ظر و شاھد آن بودهگان راه رھائی، نا ست که در منطقۀ خاورميانه، ھمۀ جويند یئھا تاکتيک

سوزی، با مردم و  معنی و دل شان، ھم بستگی شان، نه تنھا نشان و دل رغم ادعاھای جات، علی عناصر، تجمعات و دسته

ًحقوق بديھی آنان نيست، بلکه با نيرنگی تمام در صددند، تا علل و بروز چنين وضعيتی را، صرفا و صرفا، در فقدا ن ً

.  دولتی توضيح دھند- ھای متفاوت حکومتی  ی از جناحئھا بخش"  ھای ناصحيح روش"، و در انتخاب "مديريت درست"

 با ھر قد و -ھم   و آن-ھمۀ آنان . ست داری ّکه مولد آن، نظام و مناسبات گنديدۀ سرمايه" یئھا روش"و " مديريت"

ھا انسان  ھمان راه و سياستی را، در برابر صدھا، ھزاران و ميليونھای مورد پسندشان،  ماندن نظام ای، برای باقی قواره

. نمايند، که از ديرباز و در حال حاضر، نظام وابستۀ جمھوری اسالمی در مقابل خود قرار داده است انتخاب نموده و می

 ۀازشان، از زمرس ھای نامطلوب و سراسر خسران ِسازی نظری و عملی با آنان، تصفيه و طرد ايده بنابراين، شفاف

ِآوائی با تقليل  اھی با آنان، ھمرِنگاه کوتاه، و يا ھمبا اين اوصاف ھر گونه . ست ھای مبارزاتی ھا و اولويت ضرورت
ھای ضد ساختاری،  گرد اعتراضات و جنبش که عقب مسلم است. جلو است ِھای اعتراضی روبه غلظت ردايکاليزم جنبش

المجموع،  حيث جنبش و اعتراضاتی که خوشبختانه و من. ھا انسان دردمند نيست ونبار ميلي گی تأسف ِعالج اوضاع زند

 ھای متفاوت آن چرا که شعارھا، کليت نظام و ھمۀ جناح. سوی ترميم نظام حاکم بر جامعه نيست و در خدمت و در سمت

، "مرگ بر روحانی"، و يا "گرا، ديگه تمونه ماجرا طلب، اصول اصالح"چون  ی ھمئطرح شعارھا. را نشانه گرفته است

يک از سران و  که، اکثريت مردم به ھيچ و غيره، گويای اين واقعيات است" واليت فقيه"و " مرگ بر جمھوری اسالمی"

  . اند ويژه به نظام  اعتمادی ندارند و خواھان نابودی ھمۀ آنان و سرنگونی رژيم  دولتی، و به-ھای حکومتی  جناح

اند که بارقۀ اعتراضات مردمی، در حال گستردگی ھر چه  ُداران داخلی و خارجی پی برده يهبی دليل ھم نيست که سرما

ِھای رقيب  المللی و جناح داران بين ِنگرانی سرمايه. ست داری ِچنين در مسير سوزاندن بساط طبقۀ سرمايه تر، و ھم بيش
در بستر چنين . ست ھای اعتراضی ِه جنبشخوا ِشان، و در فقدان ھدايت مورد دل لیو حکومتی، در بی کنتر-دولتی 

اندازد و يکی ديگر و  ھای رقيب می ھا و جناح ِست که يکی ، علل به خيابان آمدن مردم را، به گردن ديگر دولت واقعياتی

دغدغۀشان، در جدائی . دھد دروغ ، از محترم شمردن اعتراضات مدنی و پس دادن حقوق مردم، نجوا سر می به

که نگرانی  کيد استأھا، الزم به ت ست، به موازات اين داری ضی، از نمايندگان رنگارنگ طبقۀ سرمايهھای اعترا جنبش

ًحقيقتا که . ست ظاھر مردمی ھای به ، با عناصر و يا با جناح- ھم ھر چند کوچک   و آن-ی ئصداھماعتراضات ھم، در 

