
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  شباھنگ راد

 ٢٠١۴ می ٢٧

 !جامعه و اعتراضات مردمی
  

ازنگری و توان از چند جنبه مورد ب را می ست و دليل آن سياسیۀ زدغم.  فضای ايران تغيير يافته استست که چند وقتی

ھای  تحرکی عملی جناح عبارتی بی ی، خاموشی و بهئ  توده-ثمری اعتراضات کارگری  فرسودگی و بی. بررسی قرار داد

عنوان   و به-ھای متفاوت  ورهھم در د چون خاتمی و روحانی و آن رقيب حکومتی، سوار نمودن عناصر دجالی ھم

 -  و جريان  سازمان-ی اعتراضی، و سر آخر فقدان اپوزيسيون ھا  بر سر جنبش- سوپاپ اطمينان نظام امپرياليستی 

ی، از زمره ئ  توده-ھای اعتراضی کارگری   جنبشۀعنوان نيروی محرک و سازماند  و بهيافته در درون سازمان

  .باشد اکنون با آن رو در رو می  ايران ھمۀست که جامع مواردی

ھا، استنتاجات سياسی و عملی خود را  آنۀ اضافه نمود و از ميان ھمشود بر موارد فوق، نکاتی را  توان و می طبعاً می

با ھر  -که شور و شوق اعتراضی  باشد، آن است چه را که آشکار و مبرھن می ميان، آن به بيرون کشيد؛ اّما و در اين

ياکارانه کوشيده ھای ر  و با اتخاذ سياستو نظام در اين چند وقت در درون جامعه افت نموده است -ينی مضمون و تع

به بيانی ديگر، . کاھدباروری پتانسيل مبارزاتی ب دامنه و ازھای اعتراضی را تخليه و  ھای مثبِت جنبش است، انرژی

نواخت است و کمتر، جامعه شاھد  ھا و مانورھا، يک دامنه. سويه است ھای اعتراضی ايران، حکايت يک حکايت جنبش

ش، تلی از ھای رنگارنگ ھمراه دار و دسته هاين نظام ب. کش است ھا انسان زحمت ن ميليوۀيابی به حقوق لگدمال شد دست

گران،  خرابی بر جای گذاشته و بيکاری از مرز چند ميليونی عبور نموده و غارت اموال عمومی ھم توسط غارت

اّما گذشت زمان و زمان گذشت و . کند که از آغاز بوده است گی ھمان مسيری را طی می اسارت و برد. ست ميلياردی

ھای جامعه  سودھا و ثمره. شده استمردم ن، نصيب -  ارتباطات ۀويژه در عرصه  و ب-ھای متفاوت  فت ر رغم پيش علی

عنوان حامی  چون سپاه پاسداران و به گری ھم ھای سرکوب شود و ارگان داران سرازير می انتھای سرمايه  بیۀبه خزان

اين ارگان مخوف جدا از .  و اقتصاد جامعه را در دست خود قبضه نموده استش چند گانه شده، وظايف!!نامستضعف

تصاحب و به انحصار در . کند ل میوھا را ھم کنتر کش، تنفس خودی ھا انسان زحمت تعرض به جان و مال ميليون

اردادھای ھای نفتی، سدسازی و ايجاد قر سازی، گمرگ، حوزه ھای ساختمانی، الکترونيک، راه آوردن تمامی شرکت

جمھوری اسالمی ۀ گر نظام وابستھای غارت أس ديگر نھادھا و ارگانکالن نظامی و غيره و غيره، اين ارگان را در ر

در زمان بازسازی بعد از جنگ، : "که صدای رفسنجانی را در آورده و اعالم نموده است که قرار داده است، تا جائی

  ". وديم و درست ھم بود، اّما حاال سپاه به کل ھم قانع نيستگی نم سپاه را وارد فازھای اقتصادی و سازند

