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 !مقابل خيزش انقالبی مردم ايران تقالی ضد انقالب سبز در
   
   

ھمزمان با شکل گيری يک انقالب عظيم ضد استبدادی، بر متن و برای  در ايران درست به موازات و
 انقالب، يک ضد انقالب ارتجاعی سبز نيز از ميان اليه ھای اسالم ميانه رو در حال تقال مقابله با اين

ضد  اھی مديای غربی و دولتھايشان، حمايت ژورناليسم نوکر و صفضد انقالبی که ھمر. ميباشد
اوضاع  به رسميت شناختن يک عنصر در. انقالبی و ضد کمونيست داخلی و جھانی را با خود دارد

ميتواند مخاطرات  فعلی يعنی خيزش انقالبی مردم و نديدن آن ديگری يعنی ھمين ضد انقالب سبز،
. مردم ايران در بر داشته باشد تی و انقالبی و سرنوشت آينده جامعه وبيشماری برای استراتژی کمونيس

حاضر به رسميت شناختن انقالب و  کارگری در اوضاع/ به باور من شاخص توانمندی کمونيستی
تالش برای عروج به قله آن و گرفتن رھبری  خيزش انقالبی و ضد استبدادی مردم ايران از يکسو و

. و در نطفه خفه کردن ضد انقالب مقابل آن ميباشد گرو زير نظر گرفتنجنبش، و در عين حال، در 
به ازای ھر . که اين ضد انقالب ھمين امروز به عقب رانده شود راه انقالب به شرطی ھموارتر ميشود

مردم داده ميشود بايد با دھھا شيوه و تاکتيک، ضد انقالب آن خيزش معين  تاکتيک و رھنمودی که به
 واقعيت اين است که در ھر انقالبی، بورژوازی و جنبشھا و احزاب وابسته به آن. بشود از صحنه بدر

بورژوازی رسما با  کنار نمی نشينند، فقط دل به سرکوب و خواباندن آن جنبش نمی بندند، بخشھايی از
ضد تمام . جنبش معينی شکل بدھد پذيرش واقعيت وجودی انقالب، تالش ميکند بر عليه آن به ايجاد يک

گلوله و باتوم مردم را زده اند، يک عده با  يک عده با. انقالبات عصر ما حاصل چنين روندی ھستند
قالب زدن آن، بالفاصله پاتن آن حرکت را در صحنه توليد  قاطی کردن خود در جمعيت و تالش بر ای

ب ضد سلطنتی مردم ميدانست که شعارھای هللا و اکبر حقنه شده به انقال ۵٧آيا کسی در سال . کرده اند
بامھا، اولين نطفه ھای شکل گيری يک ھيوال و يک ضد انقالب اسالمی خشن و  ايران در پشت
 امروز ھم. تمام اين عصر ميباشد؟ ضد انقالب اسالمی را به ھمين شيوه به مردم انداختند فاشيستی در

به آنھا  موسوی/  ھاشمیامروز امثال محسن سازگاراھا که باند. ھمين استراتژی را دنبال ميکنند
فرابخوانند ھمين پروژه را دنبال  ماموريت داده از صدای آمريکا مردم را به جنبش هللا و اکبر در شبھا

دادند، سپاه و کميته و اوين را برپا و خون مردم  ھمان کسانی که ضد انقالب اسالمی را شکل. ميکنند
ارندگانش خفه کردند، ھمان افراد،  در خون برپادآزاديخواھانه را را ريختند و يک انقالب ضد سلطنتی

بار در مقابل اين خيزش انقالبی جديد در حال شکل دادن به يک ھيوالی ضد  ھمان پرسناژھا اين
آنھا در  بانگھای هللا و اکبر امروز اينھا، صدای سفير گلوله ھای مرگ در زندانھای. ديگرند انقالبی

