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!توده ها " یساختار شکن" و وحشت از یموسو  
 

  ١٣٨٨تير   ٢٨شنبه يک                                                                                                                         اشرف دهقانى

  
پس ازعقب نشينی توده های ستمديده ما ازتظاهرات خيابانی به مثابه يکی ازجبهه های جنگ " همان گونه که انتظار می رفت"باالخره، 

 که اساسًا درپی سرکوب و بگير و ببندهای وحشيانه نيروهای مسلح رژيم ازهرقماش آن -خود با رژيم ضد خلقی جمهوری اسالمی

 .را اعالم نمود" هيولی فق"خود به خواست بيانيه ای، تسليم خفت باريرحسين موسوی طی صورت گرفت، م

 رهبر مبارزات گسترده و شکوهمند توده ها در خيابانها، با کمک رسانه های امپرياليستی سعی کرده بود خود رااو که درزمان حضور 

 ا" انتخابات شد؛ او که بارها و بارها به مردم اطمينان می داد کهاين اساس آنقدر جرأت يافت که خواستار ابطال مردم جا بزند و بر

هيئت  يكطرفانه از طريق يب ید به صورت يد آن حقی  مسلم است آه بايتجدد دارم درخواست ابطال انتخابات و اعتقاًاينجانب همچنان قوي

فا ي مبنی بر باطل بودن انتخاباتی که گذشت و استبر اعتقاد راسخ خو ی ش"و می گفت که " رديگ قرارمورد اعتماد ملی مورد بررسی 

خالی کرد و ديگر نه از پافشاری خود روی باطل بودن ت حتی هواداران واقعی خود را نيز، يکباره پش"ی حقوق مردم پای می فشارم

د يمطمئن باش" می گفت، با اين موضع گيری وی ثابت کرد که وقتی به مردم. انتخابات سخن گفت و نه ابطال را حق مسلم مردم ناميد

 موسوی به تاريخ ٥مطالب توی گيومه از اطالعيه شماره ( .، تا چه حد دروغ می گفته است"نجانب همواره در آنار شما خواهم ماند يآه ا

  .) اخذ شده است١٣٨٨ خرداد ٣٠شنبه 

 واقع، برای صيانت در(، عمل نمود "رفتهمان گونه که انتظارمي" نگهبان امروز موسوی بدون آن که معلوم کند که چرا شورای

سرانجام "، با تکرار اين جمله، تنها به نق زنی و گله گزاری از شورای نگهبان که )ارکان جمهوری اسالمی چاره ای جز اين نداشتاز

انيه که تازه آن حداکثر حرف اعتراضی موسوی در اين بي. ، بسنده نموده است"نتايج دهمين دور انتخابات رياست جمهوری را تأييد کرد

از اين پس ما دولتی خواهيم داشت که ازنظرارتباط با ملت درناگوارترين : " را با پناه گرفتن در پشت مردم بر زبان آورده، اين است که

   ."برد و اکثريتی از جامعه، که اينجانب نيز يکی از آنان هستم، مشروعيت سياسی آنرا نميپذيرد سر می شرا يط به

 خود، ناچار به ٩د يکی از گردانندگان رژيم جمهوری اسالمی از ابتدای روی کار آمدن آن می باشد، در بيانيه شماره موسوی که خو

اول اعتراف به کشتار مردم و ريختن خون آنان در خيابان ها و همچنين مجروح و معيوب کردن . اعتراف به چند موضوع شده است

وی . ی نمی گذاردکه البته موسوی مسئوليت آن را به حساب کل اين نظام ضد خلق -آنان توسط مزدوران مسلح جمهوری اسالمی

خلقی بودند، در اطالعيه شماره وده ها توسط اين نيروهای مسلح ضد خرداد که همگان شاهد سرکوب خونين ت٣٠روز پيشاپيش، حتی در

برادر  دراين راه با بسيجی روبرو نيستيم؛ بسيجی ما":جا زده و گفته بود"برادر"، خود، بسيج و پاسداران وارتش را برای مردم٥

