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٢٠١١جون ١٩

ایران در ھفتھ ای کھ گذشت

اموزندیبدیاند و باکھ مردم آموختھئیھاو درسپشتوانھیبیھا،  فراخوان]جوزا[خرداد٢٥

ر مگستمیرژنیاھیھمواره علرانیحاکم است، مبارزات مردم ارانیبر ایاسالمیکھ جمھوریدر تمام دوران

مردم، یھاتودهیمبارزه و قھرمانانیپایبریسنیاما در ا. بھ خود گرفتھ  استیادامھ داشتھ و اشکال بس متعدد

نقاط  برجستھ نیاز ایکی. شوندیملت محو نمکییخیتارۀاز حافظگاهچیوجود دارد کھ ھیالحظات برجستھ

و ئیمایپمردم بود کھ با راهیونیلیاعتراضات م،یاسالمیدر دوران جمھوررانیمردم ایمبارزاتۀخچیتار

.افتیماه ادامھ  نیو چنددیآغازگرد٨٨خرداد ٢۵تظاھرات 

نیمردم در اۀانفجار خشم تودبتیکھ ھنوز از ھیاسالمیجمھورمیرژ. خرداد بود٢۵سالگرد نیھفتھ، دومنیا

یمبارزه با بدپوششدیخرداد طرح تشد٢۵اعالم کرده بود کھ از شیپۀاز ھفتلرزد،یروز و  تداوم آن بر خود م

ر؟یاول تایخرداد و ٢٠خرداد و نھ مثال ٢۵اما چرا درست . آغاز خواھد کردیرا در تھران و دو استان شمال

خرداد از ترس بروز ٢۵در ھاابانیسرکوب بھ خیروینیھاگلھختنیریبرایاصرفاً بھانھنیود کھ اروشن ب

از  ینیدر مناطق معژهیھفتھ بھ ونیااز صبح روز چھارشنبھنیبنابرا. تظاھرات استیریگاعتراضات و شکل

ھم رخ  نداد، چون مردم فعالً در یتفاق خاصا. بودختھیرنیادیو مھاابانیسرکوب خود را بھ خیروھایتھران، ن

موسوم بھ اصالح طلب سبز یھاحال، گروهنیدر  ھم. را نداشتندیاعتراضیاقدامئیبرپایبرایروز قصدنیا

رانیتن از مردم اھاونیلیمانیدر میعتبارکھ ارندیبپذخواھندیھنوز  نمشانیھاپس از تمام شکستایکھ گو

یاصالح  جمھوریبرایپوشالیھاو بن ھستند و بھ وعدهخیاز بیاسالمیھان برافتادن جمھورندارند کھ  خوا

پاسخ . خرداد کردند٢۶خرداد و ٢۵خرداد، ٢٢و تجمعات در ئیمایپباور ندارند، مردم را دعوت بھ راهیاسالم

سکوت در ئیمایو اعالم کنند کھ در راھپانتشار دھندیجعلیھااما مانع از آن نشد کھ گزارشن،یا. بودیمردم منف

تجمع مردم در  یبراشانیفراخوان بعد. اندھا ھزار تن از مردم شرکت کردهتھران، دهیھاابانیخیروھاادهیپ

. خرداد بود٢۵شھرھا در نیادیم
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ھفتھ، با صدور نیطلبان سبز را در دست دارد، در ااصالحیکھ حاال رھبر"  دیراه سبز امیھماھنگیشورا"

:اعالم کردیاھیانیب

بھ کندیدعوت مرانیطلب اشما، از ھمھ  مردم حقکیکایاز یضمن سپاسگزاردیراه سبز امیھماھنگیشورا"

نیادیخرداد در م٢۵بعد از ظھر چھارشنبھ ٨تا ۶و روز تولد جنبش سبز، از ساعت  ١٣٨٨خرداد ٢۵ادی

و افتیحضور نیھم کسنیادیکھ در مئیاما از آنجا." دیحضور بھ ھم رسانزیآممتشھرھا، در قالب تجمعات مسال

انیبار سران  جرنیشھرھا ھستند، تعدادشان اندک است، انیادیھم کھ بھ طور معمول عصرھا در میمردم

حاال بھ نظر . ندکردشھیھا ھزار تن از مردم خبر بدھند و  سکوت پکھ از حضور دهدندیبھ سبز، خجالت کشمموسو