کمونيستھا و انقالبيون   که بار ديگر به سينه ھای کارگران،گلوله ھايی. فردای چنين اوضاعی است
اين مبناست که يک بخشی از  شکل گيری ضد انقالبات در ھمه کشورھا بر. قرار است شليک بشود
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انقالبيترين عنصر طبقه خود را شکل بدھد و  صف دشمن به استقبال انقالب می آيد تا از درون آن ضد
بخشی از بورژوازی در ھمه انقالبات . و جامعه بگذارد قابل طبقه خودبه مثابه تحفه جديد سرکوب، م
رسميت شناختن بی اثر بودن سرکوب تاکنونی بخش ديگر، در مواجھه  از اين طريق تالش ميکند با به

پايه . بديل پيچيده تر سياسی و اجتماعی را برای مھار و سرکوب مردم خلق کند زنده با انقالب، يک
مجريانشان   انقالب اسالمی را ھمان شعارھا ی هللا و اکبر پشت بامھا و عامالن وگيری ضد ھای شکل

اسالمی و متحجر /ملی ريختند که يک سرشان در مساجد و سر ديگرشان در بی بی سی و اپوزيسيون
حرکات مردم در دوره ھای متالطم  بورژوازی ھم مثل کمونيستھا روی شعارھا و نحوه رفتار و. بود

در آکادميھای مدرن پليس در غرب . ميکنند  من فکر ميکنم بعضا حتی بيشتر از ما کار.کار ميکند
اعتراضاتی کار و تحليل ميکنند تا پادتن آن را برای  روی آناتومی شعارھای مردم در جريان چنين

که توليد " انقالب مخملی"تز و تئوری . توليد کنند" با شورش مقابله"نيروھای به قول خودشان 
غرب، سازمان سيا و ساير موسسات ضد کارگری و ضد کمونيستی  نه ھای نظريه پردازیکارخا

انقالبی است که بر مبنای پذيرش مقبوليت انقالب، منتھی انقالب  عصر ماست اساسا يک جنبش ضد
آقای داريوش . شده از باال در دھه ھای اخير به بازار سياست آورده شده است  و سازماندھی مھار شده
خود جزو خيل گسيل شدگان اطالعاتی چند سال اخير و برای جور کردن بساط مقابله با   کهسجادی
برپايی  در چنين روزھايی در خارج کشورميباشد، به ميرحسين موسوی توصيه ميکند که به جای مردم

خمينی برود و آنجا  تظاھرات در خيابان، برای پيشبرد استراتژی خود به رسم جنبش مذھبی به قبر
منظور ايشان با اين زبان (  نند مراجع مذھبی بست بنشيند چرا که به عقيده ايشان يک عده حرامما

. استفاده کنند و اوضاع از کنترل خارج بشود از اين تاکتيک ممکن است) لمپنی حوزه علميه، مردمند
افيای انقالب اسالمی و مشارکت و باند سازماندھی شده م اما ميرحسين موسوی و رھبری مجاھدين

حسين موسوی ضمن منتشر کردن اطالعيه ديشب  ! به خيابان برود ھاشمی ميدانند که موسوی بايد
از نظام جمھوری اسالمی و قانون اساسی آن در عين حال ماموريت داده  خود مبنی بر اعالم حمايت

 ی وی برایانداختن جنگ روانی چنين وانمود کنند که عليرغم رد کردن تقاضای قانون است تا با راه
ميداند که در خيابان  ايشان. راھپيمايی، ايشان پايش را از قانون فراتر گذاشته و راھپيمايی خواھد کرد

در خيابانھا و تعرضات مردم، با  به ھمين خاطر تالش ميکنند با حضور! اين ضد انقالب پيروز ميشود
البی مردم را عوض و دست سکنات خيزش انق رنگ و" رھبر"ساخته و پرداخته کردن وی به عنوان 

کارگران سوسياليست و کمونيست، قطب چپ و  کاری کنند و کاری کنند که ابتکار عمل به دست
يادشان . اينھا طراحان ضد انقالب اسالمی اين عصرند ھر چه باشد. کارگری جامعه نيفتد/کمونيستی

 سوسياليست نفت در ابتکار عمل را از دست کارگران پيشتاز و ھست چگونه با تاسوعا عاشورا
مردم را به سراشيبی انداخته و سپس به شکل خونينی کوبيدند و شکست  آوردند، انقالب ضد سلطنتی

