
  مردم: حرف اول و آخر
 مذهبی –ی خونين حافظان حکومتی نظامی  چکمهسال  شعاری برخاسته از گلوی مردمی است که سی» مرگ بر ديکتاتور«

 امنيتی –تابد وبا ساختاری به شدت پليسی  ای که هيچگونه مطالبات انسانی را برنمی ساله حکومت سی. بر آن فشرده شده است

های  کرد شکاف ها حکومت سعی می تمامی اين سال.   اقتدار ظاهری خود را حفظ کرده استو تحت نام مصلحت اسالم 

 و خود را نظامی يکپارچه تحت لوای اسالم و واليت فقيه نشان دهد و از اين ابزار برای تطميع کردهدرون خود را مخفی 

ِ  شکافای بر  ی خرد کننده وری ضربهانتخابات دور دهم رياست جمه. استفاده کندبخشی از مردم و سرکوب بخش ديگر 

تر کرد، بطوری که با هيچ مالتی  تر و نمايان حاکمه را پررنگ ای که اختالفات درون هيئت  ضربه.موجود در نظام وارد کرد

  .قابل پوشش نيست

 همانا مردمی طرف ديگر که خود عاملی بسيار تعيين کننده در جهت تعمين اين تضادها بوده،.  اما اين يک طرف قضيه است

موسوی وکروبی با شعار اجرای صحيح اصول .  اند طلب گرد آمده هستند که بخشا پشت سر دو نامزد به اصطالح اصالح

بخشی ازجريانات سياسی گردِ  اين دو نامزد جمع شده و مردم را . قانون اساسی ويا تغييراتی در آن پا  به ميدان گذاشتند

اکثريت کسانی که به اين دو نامزد رای دادند اعتقاد داشتند بين بد و بدتر، بد را انتخاب . دتشويق به شرکت در انتخابات کردن

  پيروزی يکی از اين دو نمايانگر دهندگان  در صفوف رای،ها مردم، حتی بخشی از تحريمیی  گستردهحضور . کنند می

  .بود بخصوص موسوی ،نامزد

اين .  های آرا بيرون آمد  ميليون رای از صندوق٢۴نژاد با  ، نام احمدی يک مضحکهدر . ای ديگر برگشت اما ورق به گونه

طعم قدرت و تسخير .  رژيم بزندساله ی سی تيشه به ريشهتواند  اشتباه تاريخی بزرگی بود که رژيم اسالمی مرتکب شد که می

اش تقسيم کند  را با شرکای ديرينه نژاد خوش آمده است که حاضر نيست آن منابع اقتصادی چنان به مذاق جريان حامی احمدی

.  بينی نکرده بودند  که سناريويش را از قبل پيشقرار گرفتنددر نمايشی  و اين چنين شد که موسوی و کروبی با ناباوری 

حامی موسوی و کروبی تا کجا جريانات اينکه .  ی نقشی ناخواسته کردند که مردم نوشتند و آنان را وادار به ارائهسناريويی 

بخشی از حکومت که اکنون به اپوزيسيون   زيرا. نبايد دلمشغولی اساسی مردم باشدکنند ی مردم همراهی می طلبانه با موج حق

).  رخ داد۵٧اتفاقی که در سال (مردم را مهار کرده و به بيراهه کشاند  جنبشکند  ی رهبری را دارد، سعی می پيوسته و داعيه

ی چنين امری نهايتا  به يک رفراندم مجدد کاهش دهند که نتيجهدر بهترين حالت، دم را های مر کنند خواسته سعی میآنان 

 هشياری مردم و جريانات يابد، چه در اين مقطع تاريخی اهميت می آنبنابراين  .خواهد بودو تثبيت حاکميت پيروزی موسوی 

بينی  پيش .   استيشانها  و طرح خواستيابی  از يک طرف، و تالش در جهت تشکلهای مدنیِ  روبه رشد سياسی و جنبش

  و آنچه که مردم به دست خواهند آورد پس گرفتنی نخواهد بود آناما . اينکه چه اتفاقی خواهد افتاد امری سهل و بديهی نيست

ر نيروی نظامی و قدرت سرکوبگها و شکستن تابوی  های مردمی، تعميق خواسته ، ايجاد جريانات و تشکلايشانارتقا آگاهی 

هايی و به سخره گرفتن خواست و   ترس رژيم از تکرار مجدد چنين نمايشگير مردم  ی ديگر حضور فعال و پی نتيجه.  است

  . د بودن دستاوردهای کوچکی نخواه،ها حق مردم است و هيچکدام از اين

 اعالم شرايط مشخص کنونی نيز در و، بيان کرديمهای قبلی  ی خود را در بيانيه به عنوان زنانی ديگر داليل تحريم فعاالنهما 

ن که همانا استقرار اما های نهائی  مردان و جوانان اين مرز و بوم تا رسيدن به خواسته،تمامی زنانکه همانند کنيم  می

