
  ! البد شکار نهنگ ... هنگامی که رفقای ما دون قرمز ما قورباغه را زين کرده وميخواهند به دريا بزنند 

در رابطه با اعتراضات مردم  به بهانه تقلب در انتخابات دوره دهم در ايران ؛ عده ای از رفقای فعال در تشکل های حمايتی ازجنبش 
و ربطی به ! نتشر نموده اند که گويا حرکتهای اعتراضی انجا م گرفته در ايران ارتجاعی است کارگران ايران ، در خارج  ؛ بيانيه ای م

سعی ميکنم تا حد امکان  ) ....  تيتر و عنوان نوشته رفقا ( با اين عنوان که طغيان سبز ها يک جنبش ارتجاعی است  ! کارگران ايران ندارد 
پيش تر ؛ هنگامی که مسئله انتخابات و در گيری های  خيابانی داغ تر از اکنون در جريان اين  مطلب را ميخوا ستم کمی . به آن بپردازم 

اميدوارم در هر صورت .  چند روزی طول کشيد ...  بود و رفقا ی عزيز فعال در اين رابطه اين موضع را گرفته بودند ؛ بنويسم ، ولی 
قبل از شروع ...  باشد برای تبا د ل انديشه  و مفيد برای راه کارهائی  يا  عملی بتواند در برآمد های ديگر جنبش که در راه است زمينه ای 

به ارائه مطلب ؛ سنگ بنا وا سکلت بحث را تيتر وار بر ميشمارم  تا موضوع برايمان روشن وشفاف تر باشد ؛ و تا حد ممکن  از        
هدف من ا قناع  . بر طرف نمائيم ) اگر انجام گرفت ( را ، در بحث های آتی  اميد وارم هر نوع عد م تفاهم . آشفته گوئی پرهيزنموده باشم 

والبته اگر به توافق نظری برسيم کما اينکه در بسيار ی موارد با هم توافق کامل داريم ؛  بسيار د لپسند  ( ويا عوض نمودن نظر کسی نيست 
تا ما اگر حرفی برای گفتن داريم ، بتوانيم بد ين وسيله )  گر خواهد بود وخوب است ؛ بيش و پيش از هر مسئله ای  به نفع جنبش طبقه کار 

پيشا پيش ميخواهم عرض کنم هر نوع بی اد بی     . با فعا لين جنبش  های آزادی خواهانه و خود جنبش طبقه  کارگر  در ميان بگذاريم  
و هيچ گاه  قصد بی اد بی ندارم  واز همه اين موضوعات گذشته    احتما لی  و کالم نا د رست و يا سوء تفاهم رابرای خود م نگه ميدارم 

.                              .                                                                         دوست دارم ... تک تکتان را باال تر از احترام و
                                     

يعنی هر نوع حرکت وتغييرات  .  کنونی از تاريخ جامعه بشری را که درآن زندگی ميکنيم ؛ دوران گذار به سوسياليزم ميدانم  دوران– 1
  با منافع تاريخی ، طبقاتی وسياسی و .... طبقه کارگر ( يعنی آنانی که از طريق   فقطاجتماعی را ، ازهر نوع رفورم گرفته تا انقالب 
 زندگی مينمايند ) ميتوان سنجيد ومحک زد .                                                                             نيروی کار جسمی و فکری فروش

              .                             تا ريخی مرتجعند - ساير اقشار و طبقات اجتماعی به لحا ظ  طبقا تی 

ام  رژيم جمهوری اسالمی از رهبر گرفته تا باغبان دم در وزارت اطالعا تش ؛ از استحاله چی درون نظام  تار و پود وسيستم و نظ – 2
تا انواع رفورميست ... ومليجک های  بيرون نظام مانند اکثزيت وانواع حزب توده و وانواع جمهوری خواه و بادمجان دور قاپ چين و 

مستقيمآ ويا غير مستقيم  با اين رژيم همکار ی مينما يد و در خدمت اين دستگاه قرون يعنی هر آنکس که به نوعی و صورتی ...هايش  
.                      .                                   مرتجع ؛ ضد مردمی و عليه  طبقه کارگر و زحمتکشا ن ايران  ميباشد ... وسطائی است 

                                                                                                     

 در تقابل با اين رژيم  توتا ليتر  متعلق به عصر شبانی و غار نشينی بشر اوليه ؛ ابعا د حرکت های اعتراضی  ؛ متناسب و هماهنگ با – 3
 طی سا ليان حکومت فاشيستی اسالمی تاحد ممکن  عليه اين تضاد های در هم تنيد ه اجتماعی  و خشم فرو خورد ه توده ها ی به جان آمد ه 

و سخنی ازامکان گرفتن مجوز هيچ نوع اعتراض به شرايط زيست در ايران از اين رژيم  نميتواند در ميان  باشد ؛ حتی برای . رژيم است 
خسروی و جريا نا ت  استحاله چی ديگر مراجعه خودی های خودشان  ؛ وهر نوع تصور در اين رابطه بايد به دکان آقا يا ن نگهدار و امير 

.                                               .                                                                                                          نمود 
                 

برای .... ميتوا ن موردی را سراغ گرفت که حاکمان و رژيم های توتا ليتر ؛ شاهان و امامان و   در هيچ زمان از تاريخ جامعه بشری ن--4
لشکر کشی ها وکشور گشائی ها ومبارزات  و جنگها . رضای خدا از دستگاه حکومت و منافع طبقاتی شان به آسانی صرف نظر کرده باشند 

....                                                                  ری دارد از اين موضوع و کشتار ها و قتل عام ها در تاريخ نمونه های بی شما  

                                            .  تاريخ جامعه بشری تاريخ مبارزات طبقاتی است  

ت ، ولی تعيين موقعيت ا ين نقطه نسبت به  نقا ط    و  د ر يک دستگا ه ريا ضی  نقطه ای را شا يد بتوا ن معين نمود و د ر نظر گرف – 5 
پا را متر ها ی ديگر در دستگا ه های رياضی گوناگونی که بصورتی مرتب در حال تغير و نوسان و دگرگونی اند ؛  دقت نظربيشتری الزم 