کار و حرفه شان اين . استاد به شکست کشاندن انقالبند! شکل دادن به ضد انقالبند اينھا استاد. دادند
 برای ھمين غرب در تمام. شودمقبوليتشان برای بورژوازی غرب نيز از ھمين جا ناشی مي است و

پشت  طول اين مدت، تمايل نداشت صريحا پشت رضا پھلوی رفته و روی آن سرمايه گذاری کند، اما
   !آخوند در باالترين ارگان اين نظام رفته و نقشه را دوباره دستش داده اند

عارھای عوضی کاشتن نطفه ضد انقالب و مقابله با خيزش مردم دادن ش يکی از مھمترين ابزارھای
يکی از مھمترين ابزار رھبری و ھم ابزار مقابله در جريان تالطم ھای انقالبی  شعار. دست مردم است

 مردم ممکن است. شعار فشرده ترين عصاره بيان خط و استراتژی، افق و چشم انداز است .است
اما آن نوع . است تالطمو بيان در دوره " ابراز وجود سياسی"اين ھم نوعی . بريزند بانکھا را بشکنند

شعار هللا و اکبر شيشه بانکھا را  مردم اگر با. مستقيمی که ميزان الحراره است شعاری است که ميدھند
جامعه نخواھد شد تا اينکه با شعار حکومت مذھبی  بشکنند و پادگان خلع سالح کنند، ھيچ چيزی نصيب

شعار ھر جنبشی نشان ميدھد چه !  برونداساسی را بزنند و نميخواھيم در يک حلقه کوچکتری ضربه
در دوره انقالبی نميشود برای مردم کتاب خواند و . عروج داده است کسی رھبری خود را به قله جنبش

رھبران عملی و آژيتاتورھھای انقالب در خيابان و با شعار و با حرکات مردم  .کالس آموزشی گذاشت
 رار اينکه ميخواھند تن اين جنبش رنگ سبز سيدیاص. ميکنند آن خيزش به کدام سمت برود تعيين
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خودشان و  اينھا مقدمات شکست دادن مردم روبروی. بکنند يک اصرار سياسی و استراتژيک ميباشد
    . در خيابان ميباشد

ادعا ميکنند که مردم برای ابراز اعتراض خودشان و حفاظ امنيتی شال سبز  لذا اينکه االن عده ايی
  و اکبر ميدھند، استداللی به غايت ضعيف و غير عقالنی و راستش برای گمراهشعار هللا ميپوشند و

تھران    من ادعا ميکنم مردم. ۵٧درست مانند انقالب . من ادعا ميکنم برعکس است. کردن مردم است
ن هللا و اکبر از خانه بيرو مردم برای شعار. ديروز و امروز برای گفتن شعار هللا و اکبر کشته نشده اند

شعار معيشت، منزلت حق مسلم ماست را  اين مردم ھمان مردمی ھستند که ھمين چندی پيش. نميزنند
اين ھمان مردمی ! شصت و ھفت چی شد را داده اند اين ھمان مردمی ھستند که شعار موسوی! داده اند

ھبی استفاده کردند و شعار حکومت مذ" فرصت"اينھا از  ھستند که با سرکوب بسيار خفيفتر از
کجا رفتند آن شعارھا؟ چرا ھزاران نفر ديروز شعار ھيھات . دادند نميخوايم نميخوايم را در آرياشھر

ھزاران زن و دختر ديروز در فاطمی شعار نصر و من هللا ميدادند؟ هللا و اکبر  من ذله ميدادند؟ چرا
بدھند  د و شعار هللا و اکبرچه کسی از کجا سازماندھی کرد که ديروز عده ايی پشت بامھا برون ميدادند؟

را تکرار و به مردم  و بی بی سی و دويچه وله، صدای آمريکا و راديو فردا و سايت گويا ھيجانزده آن 
سازگارا دربيفتد برای اينکه اثبات  بقبوالنند که چنين کنند؟ چرا آقای سحرخيز اصرار دارد که با محسن

