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  علی کاظمی: فرستنده

  ٢٠١١ جون ٠٤

  

  یئجايگاه و اشکال مبارزۀ جوانان در فاز جاری جنبش توده 
 

د، شجاعت زياد و قدرت ابتکار فراوانی را در به اقرار ھمگان، جوانان نيروی مھمی در جنبش جاری بوده ان) ١

 ھای خيابانی نشان داده اند، و در کل بار راديکاليسم جنبش جاری را بر دوش ئیاعتراضات و تظاھرات و رويارو

از طور طبيعی حامل خواست آزادی ھای مدنی و سياسی است، ه عالوه بر اينکه باساساً جنبش جوانان . داشته اند

و سوسياليستی نيز به دور نيست، چرا که اکثريت آنھا يا خود به مثابه يک کارگر در جايگاه استثمار  طبقاتی ۀمبارز

 شان و رنج پدران و مادرانشان به عنوان زحمتکشان و کارگران جامعه ۀشدگان بوده يا اينکه جايگاه طبقاتی خانواد

  .دواقعيتی است که زمينۀ چنين نزديکی با سوسياليسم را پديد می آور

فعاالن سوسياليست کارگری ھم موظف ھستند راديکاليسم جوانان را در راستای يگانه راديکاليسم باثمر، يعنی ) ٢

 کارگر، سوق دھند و از اتالف اين انرژی عظيم که با مخاطرات بزرگی، از بی حاصلی ۀستراتژی سوسياليستی طبق

ۀ ؛ و ھم از زاويۀ پيشبرد ستراتژی مستقل طبقروست جلوگيری کننده ، روبئیو سرخوردگی گرفته تا ماجراجو

کارگر می بايد جايگاه مبارزۀ اين قشر وسيع را در جنبش جاری روشن کرده و قدرت ابتکار و شجاعت و 

  .  کارگر در جنبش جاری قرار دھندۀراديکاليسم تحرک جوانان را در خدمت افزايش نفوذ طبق

ساساً بر مبنای گروه سنی تعريف می شوند و جايگاه واحدی نه در مثابۀ قشر وسيعی از جمعيت اه ب" جوانان) "٣

ن وظايف مبارزاتی يياين واقعيت به اين معناست که تع. عرصۀ توليد اقتصادی دارند و نه در ساختار طبقاتی جامعه

 دورۀ نمی تواند صرفا با رجوع به)  کارگر، يا مثال دھقانانۀويژه خالف طبقه ب(و عرصۀ فعاليت برای جوانان 

مشخصاً در مورد جنبش جاری در ايران، تنھا با . انجام گيرد)  غيرانقالبی، اعتالء، دورۀ انقالبیۀدور(ستراتژيک 

توجه به فازھای تاکتيکی عينی جنبش جاری است که سوسياليست ھای کارگری می توانند اشکال سازماندھی و 

  . وظايف مبارزاتی معينی برای جوانان تعريف کنند

ۀ مھم در تشخيص فاز تاکتيکی جنبش جاری در ايران اين است که شکل مبارزاتی جنبش اکنون تظاھرات نکت) ٤

ثير انقالب تونس و مصر بر روحيۀ عمومی جوانان اين بوده باشد که در ايران نيز اشايد يک ت. ھای سراسری نيست

ھمانطور که تجربۀ (ت ھای سراسری اما فاز تظاھرا. را تکرار کرد" ميدان تحرير"می توان ھمان شکل مبارزۀ 
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 تابع عوامل ءتوازن قوا. تنھا در يک توازن قوای معين ممکن می شود) انقالب بھمن در ايران نيز نشان می دھد

 ميان جنبش و رژيم بيش از ھر عامل ديگری از ترکيب طبقاتی نيروھای ءر توازن قواييبسيار زيادی است، اما تغ

جنبش در ايران ھنوز با شيوۀ سرکوب آشکار رژيم مواجه است و فاز تظاھرات ھای . دثير می گيرافعال در جنبش ت

