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 ]عقرب[هِ از عزيمت خيزش آبانمائیھا آموخته
ِبان نظام کنونی را مورد مخاطب قرار  مراق]عقرب[آبانماه تری، در ِرفته در گرد نوين ِغلظت سياسی جامعۀ ايران رفته

ھای  سوئی با جوشش عملی جوانان با سرکردگان نظام جمھوری اسالمی، يادآور و ھم - سياسی ئیرودررو. داده است

ِمانند اعتراضات پيشين، فاقده گير آبانماه ب ُتر بوده و اگرچه، خيزش ھمه ھای قبل دھه مبارزاتی ھای الزمه و بايسته  ثمره ِ

، ه آورندۀ تجارب گرانبھاشود گفت ک قطع می طوره ُاش بوده است، ولی و ب ِپيرامون کسب مطالبات ديرينه

در ھر صورت و . باشد بندان ايران می تر به حاکمان و قداره تازه خصوص اعالن جدلیه آوردھای غنی و ب دست

ھای اعتراضی ايران در بطن خود، از  رژيم جمھوری اسالمی بر مسند قدرت، جنبش ِرغم تسلط مجدد سردمداران علی

باشند که  می ُھا، ايستادگی و مقاومت برخوردار ھا، شکست نشينی ھا، عقب چون ضعف گوناگون و وافری ھم ھای آموزه

ی و جوانان را به سمت واالتری ئ کارگری، توده ِھای اعتراضی آتی تواند خيزش و جنبش ھا، می ِتوجه و دقت آنی بدان

   .رھنمون سازد

ِدرست پندارھا بر آن است که کنش و واکنش سياسی دو سویب ِ ُ ، -ھا  ھا و پائينی العمل باالئی  يعنی عمل و عکس- جامعه  ُ

ُسران رژيم جمھوری اسالمی پر تب و تاب، ناآرام و پرسروصدا بوده است ِاز آغاز بر سر کار گماری ُ  طور مثاله ب. ُ

 زنان و دختران تحت گر به ھای سرکوب ِجامعه در آغازۀ حاکميت سران رژيم جمھوری اسالمی، شاھد تعرض ارگان

ِمانده؛ تعرض  ھای ارتجاعی و عقب در برابر سياست دنباله پايداری آنانه و ب" يا روسری، يا توسری"نوان ع
 ديدگان در برابر نيروھای صحرا و نبرد قھرمانانۀ ستم ُديدۀ کردستان و ترکمن ستم ھای سازمانيافته و مسلحانه به خلق

مخوف و به تبع  ھای چال ِبارز و مخالف در درون سياهمسلح نظام؛ ھجوم ددمنشانه به ھزاران زندانی کمونيست، م

در پی و تحميل قوانين ضد کارگری، به  گران و جالدان؛ يورش پی مقاومت و ايستادگی زندانيان در برابر شکنجه

ھای شغلی و  ًدولت و متعاقبا اعتراض و اعتصاب آنان، در برابر ناامنی ھای وابسته به کارگران توسط نھادھا و ارگان

 ھای ھا پيرامون سياست ِن شده؛ اعتصابات و اعتراضات دانشجويان در درون دانشگاهييتع مزدھای عدم پرداخت دست

دانشجوئی و غيره، حکايت از  مداران و ديگر نھادھای ضد ھای تحصيلی توسط قدرت گرانه و ديگر محدويت سرکوب

ن مناسبات و ا، دانشجويان و جوانان، نسبت به مدافعزنان ی،ئ ھای اعتراضی کارگری و توده قراری و پويائی جنبش بی

  .بر ايران دارد سيستم امپرياليستی نظام حاکم
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ِپر واضح است که دليل و بروز چنين رخدادھای مبارزاتی، يعنی چون آبانماه، مربوط  ی ھمھای اعتراضي بالندگی جنبش ُ

ھا انسان  ھای بديھی ميليون می، در قبال خواستسردمداران رژيم جمھوری اسال گرانۀ ھای سرکوب به اتخاذ سياست

را در  ھای رفاھی، اجتماعی و سياسی نظام حاکم بر ايران، ظلم، ستم، تبعيض و نابرابری. است ديده دردمند و آسيب

شونت تر خ به عبارت دقيق. گردانده است بندھا و خشونت، بر پھنۀ جامعه حاکمھم توأم با بگير و ب سابقه و آن ابعادی بی