حتما ساعت نه " دوره امام"نيست، بل به رسم  نيم شبکند ساعت دادن شعار هللا و اکبر ساعت ده و 
 بيش از ھفتاد درصدش بيخداست؟  اند؟ آنھم در مملکتی که شب است؟ اتفاقی است؟ مردم راه گم کرده

اينھا تالشھای سازمانيافته يک ضد ! ھرگز. است؟ اينھا شعار مردم نيست کاريکاتور امام زمان کشيده
 حال گيريم که بر فرض محال اين استدالل را از صف مقابل قبول .تلطيف شده است انقالب اسالمی

 آن جوانی که در ولی عصر تظاھرات کرده، اين شعارھا را داده است تا کمتر کتکش بزنند، کرديم که
مالزی چرا؟ به  در شھر کلن و در لندن چرا شال سبز ميپوشند و ھمين شعارھا را ميدھند؟ در ژاپن و

شکاف موجود استفاد  اين مردم نيستند که دارند تحت پوشش اين شعارھا از. نظر من بر عکس است
رفتار ھمه جنبشھای ضد  چنين ارزيابی نه فقط ساده لوحی محض است، بل از قواعد. ميکنند

به باور من بر عکس . چيزی نميداند کمونيستی، ضد کارگری و ضد انقالبی در دوره ھای انقالبی ھيچ
استفاده ميکند، از خيزش انقالبی مردم  ت که دارد از فرصت حضور مردماين ضد انقالب اس. است

اين ضد انقالب سبز است که ! کند، نو کند، آبديت کند استفاده ميکند تا ضد انقالب اسالمی را فرمت
شخصا ھيچ يک از اين شعارھا و اعمال و . خود را شکل ميدھد خود را قاطی صف ميکند و نطفه ھای

نه زير بار ھيچ تئوری برای پذيرش آن ميروم، نه از کنار القيدی . ميپذيرم ه اسم مردمرفتارھا را نه ب
 چرا که اولين اصل دفاع از حقانيت اعتراض مردم ھمين. ميگذرم" فعال اتحاد"در پوشش  و بيتفاوتی

ی يک جنبش . مال مردم نبود۵٧شعار استقالل، آزادی، جمھوری اسالمی ھم در انقالب . نپذيرفتن است
و سلطنت  يک جنبشی از يک روز معينی شعار مرگ بر شاه. اين را به اعتراض مردم انداخت

از يک عاشورا ! داد نميخواھيم را از دست مردم گرفت، پالکاردھا را عوض کرد و هللا و اکبر دستشان
بر شد، به جای آن عزاداری،  تاسوعای معينی ابتکار عمل از دست کارگر سوسياليست نفت در آورده

راس آن نھضت ضد سلطنتی و ضد  سر و سينه زدن و مسجد عالمت قالب شدن يک ضد انقالب بر
برای فھم اينکه چرا شعار . کردم برعکس است لذا معادله به باور من ھمانگونه که تاکيد. استبدادی شد

 آنکه سراغ دارد شال گردن سبز گردن مردم بيندازد قبل از هللا واکبر داده ميشود و يک جنبشی اصرار
نيروی سازمانيافته ايی رفت که اينھا ھمه عالئم تالشھايش برای شکل  مردم برويم بايد به سراغ آن

اينھا عالئم وجود يک . انقالب سبز و سيدی بر متن اعتراض و انقالب مردم است دادن به يک ضد
 معه ايران تالشخط، يک استراتژی در صحنه است که دارد ھمزمان با چپ و کمونيسم جا جنبش، يک

و از   بکشاند  ميکند رھبری اين اعتراض و خشم برحق را قالب بزند، مھار کند، آن را به مسير ديگری
تالش و تبانی آشکار  اين. مردم اعتراض خودشان را ميکنند. درون آن نيروی ضد آن را شکل بدھد

 سيدی به جنبش سبز اسالمی و بخشھايی از راست پرو غرب است که رنگ/بخشی از جنبش ملی
قطع دارد به حقيقت بی تاثير  استفاده ميکنند بطور" فرصت"ردم از اين آن کسی که ميگويد م. ميزند

