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  !ھای مسالمت آميز است جمھوری اسالمی فاقد ظرفيت

  

فاع از نظام جمھوری اسالمی در مقام د" جنبش سبز"ر و شاه کليد برھ» موسوی.ح.م«بار ديگر و برای چندمين بار 

ست   آن نظامی ريخت و اعالم نموده است مدافع" جنبش رنگين کمان"بر آمد و آب پاکی بر روی دستان و طرفداران 

 ظالم ۀست که توسط طبق  آن قانونی  است مدافع اعالم نموده. سال قبل ريخته شده است ھای آن در سی و يک که پايه

ًی اصال و ابدا مخالفتی با بر سر کار ماندن سرمايه در حاکميت ندارد و دائما میدر حقيقت و. نوشته شده است ً گويد  ً

ترين دوران نظام جمھوری  مردان کنونی لياقت حفظ و پايداری نظام اسالمی را ندارند و ھمواره با شکوه که دولت

يدن دسته دسته از جوانان در ت دورانی که جامعه شاھد در خون غلدھد؛ ّاول حاکميت توضيح میۀ اسالمی را، دھ

گران و جالدان بوده است؛ دورانی که رژيم جمھوری  دست شکنجهه ھای مخوف جمھوری اسالمی ب گاه شکنجه

ۀ ِکشان برخاست و راه ھرگونه مبارز اسالمی با ظرفيت تعريف شده و روشنی به جنگ با کارگران و زحمت

 سرکوب قادر به بر دوامی ۀ روزاننکار بستبه که بدون   استمسالمت آميز در درون جامعه را بست و نشان داده

کشان  ترين نيازھای کارگران و زحمت ُسی سال جنايت و کشتار در برابر ابتدائی. داران وابسته نيست سرمايهۀ سلط

، چنين "رھبران سبز"ھای ست و خالف ادعا گر ظرفيت و پتانسل رژيم جمھوری اسالمی  خود نمايانۀنوبه ب

ًی صرفا و صرفا به بعد از انتخابات ھشتاد و ھشت بر نمیئدھارويکر   . گردد ً

  

زمان با  ن که ھماژيم جمھوری اسالمی به صفوف معترضرۀ در حقيقت تحرکات خونين و ضد انقالبی دور تاز

 که اين جانيان  استه اساسی صحه گذاشتۀبار ديگر، بر اين ايد انتخابات دھم رياست جمھوری اسالمی بود، يک

ۀ اند تا قانون استثمارگران گزين عدالت اجتماعی نمايند؛ آمده عدالتی را جای ترين شکل ممکنه، بی اند تا با سبوعانه آمده

دار حفظ و حراست نمايند؛ تا  سرمايهۀ اند تا از منفعت طبق خور را به محرومان تحميل نمايند؛ آمده داران مفت سرمايه

ھای متفاوت رژيم جمھوری اسالمی،  اند که دولت ُکشان ھم از ياد نبرده  زحمتاند و کارگران و حال چنين کردهه ب

  . جمھوری اسالمی در مقابل خود قرار داده است,  خود ساختند که دولت نھم و دھمۀھمان سياستی را پيش
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 شک و شان نيست و بدون کمترين ست و در حقيقت مجال و راه ديگری در مقابل داری اصيت ھر دولت سرمايهخاين 

. ان استکش ُھای شوم امپرياليستی و به يغما بردن دسترنج کارگران و زحمت  يکايک آنان پشبرد نقشه ۀای وظيف شبھه

می راه افتاده در باال را ه توان قائل شد و جنگ و دعواھای ب ھا نمی ی فيمابين اين دولتبا اين حساب تفاوت ماھوي

گونه ربطی به  شان توضيح داد که ھيچ    خودی بنديھائیدولتی به نفع جناحھای  يابی به ارکان بايد بر سر کسب و دست

