
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

 

  علی کاظمی: فرستنده

٢١.٠۶.١٠  

  چشم انداز اعتالی مجدد جنبش
ت اين ھفته سالروز آغاز موج نوين مبارزا.  سپری شد٨٨ يک سال از خرداد -٨٩ ]جوزا[ خرداد٢٨جمعه، 

نيروھای مسلح ارتجاع اسالمی در . ھای مردم ايران عليه رژيم ارتجاعی و ضد انسانی جمھوری اسالمی بود توده

ھای شھرھای بزرگ استقرار يافته بودند تا مانع  بردند و واحدھای ضد شورش پليس در خيابان باش به سر می آماده

با . پيمايی و تظاھرات متوسل نشوند  خواست که به راهای نيز از مردم جناح رقيب خامنه. از تظاھرات مردم گردند

ی از مردم در تھران تظاھرات کردند و شعار مرگ بر ديکتاتور سر ئھا وجود تمام اين اقدامات، دانشجويان و گروه

ھا  ن توسط دستگاه پليسی و امنيتی رژيم بازداشت شدند که تعدادی از آنا تن از مبارز۶٠٠ تا ۴٠٠حدود . دادند

 .برند چنان در زندان به سر می ھم

انتظاری . پوشيده نيست که در مقايسه با اعتراضات سال گذشته، تظاھرات اين ھفته محدودتر از ھر زمان ديگر بود

ھای گسترده اواخر خرداد ماه تا اواسط تير ماه  پيمايی پس از تظاھرات و راه. توانست وجود داشته باشد جز اين نمی

 اين جنبش طی کرد، کاسته شدن از دامنه و وسعت آن بود و تظاھرات اين ھفته نيز سال گذشته، مسيری که

انداز احيای مجدد جنبش از بين رفته  اما آيا اين بدان معناست که چشم. ی بر روال منطقی آن باشدئتوانست استثنا نمی

 و اعتالی مجدد آن ء احياچرا که ھم محدودتر شدن دامنه جنبش علل عينی مشخصی داشته و ھم! ًاست؟ مطقا خير

جنبشی که از خرداد ماه سال گذشته وارد مبارزه مستقيم خيابانی با رژيم . ھای عينی، روشن و مشخصی دارد علت

بخشی از اين جنبش را به ويژه در .  داشته باشدءشد، از نظر ترکيب طبقاتی، جنبشی نبود که ظرفيت رشد و ارتقا

اين . دادند  تشکيل می ر مرفه و حتا طرفداران يک جناح جمھوری اسالمیگيری آن، اقشا نخستين روزھای شکل

بخش مرفه، خواھان چيزی فراتر از اصالحات در جمھوری اسالمی و به دست آوردن آزادی در ھمين محدوده 

ا ھای نيروی سرکوب، صحنه ر ھای مبارزاتی قوی برخوردار نباشد و با اولين يورش ست که از انگيزه بديھی. نبود

آن گروه اجتماعی . کند ای را منافع و ھدف آن تعيين می انگيزه مبارزاتی ھر گروه اجتماعی، قشر و طبقه. خالی کند

. ھای قانونی موجود محدود است اش به چارچوب ًکه ھدفش صرفا حک و اصالح نظام سياسی موجود است، مبارزه

از . ای برای مبارزه دارد ھا در ھمين محدوده انگيزهکند و تن ھا شکل مبارزه اين گروه را تعيين می اين چارچوب

. آميز باشد پيمايی قانونی و به اصطالح مسالمت تواند يک راه اش می ترين شکل مبارزه ترين و اعتراضی رو عالی اين
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منافع و ًای برای مبارزه ندارد، چون مستقيما  اگر جنبشی بخواھد فراتر از اين محدوده گام بردارد، اين گروه، انگيزه

پس از اولين . بنابراين اولين گروھی که جنبش را ترک کردند، اين جريانات بودند. برد اھدافش را زير سؤال می

ً مردمی که در صحنه باقی مانده بودند، عموما نه خواھان به اصطالح اصالحات و جمھوری اسالمی ۀپااليش، تود

تظاھرات روز عاشورا با شعارھای مرگ بر جمھوری از ھمين روست که . بزک شده، بلکه سرنگونی آن بودند

اما وقتی که اين شعارھا به شعار اصلی تظاھرات تبديل شد، نقاط ضعف . ی دين از دولت برپا گرديدئاسالمی و جدا

