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 پرسی رفراندوم و ھمهطرح 
 ؟ در خدمت به کدامين منافع و سياست است

  
 شان ِپرسی رئيس جمھور محبوب ارائۀ طرح ھمه ِھای سياسی و وفاداران نظام جمھوری اسالمی، در گيرودار تلخک

، انگيزۀ طراحان - شود   و می- توان ه میاز چند زواي. اند ميان کشيده ، برنامۀ رفراندوم را ھم به]حسن روحانی[

زمان با اعتراضات  روزھا و ھم موضوعات، اين چرا اين که پرسی و يا رفراندوم را مورد وارسی قرار داد؛ اين ھمه

االت، چه ؤدست س چيست؟ در ميانۀ اين ِمداران ايران جامعه و مردم، از حکومت ِمردمی، دھان باز کرده است؟ طلب

مرحله عمل  نظام و سيستم به پرسی و يا رفراندوم را در کدامين خواھند ھمه اند؟ می پرسی و يا رفراندوم مهحامی ھ کسانی

  ....اند؟ و  ھا و جريانات در آن ذينفع يا کدامين طبقه، طيف ُدر آورند، حق و حقوق مردم را تضمين نمايند؟ چه کسان و

ِ و در چھارچوبۀ سيستم ز لحاظ تاريخیانيست که،  فايده  مساله، بیموارد فوق، توضيح اين قبل از کنکاش و بازبينی به
اسالمی، که بر پايۀ زور و سرکوب استوار است، طرح رفراندوم و يا  چون نظام جمھوری ای ھم ھای وابسته نظام

 با مبانی و ھای ھار و خشن، با دست نظام بندی اين به اين علت که ظرفيت و پای. پوچ و زائد است پرسی، موضوعی ھمه

تر زمينه و پيش  عبارت روشن به. مضامين دمکراسی و محترم شمردن به حقوق و آرای مردمی، در تعارض است

ًمثال، حاکميت تقريبا صد سالۀ دو نظام پھلوی و جمھوری  عنوان ِھای چنين امر مھمی در درون آماده نيست و به زمينه ِ
 منظور راست و ريز کردن اوضاع جامعه و پرسی، به و ھمهِکه، طرح رفراندوم  حقايق است اسالمی ھم، پديدار اين

ی از نظام ئھا جناح ھا و يا ِگی وخيم مردم، چيزی جر انحراف افکار عمومی و مقبوليت بخشيدن به بخش زند

گر اين  نظام جمھوری اسالمی ھم، نمايان آرائی چھار دھۀ جامعه با سران تر صف طور مشخص به. داری نيست سرمايه

از منظر .  ندارند-  نداشته و - ترين مبانی انسانی  یئ ی، با پايهئسازگار ترين که سردمداران نظام کنونی، کم استحقيقت 

ليسان طبقۀ حاکمه  ھای از پيش تعيين شدۀ خدامان و کاسه مردم، فقط و فقط در خدمت به بزک کردن صندوق آنان رأی

گيری،  ھای رأی ِحاکمان از درون صندوق بخواۀ ھای دل سياستِبر اين اساس، انتظار ھرگونه خروج مخالفان . است

عبارت  ن سيستم نابرابر نيست و بهايک از مدافع تفاوتی مابين ھيچ .باشد مل و در حقيقت ناممکن میتحفايده، غير م بی

ھای  دم و دستگاه سیورۀ معينی از حيات طبقۀ حاکمه، منوط به چيدمان سياھم در د گان سرمايه و آن نمايند ِديگر انتخاب

ھا و عناصر وابسته به  دست دولت ِتکليف سياسی اين که تاريخ و  شده است- و در عمل دريافته - ست؛ ديده  آتی حکومتی

ِتکليف سياسی واحد داری، تاريخ و ھای سرمايه نظام شده  ست؛ مشاھده ھای مردمی ِچنين تاريخ لگدمال کردن بايسته  و ھمِ
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گوئی به  ُدر جھت پاسخ چنين  و ھمِشان، در جھت رفع معضالت عديدۀ جامعه يابی روزانۀ انکه سياست و سازم است

ھم با ھر بھانه و بيانی، در  ھای طبقۀ حاکمه و آن نقشه ھا و ميان کشيدن طرح با اين وصف به. ھای مردم نيست درخواست

 - دنباله در خدمت به ادارۀ بھتر دولتی   بهسرمايه، در خدمت به انحراف افکار عمومی و یئ خدمت به نيازھای مرحله