سائل سياسی به علت وجود حيله گری ها و  دا رد ؛ شبيه به اين پد يد ه  در را بطه با مسا ئل اجتماعی  ، مخصوصآ ؛ و در رابطه با م
بمراتب ... شارالتا ن بازی ها ی سيا سی و توطئه گری ها ی از قبل طراحی شد ه وآما د ه ؛ و ما فيای پول وقد رت برای پول و ثروت  

تغييرات گونا گون وکنش و واکنش بسيا ر پيچيد ه تر است و دائمآ  همه پا را متر ها و دستگا ه ها نسبت به هم ؛ ومتآ ثر از هم  در حا ل 
يک فعال اجتماعی برای درک درست از  ..... متقا بل اند ، تعيين موقعيت  نقاط  و  پديده های مورد نظر ؛ خالقيت خاصی را ميطلبد   

ر حال حرکت و تغيير موقعيت پد يد ه ها ی هميشه در حال تغيير ؛ اگر بخواهد پويا فکر کند ؛ مجبوراست ، تمامی پارامتر ها را يک جا و د



کسی که     (  ص  2 )    نسبت به هم در نظر داشته باشد، تا بتوا ند تحليل مشخص از شرايط مشخص را داشته  باشد و به همين دليل  
 تود ه ها ی مرد م برای پيشبرد کار وامورا تشان از کوچکترين رفورم گرفته تا  ان  قالب  ؛    روشن فکر می کند  روشن نيز بيا ن مينما يد      .

حتمآ متوجه شده ايد در ميان  . را جستجو مينمايند .... و د م دست ترين ؛ کوتا ه ترين  راه ها و امکا نا ت و   آسا ن ترين وبی خطر ترين 
روآبروئی  بيشتری از خود نشان ميدهند ، نسبتآ انگشت نما تر و سر وگردنی باالت! مردم کوچه وبازار آنهائی که کمی لوطی ترند ومردانگی 

برای شما ... بر ميگزينند و!  و آنها معموآل راه هائی کمی سخت تر از معمول درميان مردمشا ن را برای رسيدن به هدف ! دارند 
  آنها مرتکب گنا ه کبيره ای نشد ه ا ند که تود ه های مرد م اند.... مخصوصآ رفقای کرما شا نی ؛ احتما آل اين پد يد ه بايد آشنا تر باشد 

البته اگر از ترس پوپوليزم مبتذ ل ؛ مثل کور . از اينجا به بعد است  که  فرق پوپوليزم وانقالب  شروع ميشود . وانقال بی دائمی  نيستند 
بلکه در هر جمله وهر . عصا در تاريکی نکوبيم  وهر حرکت خود بخودی مرد م را بدون تحليل مشخص و همه جانبه ؛ نفی يا تا ئيد ننما ئيم 

تحليل مشخص از شرايط مشخص را در نظر گرفته  و به توده  های به جان آمده توضيح دهيم و بقول لنين به    .... حرکت وموضع گيری و
سياست مانند رياضيات عالی بنگريم ؛ بدين معنا که هرموضع گيری وحرکت وجريانی را در رابطه با شرايط موجود  وسا ير مسائل  

؛ تغييرات و ) نه ايد ئو لوژيک وجا نبدار ( ن نيا ز ها و عالئق سازمانی و شخصی و به شکلی آکاد ميک مربوطه بد ون  در نظر گرفت
يعنی برآيند نيروها ی طبقاتی ، سياسی وتاريخی وملی ومذهبی وفرهنگی و روانشناسی توده ها و . مسير تغيير پديده ها را بررسی نمائيم  

ماهنگی و تضاد های هريک را نسبت به هم  ؛ نه نسبت به آنچه که ما در ذهنمان پرورا ند ه ايم  ويا شرايط و جايگاه وه.... شرايط جهانی و 
؛ نقد و بر رسی وا قعيا ت آن گونه که ميبينيم نه آن طور که .... سر وته قضيه را هم بياوريم  .... ايکاشو  با يک کلمه  : آ رزو داريم 

و استفاده به موقع از هر ... ؛ و نقد  بی رحمانه ضعفها ؛ سخت وبی تعارف ملهم از خود حقيقت  ميخواهيم ببينيم ، ديدن ضعف و قوت ها 
در .... موقعيت وامکان شرافتمندانه و مناسب برای پيش برد امر مبارزات طبقه کارگر و همراهان  طبقه کارگر وتوده های زحمتکش ؛ و

و آنرا در اصطالح ... فقط کار مال نصرالدين است ... م دانستن ونفی هر حرکتی غير اينصورت  د ر نقطه ای نشستن و خود را مرکز عال
شايد بفرمائيد بد آموزی (  به هر صورت آنچه  آموخته ام اين است .... سياسی برخورد ايد ئو لوژيک يا مذهب گونه با پد يده ها  مينا مند  

قا بل روئيت تر .... سير وقا يع وحوادث گذ شته  . ن ترميتوان باز بينی نمود که برای تحليل مسائل اجتماعی ؛ گذ شته را روش) داشته ام 
است  ، ا لبته  در مقايسه با  آينده  ؛ اگر بخواهيم  بدون جانبداری خاص ومذهبی مابانه  بنگريم واز وقا يع پويا وهمه جانبه ومرتبط به هم ، 

 ناهماهنگ ننما ئيم ، و به مغزمان دستور ندهيم که اين مسئله را تصوير در آئينه ای پديده ها را ايستا و يک بعدی و جدا ازهم و بر جسته و 
و بعضی مسا ئل را تا ر و کد ر و بعضی مسا ئل را  ... محد ب ببين و آن يکی را  در آ ئينه ای مقعر و به شکلی ديگر و از زاويه ای و 

