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  )توفان(روابط خارجی حزب کار ايران: فرستنده

٢٢/٠٢/١١  

  
  عربده کشيھای رژيم

 از مردم است  وحشت اوۀنشان
        

  

ت وارط دن گرف ی وزي شورھای عرب ه در ک انی ک ن، وف ی، يم ونس، مصر، ليب اتوری ت د و ديکت ای فاس ان  رژيمھ ک

ته است صيب نگذاش ی ن ز ب وار اسالمی را ني وری آدمخ رزه در آورد، جمھ ه ل رين را ب راکش ، اردن، بح ردم  . م م

ای ب اير خلقھ پاخاسته ه قھرمان ايران با الھام ازاين مبارزات و  برای ابراز ھمبستگی با خلقھای تونس و مصر و س

 به ميدان آمدند و با فرياد مرگ بر سيد علی خامنه ای، مرگ بر ديکتاتور و دھھا شعار ضد ]بھمن[دلو ٢۵در عرب 

ش تندۀحکومتی خشم ونفرت خويش را نسبت به رژيم مافيائی و جنايت پي راز داش ا .  جمھور اسالمی اب اعتراضات ب

م را ب ت رژي ام گرف ران انج ای اي ھر ھ ماری از ش ه در ش ردم  ک کوه م رگيجه ش ار  س ون واداشت و او را دچ ه جن

ده ٢٢ ماه از تظاھرات ١٨اين اعتراضات جسورانه بعد از   .وسراسيمگی کرد  خرداد و سرکوب خونين آن  و عرب

شيھای  ران" ۀپيروزمندان"ک تھای خودس ز، بازداش رت انگي ی و نف ی درپ دامھای پ ا اع راه ب م ھم شجويان و ۀرژي  دان

داختن نظام فاسد و دروغگو و ... فان کارگران و تشديد سرکوب مخال رای بران نشان از اشتياق و اراده مردم ايران ب

سانه ث د و اف دان آم ه مي ر از گذشته ب ار مصمم ت م را مافيائی جمھوری اسالمی است که اين ب درتی رژي در ق ات و ق ب

عتراضات عمومی و ضد بار اما ھمسو با موج عظيم ا  ايران اينۀاعتراضات مردم جان به لب رسيد. درھم شکست

ر از ھر  ی رسوا ت ين الملل ی و ب م را درعرصه داخل استبدادی و ضد ارتجاعی کشورھای عربی انجام گرفت و رژي

ران . زمان  ساخت ردم اي ل م د در مقاب دان آم ه مي ونس ب رژيم خامنه ای که با پرچم  دروغين دفاع از خلق مصر و ت

د ه ازشک آور ب خلع سالح گرديد وبا شليک گلوله و گکامالً  ارز، محم ل دوجوان مب ران و قت سوی مردم آزاديخواه اي

اد ن ابع م در اي انی آنھ ا تظاھرات خياب ين رژيمی  فقط ب ادر  مختاری و  صانع ژاله بار ديگر نشان داد که چن و در ک

رای .سياست مماشات جويانه وعدم توسل به قھر عقب نخواھد نشست  حفظ  رژيم درنده و سفاک جمھوری اسالمی ب

شری  م کثيف و ضد ب ن رژي ا اعدام اي د وفقط ب بقای انگلی اش از ھيچ جنايت و  قتل و رياکاری دريغ نخواھد ورزي

  .است که می توان ازتکرار اينھمه فجايع و خونريزی جلوگيری کرد
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حانه ھوادار  بھمن ، مختاری و صانع ژاله را وقي٢۵اخته روز نبرژيم خامنه ای از سر استيصال و درماندگی، دوجا

رژيم به اين بھانه فشار را بر کروبی و موسوی و جناح . نظام تبليغ نمود که توسط معترضان به قتل رسيده اند

اصالح طلب افزود و با گسيل چماقداران و چاقوکشان به خيابانھا و حتا درون مجلس وشعار کروبی و موسوی اعدام 

اينچنين عربده کشيدنھا ودندان نشان . د را به نمايش گذاشتنھا ضعف و زبونی خوآبايد گردند و حصر خانگی  

رژيم که می پنداشت با اين فرياد ھا و . دادنھا، نشانه قدرت باند حاکم نيست بلکه ناشی از ضعف و درماندگی اوست

وان و ِويژه پسران و دختران جه ت به ميدان آمدن را نخواھد داشت بارديگر مردم ايران بأقمه کشيھا ديگر کسی جر

اسفند ماه در چندين شھر ازجمله  درتھران، اصفھان، مشھد، رشت، مھاباد، ]حوت[شجاع ايران ، يکشنبه اول 

