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پيام جنبش ما!
اطالعيه حزب حكمتيست (خط رسمى)

دلقك هاى اصالح طلب!
 فواد عبداللهی

ــد از  ــی، بع ــاع سیاس ــوص اوض ــران» در خص ــات ای ــه اصالح ــه «جبه  بیانی
ــد.  ــرش ش ــران منت ــردم ای ــه م ــالب زنان ــد روز از انق ــاه و چن پنج

ــرد در  ــران، زن و م ــواه ای ــردم آزادی خ ــه م ــت ک ــاه اس ــه دو م ــک ب نزدی
ــران، در مراکــز کار و تحصیــل بــا  ــام شــهرها و محــالت ای میادیــن 
ــر آن  ــای رسکوبگ ــت و نیروه ــان حاکمی ــتگی خــود، ن اتحــاد و همبس
ــان از زباله دانــی  ــد، آن وقــت در ایــن میــان اصالح طلب را آجــر کرده ان
ــه «از  ــی می خواهنــد ک ــردم انقالب ــند و از م ــرون می کش ــخ رس بی تاری
ــای  ــان از ابزاره ــه اهداف ش ــیدن ب ــرای رس ــد و ب ن ــز کن ــونت پرهی خش

ــد».  ــتفاده نکنن ــاروا اس ن
صدهــا کشــته و هــزاران معــرتض توســط جانیــان اســالمی بی نــام و 
ــد:  ــح» می فرماین ــان «مصل ــت آقای ــده اند، آن وق ــت ش ــان و رس به نیس نش

ــت»!  ــران رضوری اس ــای بح ــی طرف ه ام ــرای  ــونت پرهیزی ب «خش
ــوری  ــه جمه ــد ک ــالم کرده ان ــد و اع ــان را کرده ان ــاب خودش ــردم انتخ م
اســالمی را دفــع کرده انــد، آن وقــت آقایــان دم از «تعامــل و قانــون و 
فضــای آرام گفتگــو بــا حاکمیــت» می زننــد. هیــچ مکانــی در آن جامعــه 
ــده اســت کــه مهــر رهایــی زن، مهــر خالصــی از دســت مذهــب  ان باقــی 
ــم  ــی در آن مملکــت رساغ نداری ــچ جای و اســالم زدایی نخــورده باشــد، هی
ــه  ــد. هم ن ــدارک نبین ــام را ت ــن نظ ــه ای ــی علی ــربد نهای ــش ن ــه مردمان ک
یــرو و امکانــی کــه  ــا هــر ن جــا صحبــت از آزادی و برابــری اســت؛ همــه ب
ــی و رسارسی  ــار رهــربان محل ــاد در کن ــر اتح ــه ب ــا تکی ــد، ب در دســت دارن
ــم و  ــر کمونیس ــدارس مه ــگاه ها و م ــد. دانش ــدان آمده ان ــه می خــود ب
ــی  ــان انقالب ــی خــورده اســت. محــالت کردســتان توســط جوان برابری طلب
ــهرها  ــه ش ــب در هم ــان برابری طل ــت. زن ــده اس ــود درآم ــرتل خ ــه کن ب
پیشــقراول اعرتاضــات و اعتصابــات هســتند. کار بــه جایــی رســیده 
ــای  ــب پایتخت ه ــه قل ــه ب ان ــی زن ع ــالب اجت ــن انق ــه آوازه ای ــت ک اس
ــی کــه  ــن کانون های ــروز یکــی از مهمرتی ــی هــم کشــیده اســت. ام اروپای
ــورد  ــی م ــع غرب ــردم جوام ــان م ــی در می ــری و مرتق ــع کارگ ــر مجم در ه
ــخ  اری ــه بالواســطه ت ــی ک ــران اســت. تحول ــوم ای ــالب س ــث اســت، انق بح
ــل  ــود وص ــه خ ــروز را ب ــا ام ــه ت ــر فرانس ــالب کبی ــر از انق ــرن اخی دو ق
ــر  ــات از قع ــه اصالح ــه ای از جبه ــط، نال ــن وس ــت در ای ــد. آن وق می کن
ــهم  ــه س ــه: «ب ــد ک ــوش می رس ــه گ ــت ب ــار حاکمی ــه در کن ــاه خاضعان چ
ایلــی در  ــی و اجرایــی دارد کــه چنانچــه اراده و  خــود پیشــنهاداتی عمل
حاکمیــت بــرای شــنیدن و بــه کار بســ مشــاهده شــود، آمادگــی ارائــه و 

ــت».  ــد داش ــوص آن را خواه ــر درخص ــادل نظ ــو و تب ــث، گفتگ بح
ــازه آن  ــت و جن ــرده اس ــه م ــت ک ــام سال هاس ــن نظ ــالح ای ــش اص جنب
ــه  ــت ب ــارض نیس ــات» ح ــه اصالح ــن «جبه ــس در همی ــی هیچ ک را حت
ــی،  ــاب خا ــات، جن ــت اصالح ــابق دول ــس س ی ــن را از ر ــد. ای دوش بکش

ــه ۲ ــید. ... صفح بپرس

خيزش انقالبى ايران 
«ضد ملى گرايى، ضد مذهب» 

مظفر محمدی

ــام  ــا تــرصف  ــران ب ــی در ای ــت مذهب ــرن حاکمی ــم ق ــه نی ــک ب در نزدی
ــوی  ــی از گل ــوب، آب خوش ــاب و کشــتار و رسک ــه و ارع ــای جامع داراییه
هیــچ انســان رشیفــی از زن و مــرد و کــودک، پاییــن نرفتــه اســت.  
ــی  ــه تنهای ــه ب ــای جامع ــان ه ــف انس ــارت نص ــی و اس ــد جنس آپارتای
کافــی اســت تــا چهــره ی کریــه، منفــور و ضــد انســانی مذهــب از پــرده 
ــه  ــرآن را ب ــخ مذهــب، ق ــی م ــان ب ــد. مدافع ــرون بیفت ــا و دروغ بی ی ری
ــاری را  ــاب اجب ــی و حج ــض جنس ــا تبعی ــه گوی ــد ک ــی گیرن ــهادت م ش
ــی  ــراه ف ــده  «الاک ــخره و فریبن ــارت مس ــا عب ــا ب ــت. ی ــرده اس ــد نک تایی
الدیــن»، مــی خواهنــد بگوینــد کــه اســالم دیــن اجبــار نیســت. امــا ماهیــت مذهــب وقتــی عیــان 
ــرده هــای فــری ب و  ــی شــود. آن وقــت اســت کــه همــه ی پ ــرار م ــن برق ــت دی ــه حاکمی اســت ک
یــد دیــن بــه شــکل ترســناک و بــاور نکردنــی عریــان مــی شــود.  تحمیــق کنــار رفتــه وچهــره ی پل
حاکمیــت دیــن در دوران محمــد و خلفــای پــس از او از جنایــات دوره چنگیــز و مغــول در ایــران و 

ــه ۳ ــود. ... صفح ــر ب ــه ت ــر و جنایتکاران ــه، دهشــتناک ت ــورهای منطق کش

طوفانى عظيم و 
تاكتيك هاى مرده حاكميت!

