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 ی صلواتیسشم

                  ٢٠١٣ نومبر ٠٨        

  

  !ما انسانيم و  وجدان بيداری داريم
اما . ير نيستذجمھوری اسالمی اصالح پو نوشتم که عمری را سپری کرديم  با فريادھای رسا، طی ساليانی دراز گفتيم 

در تقابل با ما ناکسان زورشان بيشتر بود رياکار و معامله گر بودند  در فريب و رياکاری،  قدرتی  مافوق داشتند، 

 عنوان  نو عروس ه  در اختيار داشتند و خاتمی را بر و صدھا  روزنامه و امکانات ديگ. سی. بی.ی چون بیئرسانه ھا

ما . در ھمان حال ما شاھد قتلھای  زنجيره ای بوديم" ف موافق خوانندچخاتمی را گورب. "اصالحات به مردم ما فروختند

  .اول  سران حکومت بوديم پذردی و چما شاھد .  عام بوديمءشاھد اعدامھا در مال

ون صدای ما رسا نبود در حقيقت شک را  به نرخ قناری به مردم ما بفرشند چج سر مان رفت  و آنھا توانستند گنکاله

اختالف را بر اتحاد .  کنده بودصفمان پرا. ان ضعيف بودمقلم. امکانات کافی  برای رسا کردن صدای خود نداشتيم

  . ضعيف ما  نقطه قوت آنان بودۀدر حقيقت  نقط. يح داديم جرت

اسب  به مردم ما فروختند  و احمد نژاد  را  خ رو کردند  اين بار خر را به نرری راوقتی دستشان رو شد  ورق ديگآنان 

 به  مردم تنگدست گفتند اين از خودتان ،ش  را بدون شرم  بيان می کرد اافکار ارتجاعیو که فاشيستی  عريان بود  

  احمد نژاد  ، اينھا درست بودۀ  ھم،است،  خاکی است،  ماھی يک بار حمام نمی کند،  لباسھايش  بوی گند می دھد

جنايتکار بود با افتخار  ضديت با  .  ی داشت ئ گرگی بود که با زبان  روباه ھم آشناھم بوی گند می داد  حقيقتاً افکارش 

در گفتار ھوچيگر و سفسطه باز بود، .    با ھر گونه حرکت آزاديخواھانه نشان می داديتيھود ، با سکوالر ،  ضد

  کوروش ۀ پوسيدۀود  گاھی دستمال بسيجی را گردن  مجسم عادتش بود،  حقارت تمام وجودش را گرفته بدروغ گفتن

می انداخت و گاه  فردوسی را پيامبر ايرانی معرفی می کرد، يک تير چنان نشان داشت از يک طرف ناسيوناليست 

  فرھنگ لمپنيزم را در جامعه باز توليد می کرد  موجودی عجب و افکاری  رايرانی را شاد می کرد و از طرف ديگ

  .سانی  داشتضد ان

 گفتند  نقاش است، گفتند ،دوباره وقتی دستشان رو شده  اين بار نخست وزير خمينی را آوردند و از آن بت ساختند

می گيرد،  گفتند ملی است  اما ميرحسين  رنگ سبز را که نماد پيامبر اسالم بود بر گزيد  را صميمانه  دست ھمسرش 

ش کشتن ھزارھا کودک در  ادوران نخست وزيریدر  ھمان ميرحسين دوران خمينی است که تا نشان دھد ميرحسن

  !" خون اين عزيزان را فراموش کنيد"،  در کارنامه داشت ولی  به ما می گفتند که ۶٠جنک و کشتار زندانيان  دھه 

يم  صدايمان را رسا کنيم،  نتوانستيم   وجود صف ما کمونيستھا پراکنده بود  آنقدر پراکنده  که نتوانست،اما با تمام اين

که تاريخ  ايران در طول  صدسال گذشته   آغشته به   کنيم  در حالیءدروغھای مھندسين  افکار سرمايه داری را افشا
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  اگر جمھوری  اسالمی  در اسالميزه کردن آن سرزمين ناکام ؛خون کمونيستھا است که پيشروھای آن سرزمين بودند

جز ما کسی  قوانين  اعدام  را که ه   ب،جز ما کسی اسالم سياسی  را به نقد نکشيدهه ما کمونيستھاست و بمانده  مديون 

ست  به نقد نکشيد و خيلی  چيز ھای ديگر که من قصد  طوالنی کردن اين بحث را ندارم فقط بايد  ایئنوعی از انتقامجو

ست که وجدان بيداری دارند  و  ا بلکه تمامی کسانی خصوصی نيسته  بتنھا حزببگويم  منظور من از کمونيستھا  

  .  برای يک انقالب انسانی و رسيدن به جمھوری سوسياليستی تالش می کنند

  به کمک جيره خوران جمھوری اسالمی  ھمچون فرخ نگھدار  و  مھندسين  . سی. بی.ا؟  بیھکي: روحانی را آوردند

  ی و به پای انتخاباب بردند أح طلب  که مردم را تشويق  به رافکار  چون خلجی و خيلی ديگر از طيف  اصال

ت جمھوری اسالمی ا  شريک جنايد،ی بردنأالبته نبايد فراموش کرد  کسانی  که مردم را تشويق و به پای صندوقھای ر

م کنند  اگر کيد می کنم که اينھا شريک جرم  جمھوری اسالمی ھستند و در مورد  اين اعدامھا  بايد احساس شرأھستند ت

  ....تهس ھمان لجنزاری  تغذيه می کنند که جمھوری  اسالمی نشدرمعنا شرم را بفھمند  چون اينھا 

 ما در گرو يک انقالب انسانی است  يک انقالب ت  اين بحث  را خالصه کنم  تنھا راه نجاۀتمام سخن من  و يا نتيج

  با وجود آدم فروشان  ؛سرنگونی جمھوری اسالمی، اگير  بدون يک انقالب فر.ش اانسانی  به معنای  مارکيسيستی

   راھی ديگر نداريم  ر، الجيبی پر  از د باکاسبکار و رسانه ھای نان به نرخ روز خور  

  .  سال برای  تجربه ھای شکست خورد کافيست ٣۵

يک انقالب فراگير و  خاکی  بايد برای ۀھر کمونيستی در مقام يک رھبر بايد وارد عمل  شود  در ھر جای اين کر

انسانی  تالش کند  با امکاناتی که ھر چقدر ناچيز باشد با ابتکار بايد عمل کند،  ما بايد ارزش انسانی را  به اعتبار 

 ء انسانی را احياۀما انسانيم و  به ھمين اعتبار  می توانيم جامع.  کنيمءمان احيانمارکس بودنمان،  به اعتبار انسان بود

  .    سرنگون باد جمھوری اسالمی...... کنيم 

  

  

  

  

  

   

 


