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  !راني مردم ای دو هفته ازشي خیتجارب و دستاوردها
 

  ١٣٨٨تير   ۴پنجشنبه                                                                                                                             یبهرام رحمان

 
  تو را به جای همه زنانی که نشناخته ام دوست می دارم

  تو را به جای همه روزگارانی که نمی زيسته ام دوست می دارم

  ه بی کران و برای خاطر عطر نان گرمبرای خاطر عطر گستر

  ستين گل هاخبرای خاطر برفی که آب می شود، برای خاطر ن

  )، به ياد ندا آقا سلطان شاعر مبارز فرانسویشعری از پل الوار( 
  

. که از مرزهای تاثيرپذيری گذشته به دوره اثربخشی پا نهاده استموقعيت امروز جامعه ما، آن چنان دلپذير و تپنده و با شکوه است 

ما اين وضعيت را . مت ميليون ها انسان در مقابل هارترين حکومت جهان، نشان بی داری و آگاهی جامعه ماستظهمبستگی و ع

 ؛ شده اند و يا تروراعدام ،جهنک ش،زندانی ، سرکوب،کومت اسالمیح  در راه مبارزه بامديون همه کسانی هستيم که در اين سی سال

 جنبش دانشجويی ،، جنبش زنان سوسياليستی مديون فعالين جنبش کارگری؛شان برای آزادی لک زده است مديون جوانانی هستيم که دل

 هدر را از جان و زندگی خود ،ی سخت و دشوار در اين سال هااهانه و بدون هيچ گونه چشم داشتیو جنبش روشنفکری هستيم که آگ

 رفيت های گوناگون خودظ با  جامعه ما در کم تر از دو هفته مردم معترض. مايه گذاشته اندزاد و برابر و انسانیآجامعه ای اری ربرق

م ادعا کنيم که ني در سطوح مختلف مبارزه در راه آزادی، چشم انداز چنان گسترده ای در  برابر جهان قرار داده اند  که امروز می تواو

  .در حال تغيير و تحوالت بنيادی به سر می بردجامعه ما 

 در طول چند عی رارام سياسی و اجتماآن فعاليت ان ها راه می افتد راه طوالنی دوراجنبش و حرکت مردمی هنگامی که در خيابهر

مردمی،   خيزش های درعموما.  دچار شگفتی می کند رامفسران مسايل سياسی و اجتماعی و گرانروز طی می کند و بسياری از تحليل

 هفته از اعتراضات حدود دو اکنون که ،بر اين اساس. ابتکارات به سرعت شکوفا می گردد و جنبش همواره راه بالندگی را طی می کند

 می گذرد ده ها تن جان خود را از دست داده اند و هزاران تن  پرانرژیاپيش همه جوانان پرشور ويشقهرمانانه مردم معترض و در پ

 خبرها حاکی از آن است که برخی از دستگيرشدگان به .زندان ها مملو از زندانيان دستگير شده روزهای اخير است. زخمی شده اندنيز 

 گلوله های با  که ها»ندا آقا سلطان« .شيوه های وحشيانه ای در زير چرخ کاميون ها له شده اند و يا با تبر و غيره به قتل رسيده اند

  اما ياد و خاطره آن هاندنيست ميان ما  ديگر در به خاک و خون کشيده شدند هر چند که به لحاظ فيزيکی اسالمین حکومتارجنايت کا

 اشعار، ترانه ها، سرودها، داستان ها، تحليل و تفسيرهای سياسی و اجتماعی به عنوان قهرمان و در ه در تاريخ ثبت شدبرای هميشه

 نسبت نيز بی زاری و نفرت از سران حکومت اسالمی نه تنها در جامعه ايران، بلکه در ؛ به همانجای گرفتههای هميشه در صحنه 

  . عموميت پيدا کرده استجامعه جهانی

 مردمی جامعه سرکوب شده ما می گذرد تجارب و دستاورهای ارزشمندی داشته که در اين جا به چند شدر دو هفته ای که از خيز

  .نمونه از آن ها اشاره می کنم

 خرداد مشغله شان را فقط اين مساله گرفته بود که از يک سو چگونه ٢٢ان و تئوريسن ها و مبلغين حکومت اسالمی اگر تا سر -١