خالد حاج محمدی

ــم  ــان معل یخواهنــد! طبقــه كارگــر، زنــان، جوان ــران، جمهــوری اســالمی را  مــردم آزادیخــواه در ای
نــا در  ار، دانشــجو و نوجوانــان، اقشــار محــروم جامعــه، بــه هــزار زبــان و عل و بازنشســته و پرســت
ــرود. بخــش اعظــم جامعــه، بخشــی  ــد ب ــد كــه ایــن حكومــت بای مقابــل حاكمــت اعــالم كــرده ان
ــار دهــه جــدال و  ــش از چه ــت و ســعادت مــردم را میخواهــد در طــی بی ــه رفــاه و آزادی و عدال ك
ــش و  ــا آزادی پوش ــكل ت ــان و تش ــانی، از آزادی بی ــوق انس ــن حق ــی تری ــرای ابتدای ــود ب ــارزه خ مب
ــگان،  ــل و طــب رای ــا خواســت تحصی ــی انســانی، ت ــن زندگ ــا دســتمزدی مناســب و تامی تجمــع، ت
ــه ایــن نتیجــه رســیده اســت كــه تامیــن ایــن  ــط زیســت و.. ب ــه محی حقــوق كــودك و رســیدگی ب
حداقــل هــا در گــرو رفــ ایــن حكومــت اســت. امــروز همــه جــا در كوچــه و خیابــان، در محــالت 
و میادیــن شــهرها، در مراكــز كارگــری، در دانشــگاه و صــف زنــان، مــرگ بــر جمهــوری اســالمی در 
ــه وســعت  ــن اعرتاضــات ب ــی ای ــری، رس لوحــه اصل ــا آزادی و براب ــار خواســت رفــاه و آزادی زن ت كن
ــه هــای حاكمیــت  ــران اســت.  جمهــوری اســالمی درســت زمانــی كــه فشــار جنبــش اعرتاضــی، پای ای
ــا اپوزیســیون بورژوایــی را ترســانده اســت، در تالشــی  را بــه لــرزه در آورده و كل ارتجــاع از حاكــم ت

ــه عقــب اســت. ... صفحــه۴ ــه هــای ســاعت ب ــرای برگردانــدن عقرب مذبوحانــه و فریبكارانــه ب
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دلقک های اصالح طلب

ــه رس  ــ از مــردم ایــران مدت هاســت ب ــه حاکمیــت و ســواری گرف دوران فرجــه دادن ب
ــلحه،  ــدون اس ــون ب ــی هم اکن ــت خال ــا دس ــه ب ــد ک ــلی طرفی ــا نس ــت. ب ــیده اس رس
ــرده  ــو ک ــه و دو-فاکت ــالمی، دو-تک ــلح اس ــدان مس ــا دن ــام ت ــل نظ ــدرت را در مقاب ق
ــد؛  مه هــا را می پران ــه حجاب هــا را می ســوزاند و ع ــد ک ــلی طرفی اســت. بــا نس
ــه رخ جمهــوری اســالمی می کشــد  روبنــای قــدرت سیاســی خــود را از همیــن حــاال ب
ــود.  ــاز می ش ــه زودی آغ ــران ب ــالم زدایی در ای ــه اس ــت ک ــود را داده اس ــدار خ و هش
ــچ  ــه هی ــن ب ــری ت ــرای آزادی و براب ــر ب ــه دیگ ــد ک ــه ای طرفی ــم زنان ــالب عظی ــا انق ب
ــالب  ــت ۵۰ روز از انق ــا گذش ــون و ب ــا هم اکن ــل ت ــن نس ــد. ای ی ده پیش رشطــی 
ســوم خــود، مــزه رهایــی و برابــری را در خیابان هــا، در محــالت، دانشــگاه ها و 

ــران و  ــهرهای ای ــام ش ــود را در  ــن خ ــت. متحدی ــرده اس ــه ک ــی تجرب ــن عموم اماک
ــخ  ــت؛ تاری ــه اس افت ــرشو ی ــی و پی ــردم مرتق ــان م ــی در می ای ــورهای اروپ ــام کش در 
ــیه  ــرب روس ــالب اکت ــس و انق ــون پاری ــه، کم ــر فرانس ــالب کبی ــخ انق ــه تاری ــود را ب خ
ــز  ــل ج ــن نس ــا ای ــی ب ــچ تعامل ــت. هی ــازی اس ــت. دوران رسنوشت س ــد زده اس پیون
ــن نســل  ــزد ای ــچ اصالحــی ن ــل تصــور نیســت. هی ــوب قاب ــن گذاشــ ســالح رسک زمی
ــور  ــل تص ــای آن قاب ــوارح و جناح ه ــه ج ــا هم ــام ب ــن نظ ــاط ای ــردن بس ــارو ک جــز ج
بــان در آخریــن خنــدق خــود، رسنوشــت بهــرتی از حاکمیــت  نیســت. اصالح طل
ــردم  ــط م ــالمی توس ــت اس ــزان حاکمی ــر می ــه ه ــد. ب ی کنن ــدا  ــردم پی ــزد م در ن
ــه گان  ــم جگرگوش ــزان ه ن می ــه هــ ــک می شــود ب ــگاه نزدی ــه پرت ــه لب آزادی خــواه ب
ــلیم اند؛  ــه تس ــور ب ــران مجب ــوم ای ــالب س ــل انق ــوار در مقاب ــه دی ــت ب ــام پش نظ
ــدارد.  ــی ن ــام راه ــن نظ ــت، ای ــان بجاس ــرس اصالح طلب ــت! ت ــزی اس ــت غم انگی رسنوش

پيام جنبش ما!
ــحاق  ــوچ و اس ــد بل ــامی راش ــه اس ــدان ب ــل زاه ــی اه ــر زندان ــالم دو نف ــوری اس جمه
آســکانی را اعــدام کــرد. مــدت هــا اســت بــرای مــردم ایــران دیگــر ایــن ســوال مســخره 
بــه نظــر مــی آیــد کــه پرســیده شــود بــه چــه جرمــی؟ امــروز بــرای جمهوری اســالمی 
ــش از  ــه بی ــرا ک ــد. چ ــمن ان ــه دش ــروم جامع ــار مح ــش و اقش ــردم زحمتک ــه م هم
ــی  ــنگی و بیحقوق ــق و گرس ــر مطل ــط فق ــر و خ ــط فق ــر خ ــه اســت در  زی چهارده
ــل رژیمــی  قــرار  ــد و در جبهــه مقاب ــر و اهانــت و تبعیــض زندگــی مــی کنن و تحقی
ــد کــه جامعــه را بــه فالکــت و میــدان نســل کشــی و شــکنجه و اعــدام و نابــودی  دارن
ــدام  ــت. اع ــود را کش ــمن خ ــکار دو دش ــد و تبه ــام پلی ــروز نظ ــت. دی ــانده اس کش

