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  اعالن فاجعۀ ملی
ک از احزاب و ي به سر رسيده و ھيچ» اپوزيسيون واحد ضد امپرياليستی« امروز مھلت اعالن ھمبستگی برای ايجاد

ی از سايت ھای خود، پشتيبان ئولی ھر يک به تنھا. سازمان ھا، کوچکترين نظری در مورد اين اعالن ابراز نکرده اند

  .  مشابه اعالميه ھای خود را انتشار داده اندئی ھائیقيام مردم ايران بوده، و با راھنما

  .انقالب نيز به واقع يک زايمان است

نجامد ، رھا کردن مردم به حال بيردن مادر در حال زايمان ، می تواند به مرگ مادر و کودک ھمانطوری که تنھا گذا

ھمانطوری که نمی توان . ، صدمات شديدی را به دنبال دارد » زايمان«خويش در شرايط رسيده برای دگرگونی 

لد او، منجر به مرگ ھر دو می نوزادی را بعد از نه ماه و نه روز به زور در رحم مادر نگاه داشت و ممانعت از تو

. بيدار شويم. اين يک فرياد است. ر، دچار انفجار می شودييشود، جامعۀ آماده برای دگر گونی نيز با ممانعت از تغ

   .پرچمداران جامعه از مردم عقب مانده اند

کند که قرن ھا  میخودی چنان صدماتی بر پيکر جامعه وارد ه اثرات سرکوب دائم جنبش ھای بدون رھبری و خود ب

  . ضايعات جانی ، مال و روانی آن  محو نمی شود

  .شکست پی در پی ملتی ، پشت او را نيز می شکند

. والنه نيستؤر و دگر گونی ، به ھيچ وجه جايز نبوده ، انسانی و مسيي از اين رو، تنھا گذاردن مردم در عرصۀ تغ

  . ا به پيروزی رسانندسازمان ھا و احزاب با اتحاد خود بايد ملت ايران ر

تمام احزاب و سازمان ھا بکرات، سعی در اتحاد کرده اند وتجربۀ تلخ جدا شدن ھای مکرر، امروز طبيعی است که 

ولی اين يک جواب به نياز شديد امروز مردم مظلوم در صحنۀ ايران، به يک رھبری واحد  . مانع اتحاد نوين آنان است

   .ضد امپرياليستی، نمی تواند باشد

 و رژيم امريکاايران، ھزار پارچه،  به فقر وفالکت خواھد افتاد و ميان .  و سوريه تبديل خواھند کرد اايران را به ليبي

مردم جان بر لب و . و آن روز حسرت تجسم اتحاد امروز مھر ننگ دائم بر پيشانی ما خواھد بود. مال نابود خواھد شد 

در مقابل واقعيت ھای عينی، . پاسيو و جامد و منفعل نباشيم . ند، بی تفاوت نباشيمابه پا خاستۀ ما در زندانھای مال اسير

  سيال ، فاعل ، بيدار و انقالبی عمل کنيم

 اپوزيسيون واحد ضد امپرياليستی مردم ايران پيش به سوی ايجاد

  ٢٠١٨ جنوری ١٠جبھۀ جھانی ضد امپرياليست   قدرت زنان           وين 