؛ گونه ای را ؛ برای خود ا لگو نسازيم ؛ ) در سر پيچ های تاريخ ( ط عطف تاريخ در نقا... چون د وست ندارم ود لم نميخوا د اصآل نبين و  
اگر چه  در بسياری موارد بسا کسان ويا فعا لين اجتماعی ؛  که توده ها به مراتب  بسيار  بيشتر ؛ به آن چنان انحطا ط و رذا لت ها ئی 

؛  اگر غير از اين ميبود  حکومت گران شايسته مردما نشان هستند ا ک نمايد ،  دچار ميشوند که مگر تاريخ آثار کثا فت کاری ها يشا ن را پ
ولی فعآل ... به اميد آن روز (  بشريت خيلی وقت ها پيش از اين از دست نا برابری ها رهائی  ميافت  و علم سيا ست نيز لزومی نداشت 

به ارتش ناپلئون واسکند ر  ...  ليزم  از انواع مد لها يش ؛ مذهبی ؛ ملی ؛ و ،  به هر صورت تود ه ها ی از خود بيگا نه با نا م نا سيونا...) 
تبديل ميگردند ؛ به فا شيزم آ لوده ويا عکس ... وخشايارشاه وآد لف هيتلر و اتا ترک  ورهبران دينی از انواع واقسا مش وچنگيز و امامان و  

 آنجا ميرسانند که حاضر اند به خاطر رهبر ويا فال ن کسک ، شهرها و ملتها را   به از خود بيگا نگی را به.... اما م را در ماه  می بينند و
بروند ؛  به همين خا  طر است ؛ پيشروان حرکتهای اجتماعی هميشه .... آتش بکشند ويا از روی ميا د ين مين  رد شوند و کليد در گردن به  

ند ؛ آنها سعی نموده اند که  نيروی فکريشان به نيروی مادی در جامعه تبديل شود جامعه بشری  بوده ا.... تاريخ سازان فکری و فرهنگی و 
و به ... وعلم سياسيت ديگر نياز بشر نبود ... ؛ اگر منافع ديکتاتور ها وحا کمان در اين جهت ميبود کار ها بسيار آسان تر پيش می رفت 

که در تاريخ بشر به وسعت وعمق جامعه طبقاتی وجود داشته و وجود  خواهد  ....همين دليل است فشار و خفقان و آزادی کشی وديکتاتوری و
فراموش ننما ئيم که زندگی اجتماعی اجداد بزرگ ما از غار ها وجنگل ها  شروع شده  وهميشه در گير مجموعه ای از  ...  داشت و

و  ...   کرده ايم خوم کار  ؛  به اينجا هم که رسيده ايم مشکالت  طبيعی و اجتماعی بوده اند وهنوز هم ما سعی داريم به تکامل ادامه دهيم  
 در تمامی عرصه   بشريت پويابی دليل نيست..... داريم تالش می نما ئيم که  به سوئی برويم که به قول مارکس واالئی را پشت سر بگذاريم 
وضد بشر ايستا در تمامی عرصه ها شب و روز ؛ ها و نياز های  زندگی شب و روز نميشنا سد  تا برای  ضرورت های زندگی جواب بيابد 

تمامی ادبيات ... اين گياهان هرز بيابانی که ميرويند و ميخشکند و ميپوسند و بر باد ميروند :  در جواب به پوپوليزم ناب  .... نميشناسد 
ود ن فضائی که جان انسانی  بتوا ند در آن جهانی مملو است از تالش برای پس زدن عقب ماند گی ها و عليه     اربا بان ودر جهت با ز نم

يا پا بلو نر و د ا ؛ آزادی بعد از مرگم به چه .... تو که پوزه بند بر دهنم ميبندی از انتشار انديشه ام ميترسی و: به قول شاملو ... نفس بکشد 
 پيش همه ؛ عليه نا بو د ی وانحطا ط  وقربا نی واز  همين رو است که در سراسر تاريخ ؛ پيشا....  درد م ميخورد وقتی که در اين دنيا 

تحت بيشترين  فشار و کشتار قرار داشته و چپ تاريخ  شدن ها ی تود ه ها ی ميليونی ؛ فعالين فکری و دگر انديشان و دگرگونی خواها ن  و 
و کشتار های ....  مزد کيا ن و ما نو يا ن و .تا زمانی که جامعه هنوز بر مبنای تقسيم طبقاتی قرار دارد ؛ به همين روال پيش خواهد رفت 

ما .  ازنمونه ها ی با رز اين پد يد ه است ... عمامه در سر  سا ليا ن حکومت فقها ی ايران ا ز جمله بوسيله همين  جناب موسوی سبز پوش 
ا ن بر چيده شدن ونابود ی فاصله طبقا تی  کمونيستها وتما می چپ تا ريخ ا ز جمله اسپارتاکوس ها تاگم نامان مبارزات تاريخ بشری  خواه

هر حرکت و تغييروسيله جريانات اجتماعی  وتوده های لگد مال شده را تنها وتا آن حد مترقی  ويا  .  هستيم ؛ و اين ضرورت زندگی  است 
 آزادی خواهی قرار داشته باشد . ومتاسفانه بر خالف ميل  جهت نابودی سيستم نابرابری ها و در جهترفورميستی ويا انقالبی ميدانيم که در 



؛ بلکه حرکت تاريخ  جنبشها وا نقال با ت ميخ نيستند که مستقيم در ديوار تا ر يخ کوبيده شوند : و آرزوی ما بقول انگلس  )    3ص ( 
البته قبل از گرم شدن ( نتيمتر  نسبت  به عمر کوتاه ما ؛ بيشتر شبيه به حرکت يخچالهای طبيعی    ونسبتآ بسيار کند حرکت اند ؛ سالی دو سا

؛ از طرفی ؛ واز طرف ديگرهماهنگ و موزون شبيه به موج دريا  با باال و پائين ؛ چپ وراست رفتن هايش و کمی رو به رو به   ) زمين 
سد بيشتر به همين خاطر تکرار تاريخ گاهی کمدی واغلب تراژيک است  وتا هنگامی که طبقات و جود دارند به نظر مير....  سوئی 