  ".نيستيم؛ ارتش حافظ مرزهای  ماستمابا ارتش روبرو. نظام ماستنيستيم؛ سپاهی حافظ انقالب وروبرواين راه با سپاهی ما در. ماست

ف به اين موضوع مهم که سوم اعترا. دوم اعتراف به دروغ گوئی های جناح رقيب که در حال حاضر دست باال را در حکومت دارند

او و ديگر گردانندگان جمهوری اسالمی، قبل از برگزاری مضحکه انتخاباتی، متوجه جو سياسی خاصی در ميان مردم شده و می 

ماندگی ، فقر، فساد و بی  عقب"دانستند که مردم تا چه حد از شرايط نکبت بار و طاقت فرسائی که رژيم بر آنان تحميل کرده است، از 

مردم در جهت طوالنی تر کردن عمر  البته با شيره ماليدن برسر-وضع رارو وی آمده بود که اين ، به جان آمده اند؛ و از اين"التی عد 

از دورانی که نطفه نااميدی ....ما با هم اين فاصله را آمديم؛:"... عين حمالت وی ظاهرًا خطاب به مردم، چنين است.  تغيير دهد-رژيم

انتخابات را به جريانی طوالنی شد، تا با هم مقدمات ردم از نظامشان روز به روز بيشترميده بود، زمانی که فاصله مشروع به رشد کر

 "...يک تجديد حيات ملی تبديل کنيماز

يا به " خودی ها"در قسمت ديگر اين بيانيه گله و شکابت موسوی از ديکتاتوری موجود که در شرايط حساس کنونی به زندانی کردن 

، آن جوانان مبارزی "فرزندان انقالب"واضح است که منظور موسوی از . پرداخته، انعکاس يافته است" فرزندان انقالب"قول موسوی 



که مزدوران امنيتی رژيم در همان روزهای تظاهرات در جلوی چشم همه به وحشيانه ترين شکلی، آنها را دستگير و با خود بردند، 

که طی بگير و ببندهای وحشيانه شبانه روزی سته از زندانيان سياسی کنونی نيزيزان مردم يعنی آن دهمچنين فرزندان و عز. نيست

او دقيقًا . مزدوران امنيتی رژيم دستگير شده و هم اکنون در سياهچال های رژيم تحت شکنجه می باشند، موضوع بحث موسوی نيستند

شان شاکی است، و مشخصًا اين گله را مطرح "ام مقدس جمهوری اسالمی نظ" از زندانی کردن همان خودی هايشان، همان فرزندان 

 ."چرا به کوچکترين بهانه، هر کسی را از دايره خودی هايمان دور می کنيم: "می کند که

گله و شکايت موسوی از شدت ديکتاتوری جمهوری اسالمی که امروز به طور آشکار بخشی از خود طبقه مرتجع و سرکوبگر حاکم را 

او که به .  پاسخ آنها را خود موسوی بهتر ازهرکس ديگری ميداندز در برگرفته، باعث طرح سئواالتی از جانب وی شده که اتفاقًاني

، چه جان های شيفته ای را حتی به صرف خواندن يک اعالميه و يا به خاطر پخش آن، ٦٠شرايط حساس دهه خوبی ميداند که در

خوب می داند که در زمان صدارت وی در  همان دهه، نه فقط همه روزنامه های  مترقی يا حتی زندانی و اعدام کرده است؛ او که 

اندکی مترقی، مورد حمله وحشيانه مزدوران تحت فرمان وی قرار گرفتند بلکه حتی وی به روزنامه های خودی نيز امکان چاپ و 

داشتن جمهوری اسالمی از ايط حساس يعنی درمعرض خطرقرارا وجود آن شرانتشار  نمی داد، و می داند که دليل همه آن برخورده

مردم ين مسائل مملکت ازترچرا بايد مهم: "می زند و می پرسدطرف توده ها بود، حال خود را به قول معروف به کوچه علی چپ 

