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  ٢٠١٨ جنوری ٠٢
  

  !درود بر مردمی که موج نوينی از مبارزات آفريدند
  

 شھرھای مختلف ايران را در نورديد، معادالت سياسی ١٣٩۶ ]دیج[ سياسی وسيعی که روز ھفتم وھشتم دی ماهۀزلزل

، جنبش مردمی در پی راديکاليزه شدن رو به افول گذاشت، ٨٨اگر دی ماه . را در صف دوست و دشمن بر ھم ريخت

 به راه موج نوينی از مبارزات مردمی... گی و   آيند کاری، بی ِ خيزش مردم ناراضی از فقر، گرانی، فساد، بی٩۶دی ماه 

 بعد از ٨٨تر سياسی ـ اقتصادی به سطح آورد؛ اگر جنبش مردمی سال  ھای عميق بار از گسل انداخت و نارضايتی را اين

شورش «بار  رسيد، اين» !ای مرگ بر خامنه«به شکل محدودی به شعار » !رأی منو پس بديد«ھشت ماه از خواست 

رسيد و » !خوايم نمی! خوايم جمھوری اسالمی، نمی«ارھای در عرض چند ساعت از مطالبات اقتصادی به شع» نان

  .روشنی شکل سياسی و ضد رژيمی به خود گرفت جنبش مطالباتی و اقتصادی موجود، به

خيزش پرشور مردم در شھرھای کوچک و بزرگ، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب دستگاه سياسی مرتجعين حاکم 

ھد تا اھواز، از کرمانشاه تا رشت، ھمدان، قم، قوچان، اصفھان، ساری، را ميخکوب و مستأصل کرد؛ مردم از مش

ھای مختلف حکومت در پی  که جناح درحالی. پيوستند ديگر  دسته به يک به خيابان آمدند و دسته...آباد  قزوين و خرم

کرد و جناح  می» تھمم« را به تحريک مردم برای تجمع عليه دولت ءگشتند؛ جناح دولتی، رقبا راھی برای فرافکنی می

مداران ماشين ستم و استثمار و سرکوب خود بھتر از ھر کسی دتدبيری و عدم قاطعيت؛ اما سر رقيب، دولت را به بی

رانند و اتحادشان برای عبور از  پيش می دانستند که جمھوری اسالمی را روی چه انبار باروتی به دانند و می می

ل وًشان دائما از کنتر در شوھای انتخاباتی» کانديداھا«بيھوده نبود که . ده استھای داخلی و خارجی چقدر شکنن بحران

کرد و سپاه با به راه انداختن  زدند؛ و دولت مانورھای سرکوب تجمعات شھری را برگزار می بحران اقتصادی دم می

بل اين حقيقت قا!  بله.کرد ل و سرکوب جامعه باز میوگری ھرچه بيشتر در کنتر راه را برای دخالت» گشت شھری«

ھای مختلف حاکميت  ھای سياسی جناح حق مردم جان به لب رسيده حاصل گروکشیکتمان نيست نارضايتی و خشم ب

نيست، حاصل کارکرد سيستم ستم و استثمار رژيم » خارجی« نيروھا و کشورھای ۀجمھوری اسالمی و يا توطئ

ھای  داری امپرياليستی بحران بيشتر خود در روابط سرمايهجمھوری اسالمی است که تالش کرد با وصل کردن ھرچه 

داری  گرا و معوج سرمايه که مناسبات واپس التيام بخشد، غافل از اين» برجام«اش را با اسم رمز  داخلی و خارجی

ی فشان خشم و نارضايت ھای کوچکی از آتش ھای جسورانه فقط دھانه بحرانی در ابعاد جھانی است و اين خيزشای منش

  .آور است مردم از اين مناسبات نابرابر، ناعادالنه و شرم
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ھا حاصل تبديل کميت مبارزات خود به خودی مردم به کيفيتی سياسی است، مردمی که اين چندسال در   اين خيزش

ھای ورشکسته، تعديل نيروھا، قراردادھای موقت،  ھای معوقه و کارخانه شان در تجمعات حقوق خالل مبارزات صنفی

کاری  فروشی، افزايش نرخ تورم و بی خوابی، گورخوابی، دست  ھا و مؤسسات مالی، کارتن ھا، ورشکستگی بانک خراجا

سرعت نظام ستم و  شان يک نظام است، به شان اين فرد و آن فرد نيست، دشمن خوب فھميدند دشمن... و آلودگی ھوا و 

مرگ بر «، »!مرگ بر دزد«فرياد خشم . دادنداستثمار رژيم جمھوری اسالمی را ھدف شعارھای خود قرار

روشنی  در مبارزات دو روز و دو شب گذشته به... » !مرگ بر جمھوری اسالمی«، »ای مرگ بر خامنه«، »!ديکتاتور

» !اسالم رو پله کردين، ملت رو ذله کردين«شعار . کند عمق عدم مشروعيت کليت نظام جمھوری اسالمی را بيان می

! سوريه را رھا کن« شعار . قلب ايدئولوژی اسالمی ستمگرانه، توخالی و پر تزوير حاکميت را ھدف گرفتدرستیب

