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  ھای خشم از تھران تاخوشه

  ستريت  وال

  ريشه در چه دارند؟
داری ، قلب تپنده و دژ سرمايهريکاام ۀستريت، اياالت متحد بار در والھا و اعتراضات خيابانی اينتداوم شورش

ھای  نسبی در سطح جھان، موج جديدی از اعتراضات و شورشئیپس از نزديک به سه دھه سکون و ايستا. جھانی

المللی سرمايه را در رقيب نظام بينمردمی زنجيروار شھر به شھر، کشور به کشور و قاره به قاره مناطق تحت نفوذ بی

ھای آويو، از شھرھای خونين سوريه و يمن و بحرين تا ميدانا تونس، از قاھره تا ترابلس و تلاز تھران ت. نوردندمی

 اين موج ئی، گوامريکاستريت نيويورک و ديگر شھرھای  انگليسی تا وال" گرانغارت"مادريد و آتن، از دانشجويان و 

-  را به نتايج بازی انتخابات فروکاستيم، شورشھای ميليونی تھراننگری علت خيزشگيريم با سطحی. سِر ايستادن ندارد

-  را به ديکتاتورھای عرب و فقدان دموکراسی محدود کرديم، اسپانيا و يونان و ايتاليا را حلقهاھای مصر و سوريه و ليبي

ری داداری بيشتر کرديم، با لندن و نيويورک چه کنيم؟ باز ھم سرمايهداری دانستيم و طلب سرمايهھای ضعيف سرمايه

ھای تر از شورشنئي يا انگلستان حتا با فرکانسی پاامريکااھميت يک اعتراض و شورش مردمی در !! بيشتر؟؟

 اش نيز دچار بحران و تاريخیھای اصلیخاورميانه دقيقاً در بيان اين واقعيت است که سرمايه حتا در النه و زيست بوم

داری بپرسد چرا نتايج و نظام سرمايه" اربابان جھان" دارد از بشريّت حق. شده و مورد خشم مردم قرار گرفته است

اضافی و سود از کشورھای صد سال استثمار امپرياليستی و انتقال ارزش ده انباشت کاپيتاليستی و بيش از يکصچندين 

 ترين دهب ماندهملی چنين جھان را از عقھای ملی و فرا کلکسيونی از جنگۀپيرامونی به مراکز امپرياليستی به اضاف

 بحران، فالکت ۀی شمالی به ورطامريکا مرکزی و ترين کالن شھرھای اروپایھای افغانستان و سومالی تا پيشرفتهکوره

و نابودی کشانده است؟ که چرا محروميت و گرسنگی، بيکاری و فحشاء، از خود بيگانگی و تبعيض و در يک کالم 

 شھرھای ئیغذاھای مواد اجتماعی است؟ که چرا فروشگاه- ن سيستم اقتصادیناپذير ايئیانسانی جزء جدازيست غير

شان دزيده شده و نه ديکتاتوری باالی سر دارند؟ که گيرند که نه رأیای قرار میانگلستان چنين مورد تھاجم صدھا گرسنه
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پوست در کاخ ه يک پرزيدنت رنگينکند حتا وقتی کداد میمتحده بیاياالت سياھان ناشی از فقر در ميان کاریچرا بزه

  زند؟ ر میييسفيد الف تغ

 واسط و خاستگاه مشترک تمام ۀحلق

ھا و اعتراضات دو سال اخير در شورش

المللی داری بينساز و کار مناسبات سرمايه

 ۀی که از اوايل دھئدارسرمايه. ريشه دارند

 ميالدی پس از برآمدن ريگان و تاچر ٨٠

ش نيا دور جديدی از حيات و بريتاامريکادر 

را آغاز کرد، با گردش به راست  چين 

سوسياليستی و پس از آن فروپاشی بلوک 

المللی دست باال را  بينۀشرق در عرص

 با گلوباليزاسيون ٩٠ ۀگرفت و از آغاز دھ

" نظم نوين"و سرآغاز " پايان تاريخ"

دسِت " معجزه جديد"اين " مواھب" در سراسر جھان از گان رساند و آمد تا تمام بشريت رانئوليبرال را به گوش ھمه

ھا مطلق، ميليون ۀ گرسن ھاميليون  .اينک صدای واقعی اين طبل نئوليبرال در آمده است. زده سازدپنھان بازار آزاد  شگفت

 ۀسابقشد بیافزايند، ر میکاران جھانچيزان و ارتش بی بیۀمھاجر که ھر لحظه به سياھ اخراج شده و دھقانِ  کارگر

 ۀفروشی، به اضافزده و بيمار، روند تصاعدی فحشاء و تنگان کار، مرگ و مير کودکان قحطین و جويندامھاجر

  .اسراسر افغانستان، عراق و اينک ليبي" آزاد"و صد البته " آباد"شھرھای 

ت و خوشی اين وضع زير دل داری واقعاً موجود اسدم افزوِن سرمايه" غرق در نعمت و شادکامی" به واقع بشريّت 

ھا، حباب و بادکنک بانک.  و اروپا زده استامريکاشھرھای " اوباش و غارتگران"يا بنا به روايتی " ناسپاس"مردمان 

اند و اينک ھای نظِم نوين ترکيده"اعجاز"ھای مالی و بازارھای بورس به عنوان يکی از شگفت انگيزترين سرمايه

پنتاگون و  "خواھانهصلح طلبانه و دموکراسی"کردن تقوا در راستای اھداف اکاری و پيشهمردمی که ديگر حاضر به فد

