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 Political سياسی

  
  اکبر تک دھقان

  ٢٠٠٩ دسامبر ٩ - ١٣٨٨ آذر ١٨

  
  
  

   و الزامات پيشروی٨٨ ]قوس[شانزدھم آذر
  
  

به تدريج به يک جنبش ملی مبارزات انقالبی فعلی، يک پديده نھادی گشته، خصلت سراسری کسب کرده، 

ًاين جنبش در صورت غلبه بر دخالت نيروھای ضدانقالبی از داخل و خارج، مداوما پيشروی خواھد . فراميرويد

  .کرد

  

طی دوران شکست .  را بايد با خط درشت، بر صفحات تاريخ اخير اين کشور ثبت کرد١٣٨٨ آذر سال ١۶جنبش 

، با خواست روشن سرنگونی اين رژيم پليد، و چنين توده يین، يک جنبش  تاکنو١٣۶٠انقالب بھمن در انتھای سال 

  . دامنه ای، وجود نداشته است

 در آذر ماه امسال، به يک سالگرد دولتی و مذھبی مربوط نبوده، ماھيتی مستقل توده يیمبارزات دانشجويی و 

رتجاعی در خارج، جزئی از ھسته اصالح طلبان و جريانات ا: اين اثبات يک حقيقت انکار ناپذير است. داشت

دليل جنگ قدرت با جناح حاکم، در ائتالفی نانوشته با توده ھای ه  را تشکيل نداده، بلکه بتوده يیاصلی اين جنبش 

  .دنبال مردم حرکت کرده، تنھا برای کنترل اراده مردم تالش ميکننده معترض قرار گرفته، ب

ويژه در ه چه بيشتر در جامعه است، نيات سرکوبگرانه خود را برژيم اسالمی که در سودای اعمال اختناق ھر

 نفر از فعالين ١٠٠از يک طرف، نزديک به . نمايش گذاشته  آذر، در اشکالی متناقض ب١۶روزھای پيش از 

دانشجويی در سراسر کشور بازداشت شدند؛ و احکام تعليق، و احضار دانشجويان به دفاتر تھديد در دانشگاھھا، از 

 اندازه رايج آن گذشت؛ از سوی ديگر، فرماندھان سرکوبگران، به انواع حيله ھا، برای جلوگيری از تجمعات حد و

ًبرخی از سران جانيان خيابانی، اساسا امکان ھر گونه تظاھراتی را منکر شده، . ، توسل جستندتوده يیدانشجويی و 

 بعضی ديگر از دادن گل به دانشجويان صحبت ! آذر روز دانشجواست، و خبری ھم نخواھد شد١۶: اعالم کردند

. ًواقع بين ترين آنھا، نسبت به انجام ھر گونه تظاھراتی و فرياد ھر شعاری عليه رژيم، شديدا ھشدار دادند. کردند

  .توده دانشجويان اما، گوش شنوايی برای شنيدن چنين مھمالتی نداشته، راه خود را رفتند
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اکثريتی " ويژه در طيف ه ًح طلبان، عمدتا عناصر حريص و درجه دوم آنھا، بدر ھمين حال، تالش افراطی اصال

عدم " از رشد عمل انقالبی، تحت پوشش  اسالمی ھا، از ھفته ھا پيش، بر جلوگيری-، نھضت آزادی و ملی"ھا 

 ، متمرکز گشته بود؛ بسياری از عناصر اين گروھھا، جز ھمين موضوع، چيز ديگری نمی نويسند و"خشونت

ً، شده، علنا از "جبھه جمھوری اسالمی ايران" حتا، در کمال وقاحت، خواھان تشکيل افرادی در اين طيف! نميگويند

توده لحاظ سياسی چنان نابينا شده اند، که خيل تظاھراتھای ه آنھا ب. ارتجاعی ترين جناح باندھای حاکم، حمايت کردند

نتی خود را نديده، تازه به فراست تحکيم رژيم جانی اسالمی، لع" جمھوری اسالمی"يی برای به گور سپردن ھمان 

  . با بھره گيری از مبارزات مردم، افتاده اند

تالشھای دسته جات باال، فقط به کند شدن سرعت پيشروی جنبش منتھی نخواھد شد، بلکه خالف تصور، نتايج عکس 

اين جريانات که نه . ده و زودرس را افزايش ميدھددنبال آورده، حتی احتمال بروز قيامھای مسلحانه پراکنه آن را ب

