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 به مناسبت فرارسيدن نوروز) راه آارگر(اعالميه آميته مرآزي سازمان آارگران انقالبي ايران 

 !بهار فرامي رسد
اين گردش زيبا، هر سال تكرار مي شود، تا بهار زندگي               . و نوروز، روزي نو را نويد مي دهد          . بهار فرا مي رسد    

براي بهار آزادي   . ين گردش هرساله اي برخوردار نيست      اما بهار آزادي از چن    . طراوت و نشاط  خود را از دست ندهد          

 سال پيش، آه  مردم قهرمانانه بهار آزادي را آفريدند  و شكوفه                   25از  . بايد جنگيد و با چنگ و دندان از آن دفاع آرد              

ر هاي معطر آن با داس روحانيون قدرت پرست درو شد؛ مبارزه براي بازآفريني بهار آزادي، هر روز و هرماه و ه                               

در اين مبارزه ي مداوم، مردم سرآوب هاي سختي را از سرگذراندند،  قربانيان                . سال و در هر گوشه ايران  ادامه دارد         

 در  60در ترآمن صحرا و آردستان به توپ بسته شدند؛ در تابستان             . بي شماري دادند؛ و تجارب گرانبهايي آسب آردند        

 به شكل زنجيره    77ن هاي عدل اسالمي  به دار آويخته شدند؛ در زمستان             در زندا  67خيابان ها تمام آش شدند؛ در پائيز        

در آارخانه ها و دانشگاه ها و محالت و           . ؛ اما دست از مبارزه براي آزادي و عدالت نكشيدند            ....اي به قتل رسيدند؛ و       

دند؛ در اراك  و        ادارات مبارزات صنفي و سياسي خود را تداوم بخشيدند؛ در شهرها و روستاها دست به شورش ز                             

شيراز؛ در قزوين و اسالم شهر؛ در گرگان و سراوان و در بم و شهربابك نيروهاي سرآوب روحانيت قدرتمدار و                                    

 .فقيهان مستبد را به چالش طلبيدند

 يك  76در خرداد    . در اين مبارزه ي مدام براي بازآفريني بهار آزادي، مردم تاآتيك هاي بسياري را تجربه آردند                        

وقتي . ومتي را در مقابل حاآمان اصلي علم آردند و آن ها را به جان هم انداختند تا راه خود را هموارتر سازند                       جناح حك 

آارآرد اين شيوه به پايان رسيد، آنها را به حال خود رها آردند تا بي وزني شان را به رخ شان به آشند و خود با تمام                                   

در مبارزه با قدرت مداران مستبد، به بهانه         .  دشان را از آن ها بگيرند      توان در مقابل حاآمان اصلي به ايستند و حق خو           

هاي گوناگون به خيابان ها ريختند و در شادي پيروزي هاي ورزشكاران جشن و پايكوبي راه انداختند تا به حكومت گريه        

نبه سوري ها و سيزده به در       و ناله نه بگويند، و حضور خود در صحنه مبارزه را به شكل گويايي بيان آنند، و يا چهارش                   

ها را به عرصه شادي و سرور زندگي تبديل آردند تا به حكومت شادي آش و غم آفرين دهن آجي آرده باشند و سنت                               

گاه در اوج غم و اندوه همگاني در رودبار و بم به ياري مردم زيرآوار رفته و                         . هاي نيكوي خود را پاس داشته باشند         

 و هم ياري را عليرغم مزاحمت هاي نيروهاي حكومتي به اوج رساندند تا پاس زندگي را                          عزيز از دست داده شتافتند      

و گاه بر اين تصور و توهم  اميد بستند آه آمك  نيروي خارجي مي تواند آن ها از شر ماليان زر و                                           . داشته باشند 

د آه نه يك جناح حكومتي، نه يك          و نيك دريافتن   شورهاي همسايه آن ها به خود آورد       اما حوادث آ  . زورپرست نجات دهد  

اين تنها . نيروي خارجي و نه يك شارالتان ديگر نمي تواند به نفع آن ها و براي شكل دهي و استقرار بهارآزادي آمك آند           

نيروي  مستقل و متشكل خودشان است آه مي تواند هم بهارآزادي را به شكوفه بنشاند و هم از اين شكوفه هاي نورس                                

 .دگي شايسته انساني را تضمين نمايددفاع آند و زن

 !و زنده باد بهار آزادي! پس زنده باد شور زندگي
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