مطلوب و دلخواه خود را بيرون  عنصر ،مردم را به پای صندوق های رای بکشانند و از سوی ديگر چگونه از صندوق های رای

در چهار دولت وی بر حکومت اسالمی و شورای نگهبان محمود احمدی نژاد بود که سرانجام عنصر مطلوب خامنه ای ره. ندروبيا

 مردمی که در اين بخش زيادی از.  خفقان خونين سياسی و فقر و فالکت اقتصادی روزافزونی را بر مردم تحميل کرده بود،سال گذشته

يد که اگر هم در آی نژاد عنصر ديگری از صندوق ها در شايد بر اين باور بودند که به جای احمده بودند انتخابات شرکت کردنمايش



هر چند که فاصله حرف تا عمل بسيار زياد است . دای ديگری می زگذشته بيش تر از احمدی نژاد جنايت کرده بود اما امروز حرف ه

چرا که به . دنمو معرفی» اتانتخاب«  پيروز اين کرد و احمدی نژاد راوارونهرا را آاما خامنه ای، روز روشن نتايج . و بايد تجربه شود

 بنابراين، پس از اين وقايع، اصوال بايد تعداد متوهمين به . نزديک تر استشاحمدی نژاد به سياست هاي سياست های گفته خود وی،

ده بودند که رک به اين حد پيش بينی ن، و مشاوران ویشايد خود خامنه ای. بازی های انتخاباتی حکومت اسالمی کم و کم تر شده باشد

 شاه را به آن  بهانه ای می گردند تا حکومت اسالمی را روانه همان گورستانی کنند که سی سال پيش حکومت فرصتی ومردم به دنبال

  .جا فرستاده بودند

راس  و در اين واقعه و تقلب آشکار شکاف بين سران و جناح های حکومت اسالمی را آن چنان عميق تر کرد که طراحان اين تقلب -٢

 اکنون شرايطی در بين سران و جناح های حکومتی پيش آمده است که نه راه پيش دارند و نه .همه علی خامنه ای دچار شوک شده است

 از اين رو، به . علی حامنه ای، رهبری که در بين باندهای حکومتی خود نيز استاد باند بازی است از همه رسواتر شده است.راه پس

 با آزادی همه زندانيان سياسی، لغو هرگونه شکنجه روجی و جسمی، آزادی بيان و قلم و انديشه، آزادی برپايی نفع همه آن هاست که

   .تسليم اراده مردم شوند... زادی فعاليت همه احزاب سياسی، آزادی مطبوعات وآتشکل های دمکراتيک و تجمعات، 

 بود اما اين روند به سرعت طی شد و  مطرحر انتخابات و غيره بحث هايی بر سر تقلب د، روزهای نخست اين اعتراضات دراگر -٣

 به جهانيان نشان  خود، با اعتراضات ميليونی در روزهای اخيرمردم ايران. حکومت اسالمی استيست  و نهستاکنون بحث بر سر 

  . نمی خواهند رادادند که حکومت اسالمی

 ميليونی بود اکنون دست اندرکاران اين ١٢ يک نقطه شهر تهران ترين تمرکز در  بيش،اعتراضاتاگر در روزهای نخست اين  -۴

 بی کار و شاغل هستند و با تمام وجود برای آزادی می جنگند به اين نتيجه رسيده اند  کارگرتجمعات که عمدتا نيروهای جوان دانشجو،

  .کوبگر حکومتی را پراکنده و فرسوده نمايندهم ضايعات انسانی را کم کنند و هم نيروهای سر  پراکنده اعتراضات با سازمان دهیتا

 سبب شد که  در خيابان ها مردم ميليونی خيزش برای اولين بارجاعی و غيرانسانی حکومت اسالمی،پس از سی سال حاکميت ارت -۵

همسايه ها،  رسانه های بين المللی قرار گيرد و مردم همه کشورهای جهان در محل کار، تجمعات،  ايران در صدراخبار و گزارشات

 با  ديگری به وقوع خواهد پيوست انقالب در اين کشور و غيره در مورد تحوالت ايران و احتمال اين که به زودیها، اتوبوس هاقطار