ظور او کدام مردم است که اما، من". شوند مردم ما حتی به اندازه خواندن خبرهای چند روزنامه محرم دانسته نمی ...پنهان باشد؟ 

ايشان هرگز " مقدس"؟ می دانيم که مردم رنجديده  ايران، زير سلطه رژيم !روزنامه هايشان امروز از طرف جناح حاکم بسته شده است

ت تا وی عالوه بر هر نيرنگی که در سوال فوق نهفته اس! نه آزادی بيان داشته اند و نه مطبوعات آزاد که امروز درشان تخته شده باشد

ظاهرًا طرفدار آزادی جلوه کند، طرح اين سوال نشانگر آن است که موسوی نمی خواهد بروی خود بياورد که جمهوری دار و شکنجه 

هرچند که مردم ايران .  انجام دادند٦٠اسالمی ايشان، امروز هم  مشغول انجام همان کاری است که وی و همپالگی هايش در دهه 

يده و بحرانی مواجه هستند و شرايط امروز با آن دوره که مردم از حمالت وحشيانه آنان نسبت به خود غافلگير اکنون با يک رژيم پوس

چه به دليل اين که بخشی از توده ها هنوز نسبت به خمينی متوهم بودند و چه بدليل آن که جو شديدًا سازشکارانه در ميان اکثر (شدند 

چنان شرايطی، موسوی و همپالگی هايش مشغول جا و در)  خاطرضعف های ديگر جنبشون وجود داشت وچه بهنيروهای اپوزيسي

  .انداختن نظم و مقررات ضد خلقی خويش در جامعه بودند، فرق های بسياری دارد

راه مقابل همينطور کروبی درتأکيد بر راه حل پيشين خود و ) ١.اما، موسوی، از طرح مسايل فوق حداقل دو موضوع را تعقيب می کند

موسوی، به . برای کنترل توده ها و جلوگيری از انفجار خشم آنان  ارائه شده بود" تغيير"حل جناح حاکم، که تحت عنوان به اصطالح 

خامنه ای و طرفدارانش غر می زند که با نپذيرفتن آن راه حل، شرايط بغرنج و بسيار دشوار کنونی را برای کليت جمهوری اسالمی 

 .خود از طريق آرام و اميدوار نگاه داشتن هواداران واقعی خود" مقدس"خريد زمان برای رژيم ) ٢. بوجود آورده اند

به ديکتاتوری موجود و ظاهرًا دفاع از آزادی قصد ) و نه حمله(هر چند نمی توان اين موضوع را ناديده گرفت که موسوی با انتقاد 

 احمدی نژاد، به او رأی داده بودند، اما به نظر نمی رسد وی آنقدر کودن فريب مردمی را نيز دارد که از ترس روی کار آمدن مجدد

، ازوی روی "ابطال انتخابات "موضعه دليل عدم ايستادگی وی حداقل درباشد که نداند که آن توده های فريب خورده نه فقط اکنون ب

او خوب . به قول خودشان از او عبور کرده اندامروز ديگررزات قهرمانانه اخير، مباازمی گردانند، بلکه اساسًا با تأثير گيری مثبت بر

هائی که اراذل و اوباش مسلح نظام اسالمی مقدس وی در حق مردم ستمديده ايران پس از آن همه خونريزی و وحشی گريمی داند که 

نيه فوق الذکر، روی سخن او با بيا کمی دقت می توان ديد که دربا. مرتکب شدند، قادر نيست آنها را با حرفهای توخالی دلداری دهد

 سرخورده خود نااميد و" تغيير"بی نتيجه ماندن تالشهايشان برای به کرسی نشاندن قهرمانان ن واقعی خودش است، با آنها که ازهوادارا

هاون می ب در اجتماعی موجود ، آ- اقتصادیچارچوب سيستم با مبارزه برای حاکميت قانون درديگر ديدند کهاند، با آنها که يک بار

روی سخن موسوی با آنهاست که نه تنها  سترونی و بيهودگی شعارها و روش های مبارزاتی شان را يکبار ديگر تجربه کردند . کوبند

