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 ! نمايندۀ نظام، از مردمۀالب
  !!به عنوان امر واجب خبر دھيد ولؤگر ديديد به مقامات مس ھر کجا توطئه

  

ُی نيست، به چيز تازه و نو. تھران است  نظام و امام جمعۀۀ، نمايند»احمد خاتمی«ھای  ئیگو  ترھات و ھرزهۀاين از جمل

ِبه مقامات و دوائر دولتی نظام، به قدمت" گر توطئه"و " انقالبيونضد  "ِکه، سياست معرفی اين علت نظام جمھوری  ِ

ھا، از  ن و کمونيستاِو معرفی مخالف کاری رخواست از مردم در ھمطرح مالک و مستاجر، و د. گردد اسالمی بر می

ِديرباز، در دستور کار سردمداران نظام بوده  برای ُ بودئیگرفت و تف سر باالُھا پاسخ ن يک از آن ًقيقتا ھيچح. است ِ

ِپايگاه اجتماعی الزمه، در  اقدسران نظام ف. گردد ُناحقی، و به غير قانونی بودن نظام بر می دليل آن به. نظام سردمداران ِ
اور، شاھد ھم در ابعادی غير قابل ب جامعه و دنيای انسانی و آن ِاز آغاز بر سر کار گماری اين نظام،. اند داری حکومت

 ھای عدالتی  بیهديده، علي ھا، زنان، جوانان و ديگر اقشار ستم کشان، خلق کارگران، زحمت ھای ھا و جوشش مخالفت

اند تا مردم را،  گوناگون تالش نموده ھم به انحای ُدر بستر چنين واقعياتی بود که، حاکمان ايران و آن.  استُموجود بوده

 اند ، برای مردم دانسته"امر واجب"اند و  سو چنگ انداخته به ھمه.  خود کنندفريبانۀ ِھای سياسی جناحی و عوام وارد بازی

خواری و ذليلی سران نظام ھم،  ُدر عوض پاسخ جامعه و مردم، نسبت به. شان را محفوظ نگه دارند ِتا حکومت اسالمی

ُکامال صريح و عريان بوده و خواھد بود ُ ُش در کوران مبارزۀ ُنۀ خلق رزمندۀ کرد، از فرزندانو روزا دريغ حمايت بی. ً

مردم،  که، ، نماد آن استھا برای جوانان معترض در دھۀ ھفتاد، ھشتاد و چند وقت قبل خانه ِمسلحانه، باز نمودن در

   .اند ِطرف سردمداران نظام جمھوری اسالمی نيستند و خواھان نابودی ھمۀ آنان

گذاشته است؛ با ھا باقی ن توده بانی کرد وحشيانۀ سردمداران نظام، جائی برای حمايت و پشتی که عمل ُپر واضح است

ميدان  ار جامعه بهترين اقش گی محروم جامعه و تخريب زنداعتراضی -ِمنطق زور، ريا، تزوير و با بستن فضای سياسی 

تر، بر  چه بيش داری و انباشتن سود ھر ترين تعللی از خود، در تقويت طبقۀ سرمايه مدت، کم که در اين راستیاند و ب آمده

خواران و  ، جيرهنه مردم، بلکه مزدوران در حقيقت موافقان نظام،. اند دادهخرج ن شان، به انتھای ھای بی يبج

ِجات، اصناف و اقشار متفاوت جامعه،  ھای روزانۀ دسته مخالفت .اند ديده ھا انسان ستم ِگران حقوق ابتدائی ميليون سرکوب
ِاوج تنفر  .ست ھا و مطالبات مردمی  با خواستهئیِکه، کار سردمداران نظام، رودررو حقيقت است نوبۀ خود، مبين اينه ب

از صد شھر ايران ديد؛ شعارھای رسا و  ھم در بيش ماه امسال و آن شد در اعتراضات دی ريان میع و انزجار مردم را به
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 خوايم، جمھوری اسالمی، نمی "و يا" روحانیمرگ بر  "، "مرگ بر ديکتاتور"، "ای مرگ بر خامنه "چون ای ھم کوبنده