زمان ديگری آبستن تحوالت سرنوشت ماکنون ايارن بيش ازهره. پردازند ب ايرانی خود به بحث و گقتگو و همکاراندوستانو با همديگر

 و گروه های اسالمی سرنکونی حکومت اسالمی، سرنگونی و شکست کل حزب اهللا. منطقه بحرانی خاورميانه استريخی درساز تا

  .و چپ به وجود خواهد آوردگونی هايی به نفع گرايشات سکوالرشاخ آفريقا تا آسيا را به دنبال خواهد داشت و دگرتروريستی از

 سبب  در خيابان ها،نار ميليونی مردم اي اعتراضات عظمت و همبستگیقدرت و ،تانی تابسآغاز تعطيالتدر اين روزهای نخست  -۶

 کنند و  در اين روزهای پرتالطم در غم و شادی چشم پوشی تعطيالت خود  داوطلبانه از بسياری از مردم انسان دوست جهانشد که

دولت های بورژوايی جهان، ، سبب شد که آزادی خواه حق طلب و  اين نمايش قدرت خيابانی مردم هم چنين.مردم ايران شريک باشند

 های حتا برخی سفارت خانه. ن اعالم نمايند که از مبارزات مردم حمايت می کنندآند و فراتر از ناسدولت احمدی نژاد را به رسميت نش

زيرا مامورين امنيتی و . است اعالم کرده اند که در آن ها به روی زخمی های درگيری های خيابانی باز ، در تهرانکشورهای غربی

 برخی دولت ها هم چون دولت . و به زندان های نامعلومی انتقال می دهند جمع می کنند از بيمارستان ها را زخمی ها،انتظامی حکومتی

 ، اتحاديه بايد به اتحاديه اروپا فشار آورد تا همه کشورهای عضو اين.رومانی و مجارستان سفرای خود را از تهران فراخوانده اند

 با هدف حمايت و پشتيبانی از مبارزات بر  آدم کش و آزادی کش را نيزسفرای خود را از تهران فرابخوانند و سفرای حکومت اسالمی

بی ، ونزوئال، رييس جمهوری !)اليست؟يضدامپر( چاورز  هوگودر اين ميان تنها دولت روسيه و و. حق مردم ايران، اخراج کنند

  . د کرد فراموش نخواه چنين دولت هايی را هرگزامی احمدی نژاد ظاهر شده اند که مردم ايران گستاخی حشرمانه به عنوان

امروز اکثريت اين ايرانيان که در کشورهای مختلف جهان، به ويژه . خارج کشور، بين سه الی پنج ميليون ايرانی زندگی می کننددر -٧

 هر روز دست به اعتراض و راه پيمايی اين جوامع خواه دیه با شهروندان آزا زندگی می کنند همرا کار و تحصيل وکشورهای غربی

 و حمايت افکار عمومی مردم جهان را به نی پشتيبا را افشا کنند ومیتا هر چه بيش تر سياست های وحشيانه حکومت اسالمی زنند 



للی با شکوهی با مبارزات مردم همبستگی بين المکنون يک  ای پيگير در اثر اين تالش ها.نمايندب مبارزات بر حق مردم ايران جل

  .مده است که در تاريخ سی ساله حکومت اسالمی و حتا کشورهای ديگر بی سابقه استآن به وجود اراي

دوران سی سال پيش انقالب می، همبستگی با شکوه انسانی است که خاطرات ردبزرگ ترين دستاورد روز های اخير اعتراضات م -٨

 مردم در خانه های خود را به روی کسانی که در تعقيب نيروهای سرکوبگر حکومتی هستند باز می . می کندتداعین را ارمردم اي

 بسياری .دستگيرشدگان را با قدرت خود از دست جانيان آزاد می کنند و آن ها را فراری می دهند. ن ها را بشناسندآگذارند بدون اين که 

 يده می گيرند ود را ناات پرستاران و پزشکان بيمارستان ها تهديد.ا به جلو گلوله می اندازنداز جوانان برای نجات زخمی ها خود ر

فضايی که در چند روز اخير پديد آمده است آشکارا نشان می دهد که ديگر مردم ايران هيچ ترسی از . دست به اعتراض می زنند