درکی از سياست در معنای عمومی آن، و نه در مفھوم روندھای انقالبی دارند، با توسل به انبوه رسانه ھای داخلی 

  . و خارجی، خيانت بزرگ گذشته خود را، امروز در شکل ديگری تکرار ميکنند

 ٣٠ ميليونی و تحت استعمار دھه ۴٠٠دارند و ايران کنونی، ھندوستان  در ايران، قانون خود را توده يیمبارزات 

جريانات ارتجاعی در باال، در ھر بحثی پيرامون سوسياليسم، عدم امکان تحقق آن را از ديد . قرن گذشته نيست

قتی بحث از اما و. خود، با ارجاع به ويژگيھای ملی و مخالفت با انتقال شرايط روسيه قديم به کشور، توجيه ميکنند

شرايط توسعه مبارزات انقالبی در ايران است، نحوه و شرايط پيشروی آن را به جنبش استقالل طلبانه ھندوستان 

ًاين گروھھا و افراد، عمدا چشم بر تاريخ سياسی اين جامعه .  سال قبل و با وجود تفاوتھای بيشمار، پيوند ميزنند٨٠

اھی، روند رشد يک جنبش انقالبی را، از طريق بند و بستھای پشت پرده طور دلبخوه بسته، تصور ميکنند، ميتوان ب

  .در خارج و يا مقاله نويسی در اينترنت، رقم زد

آنچه در برابر چشمان مردم جريان دارد، يک انقالب است، و انقالب ھم قانون و قانونمندی خاص خود را داشته، 

راه ديگری در پيش پای . ير يا زود، در اين انقالب شرکت کنندتوده مردم ناچارند، د.  مستقل از اراده ھمگان است

شيوه " جامعه وجود ندارد؛ از آنجا که، تناقضاتی که مردم و زندگی اجتماعی آنھا را احاطه کرده اند، ديگر به 

 و از اين رو، کشور در يک بن بست بی چشم انداز قرار گرفته، فشار تضادھا، از ھمه نوع. حل نميشوند" معمولی

اينکه، روشنفکر بدبخت و پوک . از ھمه گوشه ھای جامعه، مردم را به در پيش گرفتن راه حل انقالبی، سوق ميدھد

و ھنوز اسير دوران کورش و داريوش و محمد و علی، چه ميکند و چه مينويسد، در پيدايش اين تحول کالن 

ًس و ھر چيزی، مداوما پايه ھای شرايط حاکم را بدون توجه به ھر ک" موش کور تاريخ ".اجتماعی نقشی ايفا نميکند

آرام و خونسرد ميجود و ميجود، و اکثريت مردم، تنھا با آوار شدن اوضاع بر سرشان، از منطق زندگی در شرايط 

  .انقالبی سر در می آورند

 به توقف آن اگر جامعه به گردونه يک روند انقالبی کشيده شود، که ھم اينک وجود دارد، ديگر ھيچ قدرتی قادر

خالف ادعاھای جنايتکارانه سلطنت طلبان در خارج، رژيم پھلوی ھمه ابزارھا و اشکال سرکوب را که در . نيست

ه سرنگونی آن نه ب. کار گرفته منظور ادامه بقاء خود در دسترس داشت، به چھارچوب شرايط موجوديت آن، و ب

ه  بلکه تنھا و تنھا، ب- تحصيل کردگان ليبرال ادعا ميکنند آنطور که اين-و کمتر قتل عام کردن" شل گرفتن"دليل 

اگر يک رژيم ارتجاعی، ھنوز در سطحی، دارای ظرفيتھايی برای ! دليل ناتوانی آن از مقابله با انقالب بود و الغير

 فيتھای سياسی، اقتصادی وظر. بقاء خود باشد، شروع يک انقالب مشکل، و پيروزی آن ھم، بسيار مشکل تر است

  ی، که اين رژيم جانی قادر شود، به آنھا تکيه کند، کدامند؟ فرھنگي
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، در فکر، سياست، -  و نه ليبرالھای شاغل در شرکتھای خارجی مقيم ايران-اگر نيروی آگاه يعنی دانشجويان 

کاھش سازماندھی و عمل، از موضع انقالبی رفتار نکنند، اين سھل گيری و ساده انديشی، قدرت تخريب انقالب را 

نخواھد داد، بلکه قدرت تخريب آن را ويرانگرانه و غيرقابل کنترل خواھد ساخت، چه از طريق يک شورش 

