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ه دستمايه تسويه حسابهای جناحی تبديل شوداين موج عظيم مبارزاتی نبايد ب  

 
  ١٣٨٨خرداد  ٢٧شنبه چهار                                                                                                                    یفرهاد شعبان

  
 ٥ ساعت در یس یب یب ونيزيتلو از" شما نوبت "زنده برنامه را یآزاد به انقالب دانيم از تهران مردم ميعظ تظاهرات ريتصاو نياول

 موج تيجمع از ريمس یابانهايخ. بود یميعظ تيجمع. ديکش ريتصو به اروپا وقت به  ژوئن ١٥ دوشنبه امروز بعدازظهر قهيدق ١٨ و

 به یرحميب تينها در و انهيوحش اريبس گذشته روز چند یط که یهائ یشخص لباس و جيبس ژه،يو گارد و یانتظام یروين. زد یم

 مات ابتدا یمردم ريناپذ انيپا موج نيا مشاهده با بودند، برده ورشي ها شهر نياديم و دانشگاه و ابانيخ و کوچه در مردم متحد صفوف

 به  را آن باالخره یانيپا لحظات در اما بشدند؛ یقانون ريغ اصالح به و ینفر هزار صدها  خروشان ليس نيا گر نظاره خکوبيم و

 فراخوان دعوت برخالف حرکت نيا به حمله.  ستين دست در حادثه نيا یها یزخم و کشته از یقيدق آمار کهيبطور دنديکش خون

  .گرفت صورت آن در امشآر و لغو به دهندگانش

 سئوال.  است افتاده انيجر به  یاسالم تيحاکم هيعل رانيا سرتاسر در که است یميعظ طوفان از یکوچک گردباد تنها تهران حرکت

 طلب اصالح با را ميرژ نيا یادهايبن ديبا اي  شود یجار طلبان اصالح یبارهايجو در شده آزاد ليپتانس و یانرژ نيا ديبا ايآ ؟ نجاستيا

 را شيآرزو رانيا مردم است  آزگار سال ٣٠ که انجامديب یسرانجام آن به ديبا حرکت نيا ديترد بدون درآورد؟ بن و خيب از ادگرايبن و

  . پرورانند یم شانيدلها در

 رانيا دهيتمدس مردم که است یفرصت به ضربه نيبزرگتر یاساس قانون و هيفق تيوال بر یمبت نظام چارچوب در حرکت نيا کردن مهار

  .بکشند ريز به را تيحاکم نيا کل تا اند آورده بدست

 را آن دادن سر جلو که صددند در و شمارند یم یانحراف یشعارها را مردم کاليراد یشعارها یمردم موج نيا بر شدگان سوار

 مبارزه در یابانيخ یزهايگر و جنگ در و دانشگاهها در مبارز جوانان و انيدانشجو کهيحال در و گذشته روز چند در کهيکسان. رنديبگ

 پرداختند یم نهيهز و دادند یم شعار یاسالم تيحاکم و هيفق تيوال هيعل خودجوش  ها یشخص لباس و ژهيو گارد یروهاين با رودرو

 که یمردم حرکت نيا نسکا دينبا و ستندين مبارزه نيا یرهبر ستهيشا دهند سر را را آمدن کنار نغمعه تا بودند رفته هيفق یول داريد به

  .رنديبگ بدست را است رفته نشانه را تيحاکم کل

 زحمتکشان و کارگران که است یائ مبارزه تداوم اما است یجمهور استير انتخابات بنام شينما اعتراضات نيا بستر و بهانه گرچه

 مردم یبرا. اند کرده پرداخت رساندنش نجايا به یبرا را یاديز یها نهيهز و آغاز را آن سالهاست انيدانشجو و زنان ، جوانان ، رانيا

. بکشند ريز به را نظام نيا تا آمد نخواهد بدست نيا از مناسبتر و بهتر یفرصت چيه زنان و انيدانشجو ، جوانان ، زحمتکش و کارگر

 چپ یروهاين که دارد جا. است یباالتر یها نهيهز مستلزم و زمان مرور مشمول شدنش تکرار شانس برود، دست از فرصت نيا اگر

 زنان و جوانان ، کارگران فروخورده  ومطالبات ها خواسته کرده، شرکت اعتراضات نيا در یکارگر جنبش نيفعال و ستياليسوس و

 سپاه یانتخابات یکودتا به یموسو تيشکا انداختن یقانون یمجار به. کنند مطرح و فرموله روشن و شفاف بصورت را دهيستمد

 آن تحقق یبرا دهيستمد زنان و رانيا زحمتکشان و کارگران که ستين یخواست انتخابات مجدد یبرگزار یحت و هيفق تيوال و پاسداران

  . اند کرده پرداخت یگزاف یها نهيهز

 یبرا یائ هيما دست دينبا یموسو نيرحسيم ینمائ مظلوم. ستين ما جامعه فرودست مردم شعار" تنهاست یموسو شو داريب ینيخم"

 بحران  ديبنا را ، بحران نيا.  اند زده دست آن به جوش خود آمده تنگ به مردم یها توده که بشود یائ مبارزه موج بر شدن رسوا

 جاديا کارگران، مطالبات و خواستها. است رانيا بر حاکم یاسالم نظام کل تيمشروع بحران بلکه کرد، یتلق اصولگرا جناح تيمشروع

  یدستاوردها شود اگر نيا جزء. باشد حرکتها نيا یشعارها محور ديبا زنان و کارگران مطالبات گريد و یکارگر مستقل یتشکلها

 شعبانیفرهاد   .نشود نيچن هرگز دوارميام. رود یم غماي به روشن روز در و گريد کباري مردم آمده در بحرکت توده مبارزه