بلکه بطور ناگهانی، توده های انقالبی ای را در مقابل خود ديدند که با راه حل مورد قبول و واقعی شان يعنی  انقالب که قبل از هر چيز 

ديدی بر ثروت های باد آورده آنان است، اصالح ناپذيری جمهوری اسالمی و افسانه بودن ادعای اصالح رژ ی م را نيز در سطح هر ته

  آری، روی سخن موسوی با اين آحاد از جامعه ايران است و درست در ارتباط با آنهاست که وی . چه گسترده تری به همگان نشان دادند



  .خطاب می کند" مردم"وی همين ها را در اين بيانيه، . به دلداری و تزريق اميد در آنان اختصاص داده استبخش اعظم بيانيه خود را 

ک اختالف  يماجرای ما، هر چقدر تلخ، "مورد نظر خود را از دخالت بی گانگان ترسانده و به آنها می گويد که " مردم"موسوی 

ميان خانواده اقراربه اختالفی تلخ در". يم شدمان خواهيم به زودی پشير آن دخالت دهگانگان را ديم و بيخانوادگی است که اگر خامی کن

، قسمت ٩بيانيه شماره !  رژيم وابسته به امپرياليسم قرارداردگرو حفظ اينالمی و وابستگانی که منافعشان درجمهوری اس" مقدس"

گان، و کاستن از ميزان آشفتگی و بحران سياسی موجود در ميان و وابست" خانواده"اعظم کوشش خود را برای اميدوار نگاه داشتن اين 

" ولی فقيه"آنان به نفع تداوم حاکميت رژيم جمهوری اسالمی صرف کرده است؛ و اين همان عمل و رفتاری است که خامنه ای به مثابه 

 .اشتيعنی رأس استبداد و ديکتاتوری جمهوری اسالمی طالب آن بود و انتظار انجامش را از وی د

جمهوريت، اسالميت، و "، موسوی تحت نام دفاع از "اعتراضات قانونی"و تشويق آنان به " خانواده"برای اميدوار نگاه داشتن 

زمان برای اميد هه ازاين بريد بتواند ميزان اهميتی که وی دراو شانقل جمالت ملتمسانه زيراز. جويد، به همه چيز تمسک می "ايرانيت

شود که  م می يما تحکيرد و تنها زمانی دردن شکل نمی گيد به صرف گفتن و شنيام: " يل است را روشن سازددادن به خودی ها قا

 لواواجع. ميدهيمان را قبله قرارها م و خانهيکندرازگريکدي دستانمان را به سوی. يم درکار باشدی که داشت يجهت آرزوهادستانمان در

 اقتصادی ،  اسی ،يد سيمف يتک فعال يشهروند محوری باشد برای ينبارهرد و اي برگرددوستان همفکرتانبه خودتان و. وتکم قبلهيب

 ".ق و کمک دولتی که وجاهت خود را از دست داده است نباشديتشو، اجتماعی و منتظرفرهنگی 

شان، امروز وظيفه  "نظام مقدس"ه سردمداران جمهوری اسالمی، برای تداوم سلطه يضد انقالبی با بقبطورکلی، موسوی درتقسيم کار

قرار داده است تا نگذارد توده های انقالبی با ديدن آشفتگی و سردرگمی درميان " اختالف خانوادگی" جهت حل خود را کوشش در

بايد . جمهوری دار و شکنجه، روحيه خود را باال برده و فضائی برای تشديد فعاليت های مبارزاتی خود بيابند" خانواده"خودی ها و 

مود که به عهده گيری چنين وظيفه ای از طرف وی در شرايطی است که او به خوبی می داند که جلوی حرکت آشکار توده ها توجه ن

 .بر عليه اين رژيم از طريق سرکوب خونين و برقراری اختناق وحشتناک توسط نيروهای مسلح و امنيتی شان گرفته می شود

