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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  
  

  ! ايرانۀخيزش ميليونی مردم آزاد
  

آف استکھلم، در ھمبستگی با مبارزات آزادی .ب.متن موجود، سخنرانی بھرام رحمانی در سالن بزرگ اجتماعات آ
 ٢٠٠٩ اگست ٢٨اين شب ھمبستگی، روز جمعه . نه مردم ايران و به ياد جان باختگان راه آزادی و برابری استخواھا

 .، توسط کانون نويسندگان ايران در تبعيد، برگزار شده بود١٣٨٨ شھريور ۶برابر با 
  

ان ايران در تبعيد و ھم از ت دبيران کانون نويسندگأاز کنم اجازه بدھيد ھم از طرف ھيقبل از اين که سخن خود را آغ
ت، از شما حضار محترم و خانم مريم ھوله، آقايان شاھين نجفی، سھراب أ به عنوان عضوی از اين ھيطرف خودم

مختاری، علی کامرانی، عباس سماکار و ياور استوار، سپاسگزاری کنم که دعوت ما را پذيرفتند و در اين برنامه 
  . شرکت کردند

 
 جوانان دختر و پسر و زنان و مردان آزاده ای باشيم که حرکت بزرگ و عظيم   سپاسگزار ھمهما به سھم خود بايد

از ھمه انسان ھای . مردمی را راه انداخته اند و آن را به اشکال مختلف در داخل کشور و خارج از آن، پيش می برند
ان آزادی خواه، ھمبستگی قدرتمند و با مترقی و پيشرو سپاسگزاری کنيم که در سطح جھانی ھمدوش و ھمراه با ايراني

  . شکوھی را با مبارزات آزادی خواھانه مردم ايران به وجود آورده اند
  

در مقابل پدران و مادران و خواھران و برادرانی سر تعظيم فرود آوريم که در سی سال حاکميت جمھوری اسالمی، به 
ا وجود اين که داغ بزرگی بر دل دارند اما برای تغيير وضع ويژه در دوره اخير عزيزان خود را از دست داده اند و ب

  .موجود بی وقفه مبارزه و تالش می کنند
 

زيرا مردم با راھپيمايی ھای ميليونی خود با شعارھای . امروز ديگر حکومت اسالمی، حکومت دو سه ماه پيش نيست
 قدرقدرتی اين و غيره،»  آزاد بايد گرددزندانی سياسی«، »آزادی انديشه، ھميشه، ھميشه«، »مرگ بر ديکتاتور«

اکنون کارنامه سراسر سياه حکومت . س ھمه علی خامنه ای، رھبر حکومت اسالمی را شکسته اندأحکومت و در ر
خيزش امروز مردم آزادی خواه ايران، سيمای واقعی و . اسالمی، بيش تر از پيش از پرده بيرون افتاده است

  . در ابعاد مختلفی در مقابل ھمه جھانيان قرار داده استعملکردھای حکومت اسالمی را 
 

خيزش امروز مردم ايران، يکی از درخشان ترين و با شکوه ترين حرکت ھای اعتراضی، در تاريخ اخير ايران و 
گذرد، توانسته است افکار چرا که اين خيزش در مدت کوتاھی که از عمر آن می. منطقه پرتالطم خاورميانه است

  . مردم جھان را عليه حکومت اسالمی برانگيزد و پشتيبانی قدرتمندی برای خود به وجود آوردعمومی 
 

خيزش امروز مردم ايران، حاصل سی سال مبارزات گوناگون عليه حکومت اسالمی است که در دو ماه اخير به اوج 
، زنان، دانشجويان، روشنفکران جامعه ما، فضای امروز را مديون سی سال پيکار بی امان کارگران. خود رسيده است

  . و ديگر اقشار تحت ستم مردم، با ھارترين و جانی ترين حکومت جھان است
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جھانيان نشان  اين خيزش توانسته است پس از سی سال، کارنامه و چھره واقعی سران و مقامات حکومت اسالمی را به 
ه آن ھا، شکستن زندانی زير شکنجه و به طور کلی بدھد و سياست ھای آپارتايد جنسی، شکنجه زندانيان و تجاوز ب

  .سياست ھای ضدانسانی و ضدآزادی حکومت اسالمی را عيان تر سازد
  

دستاورد اين خيزش، در عرض نزديک به سه ماه، چشم گير و قابل لمس است، به ويژه می توان به چھار دستاورد مھم 
  :آن تاکيد کرد

  
 ۀدر صحنواری، نقش جوانانی است که در حکومت اسالمی متولد شده اند مھم در تحوالت جھای يکی از دستاورد 

 ۀاين جوانان در صحن. ظاھر شده اندسياسی و اجتماعی جامعه به عنوان يک نيروی قدرتمند خواھان تغيير و تحول 
تاريخ خويش را اين نسل عزم کرده است که . سياسی ايران نشان داده اند که ظرفيت و قدرت تغيير نظم موجود را دارند