سنندج، شيراز و تبريز به ميدان آمدند ضمن گراميداشت خاطره محمد مختاری و صانع ژاله قدرت و رزمندگی 

  . خويش را به تبھکاران جمھوری اسالمی نشان دادند

گردد و درھر کوی و برزنی از جنايت و دزدی  تر می واقعيت اين است که نارضايتی در بين مردم ھر روز گسترده

. رسد ھرروز خبری از مبارزات جوانان و اعتصاب کارگران به گوش می. رود و فساد نظام اسالمی سخن می

ياط دانشگاه اين سنگر آزادی، فرياد رسد  که دانشجويان دختر و پسر دوشادوش ھم در ح روزی از شيراز خبر می

روز ديگر خبر از تجمع مادران داغدار در پارک اللۀ . مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر اين دولت مردم فريب سردادند

روزی از اعتصاب کارگران  ايران خودرو لوله سازی اھواز و اعتراضات کارگران ھفت . رسد تھران به گوش می

رِژيم . گزارش ميشود... دانشجويان  نوشيروان بابل و مشھد و تبريزعلم و صنعت و تپه و روز ديگر خبر اعتصاب

مرگ بر "و " مرگ بر ديکتاتور"اری مافيائی اسالمی از اين ھمه اعتراض و عمومی شدن شعار دسرمايه

ا کشد، زبان مردم ر فرستد، برای ھر کسی قداره می به ھراس مرگ افتاده و به ھمه جا قشون می" اىخامنه

کند، حتا به  زند، جوانان را درمالء عام اعدام می بندد، دست به تجاوز جنسی می آنھا را میھاى برد، دست می

توان گفت که نفرت مردم  ت میأکند، به جر ياران نزديک خود و معتقدين به نظام جمھوری اسالمی نيز رحم نمی

گردد  شود و تبليغ می ينی آنھا نسبت به آن چه گفته می، بد باىنسبت به رژيم امنيتی ــ نظامی احمدی نژاد ــ خامنه

 رژيم جمھوری اسالمی را به سراسيمگی انداخته ،پيکار قھرمانانۀ مردم ايران. ھيچ گاه به اندازۀ امروز نبوده است

موج مبارزات مردم ايران اينبار ھم  به خارج از کشور سرايت کرده و عرصه را . فشارد است و حلقوم وی را می

ن ديگر کارساز نيست و و تھديد و ترور مخالفارژيم ھاى عربده کشی .ر رژيم و مزدورانش تنگ کرده استب

دوست با عزمی راسخ وھمسو با مبارزات مردم ايران به افشای جنايات رژيم  جمھوری  نيروھای مترقی و ميھن

  .پردازند اسالمی می

.  ھر لحظه امکان دارد از کوچکترين جرقه ای حريق برخيزدما  گفته ايم که اوضاع  ايران آتش زير خاکستر است و

علت اين ه اين جنبش حتی ب. د در مقابل جھالت استرَ جنبش خِ درکليتش ست اجنبشی که در پائين درگرفته  گفته ايم،

طبيعتا درجه تحول و خواست . سامانی و نارضائی بخشی از طبقات حاکمه را نيز در بر گرفته استه طيف عظيم ناب

عناصر . ھر چه جنبش راديکالتر شود ترکيب جنبش تغيير می کند .پيشروی درھمه شرکت کنندگان يکسان نيست

ولی خواستھای مردم خواستھای به حقی . وابسته به طبقات مرفه و باالی شھری به خانه ھای خويش برمی گردند

 اين خواستھای انسانی، مدنی، سياسی تنھا است و بايد از آنھا حمايت کرد و به مرد م با حوصله نشان داد که تحقق

ھرگونه مبارزه ای در چارچوب بقاء رژيم جمھوری . بر ويرانه ھای رژيم جمھوری اسالمی امکان پذير است

 رژيم همبارزات مردم ايران علي . و فرجامی جز شکست نخواھد داشتاسالمی تکرار وضعيت کنونی است

يد اميد داشت که اين مبارزات به مرحلۀ نوينی، مرحلۀ  به ميدان آمدن با. جمھوری اسالمی بسيار اميد بخش است
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 توھمات سياسی و هبايد علي. نجامده ارتجاع داخلی بيکارگران واعتصابات عمومی و سرانجام مقاومت قھرآميز علي

و تفکيک ند، مبارزه کرد و بر پاکيزگی جنبش دمکراتيک مردم امنحرفين رفرميست که به اصالح رژيم چشم دوخته

اری و ضد بشری دناپذير بودن آن از پيکار ضد امپرياليستی و ضد استعماری و سرنگونی تماميت نظام سرمايه

  .جمھوری اسالمی  تأکيد ورزيد

  

  !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی

  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم رھائی بشريت! زنده باد آزادی
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