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  !می قرار دارنددرود بر زنانی که در صف مقدم مبارزات ضد رژيم جمھوری اسال
 

 
 
ستيز جمھوری اسالمی به  در يک طرف رژيم زن. زند امروز، صحنه سياسی جامعه را دو صف مقابل ھم رقم می

ھا زن و اکثريت مردم، کارگران، دانشجويان،  ھای گوناگون مرتجع و مداحانش؛ و طرف ديگر مليون ودسته ھمراه دار

ستند مبارزات خود را به طور گسترده در جھت سرنگونی کليت نظام جوانان و روشنفکران قرار دارند؛ که مصمم ھ

  .ارتجاعی جمھوری اسالمی سازمان دھی کنند

ھا زن و مردی است که دست به اعتراض و مبارزه خونين   در صحنۀ مبارزات در تمام شھرھای ايران صف مليون

امروزمحاکمۀ کليه .  را به اسارت کشيده استحساب با نظامی که سی سال کل جامعۀ ما مبارزه برای تسويه. اند زده

زنان و به خصوص دختران جوان در . رود دان نبرد خيابانی به پيش میسران ارتجاعی جمھوری اسالمی در مي

شان نشان دادند، که عزمشان را  اين زنان با مبارزات. مبارزات خيابانی و تظاھرات ھا در صف مقدم مبارزه قرار دارند

اين زنان .  مردم در مبارزات غرورآفرين نقش عمده خود را بازی کنندتا ھمراه با ساير اقشار و طبقاتاند  جزم کرده

گرا بر آنان  تصميم دارند با کل نظام جمھوری اسالمی که بردگی و فرودستی را تحت نام ھای اصالح طلب و يا اصول

ر نقش پيشرويی را در مبارزات ضد رژيم بر اين زنان در روزھای اخي. تحميل کرده اند، تصفيه حساب قطعی کنند

  .عھده گرفتند
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اصالح طلبان مزدور تالش دارند، تظاھرات مليونی و گستردۀ مردم را به نام خود ثبت و مصادره کنند؛ و اھداف 

دستۀ  و خواھند با گرفتن برخی امتيازات به نفع دار اين مرتجعين می. ارتجاعی خود را بار ديگر بر آن تحميل نمايند

اصالح طلبان . ھايشان باز گردانند ارتجاعی خود، آن را پيروزی اعالم کنند و با اين دسيسه می خواھند مردم را به خانه

ھای منفور حزب الھی نسبت دھند؛ و  را به دارودسته ناپذير دختران و پسران جوان خواھند مبارزات سازش مرتجع می

ھا، به آتش  رزه قرار دارند و با حمله به مراکز ارتجاع، حمله به بانکبدين طريق با جوانانی که در صف مقدم مبا

با اين فريب و . اند، مرزبندی کنند ارتجاع را به درستی نشانه رفته... کشيدن موتورھای نيروھای بسيج و حزب هللا و 

 راديکال شدن مبارزات خواھند از خشم و نفرت اين جوانان جلوگيری کرده و با خيال خام خود جلوی رشد و نيرنگ می

خصوص بخش  ھای جان به لب رسيده به مبارزات چند روز گذشته نشان داد که توده! زھی خيال باطل. را سد کنند

  .پيشرو و راديکال آن برای سرنگونی کل رژيم جمھوری اسالمی در مبارزه شرکت کرده اند

ھای حکومت جمھوری  بندی  شعارھايی که کل جناحدھی و ما زنان بايد تالش کنيم در نبردھای خيابانی، با سازمان

ھای خود را به طور مشخص  بايد بتوانيم در اين مبارزات غرورآفرين خواسته. گيرد؛ شرکت کنيم اسالمی را ھدف می
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