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 حافظھ در بھمن 22 رو نیھم از. است شدهی سپر آخوندھا توسط رانیا مردم انقالب ی مصادره زمان از سال ک یوی س
 شانی ھادستاورد رفتن کف از روز بوده، سلطنت کشاندن ریبز در مردم بزرگی روزیپ ک یادآور ینکھیا نیع در انیرانیای خیتار
 مبارزات تنھا نھ یگروھ م؛یا بوده مواجھ دمتضا ًکامالی فکر انیجر نوع دو با مردم، ریاخ جنبش و 88 خرداد از قبل تا .ستھ زین

ی نشدن فراموش بارزاتم آنی دستاوردھا مصادره تیواقع بلکھ کرده فراموش را انقالب از شیپی سالھا در مردم زشمندار اریبس
 . کردندی م محکوم اقدامات آن خاطر بھ رای واقع ونیانقالب ھمواره و دبودن برده ادی از ا یو کرده انکار رای اسالم ارتجاع بدست

 زده دست حاکم ارتجاع مقابل در ریگیپی ا مبارزه بھ 57 انقالب از پسی سالھا در کھ بودند ونیانقالب از دستھ آن گروه، نیدوم
 مبارزات از اریبسی ھا بینش و فراز با سالھا نیا طول در باشند، برده در بھ سالم جان میرژ 60ی سالھای ھا قتلگاه از اگر و

   .اند دهیکوش موجود ستم و ظلمی اافش وی عمومی آگاھ شیافزا جھت در و دندینکش دست خودی انقالب

 در انجام سر جامعھ، گوناگون اقشار ھیعل ستم و دادیب و ظلم سالھا و مردم ھیعل میرژ فراوان اتیجنا سال ک یوی س از پس
ی راب را دگانیستمد اکثر و نمود فوران خاکستر ریز شده پنھان آتش و دیگرد مردم خشم فورانی برای ا بھانھ انتخابات ،88 خرداد
 در آنان حضور. داشتند حضور خود خشم ابرازی برا گریکد یدوشادوش گروه دو ھر بارنیا. دیکشان ابانیخ بھ نفرت و خشم ابراز

   . گردد آشکار انیجھان و رانیا مردم تیاکثری برای اسالمی جمھور تکاریجنا و کاربیفر چھره تا کرد فراھم را امکان نیا ابانیخ

 بر مرگ وی ا خامنھ بر مرگی شعارھا" شاھد ،یاسالمی جمھور با مردم قیعم تیّضد شاھد مروزا سال، ک یوی س از پس 
 حرکت در فراوان جانباختگان شاھد و ریاخی ھا رکتح از پسی سایسی زندان ھزاران شاھد وارھا،ید و در بر "یاسالمی جمھور

 در مردم کالیرادی ھا حرکتی ریگ شکل شاھد گریدی سو از .میھست تکاریجنا میرژ نیای مخفی ھا زندان وی اعتراضی ھا
 و رفت شیپ روز آن در طلبان اصالح و میرژ اھداف خالف بر کھ  میبود عاشورا روز ژهیبو و آذر 16 آبان، 13 چونیی روزھا

  . داد شکلی اسالمی جمھور تیکل با متضادی انیجر

 دوبارهی آغاز  ست،ین آخوندھا فجر دھھ از روز نیآخر مردمی برا بھمن 22 ،قیعم تیّضد نیا وجود با امسال رو نیھم از
 اریبس مردم گسترده حضور امسال نرویا زا. استثمار و استبداد و ستم اساس کندنبر شھیر از و ظلم ھیعل ادیفر شورش،ی برا: است

ی س کھی دزدان از را  بھمن 22 روز و مییآی م ابانیخ بھ خود خشم و روین تمام بای انقالب جوانان و انیدانشجو ما است،ی ضرور
 مبارزهی روزھا ریسا و روز نیا از استفاده با و میریگی م پس باز نددبر غارت بھ را پدرانمان و مادران دسترنج شیپ سال ک یو
  . میینما محقق را جامعھیی رھا و داده ادامھ را زشیخ تا بود میخواھ تالش در

 دیبا. میکن اصالح و نقد را ضعف نقاط و میدھ قرار راھمان سرمشق را انگذشتگ قوت نقاطی ستیبای واقعی روزیپ کسبی برا
  . میکن مبارزهی انقالب دانش بھ اتکا با و میینما مسلح انقالب علم بھ را خود

. دینما ثبت خود نام بھ را بھمن 22 و پرداختھ خیتار فیتحر بھ داشتھ تالش ھمواره انقالب مصادره دنبال بھی اسالمی جمھور
 شیھا رسانھ و ھا برنامھی تمام از را آنان نام بودند کرده فایا 57 انقالب دری مھم نقش چپی ھاروین آنکھ وجود با راستا نیمھ در

