عولیات نفرت انگیس و تروریستی در زاهداى هحکىم است
دس ضبهگبٍ ثیست ّچِبس تیشهبٍ ُطتبد ًَّ اًفجبسخًْیي ّتشّسیستی دس همبثل هسجذ جبهغ صاُذاى
صذُب تي سا هجشّح ّ حذالل سی ًفش سا ثکبم هشگ کطبًیذ.گشٍّ جٌذهللا ثالفبصلَ هسئْلیت ایي
ػولیبت کْس ّ جٌبیتکبساًَ سا ثؼِذٍ گشفت ّ آى سا پبسخی ثَ اػذام سُجش سیبسی ػمیذتی اش ،ػجذ
الوبلک سیگی کَ دس سی خشداد هبٍ سبل جبسی تْسظ سژین ثشثشهٌص جوِْسی اسالهی ثذاسآّیختَ
ضذ ،اػالم ًوْد .حضة هب ثبسُب دسهْسد سبصهبًِبیی ًظیش جٌذهللا دسایشاى ّ هٌطمَ ًظش دادٍ است ّ
ًمص اهپشیبلیسن ثْیژٍ اهپشیبلیسن آهشیکب ّ حوبیت هبلی ّ سیبسی ّی اص چٌیي جشیبًبت استجبػی ّ
ًبسیًْبلیستی سا ثشهال ًوْدٍ است .سبصهبى جٌذهللا سبلِب هْسد پطتیجبًی هستمین ّ غیش هستمین اهپشیبلیسن
آهشیکب ثشای تجضیَ ایشاى ثْدٍ ّ اصطشیك خبک پبکستبى ّ حوبیت سبصهبى اطالػبت ایي کطْس
ػولیبت ًظبهی ثشای تجضیَ ایشاى سبصهبًذُی هی کشدٍ است .طشح تجبّص ًظبهی ّ تِذیذ ّ ثوجبساى
ایشاى ثبسُب ثطْس جذی دسپٌتبگْى هْسد ثحث لشاسگشفت ّثَ تجغ آى سیبست حوبیت هبلی ّ ًظبهی اص
ججَِ ُبی سًگبسًگ هخبلف سژین ثَ ػٌْاى اُشم فطبس هشصی ثشجوِْسی اسالهی اصجولَ الذاهبتی
ثْد کَ ثَ تصْیت سسیذ ّ دس سسبًَ ُبی غشثی ًیضهٌؼکس گشدیذ .سیوْسُشش سّصًبهًَگبس هٌتمذ
آهشیکبئی ًیض ثبسُب دسهمبالتص اص حوبیت «ایبالت هتحذٍ آهشیکب اص ػولیبت جٌذهللا ػلیَ سژین ایشاى »
ًبم ثشد ّ اُذاف آهشیکب سا ثشضوشد .دالسُبی آهشیکبیی ّّػذٍ حکْهت خْدهختبس ّ آًِن الگْی
کشدی-ػشالی آى دسهٌطمَ ،سبصهبى جٌذهللا ّ ثشخی دیگش اص ججَِ ُب ّ سبصهبًِبیی کَ دسک ًبدسستی
اص حل هسئلَ هلی داضتٌذ ّ تکیَ ثَ اهپشیبلیسن ّ ًیشُّبی خبسجی سا تٌِب ساٍ تحمك حمْق دهکشاتیک
خْد اسصیبثی هی کشدًذ ثَ آلت دست اهپشیبلیسن ّ ًظن ًْیي هٌطمَ ای آى تجذیل ًوْد.