  .حکومت جانی و تروريست و آدم کش حکومت اسالمی ندارند

 که گلوله يکی از نيروهای سرکوبگر در قلب تپنده وی فرو نشست و خون از دماغ و دهانش »ندا آقا سلطان« چهره خونين امروز -٩

 بيرون جهيد؛ با چشم های باز و پر رمز و رازش در ميان انبوهی از جمعيت در خيابان جان باخت در جلد معروف ترين تا محلی ترين

 که به جرات یبه طور. هان نقش بست و در صدر اخبار راديو و تلويزيون های جهان قرار گرفت مجله ها و روزنامه جو گمنام ترين

 است، وود، معروف تر از بسياری از روسای جمهوری کشورهای مختلف جهان و حتا هنرپيشه های هالي»ندا«می توان گفت امروز 

چهره . مت اسالمی به دليل جنايت عليه بشريت نيز هستدر عين حال اين معروفيت جهانی ندا، بزرگ ترين سند محاکمه سران حکو

  و فتواهای نهان و اشکار طرح ها فرمان ها وندا، بيانگر و تداعی کننده چهره ده هزار انسانی است که در اين سی سال با دستورات و

صدها هزار انسان، حکم قطعی قتل ندا در خيابان و در مقابل چشمان . سران حکومت اسالمی اعدام، سنگسار و يا ترور شده اند

   .ادر کرده استمحکوميت سران حکومت اسالمی را با قاطعيت ص

 مردم  روی برخی از فرماندهان و مامورين از دستورات فرماندهان خود سرپيچی کرده و به در اين روزها،گفته می شود که -١٠ 

رزندان مردم محروم  فرزندان پولداران و حکومتيان نيستند، بلکهبدنه سپاه و بسيبج و ارتش و نيروهای انتظامی ف. تيراندازی نکرده اند

 عميق تر فکر کنند شايد به اين نتيجه  نيز کمی حتا در خلوت خوداگراين ها .  خواهی هستند که از حکومت اسالمی نفرت دارنددیو آزا

 که تا دير نشده به  خواهران و برادران خود را به گلوله ببندند؟ شايد به اين نتيجه برسند هم نوعان و هاخيابان در چرا بايدبرسند که

 .بقای حکومت اسالمی نفعی ندارندحفظ وچون فرماندهانشان، درسربازان همنظاميان و مامورين و زيرا بسياری از.صف مردم بپيوندند

 اکنون مساله مهم اين است  اما. ايران است مردم اخيرستاوردهای ارزنده مبارزاتدآنچه که در باال برشمرديم تاکيد به گوشه هايی از 

يعنی اکنون . تحوالت به سرعت يکی پس از ديگری پديد می آيد و تاکتيک های مبارزاتی جديد و طرح شعارهای جديدی را می طلبدکه 

 کروبی و موسوی که در اين نتظار نيست که در روزهای آتی دور از ا حتا. به گذشته تعلق داردبحث بر سر تقلب و غيره در انتخابات

 ،»نظام حکومت اسالمی« چون اين ها هرگز نمی خواهند .ندکن عقب نشينی از موقعيت فعلی گذاشته انداله کنمايش انتخابات سرشان 

 در مقابل جناح »حکومتی  دروناصالح طلب«هر چند که عقب نشينی اين ها نوعی خودکشی جناح .  قرار گيرد سقوطدر معرض خطر

نيز از انتقام خامنه ای و ... اين ها اگر عقب نشينی کنند نه تنها خود اين ها، بلکه خاتمی و رفسنجانی و. محافظه کار و اصول گرا است

تحوالت جامعه به سرعت در حال سپری شدن است و اکنون بحث بر سر موجوديت حکومت . احمدی نژاد در امان نخواهند ماند

   .می است و نه اين که چه کسی رييس جمهور شوداسال

 و وی از موضع عجز و ناتوانی و ه استدر اين روزها، وحشی گری سران حکومت اسالمی و در راس همه خامنه ای به اوج رسيد

 از روز .ادضعف در خطبه های نماز جمعه گذشته تهران، به نيروهای سرکوبگر برای سرکوب جنبش خيابانی مردم چراغ سبز نشان د

جمعه به اين طرف، حتا با هليکوپتر بر سر مردم معترض گار اشک آور می ريزند؛ تک تيراندازها از باالی ساختمان ها مستقيما با 