ن سرمايه در اديگری از مدافع ِی از جناح حاکميت و تعدادئھا روزھا توسط بخش ی که اينئسوژه و سناريو. ست حکومتی

در دستور کار ... و » محسن مخلمباف«، »عبادی شيرين«، »روحانی«چون  درون و در بيرون از جامعۀ ايران، ھم

   .تقرار گرفته اس

گان رفراندوم از  و کنونی يکايک امضاء کنند ِميان کشيدن و بررسی ماھيت و جايگاه گذشته  نيت فعلی، بهيۀشدر حا

ديگر نيست؛ چرا که  ی از حاکميت رژيم جمھوری اسالمی از سویئھا بخش شان با ھای سوئی سو، و تکمين و ھم يک

تری،  در مسير مطلوب اند و را مجزا نموده  آنانهخوا يادين انتخابی دلگفتار و ميدان خود را با گفتار و م جامعه و مردم،

مراتب جلوتر   جامعۀ اعتراضی، به العمل کارکرد و عکس توان گفت که، به جرأت می. اند دنبال کسب حقوق ديرينۀشان به

 به. ھا و امثالھم است»گاراساز«ھا، » مخلمباف«چون،  ی ھمئدار ن سيستم سرمايهامدافع تر از بحث و خواستۀ و راديکال

را بارھا و بارھا و  پرسی نظام نيستند؛ اين دنبال و خواھان برگزاری رفراندوم و ھمه اين سبب که مردم، به

ی نابودی نظام سراسر جھل و استثمارگر جمھور شان، اند که تمايل قلبی و باطنی ھای گوناگون اعالم نموده مناسبت به

ِمندرس و يا تعمير ماشين زوار در رفتۀ سران نظام نيستند، بلکه در پی  ۀ پارچی فوُست؛ مردم در پی ر اسالمی
اند و  کرده را کنان سرمايه، سران نظام عمرشان طلبان و جاده صاف خالف منفعت. داغان کردن آنند سوزاندن و

ی ترين توجھ ست که مردم کمھم ني دليل بی. ھای مردمی خواھد افزود داری بيش از پيش آنان، بر خرج و بر ھزينه نگه

ھر چه ھا،  زمان با آن اند و ھم  و رفراندوم از خود نشان ندادهپرسی چون ھمه ی ھماندازی نمايشات سياسي بت به راهنس

   .ورزند کيد میأبر سرنگونی نظام جمھوری اسالمی تتر  رساتر و گسترده

توسط پانزده فعال سياسی داخل و خارج از کشور و تحت  فراندومميان کشيدن برگزاری ر زمان با به ست که ھم گفتنی

ورۀ ، رئيس جمھور فعلی و د»سن روحانیح«ن پر و پا قرص نظام، او مدافع ، يکی ديگر از بانيان متحدملللوای 

دۀ نماين .ھای سياسی خود نموده است ِپرسی در درون جامعه را وارد بازی جمھوری اسالمی، طرح ھمه گذشتۀ نظام

عالی امنيت ملی،  رھبر در شورای عالی امنيت ملی، نمايندۀ مجلس، نائب رئيس مجلس شورای اسالمی، دبير شورای

نظام، دبير کل جنبش عدم تعھد، عضو مجمع تشخيص  ژيک مجمع تشخيص مصلحتيستراترئيس مرکز تحقيقات 

   . و خدمات وی در اين چھار دھه استھا وليتؤرھبری و غيره، از جمله مس مصلحت نظام، نمايندۀ مجلس خبرگان

ِھمراه ديگر جانيان بشريت، خون مردم را در  ھم به آن چھل سال آزگار و با تسخير باالترين ارکان نظام و» روحانی«
نظام  ِ و سفرۀ خود را از ديگر خادمانی، پاھا، رندانه و موذيانه  دادن حساب و کتاب ِ است و در زمان پس شيشه کرده

نظام، بر " معتدل "رئيس جمھور» روحانی« کارکرد. ش نيستِست و راه فراری در مقابل ای دهتالش بيھو. کند یجدا م

وضعيت تغيير . ترين ناباوری و يا انکاری، در جنايات ارتکابی وی نيست و کم ست ِروی ميز عدالت و دنيای انسانی

ِاين رژيم سراسر  چنين در بردوامی بيش از می، و ھمش، سوار شدن بر امواج اعتراضات مردو ھمۀ ھدف کرده است
ی به چھارچوبۀ نظام وارد ئمردمی، صدمات جد ھای اش بر آن است تا مبادا، خيزش جھل و جنايت است؛ ھمۀ انگيزه