اهپشیبلیسن آهشیکب اص یک سْ سیبست گشسٌگی دادى ثَ هشدم ایشاى سا دسلبلت تحشیوِبی غیشلبًًْی ثَ
پیص هیجشد ّ اص سْی دیگش ثب صذّس اػالهیَ ای اص ػولیبت جٌبیتکبساًَ ّ تشّسیستی صاُذاى ثب ًفشت
ّ صضتی یبد هیکٌذ .سّضي ًیست اگش سبصهبى جٌذهللا یک سبصهبى تشّسیستی ّ ػولص هحکْم است پس
چشا ثَ ّی حوبیت هبلی ضذٍ است ،چشا ثْدجَ سسوی ثشای حوبیت هبلی اصچٌیي سبصهبًِبیی ثَ
تصْیت سسیذٍ است .آیب کسبًی جض هضدّساى ّ اثلِبى سیبسی ثَ هحکْهیت تشّس صاُذاى تْسظ ّصیش
اهْسخبسجَ آهشیکب ثبّسداسًذ؟
اهپشیبلیسن آهشیکب ثشای حفع سشکشدگی خْد دس هٌطمَ ّ کٌتشل تبم ّ توبم هٌبثغ هلی ایشاى ثشًبهَ ُبی
ضْهی دس سشداسدّثشای تحمك چٌیي ُذف غبستگشاًَ ای ثَ تکخبلِبی هتٌْػی هتْسل هیگشدد .حوبیت
اص سبصهبًِب ّ احضاة ًبسیًْبل ضْیٌیست ّ اصایي طشیك اُشم فطبسهشصی ّ ایجبد ثی ثجبتی ّ تضلضل
یکی اص کبستِبی اهپشیبلیسن آهشیکب دس ایشاى است ّچٌیي سیبست جٌبیتکبساًَ ای ًوی تْاًذ هْسد
پزیشش ًیشُّبی هستمل ّهشدهی ّ آصادیخْاٍ لشاسگیشد.
اهپشیبلیسن آهشیکب اصًبسضبیتی گستشدگی کَ دسایشاى جبسی است ًِبیت سْء استفبدٍ سا ثشای پیطجشد
سیبستِبیص هیکٌذ ّ سژین جٌبیتکبس جوِْسی اسالهی ًیض ثب کطتبس ّ سشکْة هخبلفیي ّ ػذم پبسخ ثَ
حمْق دهکشاتیک هشدم ثِتشیي ثستش ثشای ًفْر اجٌجی ّ حشکبت خشاثکبسًَ اهپشیبلیستی دسایشاى
است .ثشای همبثلَ ثب تْطئَ ُبی اهپشیبلیستی ثبیذ ثَ هشدم تکیَ کشد ّ ثَ هسئلَ ًبى ّ هسکي ّ آصادی
پبسخ داد .سژیوی کَ پبسخ ایي هطبلجبت اًسبًی ّ طجیؼی سا ثب گلْلَ ّ صًذاى ّ ضکٌجَ دُذ ثَ
اهپشیبلیسن ّ استؼوبس خذهت هیکٌذ ّ صهیٌَ سبص فجبیغ ثیطوبس دسایشاى خْاُذ ثْد.

حضة هب ػولیبت تشّسیستی دسصاُذاى سا لْیب هحکْم هیکٌذّ چٌیي الذاهبت جٌبیتکبساًَ ای سا ثَ ًفغ
استجبع ّ اهپشیبلیسن اسصیبثی هی ًوبیذ .ساٍ سستگبسی ُوَ خلمِبی ایشاى ساٍ اتحبد ّ ُوجستگی
دسپیکبس ثب سژین جوِْسی اسالهی است ّ ایي پیکبس جذا اص هجبسصٍ ثب اهپشیبلیسن دس هٌطمَ ًیست .تٌِب
ثب اتکب ثَ ًیشّی خْیص ّ استمشاس ایشا ًی دهکشاتیک ّ آصاد اص استجذاد ّ ظلن ّ صّساست کَ هی تْاى
ثَ ًبثشاثشیِبی طجمبتی ،تجؼیضبت هلی ّ لْهی ّ هزُجی پبیبى دادُ .شگًَْ تالضی ثشای ثَ اًحشاف
ثشدى هجبسصات دهکشاتیک ّ ػوْهی هشدم کَ دسحبل سضذ ّ اػتال هی ثبضذ ،خذهت ثَ استجبع است ّ
ثبیذ دسهمبثل آى ایستبد .ساُی جض ایي ساٍ ثشای تحمك حمْق دهکشاتیک هشدم ایشاى هتصْس ًیست.

زنده باد وحدت و یگانگی خلقهای ایراى علیه ارتجاع و اهپریالیسن!
سرنگىى باد رژین سرهایه داری جوهىری اسالهی!
زنده باد آزادی و سىسیالیسن!
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