نشان پشتوانھیبیھافراخواننیبھ ایھا در شمال  شھر تھران ھم واکنشکھ حتا گروه محدود طرفداران آنرسدیم

. دھندینم

نیا. دھندیمستقل خود ادامھ مۀھا بھ راه و مبارزآنشود،یمربوط مرانیمردم اعیوسیھاآنچھ کھ بھ تودهاما

از آن یدر اشکال مختلف تداوم دارد و روزمره،  اخبار فراوانیاسالمیجمھورمیرژھیعلمبارزه، ھمھ روزه 

ینیمعطیتحت شرا. خودش را داردۀژیویمردم،  قانونمندیونیلیمیھاتودهنیاۀحرکت و مبارز. ابدیی انتشار م

ش را نداشتھ بھ اھدافدنیا و رستوازن قورییچھ توان تغو چنانردیگیبھ خود  میاسیو سیکامال تعرضیاشکال

ا بھ  ذل. تعرض را جذب و ھضم کندۀو تجارت حاصل از دوردینماءقوادیتا تجدکند،یمینینشباشد، عقب

.دیتر اقدام  نماگستردهیبھ تعرضگریتا بار دآوردیمیرویشیو فرسایتدافعیھاکیتاکت

یجنبش بزرگ اعتراضکوشدیو مکندیمغیتبلیاسالمیطلب جمھورچھ کھ جناح موسوم  بھ اصالحآنخالف

یجنبش از ھمان آغاز  جنبشنیاد،ینمایطلب معرفسبز و اصالحی، جنبش٨٨خرداد سال ٢۵را در رانیمردم ا

طلب مشغول جدل سران جناح  اصالحکھیدر حال. بودیاسالمیجمھورتیتمامیسرنگونیبرایسرخ و انقالب

حاکم ۀشکاف در درون طبقۀجیکھ در نتیبودند، مردمیانتخاباتیھابر سر تقلببیبا جناح رقیزنو چانھیلفظ

خرداد تظاھرات و اعتراضات خود را آغاز  ٢٣کرده بودند، از روز دایپھاابانیبھ  خختنیریبرایفرصت مناسب

یھابودند، تودهئیمایپراهکیئیپابریطلب، منتظر پاسخ وزارت کشور براسران اصالحکھیدر حال. کردند

کتمان یموسو. خرداد را بھ راه انداختھ بودند٢۵و تظاھرات بزرگ ئیمایپمردم با اجازه و ابتکار خوشان، راه

کھ ستیقتیحقزیننیا. استکنترل جنبش بوده یبرائیمایپراهنیلحظات در انینکرد کھ حضورش در آخر

جنبش  نیشرکت کردند تا ابتکار عمل را در ائیمایپراهنیدر امیطلب رژھ اصالحطرفداران جناح موسوم  ب

خرداد ٢۵کھ در  ھمان روز یاما مردم معترض. و بر آن مھر سبز بزنندرندیدر دست خود بگیئخودجوش توده

بھ مراکز تاتورکیمرگ بر دیشدند و تالش کردند  با شعارھاریدرگیماسالیر جمھوربگ، با مزدوران سرکو٨٨

میبا اصالح رژیقرابتچیخود ھتیجنبش در ماھنیھا را بھ آتش بکشند،  نشان دادند کھ ابرند و آنورشیسرکوب 

از  نیدئیو جدایاسالمیمرگ بر جمھورکالیرادیکھ با شعارھازینیبعدیھایریتظاھرات و  درگ. ندارد

شد، رسماً و علناً در ریناگزینبود کھ باالخره موسولیدلیب. دبوتیواقعنیبر ھمیدئیأدولت، صورت گرفت، ت

یجمھورنیطلبان است، ھمو اعالم کند، آنچھ خواست  او و تمام اصالحردیجنبش موضع بگنیبرابر ا

بودند کھ بھ علت نداشتن یاگر ھنوز جوانانگر،یدجانیدر ا. شتریبیاکلمھ کمتر و نھ کلمھکینھ ست،یاسالم

و از جنبش بھ  اصطالح ختیتوھمات ھم فرو رنیادند،ینامیداشتند و خود را سبز میتوھمات،یاسیسۀتجرب