ــد، دیگــر چــه؟ کردی
 

ــا  ــته تنه ــد؟ ۱۵۰۰ کش ــان کنن ــده امتح ــزی مان ــت؟ چی ــم چیس ــدی رژی ــناریوی بع س
ــی،  ــش از ۱۰۰ کشــته و صدهــا زخم ــا بی ــام زاهــدان ب ــل ع در دو روز در ســال ۹۸، قت
ــا بیــش از ۲۰ کشــته و ده هــا زخمــی. کشــتار در کردســتان، حملــه  قتــل عــام خــاش ب
ــجو،  ــزاران دانش ــ ه ــارت گرف ــه اس ــردن و ب ــی ک ــ و زخم ــا و کش ــگاه ه ــه دانش ب
بازداشــت و بــه اســارت کشــاندن ده هــا هــزار مــردم معــرتض شــامل کــودکان، تکــرار 
ــودکان  ــه ک ــن و از جمل ــه، «معرتضی ــام آوری ک ــی رسس ــی رشم ــوا و ب ــناریوهای رس س
ــتان  ــردم کردس ــرای کشــاندن م ــالش ب ــد»، ت ــده ان ــوزش دی ــف ام در کشــورهای مختل
ــن  ــی در ای ــه طلب ــای رســوای تجزی ــگ زودرس مســلحانه و ادع ــه جن و بلوچســتان ب
ــردم،  ــه م ــگ علی ــه، در جن ــی از جمل ــگ روان ــم و جن ــدات رسان رژی ــق،  تهدی مناط
ــالح  ــا س ــان را ب ــه ی معرتض ــتیم هم ــی توانس ــد!» و «م ــی کنی ــش  ــیرینی پخ «ش
ــد و  ن ــا رفت ــه کوم ــان ب ــدان ناگه ــته در زاه ــل ۱۰۰ کش ــا حداق ــیم». گوی ــی بکش جنگ
ــان «اشــتباهی»  ــده موشــک هایت ــد... دیگــر چــه؟  فقــط مان ــام افتادن ــا از پشــت ب ی
ــد  ی ــد و بگوی ــب بریزی ــر رس مــردم  ــد. ب ــز را بزن ــران و زاهــدان و ســنندج و تربی ته

ــد! ــده ان ــوزش دی ــی آم ــور خارج ــه در ده کش ــود ک ــمن ب کار دش
 

ــران حــرست دهــه ۶۰ را مــی خــورد. چــرا کــه در آن زمــان مــردم  ــور و جــالد ای دیکتات
ــد  ــد ض ــات پلی ــداف و نی ــی، اه ــای خمین ــری و دروغ ه ــه گ ــورده حیل ــب خ فری
ــده  ــناختند و ندی ــی ش ــالمی را  ــوری اس ــه ی رسان جمه ل تبهکاران ــ ــانی و اع انس
بودنــد. امــا امــروز ایــران نــه مردمــش آن مــردم و نــه جمهــوری اســالمی، رژیــم یکــه 
ــده  ــر آین ــده و در فک ــش درمان ــروز، رسان ــالمی ام ــوری اس ــت. جمه ــاز آن دوران اس ت
ــد و در رسباالیــی همدیگــر را گاز مــی گیرنــد و کــوس رسواییشــان در  تاریــك خــود ان

ــت. ــده اس ــان زده ش رسارس جه
 

ــرتاض و  ــت، اع ــا اس ق ــرای ب ــردم ب ــا م ــالمی ب ــوری اس ــروز جمه ــار ام ــام عی ــگ  جن
ــود درصــدی مــردم  یــت ن ــرای اک ــی هــم ب اعتصــاب و تظاهــرات و خواســت رسنگون
ــگ کشــته شــدند،  ــی اســت. مردمــی کــه میلیونــی در جن ــرگ و زندگ ــگ م ــران جن ای
ــدان هــا کشــته  میلیونــی از فقــر و گرســنگی و مریضــی و اعــرتاض خیابانــی و در زن
ــان و دخــرتان  ــون از زن ــانی ده هــا میلی ــت انس ــه حرم ــن ب ــال توهی ــل س شــدند. چه
ــه ی  ــا گلول ــری ب ــاالی ۳۰۰ نف ــای ب ــته ه ــت. کش ــا نیس ــدن آنه ــته ش ــر از کش ــم ت ک
جنگــی، نزدیــک بــه دو مــاه اعــرتاض و خیــزش، در مقابــل زخــم هــای عمیــق گذشــته 
نــده ی آغشــته بــه فالکــت و خــون در جمهــوری اســالمی هنــوز تــاوان ســنگینی  و آی
ــرا  ــا چ ــروز م ــگان ام ــه جانباخت ــد ک ــان میدانن ــه جهانی ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت، ب اس

ــدند. ــی کشــته ش ــه هدف ــرای چ کشــته شــدند و ب
 

ــی کــودک در ایــران، جمهــوری اســالمی  کارگــر و زحمتکــش و زن و مــرد و جــوان و حت
ــه  ــوز ب ــد. جمهــوری اســالمی هن ــری مــی جنگن ــرای آزادی و براب ــد و ب ــی خواهن را 

ــدام  ــد. اع ــام هــای بیشــرت فکــر مــی کن ــه انتق ــد. ب ــی کن ــر م ــدام هــای بیشــرت فک اع
ــیران  ــه اس ــت ک ــوها اس ــط کار ترس ــن فق ــت و ای ــد اس ــل عم ــوع قت ــن ن ــنیع تری ش
ــه و  ــد را بکشــد. ایــن یــک انتقــام جویــی زبونان ــا دســتبند و پابن ــد و ب تنهــا و در بن

از رس اســتیصال اســت. 
 

امــا دیگــر دیــر شــده اســت. نظــام تبهــکار اســالمی رسمایــه  بایــد بپذیــرد کــه از ایــن 
ــزش  ــام خی ــه مــی خــورد. پی ــد، صــد رضب ــی زن ــه م ــه ک ــل هــر رضب عــد در مقاب ــه ب ب
یــد و هــر شــکنجه ای کــه مــی  رابــر هــر گلولــه ای کــه میزن انقالبــی ایــن اســت: در ب
ــعار  ــگاه، ش ــه و دانش ــه و مدرس ــان و کارخان ــران از خیاب ــه ای ــا نقط ــد، در صده کنی
ــد،   ــی کنن ــازی م ــا ب ــه ه ــه در کوچ ــی ک ــان کودکان ــی از زب ــور، حت ــر دیکتات ــرگ ب م

. ــه ی شــ ــر از کین ــب ســیاه پ ــر قل ــری اســت ب تی
 

تــا قیــام مســلحانه فاصلــه ای نیســت. تــا آن روز ســالح مــا زنــگ کارخانــه هــا اســت 
ــد و مشــت هــای گــره کــرده و ســنگ هــای  ــه صــدا در مــی آین ــرای اعتصــاب ب کــه ب
فــرشده در مشــت و فریــاد آزادی از حلقــوم هــزاران زن و مــرد و دخــرت و پــرس 
ــات  ــری، اعتصاب ــات کارگ ــون اعتصاب ــکال گوناگ ــا اش ــی م ــزش انقالب ــی.  خی انقالب
ــات  ــوزان، اعرتاض ــش آم ــجویی، دان ــات دانش ــی، اعرتاض ــاب عموم ــان، اعتص فرهنگی
ــرتده،  ــای گس ــی ه ــالت، شعارنویس ــبانه مح ــرتل ش ــردم، کن ــای م ــوده ه ــی ت خیابان
ــان هــا، بســ راه  ــش در خیاب ــردن آت ــام هــا، روشــن ک شــعارهای شــبانه در پشــت ب

