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  شباھنگ راد

 ٢٠١١ اکتوبر ٢٩

  

 !ھای اعتراضات مردمی وردھا و نارسائیادست
 

. اند ين وضعيتی ناراضیچنۀ اند و از ادام ھا ريخته جا مردم به خيابان سرمايه صدای ھمه را در آورده است و ھمه

ھا  ترين اقالم زندگی به حداقل ممکنه رسيده است و ميليون ديدگان از خريد پائين قدرت و ناتوانی محرومان و ستم

تاب و تحمل محرومان به . اند ھا به ارتش ميليونی بيکاران پيوسته امپرياليست" کشی رياضت"دليل طرح ه انسان ب

ھا، چپاول و غارت  چنان در پی تخريب زندگانی انسان ردان کنونی ھمم سر رسيده است و در عوض دولت

توان با فريب و ريا و با  توان به چنين وضعيتی ادامه داد و تا چه زمان می تا چه زمان می. اند ھای مملکتی سرمايه

ود؟ مردم و کش و جواِن سرتاسر جھان تحميل نم ناحق خويش را بر ميلياردھا کارگر و زحمته سرکوب، حاکميت ب

شکلی بايد مخالفت خود را از سيستم و مناسبات کنونی اعالم نمايند و با کدامين چه جوانان به چه زبانی و به 

  مردان برسانند؟  حق خويش را به گوش دولته ھای ب  صدا و خواستهدباي تجمعات و تحرکات می

ھا در برابر تعرضات  ن از نارضايتی انسانھا، نشا ھای مختلف و تمرکز در مراکز سرمايه و خيابان گردھم آمدن

  یئھا نی انسانمردان کنونی نماد تمايالت باط  نابودی دولتۀجديد سرمايه است؛ طرح و بيان انقالب و متعاقباً خواست

ياد کودکان کار دبند و باری و از فساد و بی. شوند ھای حاکمان زورگو، له و لورده می ست که در زير سياست

دار برای ميلياردھا کارگر و  سرمايهۀ اتوانی در پرداخت قبوض کمرشکن، حکايت از دنيائی دارد که طبقخيابانی و ن

ن ان با مدافعامعترض نبرد و روياروئی ۀحقيقتاً که دنيا در مدتی کوتاه به صحن. کش جھان ساخته است زحمت

لستان، پرتغال، کانادا، مکزيک و فرانسه و يونان، امريکا، ايتاليا، اسپانيا، انگ. ساختار  کنونی تبديل گشته است

درصد از جامعه يعنی   اند و يک ھا، مردم دست در دست ھم و در کنار ھم قرار گرفته قارهۀ جا و در ھم خالصه ھمه

ھای حکومتی و دولتی، مناسبات  درصدی که به يُمن دم و دستگاه  اند؛ يک را به مصاف طلبيده شان حاکمان و حاميان

را  ھای آنان  آن اعتراضات و خواسته خود را به نود و نه درصد از آحاد جامعه تحميل نموده است و به تبع ۀظالمانان

  .نمايد قلع و قمع می

نان بر ای لقمه ۀ ھا به وجود اجحافات و در نداری مردم از تھي  چنين اعتراضات و نارضايتیۀکه ريش معين است

کشان يورش  ھای کارگران و زحمت ای افسار گسيخته به تتمه گونه  بهست که سرمايه  اگردد و بيش از دو دھه می
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عبارتی ديگر  رويه و به ھای بی قطع خدمات اجتماعی و بيکارسازی. التزايدش بدر آيد آورده است تا از بحران دائم

 چه بيشتر زندگانی خواھند با ويرانی ھر ھا انسان تلخ نموده است؛ می ھا، زندگی را بر ميليون سازی يارانه مند  ھدف

متقلب، در تقالست تا از وضع کنونی ۀ سو سرماي از يک. خود را به پيش ببرندۀ گرايان ھای چپاول محرومان، سياست

ھا را  اين جدال و نابرابری. باری نيستند چنين زندگی نکبتۀ بدر آيد و از دگرسو ميلياردھا انساِن جھان خواھان ادام

ن به وضع امعترض. تبديل گشته استھای امپرياليستی  خبرگزاریۀ به سر تيتر روزان. يدعينه د جا به شود در ھمه می

اند و با برافراشتن پالکاردھا و شعارھای متفاوت،  سرمايه را قرق نموده" سکوتِ "و " آرام"ھای  کنونی ميدان