طلبد که به لحاظ کمی قدرت و از نظر  ی را میئسرنگونی جمھوری اسالمی نيرو. ھمگان آشکار گرديده جنبش ب

 کارگر که اکثريت بزرگ مردم ايران را ۀاين نيرو نيز جز طبق. ی با رژيم را داشته باشدئمبارزه توان روياروشکل 

 را عليه جمھوری اسالمی به کار  تر و کاراتری از مبارزه تواند اشکال عالی ست که می یئدھد و تنھا نيرو تشکيل می

ش که منجر به تحليل رفتن آن گرديد، در اين واقعيت نقطه اصلی ضعف جنب. گيرد، ھيچ طبقه و قشر ديگری نيست

ھای وسيع کارگر و زحمتکش نه فقط نقش اصلی را در اين جنبش نداشتند، بلکه حضورشان  نھفته است که توده

ھای وسيع  بنابراين بديھی بود وقتی که توده. ی که در جنبش ھمگانی تحليل رفته بودندئرنگ بود، تا جا بسيار کم

نشين شھرھای  دستان حاشيه ھای پايين مؤسسات خصوصی و دولتی، تھی مان، پرستاران، کارمندان ردهکارگر، معل

توانند با فداکاری و از خود گذشتگی،  بزرگ، در جنبشی حضور فعال نداشته باشند، نه دانشجويان و جوانان می

 قيام مسلحانه در دستور کار قرار تر مبارزه، اعتصاب عمومی سياسی و دشمن را از پای درآوند و نه اشکال عالی

با اين .  مدام کاسته شد، جنبشی که در ابعادی مليونی آغاز گرديدۀپس روشن است که چرا از وسعت و دامن. گيردمي

ھای وحشيانه رژيم، کنترل جنبش و فرو نشاندن اعتراضات برای رژيم  گری بينيم که به رغم سرکوب وجود می

اگر در طول يک سال، جمھوری . ين ھفته نيز گواه ديگری بر اين واقعيت استناممکن شده است و تظاھرات ا

ھای سرکوب، جنبش را مھار و تحت کنترل درآورد و سوای  ترين روش اسالمی نتوانسته است، با کاربرد وحشيانه

ن جز اين چنان با حدت در جريان است، دليل آ ھای ديگر نيز ھم دھد، مبارزات در شکل ی که رخ میئھا تظاھرات

بارزترين تجلی آن . ست ھای مردم را به حرکت درآورده به جای خود باقی  ای که توده نيست که علل عينی و محرکه

ھای  اين بحران در تمام عرصه. نيز در اين واقعيت نھفته است که بحران سر تا پای رژيم را فرا گرفته است

ی ئھا در اين يک سال نه فقط از وسعت و عمق بحران. دھد اقتصادی، اجتماعی و سياسی به وضوح خود را نشان می

  .اند تر شده ھا دست به گريبان است، کاسته نشده، بلکه بالعکس پيوسته ژرف که رژيم با آن

ھای  اند، به اين معناست که تضادھای اجتماعی در عرصه تر شده ھا ژرف اگر بحران وجود دارد و اين بحران

يا طبقه حاکم بايد تضادھا را حل و يا الاقل تخفيف دھد که اين کار . خواھند ه حل میمختلف، به شدت حاد شده و را

جمھوری اسالمی نشان داده است که حتا قادر به تخفيف تضادھا ھم نيست و از . از عھده طبقه حاکم ساخته نيست

 ۀبيند که نتيج ديد سرکوب میی که ھيچ راه حلی برای تخفيف اين تضادھا ندارد، تنھا راه نجات خود را در تشئجا آن

ھای کارگر و  اما ھمين تضادھا، به ناگزير توده. تر اين تضادھا نبوده و نخواھد بود آن چيزی جز تشديد بيش

بنابراين، ضرورت اعتالی مجدد جنبش برخاسته از . دھد زحمتکش را با راه حل خود به عرصه مبارزه سوق می

ترکيب . اما ديگر جنبش پيشين نخواھد بود.  خواھد يافتءًبش مجددا اعتالجن. ھای عينی جامعه ايران است واقعيت

ست که پيش  اندازی اين چشم. طبقاتی، اشکال مبارزه، مطالبات و رھبری آن تفاوتی کيفی با گذشته خواھد داشت

  .روی ما قرار گرفته است

 