 شبيه به  تالش فاشيزم مذهبیدرسيستم سياه و تاريک وخفقان آور جمهوری اسالمی ؛ اولين حرکت اعتراضی عليه  سيستم . تراژيک باشند 
استفاده از امکا نی است ؛ که برای .... ويا .  يک رفورم  ...برای باز کردن دريچه ای است در يک زندان بزرگ به بزرگی ايران 

و رفقا ی عزيز ... کودکانه  نيست ، در صورت امکان انفجار حتمی است ؛ اهتی بی شباهت به سوراخ سوزن در يک باد کنک جمهوری فق
با چه طرح وبرنامه ای ؟  که ما با ر ها وبا ر ها شاهد ابتکا رات    مجری اين کار چه کسی است ؟ بپرسند بايد حق دارند و 

 ن از مسابقات فوتبال درميدانهای ورزشی و يا بعد از آن گرفته ؛ تا حرکت های دانشجوئی و يا واعتراضات خود بخود ی حرکت های جوانا
که صد البته خود رژيم واليت فقها نبض حرکا ت ونا رضا ئی در ميان مردم را بهتر از .  بود ه ا يم کارگران.... اعتراضا ت مليتها و زنان و

 بار ها  به   پيشوا ز حواد ث رفته و با استفاده از متد بوميا ن در استراليا ، بمنظور جلو همه ما احساس ميکند وبه همين خاطر است که 
بدين وسيله به مهار آتش ... بوسيله آتش سوزی مصنوعی ...پاک سازی فاصله آتش تا جنگل پرداخته ؛    گيری از سوختن کل سر زمين ، به

 برای سرکوب حرکتها ی احتما لی مردمی در پيش رو ؛ جد ا از بحران سا زی و هميشه...  و سوختن کل سرزمين ها دست زده و ميزند 
مشغول است ؛  حتی از منفجر کردن قبر اما م .... به انفجار بمب در اتوبوس ها و در ميان مرد م و ... نعمت جنگ و باران رحمت و 

که همه  رفقا خود شاهد بوده ا يد که  متعا قب آن   ... نمی دهد رهبرش در حوا د ث اخير  يا قبر امام رضايش  در مشهد ترديد به خود راه  
؟ مواد مخد ر در انظار عمومی با بوق وکرنا ودعوت از !همراه با قاچا قچيان ... ؟ محاکمه و!وفورآ در عرض سه روز بمب گذار را پيدا 

عقب راند ن روحيه اعتراضی مردم .... وترسا ند ن  ومردم برای ديد ن و تما شای جنا يتکار ی هايش  وصد ا لبته برای  ذهر چشم گرفتن 
به دار ... وفعالين  ؛ کار هميشگی رژيم آدمخوار جمهوری اسالمی بوده است ؛ و در اين راه کسانی را بعنوان اراذل و اوباش وخرابکار و   

وست در خارج بود ؛  محسن رفيق دوست  ، به عنوان مثال ؛ دوست برادر محسن رفيق د ! آويخته که هيچگونه ربطی به مسئله نداشته اند    
همراه با مافيای رقيب در قدرت مقدار کالنی دزدی کرد ند و در درگيری های ما فيا ئی درون حکومتی و دعوا بر سر اينکه سهم کدا م يک 

؛  دوست برادر  ... بين خود کار به روی صحنه کشيد و بعد آ برای سر پوش گذاشتن بر مسئله وباج دهی و باج خواهی در  ... بيشتر باشد 
به اين وسيله در انظار عمومی سر وته قضيه را هم آورده  ... رفيق دوست را از خارج دعوت و با عنوان دزد بيت ا لما ل    اعدا م نمودند    

 خيابان ها بدار آويخته اند  در... در اغلب موارد کسانی را بعنوان دزد وقاچاقچی و مواد مخدر فروش و ... و  بين خود به توافق رسيد ند ..! 
اغلب آنها را قبل از اعدام در انظار عمومی ؛ داروئی ميخورانند که گلو را خفه و ... که حتی روحشان هم از قضيه بوئی نبرده بوده است  

نفجر ميگشت عده ای در خوزستان بمب م... عکسها وفيلمهای کافی در دسترس همگان دراين مورد وجود دارد   ...صدائی نمی تواند در آ يد 
ويا .... وحتی در حرم امام رضا يشان در مشهد و... ويا در زاهدان .... کشته ميشد ند  د و روزه همه چی فيصله ميا فت به همان ترتيب باال

در پخش در مهاباد وشهر های کرد نشين  ؛ رژيم تظاهرات به راه      می انداخت وشلوغی درست ميکرد  واز طريق افراد بسيجی سعی  
اسلحه دذ ميان مردم  مينمود تا بلکه بتواند به اين وسيله جوانان فعال و نيذوها و ناراضيان را تحريک و شناساای واعدام نمايد و با اين بهانه 

يانه مذدم  و با اين شيوه  با کشتن جوانان ؛ روحيه رزم جوزده ! را بر همومبارزه هماهنگ با ساير نقاط ايران جنبش واقعی را سرکوب � 
پخش موارد مخد ر ومعثاد نمودن جوانان داستا نی دارد بن  ... يکی از قر بانيان اين جنايت بود )) شوا نه (( را به عقب نشينی وا دارد  

 ر ميرسد که سنبه جنبش اعثراضی  کمی پر زور تر است ؛�اما  اينبئ ر به ن.... درازای تاريخ رژيم جمهوری اسالم وبه پنهای ايران 
العمل مناسب با حرکتها ی !به هر صورت دذک وبا خبر شدن وکنترل وانجام عکس... مردم دارند خود را برای انقالب گرم مينما يند و

فراوان�؛ با دستگاه های عريض و !برای رژيم آد مخوارجمهوری اسالمی!اجتماعی ، بسيار آسا ن تر !  
که در مقابل تنها پديده ای که اين نقيصه وفا صله  را ....لين  سياسی واجتماعی مخصوصآ خارجه نشين های کم خبرتر ما است تا برای فعا 