ــت. ــی و... اس ــای خیابان ــ باریگاده ــالن، بس ــای ورود قات ه
 

ــده ی  ــای پراکن ــه ه ــد. حلق ــی گذران ــه را م ــن و تجرب ری ــازه دوران  ــا ت ــش م جنب
ــد و طبقــه کارگــر  ــد، ســازمان مــی یابن ــه هــم مــی پیوندن ــوده ای ب نیــروی خیــزش ت
ــازماندهندگان در دل  ــد. س ــی آی ــدان م ــه می ــن ب ــه و دی ــر رسمای ــول ویرانگ ــن غ ای
ــازماندهندگان و  ــه، س ــان و مدرس ــهر و خیاب ــه و ش ــه و محل ــا از کارخان ــش م جنب
ــد و در راس و پیشــاپیش  رهــربان انقالبــی و صاحــب نفــوذ و اتوریتــه، عــروج مــی کنن

ــد. ــی گیرن ــرار م ــری ق ــزار نف ــا ه ــزاران و ده ه ــی ه ــارش خیابان م
 

ــد  ــم کشــته ان ــوز ک ــد هن ــی گوین ــی م ــی و مجلس ــی و دولت ــی و قضای ــالن نظام قات
ــی و دروغ  ــد، ایــن یــک خودفریب ــدان نکشــانده ان ــه می ــام نیرویشــان را ب ــوز  و هن
بیرشمانــه اســت. قضیــه درســت برعکــس اســت. ایــن جنبــش انقالبــی مــا اســت کــه 
ــت.  ــاورده اس ــدان نی ــه می ــش را ب ــف نیروی ــرت از نص ــی بیش ــش و حت ــه نیروهای هم
ــد  ــر بیفت ــم هــر چــه زودت ــی کنی ــالش م ــا ت ــد و م ــی افت ــه م ــی اســت ک ــن اتفاق و ای
ــروزی برســد.  ــه پی ــر ب ــه ی کــم ت ــا  هزین ــر و ب ــا کــم درد و کــم دردرس ت ــگ م ــا جن ت
اه  ــپ ــودی از س ــی خ ــروی نظام ــام نی ــر  ــد، دیگ ــدان آم ــه می ــا ب ــروی م ی ــی کل ن وقت
لــه و  و ارتــش و پلیــس مخفــی و نیــروی اجــاره ای از حشــد شــعبی و حــزب ال

ــد. ــی آورن ــک روز دوام  ــی ی ــان، حت ــر مزدورانت ــون و دیگ فاطمی
 

ــنفکران  ــان و روش ــران و زحمتکش ــوان و کارگ ــون ج ــت. انقالبی ــک اس ــا نزدی ــام م قی
ــر و  ــم ت ــدارک عظی ــتند. در ت ــردا نیس ــروز و ف ــرتاض ام ــر اع ــه فک ــا ب نه ــی ت انقالب
ــت ضــد  ــه ظرفی ــا ب ــد. جنبــش م ــی ان ــر و میلیون ــوده ای ت ــزش ت ــک خی ــر ی وســیع ت
 ، ــ ــای ش ــدام ه ــت. اع ــف اس ــ واق ــرور ش ــتار و ت ــل و کش ــم قت ــی و جرای انقالب
ــناریو  ــوای س ــه و رس ــای مذبوحان ــالش ه ــا و ت ــدان ه ــان و زن ــان در خیاب ترورهایت
یید کــه وحشــت کردیــد و از فــرط  ــی ترســاند. ایــن شــ ســازی تــان، دیگــر کســی را 
ــتیصال  ــرس و اس ــه ت ــا ب ــد. م ــی کنی ــراف خــود شــلیک م ــه اط ــبانه روز ب ــتان ش ترس

ــم. ــان واقفی ت
 

پیام جنبش انقالبی ما روشن است. ش باید بروید. این کالم آخر است.    
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بــان، القاعــده، داعــش و  حاکمیــت دیــن در جهــان معــارص در خاورمیانــه ی طال
جمهــوری اســالمی، بــار دیگــر یــادآور دوران ســیاه عملکــرد ضــد انســانی دیــن اســت.  
ــر  ــد کارگ ــان و ض ــد انس ــد زن، ض ــاد، دزدی، ض ــارت، دروغ، فس ــتار، غ ــن کش ــالم دی اس
اســت. اســالم و رشع آن عــالوه بــر تبعیــض جنســی، اســارت و بردگــی نصفــی از انســان 
هــای جامعــه، شــکنجه و بریــدن دســت و اعــدام  و قتــل عــام جمعــی، کارگرانــی کــه 
ــزار  ــروز اب ــه ام ــا و چ ــه تاریخ ــن چ ــالق زد. دی ــتند را ش ــه خواس ــوق معوق ــط حق فق
یــت محکومــان و محرومــان اســت. دیــن و اســالم در حالیکــه  یــه اک اقلیــت حاکــم عل
ــا در  ــه فقــرا و محرومــان اســت، ام ــق و تبعیــض علی ــن و تحمی ــر و توهی ــزار تحقی اب
ــکاران و اختالســگران حاکــم و اعــوان و  ــار دزدان و مفســدین و جنایت خدمــت و در کن
ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــادی و نظام ــی و اقتص ــای سیاس ــت و نهاده ــان در دول انصارش
ــدازه  ــه ان ــکاران ب ــدان و دزدان و جنایت ــت فاس ــرای برائ ــن و رشع ب ن دی ــ ــت. حاک اس

ــد. ــی دارن ــل رشع ــی و دالی ــات قرآن ــی آی کاف
ــی بایســت  ــده شــود، االن م ــود کــه دســت دزدان بری ــادار ب ــدش وف ــه عه ــر اســالم ب  اگ
ــدون دســت  ــوری اســالمی ب ــی جمه ــی و مجلســی و قضای ــی و نظام ــارص دولت کل عن
ــه  ــای جامع ــوال و داراییه ــارت ام ــان در دزدی و غ ــه ش ــه هم ــرا ک ــد، چ ــی بودن ــا م و پ
رشیــک انــد. اگــر جمهــوری اســالمی بــه قوانیــن دینــی و رشع و قرآنــش  وفــادار بــود، 
خامنــه ای و اعــوان و انصــارش کــه مافیــای دزدی و جنایتنــد، مــی بایســت فاقــد چهــار 
ــروز در  ــه ام ــا و چ ــه تاریخ ــن چ ــای دی ــن عملکرده ــه ی  ای ــند. هم ــا باش ــت و پ دس
ــد کــه اســالم تنهــا  ــا بــه بــرش بگوی ــد ت خاورمیانــه و جمهــوری اســالمی کفایــت مــی کن
یــت تــوده هــای محــروم از طــرف اقلیــت حــکام پســت و  ابــزار تحمیــق و فریــب اک

ــر!  ــه اســت و الغی مفتخــور رسمای
ــادی  ــه درجــه زی ــون را ب ــان گوناگ ــر، ادی ــرن اخی ــک ق ــل در ی ــان، حداق ــت در جه برشی
کان بــر جســم و جــان و  انــه کــ مهــار کــرده و لــگام زده اســت امــا اســالم در خــاور می

