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 Reports  گزارشھا

  
  بھروز سورن 

  ٢٠٢٢ اکتوبر ٠٢
  

 دتداوم اعتراضات و مختصات جدي

 
تداوم مبارزات خيابانی و ھمبستگی کارگران در . از شکاف ميان حکومتيان تا به امروز نميتوان بوضوح سخن گفت

امتداد اعتصابات سراسری آنھا و بويژه صنعت نفت و پتروشيمی ميتواند از سويی بنيه قيام با شکوه مردم کشورمان را 

چنانچه شاھد اين روند باشيم . ميق کرده و شفافتر سازدافزايش دھد و از سوی ديگر شکافھای درون حکومتی را تع

فراموش نکنيم . سپس و بر اساس تعاريف کالسيک تاکنونی ميتوان از شرايط عينی انقالب اجتماعی در ايران سخن گفت

 راند ھنوز نميتوان از شرط دوم با قطعيت سخن. که اين موقعيت زمانی است که پائينی ھا نخواھند و بااليی ھا نتوانند

 وزيرا بخشی از نھادھای سرکوب جمھوری اسالمی ھنوز بکار گرفته نشده اند 

***** 

ھرچه شعله ھای اعتراضات افروخته تر ميشود و تداوم می يابد يک لغت بيشتر و بيشتر رنگ می بازد و آنھم گفتمان 

ه ھمانطور که می بينيم در دستھای انقالبی ک.آنچه فروزانتر ميشود اما گفتمان انقالب است. براندازی رژيم حاکم است

پر توان مردمی است که ھمانند دريايی اليزال با ھزاران ابتکار صحن خيابانھا و دانشگاھھا و مدارس و کارخانجات را 

 .از آن خود کرده اند و اوج می گيرند

 حاکم بدھند و به ستونھای فرھنگيان و فعالين صنفی آن نيز آستين ھا را باال زده اند تا درسھايی جديدتر به جانيان

. مقاومت و اعتراض بپيوندند و در تاريخ مبارزات مردم کشومان ھميشه معلمان و دانش آموزان غم مشترک داشته اند

 .بنابر اين حضور معلمان و دانش آموزان را نيز در صحنه خواھيم ديد

بويژه نفتگران که ميتوانند .ت خالی بودکارگران و تشکلھای پرشمار آنھا در اين اعتراضا, جای اعتصابات سراسری

 تاز پيش ميدانيم که اعتصاب مدرسه انقالب اس. گلوگاه و شريانھای تنفسی استبداد حاکم را ببندند
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برای سرنگونی اينگونه حکومتھای استبدادی که با ديکتاتوری مطلق و ابزار سرکوبش ھنوز پابرجاست تنھا کافی نيست 

 خوردگان و پابرھنگان نخواھند بلکه ناتوانی حکومتيان در حکومت کردن و بکارگيری نظم ستم, که پائينی ھا محرومان

تبصره اين ناتوانی که آنھم . حکومتی شان و کارکرد مکانيزم ھای معمول اقتصادی و اجتماعی شان نيز شرط است

ضات و تداوم آنھا بايستی در شکاف ميان حکومتيان است که ھنوز ديده نميشود اما با باال گرفتن اعترا, ضروری است

ھر چند حمايت بخش بزرگی از ھنرمندان و ورزشکاران و شخصيت ھای داخل کشور نشان از . انتظار آن نيز بود

 .جوانه زدن اين شکاف ھا را با خود ھمراه دارد

. نھا مشھود استاين پيوند از ترکيب جمعيتی حاضران در صحن خيابا. آزادی با نان و حجاب در پيوندی ناگسستنی است

اما با نگاھی به مکانھای اعتراضی و محل وقوع تظاھرات ھا ديده ميشود که اغلب آنھا در خيابانھای مرکزی و کناره 

ھنوز نجوای انقالبی اجتماعی از . تھرانی که ميتواند کليد ھمه ماجراھا باشد. غربی و شرقی تھران صورت گرفته است

 .ين شھر کمتر شنيده شده استمحله ھای کارگر نشين و محرومتر ا

حمايت ھای وسيع بين المللی و اھميت بسياردنيای مجازی پس از خروش سراسری مردم ايران نشان داد که قيام زمانی 

سرانجام برجام و يارگيری , موقعيت سياسی در منطقه. بثمر خواھد رسيد که اين دو مولفه را در کنار خود داشته باشد

