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   ٢٠١۵اپريل ١٨

  ،]حمل[دوازده فروردين

  !سيس جمھوری دار و شکنجه أسالروز ت
ھا، نه محصول انقالب بلکه محصول شکست   امپرياليستۀرژيم جمھوری اسالمی که خالف ھمه تبليغات گسترد

را به راه ) ١٣۵٨( فروردين ١٢ بود، برای مشروعيت بخشيدن به اين دستبرد سياسی به قدرت، رفراندوم انقالب

از شرکت . ال طرح شده بودؤقدرت خزيدگان فريبکار برگزار شد، فقط يک سه ب توسط در اين رفراندوم که. انداخت

 سردمداران جمھوری اسالمی با گرفتن ، و بدين ترتيب"جمھوری اسالمی، آری يا نه"کنندگان پرسيده می شد که 

  .ھا، ديکتاتوری خونين خود را شروع کردند حق انتخاب از توده

قدرت رساندن بنياد گراھای اسالمی در ه  امپرياليست ھا در بۀبه عنوان يکی از اولين تجرب آخوند خمينی ،

ه منافع آن ھا ، منافع اوست و دفاع از خاورميانه، ماه ھا قبل از آن، اين اطمينان خاطر را به آن ھا داده بود ک

. شد   و برای اين دفاع، حفظ ارتش را متعھد می ديد داران را دفاع از منافع خود می داری و سرمايه مناسبات سرمايه

او ھم چنين سرکوب کمونيست ھا و آزاديخواھان را متعھد شده و برای نشان دادن صداقت خود در اين تعھد ، تاريخ 

به ھمين دليل ھم  توسط امپرياليست ھا به عنوان بھترين .  را با کمونيسم و کمونيست ھا نشان می داددشمنی خود 

قدرت دست يافت و او نيز با فريبکاری و توسل به  ه آلترناتيو انتخاب شده و بدين ترتيب با تبليغات گسترده ب

دست گرفتن کامل ه  است و اين چنين پس از بھا پذيرفته شده رفراندوم، اين را تبليغ کرد که رژيم او توسط توده

دور خود جمع ه ب..  ھا و  ای ھا، خامنه ھا، رفسنجانی ھا، موسوی  مرتجعين رنگارنگ را ھمچون خلخالیۀقدرت، ھم

 و  ترين انسان ھا از زن و مرد و جوان و پير و کودک باز گذاشت کرده و دستان آن ھا را در ريختن خون انسان

 ايران يعنی نظام سرمايه داری ، با جان ۀ تحت سلطۀحفظ روابط سياسی و اقتصادی سابق در جامعبدين ترتيب در 

 جمھوری اسالمی نيز اين واقعيت را بار ديگر به ۀنظامی که ديکتاتوری جزء الينفک آن بوده و تجرب.  کوشيد و دل

  .اثبات رساند

اسالمی است كه احكام مترقی او بر تمام احكامی كه در اين جمھوری "آخوند خمينی که در پايان رفراندوم گفته بود 

، حال با دست باز امکان يافته بود که معنای اين تقدم را به ھمگان "  ھاست تقدم دارد ساير قشر ھا و ساير مكتب

يم ھا با جانفشانی و از خودگذشتگی فراوان رژ او و مرتجعين پيرامونش می دانستند که در زمانی که توده. نشان دھد

به . ی بودند، تثبيت ديکتاتوری مستلزم تدارکی طوالنی استئ  و ھنوز در التھاب تغييرات پايهشاه را ساقط کرده
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 سرکوب را منطقه به منطقه پيش بردند و سپس از جنگ با عراق حداکثر استفاده را در اين ءھمين دليل ھم در ابتدا

ه سازمان ھای سياسی و مبارزات مردمی و نمايش اعدام  با يورش سراسری ب۶٠آن گاه در سال .  رابطه نمودند

بعد از آن ، اعدام ھای . ھای وحشيانه ، روزانه تالش کردند فضای رعب و وحشت مورد نيازشان را برقرار کنند

