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 موقعيت کنونی و رويکرد جمھوری اسالمی
  

ای، ميان استثمارگران و  هور و به کشاکش تازمردمی، به دنگاه به جامعۀ ايران، متبلور اين امر است که، اعتراضات 

راز با ت توان دريافت که وضع فعلی، ھم به عينه می. ديده و محروم، کشيده شده است گران، با ديگر اقشار ستم سرکوب

  . ميزانی، تغيير يافته است  موازنه، نظم و ترتيب و فضای سياسی جامعه، تا حدود و به وگذشته نيست

ُغارت برده شده و  اند تا اموال به ، به صحنه آمده-  و در يکی دو ھفتۀ اخير - ھا شھر، يکی پس از ديگری  ِمردم ده

ھای رو در روی مردم، با  تقابل ھا و  دشواری. را، از حاکمان باز پس گيرند ِچنين عدالت سرکوب شدۀشان ھم

طور نسبی،  ھا به واستهتر و خ بار، عمومی ّسردمداران نظام، در اين چند دھه، بسيار و بسياران بوده است، اما اين

ِدرد اقتصادی و ناتوانی . ترشده است ِچنين نوع تجمعات و حرکات اعتراضی، تازه تر و ھم تر و شعارھا راديکال شفاف
ھای اجتماعی و  ھا، دشواری نصيب بودن از طرح و بيان آن ھای سياسی و بی گی، سختی ترين نيازھای زند در تھيۀ بديھی

ھا،  ميليون ر ست که سران رژيم جمھوری اسالمی ب شش و تحصيلی و غيره، نتيجۀ اوضاعیِبھره از انتخاب پو بی

ھای  ھا و سردی ِپيداست که دليل گرمی. اند ديدۀ جامعۀمان تحميل نموده کش، جوان، زن و ديگر اقشار ستم کارگر، زحمت

اين . گردد م بر جامعه، برمیھای حاک  اقتصادی نظام-ھای سياسی  ای، بالواسطه، به سياست سياسی ھر جامعه

ست  در بستر چنين واقعياتی. زند که، چرخۀ سياسی درون جامعه را رقم می ھای حاکم است ِھا و مناسبات نظام مندی قانون

ی، ئ مقابلهھای تعرضی و  ھا، و در نھايت حرکت که، اعتراض در مقابل خفقاق؛ اعتصاب در برابر باال کشيدن حقوق

ِچرا که قانون سرمايه، قانون در ھم . گيرد داری قرار می ِھای مسلح سرمايه ان گسيختۀ ارگانِروی سرکوب عنه روب ِ
  . ست  بشری  سازندگان اصلی جوامعهِنظمی چرخۀ اقتصاد، علي ِديده است؛ قانون بی ھا انسان رنج گی ميليون ريختن زند

ِبه ديگر سخن، نظم کنونی سرتاسر جھان، نظم دل چنين  ِنسان نيست؛ نظم و ترتيب شکوفائی جامعه و ھمخواۀ ميلياردھا ا ُ

داران خواھان آنند و ميلياردھا تودۀ  ست که سرمايه اين اوضاعی. تضمين رشد، با نشاط بودن و آرامش کودکان نيست

ت و سھا کشيده شده ا ِجا، بلبشوی سياسی، به کف خيابان بيھوده نيست که ھمه. اند محروم، در تخالف با آن قرار گرفته

چنين  داری و ھم ھای سرمايه ترديد نظام بی. اند پاخاستهه ھای موجود ب عدالتی  مردم ايران، در برابر بیهجا و از جمل ھمه

 ]جدی[ماه اند، تا اوضاع را، به قبل از ھفتم دی  در تالشءروزھا و با تمام قوا سردمداران رژيم وابستۀ ايران، اين

 در مسير مورد پسندشان به پيش  اقتصادی جامعه را،-گانی، گردونۀ سياسی ِی ھمِنند و در محيط غير اعتراضبرگردا

