
 با ترفند هاي جمهوري اسالمي 

    !برخيزيم به مقابله در سالگرد قيام بهمن،
 بهمن یاد آور روزهای پرشکوه قيام توده های دلير ایران ٢٢ و ٢١

می باشد که با هدف رهائی از قيد سلطه قدرت  ۵٧در سال 
های خارجی یعنی استقالل از امپریاليست ها و برپائی جامعه 

سيع ترین آزادی های دموکراتيک و رفاه ای که تأمين کننده و
بر عکس تبليغات دولتی، رژیمی . برای همه باشد، صورت گرفت

 در ایران بنا ۵٧که توسط خمينی و دار و دسته اش در سال 
چرا که خمينی . نهاده شد و بعدًا جمهوری اسالمی نام گرفت، به هيچ وجه حاصل قيام بهمن نبود

بهمن به مثابه جانشين شاه توسط امپریاليست ها و در رأس آنها و دارو دسته اش قبل از قيام 
  . امپریاليسم امریکا، تعيين شده بودند

 

سردمداران و گردانندگان جمهوری اسالمی از خامنه ای گرفته تا رفسنجانی و موسوی و کروبی 
د به که سی سال است به دروغ خود را حاصل قيام بهمن جا می زنند، امروز در شرایطی مجبورن

 ماه است که برای ٨استقبال به قول خود دهه فجر بروند که توده های مبارز ایران، حدود 
سرنگونی رژیم دارو شکنجه جمهوری اسالمی بپا خاسته و در این جهت از هر فرصتی برای 
نابودی این دارو دسته ضد مردمی و به عبارت دیگر بر هم زدن توازن قوا بين خود و دشمنانشان 

 .  جویندسود می

 دی با توسل به قهر انقالبی ۶با توجه به قدرت انقالبی چشمگيری که توده های دلير ایران در روز 
در مقابل نيروهای مسلح جمهوری اسالمی از خود نشان دادند، امروز چه جناح خامنه ای و 

ای ، وحشت زده از این واقعيت دست به تمهيدات و ترفنده"اصالح طلبان"احمدی نژاد و چه 
 بهمن را نيز به فرصتی برای مقابله با ٢٢گوناگون می زنند تا نگذارند مردم مبارز ایران روز تاریخی 

با رشد هر چه بيشتر جنبش، اکنون دیگر سالگرد قيام . رژیم جمهوری اسالمی تبدیل نمایند
 سرکوب آنها با تشدید. شکوهمند توده ها، برای هر دو جناح رژیم  به روز عزا تبدیل شده است

های خونين و تدارک برای استقرار نيروهای مسلح خویش در هر کوی وبرزن و همچنين با ترفند 
) که نمونه آن در تالش های مذبوحانه و متناقض اخير موسوی و کروبی مشاهده شد( فریب و ریا 

م ونفرت مردم و خالصه با هر آنچه که می توانند می کوشند تا مانع از ابراز هر چه گسترده تر خش
اما آنها نسبت به از سر گذراندن خطر اوج . از جمهوری اسالمی در آن روز بزرگ تاریخی بشوند

 بهمن هر تصور و توهمی داشته باشند، ٢٢گيری هر چه بيشتر مبارزات مردم تحت ستم ما در روز 
گرفته و واقعيت این است که آتش مبارزه ای که با همت مردم مبارز و تحت ستم ایران ُگر 

سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی در تماميت خود را در سرلوحه کار خود قرار داده، از قدرت و توان 
با هر گام مبارزاتی که توده های قهرمان ایران به جلو بر می دارند، . بسياری برخوردار است

ه را برای دشمنان خود را قدمی به ورطه مرگ که سرنوشت محتوم آنهاست، نزدیکتر می کنند و را
توده های مبارز باید بنابراین، . دست یابی به خواستهای عادالنه و انقالبی خود می گشایند

 را به ۵٧بکوشند تا آنجا که می توانند فرصت سالگرد قيام توده های انقالبی در سال 
فرصت مبارزه هر چه قاطعانه تر با رژیم ددمنش جمهوری اسالمی تبدیل کنند، و به 

شعار .  سرنگونی جمهوری اسالمی را هر چه رساتر فریاد زنندخصوص خواست
شعار بسيار مهم و اساسی این " جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"

که طنين انداز شدن هر چه قوی تر آن در جامعه لرزه بر  مرحله از جنبش مردم است
يد به رهائی را در دل کارگران و اندام همه دشمنان توده های دربند ایران انداخته و ام

زحمتکشان هر چه بيشتر تقویت نموده و نيروی توده ای هر چه بيشتری را به صحنه 
     .مبارزه خواهد آورد

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي
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