روح و مــال جامعــه چمــربه زده اســت.
ــا بایــد  ــده و بــاور انســان هــا مــی پندارنــد کــه گوی کســانی کــه مذهــب و اســالم را عقی
ــن را  ــزار دی ــه اب ــتند ک ــی هس ان ــکار و دروغگوی ــکار، فریب ــت، تبه ــرتام گذاش ــه آن اح ب
ن» و تــرصف داراییهــای جامعــه بــکار  ــا ایــ ــر فــراز رس مــردم «ب ــرای کســب قــدرت ب ب
ــد. رضــا پهلــوی مــی گویــد: اگــر «خیــزش مــردم ایــران  ضــد مذهــب اســت، پس  میگیرن
انــد». او پــرس خلــف پــدری اســت کــه دین یکی  بهــرت اســت جمهــوری اســالمی رسکار 
ــا مــی کــرد و آیت  از پایــه هــای حکومتــش بــود، حــج مــی رفــت، تاســوعا و عاشــورا برپ
ــوان حصــاری امــن  ــا کــوره دهــات ایــران را بعن اللــه هــا و امــام جمعــه هــا و مالهــای ت

ــده بــود.  دور دیکتاتــوری رسمایــه داری اش چی
ــن کــه  ــورژوازی اپوزیســیون، از ای ــن دار ب ــکاران دی ب ــوی و همــه ی فری ــرس رضــا پهل ت
مذهــب زیــر رضب خیــزش انقالبــی مــردم ایــران اســت، واقعــی اســت. چــرا کــه خیــزش 
ــه  ــن در جامع ــع دی ــی مداف ــیون بورژوای ــت و اپوزیس ــد مذهــب اس ــران ض ــی ای انقالب
ــای  ــوج «باوره ــر م ــدن ب ــوار ش ــرای س ــی ب ــب، شانس ــتوانه ی مذه ــدون پش ــران ب ای

ــد.  ــردم را از دســت داده ان ــی» م دین
انقــالب ســوم ایــران مذهــب را از جامعــه جــارو مــی کنــد. عقایــد و باورهــای مذهبــی 
هیــچ نقشــی در زندگــی و خوشــبختی انســان و اداره ی جامعــه ی آزاد و برابــر نخواهد 
ــه و  ــالب آزادیخواهان ــت انق ــا محوری ــه ب ــری در خاورمیان ــانس دیگ ــن رنس ــت. ای داش
ــا پوشــیدن  برابــری طلبانــه ی ایــران اســت. خاورمیانــه ای کــه حیلــه گــری بــورژوازی ب
ــای  ــه روی ــد. هــر انســان آزاده ای ک ــی کن ــوا م ــه را رس ــدن دورکعب ــن و چرخی ــاس دی لب
دنیــای بهــرت، ازاد و برابــر و شــاد و مرفــه داشــته باشــد، بــرای ایــن حیلــه گــران تــره خرد 
ــی کنــد. زنــان و مــردان و جوانــان در جنبــش انقالبــی، بهشــت اجبــاری را بــه حــکام 
ــای واقعــی امــروز انتخــاب کــرده  دیــن دار بخشــیده و زندگــی و خوشــبختی را در دنی
ــردم در  ــتگی رسارسی م ــرف از همبس ــک ط ــی، از ی ــیون بورژوای ــالوه اپوزیس ــد. بع ان
خیــزش انقالبــی علیــه جمهــوری اســالمی و حاشــیه رفــ ملیت و نــژاد و زبــان و غیره 
امنــد!  حــرف مــی زننــد از طــرف دیگــر جنبــش انقالبــی را «جنبــش ملــی» ایــران مــی ن
ــاکار، همبســتگی رسارسی را مــی ســتایند ولــی جنبــش را ملــی- ایرانــی و  ایــن خیــل ری
ــازی رســوا و  ــد. ایــن یــک شــعبده ب ــر اســاس دیــن محــوری خــود، مــی نامن شــیعی «ب

یــک حیلــه گــری اشــنا اســت.
ــای  ــاح ه ــر جن ــارش و دیگ ــوان و انص ــوی و اع ــا پهل ــال رض ــرای امث ــر ب ــرب بدت ــا خ ام
ــد  ــران ض ــی ای ــش انقالب ــه جنب ــالوه براینک ــه ع ــت ک ــن اس ــی ای ــیون بورژوای اپوزیس
الیســم هــم هســت.  مذهــب اســت، ایــن جنبــش و خیــزش، ضــد ملــی گرایــی و ناسیون
جنبــش انقالبــی جنبشــی اســت بــا محــور انســان فــارغ از ملیــت، جنســیت، مذهــب، 
ــش  ــد. جنب ــیم کن ــف تقس ــای مختل ــعبه ه ــه ش ــان را ب ــه انس ــی ک ــان و فرهنگ زب
ــار جنبشــی ازادیخــواه  ــن اعتب ــه ای ــه اســت و ب ــری طلبان ــران جنبشــی براب ــی ای انقالب
ــای  ــر از محوره ــی دیگ ــر یک ــر پیک ــری ب ــه دیگ ــن رضب ــت. ای ــتی اس و سوسیالیس
ــت و  ــران چــه در حاکمی ــورژوازی ای حاکمیــت بــورژوازی اســت. ســالهای ســال اســت ب
امیــت ارضــی» و شوینیســم و شــیعی گــری حاکم،  ــا  تقدیــس « چــه در اپوزیســیون، ب
ســتم مضاعفــی را بــر بخشــهایی از ســاکنان ایــران از جملــه در بلوچســتان، کردســتان، 
ــادن طــال و در  ــر مع ــه در بلوچســتان ب ــی ک ــد.  مردمان ــرده ان ــل ک ــتان...، تحمی خوزس

ــی  ــوب مضاعــف زندگ ــت و رسک ــر و فالک ــت در اوج فق ــای نف ــاه ه ــتان روی چ خوزس
ــت  ــه حاکمی ــالمی بلک ــوری اس ــد جمه ــت پلی ــه حاکمی ــتان ن ــد. در بلوچس ــی کنن م
ــد، از راه  ــنامه و مدرســه ندارن ــه کودکانشــان شناس ــی ک ــت. مردم ــرار اس ــان برق نظامی
ســوختربی امــرار معــاش مــی کننــد، درایــن راه کشــته مــی شــوند و در ســایبان کپرهــا 

ــد.  ــی کنن ــی م ــق و گرســنگی محــض زندگ ــر مطل و فق
جمهــوری اســالمی « اســالم شــیعی و شوینیســم ایرانــی» را درخدمــت رسکــوب جنبــش 
ــب  ــه طل ــا کافــر، ســنی و تجزب ــی ب ــت. خمین ــکار گرف ــردم کردســتان ب آزادیخواهــی م
ــا لشــکر کشــی عظیــم و حملــه از زمیــن و هــوا ، شــهرهای  خوانــدن مــردم کردســتان، ب
ــد. جنگــی طوالنــی و رسکــوب وحشــیانه ای کــه  بــاران کردن کردســتان را تــوپ بــاران و 
ــم  ــران زخ ــردم آگاه در رسارس ای ــان و م ــران و زحمتکش ــه دارد. کارگ ــم ادام ــاال ه ــا ح ت
هــای عمیــق حاکمیــت اســالم شــیعی و ناســیونال- شوینیســم ایرانــی را بــر تــن دارد.

