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 Political  سياسی 

  
  سعيد صالحی نيا : از

   ٢٠٠٩ ژوئن ١٨

  قطب بندی انقالب و ضد انقالب
  مديای آمريکا اينروزھا چه می گويد؟ 

اجراتالش دا. مديای آمريکا اينروزھا پر است از اخبار ايران ه م د ک اتی ،رند به مردم بقبوالنن ر سر تقلب انتخاب  جنگ ب

م است" عيال"موسوی و . است د رسما. را نشان می دھند که دستشان در دست ھ ا و ًدارن ا اوبام ه اينھ د ک غ می کنن  تبلي

ن صادر می در تلويزيون ظاھر می شود و نظر از خودشا" تحليل گر ايرانی و آمريکائی"مرتب ! ميشل اوبامای ايرانند

  . آنورتر ھم نمی روند" تقلب انتخاباتی "کنند که از دور و بر 

د و  سور کنن اع از موسوی"تظاھرات ايرانيھا در آمريکا را ھم سعی می کنند سان رم و دف رای رف سل جوان ب ارزه ن " مب

  . نشان دھند

شان فقط رفته بود به سبز يوربينھادست سی ان ان و فاکس ده در تظاھرات ما در واشنگتن دی سی خبرنگاران دوربين ب

تم توضبا آنھا مصاحبه می کردند تا اينکه باالخره م. پوشان حامی موسوی رفتم و خواس ا ين جلويشان را گ د چرا ب ح دھن

  سرنگونی طلبان رژيم مصاحبه نمی کنند؟ 

  " دستور نداريم:"خبرنگار سی ان ان گفت

رد و من  م را  دقيق١٠خبرنگار فاکس قبول به مصاحبه ک ی رژي رای سرنگونی انقالب ردم ب ران و تالش م ه وضعيت اي

م مصاحبه را پخش نکرد. توضبح دادم و نقاب از چھره موسوی و کليت حکومت برداشتم ين خبرنگار ھ ا ھم امال. ام ً ک

  . مشخص است که اينھا تا مردم ايران تکليف رژيم اسالمی را يکسره نکنند، ھمينطور عمل خواھند کرد

روز  ی از دي ه ای ب١٧يعن رد برنام ون سی ان ان شروع ک ن، تلويزي ام ه  ژوئ الب "ن د انق اد بياوري ن " .  را٥٧بي در اي

  ! برنامه به مردم ياد آوری کرد که انقالب يعنی گروگانگيری آمريکائی ھا

  ! حکومت اسرائيل ھم پا ميان گذاشت

ر ل بعد از سکوتی معنی دار ابتدا اعاليحکومت ارتجاعی و جانی اسرائ شان بھت ژاد تثبيت شود براي م کرد اگر احمدی ن

  ! شانيزودی می روند به خانه ھاه و مردم ب" در ايران انقالبی نيست"است و بعدش از قول موساد اعالم کردند 

شان ! اينھم بيش از ھر چيز آرزوی اينھاست برای مردم ايران ه جنايات اينکه حکومت اسالمی در ايران بماند تا اينھا ھم ب

  ! دامه دھندا

  آخرين تاکتيکھای رژيم اسالمی 
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د. رژيم اسالمی سياست دفع الوقت را ادامه می دھد ردم را خسته کن د م ه وضعيتش . می خواھ د ک شان دھ د ن می خواھ

ت. عادی است ه روسيه فرس ژاد را ب ين بحراناحمدی ن سا. اده در ھم ه م يس ه لش عادی است و او بيانگار ک وان رئ عن

  ! جمھور رژيم دارد کار عاديش را می کند

  .  کروبی در حال ترمز کردن و منحرف کردن مردم ھستند-باند موسوی

  ! از مردم می خواھند ھمين جمعه در نماز جمعه شرکت کنند. مردم را به تکايا و مساجد فرا می خوانند

در نماز جمعه مردم را به . کروبی و خامنه ای باشد–موسوی اين قرار است آخر خط الند ! قرار است خامنه ای ھم بيايد

  "! عناصر شورشگر"وحدت بخوانند بر عليه 

شوند، از )  ژوئن١٨(امروز ه جمع ن ه در توپخان ا ک ه آنھ ه جمع شوند و گفت ردم خواسته در توپخان ھم باند موسوی از م

  . حاميان موسوی نيستند

ه و . ژيم از ضد رژيماين يعنی جنگ روانی برای جداسازی حامی ر برای اينکه مخالفين کليت رژيم را شناسائی و ايزول

ه. سرکوب کنند د مخالف صورت گرفت ا توافق بان ا ب د موسوی حتم امال مشترک و . اين حرکت بان ين حرکت ک ن اول اي

  ! برنامه ريزی شده حکومت برای خواباندن اعتراض مليونی مردمست

  .  خطر کرده و جناح ھايش دارند در مقابل مردم خود را بازسازی می کننداحساس. رژيم دارد خودش را می بندد

  : حزب و مردم در سمت ديگر

دان آزادی داده است ائی در مي رد ھم ران فراخوان گ ارگری اي دی و .حزب کمونيست ک ه مرز بن دم مھمی است ک ن ق اي

ور از موس د کردعب ر خواھ ن جن. وی را واضح ت د باي ان باي ا موسوی و ه بش موجود در خياب يفش را ب طور قطع تکل

  . باندش مشخص کند و اعالم کند که طرفدار اصالح رژيم نيست و حکومت اسالمی نمی خواھد

د در . امروز روز بزرگی است ده ان ردم نيام ه م رد ک اری زد و شجاعانه اعالم ک ه کن وا ب ام ق ا تم ابرھای توھم را بايد ب

  . نمی خواھندمردم حکومت اسالمی . خيابان برای موسوی

م . قطب سرنگونی انقالبی به رھبری حزب کمونيست کارگری ايران، تشکيل شده مردم تا ھمينجا ھم چنان تکانی به رژي

  . د ماندھداده اند که ھرگز رژيم چند روز پيش نخوا

ه اميد اينست که با تکيه بر تجارب گذشته و رھبری حزب، مردم اين پيچ مھم را ھم عبور کنند و انقالب  ا صالبت ادام ب

  . بايد

  ! زنده باد انقالب، جشن پيروزی مردم

  ! سرنگون باد رژيم اسالمی

  ! زنده باد حزب کمونيست کارگری ايران

 ===============================  

  : منابع

   ١٣ ٨٨ خرداد ٢٧پيام حميد تقوائی به مردم انقالبی ايران از کانال جديد در تاريخ 

http://www.rowzane.com/0000-2009/e-m06/17-payam-hamid.htm   

  در ميدان توپخانه )  خرداد٢٨(درخواست باند موسوی به تظاھرات امروز

http://www.kalemeh.ir/vdcg.u9yrak9uxpr4a.txt   

  رود  ايران به طرف انقالب نمی: موساد

http://www.dw-world.de/popups/popup_printcontent/0,,4399055,00.html   