گيرانه  پینژادی است، مذهبی و  مليتی،ای مبتنی بر آزادی و عدالت اقتصادی و رفع هرگونه ستم طبقاتی، جنسيتی،  جامعه

  . ه کنيممبارز



های اعتراضی مردم استفاده  ای وحشيانه برای سرکوب حرکت رژيم جمهوری اسالمی از تمامی امکانات نظامی خود به شيوه

. تنفر حاکمان از مردم است نشانگر ،کنند و ضرب و شتم و کشتار مردمی که تظاهراتی آرام را برگزار میتيراندازی . کند می

 که تا به حال منجر ها تحرکات مردمی در تهران و شهرستاننيروهای سرکوبگر به انه وحشيی  ما ضمن محکوم کردن حمله

ی مردم با شعار آزادی و مرگ بر ديکتاتوری   صفوف به هم فشردهداريم اعالم میآنان شده است،  به کشته شدن تنی چند از

  . محکمتر به پيش خواهد رفت،يشها تابد و تا تحقق کامل خواسته ی سياسی را برنمی هيچگونه سازش و معامله

٢۶/٣/٨٨/ زنانی ديگر  
 

 !درود بر زنانی که در صف مقدم مبارزات ضد رژيم جمهوری اسالمی قرار دارند
  

و دسته  ستيز جمهوری اسالمی به همراه دار در يک طرف رژيم زن. زند امروز، صحنه سياسی جامعه را دو صف مقابل هم رقم می

ان، دانشجويان، جوانان و روشنفکران قرار ها زن و اکثريت مردم، کارگر های گوناگون مرتجع و مداحانش؛ و طرف ديگر ميليون

  .دارند؛ که مصمم هستند مبارزات خود را به طور گسترده در جهت سرنگونی کليت نظام ارتجاعی جمهوری اسالمی سازمان دهی کنند

مبارزه . اند ها زن و مردی است که دست به اعتراض و مبارزه خونين زده  ی مبارزات در تمام شهرهای ايران صف ميليون در صحنه

ی کليه سران ارتجاعی جمهوری  امروزمحاکمه. ی ما را به اسارت کشيده است  حساب با نظامی که سی سال کل جامعه برای تسويه

زنان و به خصوص دختران جوان در مبارزات خيابانی و تظاهرات ها در صف مقدم . رود دان نبرد خيابانی به پيش میاسالمی در مي

 مردم در اند تا همراه با ساير اقشار و طبقات شان نشان دادند، که عزمشان را جزم کرده  اين زنان با مبارزات.مبارزه قرار دارند

اين زنان تصميم دارند با کل نظام جمهوری اسالمی که بردگی و فرودستی را تحت . مبارزات غرورآفرين نقش عمده خود را بازی کنند

اين زنان در روزهای اخير نقش پيشروئی را . ان تحميل کرده اند، تصفيه حساب قطعی کنندگرا بر آن نام های اصالح طلب و يا اصول

  .در مبارزات ضد رژيم بر عهده گرفتند

ی مردم را به نام خود ثبت و مصادره کنند؛ و اهداف ارتجاعی خود را  اصالح طلبان مزدور تالش دارند، تظاهرات ميليونی و گسترده

ی ارتجاعی خود، آن را پيروزی اعالم  دسته و خواهند با گرفتن برخی امتيازات به نفع دار اين مرتجعين می. ايندبار ديگر بر آن تحميل نم

اصالح طلبان مرتجع می خواهند مبارزات سازش ناپذير دختران و .  هايشان بازگردانند کنند و با اين دسيسه می خواهند مردم را به خانه

را به دارودسته های منفور حزب الهی نسبت دهند؛ و بدين طريق با جوانانی که در صف مقدم مبارزه قرار دارند و با پسران جوان 

ارتجاع را به درستی نشانه رفته ... ها، به آتش کشيدن موتورهای نيروهای بسيج و حزب اهللا و  حمله به مراکز ارتجاع، حمله به بانک

 و نيرنگ می خواهند از خشم و نفرت اين جوانان جلوگيری کرده و با خيال خام خود جلوی رشد و با اين فريب. اند، مرزبندی کنند

مبارزات چند روز گذشته نشان داد که توده های جان به لب رسيده بخصوص ! زهی خيال باطل. راديکال شدن مبارزات را سد کنند

  .در مبارزه شرکت کرده اندبخش پيشرو و راديکال آن برای سرنگونی کل رژيم جمهوری اسالمی 

های حکومت جمهوری اسالمی را هدف  بندی دهی و شعارهايی که کل جناح ما زنان بايد تالش کنيم در نبردهای خيابانی، با سازمان

 . های خود را به طور مشخص طرح کنيم بايد بتوانيم در اين مبارزات غرورآفرين خواسته. گيرد؛ شرکت کنيم می
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