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   ! خدا مساله ما نيستمليتنه اهللا، نه اهورا ؛  
  !خوريدنفريب 

  !كنيدز انتخاب با چشم با
  

  !مردم آزاديخواه
داده شده است، صرف نظر از جنبه مسخره ى اسالمى جمهورى اعتراض به برا "ىاهورا يزد"كه با نام ى فراخوان

هستند منجر به ى اسالمى تراض به جمهوراعى جمع شدن، براى براى  به دنبال محملهمهكه ى آن، در فضائ
  . در چند شهر در ايران شده است ئىتطاهرات ها

  
ميخواهند و نه  را "اهللا"حكومت  نه مردم ايران. بگيردمثبت نبايد پاسخ ايران  به مردم "اهورا"فراخوان امثال 

ى نفرت از جمهور. "عدل هخا" بدردشان ميخورد و نه "عدل اسالمي"مردم ايران نه .  را"اهورا"حكومت 
. همگانيالش يك تى نجات از تباهى اسالمى تالش برا و استى سرنگونى آن يك خواست همگانى و آرزوى اسالم

اما بايد . تضعيف اين رژيم و سرنگون كردن آن استفاده كنندى براى همه، به حق، تالش دارند كه از هر مفر
  . هوشيار بود

  
و ى پرچم نژادپرست. استى ترين جريان ناسيوناليست ايرانى  است پرچم افراطاهورا راه انداختهى كه آقاى جريان

ى بجا. اينها مخالف دخالت مذهب در حكومت نيستند.  گفت"نه"بايد به اين پرچم . استى فاشيسم ايران
 فلسفه  اول و آخرىايران "نژاد". انسانها نيستندى اينها طرفدار برابر.  حكومت اهورا را ميخواهند،حكومت اهللا

ى هستند كه براى اينها نيروئ. نژاد برست هستند.  انسان مبناى فلسفه سياسي آنها نيست.وجوديشان است
فاشيست ى  راه انداختن دارو دسته هابا. نخواهند نشستى اسالمى جمهورى افتادن به جان مردم منتظر سرنگون

  . خواهند كشيدى مردم را به تباهى زندگ
  

  !مردم
اينكه خدا اهل . است مردمى  در زندگ خدادخالت دستنجات از  اين حكم جنبش. ايد برودبى اسالمى جمهور

رنگ، نژاد، مليت، . انسانها استى  جنبش ما جنبش برابر. مساله ما نيستكجاست و نژاد و مليتش چيست 
است كه ى اين حكم همه انسانهاي. جنبش ما جنبش حقوق جهانشمول انسان است. جنسيت، وغيره مبنا نيست

اين خواست هر زن، . به ميدان آمده اندى سعادتمند انسانى تحقق يك زندگى و براى برابرى  براى،آزادى برا
  . به تنگ آمده استى است كه امروز از حكومت اسالمى خواست هر جوان، خواست هر انسان

  
ى امه حيات نكبت اسالماد. مردم استدر ميان  آن عدم اتحاد مانده است يك دليل مهمى اسالمى اگر جمهور

امروز بايد اين پرچم . استى و انسان يك پرچم روشن  وحدت حولاما وحدت مردم. مردم استى محصول پراكندگ
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ا ديده ن. ديگر فرا ميخوانندى اهورا مردم را به جمع شدن دور يك پرچم ضد انسانى امثال آقا. را انتخاب كرد
ميشود جمع ى اسالمى جمهورى سرنگونى براى م كه دور هر شيطاناين واقعيت و افتادن به دام اين توهگرفتن 

را با استثمار و ى اسالمى مزدى بردگو و استثمار ى را با  آپاريايد نژادى آپارتايد جنس.  مهلك استىشد، اشتباه
   . مردم شايسته آينده بهترى هستند.نبايد جايگزين كردى اهورائى مزدى بردگ

  
مين را بايد بگويند، مردم هميخواهند، ى ، همين را بايد بگويند، مردم ايران برابرميخواهندى مردم ايران آزاد

  حزب حكمتستپرچم؛ ىكمونيسم كارگراين پرچم . را نميخواهند همين را بايد بگويندى اسالمى ايران جمهور
با چشم باز ! خوريدفريب ن. برساندى را به پيروزبري انسان رارهائي و بكه ميتواند جنبش اين پرچمي است  . است

  !  بايد دور اين پرچم متحد شد!انتخاب كنيد
  

  !آزادي، برابري، حكومت كارگرى
  !زنده باد جمهوري سوسياليستى

  !مرگ بر جمهوري اسالمى
  كورش مدرسى

  ٢٠٠٤  سپتامبر ٢٨  - ١٣٨٣ مهر ٧
  


