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  شباھنگ راد

  ٢٠١۵ نومبر ٢٨
 

 ھای اعتراضی  جنبش  موقعيت و موانع
ترين نيازھای اوليۀ زندگی، به  تالش برای تھيۀ بديھی . ھا انسان بسيار تنگ و بسته است جامعۀ ايران برای ميليون 

چرخۀ زندگِی قربانيان نظام . کشان و ديگر محرومان تبديل گشته است  برای کارگران، زحمت کار بسيار شاقی

. کند تر می  شان را عميق و عميق ھای  خوار، گير کرده است و دارد، زخم  داران مفت امپرياليستی در لوالی سرمايه 

ھمه، در فکر و . شمار مردم نيست  ھای رنگارنگ نظام ھم، درمانی برای دردھای بی  ھای سرخرمن دولت وعده 

فشارھا يکی پس از . اند  ھای ستمديده  ھای ناچيز توده منظور تعرض به دستمايه  ھای تازه، به  در پی ريختن سياست 

ھا  تالش .  پاشاند را از ھم می گان اصلی جامعه کمين کرده است و شيرازۀ زندگی آنان ديگری، به در خانۀ سازند

نظام در پی تعرض، و در پی بقای خود است و .  پرداز است ثمر و ھزينه ه حقوق پايمال شده، بی يابی ب برای دست

  ديگر به   ارتباط با يک  دامنه و بی در مقابل، اعتراضات و مبارزات اصناف و قشرھای متفاوت جامعه، پراکنده، کم

شکی در آن نيست که موقعيت جامعه، موقعيت . پردازند ن آن می ا ھای تعيين شدۀ نظام و مدافع مقابله، با سياست

 .اند  ھای استثمارگرايانۀ سردمداران نظام، کالفه  ست و مردم از تحميل سياست اعتراضی 

ھا انساِن دردمند، بار بُحران نظام   سويه شده است و ميليون   سياسِی جامعه، يک-ھاست که روند اقتصادی  دھه 

خواۀ  محرومان نيسُت، به ر يقين اين جامعه و مناسباِت دلطو به . کشند دوش می ه داری وابستۀ ايران را ب سرمايه 

ھای  اعتراضات متعدد کارگران بر سر اخراج . اند ھمين دليل، مردم خواھان تغيير اوضاع ناھنجار زندگی خويش  

ليسی و ھای پ  با سياست ھای معوقه، نارضايتی زنان، مقابله دانشجويان يابی به حقوقرويه، مبارزه برای دست بی 

 ميليون ١٠ ھا، بيکاری و بيکارسازی روزانه، گسترش فقر و فحشاء و کودکان کار و خيابانی، وجود  دروِن دانشگاه

 ۀ توان، از زمر  در منطقۀ يک تھران را می- ھم   و آن- ھزار کارتن خواب ٢٠٠،  نشين شھرھای کشور حايشه

  .اند ه نموده ن ديده حق  ھا انسان رنج ه ميليونسران نظام بکنی دانست، که  ھای خانه خراب سياست 

 بسيار،  سلطۀ نظام جمھوری اسالمی، بسياربی ترديد ابعاد ناھنجارھای اجتماعی، سياسی و اقتصادی، در زير

انساِن ھا  ھای سردمداران نظام ھم، پيرامون مطالبات ابتدائی ميليون  کاری  پروندۀ جنايت . فراتر از موارد فوق است

ھای  که مردم به شدت مخالف سياست  چه پيداست، آن است باشد و اّما آن دروِن جامعه، بسيار قطور می 

مقابله با  شان، به   منظور بازستانی مطالبات ديرينۀ اند و به سھم خود و ھر از چند گاھی، به سرکوبگرايانۀ نظام 

وان بر سر کار گماری رژيم جمھوری اسالمی، آدر اعتراضات گسترده و وسيع زنان . اند حاکمان برخاسته 
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صحرا و ُکردستان در چند  وقفه و روزانۀ کارگران، جنبش گسترده و مسلحانۀ ترکمن اعتراضات و اعتصابات بی 

انقالب "ھم در تقابل با  ی دانشجويان و آن ئمھوری اسالمی، مقابله و رو در روسالۀ آغازين حاکميت رژيم ج