گزين  ودی جایھاست که منش اعتراض و دخالت در تغيير سرنوشت خ مدت. اند خواھان تغيير وضعيت کنونی

اعتراضات مردم شمال افريقا و کنار گذاشتن ديکتاتورھا يکی پس از . ھا گرديده است تفاوتی ترس و بیۀ روحي

 آن  تر شدن اعتراضات مردمی و به تبع منظور جلوگيری از ھر چه راديکاليزه مداران جھانی به ديگری توسط قدرت

توان بيش از  ست که نمی ا  چنين حقيقتی پا، امريکا و غيره، گواهھا انسان در کشورھای متفاوت ارو مخالفت ميليون

توان بيش از اين و  که نمی  ھر چه بيشتر زندگی اندکی بسيار قليل جامعه انديشيد؛ آشکار شده است" آبادانی"اين به 

به کالمی . انددور مه  مردمی بیجا حق و به ھای به العمل ھای خود را به پيش بُرد و از عکس بدون دغدغه سياست

در ھم راستی که چنين ه ھای سرمايه در ھم ريخته شده است و ب واقعی دنيا در تالطم و تنش است و آرامی

  . سابقه است ی، بیئھا گی ريخته

اند؛  ھا حضور يافته اند و بی دليل ھم نيست که در خيابان اند و زله مردم از دست حاکمان منفعت طلب به تنگ آمده

دوره از اعتراضات مردمی به حساب آورد و طبعاً  وردھای اينا نقاط قوت و دستۀوان از زمرت حضوری که می

و مردان را در ھم ريخته است  اند؛ حضوری که فضای مطلوب دولت وردھائی، غير قابل کتمان، و فراواناچنين دست

؛ اّما در مقابل، و در کنار تمامی ای ندارد خوانی داران و سودجويان ھم ای با مزاج سرمايه رين شک و شبھهتبدون کم

ھا  توان نسبت به آن ست که نمی ھائی  و نارسائیصنواقھای اعتراضی حامل  دست آمده و ثمربخش، جنبشه نتايج ب

  . ھا را به حايشه انداخت توجه بود و يا آن بی

سامان و وخيم ه تعيين و جنسی، به اوضاع ناب با ھر -ھم   و آن- ست که اعتراضات جوانان و مردم جھان  ا بديھی

عينه مشاھده  رغم انتخاب دو نوع از اشکال اعتراضی به توان علی ھا را می اين يکسانی. گردد زندگی آنان مربوط می

افريقا ھای اعتراضی کشورھای وابسته و مناطق شمال   و رويکردھای جنبشدليل نگاهھا  به عبارتی و بنابه ده. نمود

دليل تسلط و تمرکز سرمايه ه و رويکرد اعتراضات مردم اروپا، امريکا و کانادا متفاوت است، در حقيقت ب هبا نگا

شان  مستقيمۀ خاورميانه و شمال افريقا نشانۀ ھای اعتراضی منطق در دسِت، دست نشاندگان و وابستگان، جنبش

خود گرفته و در ه ين اعتراضات رنگ سياسی باند و به ھمين دليل و از ھمان آغازين، ا يان مردان و حکومت دولت

. ست ا مقابل، شعارھای محوری و نگاِه اعتراضات مردم و جوانان کشورھای اروپا و امريکا به مراکز اقتصادی

مراکز و  ش صرفاً و صرفاً، بهنگاھحاکمه است و ديگری ۀ ھای سياسی و طبق اش به قدرت درست نشانهه يکی ب

ای  دريغ و ثانيه مايت بیکه بر اين موضوع دقت الزمه شود، که بدون ح ل است؛ بدون اينھای سود و چپاو ساختمان

چون اوباما، سارکوزی، کامرون و غيره، صدھا مرکز اقتصادی و سودجود قادر به دوام نيستند؛  ی ھمئھا دولت

ميدان آمده و   روشنی بهمندی معين و ن، سازمانيافته و با ھدفاھای دولتی در زمان تعرض معترض رممراکزی که اھ

توان شاھد گرفت و نشان داد که ھر زمان اعتراضات  ھا نمونه را می ده. کشانند تظاھرکنندگان را به خاک و خون می

اند، چگونه ابزارھای سرکوب به حفظ و  مردمی و جوانان، مراکز سود و چپاول را مورد تعرض خويش قرار داده