ًف نظام، صرفا و صرفا در چگونِجناح مخال دعوا و در حقيقت اختالف وی با. سازد ً ِگی راه و در روش ِ
ھای  و برنامه ھا ش، منطبق با سياستھاي ُمتی ندارد، سياست و برنامهھای حکو تفاوتی با ديگر جناح .تس داری حکومت

ن و قربانيان نظام امپرياليستی، شکنجه و امخالف گی، تداوم اعدام افزايش قيمت اقالم اوليۀ زند. ست داری طبقۀ سرمايه

ياد کودکان کار دفروشان و از رحمانه به دست ِعرض بیاعتراضات کارگری، ت ن نظام، سرکوباالفخمثله نمودن م



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

نصر گمان چنين ع بی. خود دارد نظام، در کيسۀ سياسی" تدبير و اميد "ست که دولت غيره، از زمره مواردی خيابانی و

در تواند در سوی ديگر قضيه، يعنی  ست، چگونه می جمھوری اسالمی ش به ماندگاری نظامًو يا دولتی که تماما، تعلق

ِوی را با صراحت تمام  ُ امسال، پاسخ]جدی[ماه تظاھرات دی  رياکار است و مردم قرار گيرد؟  ِسمت، و در جھت منافع
  .ھای پيشين داده است ورهخالف دھم  و آن

رسميت ه ِتواند، حقوق مردم را ب ش نمیرسالت و ماھيت ، بنابه»روحانی«  که شکی نيست طبقۀ وابسته به منافع ًمضافا اين

و يا  سانی، ترين ھم نمايند و کم ًاز دو منش و از دو منفعت کامال متمايز از ھم پيروی می چرا که اين دو طبقه،. شناسدب

ش ديگر حاميانو » روحانی«متعلق به  در حقيقت نفع مردم، در نابودی طبقۀ. شان نيست  منفعتی مابين-رديفی فکری  ھم

 و - توان مردم را  بار نمی که، اين اش تيزتر شده و دريافته است شامه روزھا اين» روحانی«که  واقعيت اين است. باشد می

تنھا  خطر را نه.  جناحی، به بازی گرفت-ھای سياسی  ، با بازی-» یئمحسن رضا«سردار جنگی  قول ھم به آن

وران در دکه ھر کس و ناکسی،  دليل ھم نيست ُاند، بی شت نظام، حس کرده، بلکه ھمۀ حاميان ريز و در»روحانی«

در اين گيرودار . گيرد خود می دوستی به شود و قيافۀ مردم ظاھر می ھای اعتراضی راديکال، در مقام اپوزيسيون جنبش

کنونی  ھای پيشين و عضو هورديگر رئيس جمھور منتخب و محبوب د» نژاد محمود احمدی«که  است ی رسيدهئجا کار به

ِتشخيص مصلحت نظام، در قامت اپوزيسيون و در قامت مخالف سيستم قضائی و ديگر  - ھای حکومتی  دم و دستگاه ِ

کاران و  روزھا به جرگۀ ديگر جنايت ھا انسان دردمند، اين ميليون ميدان آيد؛ اين عنصر مفلوک و بانی بدبختی دولتی به

ِپيوسته است و خواھان انتخابات زودھنگام درون حکومتی  داری خادمان نظام سرمايه   !!ست  دولتی- ِ

بار ھشت سالۀ  ِداند که آثار دردھا و اعمال جنايت نمی انديش است و ديگر بسيار خام طرف مشئمز کننده و از طرف از يک

  و کودکان و خالصه ديگرکش، زنان ھا کارگر، زحمت ِھا و در ذھن ميليون بر شانهچنان  اش، ھم رياست جمھوری

ِداند که جوھر جنايات سردمداران کند؛ نمی قربانيان نظام امپرياليستی سنگينی می رژيم جمھوری اسالمی خشک شدنی  ِ

ًطبعا چنين . اند»نژاد احمدی«چون  کارانی ھم اعمال جنايت گيری تأوان صبرانه، در انتظار باز پس نيست و مردم بی

 - خواھند اين جانيان می. گردد ھای اعتراضی بر می ِرونده و راديکال جنبش ِبه اوضاع پيش وضعيتی، به حال و روز، و

ھای  صندوقِ  تا در چھارچوبۀ نظام، عناصر ديگری را از درون- و در حقيقت قصد و مقصودشان بر آن است 