ست و  گيری اعتراضات خيابانی ِروزھا، در حال و ھوای برقراری نظم قبل از پای نظام جمھوری اسالمی اين. برندب
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را روی ھم  شان ھای عليل  و عقلاند را تيزتر کرده شان ھای ھای آن، دندان ھای مسلح و تفاله دليل ھم نيست که، ارگان بی

ای اساسی، بر اندام  اعتراضاتی که ايران را تکان داده و لرزه. اند، تا اعتراضات مردم را سرکوب و خفه سازند گذاشته

  .پوشالی سردمداران رژيم انداخته است

ِست مردم، در بعد تازه و ديگری، از دست گرانی ًحقيقتا که چند روزی چنين تمرکز يافتن   و ھمھا، عدالتی ھا، بی ُ

اند و خواھان بر چيده شدن تمامی باليا و  ھا سرازير شده خوار به خيابان ای مفت ھای جامعه، در دستان عده ثروت

کرده، به باالترين رقم  ِکاری جوانان تحصيل کند و بی داد می تورم در ايران بی. اند داران ايران ساز سرمايه مصائب دست

گر  روی متخصص و آماده به کار، از ميادين توليدی، توزيعی، خدماتی و غيره بدور شده، و نظارهني. خود رسيده است

ھای اعتراضی شده و سر  ای، گرفتار ريل رانان چنين جامعه معين بود که روزی لوکوموتيو. آيندۀ نامعلوم خويش است

منظور   به-  ای سيار حساس و تعيين کنندهباری جامعۀ ايران، در شرايط ب. آخر، به درۀ انقالب رھنمون خواھند شد

ِدر مقابل و در اثر پيشآمدھای سياسی درون جامعۀ در ھم ريخته است.  قرار گرفته است- ش بخشی اعتراضات ثمره که،  ِ

حق مردمی را، به اعتراضات بشان،  تر شده و بنابه روال ھميشگی ِ و مريض سران حکومت ھم، فعالهھای درماند عقل

ُجامعه از درون، در حال ترکيدن و انفجار بوده است، . دھند گرفته از بيرون و غيره نسبت می"فرمان" و يا گران "فتنه"

تر  چرا که سران نظام از ھر سو، تسمۀ استثمار و فشار را به روی مردم، تنگ. ًطبعا وقوع چنين حوادثی، محال نبود

. اند گذاشتهبرای تنفس، و فضای سياسی باقی نميدانی . رخدچ آنند، بدنبال چه را که به اند، تا گردونۀ ھر آن نموده

يان  حکومتی. ست ھای زندگی در زير سلطۀ سردمداران رژيم جمھوری اسالمی، غير قابل توصيف و توضيح ناامنی

نجام جای فراگيری علم و دانش، به ا اند تا به را وادار نموده اند و آنان ھای کشانده ِکالس درس کودکان را به خيابان

ھا انسان را به  در اثر عدم اشتغال و نداری، ميليون. پردازندفروشی و غيره ب آدامس فروشی، گلچون  کارھای کاذبی ھم

اند؛ نزديک به چھار دھه،  برد زده چھل سال آزگار، به سفرۀ ناچيز مردم دست. اند ُسمت استفاده از مواد مخدر ھل داده

اند، تا  شان بسته اند و به شالق شان کرده اند؛ از کار اخراج دادهرا ن شان ند و حقوقا کارگران را وحشيانه استثمار نموده

ُھم به يمن زور و  براستی و اگرچه، گاھی اوقات و آن. تر شود سود و سرمايۀ صاحبان توليدی و کارفرمايان، بيش

خواھند توانست، ايستادگی و مقاومت  ن-  نتوانسته و -رگز، ّاند، قامت مردم را، خم کنند، اما ھرگز و ھ سرکوب توانسته

  مردم را، در ھم بشکنند

ُھای سياسی قرار گرفته است، جانيان بشريت،  ُخوشبختانه جامعۀ ايران در چنين وضعيت و در دوران تصفيه حساب

حاميان . اند ور ھم جمع شدهکردن مردم، در صفی واحد د" آرام"منظور  ھای متفاوت رژيم، به خواھان و جناح زياده