ِغير از، بيان تنفر و افکار بنيادی ميليون ، به...و" خوايم نمی ديده، نسبت به سران حکومت و نظام  صدمه و رنج نسانھا ا ِ

 در اين. دارندی، از سردمداران آن نخوشي ترين دل اند و کم تحمل شدهزيادی را م مردم از دست اين نظام، صدمات. نيست

داد  نی بیوحشيانه است؛ گرا استثمار. اند چند دھه، حاکمان ايران، مردم را از ھر سو تحت فشار و مضيقه قرار داده

ِاست؛ استفاده از مواد مخدر و آرام کننده، توسط جوانان و قربانيان  ِکاری جوانان، در خانۀ ھمه لنگر انداخته کند؛ بی می
چنان بر  انتخاب تحصيلی، ھم ھای پوششی و محروم از ِامپرياليستی به باالترين حد ممکنه رسيده است؛ محدوديت نظام

يکی از معضالت روزانه و  در ميادين توليدی، به حقوقی کند؛ کار در ازای بی ينی میھا سنگ فضای جامعه و دانشگاه

ھا،  ِن در درون زندانادنباله دستگيری و شکنجۀ مخالف سانسور و تفتيش عقايد، و به عديدۀ کارگران تبديل گشته است؛

اصلی جامعۀ  گان ، به سازندھا سوغاتی سردمداران رژيم جمھوری اسالمی اين... را مشوش نموده است و  اذھان

گرانۀ نظام، آمادۀ  استثمارگرانه و سرکوب ھای ِکه، جامعه در مقابل تحميل و حقنۀ سياست ُست، مسلم است بشری

تر بايد  به عبارت روشن. ُگان خواھد بود ديد جوانان و ديگر محرومان و ستم ھا از جانب طبقۀ کارگر، زنان، العمل عکس

جانبه  و برشماری ھمه رده، از سوی سران نظام در اين چند دھه به جامعه و مردم، قابل شرح دادنھای وا آسيب گفت که

گی را، با ھيچ آمار و  مردم ار نيازھای اوليۀ زند خانمانی و محروم نمودن ِغارت اموال عمومی در ازای بی. نيست

ھای مملکت  ست؛ سرمايه  دولتی ميلياردی-ومتی ِھا از سوی مقامات حک و اختالس ھا دزدی. توان نشان داد ارقامی نمی

کوچک را " دزدان" تا کنند، گذارند و رھا می ، دزدان کالن را آزاد میُشمار تلنبار شده است  تعدادی انگشت در دست

شود، چرا که بايد، برای درازتر نمودن  انديش می تاريک ل کنند؛ بودجۀ مملکت صرف نھادھای جھل وومھار و کنتر

چون،  ميان يکی ھم ُآور است، در اين شان ھم تھوع ھای سوزی دل. نگه داشت" ناآگاھی "ل و عمر نظام، مردم را درطو

گويد حقوق  و می کشد کارگر زحمت می " :گويد کند و می ، از تريبون نماز جمعه، از کارگر دفاع می »احمد خاتمی«

کسانی . ھا دو، سه ماه حقوق نگيرند که آن ک طلبه زجرآور استعنوان ي برای من به. مرا بدھيد که حرف درستی است

  ."نگذاريد واحدھای توليدی تعطيل شوند .که مالباخته ھستند به دادشان برسيد

 .اين عنصر وفادار به حاکميت ديد فريبی توان، در نظرگاه و در عوام گی و کالشی نظام را میھای گستاخی، دريد جلوه

ِمھارت سران رژيم د خواھد و بايد  ِدرست است و کارگر حقوق خود را می .ست گوئی از زور، تھديد و دروغ ر استفادهِ

   !!دادش رسيد به

تر، و درازتر از سردمداران  بيش شان،  مقصر اصلی کيست؟ چه کسانی قدرت و دستان-ميان   و در اين-با اين تفاصيل 

ِبه طبقۀ کارگر، حقوق کارگران را باال " وفادار "ھای عناصر و ارگان ُ، به دور از چشمانست و  ِنظام جمھوری اسالمی
   !افزايند؟ ھای نجومی خود می و بر سرمايه کشند می