ھای مردمی و اعتراضات خيابانی دو شورش.  نيستند"اليبي" تا "بالکان" و از "تربورا" تا "فلوجه"کاخ سفيد و ناتو از 

انی ھستند که داری جھ جزئی از بحران سراسری سرمايه،ئیسال اخير در سطح جھان به باور ما با ھر پوشش و روبنا

تواند طوفان پس از آرامش ی که میئای از تالطم و تشنج اجتماعی و تودهش را آغاز کرده است، دورهدور جديدی از حيات

- زميخ سکون و افسردگی پس از شکست سوسياليسم قرن بيستم در حال ذوب شدن است و مکاني. ظاھری اين دو دھه باشد

ابد اينک انبوھی از يی ای از استثمار در توليد و رقابت در انباشت و بحران نمود مھای درونی سرمايه که در چرخه

توان تمام نمی. گان را از قلب تھران تا قاھره و دمشق و از لندن تا نيويورک به خيابان کشانده استهشدگرسنگان و تباه

يه به اقتصاد محدود کرد اما کافی است به خاطر بياوريم که خودسوزی يک ھا و اعتراضات را يک سو شورشمکانيزم

- بی و اقتصاد کسادی بحران پس از تھران ميليونی موج حتا و شد عربی بھارھا ميليونی  حريق دهۀکارگر جوان تونسی جرق

  . دولتی برآمد که مجری طرح حذف سوبسيدھا استھایکاری ناشی از سياست

داری به شورش و اعتراضات مردمی و خيابانی منجر شده است اما پرسش اساسی الی سرمايهبحران اقتصادی و م

اين است که آيا نفِس اين اعتراضات، به حل تضاد ذاتاً آنتاگونيستی انسان و سرمايه منجر خواھد شد؟ اگر ھدف فقط کنش 

گاه نيست چه چيز را بايد آماج قرار داد و افق اعتراضی و آمدن مردم به خيابان و حتا اشغال اين محله يا آن بانک و فروش
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ھای اخير بر بسياری روشن شده است که اعتراض و حتا  شورشۀ را بر مبنای آن تنظيم کرد؟ بدون شک در سايئیرھا

فردای فروخفتن . گشايددارد و نه حتا امکانی برای آن میشورش و نبرد به خودی خود نه گامی در مسير حل تضاد برمی

کشی به اضافه موج افسردگی ناشی  سلطه و بھرهۀباز ھمان مناسبات است و ھمان چرخ) حتا در ابعاد ميليونی(ردم موج م

مسأله دقيقاً ارتقای جنبش و اعتراضات مردمی به سطح انقالب است و به گمان ما فقط يک انقالب . از شکست جنبش

ن يک افق کمونيستی برای ييبنا بر اين مسأله تب. امعه را داردھای واقعی اکثريت جسوسياليستی قابليّت نمايندگی خواسته

 از سوی ديگر برخی گرايشات سياسی و فکری غالب بر موج .انجام يک انقالب سياسی و اجتماعی وسيع است

دھی نديديد که بدون سازما"دھند که را اينگونه پاسخ می" چه بايد کرد؟"ی ئال پايه ؤی در سراسر دنيا سئاعتراضات توده

اين جّو بيش از ھر ..." ھا شدند، ديديد که مبارزاِت مردم نياز به رھبری ندارد و يک حزِب انقالبی، مردم وارد خيابان

روی از جريان گرايش به دنباله.  تا به آخره دارد و گرايش به تن ندادن به مبارزئیچيز پايه در ھژمونی تفکر بورژوا

  ! ريي تغۀموجود و خلق واژگون

در پاسخ به اين ضرورت به گمان . روی از رھبری موجود و ساز و کار سيستم موجودرھبری يعنی دنبالهش بیجنب

ھا بالضروره يا از سوی ھا به قصد ارتقای خيزش به انقالب، جنبش کمونيستۀريزی شدما بدون دخالتگری فعال و برنامه

گرايان مصر و سبزھای ايران، اخوان المسلمين و اسالم (شوندمی مصادره امپرياليستی و جريانات ارتجاعی، راست

ھای آنارشيستی، ھا و سردرگمیيا غرق در ترديدھا و شکنندگی) االھويه و پروامپرياليستی ليبيتونس، ارتش مجھول

ی خود يک فقدان ئاما حضور اين عنصر تشکيالتی کمونيستی و توده. گرايانه خواھند شدپوپوليستی و خود به خودی

ھا ايجاد يک تشکيالت انقالبی و کمونيستی به قصد رھبری انقالب  تاريخی کمونيستۀترين وظيفعينی است و ضروری

 کارگران، زنان، ملل تحِت ئیرھا.  وجود موج خالِف جرياِن موجود، نياز به نيروی متعھد و پيشرو و آگاه دارد.است

بندی از پراتيک از نظر ما چه در پرتو جمع. درک اين نکته استگرايان و تمام اقشار ستم ديده در گرِو ستم، ھم جنس

ھای ھمين سه سال اخير باز روشن است که انجام يک انقالب به  جنبشۀھای سوسياليستی قرن بيستم و چه در سايانقالب

ارد و اين عنصر انقالبی کمونيستی د ۀگری آگاھانکنش نياز به سوسياليستی گرايش قصد کسب قدرت سياسی آن ھم با

   .عنصر ھمانا حزب و تشکيالت انقالبی و کمونيستی است

  

 راديکال
  "ارگان شورای دانشجويان و جوانان چپ ايران" 

   پنجمۀشمار
  