  .  رژيم و تحميل تظاھرات توده ای به رژيم ممکن نمی شودعملیسراسری بدون عقب نشينی 

اين طبقه ميسر ۀ  رژيم بدون آمدن کارگران به ميدان مبارزه به شکل وسيع و با شيوه ھای ويژعملیعقب نشينی ) ٥

جنبش ايران تمام پتانسيل الزم برای بدل شدن به يک انقالب عظيم را دارد، اما تحقق اين پتانسيل در گرو . نيست

ثير عوامل تصادفی بسياری ارغم اينکه ممکن است تحت ت تحرک طبقاتی کارگران است و تا چنين نشده، حتی علی

بنابراين، صرفنظر از عوامل . ين امری پايدار نيستتوازن قوا برای جنبش انقالبی بسيار مناسب تر به نظر آيد، ا

ر توازن قوا به سود نيروھای جنبش چيزی نيست ييتصادفی، معيار واقع بينانه از نظر مارکسيستی برای شناخت تغ

رات موقت در توازن قوا، ييرغم افت و خيزھا و تغ تا چنين نشده، علی. جز تحقق اعتصاب ھای گستردۀ کارگری

 جنبش ۀ بھمن، اساساً بايد اين واقعيت را که رژيم سياست سرکوب بيرحمان٢٥علی جنبش، يعنی پس از فازتاکتيکی ف

بنا بر اين واقعيت، فاز مبارزات خيابانی اکنون تنھا می تواند فاز تظاھرات ھای پراکنده . را دارد به رسميت بشناسد

واقعيت اين است . ر دادييرزات خيابانی نمی توان تغ با نوآوری ھای تاکتيکی در مبااين امر را صرفاً . و محلی باشد

 نيز اين دقيقاً تعداد زياد و گستردگی تظاھرات ھای موضعی پراکنده ٨٩ ]حوت[ و اول اسفند]دلو[ بھمن٢٥که در 

  . بود که اين خطای باصره را ايجاد می کرد که در تھران تظاھرات سراسری جريان دارد

رگری، در فاز فعلی جنبش، تحرک جوانان در جنبش می بايد در بھترين حالت در از نظر سوسياليست ھای کا) ٥

خدمت تسھيل حضور تودۀ کارگران و زحمتکشان در جنبش جاری، با تشکل ھا و خواست ھای طبقاتی خود، و با 

ايف و محتوای وظ. ستراتژی روشنی در تقابل با ستراتژی نيروھای سياسی طبقات سرمايه دار و غيرکارگر، باشد

  : اين اساس می توان اين گونه برشمرد سازماندھی و فعاليت جوانان را بهاشکال

  .در وھلۀ اول، محالت کارگری و زحمتکش نشين: حيطۀ کار) الف

پخش تراکت، ديوار نويسی، شعار در تظاھرات و ھمچنين اشکال نوينی از تيم ھای ھنری : وظايف تبليغی) ب

 با اسنتسيل و يا استيکر که ريسک اکت تبليغاتی را در برخورد با نيروھای تبليغات شھری در قالب ھای کار

  .ليس کم می کندوسرکوبگر پ

مرگ بر ديکتاتور، خامنه ای، واليت فقيه، عليه : نظير( طرح شعارھای قاطع در تقابل با نقشه ھای اصالح طلبان -

  ...)سپاه، بسيج و 

ن در تقابل با سکوت اصالح طلبان و ليبرال ھا در برابر شعار  طرح خواست ھای اقتصادی کارگران و زحمتکشا-

مند سازی فدربارۀ دستمزد، مسکن، ھزينه ھای سنگين برق و گاز ناشی از سياست رياضت اقتصادی و ھد". (نان"

  ...) وئیيارانه ھا، بھداشت، ترانسپورت، گرانی مواد غذا

  ) و غيرهئیمصادره مسکن و دارا(ست ھا شان  تبليغ عمل مستقيم زحمتکشان به عنوان راه تحقق خوا-

منزلۀ ه م آنھا بأ، و تثبيت تو")نان و آزادی(" تبليغ خواست ھای اقتصادی و خواست ھای سياسی تلفيق شده -