ھای درون حاکميت به جيب محرومان نخواھد  به عبارتی ساده، سود تنش. جنگ و جدال مردم با کليت نظام ندارد

می، سرکوب ھا پايداری نظام جمھوری اسال آنۀ ھدف ھم. داران نيستند رفت و برندگان واقعی آن کسانی جز سرمايه

  .ست و به انحراف کشاندن اعتراضات مردمی

  

 آن  اند که مدافع را به انحای گوناگون و بارھا و بارھا اعالم نموده ديده نيست و اين ھای رنج توده, اين نظام، نظام

مخالف بگير و  اند که اند که از منفعت کارگران، دھقانان، زنان، دانشجويان و جوانان دفاع نمايد؛ اعالم نموده نظامی

ھای محروم، نام جمھوری اسالمی مترادف است  از منظر توده. اند بندھا و مثله نمودن زندانيان سياسی و معترضينب

وقت کارگران و  ھيچ. ُبا ننگ و جنايت؛ مترادف است با کشتن و خانه خراب نمودن زندگانی آيندگان جامعه

تيرھای مستقيم به مردم و زير کردن "اند و نه تنھا  ين نام نبودهديده، شيفته و مفتخر ا ھای ستم کشان و خلق زحمت

ديده و پدر   آن مادر رنجکهُنخواھند برد بل) »موسوی.ح.م«ھيجده ۀ از بياني.." (ھا توسط ماشين پليس را از ياد  آن

 کرد و از ياد باشد، فراموش نخواھد دنبال جسد فرزند خود در خاوران میه چنان ب دردمندی که بعد از دو دھه ھم

منظور حفظ و پايداری و ه ن را بان و مخالفاھا، مبارز کار، کمونيست جنايت" ,رھبران سبز"ُنخواھد برد که چگونه 

ّاند؛ از ياد نخواھد برد که دفتر اول جنايت نظام جمھوری اسالمی از دم تيغ گذرانده" تماميت" ھای رژيم  کاری ُ

ن نظام اھای حافظ روی  که دريدگی و زيادهداند می. گردد  به بعد از انتخابات ھشتاد و ھشت بر نمیجمھوری اسالمی

ھای متفاوت رژيم  داند که تا چه اندازه سران و دولت نسبت به غارت اموال عمومی در ايران سر دراز دارد و می

  . اند ُن خود را کشتهان و معترضااند و مخالف ردهُاند، ب ُاند خورده جمھوری اسالمی در اين سی سال و اندی تا تواسنته

  

و پايمال " مردم دوستی"ُ و پز  قيافه» موسوی.ح.م«ست و بيھوده  اين تصوير و ماھيت حقيقی رژيم جمھوری اسالمی

خوب و "گيرد؛ بيھوده نظام جمھوری اسالمی را به نظام  خود میه را ب" خواھان تماميت"شدن حقوق آنان از جانب 

ن و محرومان ارسميت شناختن حقوق مخالفه قبوالند که دوران وی، دوران ب کند و بيھوده به توده می تقسيم می" بد"

توان سراغ داشت که سران حکومت از تأمين  ای از حيات جمھوری اسالمی را نمی ھيچ روز و دوره. بوده است

 از اعدام قربانيان نظام و وان يافت که در آنت ای را نمی  طبقات ظالم باز مانده باشند و ھيچ روز و دوره منافع

ن و اھا و مبارز ی و با اعدام کمونيستريز حيات و موجوديت اين نظام با خون و خون. ن خبری نباشدامخالف

ۀ از بياني(ش در جھان دارد ھا را نسبت به جمعيت ترين اعدامکه کشور ما بيش اين"ديده رقم خورده است،  ھای ستم توده

ست، به تبع از آن صحيح ھم نيست تا آنرا به اين دوره خالصه نمود و آگاھانه از  ، صحيح)"»موسوی.ح.م«ھيجده 

رژيم . ن صورت گرفته است، غافل ماندا کمونيست، مبارز و مخالفچه را که در حق ھزاران زندانی توضيح آن