ھای نيابتی برای حفظ امنيت داخلی  دھد که ديگر ادعاھای دروغين ضرورت جنگ نشان می» !فکری به حال ما کن

ھای دانشگاه  دادن به نظم موجود از پشت ميلهھای خواست پايان  معنا شده است؛ و بيھوده نيست که جوانه برای مردم بی

  »!!گرا، ديگه تمومه ماجرا طلب، اصول اصالح«: رسد به گوش می

  به ھمين دليل بايد به حداکثر به مبارزات مردم در اعتراض به نظم موجود دميد، چون اين مبارزات بخشی از مبارزه

ريختن خشم، نارضايتی و نفرت مردم از اقشار و طبقات  بيرون ۀھرچند در ميان. برای درھم شکستن نظم موجود است

اوضاع اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی جوانبی از مختلف و با گرايشات سياسی و منافع طبقاتی مختلف ـ از 

اند به اشکال مختلف بروز  ھا در تفکر و عمل جامعه پمپاژ کرده ی که طبقات حاکمه سالئگرا گرايشات و تفکرات واپس

 زنان در صف اول اين مبارزات ھستيم، ۀی که ما باز ھم شاھد حضور جسورانه و شجاعانئًمثال در روزھا. اھد يافتخو

تنه حاکميت   نيروھای نظامی يکۀپروا و با شعارھای راديکال در محاصر دھند، بی زنانی که با قدرت و متحد شعار می

 ايدئولوژيک جمھوری اسالمی –تنه پرچم سياسی  کنند و يک ر میطلبند، با خشم نيروھای نظامی را تحقي  مینبردرا به 

زنان به ما پيوستند،  «ۀما شعار مردساالران... کنند و  يعنی حجاب اجباری را تبديل به پرچم مبارزاتی خود می

ِ متفاوت، مردم ًاداای بني شنويم؛ يا شاھد اين ھستيم که به علت نبود آلترناتيو رو به آينده را ھم می» !ھا نشستند غيرت بی
، »!ايران که شاه نداره، حساب کتاب نداره«: کنند ھا را از قبر احضار می کنند و مرده  ھم رو به گذشته می،ِطالب تغيير

که تأثير  گرا ضمن اين اين شعارھای واپس... » !پرستيم ی ھستيم، عرب نمیئما آريا«و » !رضا شاه روحت شاد«

دھد که دفاع از  دھد، نشان می و برخی از نيروھای سياسی در درون مردم را بازتاب میگرای حاکميت  ايدئولوژی واپس

  .ھای رايج در بين مردم نيست حق مردم برای تغيير به معنای دفاع از ايدهبمبارزات 

 اين سرآغاز شورانگيز به شکل خود به. بينی نبود اما غيرقابل شکست نيست پيش حق مردم اگرچه غيرقابلبمبارزات 

تر  اين دو سناريو پيش. ھا يا سرکوب و يا منحرف خواھند شد اين شورش انقالبی بدون آگاھی. رسد خودی به انجام نمی

ھای مختلف حاکميت باوجود اختالفات جدی، اما در سرکوب خونين مبارزات مردم، ھمدست،  جناح. کليد خورده است

ارزش نشان  طلبی، در پی بی  ترميمۀھا تجرب ت به مدد سالند و مشاطه گران درونی و بيرونی حکومانظر و ھمکار ھم

گرای  ھای واپس ًدادن مبارزات مردم ـ خصوصا طبقات تحتانی ـ و يا منتسب کردن اين مبارزات به يکی از قطب

  .ھا برای به انحراف بردن آن ھستند جمھوری اسالمی يا امپرياليست

.  حاکميت شوندنبرد فراخواندنيل به پيشروان جدی و خشمگين به توانند به شکل واقعی تبد با چنين درکی زنان می

 ۀزنانی که خشم، نارضايتی و نفرت آنان در اين مبارزات حاصل تحميل نزديک به چھل سال خشونت افسارگسيخت

ھای اصلی آن فرودستی و ستم بر زن و   پايه جنسيتی از طرف يک رژيم تئوکراتيک ضدزن است که يکی از ستون

رود زنان در صف مقدم اين مبارزات متشکل  به ھمين دليل انتظار می.  آنان بوده استۀ بدن، سرنوشت و ارادلوکنتر
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ھا زن را در  ی زنان از ستم جنسيتی افق مبارزاتی مردم را تعميق داده و انرژی ميليونئشوند و با مبارزه در جھت رھا

توانند با به آتش کشيدن حجاب اجباری اين سمبل اسارت   میزنان. جھت به زير کشيدن رژيم جمھوری اسالمی آزاد کنند

ل دولتی، مذھبی و مردساالرانه بر بدن زنان، با به آتش کشيدن اين پرچم ايدئولوژيک جمھوری وزنان و نماد کنتر

 .ساز سرنگونی انقالبی رژيم جمھوری اسالمی شوند اعتبار کرده و زمينه اسالمی، حاکميت را بيش از پيش بی

  ) افغانستان–ايران  (چمان زنان ھشت مارساز
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