که عليرغم همه خشمشان ازديکتاتوری موجود، ازانقالب مردم ( جامعه آحادنگاه داشتن خودی ها و اقليتی ازدرست درجهت اميدوار

در چار چوب "بستر مبارزه ر آخر بيانيه مزبور، مطالباتی درمی باشد که د) نتيجه به دنبال راه سوم می گردندهراسناک بوده و در

نيز که در برگيرنده حتی يک مورد از خواست های اساسی توده های مردم تحت ستم نگاهی به اين مطالبات .  شده اند، مطرح"قانون

 .ايران نيست، نشان ميدهد که آنها تمامًا به خاطر آرام و اميدوار نگاه داشتن مدافعين تغيير از باال تنظيم شده اند

و استدالل " ريب شعارهای ساختار شکنانه را بخوردمبادا کسی ف"اين بيانيه آنست که موسوی هشدار می دهد که نکته قابل تأکيد ديگردر

اينجا البته خطاب او جناح خامنه ای و احمدی در.  اه های قانونی، جاده برای ساختارشکنی، هموار خواهد شدمی کند که با بسته شدن ر

به همه نهادهای : "که می گويداست " ساختارشکنی"مبارزه مردم برای واقع بيشتر برای ترساندن آنان ازخطرنژاد هم می باشد و به 

را که بسته يبگذارند، زجاری را برای اصالح اشتباهات بازکنم که چون شورای نگهبان عمل نکنند و م ه می يدر نظام توصيرگ  ميتصم

م و ي ميدانراين آننه سنگيلی است که همه ما هزين بديل مطرح خواهد کرد، و ايد ساختارشکنی را به عنوان تنها بدين راه، تهديشدن ا

ساختار شکنی، اساسًا با قدرت توده ها صورت می . داشته باشنداين جمالت واضح ترازآنند که احتياج به تفسير". يمقاطعانه با آن مخالف

جهت سرنگونی جمهوری در جمالت فوق می توان ديد که  درست وحشت از توده ها، وحشت از اوج گيری مبارزات مردم . گيرد

 و دسته و از بين بردن سيستم سرمايه داری حاکم بر ايران است که خواب از چشم موسوی و رقبايش در جناح خامنه جناحاسالمی با هر

رارگرفته است، هم موسوی که در شرايط حساس کنونی که نظام جمهوری اسالمی از طرف توده ها مورد تهديد ق. ای را ربوده است

دستانش ميچکدوهم خامنه ای ديکتاتوروسرکوبگرسعی می کنند که بارز ايران ازاسی بی دفاع مردم مخون هزاران زندانی سيهنوز

اختالفات خانوادگی را موقتًا کنار گذاشته وبرای حفظ نظام پليد و جنايتکارانه خويش بر عليه مردم رنجديده ولی مبارز و قهرمان ايران، 

  .به هر اقدامی دست زده و در مقابل آنان صف آرائی نمايند

  خامنه ای مبنی براعاده وضع سابق  ، با زبان و روش خود درجهت اجرای خواست اساسی٩ آن که، موسوی در بيانيه شماره خالصه 

قبل از انتخابات و رويدادهای خونين اخيررا در دستور کارخود " بازگشت کشوربه فضای طبيعی سياسی"قدم برداشته و کوشش برای 

  .قرار داده است



   !مردم مبارز ايران
 نژاد يک واقعيت  احمدی-کروبی با خامنه ای-مشخص بين جناح موسوید بين جناح های درونی حکومت و درحال حاضر بطورتضا

وت های مردم ايران و بردن سهم هرچه چگونگی چپاول دسترنج کارگران و زحمتکشان و غارت ثربطوراساسی، آنها برسر. است

 و طوالنی کردن آنها از آنجا که برای حفظ. اما، اين، تنها موضوع نيست. ضاد دارنداين خوان يغما با يکديگر اختالف و تبيشتر از

تضاد و اختالف پيدا دن روش خود را دارند، ازاين لحاظ نيز با يکديگر هائی ارائه داده و سعی در پياده کرعمراين نظام، هريک روش

