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 نکاريکاتوری با نام حزب چپ ايرا
  حکايت حزب چپ ايران ھم ھمين"!ميگه اول برادری ات را ثابت کن بعد ادعای ارث و ميراث بکن"ثلی ھست که م

 دو سه گرايش فدائی که طی دھه ھای پيشين ھم ھميشه دست در دست ھم جيره خوار اصالح طلبان حکومتی بوده .است

گاه ھم اختالف بنيادين در پشت کردن  ه يکی از جناحين حاکم بوده اند و ھيچويزان شدن بآدنبال طناب ه اند و ھمواره ب

. نامند می) فدائيان خلق(نام حزب چپ ايران ه به خواستھا و مطالبات مردمی در کشورمان نداشته اند امروز خود را ب

 با بنيان ھای  ه چپال برانگيز است نه شباھتی بؤشان در اپوزيسيون رژيم س  موجوديتً که اساسا اين دو سه تشکل

 در بھترين حالت می.  برای آن داده شده است  فدائی که صدھا قربانیۀفکری راديکالشان دارند و نه قرابتی با انديش

توان اين مجموعه را حزب چپ حکومتی ناميد که ھنر موج سواری و پوست انداختن را بھتر از ھر جريان ديگری 

 نيز بخوبی ديديم که نوارھای سبز خود را در دفاع ]جدی[ی و راديکال ديماهآموخته اند و در جريان شورش ھای مردم

انگار که اين طيف مادرزاد راديکال بوده اند و با رفرميسم !!از اصالح طلبان حکومتی مستتر کردند و شتر ديدی نديدی

  !و اصالح طلبی ھيچ سنخيتی نداشته اند؟؟ زھی بی شرمی

سوابق خيانت ھا و حمايت از . ز جنبش فدائيان ھميشه وبال گردن آنھا بوده استدر حقيقت امر بدنامی اين گرايش ھا ا

 اينھا ست و تاکتيک تعويض نام به چپ ايران ھم در امتداد اين اقدام بخش ۀ شصت در پروندۀحکومت سرکوب دھ

است چرا که خنجری  نيروھای انقالبی ۀ ھمۀ و پرده افکنی از اين تاکتيک وظيفءراست فدائيان است ھم از اينرو افشا

   ديگر از پشت از سوی اينھا بر گرده مردم کشورمان در انتظار است

اينگونه نيست و اين گفته شبيه حقه ! داند يکی از متفکرين آنھا نيز چندی پيش نوشت که چپ آنست که خود را چپ می

کند و ھرگز   دفاع میًستقيما کارگر و زحمتکشان مۀچپ آنست که از خواستھا و مطالبات اصيل طبق. ای تئوريک است

   .شود دنبال روزی خود و حزبش دنباله رو بورژوازی ھار و سرکوبگر نمیه ھم ب

  نگزارشگرا

  