یو پس از تمام ادعاھاستیاسالمیماندن جمھوریبر جااشیکھ منافع طبقاتستیماند، گروھیچھ باقسبز، آن
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کسب یبرابیمشغول مذاکره با جناح رق،یو  رفسنجانیامثال خاتمیلحظھ، تحت رھبرنیدر ھماشیتوخال

.ستیااز خامنھنده،یآیانتخاباتیبازشبمھیمجوز حضور در خ

یھاتوده. جدا بوده و ھستنیمرتجعنیاز ایبھ کلران،یمردم ایھاروشن است کھ حساب  جنبش تودهنیبنابرا

اکنون در تالش دند،یھا  آفرظاھرات خود حماسھخرداد با اعتراضات و ت٢۵ماه پس از نیکھ تا چندرانیمردم  ا

تر بھ مصاف ارتجاع حاکم بروند فزونیقدرتابگریبرطرف ساختن نقاط ضعف جنبش خود ھستند کھ بار دیبرا

. را بھ گور بسپارنداسالمی یو جمھور

یو بزرگ باشند، برایونیلیمچھ ھم کھ و تظاھرات، ھر آنھائیمایپنشان داد کھ راهرانیمردم ایھاتودهۀتجرب

تظاھرات و نیاستینیکافئیبھ تنھا،یاسالمیجمھوررینظرحمیو بیفوق ارتجاعیمیرژیسرنگون

کارگر و زحمتکش یھاتودهنیترعیمبارزه  کھ وسازیریتکارساز خواھند بود کھ با اشکال عالیوقتھائیمایپراه

با یاسیسیکھ اعتصاب عمومیوقت. ھمراه باشدیو سراسریعموم،یئاعتصابات تودهیعنیرد،یرا دربرگ

یجمھوریحاکم و سرنگونۀطبقدنیکشریبھ زیبراطیگاه تمام شراگردد، آنقیتلفھائیمایپتظاھرات و راه

ران،یدم امریئجنبش تودهیو اعتالشرفتیدر پیگام بعدنیبنابرا. مسلحانھ فراھم استامیققیراز ط،یاسالم

. خواھد بودیاسیسیاعتصاب عموم

یھاکیتاکترونیاز ا. بودیانقالبیرھبرکیو بدون ختھیشکل گرفت، خودانگ٨٨خرداد سال ٢۵کھ در یجنبش

مستلزم رانیکارگر و زحمتکش مردم ایھاجنبش تودهیآتیروزیپ. نداشتیروشنکیمنسجم و  ھدف ستراتژ

یھاتودهیافتگیسازمان ۀیبر پاتواندیتنھا میانقالبیرھبرنیکھ استیھیبد. نقطھ ضعف استنیبرافتادن ا

نیآن، ایکارطیکھ تمام شراابدیی کارگر ارتباط مۀبھ طبقیافتگیسازمان نیازیمقدم بر ھر چ. ردیمردم شکل بگ

تمام  ،یاسالمیکھ جمھورستیندهیپوشیبر کس. ساختھ استیافتگیطبقھ را ھمواره مستعد  تشکل و سازمان 

کھ کارگر در ھر ئیمقابلھ با متشکل شدن کارگران بھ کار گرفتھ است، اما از  آنجایخود را براکوبسریابزارھا

است، چیو تشکل ھیروبروست کھ  بدون اتحاد، بدون ھمبستگتیواقعنیخود با اۀکار و مبارز،یزندگۀلحظ

. کردتیکارگر را تقوۀتالش طبقنیبا تمام امکانات، ادیباکند،یدن تالش کرده و ممتشکل شیھمواره برا

افتھیمستقل و سازمان ۀطبقکیکارگر بھ عنوان ۀجنبش، طبقیبعدیاست کھ  در اعتالنیوابستھ بھ ازیچھمھ

ابتکار دیبایرگر است  کھ مکاۀطبقنیاست،یاعتصاب عمومئیبرپاازمندیجنبش نۀندیآشرفتیاگر پ. شودظاھر 

از یرھبرنیاست،یانقالبیرھبرکیازمندیننبشاگر ج. اعتصاب را در دست داشتھ باشدنیائیعمل برپا

ۀ را طبقیاعتصاب ھمراه آن   برخواھد خاست کھ نقش اصلیھاتھیو کمیاسیسیاعتصاب عمومنیدرون ھم

.کارگر  در آن خواھد داشت

خرداد، ھرگز ٢۵خود در یونیلیمئیمایپسالگرد تظاھرات و راهنیدر دومران،یمردم ازحمتکشیھاتوده