ھا و صدھا   آن، آتش زدن پمپ بنزين  گی و درگيری خونين مردم در برابر افزايش بنزين و به تبع ، ايستاد"فرھنگی

گيری خواست واقعی   چنين نمايانگر پی دھندۀ افکار درونی و ھم  ھا، نشان مورد از اين دست تظاھرات و خيزش

ا از به تقالء و به مخمصه انداختن ست؛ اعتراضاتی که جد  ھا تودۀ ستمديده از سردمداران رژيم جمھوری  ميليون

داری ھم بوده  ن و حاميان نظام سرمايه اھای مدافع ھا و سوءاستفاده  ی زسو سران نظام، در بطن خود حامل فرصت 

  . است

باشد و تمامی  بوده و نمی جامعۀ ايران ن اقتصادی، مختِص -که  اوضاِع در ھم ريختۀ سياسی  کيد استأالبته الزم به ت

 طلبانه  ھای اعتراضی و حق  دارِی سرتاسر جھان، با بُحران، با تنش و با رو در رو شدن جنبش  ھای سرمايه  نظام

 موازات آن، نمادھای آمادگی  داری، به تار موئی بند است و به بر اين اساس موقعيِت جھاِن سرمايه . اند مواجه 

ھاست  دھه . عينه مشاھده نمود ويژه در جامعۀ ايران به ه جا و ب  توان، در ھمه  اعتراضی ميليادرھا انسان را ھم می

  ، با صراحت تمام می چنين تبديل گرديده است و ھم ھای دنيای کنونی  که اعتراض و نارضايتی مردم، به شاخصه

ی رو ئموانع جد ھای اعتراضی نه در عرصۀ ذھنی، بل در عرصۀ عملی، با  ھاست، جنبش توان اعالم نمود که دھه 

کشان و ديگر ستمديدگان بر چيده  که، موانع عملی در برابر کارگران، زحمت  ، قطعاً تا زمانی باشند رو می در 

تر، و انجام انقالب با تأخير  شان تباه  خواھند يافت، بلکه زندگی حقوق ديرينۀ خود دست نشود، نه تنھا محرومان به ن

يت ؤتوان در منطقۀ خاورميانه ر  کنی را می  ھای زندۀ چنين سياسِت خانه خراب نمونه . رو خواھد شده بيشتری روب

سو، آمادگی مردم برای تغيير اوضاع ناھنجار  ، از يک  گيرد پيشی میتخريب، يکی پس از ديگری از ھم . نمود

ن مردم اھای روشنفکری و ديگر مدافع ش ديگر، ناآمادگی جنب ست، و از سوی   شان، زنده، به روز و دائمی  زندگی

  . شان تبديل گرديده است  ھم، ھمچنان زنده، دائمی و به رويه و به خصيصۀ پذيرفته شدۀ

  رونده، نظام چنين موانع اصلی جامعۀ پيش انگيز زندگی و معيشت مردمی و ھم که عامل وضعيت غم  پُر واضح است

اند، تا با   اند و آماده   ھا آمده  که اين نظام ست؛ پُر واضح است اسالمی چون نظام جمھوری  ی، ھم  داري ھای سرمايه

 داری را حفظ نمايند؛ متعاقباً   ھای ستمديده، منفعت حاکمان و طبقۀ سرمايه  ھای صد چندان برای توده  تراشی موانع

 ھای  اسالمی در برابر خواستهچه تاکنون، نظام جمھوری  که، کمترين توقع و انتظاری فراتر از آن  پُر واضح است 

ھای  در حقيقت جمھوری اسالمی را برای سرکوب جنبش .  ھا انسان رنجديده انجام داده است، نيست بنيادی ميليون

 توان در چند دھۀ   ھای سردمداران رژيم را نمی  کاری  حق، جنايت اند و به راديکاِل مردمی بر سر کار گمارده 

اند، به اين دليل که سياست سرکوب را در  سران نظام بردوام . ق و تماماً به تصوير کشيدطور دقي  شان، به  حاکميت

اند؛ بر سر کاراند، به اين دليل که، خالء و شکاِف بس عظيمی بر فضای سياسی  سر لوحۀ وظايف خود قرار داده 

