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آزاده هموطنان  

از سر و روی آن کنار می زند وخواب زده گان بهار از راه می رسد و با مهر زمین خسته را تکان می دهد ، روپوش برف را 
را صدا می زند به  بیداری برای دیدار سبزه وگل . به پیشواز بهار پنجره بگشاییم  رو به آفتاب ، رو به افق های رهایی  ، 

هل زندگی بر باد ده رژیم جمهوری زن ستیز مدار ج رو به آزادی ، اگر چه گرفتار آمده ایم  در سیستم انسان سوز و
با تمام   مذهبی وسرمایه . رژیمی که جز عزا سنتی را روا نمی دارد  و از آغاز به حکومت  رسیدنش به عنوان یک دولت

سنت های شادی آفرین به مخالفت برخاست وسرکوب انسان ایرانی خواهان  شادی وشادمانی را در دستور کار خود  
حکومت ن ها برای آزار زنان و جوانان به طور پیگیر از طرف گذاشت . حجاب اجباری ، گسیل دستجات اوباش به خیابا

ن به عنوان  پیام آوران زندگی شاد وسرشار از تالش برای رسیدن به فردایی در خور  شان  او می شود .  زنه اعمال شد
حقوق انسانی خود یز اسالمی ، از روشنایی از بهار از عشق از ترو در رویی دائم  با جمهوری زن س انسان  ، در مبارزه و

جانانه دفاع کرده  و زیر سخت ترین فشار ها ی اقتصادی و فرهنگی سنگر مقاومت در برابر تاریکی وجهل را رها نکر ده 
اند . رژیم از همان آغاز روی سر کار آمدنش بسیار کوشید تا سلطه فرهنگ دین مدار خود را بر جامعه تحمیل کند . 

د ، چهارشنبه سوری و  عید را حرام اعالم   کرد ولی انسان ایرانی  سنت های شادی رقص را حرام اعالم کر  موسیقی و
 بخش ، مثل چهارشنبه سوری و عید را به   سنگر سیاسی برای مبارزه  با رژیم بدل کرد . دشمنی رژیم جمهوری اسالمی

 حمایت از تاریخی است  و از همان آغاز به قدرت رسیدنش  زیر عنوان دفاع و نیدشمیک  جهل وسرمایه با بهار ونوروز 
سالمت اخالق  جامعه وتعیین مرز های شدید امنیتی برای آن با فرمان یا روسری یا توسری فشار بر زنان را سازمان داد وهم 

                            .ن غفلت نکردزمان از تجاوز ودست درازی  به زنان و مردان در زندان ها برای شکستن روحیه آنا
            

           



 

                                                                                                     آزاده هموطنان  

برای سال  جدید در حالی که نرخ تورم هم هزار تومان  784رژیم  جهل وسرمایه در آستانه نوروز با تعیین حداقل دستمزد   
زحمتکش میهن ما تحمیل کرده است . یورش به حداقل  درصد است فشار کمرشکنی را به طبقه کارگر و 13اکنون بیش  از 

گاز کشور خیمه  زدن از حداقل امکانات  زندگی آنان هدیه نوروزی رژیمی است که بر میدان های نفت و معیشت کارگران و
  .                                  روت ملی را به غارت می برد وفقر وفالکت  برای زحمتکشان به جا می گذاردزده و ث

ما اعضاء اتحاد چپ سوسیالیستی  بر این باوریم که  بیرون آمدن از این همه تیره روزی از این همه فقر وفالکت  و عبور از 
رسرریدن برره روشررنایی ،نرران ،آزادی  در گررروی  سرررنگونی رژیررم جمهرروری جهررل فرهنگرری  و  –سیاسرری –بحررران هررای اقتصررادی 

وسرررمایه اسررالمی در کلیررت آن  اسررت بررا همرره دسررتجات درون حلقرره قرردرت . تررارین درمسرریرحرکت خررود برره نقطرره ای رسرریده 
نبررد سرنوشرت سراز  است که بدیل سوسیالیسم به عنوان توان وتعقل تاریخی انسان  می تواند ستاره راهنمای ما باشد در ایرن

زحتمکشان این فراعلین تراریخی رسریدن بره فرردای تراریخی انسران   حقوق بگیران و پیش رو . به امر سازماندهی طبقه کارگر و
                                             .  که دیگر نان وآزادی برای هیچ انسانی آرزو نباشد در حد توانمان یاری برسانیم

هزادهم میهنان آ  

با تمام خوبی ها و سختی های زندگی،سالی گذشت . برگی از دفتر عمر ما ورق خورد . به یاد تمام آن هایی که بهارانه فکر  
کردند در زمستان های بیداد جمهوری اسالمی تا سبزه وگل از یاد نرود و جان بر سر پیمان گذاشتند ، همراه با دف باران و 

دن در هوای بهار ، در قناعت یک بوسه بر گونه های یکدیگر با دادن شاخه گلی چنگ آبشاران  به شوق یک نفس تازه ش
برره هررم  علیرررغم شررراید سررخت زنرردگی و فشررارهای  روز افررزون اقتصررادی و در نبررود آزادی ، نرروروز را جشررن  بگیررریم .آنرران 

ساعتی نیز پایکوبی  وشادمانی   سکوت و عزای ما را می خواهند، به شوق رسیدن به زیبایی و  زندگی در خور انسان امروز ،
گرمای تازه ای از بهار بگیرریم و در توفران  جنربش هرای اجتمراعی  و نور و بات خود را به روز کردهالها ومطکنیم . خواسته 

                                          .میب کارگران و زحمتکشان یاری برسانپیش رو  برای رسیدن به نان و آزادی به  انقال

گوشه  جهان که  هر ایران و در فرا رسیدن نوروز را به شما هموطنان آزاده در ایرانیان  ما اعضاء اتحاد چپ سوسیا لیستی 
 و  سال رسیدن به آزادی باشید تبریک گفته و آرزو می کنیم سال پیش رو سال رهایی از جهنم جمهوری اسالمی و
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