 های انقالبی ما مورد تهديد طرف تودهنظام ضد خلقی آنان ازس کنونی که درست اين تضاد است که امروز، در شرايط حسا. می کنند

طی که شاهد وضعيت انفجاری توده های يشراامنه ای درو دسته خمثًال ميتوان ديد که دار. قرارگرفته، شدت وحدت بيشتری گرفته است

 مردم در ز سرکوب وحشيانه اينستمديده از شدت مظالم جمهوری اسالمی است، برای کماکان تحت سلطه نگاه داشتن آنان، راهی ج

اصل شمرده و کامًال حالی که جناح موسوی اگر چه همانند همپالگی های خويش سرکوب مبارزات مردم را در. مقابل خود نمی بيند

، می کند که سرکوب تنهای، پای می فشارد ولی اينطور تصوربسيجی، پاسدار و ارتش"(!!) برادر"جنايتکارانه بروظايف سرکوبگرانه و

شيره ماليدن ء که اساسًا چيزی جز (های ديگری هم نيست و عالوه بر آن بايد ازروشبرای مقابله با مردم و عقب راندن آنان کافی

ژيم ضدخلقی چه مبارزات مردم برای نابودی رواضح است هر. وده ها استفاده شودبرای کنترل ت) مردم و فريب آنان نيستبرسر

شدت شان بيشتربه جان هم افتاده و دراين مسيربرنظام ی می گيرد، آنها برای نجات خود وشترگسترش بيجمهوری اسالمی، شدت و

 .تضادهای فی مابين آنها از جنبه چگونگی مقابله با توده های انقالبی افزوده خواهد شد

 شدت گيری شکی نيست که رشد تضادهای درونی حکومت، فضائی برای رشد مبارزات مردم به وجود می آورد، همانطور که

از اين جا می توان ديد که درست ترين راه تشديد تضادهای . مبارزات مردم به نوبه خود باعث رشد تضادهای حکومتيان می گردد

ن موضوع در اي. درون حکومت، کوشش در تقويت مبارزات مردم بر عليه دشمنانشان و در جهت تحقق خواستهای بر حق آنان است

تالشی دست می زند تا برای مقابله با توده های انقالبی، تضادهای خود با طی که جناح موسوی به هرشرايط حساس کنونی، درشراي

به فضای بازگشت کشور"بار پيشين را مجددًا در جامعه برقرار نمايند، درشرايطی که آنها جناح رقيب را تخفيف داده و اوضاع نکبت 

زاتی همه تالش های مباراين معنائی جز خط بطالن کشيدن برکه  -رارداده اندا در سرلوحه فعاليت های خود قر پيشين" ياسیعی سيطب

ندارد، از اهميت بسزائی دادن خون های ريخته شده و هدر) و نه بازگشت به عقب(اريخ تشبردو پياخير مردم برای رفتن به جلو

خدمت آنان، در" حرکت سبز اسالمی"و ازهرگونه دفاع آشکاريا شرمگينانه از جناح موسوی است که امروز،چنين . استبرخوردار

  .عادالنه توده های تحت ستم ايران قرار داردنان وتضعيف مبارزات حق طلبانه وتقويت دشم

تمايالت سازشکارانه خود، مبنای ی بوده اند که با کوته فکری و برميان صف ظاهرًا مخالفين جمهوری اسالمی، هميشه کسانمتأسفانه در

رسوائی اين . را همان استفاده از تضادهای درونی حکومت، جلوه می دهند) حال حاضر جناح موسویدر(تی دفاع ازيک جناح حکوم

درحال حاضر . ا و بارها به ثبوت رسيده استبرخورد و ضربه های حاصل از آن بر پيکر  جنبش دموکراتيک مردم ايران باره

سالمی آنان، جز تقويت يک جناح ضدخلقی برای فرونشاندن صف حرکت سبز اناح موسوی و يا قرار دادن خود دردفاع از جنيز

   .مبارزات توده ها، مفهوم ديگری نداشته و کسانی که چنين می کنند، به اين طريق تنها آب به آسياب دشمن می ريزند