مردم داده است اصال به اين نحو  بودن نقش خودش اذعان ميکند واال آن کسی که شال سبز دست
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وسوی قرار است ھمان هللا واکبر م! ميگيرم ميگويد دارم جلو جنبش را. برخورد و استدالل نميکند
دارند ضد . دارند با نصر من هللا جنبش مھار ميکنند. ميکند کاری را بکند که باتوم و گلوله احمدی

جلو ابراز وجود زن و کارگر و سوسياليست و سکوالريست آن جامعه . ميدھند انقالب نوينی را شکل
 ميگويد داشتن رنگ سبز.  بشويداطالعيه ديروز ميرحسين موسوی را بخوانيد تا متوجه .را ميگيرند

اين  تاکيدی بر مذھبی بودن اين جنبش است و دادن شعار هللا و اکبر تضمين آن برای اينکه از
انقالب اسالمی،  گزارش ژيال بنی يعقوب را بخوانيد تا متوجه شويد مجاھدين. چھارچوب خارج نشود

ميکنند تماما شعارھای  گونه تالشموسوی چ/جبھه مشارکت و نيروھای سازماندھی شده باند ھاشمی
تظاھراتی که به جای مشت گره شده اش بر  اينھا ميدانند که. خود را روی اين تظاھراتھا تحميل کنند
مسير خود به شعار مرگ بر اين حکومت مذھبی نميرسد يا  سر ميزند و شعار هللا و اکبر ميدھد در ته

ن مردم ھمين چندی قبل ميگفتند نشان کرده ايم نفری ده تا اينھا ميدانند اي .دير ميرسد يا متوقفش ميکنند
بيتفاوت  اشتباه محض است ھر آئينه به وجود اين استراتژی در صحنه. قرآن آتش بزنيم! بکشيم آخوند

انقالبی که از قدرت عقل  به اعتقاد من ميان خوش بينی عميق کمونيستی و! باشيم، بيخيال باشيم و غيره
اعتقاد ميان اينکه در ھر انقالبی چپھا   و وقوف به اوضاع برمی آيد، تا بيخيالی وو نظر و احاطه کامل

اينطوری نيست که تا مردم . از اوضاع تفاوت ھست پيروزند چون خيابان سنتن مال ماست و بيخبری
! از سوی رھبران کمونيست، شعار زنده باد سوسياليسم ميدھند به خيابان آمدند فوری بدون ھيچ زحمتی

تالطم انقالبی خود صحنه يک جنگ سخت و خونين . بلند ميکنند بری کمونيستی را روی دسترھ
اگر ما يک کانال . تازه به باور من برای کمونيستھا دشوارتر است .برای گرفتن رھبری است

ده کانال ماھواره دارند، دھھا سايت دارند، احمدی را دارند، موسوی را دارند،  تلويزيونی داريم آنھا
را  خامنه ايی و گردون براون و اوباما و اکثريت و توده و دمکرات و ناسيوناليست و غيره اشمی وھ

را خود بورژوازی  پس چرا بيش از نيم قرن که از انقالب اکتبر ميگذرد مھندسی اين انقالب. ھم دارند
ذابيت لنين گفت تمام ج جزو يکی از شگفتيھای جامعه شناسی قرن گذشته ميداند؟ چرا منصور حکمت

ثانيه ھای تسخير کاخ زمستانی برای  اين بود که يک ناممکنی را ممکن کرد؟ دقيقه به دقيقه، تا آخرين
ھمانقدر که ما تالش ميکنيم بقيه ھم ساکت نمی نشينند  .امروز ھم ھمين است. تثبيت رھبری خود جنگيد

ور تا بحال در سفارتھای رژيم توده ايی در خارج کش. ھورا بکشند برای سفير گلوله ھای حکومتشان
ھرگونه تظاھراتی را در خارج کشور ضمن گزارش کردن به اطالعات به دليل  رفت و آمد داشت و
االن خودش تظاھرات سازمان ميدھد و شعارھا و شالھای يکرنگ دست . رد ميکرد تبری از خشونت،

