جناحھای رژﯾم اسالمی را ھمراه با نمادھای
استبداد و اصالحات دﯾنیشان تنھا بگذارﯾد.
روز قدس در راه است .اﯾن روز سنبل حکومت اﯾدئولوژﯾک و فاشيسم مذھبی است .سنبل صدور
ارتجاع و ترورﯾسم اسالمی ،سنبل کاربرد مذھب در دفاع از سرماﯾه در مقابل جنبش ھای انقالبی و
اعتراضی است .اﯾن روز ،سنبل کارآيی اسالم در رقابت درونی قطبھای سرماﯾه جھانی است .اﯾن
روز سنبل بسيج اقشار ناآگاه جامعه بر عليه جنبشھا و نھادھای مترقی است.
روز قدس ،سنبل سی سال حکومت مذھبی ،سی سال کشتار و جناﯾت ،سی سال جدال باندھای
اسالمی برای تقسيم قدرت و ثروت ،سیسال تحميل استثمار وحشتيانه بر طبقه کارگر است.
روز قدس در طی سی سال گذشته ،عرصه تجلی بحران سياسی حکومت اسالمی و به اﯾن اعتبار
روز ابراز وجود ﯾک جناح در برابر جناحی ديگر ،در جمعه آخر ماه رمضان بوده است .از ھمين روست که
روز قدس امسال ھم برای جناح غالب و ھم برای جناح مغلوب ،روز قدرتنماﯾی برای تعيين تکليف
است .اوجگيری بحران سياسی رژﯾم اسالمی در روز قدس امسال ،به معنای تضعيف اﯾدئولوژﯾک کل
ارتجاع اسالمی در سطح ملی و جھانی است.
روﯾارويی جناحھای جمھوری اسالمی به مرحله تعيين کنندهای رسيده است .ھر جناحی سعی ميکند
تا دﯾگری را مسبب کشتار و جناﯾات سی ساله گذشته قلمداد کند .کروبی و موسوی تمام تالش خود
را بکار ميگيرند تا چنين وانمود کنند که سرکوب و شکنجه و تجاوز پدﯾدهھاﯾی ھستند که تنھا پس از
انتخابات دھم پدﯾدار شدهاند .در حاليکه اﯾنان خود از بانيان اصلی اﯾن جناﯾات در طی سیسال
حاکميت ننگين رژﯾم اسالمی ھستند.
مردم! سیسال مبارزه خود عليه ارتجاع اسالمی را بدل به اھرم رقابت جناﯾتکاران اسالمی نکنيد.
موج مبارزه و اعتراض خونين خود و جوانان را بدل به ابزار کشمکش جناح مغلوب و غالب حاکميت
نکنيد.
بگذارﯾد تار روز قدس ،ھمچنان بعنوان نماد ارتجاع و استبداد اسالمی باقی بماند .بگذارﯾد تا روز قدس
روز جدال درونی جناحھا و روز تضعيف ماشين سرکوب اسالمی گردد .جناحھای رژﯾم اسالمی ،ھمراه
با نمادھای استبداد و اصالحات دﯾنیشان را در قعر بحران و گرداب سياسی رھا سازﯾد.
اصالحات مرد .زنده باد انقالب
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