
 

 

  !مفت چنگتان" قانون اساسی"

 ! ما قانون آزادی را در نبرد خيابانی مينويسيم
 

موسوی و قلم بدستان رفرميست مذهبی و غير مذهبی،  -ظاهرا  با تداوم و تشديد جنبش آزاديخواهانه، روز به روز باند حکومتی هاشمی

عقل "اگر تا چندی پيش حضرات با لحنی از سر دلسوزی و . خيزندخود را ملزم ميبينند که بيش از پيش به مقابله با تعميق اين جنبش بر

در همين چهارچوب جمهوری " قرائتی ديگر از اسالم"همگان را دعوت ميکردند که به "سناريو سياه "و با ترساندن مردم از " گرايانه

قانونی که . نبش اشان اعالم ميدارندجمهوری اسالمی را به مثابه هدف ج" قانون اساسی"اسالمی رضايت دهند، امروز ديگر صريحا 

قانونی که همين حضرات با توسل بدان خود به . جوهره اش بر اصل واليت فقيه و پاسداری از نظام سرمايه داری بنيان نهاده شده است

 حافظ جامعه سرمايه قانونی که بر اندام قرون وسطائی ديکتاتوری ولی فقيه به مثابه. سرکوب مبارزات کارگران و زحمتکشان ميپرداختند

تمامی تاالنگری و سرکوبهای ددمنشانه . موسوی خود از مجريان اين قانون بوده اند -باند هاشمی. داری، جامه قانونيت بورژوائی ميپوشاند

کشتار خمينی جالد در پرتو همين قانون فتوای . دهه شصت در پرتو همين قانون و اصل اساسی اش يعنی واليت فقيه سازمان داده ميشد

دهها هزار فعال زندانی در سايه .  به همين فرمان ها جامه عمل قانونی ميپوشانيد- قوه مجريه -و موسوی جنايتکار بر راس دولت ميداد

. اجرای همين قانون بتوسط ماشين سرکوبی که موسوی در راس اش بود تنها در عرض چند هفته در ميدان دار و تيرباران جان باختند

شکنجه و نابود سازی . به دختران زندانی قبل از اعدام در پرتو قدرتی که همين قانون به ولی فقيه ميداد صورت ميگرفتفتوای تجاوز 

دولتی که موسوی در راس . شخصيت هزاران زندانی زن و مرد با توسل به قدرتی که همين قانون به ولی امر داده است صورت ميگرفت

خواهان بازسازی پيکر فرتوت و " قانون اساسی"موسوی با توسل به  -باند هاشمی. مان ها بودآن بود مجری و عامل اجرائی همين فر

بدين علت است که اين کارگزار بيمقدار بورژوازی اکنون رو به جنبش آزاديخواهانه . مضمحل و در حال فرو ريزی ارتجاع حاکم هستند

  .  باشند که مردم انقالبی برای برهم زدن آن پای به خيابان نهاده اندمردم انقالبی، از آنها ميخواهد که خواهان اجرای همان چيزی

جناح ظاهرا غالبش . ارتجاع بورژوازی در کليت اش چنان به هراس افتاده که به نظر ميرسد که قوه بينائی و شنوائی را از دست داده است

م، خود را به هر آب و آتشی ميزند تا شايد برای لحظه ای از وحشت سرنگونی چنان مشاهيرش را باخته است که با يورش های کور و مداو

جناح ديگرش هم که ظاهرا توان ديدن و شنيدن واقعيت را از دست داده و در برابر خروش نبرد مردمی و . هم که شده احساس امنيت نمايد

امپرياليستی  - رويای تجديد سازمان بورژواگرفته و از" قانون اساسی"درخواستهای آزادی طلبانه اشان چنان گيج و منگ گرديده که ورد 

  . قرون وسطائی زدودنی نميباشد" واليت فقيه"از تارک جناح سبز مهر ننگ . به مثابه راه حل سخن ميگويد" جنازه قانون"بتوسط  

ه به مدافعان نظم سرمايه تير بروز يافت به همگان از جمل١٨سير پيشرفت جنبش آزاديخواهانه که بارقه ای از آن در جريان نبرد، در روز 

 -پاسدار. دارانه نشان داد که برای حفظ چهارچوب مقدس سرمايه داری به ميدان آمده و پرچم های فرو افکنده سبز را مجددا برافرازند

فاع از اصالح طلبان و تقليل گرايان باصطالح چپ و جماعت روشنفکران خرده بورژوا با هياهو و پشتيبانی تبليغاتی و باصطالح در د

هايشان اينبار دستار و شال سبز بستند و در معيت خيل روشنفکران خرده " چفيه"همگی به سنت . به ميدان آمدند" مردم ايران"مبارزات 

يکی از بنيان گذاران وزارت  -"حجاريان"بورژوا که با هزار و يک بند به بارگاه بورژوازی وابسته اند، در زير عکس سمبل مقاومتشان 