جبران مينمايد ، اين است که فعالين اجتماعی مخصوصآ طرفداران طبقه کارگرو سوسياليست ها  بايد سعی نمايند د رست و بی غرض و 
 ،  مانند يک تحليل گر آکا د ميک و بی تفاوت به پديده ها و تک تک اعتراضات ، تک و  -- مذهبی –ژيک روشن و بدون جانبداری ايد ئو لو   

را ؛ تحليل  ... پا تک ها ،  روحيه رزمجويانه مردم کوچه وخيابان عليه رژيم ومزدورانش ، همبستگی درونی شان ، گذ شت وفداکاری ها و 
ن در جهت سوسياليزم عمل نمايند  ؛  اين پديده که خود رژيم زندان بان است و هميشه تالش  و درک نموده و منطبق ومناسب  با شرايط ممک 

تا هيچکس دوست ويا ر وغمخوا ر ديگری نبا شد ؛ تا حرکتی  ... داشته که ، دقيقآ همان روحيه زندان را به جامعه تا حد ممکن تزريق نما يد 
اگر انقالبی ويا احيا نآ خطری که رژيم را ...ه آسان تر بتواند آنها را سرکوب نمود ه وهماهنگ عليه رژيم  صورت نپذ يرد ، و به اين وسيل

از سوی جريانها ی سياسی و اجتماعی ؛ اگر بخواهند موزون و هماهنگ با نياز  .... در هر حال  درک تغيير و تحوالت ... تهديد مينمايد را 
تا بيشترين . ز جريانات واقشار موجود در ايران  و درک واقعی از  برآيند نيرو ها است به تغييرات عمل نمايند ؛ الزامآ  داشتن ديد درست ا

تالش برای  متشکل نمودن حد اکثر   نيروها ی مردمی از جمله برای  متشکل کردن اقشار گوناگون حول خواستهای 

عا تی اش   امکانات مالی                  ٌ                    ويل اطال

 دمکراتيک ويا احيا نآ   
  با پذيرش آگاهانه وداوطلبانه  هژمونی طبقه کارگر وسرازير نمود ن رژيم  جمهوری وجنايت به زباله دان تاريخ  و ادامه   سوسياليستی

؛ است اين مجموعه حرکت ها جدا جدا و سوسيا ليزم را  به روز محشر )  راديکال ؟؟( حرکت به سوی سوسياليزم ودگرگونی های بنيا د ی  
است  ؛ مسائل را از هم تفکيک ميکنم برای درک درست .... ا ن  حواله دادن کا راستحا له طلب ها  و کار چاق کن ها ی رژيم و اربا با نش  

وخود رفقا   .... . از تغييرات پديده  ها وموقعيت هرکنش نسبت به ديگری و جمع آوری حد اکثر نيرو های متحد طبقه کارگر و  جايگاه  و 



های  رژيم آدمخوا ر جمهوری ا سالمی از روز سر کار  و تمامی جهانيان بهتر ميدا نند که يکی از اساسی ترين فعا ليت   )   4ص  (   
با کمک شرکت های  دارای تکنيک پيشرفته  در ازا ی  پرداخت پولها ی ...  آمد نش تا روزی که به زبا له دا ن تا ريخانداخته ميشود 

گيری از سازماندهی و ارتباطات بين فعا جلو ... هدف ؟. پرداخته  .... هنگفت به وا رد نمودن دستگاه های جا سوسی وتعقيب و مراقبت و  
لين در داخل و  خارج ؛  برای جلو گيری از درز اطالعات درست به خارج  در شرايطی چون دوره انتخابات دهم و بی آبروئی بيش از 

از سوی فعالين کارگری و پيش در انظار جها نيا ن ؛ همچنين جلو گيری ازتبا د ل اخبا ر  وهم فکری ها و رهنمود به داخل و خارج ايرا ن 
هم چنين برای  باز بود ن دستش در  سرکوب و جلو گيری از رشد همه جانبه اعتراضات خود بخودی .... ساير جريانات از استحا له چی تا 

حکم خواستهای طبقاتی طبقه کارگر که در و جلو گيری از تعميق حرکتها و اعتراضات متشکل و و  کنترل ارتباطات جريانات داخلی 
خود . تمامی امکا نات ارتبا طی  را با کمک نوکيا و زيمنس  تا حد توان محد ود نمود ه است ... ؛ وناقوس مرگ رژيم خواهد بود 

جنايتکاران به خوبی  ميدانند در اين راستا و در طول حيات ننگين جمهوری و جنايت اسالمی شا ن ؛ همه مردم ا يران ، هر يک تا اندازه ای 
در اينجا زمينی ... ود ه ای در تقا بل با رژيم قرار دارند و سر دمدا ران رژيم ونما يندگا ن امامان  وخدا و مکتب و مقصد و      و درمحد 

و نمايند گا ن خدا بر روی  زمين به آن تکنولوژی  بر    .. ميگردند ؛ در اين عرصه  کسی بجز شرکت های امپر ياليستی بدادشان نمی رسد  
هماهنگی بين اين نيرو ها ی ضد ارتجاع  وجمع همه اين نارضايتی ها ميتواند به وسعت ايران با شد ، و .  نيا ز مند ند  عليه مرد م هميشه

آن جريا ن  فکری که بتواند به هر شکلی حمايت توده ها را باخود داشته باشد وبتواند به نيروی مادی در جامعه تبديل گردد ؛ ميتواند مهر  
به صدای  امريکا و ... بش خود بخودی مردم به جان آمده بزند ؛ ويا احيانآ گرفتن هژمونی توده ها را بدست   بياورد   ونشان خود را بر جن 

توجه نما ئيد از توی قوطی عطاريشان هر روز يکی را بيرون مياورند وبه مردم ارائه ميدهند و برايشان  .... حاجی بی بی سی و اسرائيل و
که امروز برای چپ بهترين فرصت و استفاده از پتا نسيل موجود فراهم گشته تا بر بستر  ....لوا يشان مينمايند ؛ و  تريبون ميگذارند و حلوا ح 