کاری، تحقير و توھين به مردم،  ريا، فريب ِعنوان تريبون ھای سرمايه، به راستی که تريبون نماز جمعه و ديگر تريبونب

ھای رقيب و  ِھا، به تريبون تعرض به جناح موازات آن حاکم بر جامعه، و به ناسباتِو وارونه جلوه دادن ماھيت حقيقی م

 - تريبون، ديگران  ِھر يک از سران و وفاداران نظام، در پشت. ھای خودی تبديل گشته است کثيف جناح تطھير چھرۀ

خيزند،  ديده بر می ی محروم و ستمھا کارگر و ديگر توده دانند و مزورانه، به دفاع از  را مقصر می-شان  يعنی ھمپالگی

، سرکردۀ نظام گرفته، تا »ای خامنه«از . را در انظار عمومی، پسنديده جلوه دھند داری تا قوانين ظالمانۀ سرمايه

دولتی، و  -عضو شورای نگھبان و امام جمعه تھران و ديگر مقامات حکومتی » خاتمی«رئيس جمھور و  »روحانی«

   !انسان دردمند، بی تقصيراند ھا گانی ميليون اند و در تخريب زند  کارگر و مردمخالصه، ھمه و ھمه، حامی
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ھای  ًو ابدا، ربطی به سياست ًھای ناامن ايران ھم، اصال ھا، سرگردانی کودکان در خيابان عالوه بر ھمۀ اين

ِتفاوت و شکاف طبقاتی درون جام !داردمردان و مقامات حکومتی ن ۀ دولتگران اجحاف ھای  خواھی عه، مربوط به زيادهِ

چشمان آنان،  ُ به دور از-ھم   و آن- ای  ، عده»احمد خاتمی«زعم ه چرا که ب. رھبران حکومتی نيست عناصر، نھادھا و

ِچپاول اموال عمومی و باال کشيدن حقوق  ل کنندۀ دولتی، در حالوُو با دور زدن قوانين اسالمی و ديگر نھادھای کنتر ِ
   !اند کارگران

 که ئیھا دھند؛ خيابان می» خاتمی احمد«ُپاسخی ديگر به نظام جمھوری اسالمی و امثال ھا  حک است و خيابانمض

توان جامعه و  ًکامال پيداست که نمی. استثمارگران تبديل گشته است ِروزھا، به محل تالقی دادخواھان با ظالمان و اين

تقالءھای اين و يا  خالفزد و  ِسر گذشت ديگری را رقم میھا،   خيابانکردھای روی. برگرداند عقب افکار مردمی را به

راه طلبی را کنار گذاشته است و  ِسياست رفرم و اصالح  مالحظات و-  تاکنون -ِآن عنصر و يا جريان متعلق به سرمايه، 

 اند و کسی بيش از اين، خود را پس دادهبه اين سبب که، آن دو راه و دو سياست، امتحان  .کند ّسومی را انتخاب می

. ست عالئم چنين حقيقتی انديش، چنين تخريب اماکن جھل و تاريک تظاھرات فراشھری ايران و ھم. داردھا ن باوری بدان

ُترس و وحشت بر اندام نحيف سران نظام غلبه کرده است، بی ِ و در " انقالب "گرد در سال» روحانی«نيست که  جھت ِ

» رحمانی فضلی عبدالرضا« و يا. "صدای مردم را بشنويد تا سرنوشت شاه تکرار نشده ":گويد می» خمينی«آرامگاه 

تکنولوژی و  ر نسلی،يير از جمله تغييخواست تغ " :روحانی با ھشدار به سران حکومت گفت وزير کشور در دولت

  ".يم، مردم منتظر نخواھند ماندندھ اگر به خواست مردم پاسخ. سبک زندگی از علل اصلی اتفاقات اخير بود

ُ، به گردۀ ئیدادھا عامل چنين رخ اند که  کردهاند و درک نگ خطر و صدای انقالب را شنيدهزگويند و  ًکامال درست می