 ت گنديدۀ نظام، گند و کثافت دستبه مناسبا رسانی خواھند بدون آسيب مردم تحميل نمايند؛ می ، به جامعه و به گيری رأی

ھای راديکال را  ِاند، تا مسير جنبش اند و در تالش کشی نظام دنبال مال به! را در سطوح جامعه، جاروب کنند سازشان 

ِھای اعتراضی درون جامعه ھم ِتر با حقيقت کنونی جنبش ًکامال محال، بلکه کم نه. مختل کنند ھا و  خيابان .سوست ِ

خادمان و نزديکان نظام جمھوری  ھای ِ، در خالف تقالءھا و تالش-المجموع  حيث  من-شده شعارھای اعالن 

ِدر حقيقت وقت انحراف افکار مردمی به سر. ست اسالمی ِروزھا خريداران کاالھای بنجل سياسی  ُرسيده است، اين ِ ُ

 شان اند؛ بازار سياست  را از دست دادهشان، مشتريان خود دليل نامرغوبی اند و به رفته داران نظام، آب حاميان و طرف

، »سازگارا«به ميدان آمدن  .اند ھای وابسته به سرمايه ِکساد شده است و در پی يافتن اتيکت جديدتر، و ديگر رنگ

ای مورد  ، در چنين دايره و محدودهبايدو  بايست میھم  و از اين قماش ھواداران نظام جمھوری اسالمی را» مخملباف«

 ھم تمام ھای متفاوت رژيم جمھور اسالمی و آن مدت و در کنار دولت عناصری که در اين ازنگری قرار داد؛بررسی و ب

 .اند ھای اعتراضی ايستاده جنبش اند و به اشکال متفاوت، در براير قد، در حفظ و در پايداری نظام، سنگ تمام گذاشته

ھا از  گيری آن حقوق مردم و بازپس  محترم شمردن بهھدف ،»سازگارا«چون  ی ھمھای سياسي خالف ادعای ھرزه

 گی ِتخريب کشاندن بيش از پيش زند دنباله، به داری و به نمودن عمر نظام سرمايه تر حاکمان نيست، بلکه طوالنی

 و واره در مقابل کارگران ھم واره و ِاعمال تاکنونی آنان، در خالف اين نظر نيست که اين عناصر، ھم. دردمندان است
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گام با نظام جمھوری اسالمی، به انحراف و به سرکوب  ھم ھای متفاوت و ورهاند و در د کشان به صف شده زحمت

 زا ُن مناسبات بحرانابيھوده حاميان رانده شدۀ رژيم جمھوری اسالمی و مدافع. اند پرداخته ھای اعتراضی جنبش

خواھند، حقوق مردم را  خويش می قول  به واند افتادهمتحد ملل ر ھم زير نظ فکر رفراندوم و آن روزھا به داری، اين سرمايه

  !!از حاکمان ايران باز پس گيرند

اصطالح حقوق بشری و  ھم زير لوای نھادھای به  و آن-آنان  یئِدانند که رفراندوم ادعا اند و نمی خود را به خواب زده

مداران  قدرت پندار مردم، در بست در اختيار ی که، بهئھا انگو نيست؛ نھادھا و سازم مردم جواب ، از جانب-متحدملل 

ِمردم، از سردمداران نظام جمھوری اسالمی،  کاری خواھند درک کنند که طلب اند؛ نمی المللی و طبقۀ انگل صفت بين
ندوم از پرسی و رفرا مگر مردم در اين چندين دھه، شاھد چندين ھمه .ھاست پرسی فراتر از برگزاری رفراندوم و ھمه

ھا انسان  ميليون گی غير از آوار ھا، به ِاند؟ مگر خير و ثمرۀ تاکنونی آن ُرژيم جمھوری اسالمی نبوده جانب سردمداران

ِجامعه، اعدام ھزاران کمونييست، مبارز، مخالف و  ھای التحصيل، تخريب زيرساخت ھا فارغ کاری ميليون دردمند، بی
کودکان کار خيابانی، رواج فحشاء و مواد مخدر، توھين، تحقير و تعرض به حقوق  قربانيان نظام امپرياليستی، ازياد

کارگران در مالءعام و  ھا کارخانه، به شالق بستن ِھای ناچيز کارگران، بستن در ده زنان، باال کشيدن حقوق ابتدائی

کش   کارگر و زحمتھاميليونسران نظام برای  ھای پرسی ھا محصول رفراندوم و ھمه ُغيره بوده است؟ مگر ھمۀ اين