 ومی عنوان تحتی انقالب روز آن تینھا در و دھدی م نشان انقالب  آنی اصلی روین را ھا آخوند وی مذھبی روھاین و ردهک حذف
 تجارب و 57 بھمن از پس مبارزات اھداف مشابھی اقدام در. است دهکری تھ اشی اصل تیھو ازی مذھبی روز نوانع بھ هللا

 زحمتکشان و کارگران مقاومت ازی خبر آنانی شیفرما خیتار در. دھدی م جلوه وارونھ را 57 – 60ی سالھا در شده کسبی انقالب
 فرمان مقابل در 57 مارس ھشت در زنان شجاعانھ اومتمق روز 5 بھی ا اشاره ست؛ینی اسالم ارتجاع با مقابلھ در روستا شھر

 مردم مسلحانھ مقاومت سال ده و خوزستانی عربھا صحرا، ترکمن مردم رزمنده مقاومت ازی صحبت ست؛ینی اجبار حجاب
ی ھا امھبرن وی سخنران روزنامھ، ؛گوناگونی ابزارھا با کھ ستین جھتی ب. ستین آمل در 60 سال در ستھایکمون امیق و کردستان
 حرکت آن دوباره تکراری اسالمی جمھور سران فراوان وحشت. دھند جلوه وارونھ را قیحقا نیا دارند تالشی ونیزیتلوی ساختگ

  . است نظام اساس گرفتن قرار خطر در و ھا

mailto:@gmail.com


 عمناف جھت در جامعھی اساس رییتغ جھت در حرکت و یماسالی جمھور ھیعل ارزهمبی برا استی مناسب فرصت بھمن 22
 ریاخ جنبش مھمی ھا شباھت ازی کی. میینما استفاده رو شیپ حرکت در 57 انقالب ھتجرب از کھ ماست فھیوظ اکنون. مردمی عموم

 حرکت دو ھری برای قوت نقطھی نوع بھ کھ است مبارزه صف در ھا گروه و اقشاری تمام حضور ،57 انقالب بھی منتھی سالھا و
 رای انقالب حرکت و جنبش نیا دبتوان کھ استی مترق وی انقالب کال،یرادی رھبر حضور معد گریدی سو از اما شودی م محسوب

ی مھم اریبس ضعف نقطھ نیا مشابھ نمونھ دو ھر در. دھد سوق مردم تیاکثر منافع جھت در و دگانیستمدی قیحقیی رھا جھت در
  . گرددی م محسوب

 بھ و مردمی عموم منافع ضرر بھ انقالب مصادرهی برا ستھایالیپرام کمک با بتواندی نیخم شد منجر کھ بود ضعف نقطھ نیھم
 و استبداد ستم، و ظلم گونھ ھر دنیبرچ ھدف اب کھی انقالب سان نیبد. گردد انقالب رھبر ھرظا بھ قدرت، و ثروت صاحبان نفع

  .دیانجام آن از گریدی شکل توسط ارتجاع ازی شکلی نیجانش بھ بود گرفتھ شکل استثمار

 قراری انقالب و کالیراد جوانان الخصوصی عل و ھمگان توجھ موردی ستیبای جار زشیخ در کھی ا مسئلھ نیمھمتر ،نیبنابرا
 مردم مبارزات مصادره شاھد گرید بار صھ،ینق نیا بھ توجھ عدم صورت در کھ چرا است ضعف نقطھ نیا بردن انیم از رد،یگ

 منظور بھی انقالبی ھانھاد لیتشک و شدن متشکل جھت دری ستیبا راستا نیا در. بود میخواھی گریدی ارتجاع ی روین توسط
 جنبش سرکوب جھت در میرژی ھا تالش ادامھ ازی ریجلوگ و مردمی انقالبی ھا خواستھ و اھداف شبردیپی برا قیدقی زیر برنامھ
 خواستھ تیماھ بھی ستیبا ،یانقالب دافاھ از انحراف ازی ریگجلوی برا کھ است نیا دارد وجود کھی توجھ قابل نکتھ. میینما تالش
ی رھبر بانھ،یفر عوامی شعارھا ازی ا مجموعھ با نتوانندی نیخم چونی افراد گرید بار تا میینما اریبس توجھ موجودی شعارھا و ھا
  . رندیبگ دست در رای مردم جنبش نیا