تمام نظم موجود،  بھ یو دگرگونیاسالمیبرانداختن جمھوریبرا،در مبارزهیروزیپیکھ براکنندیفراموش نم

کیئیبرپایخود را براران،یمردم  ازحمتکشکارگر و یھاتوده. دارندازینیانقالبیو رھبریافتگیسازمان

کھ با یمردمعیوسیتینارضاران،یحاکم بر ایاسیو  سیاقتصادطیشرا. کنندیآماده میاسیسیاعتصاب عموم

یدیتردبرند،یو اختناق حاکم رنج میاسیسیحقوقیروبرو ھستند و از بیمیوخاریبسیشتیو معیمادتیوضع

یاعتصاب عمومکیقیبار از طرنیدد مردم بھ تعرض ھمھ جانبھ اما، امجیآوریروکھگذارد،ینمیباق

.میروند تالش کننیاعیتسریبرا. رخ خواھد دادکینزدیاندهیدر آ،یاسیس
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!خود ھستندھیعلضیخواھان برافتادن ظلم تبعانیمجلس

در یگاھیھر کس کھ جا،یماسالیجمھورتیتحت حاکمرانِ یآشکار کھ در ارانیبر مردم استیتیواقعنیا

کھ ماھانھ یعالوه بر حقوق  ثابت،یموسوم بھ انتظامیرویگرفتھ تا پاسبان نلیو وکریدارد، از وزیدستگاه دولت

یخواررشوه،یکھ شده از دزدیبھ ھر  شکلکند،یمیحول و حوش آن، سعۀژیویازھایو امتکندیمافتیدر

ھم کھ در یمجلس ارتجاع اسالمندگانینما. دھدشیخود را افزاۀمندتر، درآمد  ماھانگرفتھ تا منابع بھ اصطالح آبرو

شودیدارند کھ ظاھراً  گفتھ میکھ ھر ماه حقوق ثابتنیدارند، عالوه بر ایجاینیمقامات دولت دئیباالیھارده

و کنندیمافتیدرژهیویھانھیھزبھ عنوان ینقدریو غینقدزینیتومان است، مبلغونیلیم٢متجاوز از یبلغم

مند مساکن و منازل ارزان است، بھرهافتیو دریونیلیصد میھاوامافتیآن درۀنمونکیکھ یگریدازاتیاز امت

نییدر تعتوانندیدر مجلس، مشانهگاهیو جاتیبھ موقعءبناکھ ئیجااز آنا،یحقوق  و مزانیدر کنار ا. شوندیم

منبع درآمد کیحل کنند، یمحلیبندآن دستھاینیرا بھ نفع الیمسانینقش داشتھ باشند و عالوه بر ایمقامات محل

ۀم و از مقولیدردسر بھ شما ندھگر،ید. آورندیمدیخود  پدیبراقیطرنیمختلف از ایھاو شکلنیھم تحت عناو

از یدھند و تا بھ حال موارد متعددیھا رأتا بھ آنرندیگیم! ھیتحت عنوان ھدءحتا از وزرایکھ گاھئیھارشوه

.مئیگوینمیاست، سخندهیھم کشمیرژیھاھا  بھ روزنامھآن

لذا در  . ندیفزایباز ھم بر منابع درآمد خود بخواھندیو مستندیچھ  کھ گفتھ شد، قانع نمجلس بھ آنندگانینماالغرض،

ظلم بزرگ کیخود باشند و بھ ۀندیبھ فکر آافتھ،ینانیمجلس پایکنونۀنشده و دورریگرفتند تا دمیھفتھ تصمنیا

.دھندشیافزاشانیندگیدوره نماانیرا پس از  پاودبخشند و حقوق خانیخود پاھیعلضیو تبع

ۀدورانیپس از پاندگانیارائھ دادند کھ طبق آن حقوق نمایطرحانیمجلسنیاز ایچھارشنبھ گروھروز

سرا کھ بھ عنوان صومعھۀندینما. ابدیشیپرداخت و افزا" یخدمات کشورتیریقانون مد"متناسب با شانیگندینما

صورت گرفت و یاقدامات خوبندگانیھفتم، در مورد حقوق نماۀکھ در  دورنیبا اشاره بھ اگفت،یموافق سخن م