هدف کشتن به روی مردم آتش می گشايند؛ دستگيرشدگان را به شيوه های غيرانسانی و تکان دهنده ای به قتل می رسانند؛ جان باختگان 

 مخفيانه و بدون اطالع بستگان آن ها، در نقاط نامعلومی دفن می کنند؛ زخمی ها را به زور از بيمارستان ها خارج و به را به طور

   ...اط نامعلومی انتقال می دهند وقن

  .ند و به اعتراضات خيابانی خود ادامه می دهنده ا مردم مرعوب اين تهديدات نشد با وجود اين همه وحشی گری حکومتيان،اما



وی می . بسيار تکان دهنده است ، در شبکه اينترنت انتشار يافته است)٨٨ تير ماه ٤( امروز يک پزشک ايرانی کهنامه برای مثال، 

 نفر به دليل اصابت گلوله ٣٨ديروز تعداد . من پزشک هستم و در بيمارستان رسول اکرم در خيابان ستارخان مشغول به کارم: نويسد

ها حاکی از اين بود که مردم به رگبار  الگوی زخم. ها کشته و بقيه زخمی بودند  نفر آن١٠ ما پذيرفته شدند که در اورژانس بيمارستان

بسته شده اند زيرا بسياری از مجروحين دو يا چند گلوله خورده بودند و محل اصابت گلوله ها نيز بسيار نزديک به هم بود، به عنوان 

 ساله از ناحيه کف و مچ ١٨ه کتف چپ و سمت چپ شکم مورد اصابت قرار گرفته بود و يا پسری  ساله در دو ناحي٦٨مثال پير مردی 

ها نشان می داد که تيراندازی از پشت بام انجام شده  شرح حال اخذ شده از مجروحين و نيز الگوی زخم. دست هدف قرار گرفته بود

بنا به گفته . ولی گلوله از جلو و از قسمت ران خارج شده بود ساله از کمر مورد اصابت قرار گرفته بود ٣٢است، مثال جوانی 

 آغاز شد که سيل جمعيت در حال عبور از کنار يک پايگاه بسيج در شمال ميدان آزادی یمجروحين تيراندازی به طور ناگهانی و زمان

 به شکلی پارک شده بود که کسی نتواند با به گفته مجروحان يک اتومبيل در مقابل درب آن پايگاه. بود) اول بزرگراه محمد علی جناح(

 نفر بسيجی از پشت بام ٤به گفته شاهدان حدود . شکستن در وارد آن شود و اين امر نشانه برنامه ريزی قبلی برای تير اندازی می باشد

اشتند خود نيز مورد اصابت  کسانی که قصد نجات زخمی ها را دااين مرکز به طور ناگهانی اقدام به تيراندازی نمودند به نحوی که حت

   ...يکی از مجروحين می گويد در حالی که پشت يک اتومبيل پناه گرفته بودم زخمی شدم. قرار می گرفتند

 کشته که با گلوله ٣٨طبق اطالعاتی که امروز صبح از پزشکان بيمارستان امام خمينی کسب شد، به اين بيمارستان نيز در طی ديشب 

  . د منتقل شده استمستقيم کشته شده بودن

ها را با وانت به محل  الزم به ذکر است که در بامداد امروز پليس امنيتی تمامی جنازه ها را به زور از بيمارستان تحويل گرفته و آن

عدادی در بين کشته ها و مجروحين ت.  از کشته شدن فرزند خود نيز بی خبرندانامعلومی منتقل کرده است و خانواده بسياری از آنان حت

  .  ساله نيز ديده می شوند١٦ و ١٥کودک 

رسول اکرم در خيابان مجاور اين بيمارستان تجمع کرده و به توزيع برگه   صبح دانشجويان و پزشکان بيمارستان١١ تا ٩امروز ساعت 

  ». ضدشورش به پايان رسيداين تجمع در نهايت با حضور پليس. هايی حاوی اطالعاتی پيرامون تعداد کشته ها و زخمی ها اقدام نمودند

هم . را از مرگ نجات دهد، صادر کرده اند» ندا«از سوی ديگر، مقامات حکومت اسالمی دستور بازداشت پزشکی که قصد داشت 

