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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  بھروز سورن
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 !زادیآنان و 
شود  از سوی ديگر تالش ھائی برای ايجاد وحشت عمومی انجام می

آنھا شايعه پراکنی . اتی ھای خود رژيم است از سوی اطالعًکه محتمال
می کنند که گويا اين اعتراضات از سوی خود نظام و برای شناسائی 

 ناله ھا تنھا عليه ھمبستگی مردمی سر داده ضجهاين . مخالفان است
 قيام ۀتجرب. شود که جان به لب دارند و نان و آزادی می طلبند می

 که چک سفيد به ھيچ جريان  اما اينبار ھمراه مردمی است۵٧بھمن 
پھلوی چی ھا و احمدی . ی و خواستھای زمينی خود پايبندی نشان دھندئسياسی فريبکاری ندھند و بر مطالبات پايه 

خودی و سراسری موجود معنائی ه کنند که به مبارزات خودب نژادھائی که سالھا زمام امور را در دست داشتند تالش می
  .ود ماھی بگيرندجناحی دھند و از اب گل آل

*****  

 ، نيشابور، قم، مشھد،تھران. در دو روز اخير بار ديگر اعتراضات مردمی با شعار نان و آزادی اوج گرفته است

 ، کرمان، اھواز، قوچان، شاھرود، رشت، اصفھان، کرمانشاه، خرم آباد، قزوين، کاشمر، ھمدان، بيرجند،کاشمر

 مردم کشورمان ۀحمتکشان کشورمان بوده است و خشم عمومی و نفرت تودمياندوآب و شھرھای ديگر شاھد اعتراض ز

  . از رژيم جمھوری اسالمی نشان داه شد

 حضور نظامی در خاورميانه  بر ھم خورد و زمين بازی اين نظام بيدادگر به زمين ۀخواب زمستانی حکومتيان در ساي

رو ھستند که ھيچ چيز برای از دست دادن ه  روبئی ھااين روزھا نيروھای سرکوبگر رژيم با توده. داخلی آن بازگشت

اگر چه .  اين حرکت سراسری نخواھد بودۀندارند و ھم از اينرو بازداشت ھای گسترده در شھرھای مختلف نيز بازدارند

ر ييغی از جمله جريان منتقد احمدی نژاد و پھلوی چی ھا تالش می کنند که مسير اين نارضايتی ھا را تئنيروھای حاشيه 

و در راستای منافع و مطامع سياسی خود روان کنند اما شعارھای اصلی و بنيادين معترضان در چارچوب برنامه ھای 

گرانی و فقر و بيداد فساد مالی حکومتيان سيبل معترضان است و نمايانگر تعرض مردمی به سرمايه داری . آنان نيست

  .و حکومت مدافع انان است
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کيد کنيم أتوانيم بر خصلت سراسری بودن آن ت تراضات را چنانچه در نظر بگيريم می مختصات اين اعۀاز جمل

داليل واھی و استفاده از نيروھای ه بازداشت معترضان ب. نيز در پی داشته استرا ھمانطور که سرکوب سراسری 

شان از خيزشی است  باتوم برای مقابله با تظاھرکنندگان ن، ماشين آبپاش،انتظامی و ضد شورش با گاز اشک آور

 ، کارگرانۀچنانچه تا کنون فريادھای عدالتخواھان.  به گرانی و فقر و بی عدالتی معترض ھستند،مردمی که جان به لب

ن مدنی به شکل تعرضات موضعی بودند و براحتی سرکوب می  فعاال، پرستاران، دانشجويان، بازنشستگان،معلمان

ين تحرکات اعتراضی برای يک زندگی بھتر وبال گردن رژيمی شده است شدند اما امروز خصلت عمومی و سراسری ا

  .که جز زبان سرکوب نمی شناسد

را و ھم از اينرو بی پاسخ در  نآ ۀآنچه مسلم است جمھوری اسالمی نه توان حل معضالت مردم را دارد و نه برنام

آنچه مسلم است اين . طور بالقوه گور کن کل نظام استبدادی فقھا باشده تواند ب برابر نيروئی قرار گرفته است که می

ثر خواھد کرد و حضور نظامی رژيم در خارج از أحرکت سراسری در داخل کشور بسياری از معادالت کنونی را مت

نشستگان و مال  باز، کارگری و معلمانۀ در ارتباط نزديک با مبارزات گستردًاين وقايع دقيقا.کشور را تقليل خواھد داد

 خالی ۀ فقر و سفر،اعتراض به گرانی. ستاباختگان و شورش کارگران از جمله ھپکو و ساير مراکز کارگری 

گاه و ھيچ  دانيم در سالھای گذشته کارگران کشورمان ھيچ که می حال آن. زحمتکشان محرک اين اعتراضات است

  .ھا نکردندزمانی پرچم مبارزه عليه بيداد اقتصادی و اجتماعی را ر

 از سوی اطالعاتی ھای خود رژيم ًشود که محتمال  برای ايجاد وحشت عمومی انجام میئیاز سوی ديگر تالش ھا

 ضجهاين .  مخالفان استئیآنھا شايعه پراکنی می کنند که گويا اين اعتراضات از سوی خود نظام و برای شناسا. است

 ۵٧ قيام بھمن ۀتجرب. ود که جان به لب دارند و نان و آزادی می طلبندش ناله ھا تنھا عليه ھمبستگی مردمی سر داده می

ی و خواستھای ئاما اينبار ھمراه مردمی است که چک سفيد به ھيچ جريان سياسی فريبکاری ندھند و بر مطالبات پايه 

کنند  داشتند تالش می که سالھا زمام امور را در دست ئیپھلوی چی ھا و احمدی نژادھا. زمينی خود پايبندی نشان دھند

ھم از اينرو . ب گل آلود ماھی بگيرندآ جناحی دھند و از ئیخودی و سراسری موجود معناه که به مبارزات خودب

دھد  اين وقايع نشان می. ھشياری نيروھای اپوزيسيون در ھر شکل و شمايلی چه فردی و چه سازمانی بسيار مھم است

توان از ھمين امروز پی  را می  و آسيب پذير است و تدارک سرنگونی آنکه تا چه حد حکومت الھی موجود شکننده

 حقير کارگران و خانواده ھايشان کم ۀگاه نبايد فراموش کرد که جمھوری اسالمی در تعرض به سفر ھيچ. ريخت

يف وظا.  امکانات حکومتی خود برای تاراج سرمايه ھای ملی و طبيعی استفاده کرده استۀنگذاشته است و از ھم

قالبی ايجاد ترديد در خلوص اين اعتراضات نيست بلکه افزودن به توان و ھمبستگی عمومی عليه حاکميت ننيروھای ا

  .اين نظام سرکوبگر و جنايتکار است

   

  :برخی از شعارھا

   نمی خوايم،جمھوری اسالمی نمی خوايم: قم

   مملکتو رھا کن،آخوند حيا کن

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد

   آقا خدائی می کند،دائی می کندملت گ

   فکری به حال ما کن،سوريه را رھا کن

   ما ھمه با ھم ھستيم،نترسيد نترسيد
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   دزد را بگيروليس بروپ

   مرگ بر روحانی،مرگ بر ديکتاتور

  ملت ما بيدار است و از دزدی بيزار است

  بی شرف حيا کن سلطنت رو رھا کن

  یاعتراض شيرزن اصفھانی به اوباش خامنه ا

540845509612318/videos/535473006816235/com.facebook.www://https/  
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