  . بنويسيد و سرنوشت خودش را با قدرت خويش رقم بزند
  

اين بار دختران جوان و زنان خالف انقالب .  دوم اين که نقش زنان در اين اعتراضات بسيار برجسته و چشم گير است
  .، نه در ته صف مردان، بلکه در صف مقدم مبارزه با نيروھای سرکوبگر قرار گرفته اند۵٧

  
ره برداری وسيع از تکنولوژی مدرن، اين امکان را برای جوانان فراھم کرده است که ديوار بزرگ سانسور سوم بھ

حکومتی را بشکنند و گزارشگر، تحليل گر، مفسر و فيلم بردار واقعی مبارزه خودشان باشند و از اين طريق افکار 
رگونه تحريف و ھجاری خود آشنا کنند و راه ھای ه عمومی مردم ايران و جھان را نيز مستقيما با واقعيت ھای مبارز

  .تفسيرھای ژورناليسم رسمی بورژوازی ببندند
  

 مجازی است در آخرين گزارش خود ۀ که حوزه کارش شبک ComScoreدر اين حال، يک سازمان آمريکايی به نام
دم ايران و مايکل جکسون پس  گذشته، مشاھده فيلم ھای اينترنتی در مورد اعتراضات مرجوناعالم کرده است که در 
  ميليون کاربر١٥٧ گذشته در بيش از جون اين سازمان آمريکايی تصريح کرده است که در .از مرگ وی به اوج رسيد

  .تماشا کرده اند  ميليارد، فيلم ھای کوتاه در مورد اعتراضات مردم ايران و مايکل جکسون را١٩٫۵اينترنت قريب 
  

س أمی، به ويژه قدرقدرتی آن و در ر اخير سبب شد که تابوھای سياسی حکومت اسالچھارم اين که تحوالت وضعيت
 ما، در سطح گسترده ای توھم به حاکميت ريخته ۀکنون در جامعا. ھمه علی خامنه ای، رھبر حکومت اسالمی بشکند

  .شده و ترس مردم از نيروھای سرکوبگر نيز کم تر شده است
 

خيزشی نه برای به قدرت رساندن جناحی از حکومت در مقابل جناح ديگر، بلکه  ايران، ۀخيزش امروز مردم آزاد
حرکتی در جھت تغيير نظم موجود است، يکی از با شکوه ترين حرکت ھايی در جھت تحقق آزادی و برابری و عدالت 

نبال جامعه ای خيزشی که در اين مدت کوتاه، درد مشترک را فرياد می زند، نشان داده است که به د. اجتماعی است
  .درخور و شايسته انسان است

  
اين خيزش نشان داده است که از ظرفيت سياسی و اجتماعی بااليی برخوردار است و می تواند با نقد اشتباھات گذشته 

 آزادی  اکنون نماد شناخته شده.  ھای مدرن و پيشرو انسانی باشد ، سنبل و نماد انديشه۵٧تاريخی به ويژه تحوالت سال 
ديشه، جدايی کامل دين از دولت و آموزش و پرورش، برابری زن و مرد در ھمه شئونات اجتماعی، آزادی ھمه ان

زندانيان سياسی، برچيده شدن زندان ھای سياسی و لغو ھرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام، راه رھايی و رسيدن 
 جنسيت، مليت و باورھای سياسی و اجتماعی در آزادی ھای فردی و اجتماعی ھمه شھروندان ايران بدون توجه به به 

ثرترين وجھی در خدمت ؤ به مواقعيت غيرقابل انکار است که ھر دستاورد دمکراتيک در جامعه، اين يک. جامعه است
  . مردم قرار می گيرد

  
ھمبستگی انسانی و با  ھای خالی اما با قدرت   ويژه جوانان دختر و پسر، با دست ھا انسان، به با اين خواست ھا، ميليون 

،  ھا آمدند و در مقابل نيروھای مسلح ويژه، ضدشورش، پاسداران، بسيجی خيابان  شھامت بی نظيری ھر روز به 
 حکومت اسالمی و  ھا مقاومت کردند و در مقابل فرمان کشتار و سرکوب شخصی  امنيتی و لباس - نيروھای انتظامی 

آزادی انديشه ھميشه «، »مرگ بر ديکتاتور«: بر حکومت اسالمی، فرياد زدندای به عنوان رھ س ھمه علی خامنه أدر ر
  ...و» ھميشه

 
اين ترتيب نيروی جوان، در خيابان ھا مخالفت خود را با ھرگونه اختناق و سانسور، زور و استبداد، ستم و استثمار ه ب