 از پس ھمگان کھ ھمانطور. است "یاسالمی جمھور نظام تیکل با تیّضد" کالیرادی رھبر ک یتوجھ قابلی ھای ژگیو از
 از قبل بندهیفری شعارھا مرغیعلی خاتم وی کروب ،یموسو چونی افراد کھ اند افتھ یدر ابانیخ در همبارز ماه نیچند گذشت

 در قدرت سر بر تضاد وی جناحی دعواھا لیدل بھ تنھا و کرده حرکت مردمی عموم منافع ضد واقع در ،آن از پس و انتخابات
 کردهیی آرا صف مردم برابر در گذشتھ ھمچون نند،یبی م خطر در را نظام اساس کھ اکنون ھم و اند گرفتھ قرار  حاکم جناح قابلم
 ،ییرھا راه تنھا و ندارد وجود شان منافع جھت در اصالحات امکانی اسالمی جمھور نظام در کھ اند افتھیدر تجربھ بھ مردم. اند
   .است نینوی ا جامعھ ساختن و یاسالمی مھورجی ساختارھا ھیکل زدن ھمبر

 طیشرا در ھدف نیا دنبال بھ. میینمای م تالشی ستیکمون جامعھ تحققی برا و میدانی م جامعھیی رھا علم را سمیمارکس علم ما
ی روزھا در ھک ھمانطور. باشدی نید تیحاکم فاقد کھ میدانی م مردمی عموم منافع نیتأم واجد رای ا جامعھ اول درجھ دری کنون
  . اند داده نشانی ابانیخ مبارزات در رای نید حکومت با خود تیّضد عیوس طور بھ و اند دهیرس جھینت نیا بھ زین مردم ریاخ

 ،نباشد سود شیمبنا کھ یاقتصاد حیصحی زیر برنامھ با  کھی ا جامعھ . میھست استثمار و ستم زای عاری ا جامعھ خواھان ما
 ابستھو دار ھیسرما لیقلی ا عدهی آور سود فشار ِریز دست فرو طبقات شدن مال لگد بھ منجر کھ موجودی اقتصادی ھای نابسامان

 و شأن اساس بر نشیقوان کھ آزادی ا جامعھ .ودبر انیم از استثمار رفع وی نابرابر لیتعد تجھ در شدهی جھانی تسیالیامپر نظام بھ
 ھیکل نآ در کھی ا جامعھ. دباشی مذھب وی تیمل وی طبقات ،یتیجنس ضیتبع گونھ ھر ازی عار کھی نیقوان باشد، انسانھا عموم منافع
 آن در و باشد اجد کامال دولت از نید آن در کھی ا جامعھ. شود ادارهی مردمی نھادھا توسط و شود سپرده مردم بدست امور
 . باشد حاکم بالنده وی مترقی فرھنگ

  :مییبگو تا ،اریھوش و قاطع شورشگر،  م،ییآی م ابانیخ بھ ما بھمن 22 در رو نیا از

  ! اشی ارتجاعی اساس قانون و اش سرگوبگرانھی نھادھا وی ساختارھا تمام با میخواھی نمی اسالمی جمھور

 نیقوان وی اسالمی مجازاتھا و نیقوان ھیکل رفتن نیب از خواھان بلکھ میکنی م محکوم تنھا نھ را زندان و تجاوز شکنجھ، اعدام، 
  . میھست اتشیجزئ و اتیکل دری انسان ضد

ی شخص لباس ُقلدر،ی جیبس مزدور، سیپل. میتابی برنمی ُفرم و لباس چیھ در را ستمگر و سرکوبگری نھادھا از  ک یچیھ
  !میخواھی نم بدست چماق



  !میکنی م محکوم رای ا طلبانھ حق ادیفر ھری خاموش و اعتراض سرکوب تشکل، و تجمع تینوعمم 

  !میدھی نم را ... و معلمان و انیدانشجو کارگران، روشنفکران، ،انشیانددگر سرکوب و قتل اجازه نیا از شیب 

ی نم تحمل گرید را خانھ در نھ و ابانیخ در نھ ،کارخانھ در نھ ،دانشگاه در نھی تیجنس ضیتبع و زنانی فرودست و سرکوب 
   !میکن

 ویی قضا نظام تا گرفتھ فرھنگ و آموزش و اقتصاد و استیس از جامعھ ارکان تمام در مذھب دخالت مردم،ی مذھب سرکوب 
  !میخواھی نم. است بسی جنس وی شخص روابط

ی نم گرید شده نیعجی اسالمیی دگرااینب با کھ رای وابستگ وغ یما. ستیکافی دار ھیسرما جھان مختلفی قدرتھا بای باندباز 
  !میخواھ

 کارکن مردم استثمار و کشوری ثروتھا غارت. میکنی نم تحمل را مانی زندگ ھیاولی ازھاین نیتأمی برا حقارت وی پست گرید 
   !میکنی نم تحمل رای مذھب وی سپاھ ُقلدری باندھا توسط