ُ کشته ١۵٠٠بيش از . رژيم جمھوری اسالمی تبديل گشته است ِدر درون جامعه نھادينه و به يگانه سياست سردمداران

انسان  ھا آميز ميليون ھای مسالمت ِکار سران حکومت نسبت به خواست بازگوکنندۀ جايگاه راه در تظاھرات آبانماه امسال،

. داری محفوظ بماند سرمايه ُ کرد و زد و کشت تا حاکميت و سيستم طبقۀنظام جمھوری اسالمی دستگير. رنجديده است

کارگيری سالح، نظام وامانده ه و خشونت است و بدون ب ِش، زبان زورت که جمھوری اسالمی زبان و منطقدودلی نيس

ُطور يقين روزی از صفحات تاريخ سياسی سران حکومت، بدور از خون به. باشد ِو نظام فاقد حيات می ريزی و   و خونِ

سران حکومت  شوربختانه. ديده و محروم نيست ھای ستم کشان و ديگر توده از تعرض به معيشت کارگران، زحمت ُبدور

. باشد ھا ناممکن می ِکه توضيح دقيق آن اند ھای اعتراضی گرفته ناپذيری از جنبش ھای بس سنگين و جبران تاکنون ھزينه

اند؛ ھزاران کارگر  شان ن دنبال فرزنداه ھای متفاوت کشور ب ُگورستان اغديده درنزديک به چھار دھه ھزاران مادر د

 را شان ِخواھی صاحبان توليدی و کارفرمايان به تباھی کامل رفته است و صدھا تن ديگر، جان زياده شان در اثر زندگی

ِھم در مدارس فاقد  و آن آموز  دانشھا ِاند؛ بدن نحيف ده داران از دست داده انگاری کارخانه مباالتی و سھل در اثر بی
  .  دردناک نيستفجايعو  دست جنايات ُميان کسی پاسخگوی اين  و در اين استاندارد سوخت

ساز زورگويان و استثمارگران تاب نخواھد  دست بتيبار و ھزاران مص معلوم است که جامعه در برابر اعمال جنايت

ً و متعاقبا نجشّد؛ معلوم است که نظام طبقاتی حاکم بر ايران، مولد تطلبي را به مصاف خواھد ن اصلی آناآورد و مسبب

ن آن اامپرياليستی با مدافع کشان، جوانان و قربانيان نظام  کارگران، زحمتئیمقاومت و نيز مقابلۀ رودررو توليدگر

دليل ھم نيست که  ين بیُحاکمان بدور شده است و اضافه بر ا بخواۀ ِبی دليل نيست که جامعه از آرامش دل. ُخواھد بود

انسان  ھا ھای اعتراضی و واخواھی ميليون توبره داشته و دارد به ميدان کشانده است تا جنبش چه را که در نظام، ھر آن

ِسی و يک استان کشور در آبانماه، نمونۀ  ِسابقۀ مردم و جوانان بيست و نه استان، از جدال بی. رنجديده را به عقب راند
ِ تنفر قربانيان نظامگويای انزجار و روزھا جامعه در ابعادی ديگر شاھد آن  ست که اين امپرياليستی و رنجديدگانی ِ

ُو بار ديگر و پر  گيرد خود میه تری ب تر و راديکال شکل تازهسازی که  امان و سرنوشت و رودرروئی بی باشد؛ جدال می

ِگيرتر، دھل پايانی رژيم وابستۀ جمھ سر و صداتر و ھمه ِ   .اسالمی را خواھد نواخت وریُ

و "  مدنی "ھای  مبنی بر ادامۀ جنبش- سرمايه  خواران ھای مناديان و جيره گوئی خالف اراجيف و ياوهبه ھر حال و 

اند و بارھا و بارھا و به  ِماندگاری سران رژيم بر اريکۀ قدرت گرفته ِ، مردم تصميم خود را بر سر عدم-آميز  مسالمت

. اند کرده ھا و قوانين نوشته شدۀ جانيان بشريت اعالم نظر سياسی و عملی خود را نسبت به سياست ،اشکال متفاوت

ھا کارگر و جوان  ُنارضايتی گستردۀ ميليون  و سو ِ فضای سياسی بستۀ سران حکومت به جامعه از يکهِتحميل چھار دھ

