
 
 

  تنها جنبش قابل اعتماد
  

  .سهراب نخستين بار در پنهان جای به تيغ و تير گرفتار نمی آيد.  سال است که به خون در می غلطد٢۵٣٠ سال نه، بلکه ٣٠ندا، 

اين اما مائيم که بايستی بدانيم که برای . آمده استسان که پيش از اينها بوده، فقط در هيئت ديگری به اجرا در اين بار نيز ماجرا به همان

  .چه و دست در دست چه کسانی قدم در راه گرفتن حق و حقوق خود می گذاريم

  !ما با تو هستيم ندا

  ! ندای خيابان و بيداری

  .با تو که بعد از اين نيز ميتوانی تنها در خيابان برگ خود و دست ديگران را رو کنی

، تو تنها در پارک الله و در تجمع هر روزۀ اول ماه مه، در زير سقفی که کار ميکنی و حتا حقوقت را نمی دهند، ما با تو هستيم ندا

جز اين .  مارس و در ميدان های هفت تير سخن بگويی٨تو ميتوانی و راهی نيست جز آنکه در هر روزۀ روز . ميتوانی سخن بگويی

نيست، بلکه معادله نيرو و قدرت است و " رأی"آزادی و رهايی . ين تاريخ باقی نمانده استبرای تو، بلکه برای هيچ انسان رو به پيش ا

  .جز اين حرف هيچ سهراب به خون خفته ای از هيچ صندوق جادويی بيرون نخواهد آمد

 و اتوبوسرانی، اين نخستين بار نه، بلکه سی سال است، که رأی و حق شهر بابک، شوشتر و هفت تپه و کارگران سقز! باور کن ندا

. حق و رأی زنان، خواست و اعتراض دانشجويان هر گاه که در خيابان های سراسر جامعه رژه رفته اند، سرکوب و خونين شده است

اين اول بار نيست . سی سال است، حق که هيچ، حتا حرف کارگران، زنان، دانشجويان و جوانان ناشنيده مانده و به هيچ گرفته شده است

  . که اين تجمعات اينگونه بخون کشيده شده و می شودو نبوده 

آيا چيت ری را، دانشگاه تهران و قندچی و رضوی را، آيا نويسندگان مان را بخاطر داری؟ آيا آنان اغتشاشگر و تروريست بودند؟ آيا 

به آتش کشيدند؟ آيا يادت هست انقالب فرهنگی همين جمهوری اسالمی را بخاطر داری؟ آيا بخاطر داری که چگونه کتابفروشی ها را 

  کودکی را که توسط همين پرچم بدستان حزب اللهی يا لباس شخصی ها در شهر دزفول چگونه در آتش سوخت؟ 

عربده و جنايت و دغل به هر . آيدمی که امروز تنها در ابعاد گسترده تری به اجرا در ،آری اين حکايت سی و بلکه بيش از آن است

  . می کند، مهم اين است که اين حق ماست و ما بايستی خود آن را از چنگال اينها بيرون بکشيمرنگی باشد، فرقی ن

امين قضايی و داوود باقری و بيتا صميمی زاد و احمد " اين است که تاريخ دوباره دارد تکرار می شود و دوباره اين دانشجويانی مثل

اين صدها چون تو و سهراب و ديگر جوانان هستيد که متاسفانه باز هم غرق . شندهستند که بايد طعم آوارگی و زندان را بچ... باطبی و 

اين کارگران هستند که هرچه کار می کنند، به نان شب خود هم نمی رسند و هرگونه تجمع و درخواستشان بی پاسخ . در خون می شويد

اين زنان هستند، که تا به امروز طعم تلخ انواع سرکوب .  ماندخواهد بی پاسخ  که سرمايه داری بلبل زبانی می کند،مانده و همچنان هم

دانشجويان، جوانان در تمام اين سال ها طعمۀ سرکوب . های قانونی و غير قانونی فرهنگ مردساالر کليت اين حکومت را چشيده اند

  .  اين حکومت وحشی سرمايه داری به سبک اسالمی بوده اند

  . فراموش کنيم، تا در عدم هشياری مان، دوباره ما را معامله کنندکه ما باز هم نبايد! اينست ندا

  !باور کن! باور کن ندا

ما بايد بيش از اينها به فکر حق و حقوق خود !  ميان حق ما و حق رفسنجانی ها هيچ چيز مشترکی وجود ندارد و تو خود اين را ميدانی

گوشه اين جامعه پارک الله و خيابان و محل کارمان را به عنوان سنگر ما بايد دوباره طرح خودمان را بريزيم و در هر . باشيم

سی سال است که نان و شادی را از دست ما گرفته اند و هر بار در هر کارخانه و . همصدايی خود و بنفع خود اشغال و انتخاب کنيم

  .کوی و برزنی صدايمان را بگوش کسی رسانده ايم، سرکوبمان کرده اند

اين است که تا دير نشده بايد رهايی کل زندانيان سياسی و نه فقط کسانی را که باز هم . زندان از آن ما نيست.  خواهيمما زندان نمی

  ! حکومتی ها می گويند، سر دهيم



 

 اوليه در ما بايد راه آدمکشی قانونی را که بنام اعدام عمل می کند، هر چه سريعتر ببنديم و آن را به نفع کل جامعه و به عنوان يک گام

  . مبارزه اجتماعی لغو کنيم و دست تمام حکومتيان و هر کس را که از اين قانون سود می برد ببنديم

مطمئن ترين آينده در جايی است، که عميق ترين خواست های اقتصادی و تاريخی وجود دارد و اين آينده چه ما پيش از اين به آن 

  . صف کشيدن در جهت حل منافع طبقاتی و کارگری جامعه می باشدانديشيده بوده باشيم و چه نه، در گرو حل و

تنها راه واقعی تاريخی که می تواند به ما اطمينان دهد، که عموم مشکالت اجتماعی به نفع ما و کل جامعه حل خواهد شد، همصدا شدن 

 و ايجاد يک برابری کامال واقعی اقتصادی برای لغو واقعی و مطلق بيکاری، در دست گرفتن کل توليد و توزيع اقتصادی توسط خود ما

تنها تضمين آزادی هر انسانی، آزادی هر انسان جامعه از ترس بيکاری، بی سرپناهی، گرسنگی . و اجتماعی برای زنان و مردان است

  . است و بايد برای چنين چيزی تالش نمود

سانی و رها از هرگونه اعدام، شکنجه، زندان و استثمار دست به برای پايان دادن به هر گونه ای از ترس و وحشت، و برای آينده ای ان

  .دست يکديگر با تمامی سنت ها و قوانينی که چنين چيزی را نمی پذيرند به مبارزه خود ادامه دهيم
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