ی دان زبالھ بھ را پرور ھرزه و طلبانھ میتسل زن، ضد ،یُخراف وی مذھب محتوا،ی بی دانشگاھ وی ا مدرسھی کتابھا و آموزش
  !شوند دهیبرچ دیبا علم آموزش مراکز از دروغ و خرافات بساط !میافکنی م

ی نم  را.. .وی جنس دگرباشان ،یمذھبی تھایاقل ،یزبانی تھایاقل ستم، تحت ملل ھیعل مسیشوون وی مذھب سمیفاش از استفاده
  . میخواھ

   :میزنی م ادیفر و مییآی م ابانیخ بھ ما

 . شوند آزادً عایسر دیبای دتیعق -یاسیس انیزندان تمام 

 با عادالنھی دادگاھھا در وی معرف دیبا گذشتھی ماھھا در مردم نیقاتل و میرژ نیا تیحاکم دورانی تھایجنا نیعامل و نیآمر
 .شوند محاکمھی مردم نظارت

 شده مدفون ریاخ سال ک یوی سی ط نشان و نامی بی انفراد ای یجمع دستھی گورھا در کھی جانباختگان شدگان و ربودهی اسام
 . گردد روشن مردمی برا..  و باورشان و دهیعق آنھا، جانباختن لیدل آنھا، دفن محل و مشخص دیبا اند

 و اعتصاب حق و دباش آزاد دیبا اقشاری تمامی برای مردمی ھا انجمن و معلمان ،ییدانشجو ،یکارگر مستقل تشکل جادیا
 .شود شناختھ تیبرسم دیبا اعتراض

 دیبا شوندی می برابر نیا  مانع کھی نیقوان و نھادھای تمام و گردد سریم دیبا مرد و زنی اجتماع وی حقوق کاملی برابر
 .شوند هدیبرچ

 نیای ساختارھا شکستن درھم آنھا، آوردن بدست راه تنھا .شد نخواھد سریم  میرژ نیا وجود با چگاهیھ ھا خواستھ نیا نبرآورد
 دیبا. میکن دایپ را گریھمد کھ میدار ازین نکاریای برا. است خودمان مبارزه و اتحاد گروه در تنھا خواستھا نیا تحقق. است کھنھ نظم

 خود از میمجبور بدست سالح مزدوری روھاین برابر در کھ میبدان دیبا. ابند یسازمان و شوند متحد و ابندیب را گریھمد ساختارشکنان
 را ما طلب تیعافی ا عده. استی ضرور بلکھ مشروع تنھا نھ ابانیخ در آمده بدستی ھای آزاد از دفاع و خود از دفاع. میکن دفاع
 زده گریدی لیس تا دیبرگردان را خود صورت گرید طرف دیخوردی لیس ک یاگر ندیگوی م و کنندی م دعوت وار حیمس برخورد بھ

 باوری میلس عقل امکد. میبر شیپ زیآم مسالمت وهیش بھ و آرامش و سکوت در را مان مبارزه کھ کنندی م تینصح را ما ای. شود
 ازی اسیس فعال وی زندان ھزاران ما سکوت با کھ کندی م باوری سالم عقل کدام ؟کنند رحم بما خونخوار گاندرند نیا کھ کندی م

 زدن ادیفری برا م،ییآی م ابانیخ بھ چھی برا ام کھ دانندی می اسالمی جمھور گردانندگان شد؟ خواھند رھا کشتارگاھھا و زندان
 دری شکن ساختار بھمن 22 روز در کھ ترسندی م آنھا .ترساندی م را آنھا کھ ستنیا. میخواھی م کھ آنچھ و میخواھی نم کھ آنچھ
  .شود تیتثب و ریفراگیی نھا و یقطع بطور جامعھ کل سطح



ی م تیتقو را مانی زاتمباری روین و میوندیپی م بھم ابانیخ در رزمنده و ِکالیراد و مستقلی روھاین با و مییآی م ابانیخ بھ ما
 انیم اتحاد وی کینزد با کھ میدانی م ما. میریگی م را آنان با مماشات و تکارانیجنا ھیعل زشت ِسکوتی جلو گرید طرف از ،میکن
 با اگری آر. نشست خواھد انندشم دل بری ا ژهیو ترس ھم و افتاد خواھد راه مردمی مبارزات صف در دیام ازی دیجد موج ھم ما
  . میبرداری روزیپ جھت دری ا کننده نییتعی گامھا میتوانی م میباش روشن مان اھداف بر اگر ،میشبا ھم

  