 کدام بھتر است؟ انقالبی که درک شده، به آن فکر افسارگسيخته و سراسری، و چه از طريق نقش عامل خارجی؛

ناگھان زبانه کشيده، ھمه چيز را ه شده، پيشاپيش و قدم به قدم سازماندھی گشته، و به سرانجام برسد؟ و يا آتشی که ب

موقع به عمل انقالبی روی می آوردند، سرنوشت ه ويژه قشر آگاه آن، به خاکستر کند؟ آيا اگر مردم عراق، ب

ًشان بھتر نمی بود؟ مطمئنا آنھا قادر ميشدند، از بخش اعظم فاجعه ای که بر سرشان نازل گشت، جلوگيری امروز

  .کنند

 دموکراتيک کنونی، در مسير قدرتگيری و پيروزی جريان می يابد، و يا کشور -در ايران امروز، يا انقالب راديکال

ار و يکسره ارتجاعی است، که گويا، راه سومی ھم شدت زيانبه در سراشيب نابودی قرار ميگيرد؛ اين تصوری ب

آنھا با اين شيوه .  سال است که خود صليب خود را، بر باالی تپه ميکشند١٠٠وجود دارد؛ مدافعين چنين افکاری، 

  . بدوی فکر و فعاليت سياسی، زندگی چندين نسل از مردم ايران را تباه کرده اند

کن است، بسيار سريع تر از آنکه ھر کسی فکر ميکند، به لحظات بلوغ نزديک ھر دو روند انقالبی و نابودکننده، مم

 که ديگر راه پس و پيش نخواھد - ناگھان ھمه چيز را در خود بلعيده، جامعه را در آستانه يک تحول کوره شده، ب

آن را باور  که اکثريت مردم جھان در دوره خود، -بھترين شاھد واقعی بودن چنين احتمالی.  قرار دھند- داشت

 حمله ناگھانی ارتش عراق به کويت، تجاوز ارتشھای امپرياليستی به يوگوسالوی، افغانستان و عراق، سپس -نداشتند

حمله ارتش گرجستان به ابخازستان در شب افتتاح بازيھای بين المللی المپيک در پکن، دخالت فوری روسيه در اين 

 زندگی حاله ھمه اين حوادث سرنوشت ساز و مضر ب.  گرجستان بودجنگ، و جدايی کامل دو منطقه نيمه مستقل از

ليون انسان، در شرايطی اتفاق افتادند، که شبه روشنفکران احمق، شياد و شکم سير و فرصت طلب، و انبوه دھھا م

، غيرحساس ساختن و خواب کردن "سبز" شاغلين صنعت عبارت پردازی، ھنوز مشغول نشخوار کردن تحليلھای 

  . ١* بودندجامعه

تحت سلطه باند تروريست و وحشی حاکم، سازمان اجتماعی کالسيک بورژوايی جامعه ايران، سست گشته، به لحاظ 

اين تحول غيرقابل . سياسی، فرھنگی و حقوقی، به محيطی نظير عربستان دوره بدويت شباھت پيدا کرده است

ويژه ه  ساله، بی حقوق سازی مطلق مردم، ب٨ه ، جنگ جنايتکاران۶٠تصور و ھولناک، از طريق حمام خون دھه 

اين وضعيت، موجب تضعيف پيوندھای ملی ايجاد . وقوع پيوسته استه زنان، و سلطه افراطی يک رژيم مذھبی ب

شده از طريق انقالب مشروطيت و جنبشھای انقالبی متعدد، شيوع بی تفاوتی سياسی، و کم عالقگی مردم به 

  . سرنوشت جامعه گرديده است

طور روزمره درگير سرکوب سياسی و تحقير شخصی و فرھنگی، زندگی ه اکثريت بزرگی از جمعيت کشور، ب

زير خط فقر، عدم دريافت دستمزدھا، سرگردانی، بيکاری و بيسوادی، نااميدی و افسردگی، دروغ و رياکاری و 

اکز قضايی، فحشاء و مواد مخدر، فريب خوردن، اعدام و قتل و عزاداری، تحمل زندان و رفت و آمد مداوم به مر

م ھولناک، راھی برای ارضاء نيازھای طبيعی انسانی، و تحمل فشار عصبی و بيماريھای روحی ناشی  جرايوقوع

 سياسی قومی، جدايی طلبانه و گريز از مرکز را ھم ھای حلبه اين وضعيت، راه . از شرايط جھنمی حاکم ھستند

