
  ! دوباره تکرار شود57 شکست انقالب نگذاريم

  چرا سرمايه داری از راديکاليزه شدن اعتراضات مردم  وحشت دارد؟

سرمايه داری  حفاظت ازسی سال پيش که مبارزه مردم عليه حکومت شاه باشدت جريان داشت کشورهای بزرگ جهت
خمينی را به مردم تحميل ،برده  شاه را،شرطارچه تصميم گرفتند درمقابل پذيرفتن،لپ را تشکيل دادهنشست گواد

 حفظ ارتش،سازمان امنيت -1(در الجزيره دارودسته خمينی چهارشرط هويزرطی مذاکرات بهشتی وبازرگان با.کنند
 ادامه -3 مردمی و انقالبی – سرکوب و نابودی کليه تشکلهای کارگری -2خلع سالح عمومی مردم انقالبی و

  توافقحاصل اين.را پذيرفتند)..ی انقالبيون کارگری و دمکرات و کشتار تمام-4شاه صدورنفت طبق شرايط حکوکت 
تغييرات اساسی ام جعلی انقالب اسالمی توسط دارودسته خمينی بودکه از با ن57به شکست کشاندن انقالب دزديدن و
   .دندممکن کر آن راغيرشرط فوق امکان ادامهواقعی انقالب جلوگيری وبا اجرايی چهاروپيروزی 

و ساليانه سهم هر خانواده رهای جهان است شور ما که يکی از ثروتمندترين کشو سال حاکميت اسالمی در ک30نتيجه 
ميليون نيروی آماده به 5/23طبق آمارهای دولتی از،می شودميليون تومان80د نفت و گاز مبلغ  آماز در
وسوء تغذيه به ) گرسنگی دائمی(فقر مطلقرد% 40 مردم زير خط فقرو %80هستند،بيکار%) 43(ميليون5/10کار
توسط باندهای . در جهان نسيب مقام واليت کرده استسال رسيده و مقام اول را 11،سن فاحشگی به  ميبرندسر

و در بازارهای مانند دبی، کراچی و فجيره به داده شده به بازارهای جهانی صادرحکومتی دختران دزديده يا فريب 
ری است که فروش کليه آزاد بوده ايران تنها کشو. هشت ميليون معتاد داريم.روخته می شوندصورت برده های جنسی ف

افسردگی شدند،درهريک ساعت و مردم دچار%68.برای رفع گرسنگی کليه خود را می فروشندنفر14000وهرساله 
 انات عمومیو پولی کردن تمامی امکخصوصی . دقيقه يک نفر از فرت نا اميدی دست به خود کشی می زند40
درمان ،تامين اجتماعی ،خدمات عمومی ،حذف يارانه ها از نان ، سوخت ومايحتاج ،بهداشت وجمله آموزش از

طبق دستور سازمان تجارت جهانی انجام می شود، ثروت عمومی را دزديده به حسابهای خود در بانکهای ،ضروری
مقابل عليرغم کشتار در.کنند واريز می )ليسازجمله هشت ميليارد دالربلوکه شده در بانکهای انگ(اروپايی
مبارزه مستمرکارگران، زنان، دانشجويان و مبارزه در راه حق تعيين سرنوشت ، شکست ادامه اعتراضات و،وناعدالتی

 عمرجمهوری شيشهپی در پی سياستهای ضدمردمی نظام اسالمی و شدت يابی بحران سرمايه داری باعث شدند 
م به پای صندوقهای رای کشاند، مرد مردم را ،ت اسالمی طبق سنت ديرينه خود با فريبحکوم.اسالمی ترک بردارد

تحت فشار مردم و اصالح نا پذيری نظام ،نمايش .به جناحی از آن رای دادند" باراججمهوری اسالمی ابرای تغييردر
مردم برای بدست .ديدانتخابات باعث افزايش بحران درونی حاکميت و شدت يابی تضاد ميان جناحهای مختلف گر

جناحی از حاکميت در رهبری .به خيابان آمدندآگاهانه  با سود جست از شکاف موجودآوردن خواسته های خود 
 مردم را کنترل کرده در مسير روند )خامنه ای با حفظ کليت نظام و شکست دادن جناح ديگرکرد  میاعتراضات تالش

 و انعکاسی از پتانسيل نهفته مبارزات 57 ادامه انقالب شکست خورده اما اعتراضات ميليونی مردم. ساله نگهدارد30
بايد هشيار باشيم بار ديگر سرمايه جهانی و داخلی در تالشند از راديکاليزه شدن . بوده و خواهد بوداجتماعی