گمان   بنيادی دو سوی متضاد از ھم است که بینجش تِديگر، نشان از از سوی ھای موجود عدالتی در پھنۀ ايران عليۀ بی

تر  ِدردمندان، اعالن علنی و تازه ھای پايمال شدۀ ِھا، بساکه بيان چندين بارۀ خواسته نمونه آبانماه، نه از تک اعتراضات

ِتجسم تصفيه حساب سياسی نھائی، با جرثومه مبارزاتی جوانان و محرومان به حاکمان ايران، و نيز ساد و تباھی ھای ف ِ

   .از اريکۀ قدرت است

ُدر حقيقت سران نظام بدرستی پی برده اند،  ُکه پی برده  اينًدر تقابل با آنان قرار گرفته است و مضافاً اند که جامعه تماما ُ

موئی بند شده  شان به تار که ماندگاری يعنی اين. شان بيشتر و بيشتر شده است مداری سياسی و حکومت ِميزان فروريزی
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 هپيرامون مرگ قاسم سليمانی، فضای جامع ُرغم سازمان دادن ارکسترھای عزاداری و مذھبی، که علی است؛ يعنی اين

که مردم و جوانان تصميم سياسی خود  تر شده است؛ يعنی اين ناامن و ناامن شان، ھای متفاوت برای حاکمان و دار و دسته

ھم با  امپرياليسم و آن مداران جانی و وابسته به ِۀ حکومت، حکومتاند و خواھان ادام سران حکومت گرفته را نسبت به

ُسردمداران رژيم، کامال فاقد کاربرد در ميان توده ھای ھا و توطئه که دسيسه ھر ظاھر و رنگی نيستند؛ يعنی اين ِ ھای  ً

 تھران، يزد، کرمانشاه،ھم در چندين شھر ايران از جمله  اعتراضات چند روزۀ اخير و آن .رنجديده و جوانان شده است

ھا انسان دردمند و  ھای ميليون خواسته ، نشانۀ افکار و-سليمانی " سوگواری "ويژه در حول و حوشه  و ب- بابل و غيره 

   .شان رسيده است لب شان از دست سران حکومت به ست که جان جوانانی

ھای سياسی  برداری شان، بھره  برون مرزیِنظامی" سردار "تر از مرگ مدت طوالنیه ُقرار بر اين بود که سران رژيم ب

ديگر فضای سکوت و  پيشه، بار يکی از فرماندھان جنايت" ِسوگواری "ُبر آن بودند تا در فضای کنند؛ به خيال خود

ُرعب و وحشت بعد از تظاھرات گستردۀ آبانماه در سرتاسر جامعه را حاکم که، قرار بر اين  ّگردانند؛ اما غافل از آن ِ

سو با  ھای ديرينۀشان پس کشند و ھم جوانان، از طرح مطالبات و خواسته ھای اعتراضی و  است که جنبشُنبوده

سازمانداده شدۀ نظام،  ِبه اين علت که سوگواری. نشينندچون قاسم سليمانی ب  جانيانی ھمنظام، به سوگِ ھای سران سياست

تجمعات مردمی، از دو جنس متضاد  تظاھرات و اندازی  راهچنين ِبا برگزاری گراميداشت جانباختگان راه رھائی و ھم

ھای اعتراضی سر دراز دارند و حاضر به  اند که جنبش سران حکومت دريافتهً انصافا. ست اند که يکی نافی ديگری از ھم

، عناصر امپرياليستی ھای ھا و انتخاب مسير خودساختۀ دولت به سکوت و يا حاضر به تن دادن به دسيسه معامله، حاضر

ُبيش از اين در درون جامعه بوده است و در مقابل  نظام در انتظار آرامش. ھای وابستۀشان نيستند و ديگر دار و دسته ِ
 ِتر جنبش چرا که قبل. کوتاه، جواب خود را به حاميان و به مناديان سرمايه داده است جامعۀ ناآرام، در مدت زمانی

است و بدون کمترين شک و  ُير و پيشروندۀ خود را در سرتاسر جامعه کوبيدهگ ُاعتراضی آبانماه، مھر مخالفت ھمه

ھا و   دستهئیھای عملی و رويارو گری منوط به دخالت ھا، خيزی آن، منوط به کنار زدن ضعف ترديدی، رشد و حاصل

ھای  ازات جنبشموه ھم ب  و آن- گر رژيم  ھای مسلح و سرکوب کمونيستی با ارگان فکری و تجمعات سازمانيافتۀ روشن