  .چنين گفته می شود که اين پزشک از ايران به انگلستان پناه برده است

ا تامين نيازها و آزادی  و خصوص فرهنگی،ی، سياسی، اجتماعیو مطالبات اقتصاد  ها به خواست،سی سال حکومت اسالمیدر اين 

،  هم کرده است زورگويی بوده، بلکه توجهی ب نه تنهان را تشکيل می دهنداراکثريت جامعه اي که ی نسل جديدهای فردی و اجتماعی

ی سرکوب مردم را وادار به تمکين و از اين رو، ديگر قادر نيست با نيرو. اکنون با خشم و نفرت ميليونی اين مردم روبرو شده است

مبارزاتی که به خيابان ها کشيده . زيرا مردم از اين مرحله عبور کرده اند و وارد فضايی جديدی از مبارزات خود شده اند. سکوت نمايد

  .شود و حکومت به خواست های مردم معترض و خشمگين گردن نگذارد، قبل از چيز بساط تدفين خود را فراهم می سازد

 اجتماعی که متناسب با شرايط امروز تحوالت جامعه ما باشد تا به نحو موثری مبارزات روزمره را -بنظرم مهم ترين اولويت سياسی 

 محالت است که در آن از کارگر شاغل تا بی کار، از دانشجو تا روزنامه نگار شوراهای کند به وجود آوردن هدايتدر کانال درستی 

ر اين سی  تا نسلی که د۵٧ز دانش آموز تا معلم، از زن روشنفکر تا زن خانه دار، باالخره از نسل دوران انقالب چپ و آزادی خواه، ا

ها دور هم چمع  در اين شورانچشيده استنيز  را  آزادی هرگز ذره ای از مزهی چشم به جهان گشوده وسال حاکميت جمهوری اسالم

 اين شوراها نه در محافل .پيش ببرندنيز گيرند و اهداف و برنامه های خود را جمعی صميم ب تجمعی  کنند؛ بحث و نبادل نظرشوند؛

رهبری و . ن تجمعات خيابانی شکل می گيرد و در مدت کوتاهی نيز رهبری خود را پيدا می کندميمخفی و کنج خانه ها، بلکه در ه

 متحد  را مبارزات پراکنده نيزی گيرند و در سطح شهر و کشورراهای محالت هستند که در ارتباط دايم با همديگر قرار مفعالين اين شو

  .و سراسری می کنند

 ايران يک کشور ثروتمندی است . ابط و مناسبات سرمايه داری و کار و سرمايه حاکم استودر جامعه ما، همانند همه جوامع ديگر، ر

 کری فرگری، جنبش زنان، جنبش دانشجويی و جنبش روشنکه با وجود خفقان شديد و حاکميت گرايش ارتجاعی سرمايه داری، جنبش کا



 ميليون نفر ٢٢ن و چهارصد هزار دانشجو با کادر آموزشی قوی دارد؛ ، حدود هجده ميليون دانش آموز، يک ميليوجامعه ما. فعالی دارد

ارد که شيوه مدرن روزنامه  بيش ترين وبالگ نويس را د،از شهروندان اين جامعه، به اينترنت دسترسی دارند؛ ايران پس از چين

نه مالحظات   و مالحظات و سياست های سردبير و صاحب امتياز روزنامه استیرنگاری است که نه به دنبال فروش خبر و اديتو

 مشاهدات و برداشت ها  اخبار و به سرعت مستقيما تصميم می گيرد و،بلکه فارغ از همه سردبير آن مانع انتشار واقعيت هاست،شغلی 

اين وضعيت ديوار بلند سانسور حکومت اسالمی را شکسته و اخبار و گزارشات  . خود را با مخاطبين اش در ميان می گذاردظرياتو ن

  .نثی کرده استخ بی تاثير و  تا حدودیژورناليسم نوکرصفت و دروغين آن را

 ناسب با شرايطت و ماده از تاکتيک های مختلف و استفو همبستگی انسانی ما در گرو اتحاد  جامعهپيروزیبی شک در چنين شرايطی، 

همه محيط ها و اماکن  به کارگيری تاکتيک های مختلف در واعتصاب عمومیسازمان دهی  راستادر اين .  استمانی  امروزمبارزه