ز و ھر لحظه در مقابل چشمان ھمگان است، از عوامل تسريع کننده بروز حقايق باال، که ھر رو. اضافه کنيد

به ھمه اين تبھکاريھا اگر از طرف ديگر، تبليغات . تحوالت سياسی زيانبار، و چه بسا نابود کننده در کشور ھستند
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 -ه يیتودضدانقالبی، ضدکمونيستی و بی اعتنايی به سرنوشت جامعه، توسط سلطنت طلبان و ليبرالھا، طيف 

 تاکنون را اضافه کنيم، از عمق فالکت سياسی جامعه و ۶٠ اسالمی ھا، طی دھه - اکثريتی، اصالح طلبان، و ملی

اين دسته جات خيانتکار، شور و . فقدان يک آلترناتيو پيشرو در ذھن انسانھا، ھر چه بيشتر مطلع خواھيم گشت

ادر به جايگزينی آن با ھيچ پديده انسانی و مثبتی نگشتند؛ از مبارزه و آرمانخواھی را در اين جامعه دفن کردند، اما ق

  .آنجا که جايگزين ديگری وجود نداشت، و آنھا خود، نيروی چنين تغييراتی نبودند

در چنين . اوضاع توصيف شده در باال، بدترين شرايط ممکن، برای ايران و ھر کشوری، در جھان حاضر است

، محافظه کارانه عمل "عدم خشونت" ل در اوضاع ترسيده، و تحت عنوان وضعيتی، ھر چه مردم از دخالت فعا

، اين حالت. طور غيرقابل برگشتی تضعيف ميگردده کنند، توان جامعه در به سرانجام رساندن يک تحول انقالبی، ب

عی از ھر حل ارتجاھای بر زمينه چنين شرايطی، راه . ثيرگذاری جنبشھای اعتراضی را کند خواھد ساختلبه تيز تا

ويژه از خارج، دست باال را کسب کرده، سرنوشت مردم فرسوده و کشور درمانده را، در معرض بروز ه نوعی و ب

  .خطرات غيرقابل پيش بينی و جبران ناپذيری، قرار خواھد داد

 ------------------------------------   

  توضيحات

غرب :  طی مصاحبه ای با يک مجله آلمانی ادعا ميکرد٩٠يوگوسالوی، در دھه " مشھور"  يکی از ھنرمندان -١*

دليل اين اقدام روسيه ھم اين است . به يوگوسالوی حمله نخواھد کرد، چون روسيه بالفاصله وارد جنگ خواھد شد

. يوگوسالوی خيلی مھم است: او ھمچينن ادعا ميکرد! که مردم يوگوسالوی و روسيه، ھر دو از نژاد اسالو ھستند

 که يک حادثه ترور در آن در اوائل قرن بيستم، باعث شروع جنگ جھانی اول شد و اگر اينبار به اين کشور از آنجا

البته اکثريت روشنفکران ايرانی،  اگر پرت تر از او نباشند، !! حمله شود، اين باعث بروز جنگ جھانی سوم ميشود

  .بھتر از او نيستند

 بين المللی بغداد را تصرف کرده، در حال پيشروی به سوی مرکز شھر در حاليکه نيروھای آمريکايی حتی فرودگاه

بودند، وزير تبليغات رژيم صدام حسين در مقابل دوربينھای تلويزيونی ايستاده، آن را تبليغات دروغ معرفی کرده، 

ن، نبايد جامعه ايرا! خبر از خودکشی ھای گروھی سربازان آمريکايی، و پيروزی قريب الوقوع ارتش عراق ميداد

تا به اين درجه بی اطالعی و خودفريبی از اوضاع حساس داخلی و خارجی کشانده شود؛ در حاليکه، اکثريت قريب 

 روی به اتفاق جريانات ضدانقالبی و ضدکمونيست در داخل و خارج، با شدت و حدت بيسابقه ای، به ھمين فعاليت

 مستقل و انقالبی بازداشته، به اميد کسب مقام و موقعيتی در  از فکر کردن به راه حلآورده، مردم را از توسل، حتا

  .کردن مبارزات مردم مشغول ھستند" سبز " آينده خود، به " دولت اميد " 

com.blogspot.shoraie-j.www   com.blogspot.shoraii-j.www آرشيو    

com.blogspot.radikaldemokratik.www   de.yahoo@50pouyane  

  ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

  


