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ون وسطائی اشان است ارتجاع اس�می در بات�ق متعفنی که حاصل سه دھه حاکميت قر

از ھر دو سوی بحران حکومتی، دار و دسته ھای ارتجاعی اس�می قصد دارند . نددست و پا ميز
. دم و دستگاه نظام اس�می و امامی اشان را حفظ کنندکه با تمسک به مبانی قرون وسطائی، 

بعد وقيحانه به ھيئت تشييع کشتار ميکنند و  شان ای" خامنه"در رکاب امام  که ھم آنان
 ،کنندگانی خونخواه تابوتھای جان باختگان را در نمایش تھوع آور تشييع مذھبی بر دوش ميکشند

قتل عام " ط�ئی"م اس�می و بازگشت به دوران و ھم آنان که در رقابت اشان حول رھبری نظا
ھای دھه شصت و آرمانھای امام ج�دشان، فراخوان صادر ميکنندو در رویای دوران ط�ئی امام 

و غارت  وازی و سازمان دھندگان بساط چپاولاشان از آزادی سخن ميگویند، نمایندگان ارتجاع بورژ
ران و تمامی فراکسيون ھا و نمایندگان سياسی اش در ای حاکم بورژوازی .و کشتار بوده و ھستند

چه جناح غالب در قدرت باشند و یا جناح مغلوب و یا در ھيئت اپوزیسيون بورژوا امپریاليستی عمل 
نمایند، تا مغز استخوان وابسته به اردوگاه بورژوازی امپریاليستی ھستند و وظيفه اشان 

 ماشين دولتی در راستای گاه کشتار و سرکوبسازماندھی شرایط تشدید استثمار و تحکيم دست
ارتجاع بورژوازی تماما قاتل و  .بورژازی امپریاليستی است تامين منافع شرایط غارت برای تحميل

 ھيچ ملتی در سایه رجز خوانی قات�ن دیروز و امروز و مير غضب ھائی که در نوبت. جنایتکار است
در اردوگاه  در جریان بحران ھای سياسی .افتآزادی دست نخواھند یایستاده اند به  جنایت

با  جھت جلوگيری از انق�ب و با علم کردن آلترناتيو ھای بورژوا امپریاليستی و بورژوازی، آنان
لشکر، دستگاه سرکوب و استثمار را از  استفاده از نارضایتی ھای اجتماعی به مثابه سياھی

اگر تعویض جناح غالب . دیگری منتقل ميکنند فراکسيون حاکم به فراکسيون اپوزیسيونی ارتجاعی
با فراکسيونھای درونی ضرورت داشته باشد؛ باید در نظر داشت که بدون تردید در این نقل و 

اما  با مشارکت دادن .انتقال چيزی که اساسا فاقد ارزش است منافع کارگران و زحمتکشان است
ميتوانند جای مير غضب امروزی را با مردم به مثابه سياھی لشکر در دعوا ھای باندی اشان 

، بنام جعلی چماق به دست حزب الھی دیروزی و یا حداکثر با بورژوا ميرغضب ھای در نوبت
در مقابله با چنين ترفندی باید گفت که شاھراه آزادی در نبرد بر عليه . انق�ب به پيش ببرند

نبرد خيابانی بایستی صحنه . دچپاولگر قرون وسطائی ميگذر ج�دان تماميت این دم و دستگاه
اینان . ابراز مطالبات جنبش ھای اجتماعی باشد و نه ميدان درخواست قدرت گيری قات�ن دیروزی

از ھر جناح و دسته ای که باشند با ھمين احتجاجات قرون وسطائی بيش از سه دھه است که 
اشان در دھه شصت بر عليه  "امام خمينی"آنان یا در رکاب . تمامی ھستی ما را بر باد داده اند

رھبر فقط روح هللا اقدام نموده و در ابعاد دھھا ھزار /آزادی به گستراندن بساط حزب فقط حزب هللا
در جھت منافع سرمایه داری طرح تعدیل نيروی  نفری خون ریخته اند و چوبه دار بر پا کرده اند و

ای اشان کشتار و " خامنه"یا در معيت امام  انسانی را پيش برده و ھزاران نفر را بيکار ساخته اند؛
و در جھت غلبه بر بحران سرمایه داری با  اعدام را به امر روزمره زندگی اجتماعی مبدل ساخته

مانيفست ارتجاع . اند طرح به اصط�ح ھدفمند کردن یارانه ھا ، نان را ھم از سفره ما ربوده
ه و ھيچ فرقی نميکند که کدام فراکسيون در و سرکوب بنا شد بر اساس چپاول درایران بورژوازی

قدرت باشد و این جناح غالب به کدام مبانی نظری تمسک جوید و کدام اھداف سياسی را تبليغ 
ارتجاع بورژوازی چه در ھيئت سلطان در قدرت باشد و یا به ھيئت هللا در آید و یا بخواھد . نماید

ن دست، اساسا دیکتاتور و با ھزار و یک بند به رھبر ایدئولوژیک باشد و یا ھر مزخرفاتی از ای
منافع که تامين کننده  بایستی تماميت این اوضاع را. بارگاه بورژوازی امپریاليستی وابسته است

نبرد نمود و  این بنای موریانه خورده بر عليه تماميت باید. بر ھم زد امپریاليسم و ارتجاع است
بوھائی نظير شاه و امام و رھبر ایدئولوژیک و اباطيلی از این نشان داد که نبرد آزادیخواھانه از تا

نبرد بر عليه باید . باید پرچم مطالبات جنبش ھای اجتماعی را برافراشت. دست عبور کرده است
هللا اکبر زبان ارتجاع است، . سيستم حاکم را به زبان مطالبات جنبش ھای اجتماعی بيان کرد



نباید اجازه داد که تنفر . لبات، زبان جنبش نان و آزادی سخن گفتباید به زبان انق�ب، زبان مطا
تنھا راه . توده ای از نظم حاکم به ملعبه بحران رھبری در صفوف ارتجاع بورژوازی حاکم مبدل گردد

مقابله با این اوضاع سازماندھی جنبش برای نان، آزادی و سوسياليسم بر اساس مطالبات 
در مقابله با سياست بورژوا امپریاليستی تعویض . تحت ستم است جنبش کارگری، زنان و ملتھای

را به  ی کارگران و زحمتکشانمير غضب ھا، بایستی مدافعه و نبرد برای حاکميت شورا ھا
برای تحقق این مطالبات و فقط در راه این مطالبات باید به خيابان پای  .مبارزات خيابانی کشاند

ھر دو جناح درگير . نظم حاکم را به تحقق این مطالبات فراخواندنھاد و بایستی تنفر توده ای از 
آنان که توھم رفرميست بودن، دارودسته موسوی و امثالھم را می . ارتجاعی و ضد انق�بی اند

پراکنند، آگاھانه و یا نا آگاھانه، کمک ميکنند تا تنفر توده ای از نظم حاکم را به سياھی لشکر 
  . بایستی در راه بزیر کشيدن نظم حاکم جنگيد .دل گردانندرقابتھای درون ارتجاع مب

 نان، آزادی، سوسياليسم
 مرگ بر امپریاليسم و ارتجاع

 برقرار باد حاکميت شوراھای مسلح کارگران و زحمتکشان
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