افکار وانديشه برا بری طلبا نه اش را به نيروی ما دی  در جا معه تبديل ... واقعی نا برابری ها و نارضايتی ها و محروميت ها ی موجود 
وزی يک خا له پيرزن که فقط نظا ره گر حوادث است ميتوا ند به نفع جنبش طبقه کارگر تما م شود ؛ وهر جريا جلب حما يت و د لس. نما يد 

 و ساير تحوالت اجتماعی مشابه ؛ انقالب را از آن خود کند  ويا حد 57ميتواند مثل انقالب .... ن فکری که د ر اين جنبش فعا ل ترين  باشد 
هنگامی که ما ميگوئيم که هر حرکت اعتراضی ، انقالبی نيست  شايد درست با شد ؛ کما .   بر آن نقش نمايد اقل مهر ونشان طبقا تی خود را

اينکه هر حرکت ميتواند در خود هسته ای رفورميستی يا انقالبی ای  را دارا باشد ، به تمامی شرق و کشور های شرقی از افغانستان تا چين 
ر نا رضا يتی عمومی وحرکت های اعترا ضی و يا برابری طلبا نه در قا لب دين ومذهب و مليت و فرقه و نگاه کنيد بست.... واز فلسطين تا 

هر روز در جلو چشمان جهان رژه ميروند  ؛  آيا با پاک کرد ن صورت مسئله  ؛ مسئله ای حل ميشود ؟ ....  هزار کوفت و زهر مار ديگر 
می ما چه نقشی داريم ؟ از دور نگاه کنيم  و به بورژوازی از هر فرقه وقماش بگوئيم ؛   در شرايط خفقا ن وترور جمهوری و جنايت اسال

خواهش ميکنم شما بفرمائيد  ،  ما فعآل  منتظر ميمانيم  ،   هنوز نوبت ما نرسيده ؟ يا به تود ه ها ، به قول بيا نيه رفقا بگوئيم ؛ شما مردم 
و بعد از متشکل شدن طبقه کارگر  ؛  ا لبته اگر .... ژيم تقا ضا کنيم کمی  ديگر صبر نمايد وواز ر.... برويد گم شويد و ! مرتجع هستيد  

چون امکان دارد رفقا سوراخ دعائی چيزی را ميشناسند و از آن سوراخ امام را صدا ميزنند و البد امام هم حرف   ( رژيم اجا زه فرمود ؛     
با يک سوت به کارگران بگوئيم خوب همه منتظر شما بود ند حاال  قد م رنجه فرمود )  هاهاها را رفقا را بهتر ميشنود تا ما الت و کمونيستها 

 اجتماعی تيم ملی و غير ملی هم دارد ؟ -مردم  به حق خواهند پرسيد مگر مبارزات طبقاتی !  ه  و بفرمائيد جلو؟ شام غريبان حاضر است  
 به شما رفقا خواهد گفت آفرين عجب آدمهای خوبی هستيد شما فعالين کارگری در خارجه خواه ناخواه رژيم هم بيکار نخواهد نشست.... و

يا بهتر اين است که شعار ها و بحث ها و نظراتمان را به ميان همه طبقات واقشار مردم حتی !.... نشسته  و در داخل به صف  ايستاده   
 و همسوئی هماهنگیا با ن ميا يد وبرای خواست مشخص خود  مبارزه مينمايد ؛ دشمنان طبقا تيمان ببريم و کاری کنيم که هر آنکس که به خي

 زاويه منافع خود هر چند سطحی و کم عمق با منا فع تاريخی طبقه کارگر را لمس نمايد ؟  اين چنين اتفا ق و ضرورتی در شرايط معمولی    
صورت پذيرد ؛ بلکه ضرورت بحث و جدل و تبا دل  ا فکا ر ... ه ودر روزهای عادی جريان زندگی  نميتواند با اين وسعت و عمق و انداز

در شرايط بحرانی و ضرورت تحوالت انقالبی است که صد چندان ميشود و بقول لنين در شرايط انقالبی نسبت به روز های عادی ما قدم      
توجه . سير حوادث واتفا قا ت جلو روی مان نبند يم البته اگر مثل رفقای امضا کننده بيانيه چشمان خود را بر ... های فرسنگی بر ميداريم 

سراپای  تاريخ بلشويزم ؛ خواه قبل و خواه بعد از  انقالب اکتبر ، (.... رفقا را به بيماری کودکی چپ روی در کمونيزم اثر لنين جلب ميکنم 
مجموعه آثار ترجمه محمد . ب بورژوائی است سر شار از موارد ما نور ، سازش کاری و مصالحه با احزاب ديگر  واز آن جمله با احزا

ميدانم فورآ تصميم داريد مرا متهم نما ئيد به اينکه با اين فاکت آوردن ها ميخواهم دستان شما را در دست موسوی )  735پورهرمزان صفحه 
ه ای چون ايران تنها طبقه کار گر نيست   رمز مسئله در اين است که در جامعه خفقان زد . اصآل وابدآ  ! زهی بی خبری ؛ نه .... ها بگذارم  ؛

بلکه ساير اقشار اجتماعی نيز از جمله خرده بورژوازی  ، بيکاران و جوانان  ... که از کمبود آزاد ی تشکل  ومشکالت مبارزه در رنج است 
 ؛  همه باهم خودی های حاکم  ؛ تمامی  انسانهای موجود در ايران به جز تعداد محد ودی  از.... ودانشجويان و زنان و مذاهب ومليتها و 

به خوبی درک نموده اند ؛ وخمينی اين شعار را بهتر از رفقای ما ميشناخت از اين رو ... هريک به نوعی در رنجند اينرا سلطنت طلبان و 
عزيز ما استثنائی  کسانی هم چون رفقای .... وبد نبا لش شکست .... ميگويم خمينی ؛ چون سراسر تاريخ ايران انقالب است و تالش و 