 ن موسوی که خودش و دولتشمير حسي. تا از اين طريق به نظام و طبقه اش خدمت کند مردم ميدھد
تعرض مردم  ! با سرود فدايی تبليغات ميکند  خواننده سرود سر اومد زمستون را در خونش خفه کردند

تجديد آرايش و سازمان  در ھر سطحی آرايش سياسی صف دشمن را به ھم ميريزد و آنھا را وادار به
االن آن نيرويی که . تن ميکند  بهبخش وسيعی از صف دشمن در شرايط انقالب لباس انقالبی. ميکند

ميزند که اين جنگ ما نيست، حسابش پاک  خيزش انقالبی را مطلقا به رسميت نميشناسد و دم از اين
نه ميتواند . اين منزه طلبی حتی نگاه ھم نميکنند چون مردم به. بلکل از صحنه خارج خواھد شد. است

شود و نه در خارج قادر است يک تظاھرات و يا وارد گفتگو  در باره تحرک مردم در داخل با آنھا
چون مردم نميتوانند با شعارمرگ بر . اينھا مرده ھای متحرک سياسی اند .آکسيون انقالبی سازمان بدھد

 شوند، به خيابان بيايند تا اين فوکوليھای نوزاد قدرت سياسی قدم رنجه کرده از آن ارزش اضافه بلند
اين طرف و  مردم به ميدان می آيند، به.  مردم و طبقه کارگر استانقالب خودش مدرسه. دفاع کنند

بشود و آن جنبش را  آنطرف کشيده ميشوند تا يک رھبری باالخره در جدال برای گرفتن رھبری پيروز
خودشان را تئوريزه کرده  کسانی که ادعا ميکنند اين جنگ ما نيست، بی عرضگی. به مقصد برساند

. تکليف اين جريانات روشن است. است يادمان نرفته! گ خودشان چگونه بودما که ديده ايم جن. اند
عاری سياسی، آن استراتژی اجتماعی و کالن و قابل برد  اما در مقابل اين بی. اينھا اصال حساب نيستند

بورژوايی ضمن برسميت شناختن مکانيسمھايی که خود جامعه برای  است که مانند جنبشھای ريشه دار
از جمله انقالب، مکانيسمھای مقابل را ھم به رسميت بشناسد و از صحنه  ش بدست ميدھد وتغيير خود
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باالخره رھبری ميخواھند، نه کسانی که جلو تظاھرات پريده و خودشان پالکارد کس  مردم. بدر کند
   !را بلند کرده اند و حتی از شوق و ھيجان حواسشان ھم نيست ديگری

اين ھمه درايت در حزب کمونيست . طرز فکر و عمل دوری ميکنيم خوشبختانه ما از اين ھر دو
. ھمه جانبه جمع ھست که از اين پاندول دوگانه دوری مطلق داشته باشد کارگری و اين ھمه ھوشمندی

اين مختص . نشسته و نظاره گر آمدن مردم به صحنه است. طرف ما ھم ببو نيست ما می بينيم که
جدا   االن اين فقط ما نيستيم که اين مسئله را زير نظر داشته سعی در.ريشه اجتماعی است احزابی با

راست پرو  بخشھايی از جنبش. کردن صف مردم و حفظ استقالل آن از حاکميت و جناحھايش دارد
در آنھا انشقاق  به ھمين خاطر. غرب نيز به ابراز وجود سبز به خاطر منفعت خودش نه گفته است

آنجلس که در آن دو  انه ھای سلطنت طلب با پخش گزارش تظاھرات لسديروز رس. ايجاد شده است
اعالم ميکردند پيروزی با ما بود،  ھزار نفر به خيابان آمده بودند شاخصترين تبليغشان اين بود که

مقابل عالمت آنھا پرچم شير و خورشيد خود  در. نگذاشتيم معرف تظاھرات ما پرچم و شال سبز باشد
با تمام نارسايئھای فکری در فھم واقعيت اين يک قلم را  ه اين معناست که اين جنبشاين ب! را گذاشتيم

