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 خيزشی ديگر
 

بدل  دم مسيحائی      به رود که  آزادگی میۀرايح . است  غريبی است، غريو آزادی خواب رابرپاسداران شب آشفته ۀھنگام

 است وبسازيم  برماگذشته که برآنچه نديشيمبيبگشائيم،   ھستند   که شدنيست اگر ديده بر واقعيات آنگونه آری اين آرزو.شود

 .خواھيم  می راکه آنچه

وجود ... تجمع وتشکل صنفی سياسی و گونه ھيچ  امکان  که در جوامع بسته دانيم  بارھا اشارە شدە است وھمگان می

 و ھا کمبود  موقع بيان کرد، تمام  شرايط موجود را به ضروری خواستھا وانتقادات به د در ھنگامشو ندارد، نمی

ضعف قدرت حاکم، انفجار ( ھر دليلی که باشد به! ناگھان به  شود سپس  می انباشته... خواستھای صنفی، سياسی و

  مطرح می  يک باره  ،تمام خواستھا به) باعث تحريک مردم تحت فشار گردد وياھراتفاق ديگری که نارضايتی خودجوش

  وجود آوردە است پديد می آيد، طبيعی است کهه  را ب اجتماعی شود ومشکلی در درک شعار يا خواست اصلی که انفجار

 است، که   برپا شده ھمين طوفانی که  باشد، مثل  ھيچ ارتباطی نداشته  بوده  محرک واقعه ای که با حادثه اين خواستھا

 .!ويا ورشکستگی بنگاھھای اعتباری ! در رابطه باگرانی بيش ازحدًاظاھر

مصونيت حريم دانشگاھھاومراکزآموزشی تا   تاخواست  يک نوجوان در پوشيدن لباس وآرايش گرفته ۀازآروزھای ساد

 ۀوق معوقحق داشتن کار و امرار معاش، آزادی تجمع وايجاد سنديکا و حزب تا درخواست مين اجتماعی وامنيت شغلی،أت

. شود کرد که کم وبيش به شعارھای پراکندە بيان می تھيه توان ليست بلندباالئی از اين خواستھای مشخص می...کارگری

مصونيت مراکز آموزشی  بيکار ايجاد فوری کار مھمترين است وبرای دانشجوی دانشگاه ممکن است برای کارگر

سازمانھای سياسی علنی آزادانديش  نبود احزاب و اعمال خفقان و شويم  می  متوجه دراولويت باشد، دراين جااست که

 . است  بار آورده عواقبی به  سياسی چه

بروزمبارزات کارگری مشخص که  سال شاھد ٨تفاوتھای چشمگيری وجود دارد، دراين ١٣٨٨درقياس با خيزش سال 

 ن ھستند، مبارزاتآتپه، نمونهھائی از شکر ھفت  واعتصابات کارگران نی مبارزات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

  سسات اعتباریؤگذشته اعتراض مالباختگان م الينقطع وجود داشتهاست، در يک سال... معلمان، بازنشستگان، بيکاران

 .برمالساخت انداز اندک خود بودند را زندگی اقشاری از مردم که متکی بر پس  ديگری از ناامنیۀگوش
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خواھان حکومتی متشکل از آزادگان نبود،  شود آزادی اجتماعات را انتظار داشت و مین: اشارە به نکاتی ضروريست

اين نھاد  کارگری را خواستار شد ولی ناظر کارگری مطمئن ومنتخب برای حفظ امنيت شود ايجاد سنديکاھای مستقل نمی

( ئن و منتخب شناخته شدەبود وخواھان ناظر مطم شود به غارت صندوق بازنشستگان معترض را مد نظر نداشت، نمی

ورفاە معلم را   شود محيط امن آموزشی، نبود، نمی) به مردم را در کارنامهاش داشتهباشد روال زندگی وزبدگی خدمت

شود واضح ديگر که مغايرت تام وتمام با  صدھا نمی تصور کرد که نظارت مستقيم مردمی بر آن اعمال نشود و

طور ه که ب می خواھم بگويم خواستھائی. بر کشور ايران حکومت کردە اند اخير ۀصد سال حکومتھائی است که در

 .شود، آن ھم دگر گونی اين حکومتھاست عنوان نمی شود در بطن خود حاوی خواست ناگفته ايست که وضوح اعالم می

ھا  لفهؤاست واين مامتياز، نابرابری و استثمار  اجحاف،  ۀحل قانونی ندارد؛ زيرا بحران زاد ايران، راه کنونی بحران

دھقانان فقير،  عظيم کارگران، زحمتکشان، ۀتود اجحاف به. راتعريف ميکنند اسالمی جمھوری پروپيمان موجوديت

آنکس  پاسداران وماليان وخالصه ھر امتياز برای بسيجيان، و... وبيکاران، بازنشستگان روزمزد کاران، حقوق بگيران

اعمال ستم  .عظيم بين زن ومرد، خودی وغير خودی ومسلمان وغير مسلماناست ونابرابری  درخدمت اين حکومتکه 

 .ومشدد بحران ھستند ھمه وھمه منشاء  ...ملی برکرد، ترک، عرب، وبلوچ و

 .موجود حکومت اسالمی قابل عالج نيست  قوانينۀ است، با ابزار پوسيد  کشور ايران را در برگرفته بحرانی که

انتظامی حکومت پھلوی بسادگی قابل  و نيروی نظامی١٣٥٧ نيست چون درسال  بل مقايسهقا١٣٥٧اين بحران با بحران 

سرکوب   گر کنونی قرارنيست بهاسالمی بودند، اما نيروھای سرکوبوامنيتی حکومت   نيروی نظامی وانتظامی تبديل به