سوئی، با طبقۀ ميرنده و  گرائی و ھم رين ھمت ، با اين اوصاف، کمھا، بسيار شفاف و مدلل است ۀ طرفِتکليف ھم

ور تازۀ ھمين چند روزه، و از زمان آغاز دبه عنوان نمونه و در . آور خواھد بود استثمارگر، کاری بس خطا و زيان

ھای  خواستهامروزی مردم، در تخطئۀ و در خفه نمودن صداھا و " سوزان دل"که، چگونه  اعتراضات، ديده شده است

قول خويش، بساط خيابانی را جمع  زنند تا به  می- زده و - ُاند، به ھر دری  ھا، سنگ تمام گذاشته حق مردم در خيابانب

ُراھی با حقوق سرکوب شدۀ مردم گرفته، تا تھديد و تحميل خشونت، از زمره پاسخ  دلی و ھم اصطالح ھم از به. کنند

ن سرمايه در مسير واحدند و نيت و اھمۀ سران و مدافع. تس سردمداران متفاوت نظام، نسبت به اوضاع کنونی

ِراه بردن و سرکوب اھداف خيابان شان، تسلط، به کج ھدف ، در -  گذشته و حال - پروندۀ ھمۀ عناصر وابسته . ھاست ُ

  بهگان  ھای رفوزۀ شد گرمی و اعتماد به گفته ست و ھر گونه اطمينان، و يا پشت طلبانۀ مردمی ھای حق مقابل جنبش

وری از د. برابر با تداوم وضع موجود استکشان و قربانيان نظام امپرياليستی،   کارگران و زحمت  منافع صطالح مدافعا

ھای  جناح" مغلوبين"و " غالبين"ِگيری تآوان اعمال نگين  ھای موجود و به تبع از آن، تالش برای باز پس نگرانی

در . سازد تر می ھای ضربۀ نھائی را، آماده تر، و زمينه لی نزديکمتفاوت سرمايه، صندلی اعتراضات را به سن اص

ھای اعتراضی  ھای جنبش ھای سرمايه افزود، و ھم نگرانی ھا و بر اضطراب ست که، ھم بايد، بر تشويش چنين شرايطی
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ادی بر ًطبعا اجرای عملی و الزمۀ چنين موضوعاتی، به نگاه و به حوزۀ فکری حاميان تغيير بني. را کاھش داد

  ھا و منافع ھا را انتخاب نموده و تمام قد، در صف متحقق نمودن سياست گردد؛ حاميانی که از ميان بد و بدتر، بھترين می

  . اند ھای امپرياليستی کشان و ھمۀ قربانيان نظام کارگران، زحمت

گير شدن آن، در اتحاد و در   ھمهزمانی و در ھای اعتراضی کنونی، در ھم ھا، اميدھا و توقعات جنبش فارغ از ھمۀ اين

ھای  گيری به مناسبات گنديدۀ حاکم بر جامعه، در طرد عناصر، تجمعات و جناح گونی صداھا و شعارھا، در نشانه ھم

به طور يقين، سر و سامان دادن . ھای صحيح و تمام کننده است داری، و در انتخاب اسلوب وابسته به طبقۀ سرمايه

جات و سازمان کمونيستی توأم با پراتيک  فکر، و در عروج تجمعات، دسته طۀ عناصر روشننوع موارد، در حي اين

ِچرا که جنبش بدون سازمان و برنامۀ سالم، جنبش نيمه تمام، جنبش ايستا و جنبش فاقد ثمره. ست مبازاتی ھای مکفی و  ِ

ِچنين، زمان  تانسيل مبارزاتی مردم، و ھمتر پ  و افزونی ھر چه بيش ِتر، زمان تغيير به عبارت روشن. باشد الزمه می
. ديده است ھای ستم کشان و توده ھم در پيشاپيش اعتراضات کارگران، زحمت سوزان واقعی، و آن گری ھمۀ دل دخالت

ًھا و اتالف وقت نيست، کامال واضح است سوزی ِزمان فرصت ھم در  ھای سياسی کنونی جامعۀ ايران و آن که، بروز تنش ُ

