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 Political سياسی

  
  اکبر تک دھقان

  ٢٠٠٩ دسامبر ٢٨ -١٣٨٨ دی ٧

  

  !ورود جامعه به وضعيت انقالبی
  

  

مسلحانه توده ای، راه کشور ھم اينک به وضعيت انقالبی گام گذاشته، جز تدارک اعتصاب عمومی سراسری و قيام 

  . ديگری در برابر جامعه، قرار ندارد

 دی در تھران و ۶ويژه ه ، و ب]جدی[ دی۵ در قم، ]قوس[ آذر٣٠مردم ايران طی راھپيماييھای بزرگی در روزھای 

 به ءسرکوبگران با تمام قوا. چندين شھر بزرگ و متوسط، دست به مبارزه رويارو عليه رژيم فاشيستی حاکم زدند

رغم ناتوانی محض  علی. رتاب گاز اشک آور و ضرب و شتم مردم، و شليک مستقيم به سوی مردم متوسل شدندپ

 نفر از تظاھر کنندگان را در تھران، تبريز ١۵دسته جات سرکوب در برابر تظاھرکنندگان، جانيان خامنه ای حداقل 

 نفر نيز بازداشت ١١٠٠خمی گشته، بيش از بر اساس آمارھای علنی شده، صدھا نفر ز. و شيراز به قتل رساندند

  .شده اند

ً آذر به بعد، تقريبا ھر روزه ادامه يافته، طی ١۶مبارزات مردم عليه سلطه گری ضدانسانی رژيم اسالمی، از وقايع 

 ماه اعتالء ۶اين مرحله، که از پی .  دی، به مرحله کيفی جديدی گام گذارد۶ و ۵ آذر، ٣٠مدتی کوتاه در روزھای 

حکومت اسالمی ديگر قادر به . نقالبی سر بر آورد، ايستگاه آخر برای ھر دو طرف اين تقابل سرنوشت ساز استا

مردم ھم شجاعانه به پيش رفته، حتی با درگيری تن به . سرکوب تظاھرات خيابانی، به شيوه بيرحمانه تاکنونی نيست

عالم کردند، که ھدف آنھا سرنگونی فوری رژيم مردم بدون ھيچ ابھامی ا. تن، سرکوبگران را به عقب ميرانند

سوی نبرد ه اين مشخصه اصلی شرايط کنونی است، و طرفين را به طور اجتناب ناپذيری، ب. اسالمی است و الغير

 دی، نه يک قيام در معنای کالسيک آن، اما دارای برخی خصوصيات يک قيام ۶حرکت کوبنده . آخر سوق ميدھد

ی است بر اينکه، توده مردم بيش از گذشته، به تسويه حساب با رژيم اسالمی فکر کرده، اين شاھد. توده ای بود

  .ديگر حوصله ای برای نصايح مشفقانه کسی ندارند
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تاکتيک . مبارزات خيابانی گسترده در تھران و چندين شھر کشور، ھمه نيروی سرکوب رژيم را به خيابان کشاند

در . اده در خيابان، و جلوگيری از شکل گيری ھرگونه تجمع بزرگ بودسرکوب واحدھای نظامی، حضور فوق الع

ًصورتی که از ساعاتی پيش از ظھر، مردم مداوما به ھم رسيده، واحدھای سرکوب را به عقب رانده، بعضا در  ً

م، که دستگاه سرکوب حکومت اسالمی، قادر به حفظ  آرايش منظ. گوشه ای در تله انداخته، آنھا را خلع سالح کردند

از اين رو پس از آغاز تظاھرات گسترده خيابانی، ھرج و مرج و . سرکوب توده ھای معترض را عملی سازد نبود

رغم تيراندازی مستقيم به ميان جمعيت، از تسلط بر تظاھرکنندگان عاجز  فرار و گسيختگی بر آنھا غلبه کرده، علی

.  قرار نداشتھايم فاشيستی اسالمی، ديگر در کنترل کامل آنشھر تھران  برای اولين بار پس از استقرار رژ. ماندند

ًدستگيريھای وسيع، عمدتا در خيابانھای حاشيه ای و خلوت، در انتھای راھپيمايی و يا ساعات و روز پس از خاتمه 

  .تظاھرات، در خانه و محل کار رخ داده است

سرکوب آن، بلکه ھمچنين از بالتکليفی و ناتوانی حکومت اسالمی از تسلط بر مردم، نه فقط از کاھش قدرت 

در کانون اصلی قدرت، يعنی رھبر، رئيس جمھور، مجلس، . سردرگمی رأس ھرم سياسی رژيم، ناشی شده است

کارگيری سرکوب ه قوه قضائيه، سپاه پاسداران، ارتش اسالمی و دالالن بزرگ بازار تھران، انسجام الزم برای ب

طور قابل درکی، شکست فوری اين سياست، ه دليل اصلی آن ب.  وجود ندارد۶٠دھه فوق العاده، از نوع حمام خون 