موسوی و در دست  -در يک دستشان پرچم سبز باند هاشمی. کردند"! آزاديخواهانه" شروع به ايراد خطابه های حقوق بشرانه و -اطالعات

آنان در حالی از دموکراسی . قرار دارد! ديگرشان پرچم آزادی در چهاچوب حقوق بشر يا صريحتر آزادی حق مقدس مالکيت خصوصی

در حضور آنان شعار مرگ بر . ستند که نقش دمکراتهای نيم بند را  در جريان همين کمپين هايشان ايفا نمايندسخن ميگويند که حتی قادر ني

 بر تارک آنان مهر از هم اکنون . گردد سرمايه داری که سبب تنفر عاليجنابانه اشان می جمهوری اسالمی ممنوع است تا چه رسد به نابودی 



 در ايران خود  وابسته  زيرا سيستم سرمايه داری  . ديگر حک شده است ک ديکتاتوری بزک کرده  و ي ننگ مدافعه از جامعه سرمايه داری

 بستر اساسی در ظهور ديکتاتوری است و مدافعه از اين نظم سرمايه دارانه در واقع قربانی کردن جنبش آزاديخواهانه در راه قدرت گيری

  . برای يک ديکتاتوری ديگری استامپرياليستی ديگر و فراهم نمودن شرايط  - يک جناح بورژوا

امپرياليستی و تمامی دارودسته های رفرميستی و تقليل گرا بسيج شوند تا يک تجديد سازمان  -اما حتی اگر تمام دستگاه تبليغاتی بورژوازی

قادر نخواهند  ط حاکم بنمايند،امپرياليستی ديگر را جايگزين شراي -و يا هر بديل بورژوا" قرائتی ديگر از اسالم"امپرياليستی و يا  -بورژوا

تنها راهی که در مقابل . بوی تعفن ارتجاع بورژوازی حاکم در ايران عالمگير شده است. بود که بر پيکر ارتجاع بورژوازی خون تازه بدمند

برای سرنگونی و هر مبارز کارگر و کمونيست و هر فعال واقعا دموکرات در جنبش های اجتماعی قرار دارد سازماندهی صف مستقل نبرد 

  .    پايان دادن به تمامی نظامات قرون وسطائی است و بس

جنازه "جنبش آزاديخواهانه در نبرد بسوی اهداف انقالبی، بيان واقعی نيازهايش را در شعائری خواهد يافت که همين الشه متعفن يعنی 

شعائری که نه تنها بيان مطالبات انقالبی در نبرد کنونی . داجتماعی و اقتصادی اش را نشانه گرفته باشن -و عوارض سيادت سياسی" قانون

زنان و مردان . زنان،دانشجويان و ملتهای تحت ستم باشند بلکه مبشر و فراهم کننده شرايط اتحاد انقالبی در صفوف جنبش کارگری،

استهای آزادی طلبانه اشان قانون خيزش و مبارزی که پرچم آزادی را در خيابان برافراشته اند، با نبرد مستقيم و انقالبی و طرح درخو

شايد در اين راه رفرميستها و تقليل گرايان بتوانند . ارتجاع حاکم را به زباله دانی خواهند فرستاد" قانون اساسی"رهائی را خواهند نوشت و 

طوفانهای انقالبی که کمونيستهای .  بودبرای مدتی اذهان را به گمراهی بکشانند ولی آنان قادر به مقابله با طوفانهای فرا روی نخواهند

  .به استقبالشان می شتابند!" نان، آزادی، سوسياليسم"انقالبی با پرچم 

بايستی پرچم درخواستها و مطالبات رفاهی کارگران و زحمتکشان را به اهتزاز " نان" کمونيستهای انقالبی تحت هر شرايطی در نبرد برای 

بسوی تحقق و تعميق درخواستها و مطالبات حداقلی کارگران و زحمتکشان در " آزادی"ازی پرچم و متعاقب آن با برافر! در آورند

اجتماعی و اقتصادی يعنی جمهوری دمکراتيک انقالبی به مثابه حاکميت شوراهای انقالبی  -پيگيرترين و راديکالترين دموکراتيسم سياسی

و دقيقا در راستای اين مبارزات، کمونيستهای انقالبی نبرد سوسياليستی را  . دهمچون بستری در جهت تحقق دموکراسی پرولتری اقدام نماين

بدون نبرد . در جريان نبرد جهت تعميق و پيشروی دستاوردهای کارگران و زحمتکشان سازمان داده و به برپائی سوسياليسم اقدام مينمايند

اهد شد و بدون نبرد برای سوسياليسم جنبش آزاديخواهانه بتوسط برای آزادی، نبرد برای نان بتوسط رفرميستها به بيراهه کشيده خو

آن قانونی که در نبرد خيابانی نوشته خواهد شد، قانونی برای نان، قانونی . امپرياليستی خواهد گرديد -اپورتونيستها قربانی جريانات بورژوا

  .برای آزادی و قانونی برای سوسياليسم خواهد بود

  
  
  

  !مرگ بر جمهوری اسالمی

   !نان، آزادی، سوسياليسم
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