   و خالف ادعاھای مردم- و در اين گيرودار -ان بطل ن حکومت و قانون اساسی، يعنی اصالحاديروزی دولت و مدافع

ھای اعتراضی   حکومتی، در برابر جنبش-ھای دولتی  گام با ديگر جناح  تمام قد و ھم واند شان، سنگ تمام گذاشته دوستی

رد کنند و بر ، سُ، که سخن از آزادی و رھائی دارد راخواھند، گرمای سياسی درون جامعه ال خويش میخي  به. اند ايستاده

دفاع و  ان انسان بیی مقابله، با ھزاريافتۀ تاکنونی، يارا وھای سازمانی، نيرئبه دنباله و گو. فزايندِعمر نگين نظام بي

 ه، فرماند»محمد يزدی«در اين رابطه . اند  و تازۀ سرکوبدارند، که در فکر ايجاد نيروی بيش از پيش،سالح را ن بی

کند، سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ھای محله محور بسيج بزودی آغاز به کار می گشت: "سپاه تھران بزرگ گفته است

  ".أمين کند ت،که در پايتخت الزم استرا تواند بخشی از امنيتی ھا ب نوع گشت اندازی اين با راهکه،  به دنبال اين است

داری کنند و جامعه را به  خواھند، حکومت  می-شان  ِھم با تداوم يگانه سياست  و آن-به ھر حال، با توسل به سرکوب 

ست بر بدن نحيف و  ای موقتی، و مسکنی که، چنين انديشه محال است و در اين چھار دھه، ديده شده است. سکون وادارند

ھا،  موازات آن ھا، با سرکوب، با تاراج اموال عمومی و به دارد که نظامتاريخ وجود نی در ئھا نمونه. ترکيدۀ سران نظام
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جامعه، و غير دائمی بودن فضای ترس و سرکوب بر . را، ازلی کنند شان توانند حياتاندازی جنگ و جنايات، ب با راه

يد کنندۀ اين ايده أئھای امپرياليستی، ت ِھای متفاوت نظام وره در د-ھم   و آن-ردم جا و مناسب مالعمل ب ًمتقابال، عکس

. رسميت شناختن حقوق انسان و انسانيت است خواھد ماند؛ چرا که فاقد حقانيت و بهکه، ظلم، ستم و استثمار، ابدی ن است

 مشھود. باشد يت میؤھا قابل ر چنين در خيابان ھا و ھم ھا در ميادين متفاوت طبقاتی، در صحن کارخانه نماد و تجلی آن

ھا و حرکات  گفتمان. دارندا و باورھای سران متفاوت نظام نھ پردازی ترين باوری، به دروغ که جامعه و مردم، کم است

ُاعتراضی کنونی درون جامعه، بروشنی، سخن از غير معقولی و غير انسانی افکار حاکمان به در بستر . آورد ميان می  ِ

ھای امپرياليستی و از جمله  ست که، نظام ھا و مصائب اجتماعی صيبتِھا، از علل اصلی م چنين شرايط و شناخت توده

ميدان  ھای بديھی مردم به رژيم جمھوری اسالمی را وادار نموده است تا با توسل به زور و سرکوب، در برابر خواسته

 دادن بودجۀ اش، و با اختصاص گر چندين دھه ھای سرکوب راه ارگان ھم خواھد، به نظام جمھوری اسالمی می. آيند

ھا،  ِاندازی نيروھای تازۀ سرکوب، سياست سکون، ترس و وحشت را، جانشين مخالفت چنين با راه تر نظامی، و ھم کالن

دليل  ، مگر بیِيان، منطبق زور و سرکوب است متیچرا که منطق حکو. روندۀ مردمی کند ھا و تحرکات پيش پاخاستنه ب