از دست رفتۀشان، از کارفرمايان، صاحبان توليدی و ديگر دزدان  گيری حقوق دنبال باز پس نظام است و مردم به

را در  طغيان مردمی در اين چند وقته، دمار از روزگار سران جمھوری اسالمی. اند استثمارگران  دولتی و-حکومتی 

دن ابزارھای جديد و اعتراضات را، به گر ھا و علل جوشش، وقيحانه »احمد خاتمی«ُآورده است، سران نظام و از جمله 

ويژه ابزار ه ِچرا که مخالف رشد افکار عمومی و ب. اندازند می و غيره چون تلگرام و اينستاگرام ی ھمرساني اطالع

ھای  شبکه ، علل نه در رشد تکنولوژی و»خاتمی«خالف افکار پوسيدۀ . اند  اعتراضی-اجتماعی  ھماھنگ کنندۀ تجمعات

گر و حافظان بقای  ھای سرکوب ارگان حد و حصر ھای سران نظام و به خشونت بی خواھی اجتماعی، بلکه به زياده

به اين جھت که، جامعه مسير . انتخابی يعنی برگشت به گذشته ناممکن است اند که چنين دريافته. گردد ياليستی بر میامپر

دھۀ شصت و  نه جنايات. پذير نيست ِخواۀ شصت و ھفتاد نظام، صورت يافته است و بازگشت، به دھۀ دل خود را باز

ِغيره پاسخ داد، و نه سياست معرفی    . خواھد داشت- داشته و -و غيره، کارکرد " گران توطئه"و " ضد انقالبيون "ُ

اند و  اندک، در يک طرف صف قرار گرفته ای  با عده-ھم   آن-ش و ھای رنگارنگ راه دار و دسته ھم خالصه نظام به

بوی نبرد نھائی، . اند ِشان، در طرف ديگر صف ديده و حاميان اقشار ستم کش، جوان و ديگر ھا، کارگر، زحمت ميليون

ِمشام جانيان تا نظام منحوس را،  اند را چندين برابر کرده شان دليل ھم نيست که تقالءھای بشريت را آزار داده است و بی ِ

ّاما . ان، به گذشته بر گرددييان و دولتييحکومت گی سياسی ِزنند تا روال زند به ھر دری می. محفوظ نگه دارند
جانيانی  گور سپاری نظام و شوند و آمادۀ به روز به روز، توليد و باز توليد میانقالب،  خوشبختانه، جوانان و دختران

گان اصلی  گی بھتر، برای سازندتأمين زند ِگيری اعمال گذشته، و وقت تضمين و ِوقت باز پس. اند »احمد خاتمی«چون  ھم

ِزيرا تقويم نظام خشن و. ست عۀ بشریجام خاک و خون کشاندن مردم، و  گر جمھوری اسالمی، برابر با به سرکوب ِ

ايران به صدا در  ھای را جوانان و مردم، در خيابان زنگِ بستن آن. باشد ُھا بوده و می ابتدائی انسان لگدمال کردن حقوق

. ھای سران نظام نيستند عدالتی ستم، اجحاف و بی ھای ھا و دھه هِاند و بيش از اين، مايل به تکرار روزھا، ما آورده
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به  دنباله  به وگيرد خود می ز حقوق کارگر را بهموذيانه، قيافۀ دفاع اانداخته است و  راه داد و قال به» خاتمی«جھت  بی

در قاموس " گر توطئه"و " کارگر "!پرازد ول میؤبه مقامات مس" گران توطئه "ترغيب و به تشويق مردم در معرفی

ِبراستی که دادگاه انقالب و . نيست طلبان داری، دادخواھان و عدالت طبقۀ سرمايه  اينان، کسانی جز خادمان منافع
گيری اعمال کثيف ھمۀ سران نظام، و از جمله  چنين آمادۀ باز پس ھم ِگران حقيقی، و مردمی، در انتظار محاکمۀ توطئه

   .ِخواھی، گريزی از اجرای عدالت انقالبی نيستوار شده است و خواھی ن  ھمراه، .ست» احمد خاتمی«
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