ــدازه کــه ضــد مذهــب و خرافــات اســالمی  ن ان ــه هــ ــران ب ــی جــاری ای جنبــش انقالب
ــی، بلــوچ؛ کــرد، تــرک و غیره  اســت، ضــد ناسیونالیســم بــا هــر نــام و لباســی چــون ایران
یــت رهــربی و مــزدوران  ــک ب ــرای جمهــوری اســالمی، ایــران شــیعی اســت ومل اســت. ب
دولتــی و نظامــی اش. از نظــر اپوزیســیون بورژوایــی هم ایــران، فارس و شــیعی و ملک 
ــا بــه امــروز اســت. امــا ایــران نــه رسزمیــن  ــا و اجــدادی آن هــا از دوران کــورش کبیــر ت آب
ادیــان ضــد بــرش و نــه وطــن شــاهان و اقلیــت حــکام پلیــد بورژواهــای مفتخــور مالک 
ــی جمهــوری اســالمی  ــران حکــم رسنگون ــی ای ــش انقالب ــای جامعــه اســت. جنب داراییه
ــب و  ــد مذه ــی ض ــار جنبش ــن اعتب ــه ای ــت و ب ــالم را داده اس ــب و اس ــه مذه ــر پای ب
ــر اســت. همچنیــن رویــای اپوزیســیون بورژوایــی  خرافــات و تبعیــض و ســتم و تحقی
ــا ملــی نامیــدن جنبــش و تقدیــس مذهــب  را بــرای مــوج ســواری و ادعــای جانشــینی ب
یــت زحمتکشــان زن و مــرد و  ــوده ای و انقــالب آتــی اک بــر بــاد داده اســت. خیــزش ت
جــوان علیــه اقلیــت بــورژوا چــه در لبــاس مذهــب جمهــوری اســالمی و چــه در قالــب 
ــران، خرافــات  ــی جــاری ای ــی اســت.  جنبــش انقالب ملــی -اســالمی اپوزیســیون بورژوای
ملــی و دینــی را بــه حاشــیه رانــده و بــر ســکوی آزادی و برابــری ایســتاده اســت. معیــار 
ــودن و انســانیت اســت، فــارغ از هــر دیــن و مذهــب و ملیــت و قــوم  جنبــش، انســان ب
ــه دور  ــران آزاد، کشــوری نیســت ک ــه زن و مــرد اســت.  ای ــارغ از تقســیم انســان ب و ف
ا پیــروزی انقالب  خــود را حصــاری از مــرز «ملــی» و «فرهنــگ دینــی» کشــیده اســت. ب
ســوم، ایــران آزاد و برابــر، الگــوی  برشیــت بــدون مــرز و بــدون خرافــات و ســمبل آزادی 
ــا  ــه ب ــه ک ــردم خاورمیان ــرای م ــی ب ــرش و الگوی ــعادت ب ــبختی و س ــری و خوش و براب
مرزهــای بــه نــام «ملــی» و تقســیم بنــدی هــای دینــی،  تنیــده و محــارصه شــده و بــه 
ــه  ــا ب ــر، ب ــران ازاد و براب ــد. ای ــته شــده ان ــه داش ــر نگ ــارت و در فق ــوب و غ ــدت رسک ش
حاشــیه رانــدن ملیــت و پرچــم و مرزهــای ملــی و خرافــات دینــی،  بــرای هیــچ انســانی 
در روی ایــن کــره خاکــی مــرز «ورود ممنــوع» نخواهــد داشــت. کارگران و زحمتکشــان 
یــت کارگــران و  یــت محــروم و ســتمدیده، آزادی و برابــری و آرمــان حاکمیــت اک و اک
ل اراده مســتقیم و از پاییــن و برپایــی کنگــره رسارسی شــوراهای  ــا اعــ زحمتکشــان ب

مردمــی را در برنامــه و دســتور خــود دارد. 

برابرى
برابرى، يعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونى، 

نه فقط برابرى شهروندان جامعه از هر قوم و نژاد 
و جنسيت، بلكه برابر در امكانات مادى در دسترس 
به ابزارى هاى ارتقا و شكفتن استعدادهاى فردى و 
اجتماعى، برابرى در توليد و در زيست، برابرى در 
اعمال اراده در سرنوشت اقتصادى، سياسى و ادارى 
جامعه خود، برابرى در بهره مندى از محصوالت 

مادى و معنوى كار و تالش اجتماعى و برابرى در 
مبارزه براى فائق آمدن بر هر عقب ماندگى و كمبود، 
برابرى كه تنها با در هم كوبيدن مالكيت خصوصى 
بورژوايى بر وسايل توليد و مبادله، از ميان بردن 

بردگى مزدى و قرار دادن وسايل توليد و ثروت 
جامعه در مالكيت جمعى و اشتراكى كليه انسانهاى 

سهيم در فعاليت اجتماعى حاصل ميشود.



ت  ۴۳۳
ح

٤
طوفانی عظیم و 

ــوری  ــید و جمه ــی نرس ــه جای ــرد و ب ــگام ك ــوی دیرهن ــت پهل ــرت حكوم ــن كار را قبل ای
ــه  ــر روز ب ــران ه ــت ای ــت. حكوم ــارش نیس ــرتی در انتظ ــت به ــم رسنوش ــالمی ه اس
ــد،  یگردان ــر  ــه عقــب ب ــان را ب ــا زم ــه تنه ــه ن ــدی متوســل میشــود، ك ــك و ترفن تاكتی
بعــالوه تــوده وســیعرتی از مــردم ایــران را بــه ایــن نتیجــه میرســاند كــه جــز رسنگونــی 
ایــن حاكمیــت راهــی نیســت. تاكتیكهــای ایــن مــدت حكومــت، تهدیدهــا و ترفندهــا، 
توطئــه هــا و نقشــه هــای شــوم و فریبكارانــه آنهــا یكــی پــس از دیگــری مــرده متولــد 

میشــوند. 

در ایــن مــدت ، مســئولین و مقامــات حكومتــی یكــی پــس از دیگــری و هــر كــس بــه 
ــده ای  ــد، ع ــد كردن ــال تهدی ــ و عم ــده ای رس ــد، ع ــدان آم ــه می ــی ب ــا زبان ــی و ب نام
تــالش كردنــد منشــا اعرتاضــات را «عنــارصی اغتشاشــگر رس بــه دولتهــا» نــام بگذارنــد، 
هبــود و مقابلــه بــا فســاد مالــی و اداری را بانــگ زدنــد و عــده  عــده ای هــم وعدهــای ب
ــا اعــالم پایــان «فتنــه»  ــع روزانــه و اعرتاضــی در جامعــه، ب ای هــم بــدون نــگاه بــه وقای
و محاكمــه روســای ایــن اعرتاضــات، ســعی كردنــد صفــوف روحیــه باختــه حكومتیــان 

ــد. و نیروهــای خــود را متحــد كنن

ــم  ــان حك ــس خواه ــدگان مجل این ــر از  ــی ۲۲۷ نف ــای حكومت ــانه ه ــاس رس ــر اس ب
ــت  ــه حاكمی ــار ده ــه در چه ــی ك ــم قصاص ــد!! حك ــده ان ــن ش ــه معرتضی ــاص علی قص
اینــدگان  جمهــوری اســالمی جــان هــزارن انســان حــق طلــب و آزاده را گرفتــه اســت. 
ــن  ــود در آخری ــگی خ ــت پیش ــد رشارت و جنای ــی دارن ــتصال و درماندگ ــوق از رس اس ف
ایــش میگذارنــد. ایــن توحــش و بربریــت،  روزهــای صــدارت علیــه مــردم ایــران را بــه 
سنگســار و اســید پاشــی، تــرور و آدم ربایــی و احــكام قصــاص، اگر جمهوری اســالمی را 
ــی افتــاد. ایــن افاضــات نســنجیده  نجــات میــداد، امــروز ایــن حاكمیــت بــه ایــن روز 
و جنــون آمیــز، تنهــا حقانیــت ایــن اعرتاضــات و اینكــه قــدم اول بــرای هــر نــوع رفــاه 
اینــدگان مجلــس جمهــوری اســالمی و  و بهبــودی، رسنگونــی اســت را تاییــد میكنــد. 
ایــد بداننــد كــه اینگونــه ادعاهــا تنهــا پرونــده  همــه مقامــات لشــكری و كشــوری آن ب
ــه  ــان و محل ــه و خیاب ــردا در كوچ ــد و ف ــر میكن ــنگین ت ــا را س ــش آنه ــت و توح جنای