البته رفقای عزيز ما در پرت بودن  از مسائل  نمونه اند  ؛ محد ب و مقعر ديدن و وراونه   ... نيستند که از درک مسائل پيرامونشان غا فلند 
 ليل ميگويند  نمائی در جامعه  د ين ساالر واز خود بيگا نه ای چون ايران اگر نبا شد غير عادی است  وشايد معجزه ای  ؛ به  همين د

حاصل اين عقب ماندگی  ميشود   ... کمونيستهای جوامع عقب  ماند ه همراه با بورژوازيشان عقب مانده اند وا ين دردی است فعآل  مزمن و



 پيش روی  با کتری و ويروس ها و زالو ها ئی همچون  بابک امير خسروی ها و اکثريت ها و خامنه ای ها و خمينی ها...  )    5ص (  
اين ميشود که داريم می بينيم   ،  روشنفکرعقب مانده طبقه کارگر در ... نتيجه  انقالب و تالش  وآنهمه  رنج  ودرد ... و موسوی ها و 

و نتيجه منطقی اين نوع تفکر در ميان مردم عال وه بر ! ايران عقب مانده  ؛ متحد ی برای طبقه کارگر  نميشنا سد حتی برای يک روز 
که نهايت استفاده را از آن مينمايند ؛ خود مردم  حق دارند که بگويند  ....برای  خورا ک   تبليغا تی ؛ برای دشمنا ن طبقه کارگر ؛زمينه ای 

ما اين نوع خوشبختی زورکی را نميخواهيم ؛  وآن يکی که  هنوز در دوران چنگيزخان ميزيست ميفرمود که من توده کارگر نمی خواهم با  
کما اينکه همين ... والبته اگر سرطان نميگرفت امکان داشت موفق شود ده هزار سوار جمع نمايد   ! جنگی ايران را فتح ميکنم  ده هزار سوار 

نتيجه دون کيشوت بازی ها ميشود اين که رژيم  هرخواست .  آ. آ....ولی برای فتح ايران ... االن دارند چند نفری بيانيه امضا ميکنند و
يعنی رژيم ها ی توتا ليتر زمينه رشد  . زادی خواهانه ای  را در هر جهتی و بر هر بستری  که باشد در نطفه خفه مينما نيد   برابری طلبانه و آ

ميابند و حکومت ها و مردمان بر هم منطبق ميگردند ؛ و در نتيجه در اين دنيای  تاريک وخفقا نی  ؛ گربه های  شل وکور تاريخ ؛  شير 
نتيجه آن همه رنج انسانی و ...  نيان گذاران دارو تازيانه و شکنجه و اعدام  ؛  قهر مانان ملی   وباز هم تکرار تاريخ     های ژيان ميگردند و ب

انقالبا ت و تالش  در جهت خوا ستهای مردم در ذهن وحافظه تاريخی شان تا حد يک  ما جراجوئی  سطحی تنزل مينمايد و  تبديل به 
اتی  مردم وطبقه کارگر  ميگرد د  و به لحاظ روانی برای د ور های بعدی از مبارزه به سابقه ذهنی خوراک روانی برای دشمنان طبق 

معکوسی تبد يل ميشود که باز هم خوراک تبليغاتی  وجنگ روانی است بر ضد خود استثمار شوندگا ن و انقالبيون و مردم زحمتکش ؛ و بی 
تصا د فی است  اين همه شکست ؟ وباز توليد هزيمت ؟ آيا تصا د فی است اين همه از خود  آيا .... آبروئی برای  طرفداران برابری طلبی و

اگر به تاريخ اين سر زمين ... بيگانگی ؟  ا لبته که با وجود رفقای  عزيزی که ما د اريم ؛ کار دشمنان طبقه کار گر سا لهای سال سکه است 
م اين نوع تفکر از چپ وراست بسيار شباهت دارند به پير مرد ی که د ر زمان پيری نظری بيفکنيم و تاريخ را مثل يک مسيردر نظر بگيري

نا گفته نما ند بسيا ری از جريا نا ت که به جنبش روی ميا ورند   ... خود تصور بفرما ئيد بقيه داستان را ... دارد دو چرخه سوار ياد ميگيرد 
برايشان مهم نيست که چه کسی بيشترين شرايط ممکن برای تغيير را فراهم می ..  ..و يا حتی به طرفد ا ری از طبقه کار گر ؛ می شنگند 
به هر ... والبته خوب هم ميدانند که چه جرياناتی برايشان ميتوانند بهتر باشند و ....نمايد  بقول خودشان هر که خر است آنها پاالنشند 

زگشت به گذشته است ؛ واينرا بورژوازی و اقشار واقمار بورژوازی  صورت ؛ از زاويه ای ارتجاعی و برای جبران گذ شته وبرای با 
بيرون ودرون حکومتی به خوبی در ک نموده و در جهت سازماندهی آن ؛ نهايت تالش را دارند و از توسعه و رشد سرسام آور وتعميق آن 

جه تعميق اعتراضات و متشکل شد ن ها را به مثا به کا وحرکت ها تود ه ای شد ن درنتي... انقالب و سيل به جای باران  ؟!و در نهايت شايد 
بی دليل نيست که در سطح جهانی تمامی امپريا ليستهای اروپا ئی وامريکا ئی موزون وهمنوا ويک شبه  با جنبش ....   بوس لمس مينمايند 

واز توی آب نمک يا از ليست تروريست در  !  سبز ها همراه وهمسو گرديده اند و در طرف مقابل احمدی نژاد  بياد طبقه کار گر افتاده     
از وسائل ارتباط جمعی مدعيان دم و کراسی هر روز ساعتها کف ... ميايند وشکنجه گران و زندان با نان آزا د ی وقا تالن فرزندا ن مرد م 

وتبال را ايفا نموده وا ظهار ميدارند که ودر مقابل ؛ رفقا ی فعال جنبش کارگری در اعتراضات اخير نقش داور  مسابقات ف...  می چرانند  و 
به هر صورت سعی ميکنم از بند بند جمالت  . چون ما و يا طبقه کارگر سوت مسابقه را به صدا در نياورده ايم هر اعتراضی ارتجاعی است  