تری بدهد و توازن رت بيشتواند به تظاهرات های خيابانی قدمي... ها، بازار وگاهنشچون کارخانه ها، مدارس، دا همو مزد و تحصيلکار

شاهرگ های ه مهم ترين کاين ميان اعتصاب کارگران صنايع بزرگ مانند خودروسازی و صنايع نفت در. دهدوا را به نفع مردم تغييرق

 را حکومتد ن می تواناعتصاب اين بخش از کارگران ومی آيند نقشی حياتی در تحوالت جامعه ايفاء می کننداقتصادی حکومت به شمار

  .  بدهندی سرعت و شتاب بيش تر،جامعه اجتماعی جاری در-حوالت انقالبی به عقب نشينی های جدی وادار سازد و به روند ت

 به يدجامعه و خصوصا بخش پيشرو آن نبا.  تحوالت جامعه است»رهبری«يک مساله مهم ديگر که بايد همواره به آن تاکيد کنيم امر 

  بهو تبديل می شوند  چهره هايیبه در عرصه مبارزه ناجی ها در بطن خود جامعه و.  بگرددجمع های خود هايی بيرون از دنبال ناجی

ن چهره های پرشور و آ بلکه به دنبال يخ، اکنون جامعه ما نه به دنبال شاه است و نه به دنبال ش.جای می گيرند در دل مردمسرعت 

 عميقا به  مذهبی نمی دهند؛-خرافات ملی  اهميتی به جداسازی ها و اس می دارند؛ آزادی را پ است که و مورد اعتمادیصادق و فعالی

 از آپارتايد جنسی بی زارند؛ حقوق کودک را محترم می شمارند؛ بی حد و حصر از آزادی حرمت و موجوديت انسانی ارج می نهند؛

 ده ها  جمعی واين رهبری. بری جمعی و فعاليت متشکل باور دارند از خالقيت هستند و به رهرسرشا بيان و قلم و انديشه دفاع می کنند؛

ن ها يو مورد حمايت ميل در جنبش های خيابانی و در اعتصاب و اعتراض و تحصنکه ماست  جامعه بيش از هفتاد ميليونیهزار نفری

ن ها در مقابل نيروهای سرکوبگر  که در خيابا اين است جنبش های خيابانیرهبران  خصلت شاخص و برجسته.انسان قرار می گيرند

 حرکت های مردم  می ايستند و بدون کيش شخصيت و خودنمايیحکومتی تا دندان مسلح و وحشی، با شهامت و جسارت فوق العاده ای

  .هدايت می کنند درستی مسير به  راجان به لب رسيده

ون ها انسان در خيابان های تهران و شهرهای ديگر اين حکمی است که در روزهای اخير ميلي. حکومت اسالمی ايران رفتنی است

 به گوش صادر کرده اند و» مرگ بر ديکتاتور«شعارهای با ،  ها»ندا آقا سلطان« با مايه گذاشتن از جان عزيزانشان هم چون ،کشور

سياسی، اجتماعی و فرهنگی و  باد آن تحوالت عظيم اقتصادی، ر زنده و برقرا: در چنين شرايطی بايد تاکيد کرد.جهانيان رسانده اند

انقالبی که به معنای واقعی آزادی و برابری را در ميان همه شهروندان جامعه مان، بدون در نظر گرفتن مليت، جنسيت و باورهايشان 

 را  موقعيت خود شهروندانهمه آزادی، برابری، رفاه و شادی ی جهانی در راه می کند و به عنوان جامعه ای شاخص و الگويبرقرار

  .گرددمی باشد و از آخرين دستاوردهای بشری برخوردار می  جامعه ای که هر انسانی در آن آزاد .تثبيت می کند

مسلح و  با غروز و سرافرازی در مقابل نيروهای  و همه مردمی که در اين روزها در خيابان ها پرشورزنده و پاينده باد آن جوانان

 راسخ خود را  عزم و ارادهآوردند ومی د؛ کاخ های سران حکومت را به لرزه دريستاده ان اومتیقداره بندان حزب اهللا و اوباشان حک

  .ندمی کن اعالم  به جهانيانبرای تغيير جامعه با صدای بلند
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