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 یزادی و عدالت اجتماعآ آوردگاه ضروری مبارزه برای ،خيابان

  
ثمر رسيدن انقالب ه  اين واقعيت است که جنبش ھای سراسری خيابانی اگرچه برای بئیآنچه شايسته است بازگو

 نھادھای کشاورزی و ،ضروری و الزم است اما کافی نيست و مکمل آن اعتصابات وھمبستگی کارگران و معلمان

. را تسريع خواھد کرد که روند فلج کردن حاکميت و سقوط آنبا آن است ...  دانش آموزان و پرستاران و،دانشجويان

که آتش فروزان کنونی را نبايد خاموش کرد بلکه بر آن دميد و  بنابر اين تکليف دلسوختگان مردم معلوم است و آن اين

ر  سياسی اگر ھم بائیطرح رفراندوم در چنين فضا.  تمايز سرنگونی طلبان با رفراندوميست ھاستۀاين ھمان نقط

  .... تبليغاتی -مصرفی 

*****  

و در مقاطع متعدد مبارزات   کراته  درست بً کامالۀ واضح است اما اين جمل که آزادی گرفتنی است و نه دادنی اين

ندازيم و و قمع رژيم حاکم اسالمی نگاھی بي سراسر سرکوب و قلع ۀچنانچه به تاريخچ. سياسی مردم نيازمند تکرار است

گاه مطالبات و خواستھای معترضان در سطح اعتراضات  ارزيابی کنيم خواھيم ديد که ھيچاعتراضات موجود را 

گام به گام راديکال تر شده و از تمامی جناح ھای رنگارنگ .  با ويژگی سراسری نبوده است]جدی[خيابانی ديماه

   .حکومتی عبور کرده اند و امروزه خواھان حذف کليت نظام شده اند

را گامی به  تواند آنان  به تجارب گذشته ارتقاء سطح مبارزات سياسی مردمی میءاتکا و با ًلحاظ سياسی منطقاه ب

در شرايطی که مردم به خيابان ھا ريخته اند و اعتراضات .  نزديک کند،تحصيل مطالباتشان که در شعارھايشان نھفته 

 کردن اين صحنه حتی با نيت خير آنھا راديکاليزه شده است ھر اقدام و فراخوانی برای بازگشت آنھا از خيابان و خالی

خروش انقالبی پابرھنگان و تشنگان آزادی در ديماه گذشته که ترکش .اما در پشتيبانی و حفظ حاکميت موجود خواھد بود
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بادان و اصفھان و ساير شھرھای ايران باقی است بسياری را شوکه آھای آن ھميشه و تا کنون در تھران و اھواز و 

  .کرد

 تيررس ۀنام با طرح رفراندوم تالش کردند تا خود را از دامن ھمانند روحانی مکار و اصالح طلبان ببخشی از آنھا 

گه تمومه ماجرا   اصول گرا دی، شعاع شعار اصالح طلبۀو از داير. جوانان و زحمتکشان در خيابان دور نگاه دارند

رون آمد و نشان داد که دانشگاه زنده است و اين شعار از درون دانشگاه ھا و از ميان دانشجويان بي. بيرون بجھند

توھمات پيش از اين موجود در ميان بخشی از دانشجويان نسبت به اصالح طلبان ريخته است و اين طيف جايگاه خود 

  .عنوان پيشرو يافته استه را در ھمبستگی با معترضان خيابانی ب

ت از نھادھای بين المللی که نزديک به چھل سال بی بخش ديگر دانسته يا ندانسته با طرح موضوع رفراندوم و درخواس

ی ھستند و تالش أمردم از صحن خيابان به پای صندوق ھای رده اند در صدد بازگرداندن   حاکمان را مزمزه کرئیاعتنا

رفراندوم خوش خط و خال وھمی اين طيف که پانزده چھره . می کنند گردی از خاکستر بر آتش مبارزاتی مردم بپاشند

کيست که نداند حاکمان ھمواره با چنگ و دندان و .  نيز ھمراه دارد در شرايط کنونی خريد زمان برای حاکمان استرا

  .گونه جنايتی برای اين مھم تا کنون دريغ نکرده است از خود دفاع کرده است و از ھيچ...  و اکتراسلحه و 

 نزديک به حکومت و يا غير ۀی چھره ھای شناخته شدطرح رفراندوم حال از سوی حکومتيان مانند روحانی و يا از سو

 معلمان و مالباختگان بلکه ايجاد فضای ، کارگران، بيکاران، دانشجويان،حکومتی نه در امتداد مبارزات جوانان

بازسازی حکومتيان برای سرکوب شديدتر مردم است و در برابر خواست عمومی معترضان برای سرنگونی و حذف 

  .و عاقالنه نيست که اپوزيسيون حقيقی آن با طناب آنھا به چاه برود. می استکامل جمھوری اسال

مر رسيدن انقالب  ه اين واقعيت است که جنبش ھای سراسری خيابانی اگرچه برای بئیآنچه شايسته است بازگو

رزی و  نھادھای کشاو،ضروری و الزم است اما کافی نيست و مکمل آن اعتصابات وھمبستگی کارگران و معلمان

. را تسريع خواھد کرد با آن است که روند فلج کردن حاکميت و سقوط آن...  دانش آموزان و پرستاران و،دانشجويان

که آتش فروزان کنونی را نبايد خاموش کرد بلکه بر آن دميد و  بنابر اين تکليف دلسوختگان مردم معلوم است و آن اين

  .دوميست ھاست تمايز سرنگونی طلبان با رفرانۀاين ھمان نقط

 تبليغاتی داشته باشد اما فراموش نکنيم که آحاد مردم - سياسی اگر ھم بار مصرفی یدر چنين فضاطرح رفراندوم  

شورش خيابانی راديکال را تجربه کرده اند و دوباره با انبوھی . دانند کشورمان تاريخ مصرف رژيم را پايان يافته می

خير خواھند کرد حال چنانچه صندوق ھای رفراندوم نيز در خيابان ھا چيده شده از خالقيت ھا و ابتکارات آنجا را تس

کارگران دلير و گرسنه ھمراه با . کنند باشد زنان قھرمان خيابان انقالب بر روی آن رفته و روسری ھايشان را پرچم می

ع از خود در برابر وحوش کنند چرا که حق مسلم دفا فرھيختگان و دانشجويان در کنارشان ايستاده و حفاظت شان می

  .دانند و اين ھمان حق بشريت است حاکم را از خود می
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