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جنبـش .   تحو%ت دو روز اخير در جامعه بسيار تعيين کننده بود و ھر تردیدی نسبت به سمت و سوی  جنبش مردمی را  بر طرف ساخت
در .   مردمی ضد کودتاچيان، در آغاز با خواسته ی ابطال انتخابات آغاز شد، اما به سرعت محتوای ضد دیکتاتوری یافت و سراسری گشت

یک ھفته اول، اصBح طلبان حکومتی و حاميان امپریاليست شان، از طریق تبليغات وسيع اینترنتی و ماھواره ای، سعی کردند اینگونه به 
، با سکوت و نوارھای سبز رنگ  می توانند بـه آزادی برسـند، »انقBبات مخملی«مردم القا نمایند که گویا با حفظ اعتراضاتشان در حدود 

اما، با سخنرانی خامنه ای در نماز جمعه و اعتراف به این واقعيت  که حکومت دیگر نمی تواند بدون سرکوب مسلحانه، جنبـش مـردم را 
مھار و جامعه را کنترل کند، و پاسخ مردم که ایشان ھم دیگر نمی توانند این حکومت را تحمل کنند، به سرعت بساط ایـن دروغ را جمـع 

در درگيری ھای امروز مردم با نيروھای مسلح دیکتاتوری حکومت اسBمی، بار دیگر این واقعيت برجسته شد که ھمواره، دیکتاتوری .  کرد
حکومت سرمایه است که رنگ و بوی خون را به انقBب تحميل کرده و ھمواره ایشانند که با درنده خویی و وحشيگری در مقابـل اراده ی 

 .مردم مقاومت می کنند
 
اینک موضوع مھم این است که ببينيم خواسته ھا و اراده ی واقعی مردم چيست؟ آیا آنطور که جناح مغلوب سـرمایه داری مـی خواھـد  

نشان دھد، صرفاً خواست مردم ما به ابطال و تجدید انتخابات محدود می شود؟  آیا اینک که ھزینه ھای خونين انقBب به مـردم تحميـل 
شده و ده ھا خانوار در سراسر ایران داغ دیده گشته و کشته داده اند، خواسته ھای ایشان ھنوز ھم با ریاست جمھوری موسوی ارضاء 
می گردد؟  مسلم است که جناح مغلوب سرمایه داران سعی خواھند کرد دوباره روحيه ی انقBبی مردم را مھار کرده و مبارزات ایشان را 
به کانال ھا و جھات مورد عBقه و منافع شان برگرداند و در این راه از حمایـت ھـای مـادی و معنـوی سـرمایه جھـانی و قـدرت تبليغاتـی 

اما مردم خود می دانند که اگر به سمت انتخابات فرمایشی روی آوردند و تBش کردند تا از اختBفـات ایـن .  %یزالش استفاده خواھند برد
اما .   جناح ھا استفاده کنند، برای آن بوده است که برای به دست آوردن حداقل خواسته ھایشان ھزینه ھای خونين یک انقBب را ندھند

اینک که دیگر کار از کار گذشته است و ما وارد یک دوران انقBبی گشته ایـم و در حـال دادن ھزینـه ھـایش ھـستيم، دليلـی نـدارد کـه 
 .  خواسته ھایمان را محدود کرده و آنھا را مسکوت گذاریم

 
خواسـته ھـای مـا اینـک .   اینک ما خواسته ھایمان را با نيروی انقBب مردمی به تمـامی جنـاح ھـای سـرمایه داری تحميـل مـی کنيـم

خواسته .  سرنگونی و برچيدن کامل بساط قدرت جمھوری اسBمی و ساختار ارتجاعی آن و تعيين آزادانه ی حق سرنوشت خویش است
ھای دمکراتيک آزادی تشکل و تحزب، آزادی قلم و بيان، آزادی اجتماعات و اعتراضات، آزادی مطبوعات و ارتباطـات و آزادی کليـه زنـدانيان 

اینـک کـارگران مـا خواھـان .   دیگر خواسته ی ميان مدت و درازمدت نبوده، بلکه خواسته ھای فوری ما را تشکيل می دھد... سياسی و 
و مسکونی شان می باشند تا بتوانند مستقيماً در محيط کار و زندگی شان دخالت ...)  کارخانه و (تشکيل فوری شوراھای محل مشغله 

خواسته ھای زنـان مـا الغـاء فـوری .   کرده و تأثير گذار باشند و جھت توليد را به سمت نياز جامعه و نه سودآوری سرمایه داران بچرخانند
مـذاھب و قوميـت ھـای مـا  .   تمامی قوانين تبعيض آميز در جامعه و محل کار و تضمين کامل حق آزادی پوشاک و حقوق دیگرشان اسـت

در یک کBم، حال که این قدرت و اراده ی مردم است که .  خواھان فوری آزادی زندگی، کار و آموزش بنابر فرھنگ و سنن شان می باشند
در تقابلی انقBبی به نيروھای ارتجاعی و سرکوبگر تحميل می شود، پس نتيجه ی این مبارزات نيز بایـد رسـيدن بـه خواسـته ھایـشان 

نه آنکه دوباره جناح دیگری بر سر کار آید و با بھانه ی امکان نداشتن رسيدن فوری به این خواسته ھا، باز ھم مـا را گرفتـار ھمـان .  باشد
 .کند» پيشرفت گام به گام«شرایط قدیمی و قول ھای بی اساس 

 
حال که امروز، حکومت ارتجاعی اسBمی، انقBب را به ما تحميل کرده است، ما نـيز تـا سـرنگونی کامـل و قطعـی آن از پـا ننشـسته و 

بلکه به تمامـی ...  خواسته ھای خود را نه تنھا به خامنه ای و احمدی نژاد و شورای نگھبان و خبرگان و دادگاه انقBب و سپاه و بسيج و 
 .جناح ھای سرمایه داری تحميل خواھيم کرد
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