 حمتکشان به اين خواست ھا به مثابهمطالبات جنبش و انقالب، جلب سمپاتی تودۀ ھرچه بيشتری از کارگران و ز

  .مطالبات خود آنھا

 زنان کارگر و زحمتکش برای ايجاد زمينه ھای سازمانيابی ۀتبليغ ويژه در مورد ضرورت سازمان يافتن و مبارز -

  .محلی آنھا
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  : کسيونیاوظايف ) پ

کسيون جوانان به راه انداختن تظاھرات ھای موضعی در محالت به ويژه ا در فاز فعلی، شکل اصلی -

  . بليغی بند پيش استمحالت زحمتکش نشين، حول محتوای شعارھای ت

 ھدف اين تظاھرات ھای موضعی و محلی، بسيج اقشار ھرچه بيشتری از کارگران و زحمتکشان برای -

  .پيوستن به اين تظاھرات ھا و از اين طريق ايجاد احساس مشارکت در جنبش است

م را نمی تواند در  تظاھرات ھای موضعی و محلی در اين فاز ابداً درھم شکستن نيروھای سرکوبگر محلی رژي-

دستور داشته باشد، ھرچند مقابله با نيروھای سرکوبگر و خنثی کردن آنھا برای مصون داشتن تظاھر کنندگان و 

  . ارتقاء روحيه بسته به مورد ممکن است کامالً ضروری شود

 بيان جمعی  در فاز فعلی، معيار موفقيت اين تظاھرات ھا احساس توفيق تودۀ شرکت کننده از نفس اعتراض،-

  . سرنوشتی ميان آنھا، و ارتقاء اعتماد به نفس مبارزاتی آنھاست-خواست ھای زحمتکشان، احساس تقويت پيوند و ھم

 به ھمۀ اين داليل، الزم است که اين تظاھرات ھا از سوی جوانان متشکل در محالت با ظرافت ھدايت -

  .ن شده ختم آن اعالم شودييش تعشود، مدت معين داشته باشد و با تحقق نسبی اھداف از پي

جمع جوانانی که فعاليت در يک يا چند محله را با اھداف و شيوه ھای فوق در دستور خود قرار : شکل سازمانی) ت

و مستقل از اينکه وجود چنين جمعی را ...) ھسته، کميته، جمع،(می دھند، مستقل از ھر نامی که بر خود می گذارند 

کنند، می بايد نفرات معدودی را در بر بگيرد که روابط طبيعی اجتماعی با يکديگر داشته اعالم می کنند يا نمی 

تا شناخت متقابل و پيوندھای عاطفی و سياسی شان فعاليت ) از جمله جمع دوستان قديمی يا روابط خانوادگی(باشند 

بر انجام فعاليت ھای تبليغی و عالوه . مخفی دسته جمعی را ممکن کند و ريسک امنيتی را حتی المقدور کاھش دھد

  :آکسيونی باال، اين جمع ھا بايد

  . دھندءبا مطالعه و بحث درونی دانش سياسی خود را ارتقا .١

با فراگرفتن فنون پنھانکاری در مقابل تعرض عامالن رژيم و دستگاه ھای سرکوبگر ھشياری خود را افزايش  .٢

  .دھند

  .  نظير جمع خود را فراھم نمايندئیايجاد ھسته ھابا ارتقاء ديگر جوانان فعال امکان  .٣

 عوامل رژيم در محله که پس از تجمعات با دادن آمار موجبات دستگيری افراد ئی برای شناسائیيافتن راھکارھا .٤

 که نقش مستقيم در سرکوب ئیمبارز محل به توسط نيروھای سرکوبگر را به ھمراه می آورده يا اطالعاتی ھا

  .م دارند، و افشای آنھااعتراضات مرد

  قطعنامه مصوب شورای مرکزی اتحاد سوسياليستی کارگری 

  ٢٠١١ اپريلھفدھم 

  ٢٠١١ مه ٣٠، ١٣٩٠ خرداد ٩، دوشنبه ٦٤شماره ! به نقل از به پيش

  


