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  اکبر تک دھقان

  ٢٠٠٩ نوامبر۵ - ١٣٨٨ ]عقرب[ آبان١۴

  
  

  !شما سرنگون نشديد
  
  

ين نظام بربرمنشی  قدرت بر ديوارھای ا، نظير ماھھای گذشته، با١٣٨٨ آبان ١٣ جنبش اعتراضی مردم در روز
به اين ترتيب . کوبيد، و سران اين رژيم جانی خوشحالند، که برای چندمين بار از دست مردم، جان سالم بدر بردند

  تأخير وبازھم خطبه ھا و نعره ھايش را، پس از چندين روز  آبان،١۴رھبر اين رژيم تبھکار ميتواند از روز 
 آبان را پشت سر ١٣که ! بحول و قوت الھی سرنگون نشديم: ماترس و لرز و نگرانی، دوباره سردھد، که 

  ! که ھنوز نفت و شالق در دست ماست! گذاشتيم
  

شما سرنگون نشديد، از آنجا که مردمی با دستان خالی، فقط با شعارھای کوبنده و برای شما تا ! ھمينطور است
جھنمی سرکوب را که با ثروت ھمين مردم مغز استخوان آزار دھنده به خيابانھا ريختند، و شما ھمه ماشين 

  ؟!با آن چه خواھيد کرد.  ماه، نبرد ديگری در راه است١ اما در کمتر از .ميچرخد، به جان آنھا انداختيد
  

 در حالی انجام شد، که -  دانشگاه کشور٢٠ در سطح بيش از چندين روز قبل ھمچنين از -راھپيمايی گسترده ديروز
  :، جبھه مردم مبارز، از دو جھت در محدوديت قرار داشت حاکماز  نگاه بازجويان

  
اين اما برای رژيم اسالمی، که عناصر حرفه ای .  آبان، نه يک روز تعطيلی، که يک روز کاری بود١٣ روز - 

آنھا از مدتھا قبل از طريق امکانات وسيع خود، دست به . له ای نبود، مسأتظاھرکننده خود را در اختيار دارد
 به ھزينه بودجه کشور، عناصر  وکارگيری وسايل نقليه مجانی و مشوقھای مالی مختلفه ھی زده، با بسازماند

  .مزدور خود را به مقابل ساختمان سفارت سابق آمريکا کشاندند
  
از اين رو ھر گونه .  آبان در فرھنگ سياسی رژيم اسالمی، روز مبارزه با آمريکا محسوب ميشود١٣ روز -

م اسالمی در اين روز، آنھم در شکل تظاھرات و درگيريھای شديد خيابانی، به لحاظ سياسی و مخالفتی با رژي
 ميتوانست به نفع دسته جات حاکم تمام شده، تحت عنوان اعتراضات - حداقل با اتکاء به معيارھای گذشته-روانی

سياری از کشورھای توسعه بايد به اين موضوع اذعان نمود، که نه فقط در ب. طرفداران آمريکا تخطئه ميگشت
 بلکه در ميان سطحی از توده ھای محافظه کار - شتافتهطبقات سلطه گر در آنھا که اين رژيم جانی به ياری - نيافته

 بازتابی موافق ميل آنھا را - کم يا بيش-در داخل ھم، ادعاھای دستگاھھای تبليغاتی رژيم اسالمی، ميتوانست
ولين رژيم،  احتمالی مسؤطبق محاسبات. سرکوبگر، بر ھمان روال سابق ميبود اگر اوضاع اين رژيم - موجب گردد

 مجاز خواھد بود؛ از  از نظر سياسیسرکوب عليه تظاھرکنندگان، در اين روز،ھر ميزان  ،با اتکاء به زمينه باال
 استقالل کشور معرفی آنجا که در افکار عمومی بين المللی، ميتوانست آنان را مدافعين امپرياليسم، و مخالفين

 و جھان،  از ميزان رسوايی خود در ميان مردم ايرانسرکردگان و تحليلگران حکومت اسالمی اما،) ؟( !نمايد
 در چندين شھر کشور  و از چندين روز قبل،از ھمين رو با توده ای از تظاھرکنندگان. ًھنوز کامال مطلع نيستند

  . تره ھم خرد نکردند،ده ایمواجه گشتند، که برای چنين محاسبات پوسي
  

طور مشخص از کيفيت باالتری، نسبت به ھمه حرکات ه تظاھرات گسترده و اينبار بيش از ھر بار سراسری، ب
ميزان محسوسی کاھش يافته، و تمرکز بر ه حجم شعارھای اسالمی، ب.  برخوردار بود،اعتراضی تاکنونی

مثابه يک نيروی مستقل در عرصه ظاھر شده، ه ه بيشتر بمردم ھر چ. شعارھای دموکراتيک افزايش يافته است
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در ھمين حال اما . قيموميت ديگران را که خود پرونده سنگينی از تبھکاری در پشت سر دارند، به گذشته ميسپارند
بايد اشاره نمود، که توده مردم بايد خود تصميم بگيرند، چه شعارھايی را در چه شرايطی مطرح کنند، و آيا ھنوز 

 يتوانند بر روی متحدين موقتی از ميان جناحھای داخلی رژيم اسالمی، حساب باز کنند يا خير؟ ھرگونه تالشم
 از بيرون برای نفی حق مردم در زمينه سازماندھی مبارزات خود، و فشار سياسی و فکری بر آنان، افراطی

  .ميتواند تحت شرايطی، نتايجی منفی برجای بگذارد
  

ً، مستقيما از سوی  عليه مردم آبان در اوضاعی اتفاق افتاد، که نه فقط بيشترين تھديدھا١٣ز مبارزات خيابانی رو
سرکوبگران صورت گرفته بود، بلکه جانيان حاکم، به تھديدات خود عمل کرده، وحشی ترين باندھای آدمکش را 

 حضور مردم و درگيريھای با اين وجود اما، تا ساعاتی از عصر، ھنوز. به کوچه ھا و خيابانھا گسيل ساختند
  .پراکنده در بخشھايی از شھرھای بزرگ کشور، جريان داشت

  
ی خيابانی با جنايتکارترين رژيم جھان پس از جنگ دوم، نه فقط فروکش نکرده، بلکه رومبارزات علنی و رويا

ت مردم از حالت اعتراضا. کارگيری حداکثر توان سرکوب اين ماشين کشتارجمعی، با شدت ادامه دارده عليرغم ب
. غيرحرفه ای سابق، به شکلی رشديافته تر ارتقاء يافته، بسياری از مردم، ديگر از رفتن به خيابان ھراسی ندارند

اعتراضات روزمره به رژيم راھزنان و آدم کشان، بايد باز ھم و ھر چه بيشتر، به يک روال روزمره و ھمگانی 
  . مبدل شود

  
 به تاکتيک جنگ و گريز خيابانی روی در سطح وسيعتری، نظير موارد گذشته، تظاھرات روز گذشته، مردم در

آوردند؛ اين سندی است بر اينکه مردم از تکرار شعارھای ھميشگی خسته شده، راھی برای تغيير اوضاع جستجو 
انتکاران و  اصالح طلبان خارج از کشور، اين خييژهوه در حاليکه، نه فقط اصالح طلبان در داخل، بلکه ب. ميکنند

 ملی گرايان مرتجع و  سلطنت طلبان،، اکثريتی، جمھوريخواھان دروغين- ایآبروباختگان، نظير طيف توده 
شعارھای اصالح رژيم حمايت کرده، با ابتکارات مستقل و ھمدستان ديروز رژيم اسالمی، ھنوز با حدت و شدت از 

  . تھاجمی مردم مخالفت ميکنند
   

 