چه  ستمديده ايران هرارزات توده هایانقالبی بايد وظايف خود را برای تقويت مب و بنابراين، براساس آنچه گفته شد نيروهای مبارز

خارج از کشور بايد به اين امر بيانديشند که برای خنثی البی دراز جمله نيروهای مبارز و انق. بيشتر برای خود شفاف و روشن سازند

واقعيت اين . کردن تالش های ضد انقالبی حرکت سبز اسالمی و مقابله با آن چه روش های موثر و منطبق با شرايط کنونی الزم است

است که عليرغم همه کوشش هائی که نيروهای ارتجاعی از هر قماش و تحت هر نامی برای هيچ و بيهوده نشان دادن مبارزات 

نيروهای انقالبی در خارج از کشور به خرج می دهند، حداقل خود رژيم، کامًال به اهميت اين مبارزات در اثر گذاری بر روی جنبش 

وهای تقبيح مبارزه نيرهوده نيست که موسوی درهمان اوايل و دراولين فرصت، اطالعيه ای دربي. قف استانقالبی مردم ايران وا

هوادارانش خواست که صف خود را کامًال از صف مخالفين رژيم جمهوری اسالمی جدا انقالبی درخارج از کشورصادرکرد واز

اين رو چون خاری به چشم مرتجعين جمهوری اسالمی زرج از کشور، اثر گذارنبوده و اخا اگر مبارزات نيروهای انقالبی در.سازند

از طرف ديگر و در ضمن، چه اين برخورد وچه برخورد و اعمال . نمی رفت، موسوی نيازی به صدور چنان اطالعيه ای نمی ديد



آن هستند د، بيانگرزضد رژيم انجام می دهنبا نيروهای مبار سبز های اسالمی در خارج از کشورسرکوبگرانه و ديکتاتور مابانه ای که

اما، آيا جبهه انقالب نيز چنين قاطع و بطور آشتی ناپذير با . که ضد انقالب بی هيچ تعارفی برخوردی کامًال قاطعانه و روشنی با ما دارد

 دشمنانش برخورد می کند؟

 امروز وقت آن است که نيروهای به برخورد قاطع با دشمنان ددمنش توده های ايران و گرگ های حاکم بر کشور است،اگر واقعًا قرار

مبارز و دلسوخته ای که قلبشان حقيقتًا برای آزادی مردم ايران می طپد، جبهه ضد انقالب را از همه طرف مورد تعرضات انقالبی خود 

وری جمه"و " مرگ بر جمهوری اسالمی"خارج از کشور، با سر دادن شعار ان نمونه امروز نيروهای مبارز دربه عنو. قرار دهند

چون توده (، صف خود را از سبز های اسالمی و نيروهای مرتجع و سازشکار مدافع آنان "اسالمی با هر جناح و دسته نابود بايد گردد

سکوالر به طالح سکوالر که حاال شرمی هم  ازرفتن به زير پرچم سبزاسالمی غير  اکثريتی ها و شبه اکثريتی ها و افراد به اص-ای 

حال الزم است قدمی به جلو برداشته و به هر طريق ممکن کوشيد تا مبارزه بر عليه اين دارو دسته . ، جدا ساخته اند)خود راه نمی دهند

ارتجاعی که امروز تحت نام اعتراض به احمدی نژاد و خامنه ای، در واقع می کوشند کل حاکميت جمهوری اسالمی را از زير ضرب 

 . تشديد گرددنيروهای مردمی خارج سازند، هرچه بيشتر

نهآ  )٦٧از جمله در جريان قتل عام آنها در سال  (٦٠افشای چهره جنايتکار موسوی که لکه های خون زندانيان سياسی بی دفاع دهه 

کان و نو جوانان به ميدان جنگ ايران و عراق، فرستادن کودی که مسئوليت کشتار جوانان ما درهمه پيکر ناپاکش پيداست، جنايتکاراز