تر از ھمۀ  دخالتی و مھم دقتی، بی کاری، بی ترين کم با اين تفاصيل، کم. خواھد بودای، ھميشگی ن د و گسترهابعاچنين 

تواند، بار ديگر، جنبش را به عقب بر گرداند و  گر نظام، می ھای سرکوب گوئی عملی به ارگان ُھا، عدم مقابله و پاسخ اين

گير  جنبش ھمه. ، پا بر جا نگه دارد- با رنگ و شکل و شمايل ديگری ھم   و آن-نظام امپرياليستی و جنايت پيشه را، 

ن حقيقی برقراری عدالت اجتماعی اسوزان و مدافع گان راه انقالب، دل ِياری، و ھدايت ھمۀ جويند ی، مستلزم ھمئ توده

گی   از پيش زندِاجازۀ بيش از اين، به سران متفاوت نظام در قدرت ھم، مترادف با تخريب بيش. ِدرون جامعه است

شان در تضمين و  ش، در صف مردم نيستند و نگاه که اين نظام با ھر دسته و جناحچرا. ديده است ھا انسان رنج ميليون

در : ".. نمايندۀ فقيه در استان قدس رضوی گفت» الھدی علم«ھمين چند روز قبل بود که . ھاست  باالئی در تأمين منافع

  ".طبقات باال را در نظر گرفت و طبقات پائين را ناديده گرفتًھا نبايد صرفا  ريزی برنامه

ھای استثمارگرانۀ توأم با سرکوب، بر  ھم با انتخاب سياست چون بختک و آن ست که ھم اين برنامه و سيمای حقيقی نظامی

ھا بوده است و از  ئی طبقۀ باال ھای اين نظام، مطابق با منافع ريزی از آغاز، برنامه. محيط جامعۀمان لنگر انداخته است

ِی، جنايت آفريد و ھزاران انسان مخالف، کمونيست و مبارز را از دم تيغ ئ ھای توده ترين خواسته ابر پائينآغاز، در بر
ِتر نمودن راه چپاول، دزدی و  وظيفه و سياست سران نظام جمھوری اسالمی، حفظ مناسبات ظالمانه، و آسان. گذراند

داری و از جمله  ھای سرمايه ھستی و ھويت طبقات باال ھم، در بقاء و در استمرار نظام.  استِغارت اموال عمومی بوده

ھا و از جمله رژيم جمھوری اسالمی، با توسل به زور و  اين نظام. ست نظام وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی

ِريزی اعتراضات  اندازی خون و خون هاند و کار و بارشان، استثمار، غارت و را سرکوب، بر اريکۀ قدرت تکيه زده
شناخت و درک چنين . ھا انسان دردمند است ی ميليونئ ھای پايه ين لگدمال کردن خواستهچن ھا، و ھم پائينی

ديدۀ ايران و در  ھای ستم  بشری و از جمله توده گان اصلی جوامع ی، کار دشواری نيست؛ چرا که سازندئھا مندی قانون

خالصه، . اند ُای از تيغ برندۀ سران نظام، در امان نبوده اند و لحظه شان لمس نموده وست و گوشتاين چھار دھه، با پ

ِطور دقيق شناخت و در جھت پر باری آن  ِست تا زمان کنونی و پر از التھاب و تنش سياسی را، به الزم و ضروری
ِرفت بيش  ه آينده و برای ساختن دنيائی بھتر، و پيشگی سياسی توأم با شتاب، بلکه با اميدواری ب زد نه با ذوق. تالش نمود

ترديد چنين امر و  بی. ای بر داشت ھای ارزنده ، قدم-ھم در حد و توان خود   و آن-ھای اعتراضی،  از پيش جنبش

ن اچنين مدافع ِگران سياسی، و باورمندان به قطع سلطۀ امپرياليستی، و ھم ِموضوعاتی، از آن، و از تکليف کنش

  .باشد ديده می ھای ستم کشان و ديگر توده اری حاکميت کارگران، زحمتبرقر
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