آورد اين اعتراضات جلو گيری کنندوباجابه جايی مهره ها و شعبده بازی همان گونه که از درون تاج عمامه بيرون 
زی بايد اعتراضات وبرای ادامه و پير.وزی انقالب شودجنايت کار ديگری بيرون آورده مانع پيرباراز درون عمامه 

ونه تنها از احمدی نژاد بلکه بايد از کليت نظام ، حتی از جناح های ارتجاع شکست .را ارتقاع داده به قيام تبديل کنيم 
  .خورده نيز عبور کنيم

  :کارگران، زنان،دانشجويان ،معلمان ، جوانان آزاده
های مختلف ضد ما در مقابل خيل عظيم ابزار. نابودی جمهوری اسالمی ممکن نيسترسيدن به جامعه انسانی بدون

وکميته های انقالبی در محالت و کارخانه ها می توانيم مقابله کرده و پيروز البی سرمايه تنها با ايجاد هسته انق
حزب داکارترين پيشروان طبقه کارگردرهت تحقق اين خواسته گرد آمدن جسورترين، آگاهترين و فج.شويم

هر کدام از ما موظف هستيم در محل زندگی،کار،دانشگاه و مدرسه با دقت و رعايت مسائل .خودضرورت حياتی دارد



ضمن ايجاد نطفه .خفی را تشکيل بدهيم کميته های مامنيتی و بدون شناحته شدن با افراد پيشرو گرد هم آمده هسته ها و
  . دعوت به تظاهرات کنيمداده  از طريق آنها مردم را سازمانهای حزب

  :مردم انقالبی ايران 
 جامعه  بستر و زمينه برای ايجاد.اداره کشور توسط خود مردم از طريق شوراها و اتحاديه ها تنها راه ممکن است

  :دهيمزير را سرلوحه مبارزات خود قرار ميهای از طريق حاکميت شوراها خواسته انسانی 
برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک بدون دخالت ارگانهای رژيم ارتجاعی با نظارت مستقيم نمايندگان  -1

 ..مردم
ممنوعيت تعقيب و زندانی کردن انسانها به اتهام  آزادی فوری دستگير شدگان اخير وکليه زندانيان سياسی و -2

 .ديشه و افکار متفاوتفعاليت سياسی ، ان
مصادره اموال غارت شده توسط غارتگران بنفع عموم مردم و حاکميت و کنترل کليه امور اقتصادی  -3

 .وسياسی توسط شوراها و اتحاديه های کارگران، زحمتکشان وکارمندان) درعرصه توليد وتوزيع (
، ازجمله  روسای قوه انقالبيون  ومردم محاکمه و مجازات عامرين وعاملين کشتار، اعدام و زندانی کردن  -4

، فرماندهان نيروی انتظامی ولباس شخصيها وانحالل سپاه ، بسيج ، وزارت اطالعات  وقوه های ديگرقضاييه
 .ومحاکمه و مجازات فرمانده هان عالی رتبه آنها

 . نظامی و تسليح عمومی مردم –خلع سالح نهاد ها و ارگانهای فاشيستی  -5
 از سياست و آزاد سازی آموزش و پرورش ،دانشگاهها،ادرات و تمامی انسانها و اعالم رسمی جدايی دين -6

اماکن عمومی ازسلطه دين و انحالل تمامی ارگانهای ديکتاتوری،گزينشی وسانسورازجمله شورای نگهبان، 
  . نهاد رهبری،خبرگان ،تشخيص مصلحت ،وزارت ارشادولغو تمامی قوانين ارتجاعی وممنوعيت تفتيش عقايد

وقف کامل خصوصی سازی ، جلوگيری از حذف يارانه ها ، بر قراری تامين اجتماعی برای تمامی سنين و ت -7
 . ، دانشگاهها در تمامی سطوح ، خدمات عمومی و بهداشت و درمان رايگان شدن آموزش و پرورش

ا و تدوين بر چيده شدن قراردادهای موقت وبرقراری استخدام دائم وبازگشت به کار تمامی اخراج شده ه -8
 .قانون کارتوسط نمايندگان مستقيم کارگران و زحمتکشان

به رسميت شناخته شدن برابری زن و مرد درتمامی عرصه های اجتماعی و خصوصی وآزادی زنان در  -9
  .انتخاب پوشش

 . آزادی کامل تمامی ملل تحت ستم جهت تعيين سرنوشت خود تا حد جدايی -10
 .راهپيمايی و تظاهرات احزاب،اعتصاب، تشکل،  تجمع، انديشه ، قلم ، بيان،آزادی -11
ارگانهای سپاهی ، بسيجی و تمامی پرسنل نظامی که دستشان به خون مردم آلوده نشده است می خواهيم از -12

 .نظامی را رها کرده به مردم بپيوندند
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