 .گران فردا تغيير لباس بدھند

 منحوسشان  ۀحکومت بستگی دارد، وقوار  بقای  موجوديتشان به برخوردارند کهی اينان ازقدرت اقتصادی ونظامي

زن ھای   با پادرميانی دنبک اگر ساخت وپاختھای پشت پرده. ودمکراتيک نمی گنجد انسانی درقاموس ھيچ نوع جامعه

  سفانهأمت  در آن حالترا به بيراھه نکشند، که  ھا دوبارە خيزش  مذھبی-  اصطالح اصالح طلبان وملی  به پای نقاره

). اميدوارم نتواند(داشت  خواھدء حکومت فاشيستی خود دردست اجرا کشتار عظيمی را برای ابقاء حکومت اسالمی

 .رود که خيزش به قيام بدل گردد اميد می

  ۀايست ش حکومت دموکراتيکی کهۀ وبرقرارکنند  نافی حکومت اسالمی  غير از روندی که چيز به ھيچ ديگر بس است به

 .قناعت نکنيم حداقل زندگی انسانی باشد

زندگی انسانی ھستيم، باالخرە بکوشيم تاريخمان را نه  سان يک انسان سزاواره  لعنت خوردە ب ما ساکنان اين کشور داغ

نپذيريم، تداوم حکومت دينی  وقدر بلکه آن را خود بسازيم، ديگرتحقيروتوھين به کرامت انسان را ءبراساس قضا

 و ! ھای واھی اصالح طلبی ببنديم که به بھانه به ريزەخواران کفتارصفت  راە را. ترين وھنيست بر شعور انسانھاباال

 .حکومت ناانسانی اسالمی ھستندۀ ضد خشونت درتالش ادام

د در شرايطی که خو يا دلشان می خواھد، سازند نه آن گونه که آدميان ھستند که تاريخ خود را می"...يادمان باشد 

 ِداده شده ای که ميراث گذشته است وخودآنان به طور مستقيم با آن در انتخاب کرده باشند، بلکه در شرايط

 .)کارل مارکس ھيجدھم برومر..."(گيرند

 فرھنگی وفضای نکبت بار  ۀدر تحت سيطر  سفانهأحال مت  اند در عين  تنگ آمده  از دست اين حکومت به مردمانی که

زندگی   است  حکومت اسالمی ساخته شود در منجالبی که نمی. وعقيدتی نيزھستند يت ھای فرھنگیآخوندی حامل مسموم

  امر به" عمل کرد گروھھای اراذل واوباش که شود می  کمتر کسی پيدا ه نمون وآموزش ديد ولی پاک و مقدس ماند، به

دھد، و صدھا مرض  مورد نکوھش قرار ًتلقی کند ويا تعدد زوجات و قوانين زن ستيزی را جدا جنايت را" معروف
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.  است  ويژە در صدسال اخير برما اعمال شدهه ب ھائی است که حاکميت  ناشی از نکبت ديگر که) اخالق ناپسند(یئ انديشه

 می دھند درلباس اصالح طلبی  بهخود اجازه  پاسداران و بسيجيان سال ھای پيشين اساس ھمين کم وکسری ھا است که بر

طور مستقيم با آن  ِاين است ھمان شرايط داده شده ای که ميراث گذشته است وخود به. باشند وم اين حکومتخواھان تدا

 .که منطبق با واقعيت پيش رو قرار دھيم بهديگر سخن انتظارھايمان نه ارادەگرايانه. در گيريم

ی دگر گونه کردن حکومت اما برا مان تغيير حکومت نھفتهاست،ۀ اشارە شد در بطن تمام خواستھای بر آوردە نشد

قابل  جای ترديد نيست که تلفات در انقالبات باتلفات در جنگھا. ھزينهتراست   است گزينش انقالبی کم  نشان داده تجربه

 .قياس نيست

 کند  می  موجوديت اين حکومت را توجيه تداوم  ای که  يا دسته  ھيچ کس يا گروه  به بياموزيم که! انقالب را بياموزيم

ه بھتر زندگی کردن ب  نکند، دانش دانشگاھی ممکن است در روند را خيره دانشگاھی چشمانمان اعتماد نکنيم، تيتر ھای

  ھيچ حقارتی تن ندھيم ، باشيم، و به بودن و آزاد بودن خود باورداشته  انسان  اول به اش آنست که کارآيد اما اين خودالزمه

   :قول حافظ به. جوکردو  شود جست اين خصلت را درکتابھا نمی

 . مجنون باشی شرط اول قدم آنست که ----  خطرھاست درآن که  منزل ليلی درره

نقش . رسد و ھر انقالبی به پيروزی نمی  وخيزشی قيام نيست، وھر قيامی به انقالب يادمان باشد، ھرخواست اعتراضی

را  سوی انقالب و انقالبه سوی قيام، قيام را به نھفتهاست که اعتراض وخيزش را ب تالش رزمندگان دراين سير تکوين

 .به سوی پيروزی راھنما باشند

ی خود را داريم، با امکانات )رفقا(دوستان شوند، ھر کدام آزادگان ممکن است شکست بخورند ولی تسليم نمی...

درميان  ش آنھا ھای مخفی وسازمان يابی در حول خواستھای دموکراتيک وگستر شبکه ارتباطی امروزه به تشکيل

 .کنيم راه خواھد بودآماده  در اکثريت مردم بپردازيم، خودرا سازمان دادە برای انقالبی که

 ٢٠١٧مبردس ٣٠شنبه                                                                                                    

 ١٣٩٦ ]جدی[ماه نھم دی                                                                                                       

منتشر کردە ) ١٣٨٨ماە دی(٢٠١٠جنوری در" آزمونی ديگر"اين مختصر درواقع تداوم مطلبيست که با تيتر . ن.پ
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