دنبال روش و کار بست  خواھد داد؛ کھنه است و مردم بهُست و پاسخ ن تکراری یئھا که چنين روش ُنبوده است؟ مسلم است

ھا،  »مخملباف«چون  ی ھمسياسي ھای  خالف تقالءھای ھرزهھا و فارغ از ھمۀ اين. اند تر و تغيير دھنده شاداب سياست

 و در نھايت -ھم با تعمير ظاھری نظام  تداوم وضعيت موجود و آن ِجانب در پی يک.  قضيه روشن استِتصميم دو جانب

 دنبال و خواھان، نابودی سران نظام و ديگر، به ، و جانب- ديگر در حاکميت  مشابه گزينی رنگ و عناصری جای

ِيچ چسب و يا مادۀ سياسی بنابراين با ھ .عه استديدۀ جام ِھا انسان رنج و صدمه گی ميليونمناسبات تخريب کنندۀ زند
   .ھم وصل نمود ِاين دو جانب قضيه را آشتی داد و به ،-شود   و در حقيقت نمی-توان  ی نمیاتصالي

چون تداوم مبارزۀ  ی ھمئھای ديگر و تکرا طرق. است ھاست که، نوشته و تعريف شده خوشبختانه تکاليف سياسی مدت

در  مرحلۀ عمل ھا به ھمۀ روش. ِکار مردم آيد ترين راه، به ترين و يگانه عنوان اصلی به تواند ميز ھم نمیآ مدنی و مسالمت

سردمداران رنگارنگ رژيم جمھوری اسالمی  اند؛ چرا که نزديک به چھار دھه است، اند و امتحان خود را پس داده آمده

توھمی در آن نيست که نظام، . دھند ُا زور و با گلوله پاسخ میمردم را، ب آميز ويژه مسالمته ھای مدنی و ب دارند خواسته

اش،  حقوق معوقه با اين تفاصيل کارگر برای کسب. ست ِو ظرفيت الزمه در برابر مطالبات اوليه و انسانی فاقد پتانسيل

کشد و س راحتی بتواند نف که، می سوزندان آن است داری نيست، بلکه با ور زدن قوانين ضد کارگری سرمايهقادر به د

 ُاين نظام تا توانسته است زد، دستگير نمود، شکنجه کرد و کشت،. ش قرار گيردمقابل تری در  روشنانداز گی و چشم زند

ُکشت و کشتار و. تری به جيب بزنند داران، سود بيش داران و سرمايه تا کارخانه ترين نيازھای  یئ رحمانۀ پايه سرکوب بی ُ

در . ست تنيده در افکار و اعمال سردمداران نظام جمھوری اسالمی شان، زنان و جوانان و غيره،ک کارگران، زحمت

مقوالت  ھا و يا ھر حال واژه به. اند ّاسالمی مولد و مروج صدھا روش غير انسانی و ميرنده حقيقت سران نظام جمھوری

داری،  در زير سايۀ نظام سرمايه ھم يز و آنآم پرسی، و يا گفتمان سياسی و مبارزۀ مدنی و مسالمت رفراندوم، ھمه

واقعيت اين . ست گر رژيم جمھوری اسالمی کثيف نظام چپاول حال، وارونه جلوه دادن چھرۀ دھنده و در ھمان فريب

 ، به جيب-مانند گذشته    و به-ُخواھند برد و سود آن ھا نفعی ن چندين بارۀ آن که مردم در تکرار و در برگزاری است

زوار در رفته،  ھای ديگر و يا شعارھای چنين به پيش کشيدن رنگ ھم. شان خواھد رفت نان و ديگر مدافعحاکما

ُاه و سياستی بود، دنبال ھمان ر ، به- دھۀ ھشتاد   در- طور مثال رنگ سبز  به. ھا و افکاراند خاصيت و آزار دھندۀ چشم بی
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ُحکومتی بوده و  ِکه فکر و ذکرش پس زدن جناح رقيبدنبال آن است؛ سياستی  به" معتدل "»روحانی«که امروزه 

ُجمع آمده بودند تا جامعه و مردم را از شر  ھا و امثالھم، به گرد آن»عبادی«ھا، »سازگارا«باشد؛ سياستی که  می

   !!اقتدارگران حکومتی نجات دھند

ِن و رسم و رسوم، پذيرفته شدۀ طبقۀ دنيای کنونی، قانو پرسی در ُبه سخن ديگر، قانون و رسم و رسوم رفراندوم و ھمه
 ِو رسم و رسوم چپاول نعمات و اموال عمومی جامعه و تخليۀ بيش از پيش سفرۀ ناچيز چنين قانون داری، و ھم سرمايه