  مابين اين دو منطق و دو زبان ديد؟ ، ئیگرا ترين، ھم توان کم که نمی است

ًدر حقيقت دو منش و دو نوع عمل، در صحن جامعه در جريان است، کامال معلوم است ُ ِکه، روش و منش سران نظام  ِ
بنابر اين، سردمداران . داری باشد ھای طبقۀ سرمايه ھا و سياست تواند در تخالف با خواسته  جمھوری اسالمی، نمی

اند که طبقۀ  ھای اعتراضی، ھمان راه و منطقی را، انتخاب نموده وره از جنبشد ی اسالمی، در اينوت رژيم جمھورمتفا

ماند  برنده باقی می ِراه مبارزاتی پيش که در تقابل با چنين منطقی، تنھا يک ُپر واضح است. داری، طالب آن است سرمايه

منظور قطع سلطۀ  ِياست معين و روشن، بهست؛ زوری که حامل س ھم، کاربست زور سازمانيافتۀ مردمی و آن

. ای، در درون فراھم است ِھای انجام چنين سياست و تاکتيک تمام کننده توان گفت که زمينه به جرأت می. ست امپرياليستی

و ِھای اعتراضی، در فقدان سازمان کمونيستی  ِخالء موجود جنبش. تراند ِاند و آمادۀ انجام کارھای وسيع مردم در خيابان

مردم و به ديگر  ھاست که سردمداران رژيم جمھوری اسالمی، سياست و روش سرکوب را به دھه. ست نيروھای انقالبی

 - ھم   و آن-کاران و غيره  صحرا، بی ُتعرض مسلحانه به کردستان، ترکمن. اند ديده و محروم تحميل نموده ھای ستم خلق

توان در مقابل زور  که، نمی ازگو کنندۀ اين واقعيت استدر اوان بر سر کار گماری رژيم جمھوری اسالمی، ب

ای، خواسته و يا ناخواسته،  ورود به چنين عرصه. ميدان آمد  ِيافتۀ رژيم، با زبان، و با منطق گفتمان سياسی به سازمان

. و محروم استديده  ھای ستم ھا و ديگر توده کشان، خلق تر از جانب کارگران، زحمت ھای کالن ورود به پرداخت ھزينه

ِ و وظايف نيرو و سازمان مدافعوليتؤِترديدی نيست که، انجام اين امر مھم، از زمره مس  مردمی به حساب آمده و  ِ

شان، از  دھی اعتراضات چنين در انتظار سامان و سازمان ھای عملی و ھم ھای مردمی، نياز به حمايت جنبش. آيد می

ترس اصلی نظام ھم، عبور از فاز سياسی . اند ھای فساد و تباھی جرثومهجانب جويندگان راه رھائی، از زير يوغ 

ھا و درھای قدرت  ديده، ھمۀ راه ھای ستم ای از جانب توده داند که ورود به چنين عرصه ست؛ می مبارزه، به فاز نظامی

تی، نياز است تا  با اين وصف و در بستر چنين واقعي. را در مقابل سردمداران رژيم جمھوری اسالمی خواھد بست

ِسياست سکوت غير عملی را شکست، و صدای طنين ھا، با  تر از ھمۀ اين انداز پيروزی را ھر چه رساتر، و مھم ِ

ور واالتری از فعاليت را ھای اعتراضی، د ای سد کنندۀ جنبشھ ھای مسلح نظام و ديگر دم و دستگاه گيری به ارگان نشانه

ُتوان پاسخ  ِين دليل روشن که، زور ضد انقالبی را، تنھا با زور انقالبی و مردمی میبه ا. در دستور کار خود قرار داد

. شان پرتاب خواھد کرد ِگران را، به جايگاه اصلی داد؛ زوری که تکليف طرفين را روشن، و زورمداران و سرکوب

کشان، جوانان و قربانيان  حمتِھای انقالب، اين روش کار، در برابر ھمۀ مدافعين کارگران، ز خالصه و بنابه آموزه
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معنی با  ِترين تعلل و انتخاب راھی، به غير از آن، کسل کننده و ھم  کم و ۀ جمھوری اسالمی قرار گرفته استنظام وابست

  .طلبانه است ھای اعتراضی حق عاقبتی جنبش بی
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