ان موجب شد تا با انگيزه ھای متفاوت ارتباطات جمعی دنيای غرب به خبررسانی و افشاگری چين و اير, ھای روسيه

ھای گسترده ای درباره وقايع ايران بپردازند و امر حضور اعتراضی ايرانيان خارج کشور در اين نيمه دنيا را ممکن 

 .کنند

سل نشان داد که سرکش است و ميخواھد که اين ن. نقش نسل جوان در اين مرحله از مبارزات سراسری مثال زدنی است

دانشگاھھای کشور و بويژه . سرنوشت خود را خود در دست بگيرد و برای آينده خود نقشه ھا دارد و تاريخ ساز باشد

در تھران ستادھای مبارزاتی شده اند و فراخوانھای محله ای رو به اين مکانھا دارند و تجمع در برابر دانشگاھھا را 

گسترش اعتراضات در دانشگاھھای کشور نشاندھنده نقش آگاه گرانه و سازماندھنده دانشجويان .د گذاشته اندپيش رو خو

 .در ھمبستگی با معلمان و فرھنگيان و دانش آموزان می باشد

تداوم مبارزات خيابانی و ھمبستگی کارگران در . از شکاف ميان حکومتيان تا به امروز نميتوان بوضوح سخن گفت

د اعتصابات سراسری آنھا و بويژه صنعت نفت و پتروشيمی ميتواند از سويی بنيه قيام با شکوه مردم کشورمان را امتدا

چنانچه شاھد اين روند باشيم . افزايش دھد و از سوی ديگر شکافھای درون حکومتی را تعميق کرده و شفافتر سازد

فراموش نکنيم . نی انقالب اجتماعی در ايران سخن گفتسپس و بر اساس تعاريف کالسيک تاکنونی ميتوان از شرايط عي

ھنوز نميتوان از شرط دوم با قطعيت سخن راند . که اين موقعيت زمانی است که پائينی ھا نخواھند و بااليی ھا نتوانند

 اقتصادی و, زيرا بخشی از نھادھای سرکوب جمھوری اسالمی ھنوز بکار گرفته نشده اند و بر اساس مختصات سياسی

جغرافيايی ايران جمھوری اسالمی تا آخرين نفس و گلوله اش در برابر مردم به جناياتش ادامه خواھد داد و ھمه 

زمزمه مخالفت بارامی در ميان نيروھای . امکانات و ترفندھای موجود را برای بقای حاکميت خويش بکار خواھد گرفت

 طالب بويژه و بخش بزرگی از بازاريان که تا چندی پيش در در ميان. حکومتی شکل گرفته است و ميرود تا باال بگيرد

 .رکاب حاکمان بودند

نقش تعيين کننده و بی , ھر چه اين اعتراضات گسترده تر و طوالنی تر ميشود. محو تدريجی گفتمان براندازی را شاھديم

ب برخی از نيروھای اپوزيسيون به اميدھای کاذ. شبھه مردم در تغيير رژيم و دستيابی به مطالباتشان پر رنگ تر ميشود

اين نماينده سنا و عضو کنگره آمريکا و يا دخالت آمريکا و اسرائيل برای تغيير رژيم در ايران بيشتر نقش بر آب 

آنچه امروز بر ھمگان . نه از شعار رضا شاه روحت شاد خبری ھست و نه از رفراندم و وعده ھای پوچ ديگر. ميشود
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, ت و سقوط حاکميت تنھا و تنھا با قيامی سراسری و ھمبسته در صحن خيابانھا و دانشگاھھامسجل است اينکه سرنوش

متاسفانه خوی وحشيانه و جنايتکارانه حاکمان راھی جز قيام مسلحانه و تعيين . مدارس و کارخانجات تعيين خواھد شد

 .تکليف کردن نھايی برای مردم کشورمان باقی نخواھد گذاشت

تجمعات اعتراضی آنان در سيزده روز گذشته ھمواره . ميروند تا نقش تاريخی خود را بازی کننددانشجويان کشور 

خشم حکومتيان از . روندی گسترش يابنده داشته است و شعارھای کليدی اين جنبش عظيم را طرح و فراگير کرده اند

اه کليدی آنان در مبارزات داخل و اين طيف و بازداشتھای وسيع آنان خود نشان ميدھد که جمھوری اسالمی به جايگ