، بدون -سياسی   با ھر ميزان آگاھی و دانش- ی ئ ھای اعتراضی کارگری و توده جنبشبه اين علت که . است - اعتراضی 

کمونيستی، به اھداف لگدمال شدۀ خود دست نخواھند  ِھدايت و پشتيبانی عملی عناصر و نيروھای سازمانيافته و مسلح

ِاعتراضی گستردۀ آبانماه، در بستر چنين سياستی، يعنی در انتخاب سياست  ایھ بنابراين ثمره و عزيمت جوشش. يافت ُ ِ
قدم، زمينۀ  قدم به  نيروھای مسلح به ثمر خواھد نشست وهھای محروم علي ن طبقۀ کارگر و ديگر تودهامدافع نظامی

ن جامعه، کارگران،  کرات و به دفعات گوناگودر حقيقت به. مداران ايران را فراھم خواھد کرد فروپاشی حکومت

 ھای حاکم بر مندی ِھا و اعمال مختص به قانون قربانيان نظام امپرياليستی، خواستکشان، زنان، جوانان و باالخره  زحمت

گر و عناصر رنگ وارنگ نظام  سرکوب ھای اند و با تمام وجود، آمادۀ پس زدن تمامی دم و دستگاه جامعه را اعالم کرده

چون ديماه نود و شش، و آبانماه نود و   ھمئیھا نيازمند استفاده از فرصت ديده، ھای صدمه  جنبشپس. اند جمھوری اسالمی

کشان  کارگران، زحمت ھا، بر عھدۀ ھمۀ مدعيان منافع و آشکار است که رسالت و استفادۀ مثمرثمر از آن باشد ھشت می

ويژه ه ھا و ب ن جامعه و تماس ممتد با تودهدرو با اين اوصاف حضور در. ديده و محروم است ھای ستم و ديگر توده

گر رژيم جمھوری  ھای سرکوب ھا صدمه زدن به نھادھا و ارگان بر ھمۀ اين سازماندادن اعتراضات کارگری، و مازاد

ِجايگاه  گام، نظام را به  مبارزاتی را دو چندان خواھد کرد و گام به-ھای اعتراضی  یو پيشرو ھا اسالمی، فرصت
  .ل خواھد دادُاش ھ حقيقی
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ًخالف بعضا نظرات طرح شده مبنی بر اينخالصه و   ھای ی با ادامۀ روشئ اعتراضی کارگری و توده ھای که جنبش ِ

و  ريداری وابسته در ايران را ز گران کمونيستی، سلطه و مناسبات سرمايه يا بدون ھدايت آميز، و و مسالمت" متمدنانه"

ِديشی، و چيزی جز انحراف و پس زدن آرمان و خواستان ، چيزی جز خامدررو خواھند ک ه ھم ب کارگری و آن ھای ِ

که، ثقل  مادامیی و جوانان ئ اعتراضات کارگری و توده روشن شده است که. عنوان يگانه طبقۀ تا به آخر انقالبی نيست

طرقی  د، مناسبات امپرياليستی به را نشانه نگيرن- ھای مسلح   يعنی ارگان- امپرياليستی  ِو مرکز اصلی حافظ بقای نظام

ِتوان از دل ديگر مبارزات کارگری  که می ست ھای گرانبھائی ھا و درس  آموزهۀھا از زمر اين. ديگر پا بر جا خواھد ماند
رغم انتخاب  ِدر ھر صورت جنبش اعتراضی آبانماه، علی. خاورميانه آموخت ويژه منطقۀه ی سرتاسر جھان و بئ و توده

 جزء جدائیبه که  ھای خشنی مندی ھای حاکم بر جامعه دارد؛ قانون مندی ِنياز به سازمان منطبق با قانون ،تر رويۀ تازه

غير از رودرروئی عملی، در برابر  مجال و راھی به. مردان ايران تبديل گشته است ھای دولت ناپذير سياست 

ھای  پس خواست. ی نيستئ رگری و تودهھای کا و خواست کنندگان دمکراسی و آزادی، و نيز پيگيران مطالبات طلب

  .عزيمت به چنين مسيری ثمره خواھد داد بنيادی اعتراضات آبانماه، تنھا با

  ٢٠٢٠ نوریج ١٩

  ١٣٩٨ ]جدی[ ديماه٢٩

 
 


