بهانههایواهیراازاراذلسرکوبگرنظامجمهوریاسالمیبرای

تخطئهمبارزاتفرودستانبگیریم!

شورش گرسنگان و دوزخیان فرودست ،جوانان بیکار و زنان ستمکش
علیه جمهوری اسالمی بر حق است.
ابانها آمدند نه ارتباطی با سازمانهای همدست و
مردم تحت ستمی که طی چند روز اخیر به خی 
ستهای
رهخوار نظام سرمایه داری-امپریالیستی(ازجمله سلطنتطلبان و مجاهدین و ناسیونالی 
جی 
لسآنجلسی ووو) به رهبری دولت ترامپ-پنس
ماهوارهای  

ونهای 
نژادپرست ،آمد نیوز و تلویزی 
فاشیستدارندونهباحاکمانمرتجععربمنطقهخاورمیانه.
سؤالبردهاندکهجزفقر،

یکفایتی۰۴سالهحاکمانیرابهزیر
مردمستمدیدهدرکفخیابانکارنامهب 
جنگطلبی،زندانوشکنجهواعدامهزارانهزارازبرابریطلبانوعدالتجویان،ترویج
مالخوری ،
جهل و جهالتهای مذهبی برای توجیه برده و مطیع بودن فرودستان و گورخوابان ،سرکوب دائمی
ونها دانشجویان و جوانان زن و مرد بیکار،
زنان ،سرکوب آزاداندیشی و دگراندیشی ،سرکوب میلی 
آلوده کردن جوانان به مواد مخدر و رواج تنفروشی و اختالسهای میلیارد تومانی از صندوق
نکردهاند.

مالباختگانبازنشستهوفرهنگیان،کاریدیگر
شعارهای نژادپرستانه ،ناسیونالیستی و ارتجاعی که در روز اول مبارزات بهحق تودههای رنجبر و
فرودستازطرفاقلیتی ازجریانات ستمگری کهبرای منافعطبقاتی پستخویش درمیان مردمسر
دادهشدباافشایماهیتآناندرمیانمردمطردگشتودرروزهایبعدوتاکنونتکرارنگشت.
ابانهای سراسرایرانسرودآزادی وبرابری وعدالتاجتماعی سرودندوبا
مردم تحتستمدرخی 
خونخودنوشتند:
یکشجمهوریاسالمی!.
بهنظامستمگروآزاد 
آریبهانقالبونه 
مرگبردیکتاتور.مرگبرخامنهوروحانی!

نترسید،نترسید،ماهمهباهمهستیم!
یپذیرند!
یمیردذلتنم 
دانشجوم 
اصالحطلب،اصولگرادیگهتمومهماجرا!

ننگبرحاکمانوطرفداراندنیایکهن.
برجالدانقوهیقضائیهایکهتحتعنوانطرفداریازمستضعفین،برایاکثریتجامعهفرودست

مرگ
وآنهارابامتهمکردنبهجاسوسی برای
یکشند  
وعدالتخواهی خطونشانم 

بهخاطربرابری طلبی
بیگانه و دولت آمریکا و گروههایی که به معنای واقعی اساس حرکت این مردم نبودند و منافع
یکنند.اساستمامی
یکنند،بهزندانوشکنجهواعدامتهدیدم 
ستمکارانواستثمارگرانرانمایندگیم 
ندهای برایخودمتصور
ستمدیدگانوغیرخودیها ،ایندوزخیانفرودست،جوانانبیکارکهآی 

حرکت 

سوختوساز۰۴سال

ابانها،کارکردو
یدمیشونددرخی 

ستمکشکهدائماسرکوبوتهد
نیستندوزنان 
نظامضدبشری،توتالیتاریسمواستبدادمذهبیجمهوریاسالمیاست.

ستمکشعلیهجمهوریاسالمیبرحق
شورشگرسنگانودوزخیانفرودست،جوانانبیکاروزنان 
است.

نباید فراموش کرد که حکومت جمهوری اسالمی بر چهارپایه اصلی قرار دارد و طبق چنان
وسازیعملمینماید:


سوخت
زاغهنشینان) اطراف کالنشهرها و بهویژه طبقه
 -۱ستم و استثمار فرودستان جامعه ،حاشیهنشینان( 
کارگر؛  -۲سرکوب زنان از طریق ترویج و بازتولید فرهنگ مردساالری و ضد زن؛  -۳سرکوب و
اعداماقلیتهایملیو-۰سرکوبروشنفکرانونویسندگانمترقیمبارز،جوانانبیکاروشورشگر

تحتاینحاکمیتکههیچآیندهایبرایخودمتصورنیستند.

بنابراین در شرایط بپاخیزی تودهای تحت ستم سؤال اساسی این است که آیا میتوان به حاکمیت و
هاچهتفاوتیمیتواند


سیستمیکهباعثتمامفجایعوجنایاتاستپایانداد؟اعتراضاتوتظاهرات
بوجودبیاورد؟آیامابایدخشممانرادربرابرایناعمالنشاندهیمویافقطآنرابهخداواگذار

نماییم؟آیااین(فجایع)با سرشتوطبیعتانسانارتباطداردویاماهیتکسانیکهآنجنایاترا انجام
میدهندبداست؟پاسخاشتباهبهاینسؤاالتموانعیدردرکواقعیتومبارزهمردمبرایتغییرآنبه

واینپاسخهایاشتباهازطرفطیفوسیعیازنیروهایطبقاتیمختلفباهدف

وجودخواهدآورد.
میشود .درحالحاضریکنبردبزرگ
شانبهپیشگذارده 


دنوتغییرجامعهبرمبنایمنافع
شکلدا
بهویژه طبقهکارگر)بایدبهایندرکبرسندکه
درمورداینکهچگونهمردم(اقشارفرودسترنجبرو 
ازخطقرمزتضادهایعینیاینحاکمیت(نظام) وهمچنیننظامسرمایهداری-امپریالیستیکه مرتبا و
میشود(به دخالتهای سرکرده دولت امپریالیستی آمریکا،
روزانه خود را بروز و به جامعه تحمیل  
ترامپ در تظاهرات کنونی رجوع کنیم که چگونه می خواهد بر موج این مبارزات سوار شود) ،در
بهطوررادیکالعبورنمایند.وما
سطوحمختلفوبهروشهایمختلف،مبارزهبرسرآنوجوددارد ،

بهطورکالنبرسراینکهچگونهاینمبارزه
میتوانیم 
کمونیستهاازطریقاینفرایندچندالیهوپویا ،

مهمتر جامعهنوینآینده(بهلحاظاقتصادی،سیاسیوفرهنگی)
ادامهپیداکندوبهچهسمتیبرود،و 
نقشآفرینباشیم.
چگونهبایدباشد ،

وعدالتخواهی این زندردمندگوشدادتابه

حقطلبی وبرابری 
حقگویی  ،
درآخرضروریاستبه 
ورفوزهگی حاکمانستمگروجانینظامتوتالیتاریسم دینی

یکفایتی 
زیر سؤالبردنکارنامه ۰۴سالب 
رادرمیانمردمیکهدیگرحاضرنیستندمانندگذشتهزندگیکنندراعمیقادرکنمود:
https://www.youtube.com/watch?v=dAODsNVJXlk&t=4s

برهانعظیمی
 ۱۰دی۱۳۳۱