 چهره کسی که پس از دوران نخست  را بر دوش دارد، افشای٦٠حق مردم ما در دهه پذير مين و هزاران جنايت ديگردرشت ناگهای بر

ری اش در مقام عضو نهاد ضد خلقی تشخيص مصلحت نظام، در همه سرکوب ها، ستم ها و فجايع حاکميت جمهوری اسالمی بر يزو

مکن؛ بر مال ساختن ماهيت ضد دموکراتيک حرکت سبزهای اسالمی در تجمعات عليه مردم ما شرکت داشته است، به هر طريق م

 معرفش بودند، از جمله کارهائی ٥٧اعتراضی در خارج از کشور که درست به همان گونه رفتار می کنند که مدافعين خمينی در سال 

، ٥٧در سال .  جمهوری اسالمی ايجاد شوداسالمی برای تقويت حاکميت امروز بايد انجام شود تا سدی درمقابل حرکت سبزاست که

ر و خواست جا امکانش را داشتند، به هيچ نيروئی اجازه طرح شعار و بيان نظنده خط خمينی، درتجمعات مردم هرنيروهای پيش بر

رود که و ظاهرًا برای اتحاد همگان سعی می کردند تنها يک خط پيش ب" همه با هم"خود را نمی دادند و درعوض تحت عنوان شعار

اين بارزترين نشانه يک حرکت ديکتاتور مآبانه است که اجازه نمی دهد هرکس به طور آزادانه و . البته همانا خط ارتجاعی خودشان بود

بطور دموکراتيک شعار، پوستر، عکس و پرچم خود را حمل نمايد تا افراد بتوانند حدالمقدور با خطوط و نظرات مختلف آشنا شده و 

اين همان خط ديکتاتور مآبانه ای است که سبزهای اسالمی، امروز . خطی برخيزند شعور خويشتن، به طرفداری ازقل وخود با ع

ارتجاعی اين مرتجعين اسالمی قراربگيرد خدمت تضعيف حرکت افشای اين خط نه فقط می تواند در. حرکت خود را با آن پيش می برند

خدمت تقويت روحيه دموکراتيک در ميان مخالفين رژيم ديکتاتور موزش ازآن دربلکه خود تأکيدی بريکی ازمبانی دموکراسی و آ

بطور کلی بايد به امر افشای برخوردهای ضد دموکراتيک آن جماعت اهميت داده و اين موضوع را با فاکت . جمهوری اسالمی است

  .های مشخص به اطالع ديگران رساند

آنها احساس می کنند که با خيزش عظيم و سترگ . وحيه انقالبی باالئی برخوردارندتوده های درد و محنت کشيده ما اين روزها از ر

: اما در اين ميان دو تالش در حال ستيز و جدال با يکديگرند. خرداد، روزنه ای برای رسيدن به آزادی برای آنان به وجود آمده است

سد ديکتاتوری حاکم و نماياندن خورشيد تابان است، بزرگ دراين روزنه و ايجاد شکافی چه بيشتر تر کردن هر تالشی که قصدش وسيع

و تالش متقابلی که به همه چيز متوسل می شود تا اين روزنه مسدود شده و سياهی اسالم حاکمين مرتجع وقت با پرچم سبز موسوی بر 

  :ان با تشبيهات زيبائی، شنيده می شوداين توصيف از اوضاع کنونی ايران اتفاقًا امروز از زبان خود مردم اير. همه جا مستولی گردد

در اين ميان مردم تحت ستم ايران با خشم و نفرت شديدی که از اين . شيشه عمر رژيم در هوا غل می خورد و به سمت پائين می آيد"

 با نگرانی، رژيم دارند سعی می کنند با پرتاب سنگ و غيره، آن شيشه را در همان هوا خرد و داغون کنند؛ ولی کسانی هستند که

دستانشان را زير شيشه گرفته اند و در حالی که باال و پائين می پرند نمی خواهند بگذارند شيشه عمر رژيم به زمين افتاده و خرد و 

                                              ."نابود گردد
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