ــی شــوند. ــد از تــرس مــردم آفتاب یتوانن
ــت بهبــود  همزمــان دولــت و رئیــس و مقامــات مختلــف آن رســیدگی بــه خواس
ــا افزایــش درصــد بســیار ناچیــزی از حقــوق اقلیــت كوچكــی از كاركنــان  اقتصــادی را ب
دولــت، نیــروی انتظامــی، بخشــی از بازنشســتگان و كارمنــدان را در بــوق كــرده اند كه 
ــن اقــدام جامعــه ســاكت خواهــد شــد!  و همزمــان وعــده ایجــاد شــغل و راه  ــا ای ــا ب گوی
ــول اختصــاص  ــی در مناطــق محرومــرت و ق ــدی و خدمات ــز تولی ــدازی اقتصــاد و مراك ان
ــز  ــش ناچی ــت و افزای ــای حكوم ــده ه ــد. وع ــرده ان ــالم ك ــر را اع ــن ام ــه ای ــه ب بودج
ــه  ــر اینك ــالوه ب ــود، ع ــی ش ــر عمل ــی اگ ــا حت ــای آنه ــورد ادع ــای م ــوق و مزای در حق
ــالوه  ــود بع ــامل میش ــه را ش ــن جامع ــران ای ــزی از مزدبگی ــیار ناچی ــت بس ــا اقلی تنه
ایــن افزایــش در مقابــل تــورم رسســام آور در جامعــه كــه حكومــت بــا چــاپ بــی رویــه 
ــه ســفره اقشــار  ــان خشــك را هــم ب ــده ن ــك وع ــی ی ــش را میدهــد، حت اســكناس جواب
ــر و  ــه كارگ ــد طبق ــع درآم ــالوه وض ــن بع ــا ای ــه تنه ــد. ن یكن ــه  ــه اضاف ــن جامع پایی
ــش  ــاد و دزدی و افزای ــل، فس ــود و در مقاب ــرت میش ــر روز وخیم ــه ه ــت جامع ی اك
یــش و بیشــرت میشــود،  ــورژوا و رسان و مقامــات حكومتــی هــر روز ب رسمایــه اقلیتــی ب
ــاد  ــت و اقتص ــع حاكمی ــت. وض ــانده اس ــاال كش ــه ب ــام علی ــه قی ــردم را ب ــه م ــزی ك چی
ــا ایــن وعــده هــا و ایــن اقدامــات حقیرانــه بتوانــد  آن ورشكســته تــر از آن اســت كــه ب
ــی را، كــه دامــن  ــكاری و گران ی ــی، فقــر و گرســنگی، ب ــه طبقات ــم فاصل معضــالت عظی
ــد  ــك میدانن ی ــران ن ــردم ای ــالوه م ــد. بع ــو باش ــه، جوابگ ــان را گرفت ــون انس ــا میلی دهه
ــه آنهــا تحمیــل كــرده و ایــن عقــب  كــه همیــن را هــم فشــار وســیع پاییــن جامعــه ب

ــد. ــگاه میكن ــوان دســتاورد خــود ن ــه عن ــز ب ــد ناچی نشــینی هــا را هــر چن

در ایــن مــدت و زیــر فشــار پاییــن و بــا هــدف كنــرتل اعرتاضــات بارهــا اعــالم شــد كــه 
ــد و صحبــت كنند  حارضنــد صــدای معرتضیــن را بشــنود، حارضنــد بــه دانشــگاهها برون
و میكروفــون در اختیــار هــر مخالفــی بگذارنــد و... ایــن وعــده هــم پوچــرت از آن بــود 
ــدات  ــا تهدی ــن ادعاهــا ب ــار ای ــه در كن ــی ك ــد. حكومت ــره خــرد كن ــش ت ــه كســی برای ك
ــس و نیروهــای اطالعاتــی و  نــدگان مجل ای ــه، فرماندهــان ســپاه،  روســای قــوه قضائی
ــا  ــد و خیابانه ــی را میگیرن ــه ای جــان كس ــش، هــر روز در گوش ــان و بازجوهای بازپرس
ــزار  ــا ه ــه دهه ــی ك ــرده، حاكمیت ــل ك ــادگان تبدی ــه پ ــردم را ب ــی م و محــل كار و زندگ
انســان را بــه جــرم اعــرتاض در زندانهــا محبــوس كــرده اســت، ایــن ادعاهایــش بیــش از 
ــی  ــه میشــود. دســتگاه حكومت ــازی ترجم ــه ب ــوان حق ــه عن اینكــه گشایشــی باشــد، ب
ــی  ــر را م ــا نف ــاده روزی دهه ــل آم ــده هــای از قب ــا پرون ــف و ب ــه هــای مختل ــه بهان ب
ــردم محــروم، كســانی  ــف م ــدگان و ســخنگویان و دلســوزان اقشــار مختل این ــد،  ربای
ــه  ــه را ب ــد جامع ــعی میكنن ــد، س ــی میكنن ــتند را زندان ــا هس د آنه ــ ــورد اعت ــه م ك
ــردم  ــرای م ــد، ب ــاك كنن ــری پ راب ــان آزادی و ب ــون و مدافع ــات از انقالبی ــه اعرتاض بهان

ــدارد.  ــی ن ــی جــز رسنگون اقت ــی لی ــن حكومت معــرتض چنی

ــان  ــهرها، زن ــالت ش ــا مح ــدارس ت ــگاه و م ــوان از دانش ــل ج ــران، نس ــر ای ــه كارگ طبق
ــد.  ــده ان ــدان آم ــه می ــالمی ب ــوری اس ــی جمه ــرای رسنگون ــه، ب و اقشــار محــروم جامع
ــه او در خوزســتان  ــه افكنان ــه هــای تفرق ــد و وعــده و توطئ ــت، تهدی ــات حكوم اقدام
ــرور  ــدام و ت ــی و...، اع ــی و قوم ــاق مذهب ــاد نف ــرای ایج ــتان، ب ــتان و كردس و بلوچس
ــی در  ــش و... همگ ــای آدم ك ــش و گروهه ــام داع ــه ن ــردم ب ــات م ــه تجمع ــه ب و حمل
ــا هوشــیاری و  ــد. مــردم آزادیخــواه ب دوره هــای مختلــف آزمایــش خــود را پــس داده ان
ن بــاز بــه ایــن اقدامــات نــگاه میكنند، صاحبــان و مهندســین آنها را میشناســند  چشــ
و دســت حكومــت را رو كــرده انــد. مردمــی كــه بــرای آزادی زن، بــرای برابــری و جامعــه 
ای آزاد و انســانی و بــرای بزیــر كشــیدن جمهــوری اســالمی متحــد و رسارسی بــه میدان 
ــت را  ــب حكوم ــرد و فری ــد ك ــم نخواهن ــود را گ ــات راه خ ــن اقدام ــا ای ــد، ب ــده ان آم

