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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٢ اکتوبر ١٠

  

  عرض تسليت به مردم ايران
  

با ديگر احزاب و سازمانھای  وقوع خواھد پيوست و يا مرتجعين مجاھدين خلقه آيا در ايران انقالب مردمی ب

 و حضور نظامی استعمار قدرت سياسی را از جمھوری لوژستيک -اری مادی مک ھمرتجع از آغوش استعمار و به

  !گرفت اسالمی خواھند

 چپ ايران تحتمردم ايران من جمله  ١٣۵٩ ]بھمن[دلوگذرد و در  بيشتر از شش دھه از مبارزات چپ ايران می

دست ه و قدرت سياسی را بسقوط داد  وقوع پيوست رژيم شاه راه  که در تھران بقيامیرھبری آخوند خمينی توسط 

ھمه تحت رھبری امام و واليت فقيه بر درفش ارتجاعی ) یدھقان(اشرف  چپی ھا به استثنای شير زن انقالبی .گرفت

  !ايران بوسه ھای أتشين زدند اسالمی

با شور در افغانستان   ايران با سرازير نمودن نشرات و کتابھايشۀارتجاعی تودرويزيونيستی و ياد دارم که حزب ه ب

 .کرد سرائی میه حيبار خمينی مدياران مرتجعش در در نمود ومسعود رجوی با و شعف از خمينی جالد تمجيد می

و فغان و ناله  مال نه بر مبنای ايدئولوژيک بل بر مبنای سليقه ھا خراب شد و چپی ھا با آه بعد از مدتی روابط چپ و

شان به اقدامات مسلحانه دست زدند که بعد از اندک   عدۀ ديگری پرداختند وگلهوه و کاز ھمتای اسالمی شان به ش

  !سرکوب گشتند زمانی توسط رژيم ماليان

اسالمی تحت اسم جنبش سبزدر   دوم انتخاب احمدی نژاد منحيث رئيس جمھوراعتراضاتی از جانب رقبایۀدر دور

مه در حمايت از جنبش ارتجاعی سبز به ميدان خيابانھا ريختند و اما ھ راه انداخته شد که مليونھا مردم دره ايران ب

بنيادی و راديکال در صحنه   لبيک به فراخوان جنبش سبز برای انقالب کردن و تغييراتۀبھانه بودند بلکه ب نيآمده

شکل ه  مردم بخيزش و ھمان بود که بودانقالبی محسوس  حاضر شدند و اما فقدان حزب انقالبی و رھبريت

مال ". . شدند صد ھا جوان يا با زندگی وداع کردند و يا در پشت ميله ھای زندان فرستاده رديد وفاشيستی سرکوب گ

کرد و اما توده ھای بدون رھبر  انقالب صادر می داد و  با ناز و اداء از فرانسه شعار می"عمر ايران مريم رجوی

  !شکيددادند و سر انجام ندای انقالب در سينه ھا خ سرگردان وبدون رھبر خون
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ريختند و اما نيرو ھای چپ و رھبران  خيابانھاه  قيمتی و سقوط نرخ اسعار، مردم بۀبھانه چند روز قبل باز ھم ب

  !اينبار ھم شعلۀ کمرنگ تحول دموکراتيک توده ھا خاموش گشت چپ در ميان شان حضور فزيکی نداشت و

ملبس اند و اما شور بختانه از ساحه و   انقالبیخوشبختانه چپ ايران تئوريسن ھای زيادی دارد که با انديشه ھای

 ابحار  ورایازونگذارده اند و تنھا به آن بسنده کرده اند که در خارج  عمل و طرف پراتيک ه دائره تئوريک گامی ب

ايران را به عقب بر  را در سطح جھانی مطرح نمايند که اينحرکت شان انقالب صادر کنند و خود شان" دوکتورين"

  !اندگرد می

با چنين راه و اًء اعتقادی دچار شده اند بن  تمام عيارۀچپ ايران به بحران ايئولوژيک مواجه گرديده و به استحال

  و بر پا کننده انقالب شوند و بدانجھت سازمان ارتجاعی مجاھدين خلق با ديگر توانند ناجی آزادی ملی روش نمی

جديد اختناق ووحشت در  دست خواھند گرفت و يک دورۀه بکمک امريکا قدرت سياسی را ه نيرو ھای ارتجاعی ب

  .ايران آغاز خواھد شد

  .کنم  میآرزومردم ايران تسليت عرض کرده صبر جميل برايشان ه ب
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