ی که بعضاً تجلی خود را ئنظام افزود؛ تضادھاتضادھای درونی ۀ ای، بر دامن آری، ورود سپاه پاسداران به چنين عرصه

ظام بر سر طرف جنگ و دعواھای درونی ن از يک. نمايش گذاشته است   انتخاباتی نظام به- ھای خيابانی  در لشکرکشی

ھای اعتراضات اقشار محروم   خود باعث گرديده است تا زمينهۀنوبه ديگر و ب ست و از سوی خواھی جناحی، حقيقی سھم
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ھا در اين زمينه  نمونه. مردم کليت نظام را نشانه گيرندی از و متفاوت جامعه را فراھم آورد و در اين اثناء، بخش

ی از ئھا بخشۀ  به دنبال-المجموع  حيث  من-ھاست جنبش ايران  ھا و دھه چرا مدتکه  ال اين استؤاند و براستی س فراوان

چنين مرزبندی قاطع و روشن با  ھای مشخص و ھم  دولتی تبديل گرديده است و فاقد طرح و خواسته- ھای حکومتی  جناح

  ی نيست؟جوش مردم و ھاست، جامعه شاھد جنب که، چرا مدت ال ديگر آنؤباشد؟ س حاميان سرمايه می

باشد آن است که در اين چند  کيد میأاساسی قابل انکار نبوده و الزم به تۀ االت فوق يک نکتؤدر کنار ورود و پاسخ به س

ی فراتر اند و انتظار ، از خود جسارت و تحرکی نشان داده-ھای متفاوت  ھم در عرصه  و آن-دھه، مردم به سھم و توان 

ھای متفاوت   اقتصادی آن به جيب جناح-  سياسی ۀردم در صحنه بودند و ماحصل و ثمرم. جاستنابه از آنھا، بيھوده و ب

  .و نظام رفته است

ھا فقدان نتايج الزمه و ثمربخش بر   آن سوءاستفاده از انرژی زنان و اعتراضات جوانان و مردم در اين چند دھه و به تبع

تر از اموال  بری ھر چه بيش ھا و سھم ل پائينیوھای متفاوت نظام، کنتر ھدِف جناحۀ گذارد که ھم اين حقيقت صحه می

 خوانی سوئی و ھم گونه ھم که به اثبات رسيده است ھيچ مضافاً اين. ست ھای خودی عمومی و نعمات جامعه به نفع جناح

ھای  قطعاً منظور و مقصوِد جناح. يستگان، با حاميان متفاوت نظام ن ديد ی مابين کارگران و ديگر ستم اقتصادي-سياسی 

با منفعت محرومان ی رازمتگی مبارزات کارگری و ھ دولتی، محترم شمردن به حقوق مردمی، پاکيز-رقيب حکومتی 

ھای امپرياليستی  ان نظامچون روحانی، رفسنجانی و خاتمی، نقش سوپاپ اطمين واره، جانيانی ھمنيست و ھمواره و ھم

راه کننده و در نان، با ھر نيت و منطقی، مضر، گمنمايند و تجمع حول آ  می- نموده و -وت ايفاء ھای متفا ورهرا در د

که امر انقالب ايران، در توان رديف نمود و نشان داد  ھا فاکت را می ده. گردھاست ھا و عقب خدمت به اتالف انرژی

.  نيست- نبوده و - " اميد و تدبير"و " طلب اصالح"ھای  چون دولت ی ھمئھا ھا و دولت جات، جناح  با دستهسوئی مردم،ھم

مراتبی  ھا صدمه ديده است و به ميزان و به ھا، عناصر و دولت کافی از دست اين جناحۀ متأسفانه جنبش ايران به انداز

  .تر، به عقب بر گشت گسترده

تنھا چنين . تر است ضاِت با کميت بيشھا و اعترا مراتب، به از جنبش تر، به حقيقتاً که خالصی جنبِش دارای کميت پائين