ــد خــورد. نخواهن
طبقــه كارگــر و مــردم آزادیخــواه در ایــن جــدال بــه نیــروی خــود متكــی انــد. میداننــد 
در ایــن جهــان جــز طبقــه كارگــر و مــردم متمــدن و آزادیخــواه جهــان در میــان 
ــت  ی ــن مــردم روی ح ــد هــم داشــته باشــند. ای یخواهن ــد و  ــی ندارن ــا حام حكومته
یــت ســازمانها و نهادهــای مدافــع حــق انســان، طبقــه  ــا، روی ح مــردم مرتقــی در دنی
ــا كنــون هــم بــه آنهــا متكی  كارگــر و جریانــات چــپ و آزادیخــواه حســاب میكننــد و ت
ــی از  ــف بورژوای ــای مختل ــرب دولته ــش مخ ــران نق ــواه درای ــردم آزادیخ ــد. م ــوده ان ب
ــه  ــه را ب ــا بقی ــتان ت ــل و عربس ــكا و ارسائی ــوب از آمری ــا جن ــرب و از شــ ت ــا غ رشق ت
ــا و نیروهــای  ــواع دولته ــاع از ان ــع خــود و دف ــت مناف ــاع از مــردم» و در خدم ــام «دف ن
ــتان و بســیاری از  ــی، افغانس ــوریه، لیب ــراق، س ــه ع ــا تجرب ــد. آنه ــده ان ــی را دی ارتجاع
كشــورهای افریقایــی و... ، و بــه خــاك ســیاه كشــیدن زندگــی صدهــا میلیــون انســان را 
ــده انــد. مــردم ایــران نقشــه شــوم جریانــات  بدســت همیــن دولتهــا در زندگــی خــود دی
ــم  ــون ه ــم اكن ــا ه ــند و ت ــد میشاس ــی ان ــا متك ــن دولته ــه همی ــه ب ــم ك ــت را ه راس
دســت رد بــه ســینه آنهــا زده انــد. ایــن دولتهــا از جنــس خــود جمهــوری اســالمی انــد 
ــا  ــران و منتســب كــردن آنه ــه آزادیخواهــان در ای ــوری اســالمی علی و ترفندهــای جمه
ــا  تهــای آمریــكا، انگلســتان، ارسائیــل و عربســتان و.. كــه همگــی در دشــمنی ب بــه دول
ــده  ــد، پرون ــران ندارن ــر ای ــن ب ــی از حاكمی ــت كم ــروم دس ــردم مح ــر و م ــه كارگ طبق
ســازی هــای شــنیعی اســت كــه هــزار بــار حكومــت ایــران بــكار بــرده اســت و هــر بــار 

ــرو شــده اســت. ــی اب ــته ب ــش از گذش بی
نســل جــوان دخــرت و پــرس آگاه در جامعــه ایــران، فعالیــن آگاه اعرتاضــات مــردم ایــران، 
ــهرها و در  ــالت ش ــگاه و مح ــر، در دانش ــه كارگ ــان طبق ــتها در می ــن و كمونیس فعالی
میــان اقشــار مختلــف و محــروم جامعــه، هوشــیارانه بــرای خنثــی كــردن ایــن توطئــه 
هــا و همــه دسیســه و نقشــه هــای شــوم حاكمیــت جهــت شــقه شــقه كــردن صــف 
ــم  ــه ه ــدن و ب ــد مان ــرای متح ــن ب ــن فعالی ــند. ای ــواه، میكوش ــردم آزادیخ ــد م متح
بافــ صــف میلیونــی كارگــر و اقشــار محــروم در همــه جــا میكوشــند. آنهــا بــه ایــن 
ــدارس و  ــد در همــه جــا در محــل كار و زندگــی، در دانشــگاه و م ــه بای ــد ك ــر واقفن ام
ــوان ظــرف اتحــاد محرومــان جامعــه  ادارات و... نهادهــا و ســازمانهای تــوده ای را بــه عن
ــر و  ــی كارگ ــا میلیون ــروی دهه ــه نی ــت ك ــن حقیق ــه ای ــد ب ــا اگاهن ــد. آنه ن ــاد كن ایج
اقشــار زحمتكــش جامعــه بــرای پیــرشوی و بــرای تامیــن ملزمــات رسنگونــی جمهــوری 
ــف ســازمان  ل ــه اشــكال مخت ــد ب ــه، بای ــه ای آزاد و مرف ــن جامع ــرای تضمی اســالمی و ب
پیــدا كنــد و متحــد شــود. امــروز و در دل جــدال كنونــی بــا حاكمیــت در همه جــا برای 
اشــكال مختلــف ســازمانیابی مــردم آزادیخــواه و خصوصــا بــرای ایجاد نهاد و تشــكالت 
ــم از  ــن مه ــند. ای ــود میكوش ــازمانهای خ ــر در س ــه كارگ ــردن طبق ــد ك ــری و متح كارگ
ــتها  ــا كمونیس ــم م ــری، از چش ــربان آگاه كارگ ــران و ره ــم كارگ ــه از چش ــم جامع چش
ــن دوره دوره  ــت. ای ــیده نیس ــان و... پوش ــان، جوان ــش زن ــن دلســوز جنب ی ــه فعال و هم
ــن مســیر  ــن قدمهایــش در ای ــه اولی ــم اســت ك ــن نیــروی عظی ــوده ای ای ســازمانیابی ت
هــم اكنــون در حــال برداشــ اســت. ایــن صــف بــه ایــن حقیقــت آگاه اســت كــه آنچــه 
امــروز در میــدان اســت هنــوز بخــش كوچكــی از نیــروی عظیــم جنبــش آزادیخواهانــه 
مــردم ایــران اســت. بــه ایــن آگاه اســت زمانــی كــه طبقــه كارگــر ایــران از همــه مراكــز 
صنعتــی و خدماتــی، حمــل و نقــل و... دســت بــه زنجیــره ای از اعتصابــات بزنــد هیــچ 
ــم میكوشــیم.  ــن مه ــرای ای ــوری اســالمی را نجــات نخواهــد داد و ب ــاد رســی جمه فری
ــم كــه رسنگونــی شــ تنهــا قدمــی در مســیری اســت كــه در  ــن اگاهی ــه ای ــا ب همــه م
ــرای  ــدی ب ــی بع ــش رشط تحــوالت انقالب ــی شــ پی ــا اســت. رسنگون ــش م ــل جنب مقاب
تضمیــن حاكمیــت مــردم محــروم بــر رسنوشــت خــود در شــوراهای مردمــی اســت. این 
مهــم ســكوی پرشــی بــرای طبقــه كارگــر و همــه كمونیســتها و انقالبیون جامعــه برای 

تامیــن ملزومــات انقــالب كارگــری اســت.

ــار  معي آزادى زن 
معــه اســت! آزادى جا



پخش برنامه هاى نينا از 

كانال يك

برنامه هاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
٥:٣٠ بعد از ظهر به وقت تهران در 

شبكه تلويزيونى كانال يك پخش م  شود. 
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