وب و شکنجه و اعدام مخالف است و بيش از اين  تشنه آزادی است، با انتقام گيری، سرکًاين نيرو که عميقا. اعالم کردند
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اين نيرو به ميدان آمده است تا سرنوشت خود را به دست خويش رقم بزند و . نمی خواھد زير بار زور و ستم زندگی کند
  .ال ببردؤدی ھايش را زير سبه ھيچ جريان و حکومتی اجازه ندھد که حرمت و موجوديت انسان و آزا

 
جريان و فردی که خواھان مرگ اين و يا آن عنصر حکومتی است اما مخالفتی با کل حکومت در چنين شرايطی، آن 

آن . دارد اسالمی نمی کند، ھر نظر و ايده ھم داشته باشد، آگاھانه و ناآگاھانه در راه اختناق و ديکتاتوری گام برمی 
 مخالف را برنمی تابند،  حتا اگر در  يشهجريان و کسانی که تحمل حتی انتقاد کوچکی را ندارند و آزادی بيان و اند

  .خواه و برابری طلب نيستند خواھانه نيز فعاليت داشته باشند، آزادی  حرکت ھای آزادی 
  

 آن حال و ھوای تازه و انديشه و افکار نو كه در تحليل ھا، تفسيرھا، اشعار و ترانه ھا به حد كمال رسيده است و ًمسلما
  : عبارت است ازخالقيت ھا شکوفا می گردد،

  
  .  آزادی، انسان دوستی و ھمبستگی و آرمان ھای نسل جديد انسان معاصر

  
آن افکار و اشعار و سرودھا و ترانه ھای اعتراضی و ھمبستگی انسانی که پس از سرکوب ھای خونين سال ھای اوايل 

، اينک ديوار بلند اين خاموشی را با ، به زير زمين ھا کشيده شده بودند و در پستوھا دست به دست می شدند۵٧انقالب 
قدرت و ھمبستگی ميليون ھا انسان فروريخته و در کارخانه ھا، دانشگاه ھا، مدارس و در ھر کوی و برزنی فرياد زده 

  .می شوند
  

آن نظريه ھای سياسی و اجتماعی كه به دنبال بھار آزادی است به ھيچ دولتی و . پس انسان شيفته بھار آزادی است
ی حق دخالت در زندگی خصوصی مردم و محدود کردن ايده ھای فردی و اجتماعی را نمی دھد؛ ھمه شھروندان مقام

بدون توجه به مليت و جنسيت و باورھايشان، از حقوق يکسان و برابری در ھمه عرصه ھای اقتصادی، سياسی، 
 منفعت و مصلحت اقتصادی و سياسی اجتماعی و فرھنگی برخوردار می شوند؛ حرمت و موجوديت انسان باالتر از ھر

دولت قرار می گيرد و اصوال رعايت عدالت و دادگری شامل ھمه شھروندان کشور می شود تا روزی فرا رسد که ھيچ 
  . انسانی بر انسان ديگر برتر نباشد

  
ن در تالشند،  ماۀجامعکوتاه آن که، آن نيروھای اجتماعی که با مبارزات جاری خود در خيابان ھای سراسر شھرھای 

ھم چون ھنرمندانی که تابلوھای زيبا می آفرينند؛ رمانی ھايی که انسان را به تفکر وامی دارند؛ شاعران و ترانه 
سرايانی که اشعار و ترانه ھای پرمحتوا و دل نشين می سرايند؛ ھنرمندانی که با لطافت و حرارت آن ھا را می خوانند؛ 

سی که به دنبال طرح و تحقق آن تصوير روشنی از زيست و زندگی خود و جامعه تحليل ھا و تفسيرھا و پراتيک سيا
  . شان ھستند که در آينده، ھيچ قدرتی نتواند آزادی ھايش را سلب کند و انسان را به بند بکشد

  
 و زيرا ساختن جامعه ای سالم و درخور. انسان امروز از طبيعت خود و آنچه که در پيرامونش می گذرد، غافل نيست

شايسته انسان و برقراری جوھر آزادی بی حد و حصر، نه تنھا تخيل نيست، بلکه مردم با اعتراض ميليونی خود در 
خيابان ھا عليه حکومت سانسور و اختناق و آپارتايد جنسی و ضدانسانی حکومت اسالمی، نشان داده اند که يک واقعيت 

  .غيرقابل انکار است
  

 : جامعه ما، اين است کهپيام صريح و روشن مردم آزاده
جامعه ای می خواھيم که در آن تبعيض و نابرابری، فقر و فالکت اقتصادی، تھديد و سرکوب، زندان و شکنجه، اعدام و 

  ! سنگسار، سانسور و اختناق خبری نباشد
  

  !زنده باد آزادی، زنده باد برابری، زنده باد جامعه انسانی
  

  !متشکرم
  
  
  
  