ھا را سرکوب کردند، سازمان ھای سياسی را نابود کردند و  ھا ساختند، خلق راه انداختند، خاورانه  را ب۶٧تابستان 

ھرچه بيشتر زحمتکشان را به فقر کشاندند، قوانينی بس ظالمانه عليه کارگران تصويب کردند، زندان ھا را پر 

 اين چنين با ،شان راندند و بدين ترتيب اين رژيم حافظ مناسبات سرمايه کردند و ميليون ھا انسان را از سرزمين

  .ھا اين تقدم را نشان داد جنايت عليه توده

طلبيد که رژيم جمھوری  ، برای حفظ نظام ظالمانه حاکم بود ولی حفظ آن نيز استبداد مطلق العنان میاين ھمه جنايت

کند، زنان و يا نيمی از جامعه را در چھار  اسالمی در برقراری اين استبداد از ھيچ ظلمی دريغ نکرده و نمی

ھا و  شته باشد سرکوب کرده و در کل تودهای به آزادی دا ديواری خانه اسير کردند، ھر کالمی که کوچکترين اشاره

اند تا چپاولگران و غارتگران داخلی و خارجی آزادانه آن ھا را  زحمتکشان را در شرايطی بس ظالمانه نگه داشته

  . ھر اميدی به زندگی و تغيير ناممکن جلوه کند  جانشان را بکشند و شرايطی ايجاد کنند تاۀاستثمار نموده و شير

امان ھر اعتراض مردمی بود، ھرگز از فريبکاری و  ھمه توحش و سبعيتش که ھمراه با سرکوب بیاين رژيم با 

ھا ، گذشته را  مايه را به خدمت گرفت تا توده روشنفکران خودفروخته و فرصت طلبان بی. تھاجم فکری باز نماند

ان را قانع سازند که خيال انقالب کنند با تحريف و دروغ ، زحمتکش سعی می.  مردود شمرده و آن را از ياد ببرند

کنند که  فراموش تا ھمه. پذير است ، تا جنگ طبقاتی فراموش شود" اصالح"خود راه ندھند ، زيرا اين رژيم ه را ب

ھا را به تحمل  يک زندگی پر   آن است، تا تودهۀسبب اين جنگ طبقاتی، استثمار و آن ھم از نوع وحشيانه و بيشرمان

 ھا از اين مرتجعين که زندگی را بر آن ھا سخت کرده و ھر دم ،  ولی انزجار عميق توده.  دارنداز رنج و مشقت وا

تواند  کشاند به اين رژيم فھمانده است که ھيچ ماشين سرکوبی نمی  فقر و گرسنگی میۀآن ھا را بيشتر به ورط

 بدين ونستند رژيم شاه را ساقط نمايند ياد دارند که چگونه تواه ھا و زحمتکشان ب توده.  حرکت تاريخ را نگه دارد

  .بايد بشود ، سرمشقی است از آن چه که ۵٧ انقالب ۀھا مبارزات دور برای توده. نگرند گونه آن ھا به اوضاع می

آن ھا . يعنی سرنگونی تماميت رژيم حاکم برای رسيدن به آزادی ھای دموکراتيک و استقالل ملی و عدالت اجتماعی

 ت میأواقعيت اين است که مبارزات زحمتکشان از عمق شرايط زندگی شان نش.  مبارزه می کنندھر روز برای آن 

گيرد ، يک زندگی ھمراه با ستم اقتصادى که به طور اجتناب ناپذيرى ھمه نوع ستم سياسى و تحقير اجتماعى را 

  .شود توليد نموده و موجب مبارزات آن ھا شده و می

 رسمی تاريخ خونبار رژيمی است که با جنايات خود، اين تجربه را دوباره به  آغاز۵٨ فروردين ١٢رفراندوم 

داران حاکم ھستند و تا رژيم ھای حامی آن ھا بر سر قدرتند ، زحمتکشان ھرگز به آزادی  ھا داد که تا سرمايه توده

  . دست نخواھند يافت

  ھايش مرگ بر جمھوری اسالمی با ھمه جناح 
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