آن بر ۀ ای، وظيف اند و الزم است تا جامعه به اين سمت ھدايت شود و بدون کمترين شک و شبھه اعتراضاتی قابل دفاع

اند و برای  گرفتهنھا و عناصر اساساً در چنين جايگاھی قرار  اين دولت. ش نيستھای رنگارنگ يان و دولتحکومتۀ عھد

ان حقيقی و سياسی کارگران و بخشی اعتراضات مردمی بر دوش نمايندگ نجات و جھت. اند امری ساخته نشدهتحقق چنين 

ھای اعتراضی نياز به سازمان قوی و سازمانده دارد؛ نياز به سازمان  کشان است و ترديدی در آن نيست که جنبشزحمت

 - ھاست که  دھه. فزايدبيی ئ  توده-ات کارگری سويه را تغيير دھد و بر کيفيت مبارز  ور يکجريانی دارد که دو 

رغم  ھای بروز اعتراضات مردمی تغيير يافته است و بی دليل ھم نيست که علی  محرکان و زمينه- المجموع  حيث من

ھای  چنانی و تحقق خواسته رفت آن ی، جامعه شاھد پيشئ  توده-رغم ازياد اعتراضات کارگری  گی و علی گسترد

شان  ۀ دانند که با وجود چنين اوضاعی، شالود ھای امپرياليستی بر اين امر اشراف دارند و می نظام. استمحرومان نبوده 

جائی  ترين شکل، به جابه داری پابرجا خواھد ماند و در مطلوب گرفته و نظام سرمايهجدی قرار ن ۀمورد تعرض و صدم

چنين به تخطئه و به انحراف کشاندن  شان و ھم حران درونیگوئی به ب ھای گسترده به منظور پاسخ ھا و ايجاد تنش باالئی

  .ی منجر خواھد گرديدئ مبارزات توده

عينه مشاھده شده است که سود آن نه تنھا به  ھاست بر فضای اکثر کشورھا سايه انداخته و به شوربختانه چنين ريلی مدت

ۀ  متفاوت و از جمله جامع  تغيير مسير فعلی جوامعگمان بی. داری رفته است ھای سرمايه نظامۀ جيب مردم، بلکه به کيس

ه  و ب- نخست چپ ايران ۀی، در درجچنين وظايف معين و بديھيبر مبنای . ست جويندگان راه رھائیۀ ايران بر دوش ھم

 نياز به خانه تکانی سياسی جدی داشته و در ثانی الزم است تا به اين -ويژه نيروھا و عناصر خارج از کشوری 
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ھا از   تودهبايست جای خود را به تحرک ھا، می  نيروھای سياسی از جانب تودهيابد که تحرک عملی دست یندب جمع

يت خواھد بود و نظام را با ؤھای اعتراضی قابل ر ست که ثمره تنھا در چنين بستر و روندی. جانب نيروھای سياسی دھد

 و از جمله نظام امپرياليستی ايران، از ورود به چنين ھا نظامۀ ترس ھم. رو خواھد ساخته مشکالت اساسی و جدی روب

روشن، و بدون ۀ ھاست و بدون اتخاذ سياست صحيح و برنام مسلماً انجام چنين وظايفی بر دوش کمونيست. ست وضعيتی

خواھد رفت و در ی به پيش نئ  توده-ھای متفاوت سرمايه، امر انقالب کارگری   عملی ارگاننبرد فراخواندنبه 

ھا گره ُخورده است و تا  به باوری، ھر انقالبی با بُرش مبارزاتی کمونيست. اندازھای سرمايه گير خواھد کرد دست

رغم  چنان و علی باشد، سرمايه ھم ايران از فقدان سازمان و جريان کمونيستی در رنج و عذاب میۀ که جامع مادامی

کشان را پی  استثمار و سرکوب کارگران و زحمتشت وتصادمات و ناماليمات سياسی درونی، دست باال را خواھد دا

  . خواھد گرفت
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