:در نظر گرفتھ شد، افزودءمتناسب با  وزرایگاھیجا

شوند،ینمیمشمول قانون خدمات کشورابند،یی بھ  مجلس راه نمیبعدیھامجلس کھ در دورهندگانیچون نما"

خدمات  تیریقانون مدیایاز حقوق و مزاد،انشدهئیکھ جذب دستگاه اجرایندگانینماگریمانند دتوانندینم

معموالً چون ." استفاده کنندیخدمات کشورتیریقانون مدیایبتوانند از مزادیھا باآن"لذا."استفاده کنندیکشور

بیتصوحھیالایطرح کیھم مخالفت کنند تا یافرادایفرد دیھم در مجلس وجود دارد و  بایجنگ زرگرکی

پس از اصالح قانون انتخابات مجلس، مجلس بھ شدت متھم شد  کھ : "نقش  مخالف ظاھر شد و گفتردیشود، توکل

مجلس یاز  آبرویزیچگریدم،یکنبیطرح را ھم اگر تصونیا. کرده استبیبھ نفع خودش قانون تصو

."ماندینم

اقدام  نیما با امیاحساسات را کنار بگذار: کھ بھ عنوان موافق سخن گفت و افزوددیرسیسارندهینوبت بھ نماسپس

."میموجود را رفع کنضیتبعمیخواھیفقط م"

بعدھا  از د،ئیگویشما اگر راست م: "گفتدادند،یمخالف ارائھ میکھ نظرئیھاآنھم خطاب بھ  راحمدیبوندهینما

."دیاستفاده نکنازیامتنیا

مجلس دستور سیقانع شدند و رئ،یندگینماۀپس از دورازات،یحقوق و امتشیافزایبراوایشاتیدفاعنیاز اھمھ

.شدبیتصوتیدهللا بھ فورطرح را صادر نمود کھ بھ حمتیفورکییبرایریگیرأ
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نیقدر اسؤال است، اما آنریارتجاع زندگانیکالن نماازاتیو امتایحقوق  و مزانیاصل تمام ا! استجالب

رفع یبرایبھ عنوان  اقدام،یندگینماۀخود حتا پس از دوریایحقوق و مزاشیپررو ھستند کھ از افزانیمرتجع

.ندیگویسخن مشود،یھا روا مکھ بر آنیو ظلمضیتبع

یھاتیاز سایشد، برخدهیھا کشبھ سطح رسانھندگانینمانیکالن ایایکھ اعتراض بھ  حقوق و مزاشیماه پچند

ھا چند آنیایحقوق و مزاند،یکھ بھ عراق استناد کنند و  بگودندیندنیتر از امناسبیاھا، نمونھوابستھ بھ آنیخبر

و عھیبھ نام شئیباندھا. جا ھرج و مرج و دزدبازار استدر  آنناما چرا عراق؟ چو. استرانیاانیبرابر مجلس

ادعا، نیطبق ا. اندکردهمیخود تقسانیزده حاکم شده، پول نفت را مکشور  تحت اشغال و جنگنیو کرد، بر ایسن

مجلس ندگانینماۀیبھ پارانیدر  امجلس ارتجاع ندگانیکھ حقوق نمانیھم بدھکار شدند، از ایزیچرانیمردم ا

.رسدیارتجاع در عراق نم

دیبایبھ چھ حق! یو اندوختیغارت کرد،یخورد،یمملکت سؤال  کند کھ حاال چھار سال بردنیدر است،ینیکس

کھ یالبد پاسخ خواھند داد،  بھ ھمان حقابد؟یشیافزاتیایحقوق و مزا،یستینندهیبھ اصطالح نماگریحاال کھ  د

از آن ترمیوضع وخ. داندیالحق مو مردم را  مسلوبکندیبر مردم حکومت مزهیبا زور و سرنیاسالمیجمھور

.داشتیاسالمیاز جمھورنیجز ایانداز و انتظاراست کھ بتوان چشم

حقوق از مختصات آن کاھشیکیمستقر نکنند کھ رانیرا در ائیحکومت شوراکیرانیکھ مردم ایوقتتا

منوال خواھد بود، بلکھ  بالعکس نیبھ سطح متوسط دستمزد کارگران باشد، نھ فقط اوضاع بر ھمیمقامات دولت

.شدھددائماً بدتر خوادھد،یھفتھ نشان منیمجلس در اۀگونھ کھ مصوبھمان