درد مردم و جامعه ه ب اين قانون و سيستم،. کشان و ديگر محرومان، توسط زورمداران و حاکمان است کارگران، زحمت

دست قوانين  ِمشکل و درد اصلی جامعه و مردم، با اين .ھاست ی آنبدبختی و نداری مردم ھم، در اجرا ِ دليل وُخورد نمی

ھای  ويژه خيزشه ی، در اين چندين دھه و بئ  توده-اعتراضات کارگری . ھاست نآ داران ويژه با حاميان و طرفه و ب

ھای  سياست رغم اتخاذ ست که نظام، علی ای ِ، گواه چنين ايده-ھم در صد شھر ايران   و آن-امسال  ]جدی [هما دی

ھزاران . تمکين وادارد ش بهھاي سياست توانسته است، جامعه و مردم را در چھارچوبۀاکارانه و تدابير شديد امنيتی نري

ھای ددمنشانۀ سردمداران نظام در قبال مطالبات  بست چنين سياست  ھم، حاصل کار اعتراض و اعتصاب و مخالفت

 به اين علت که سردمداران رژيم جمھوری اسالمی،. اند مردم خواھان تغيير وضعيت کنونی .ست  مردمی-کارگری 

اين اوصاف به پيش کشيدن طرح  با. اند گان اصلی آن تلخ نمودهگی را برای سازند اند و زند جامعه را به لجن کشيده

کال، و چيزی جز پاک و منزه جلوه دادن نظام اعتراضی رادي ھای ِپرسی و رفراندوم، چيزی جز انحراف جنبش ھمه

ِخواھان، مولد خواھان و آزادی يگانه نظام مطلوب نيست؛ نظامی که از منظر عدالت عنوان ھم به داری و آن سرمايه ّ 

  . استھا انسان دردمند و کودکان گانی ميليون ھای درون جامعه و تخريب زنده ھزاران بدبختی

ًحقيقتا جامعه و . تر است ِنيست، بلکه انتخاب راه نوين ِر تکرار نمايشات سياسی تاکنونیِخالصه نفع جامعه و مردم، د

. نيستند ھا ِھای سياسی ندارند و حاضر به تن دادن دگربارۀ آن ھای نظام و ديگر تلخک بازی دست ُمردم قصد ورود به اين

گردانان  شان، بيرون انداختن صحنه باطنی و مقصوداند و قصد  اند و ميدان اصلی را انتخاب نموده مردم تغيير جھت داده

توان  ست که می در بستر چنين حقايق و مشاھداتی. باشد شان می دستياران و حاميان ھمراه ديگر  به-ھم   و آن-اصلی نظام 

. اند نمودهتعيين  ھا ِھا بيھوده است، چرا که راه و مسير نابودی سردمداران نظام جمھوری اسالمی را خيابان تالش گفت،

ِموضوع ھم بنادرست نيست، که سرنوشت  بر اين کيد و اصرارأھا، ت تر از ھمۀ اين اين راه، انتخاب شده است و مھم
داری  يد نظام سرمايه زير کشيدن نظام جمھوری اسالمی، بلکه در خلعه ًصرفا در ب ًبخش، نه صرفا و تعيين کننده و نجات

ِدر آيندۀ بدون سردمداران  بنابراين ھر گونه ترديد و يا ناروشنی،. باشد ايل آن میھم با ھر شکل و شم ايران و آن وابستۀ
کشان و ديگر  ی کارگران، زحمتئ مطالبات پايه چنين روندۀ انقالب، و ھم رژيم جمھوری اسالمی، کار و مسير پيش

 ُانه پاسخ به جامعۀ سراسر خشن و و يگِيگانه راه رھائی. را مختل خواھد کرد محرومان و قربانيان نظام امپرياليستی

چنين در   و ھمقھر ضد انقالبی ترين شکل از مبارزه، يعنی کار بست قھر انقالبی در برابر بار، در انتخاب عالی نکبت

ِپاسخ نھائی ھا اين. کشان است برافرازی پرچم کارگران و زحمت ِ و پاسخ بدون ابھام در مبارزۀ ميليونُ ھا تودۀ صدمۀ  ُ

  .ست   سلطۀ نظام استثمارگر و امپرياليستی ِران، از زيرديدۀ اي

  ٢٠١٨ روریب ف٢۶
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