دارند يک جنبشی را رنگ سياسی معينی ميزنند ! شال گردن نيست تشخيص داده است که اين فقط يک
در . در داخل بتوانند آن را توجيه کنند، در خارج کشور دستشان رو ھست و به اعتقاد من حتی اگر

 در خارج. نيروھای ضد انقالبی کارکشته زير اين شالھا و مقنعه ھای سبز پنھان شده اند شورخارج ک
سازمان اطالعات و  کشور االن دو سال و اندی است که توده ايھا و اکثريتيھا ميھمان و پذيرای افراد

ين روزھايی برای چن. نياورده اند بيخودی گنجی و مھاجرانی و بقيه را به خارج. سران حاکميت ھستند
فراری بيچاره ايی که از دست اين حکومت و قوانين  وگرنه کدام پناھنده. آدم به خارج اعزام کرده اند

و لندن و کلن اول افتخار کند که به موسوی رای داده، بعدا ھم  اسالمی اش گريخته می آيد در کپنھاگ
شعار بدھد موسوی مبارز ! دتظاھرات رفته شعار درود بر موسوی سر بدھ با شال و روسری سبز به

) آدم چندشش ميگيرد به رئيس دولت صد ھزار اعدام اينطوری درود بفرستند(  !رای مرا پس بگير
شخصا زير بار ! موسوی که در دوران صدارتشان در ھمين خارج آدم سر بريده اند ھمين ھاشمی و

انقالب   است، عين کاری که بااين يک پروژه کار شده و سرمايه گذاری شده. تحليلھايی نميروم چنين
و اطالعاتيھای  در خارج کشور مرکز ھدايت اين ضد انقالب سبز در دست توده و اکثريت.  کردند۵٧

فعالين حقوق کارگری و  به نظر من اشتباه محض سياسی است که چپھا، انقالبيون،. دو خردادی است
بشود، به نفع چپ و انقالب   قاطیاگر صف. مدافع زندانی سياسی صف خودش را با آنھا قاطی کند

حاال در اين "ھيچگونه وحدت، اتحاد عمل،  ما زير بار. به نفع ضد انقالب تمام ميشود. تمام نميشود
با طرفداران موسوی و اکثريت و توده ايھا و ! نميرويم با شال سبز" اوضاع فقط سرنگونی مھم است

د نميکنيم، بل بر عليه سياست آنھا، بر عليه تحرکات نه فقط اتحا. نميرويم پادوھای حرفه ايی اين نظام
حکومت  ميدانيم اولين صف اعداميان. اينھا را ميشناسيم. ميدھيم، نقد ميکنيم، افشاگری ميکنيم آنھا شعار

طرفدارنش و نه جای  خارج کشور نه جای احمدی نژاد و. اينھا کمونيستھا، مبارزين و انقالبيون ھستند
نميخواھيم و با ھيچ جناحی آبمان  ما کل حاکميت اسالمی را! دارانشان ميباشدموسوی و طرف/ ھاشمی

به قول . با دشمنان مردم به ھم نميريزيم ھم صف را" شرايط امروز"به بھانه . در يک جوی نميرود
من ھفت تير گذاشته بود نميتوانستم حرفم را بزنم،  منصور حکمت مردم بعدا خواھند گفت روی شقيقه

و حرفت را نزدی؟ به باور من ضمانت موج برگشت حتی  اد بودی چرا زير بارش رفتیتو که آز
ايستاده اند اين است که ھم امروز يک عده سفت و سخت پايشان را در  آنھايی که اشتباھی در آن صف

  !اين ضد انقالب سبز نه بگويند يک کفش کنند و به
قالبيون و فعالين سياسی به حزب کمونيست که ھمه چپھای منفرد، انبه نظر من االن وقت آن ھست 

در مقابله با صف دشمن کمپ . اين حزب را قوی کنند. اين حزب ھمراه شوند با. کارگری بپيوندند
سرکوب  تا با ھم نگذاريم مبارزه برحق مردم ايران را يا. عدالت و انقالب را تقويت کنند آزاديخواھی،

  . کننددوباره تجديد سازمان" لفمخا"کنند، يا بر عليه آن خود را به اسم 
  