 .خارج از دانشگاه ھا پی برده است و بازداشت فعالين دانشجويی را بشدت دنبال ميکند

 :دان پيوسته ھا کالس تحريم حرکت به لحظه اين که ھايی دانشگاه ليست

 یدانشگاه شھيد بھشت

 دانشگاه تھران

 فدانشگاه صنعتی شري

 زدانشگاه ھنر شيرا

 ندانشگاه شھيد مدنی آذربايجا

 جدانشگاه ياسو

 دانشکده ھنر دانشگاه سوره

 دانشگاه صنعت نفت آبادان

 زدانشگاه علوم پزشکی شيرا

 نسينا ھمدا دانشگاه بوعلی

 دانشگاه چمران اھواز

 دانشگاه علم و صنعت

 ندانشگاه علوم توانبخشی تھرا

 دانشگاه الزھرا

 رنصي دانشگاه خواجه

 دانشگاه ھنر تھران

 یدانشگاه خوارزم

 دانشگاه عالمه

 دانشگاه علم و فرھنگ

 کتکني دانشگاه پلی

 زدانشگاه تبري

 ندانشگاه گيال

 ددانشگاه فردوسی مشھ

 نالمللی قزوي دانشگاه بين

 زدانشگاه ھنر تبري

 دانشکده ھنر دانشگاه دامغان
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 ندانشگاه فنی دکتر شريعتی تھرا

 دانشگاه گرمسار

 ز علوم پزشکی تبريدانشگاه

 لدانشگاه نوشيروانی باب

 زدانشگاه صنعتی شيرا

 دانشگاه آزاد تھران مرکز

 ندانشگاه علوم پزشکی گيال

 ندانشگاه علوم پزشکی اصفھا

 ددانشگاه خيام مشھ

 دای الزھرا مشھ دانشکده فنی و حرفه

 ردانشگاه صنعتی جندی شاپو

 یدانشکده فنی انقالب اسالم

 زدانشگاه غيرانتفاعی زند شيرا

 دانشگاه اصفھان

 دانشگاه ھنر اصفھان

 ددانشگاه يز

 یموسسه آموزش عالی علوم شناخت

 ندانشگاه علوم پزشکی تھرا

 دانشگاه تفرش

 دانشگاه آزاد واحد تھران شمال

 دانشگاه آزاد تھران واحد سوھانک

 ندانشگاه علوم پزشکی کردستا

 دانشگاه آزاد کرج

 هزی کرمانشادانشگاه را

 ددانشگاه صنعتی شاھرو

 ندانشگاه علوم پزشکی ايرا

 دانشگاه آزادشھر قدس

 دانشگاه ھرمزگان

 ردانشگاه خليج فارس بوشھ

 ندانشکده دندانپزشکی ھمدا

 تدانشگاه علوم تحقيقا

 یدانشگاه حکيم سبزوار

 ندانشگاه صنعتی ھمدا

 ددانشگاه صنعتی سھن
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 دانشگاه آزاد اصفھان

  مشھددانشگاه ازاد

 ردانشگاه نيشابو

 دانشگاه سمنان

 دانشگاه کاشان

 دانشگاه لرستان

 سدانشگاه تربيت مدر

 زدانشگاه علوم پزشکی تبري

 ندانشکده دندانپزشکی کرما

 ددانشگاه صنعتی سجا

 زدانشگاه شيرا

 نالمللی قزوي دانشگاه بين

 زدانشگاه علوم پزشکی البر

 جدانشکده فنی ھفده شھريور کر

 هدانشگاه ارومي

 ندانشگاه صنعتی اصفھا

 لدانشگاه علوم پزشکی باب

 ندانشکده فنی فومن دانشگاه تھرا

 نعصر رفسنجا دانشگاه ولی

 دانشگاه آزاد رشت

 ردانشگاه مارليک نوشھ

 ندانشگاه معماری و ھنر پارس تھرا

 امھندسی بويين زھر مرکز آموزش عالی و فنی

 دانشگاه آزاد رودھن

 ر پزشکی سبزوادانشگاه علوم

 ندانشگاه علوم پزشکی گلستا

 ددانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشھ

 تدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقا

 ردانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابھا

 ددانشکده مھندسی دانشگاه فردوسی مشھ

 ندانشگاه شھيد باھنر کرما

 بھروز سورن 
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