ھم  مانيافتۀ کمونيستی در درون و آندليل فقداِن تشکالت ساز تر، به  به بيانی روشن . جامعۀ ايران حاکم گرديده است

يابندۀ وقفۀ نظام، سران جمھوری اسالمی را، در مقامی قرار داده است، تا موقعيت رشد  در زمان تعرضات بی

 و بنابه دالئل - شماری را  ھای بی ھا و اعتراضاتی که تاکنون، فرصت  سوزانند؛ جنبش  ھای اعتراضی را ب جنبش

 چون،  ی ھمجوامعتواند، مسير جامعۀ ايران را، به مسير   طور قطع، تداوم آن می  ند و بها  از دست داده - متفاوت 

  .  و سوريه و غيره سوق دھداافغانستان، عراق، ليبي

ن ا ھا و مخالف دارد و بی دليل ھم نيست که راستندر ھر صورت اوضاع سياسی جامعۀ ايران تعريف آنچنانی 

، تا افکار عمومی را به  دھند ن مردمی قرار میاارانه خود را در رکاب مدافعدرونی نظام جمھوری اسالمی، رياک
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نی که ھر يک و به سھم خود، بر بار معضالت و مشکالت اھا و مخالف شان سوق دھند؛ راست  مسير خودخواستۀ

 به ديگر سخن، و علی. نمايند آفرينی می   داری نقش   عنوان سوپاپ اطمينان طبقۀ سرمايه اند و، به ھا افزوده  توده 

 ھای رنگارنگ، ماشين سرکوب نظام جمھوری اسالمی ھم، نه تنھا از حرکت  ھا و دولت رغم ادعاھای واھی راست 

ش، نشان داده حاکميت دھۀ ۴نزديک به در اين نظام، . خود باز نايستاده، بلکه بر شتاب و بر سرعت خود افزوده است

، طبعاً باشد ن نظام می اھای مخالف ش، زور و مثله نمودن بدن زبان و منطق که، به ھيچ صراطی مستقيم نيست،  تاس

در چنين مناسبات و نظامی، طرح و بيان ھرگونه مبارزۀ قانونی، و يا طرح شعارھای مستقِل کارگری و ديگر 

 که سردمداران   چنين به اثبات رسيده است ست؛ ھم  ھای وابسته به مردمی، پوچ، نادرست و انحرافی  نھادھا و ارگان

 ھا و نھادھای علم شده از جانب  ھای مستقِل، خالِف ارگان  يک از نھادھا و ارگان  رژيم جمھوری اسالمی، ھيچ

 -  شناسند، بلکه با شديدترين شکل ممکنه، به قلع و قمع آنھا   نمی-شناخته و  ن -ھا را، نه تنھا به رسميت  ی خود

 ھا را باالتر خواھد بُرد و تبليغ بيش   طرح شعارھای ناممکن و غير عملی، ھزينهبنابراين،.  پردازند  می-پرداخته و 

ماند که نظر بر آن نيست، ناگفته ن. مبارز استمعنای گوشت دم توپ قرار دادن عناصر راديکال و  از اين، آنھا، به 

گان اِن کالم در آن است، تا نمايندتا طبقه و يا اقشار متفاوت را، دعوت به مبارزۀ مخفی و يا غير علنی نمود، بلکه ج

ھای اعتراضی  ش بسياسی و پيشروان طبقه و اقشار متفاوت انقالبی، با اتخاذ اشکال صحيح و کارساز مبارزاتی، جن

، به مسير پيشرونده و ھدفمند سازمان دھند؛ اشکال و -ھای حاکم بر جامعه   ھم متناسب با قانونمندی   و آن- را 

ھای شناسائی و سرکوب را محدود و محدودتر نمايد، و ھم بر ضمانت  تی که، ھم زمينه ھای مبارزا تاکتيک 

 ست که فضای جامعه  تنھا در پرتو اتخاذ چنين تاکتيک و انتخابی. فزايدی بيئ   توده-رشديابی مبارزات کارگری 

  . خواھد آمد ھا انسان دردمند به حرکت در  چنين چرخۀ سياست، به سمت منافع ميليون تغيير، و ھم
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