ھا،  ھا و دھه  در تمامی دورهّن در صف اول قرار داشت وان و معترضاری اسالمی ھمواره در اعدام مخالفجمھو

مدال طال را بر گردن خود آويزان نموده است و الحق که نظام در اين زمينه قھرمانان بسيار زيادی را پرورش داده 

ھم از کسب چنين مدالی بی نصيب نمانده است و مفتخر » موسوی.ح.م«ھا   اينۀو در اين ميان و مھمتر از ھم

  . باشد می" نپير جمارا"دريافت آن از جانب 
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چرا که اين . ست داری ھای سرمايه ی در ذات حکومتھای ظالم و وحشي ورش چنين انسانًحقيقتا که تربيت و پر

ۀ طبق" مديريت" حاکميت و  اند و ھمواره مدافع ست که شکل و قوام يافته  اجتماعی ُھا با کشتن عدالت حکومت

ی برای برقراری عدالت ئمديريت و حکومت کنونی، جاکه در  واضح است. اند دار بر طبقات محروم سرمايه

شان بر دروغ، ترويج خرافات،  ۀ که مصلحت روزمر واضح است. اجتماعی و حذف مفسدان حکومتی وجود ندارد

راستی مگر بروز اين ه ب. باشد ست، استوار می فساد و سرکوب حکومتی که بر گرفته شده از قانون اساسی ارتجاعی

ًھا در ايران، صرفا و صرفا حاصل سياست ھا و ثروت اندوزی یُحوادث و مال خور تماميت  "ۀسال ھای يک ً

 مردمی به ميدان  اندازد و در مقام منجی و منادی منافع راه میه ، قيل و قال ب» موسوی.ح.م«که  است" خواھان

ی به ئھا سازی  چه حسابوش شده است کهاش حک شده است، پاک نمايد؟ مگر فرام آيد تا ننگی را که بر پيشانی می

ھای متفاوت  المال توسط اليه ھای کالنی از بيت در زمان وی صورت گرفته است و چه پول" کفار"جنگ با ۀ بھان

ُگوی حيف و ميل و به يغما بردن اموال عمومی نبوده است؟ مگر   دولتی دزديده شده و کسی پاسخ-حکومتی 

ھا را   و روزنامهمان اوان با آزادی انديشه و بيان سر جنگ داشتکه نظام جمھوری اسالمی از ھ فراموش شده است

ھا  کمونيستۀ  خود قرار داد و سينۀرا مورد تعرض وحشيان" بی حجاب"ن خود را شکست؛ زنان ابست، قلم مخالف

ی به امری  دولت-ھای متفاوت حکومتی  ھم در اليه المال و آن ھا و از جمله باال کشيدن بيت  اينۀرا به گلوله بست؟ ھم

ديده  ھای ستم ھم در تشديد اين روند و خانه خراب نمودن ھر چه بيشتر توده» موسوی.ح.م«طبيعی تبديل گشته و 

  . ش را باز پس خواھد دادھاي یرکا وان جنايتاًنقش پر اھميتی داشته است و طبعا روزی ت

که  ست و تا زمانی  اجتماعی–سياسی لد ھزاران مصائب ؤداری با ھر شکل و شمايلی م در يک کالم نظام سرمايه

 درون جامعه رخت بر نخواھند بست و در ابعادی ازھا و مشکالت گوناگون  سامانیه ن آن بر سر کاراند، نابامدافع

ۀ زير کشيدن سلطه دور انداختن و با به تنھا با ب.  محرومان را در بر خواھد گرفتۀگسترده و درد آور دامان ھم

ُگزين به يغما بردن   که عدالت و مصالحه جای ست م و با بر افراشتن پرچم ظفرنمون کمونيستین رنگارنگ نظاافعمدا

  .اموال عمومی و خشونت خواھد گرديد
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