 سرکوبگران، ميتواند به در چنين حالتی، اقدام مسلحانه مردم عليه. و حتمی شدن وقوع قيام مسلحانه مردم خواھد بود

از اين رو، رژيم اسالمی . فاصله کوتاھی شروع شده، تا پايان سرنگونی حکومت اسالمی، بی وقفه ادامه پيدا کند

؟ صرفنظر "!آشتی ملی" حاضر نيست، از فرصتھای باقی مانده، نظير سازش با اصالح طلبان و دست يافتن به 

 که -  اينکه، جناح ميانی رژيم، يعنی رفسنجانی، رضايی و الريجانی ويژهه ب. کرده، و دست به ريسک آخر بزند

ً حتی اگر ظاھرا برای -  ، نميتواند با اين سياست ھمراھی کند- قدرتمندترين جناح در نظام اداری و اقتصادی است

اح، نماينده برای طبقه سرمايه دار ايران، که ھمين جن. معتقد باشد" قانون شکنان" ، به برخورد با "نظام" بقاء 

  . در رژيم اسالمی، قابل تصور نيست" اصالح امور" جز ه حقيقی آن بوده و ھست، ديگر راھی ب

عدم توانايی سرکوب قطعی در شرايط کنونی، منجر به تشديد مبارزات توده ای شده، ممکن است، عقب نشينی پشت 

می، به فقدان قدرت واقعی آن برای وضعيت شکننده حکومت اسال. عقب نشينی را به رژيم اسالمی، تحميل کند

 و شداد، حتی ظتھاجم سرنوشت ساز مربوط بوده، آن را نمی تواند، با عربده کشيھای پوچ و اطالعيه ھای غال

 نظامی سنگين و يلهحکومت اسالمی، ھم اينک صدھا ھزار وس. دستگيريھای بسيار گسترده کنونی، جبران سازد

اما اگر اين نيروی عظيم، اميدی به حفظ .  آماده به خدمت، در اختيار داردسبک و چندين صدھزار نيروی مسلح و

اين درست حالتی است، . رژيم نداشته، از آينده خود نگران باشد، قادر به ايجاد اراده واحدی عليه مردم نخواھد بود

ح کل رژيم، که دو فروپاشی شرايط ايجاد اراده واحد در سط. که ھم اينک وجود داشته، پيوسته گسترش می يابد

 ماه ۶جناح اصالح طلبان و جناح ميانی  را کامل و يا نيمه تمام، از جناح بسيج و خامنه ای جدا ساخته است، حداقل 

  .است که وجود دارد

ًدر فرارويی شرايط اعتالء انقالبی رشد يابنده تاکنونی به وضعيت انقالبی، حادثه ای ظاھرا کم اھميت نيز، نقشی 

 دی، در دو ١ کرده و آن، تھاجم شجاعانه مردم سيرجان به تخت و تير و چوبه دار در روز ءصور ايفابيش از حد ت

ًاين اولين تھاجم نسبتا موفق مردم به دژخيمان رژيم محسوب شده، از خصلت قيام . مرحله صبح و عصر است

. ور و تحقير را به نمايش گذاشت سال تر٣٠مسلحانه برخوردار بوده، و ابراز وجود قھرآميز توده تحت ستم، عليه 

آنھا، با . دفعات در خيابانھا حضور يافته، به انتظار خيزش مردم شھرستانھا نشسته بودنده  ماه ب۶مردم تھران، طی 
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مشاھده اين تالش جسورانه مردم سيرجان، خود را در راه پيموده شده، ھر چه بيشتر محق يافته، راھپيماييھای 

  . ه صحنه مقابله با جانيان ولی فقيه، مبدل ساختند دی را، ب۶ و ۵روزھای 

سر بر آوردن وضعيت انقالبی، در شرايطی رخ ميدھد، که طبقه کارگر ايران، نه فقط دارای صف مستقل و اراده 

صدمات سنگين به نيروی گسترده چپ . سياسی واحدی نيست، بلکه از حداقلی از تشکل صنفی نيز محروم است

و " کمونيست"  تحت پوشش -و رژيم اسالمی، و سپس غلبه محافل صنفی " اکثريت "  توده، انقالبی از سوی حزب

 سال، ويرانه ای شرم آور، از سطح و ميزان رشد سياسی و صنفی طبقه کارگر، بر جای گذاشته ٣٠ طی -"کارگر" 

توده .  چشم دوخترھبری کننده انقالب کنونی،" حزب"مثابه ه از اين رو، بايد به نقش دانشجويان، ب. است

دانشجويان ناچارند، طی تماسھای فردی و گروھی فشرده با توده کارگران، آنھا را به ورود به عرصه تغيير و 

  .تحوالت سياسی، قبل از ھمه، انجام وظايف ملی و شھروندی در قبال جامعه، ترغيب نمايند

       

 

  

  
 
  