  . اند حراست از آنان پرداخته
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که رشد و شکوفائی اعتراضات مردمی منوط به گسست از تمامی عناصر وابسته  استی مگر به غير از اين استره ب

مردان کنونی  که مراکز اقتصادی و چپاول بدون حمايت و پشتيبانی دولت و مرتجع است؟ مگر به غير از اين است

ۀ راکز اقتصادی و بدون پيوند آن با مبارزکه نشانه گرفتن صرف م قادر به دوام نيستند؟ مگر به غير از اين است

که  ميان آورد؟ مگر به غير از اين است ھا انسان محروم به توان سخنی از تغيير بنيادی زندگانی ميليون سياسی نمی

  ..باشد؟ و  يکی بدون ديگری ناکامل می

ھا به ھدايت صحيح  اينۀ ز ھمھای آن و مھمتر ا ولهقمۀ ی به پيوند دائمی و روزاندر حقيقت رشد ھر جنبش اعتراضي

حرکت تاکنونی، ھم جنبش را فرسوده خواھد کرد و ۀ چنين بايد اذعان نمود که دور زدن و ادام ھم. گردد ھا بر می آن

ھای اعتراضی را به مسير  مردان خواھد داد تا جنبش آنرا از شور و شوق خواھد انداخت و ھم مجالی به دولت

بيانی خصلِت جنبش و اعتراضات خيابانی با خصلت جنبش و اعتراضات ميادين توليدی به .  خود سوق دھند بخواه دل

اند و بر ھمين اساس الزم و  مردان ھای خيابانی حاکمان و دولت المجموع خطاب جنبش حيث من. متفاوت است

ھا آن  اين.  نمود و آنرا به مسير باالتری سوق دادگذرگرانه و سمبليک ءصرف افشاۀ ست تا از مبارز  اضروری

که چگونه  طرف مشاھده است ست که بر اعتراضات خيابانی حاکم گرديده است و از يک صی اھا و نواق نارسائی

 و غيره به دليل فقدان رھبری سالم و سازنده اچون تونس، مصر و ليبي اعتراضات به حق مردمی در کشورھائی ھم

دليل تجمعات ه ديگر ب شود و از طرف به سرقت بُرده میھای جھانی  گان به سرمايهای ديگر از وابست توسط عده

جا  جا و آن طوالنی مردم و جوانان در مقابل مراکز اقتصادی، ما شاھد روند رو به جلو اعتراضات مردمی در اين

  .نباشيم

 دولتی و باندھای مسلح –ھای رقيب حکومتی  که پيشرفت ھر جنبشی نيازمند سياست مستقل از جناح خالصه اين

توان از طريق ھدايت کنندگان  ھا را می تر جنس و نوع جنبش به عبارتی دقيق. ست  اھای امپرياليستی ابسته به نظامو

ھا و باندھای مسلح و  ھای امپرياليست که حاکميت دار و دسته ناصحيح و تا زمانیۀ که اين گردون آن سنجيد و تا زمانی

 به -رغم بحران فزاينده   علی-رانی خود را چنان حکم  سرمايه ھم چيده نشوند،ھای اعتراضی بر مرتجع از سر جنبش

ھای اعتراضات مردمی و دوری از اغراق و  کيد بر نارسائیأامروزه ت. ديده تحميل خواھد نمود ھا انسان رنج ميليون

. فزايداضی بيھای اعتر  بر شفافيت جنبشھا را  به کنار زند و ھا و ناخالصی تواند تا حدودی ناروشنی زدگی می ذوق

 طرف مردم نيستند  جوامعيک از مداران بزرگ جھانی در ھيچ قاره و در ھيچ  توھمی در آن نيست که ناتو و دولت

که نه ناتو و  به تجربه دريافته شده است. ست ا داری  سرمايهۀو قصد و مقصودشان حفظ و حراست از طبق

ھای   رژيمۀخاورميانه و شمال افريقا از زير سلط ۀھای محروم منطق مردان جھانی خواھان رھائی توده دولت

چون اوباما، کامرون، سارکوزی و  ی ھمئھا دولتۀ وقف اند و نه مراکز اقتصادی بدون حمايت و پشتيبانی بی وابسته

  .اند غيره قادر به دوام

  

  

  ٢٠١١ اکتبر ٢٨

  ١٣٩٠ آبان ۶

 

  


