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 مردم سراسری خيزش سرکوب برای حکومتگران ئیآرا صحنه
 شود نمی گفته داد؟ باد به را آنھا ندار و دار و نشاند سياه خاک به را گذاران سپرده اقتصادی مافيای چگونه که نشد گفته

 چگونه و چرا زدند؟ اخيردستبرد سالھای در نآ به کسانی چه و شد تھی زحمتکشان و کارگران حقير ۀسفر چگونه که

 چه و کسانی چه که شود نمی گفته داشتند؟ دست آن در اقتصادی و ارزی مافيای کدام و شد شکن کمر تورم و گرانی

 که خيابانی ھای اشغال سطل عوض در اما برند؟ می و بردند سود توليدگر شرافتمند انسان ھزاران شدن کاربي از طيفی

 مورد نآ تخريب و عمومی اموال عنوانه ب گرفت قرار رژيم مسلح وحوش برابر در معترضان و جوانان دفاعی سپر

 .گرفت قرار سرزنش

***** 

 اساس بر جناح ھر و کردند پيدا را سراسری اعتراضاتۀ دربار ظرن اظھار شھامت اسالمی جمھوری سران باالخره

 تخريب گسترده اعتراضات اين زوايای تمامی از رفت می انتظار چنانچه  .گفت سخن اينباره در خود منافع و موقعيت

 که نگفتند آنھا .شدند زباله ھای سطل تخريب عدم خواستار کنان منکر از نھی و ديدند را زباله ھای سطل و شيشه چند

  شد؟ چه ھا قازادهآ ميلياردی ھای اختالس و ھا بانک در ملی ھای سرمايه يا و نفتی دکل و پول

 شود نمی گفته داد؟ باد به را آنھا ندار و دار و نشاند سياه خاک به را گذاران سپرده اقتصادی مافيای چگونه که نشد گفته

 چگونه و چرا زدند؟ اخيردستبرد سالھای در نآ به کسانی چه و شد تھی زحمتکشان و کارگران حقير ۀسفر چگونه که

 چه و کسانی چه که شود نمی گفته داشتند؟ دست آن در اقتصادی و ارزی مافيای کدام و شد شکن کمر تورم و گرانی

 برند؟ می و بردند سود توليدگر شرافتمند انسان ھزاران شدن بيکار از طيفی

ه ب گرفت قرار رژيم مسلح وحوش برابر در معترضان و جوانان دفاعی سپر که نیخيابا ھای اشغال سطل عوض در اما

 طلبان حق سرکوب و گشودن آتش برای ای بھانه تا گرفت قرار سرزنش مورد نآ تخريب و عمومی اموال عنوان

 آتش واھانآزديخ و گرسنگان روی بر خاطر ۀدغدغ بی بتوانند رژيم مسلح نيروھای تا .باشد خيابانھا صحن در حاضر

  .کنند گلگون معترض جوانان خون از را ھا خيابان کف تا .بگشايند

 را نانآ سرکوب و دھند جلوه عمومی اموال به متعرض را معترضان تا شود می آغاز اينگونه ھميشه سرکوب تدارک

 به حکومتی احينجن ساز سرنوشت لحظاتی چنين در که است طبيعی .دھند نشان اموالشان و مردم از دفاع امتداد در

 با ھمصدا نيز روحانی ھای دولتی که بود بينی پيش قابل .برھانند را خود فاسد حاکميت تا شوند می نزديک يکديگر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 در و کنون تا که آن حال بنامند گر اغتشاش را آنان و آميز خشونت را ھا خيابان در مردم انقالبی مارش اصولگرايان

  .اند کرده ھا زندانۀ روان و دستگير را نفر صدھا و زخمی صدھا ،اند کشته را نفر ١٥ حداقل اعتراضات اين جريان

 اطالعاتی ھای نفوذی سوی از و سيستماتيک طوره ب عمومی اموال تخريب ۀپروژ که رسد می خبر کنار و گوشه از

 بسيار مشکوک اصرعن با مواجھه در معترضان ھشياری اينرو از ھم .پذيرد می انجام تظاھرکنندگان ميان در حاکميت

 ھدايت شده نييتع پيش از مسير در را تظاھرات جھتگيری که کنند می تالش افراد اين که شود می گفته .است ضروری

 خيابانی تظاھرات سازماندھی و ريزی برنامه .دھند قرار شخصی لباس و بسيج نيروھای سرکوب معرض در سپس و

  .ستا نيز دمکراسی به پرشی سکوی ھمگانی خيزش اين .است مھمی امر قبل از

 کمک با سالھا سياسی قدرت به پريدن برای که سياسی ھای اپورتونيست روی بر را ھا راهۀ ھم دباي می اين بنابر

 در حاضر ھای تشکل ھمياری با تواند می تنھا مھم اين .بست ،بودند برداشته خيز ھا امپرياليست و شيوخ رھایالد

 اھداف تواند می محلی غير سياسی ھای اپورتونيست سوی از رھبری گونه ھر ريقتز .گيرد صورت خيابان و صحنه

 برای دوباره فرصتی نشينی عقب و سازش گونه ھر که کرد فراموش نبايد .کند روه روب ناکامی با را خيزشگران اصيل

 و پيروزی رمز یابتدائ مطالبات بر پافشاری و مستقل اعتراضات استمرار .داد خواھد حاکميت به عمومی سرکوب

 .است مردمی سراسری خيزش اين موفقيت

 بھتر فردائی ريزی پی امکان گذشته در تاريخی تجارب به توجه بدون .ماست ۀھم برابر در اما ٥٧ سال انقالب ۀتجرب

 از نھاآ حامی دول و ھا سازمان سوی از تحميلی یئ فرقه و جناحی تمايالت از گرفتن فاصله اينرو از ھم .نيست موجود

 حمله مورد طلبان اصالح سوی از حاکم جناح خواھی تماميت ١٣٨٨ سال گسترده خيزش در چنانچه .ھاست ضرورت

 ميانی طبقات سوی از نه آنھم و است رفته الؤس زير اسالمی جمھوری تماميت ،آن از گذر با امروز اما بود شده واقع

 دستور در اما ھا پائينی مطالبات .گيرد می صورت انکشورم زحمتکشان و کارگران ،پابرھنگان سوی از بلکه جامعه

 است نانآ توانای دسته ب تنھا اعتراضات اين ھدايت و رھبری .نيست اپورتونيست تشکالت از يک ھيچ ۀبرنام و کار

 .دھند می جان و زنند می فرياد خيابان صحنه در که

 سورن بھروز
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