از حرکتهای اجتماعی نيست ؛ را   بيان شده در نوشته رفقای امضا کننده بيانيه کمونيستی که بی شباهت به کاريکا توری از درک کمونيتسی 
هر نوع بی ادبی را لطفآ به حساب آزادی شعبه برابری واريز فرمائيد وبرای خود م پس ميگيرم و برای رفقای عزيزم نهايت . شروع نمايم 

خاک حتمآ شنيده ايد که مارکس تخم اژدها کاشت ولی به خاطر جر يا ناتی کرم های خاکی سر از    .  احترام شخصی را دارم 
                                                                                                                  . بدر آوردند 

  آرام تر گرديده ، و بقول رفقای ماوراء سرخ ما ، از آن طوفانظاهرآامروز دريای طوفانی ايران بعد از تقلب انتخاباتی  احمدی نژادی ؛ 
به اندازه ومقياس چند هفته قبل در خيابان های ايران و مخصوصآ در تهران خبری نيست و ظاهرآ  ! موسوی نژادی ! ميليونی ارتجاعی 

وحال نوبت طبقه کارگر است که باز هم طبق دستور  .... کاهش يا فته ، و اکنون ارتجاع سبز طبق  نوشته و آرزو ی رفقا ، شکست خورده و
به بخشيد  تنها طبقه کارگر را به صف  و بعد از !   ميدان گذا رد ه  وطبق آرزوها ی  دست نا يا فتنی  ، همه  مردم را  ؛   آه رفقا بايد پا به
! نما يند و از آنجا به طرف جماران و بعد از تسخير قد رت و نابودی امام  چا وز دروغين  !    انقالبروانه رزمگاه ميدان... د يد ن سان 

 چا وز راستين ؛ وطنی آن ارجحيت دارد ؛ اگر پيدا نموده و به رفقا معرفی نمائيم ومشکل گشای رفقا بشويم ثواب آخرت از آن همه ا لبته ( 
در خط مقدم انقالب نبود ه اند ورنگ .... نوبت به تصفيه حساب با ساير مرتجعين ، يعنی آنهائی که طبق تشخيص خود رفقا ! ) ما خواهد شد 
رنگ قرمز با خود حمل می نمود ه ا ند وهمراه و همکار و تحت نظا رت و گوش به فرمان رفقا ی ماوراء سرخ ما نبود ه ها ئی به جز 

وعليرغم تما يل رفقای ما در مما لک خارجه به خيابان ها سرازير گرديده بوده اند ؛ ويا در داخل احيا نآ شعار ارتجاعی الئه وکوچولو سر 
قول کتبی بدهند که تکرار نشود خوب شايد را فت کمونيستی شام  آخر    .... ؛ البته اگر آب توبه بر سرشان بريزند وميرسد ....داده بوده اند  

خالصه بعد از ... واگر نگرد د خوب ديگه ميگرد د مثل سرگيجه رفقا بگرد د و !  و بگرد د ! شا مل حال  زرت  ا رتجاعيشا ن بگرد د 
با شق ال قمری يعنی قمری  پرنده  ( بق دستور وا شا ره انگشت رفقا ی انقالبی ما ،  بمثابه شق ال قمر ؛   ط! سان و رژه منظم وا نقالبی 

وبعد از اينکه کارتمام شد نوبت به صد ور خوشبختی  .... از آن طرف سوسيا ليزم و کمونيزم سرشان را ؛ در مياورند )  اشتباه نشود لطفآ   
بود  خوب د يگه مخا لف است  مخل لف فقا ی ا نقال بی ما آ نرا آزا د ا نه  پيشنهاد مينما يند  وهر که دائمی برای جها نيا ن است و البته ر 

 خالصه ...و لی هر آن کس مخا لف باشد موسوی چی و زرد و سبز و آبی و ! وخوشبختی را که نميشه به زور به طبقه کار گر حقنه نمود 



اين تمامی روح خيا ل پردازا نه نوشته ....  و ممنوع است ومجازات ....خ انقال بی و    همه رنگی هست ، به جز رنگ  سر )6ص  (  
وبه عبارات بی معنائی  که به نيروی کار ارائه    .... کسا نی است که   تصميم جدی دا رند نيا ند يشيد ه   در ميدان رزم ؛ سيا ست ببا فند  

 در رويا های سرگردان برای خود ال الئی ببافند و در گهواره آرزوهای چشم وگوش بسته خود ! مينما يند ، نيند يشيده و اهميتی قائل نباشند 
به پرواز در آيند ؛ و هر از چند گاهی برای ارضای احساسات  بيکار مانده خود و سازماندهی انقالب در بطری کوچک روح خود طوفا نکی  

ار تصميم دارم تمامی گفته های سراپا در هم و متناقض رفقای  خيلی انقالبی امضا اينب... حال اگر گفتيد مرکز عالم کجاست ؟! بپا نمايند 
؟  برای خود اين رفقا و ساير فعالين چپ جنبش تا آنجا که در توان دارم و ممکن باشد ، را  ...!کننده بيانيه کمونيستی  وساير نوشته ها يشان

ی عزيز خود را منتصب به طبقه کارگر ميدانند و  گويا کمونيست هستند و ميخواهند علت اين تصميم در آن نهفته است که اين رفقا. بشکافم 
اگر .... رهمنون گردند واز مرکز کائنات و سماوات بودن ؛ ميليمتری هم کوتاه نميايند  ...ما را به سوی سوسيا ليزم و کمونيزم پول پوتی و

ا نمی دا شتند و در اين راه خود را بر تر از تمامی اشرف مخلوقات نميد ا نستند اين رفقای عزيز را ه سوسيا ليزم وطبقه کارگر  اين ادعا ر
خوب خيلی ها توپ در ميکنند و حد اکثر آرزو بر جوا نا ن چه عيبی دارد ؟  ولی ا ز آنجا که اين رفقای عزيز خود به نام انقالب و ...

ا به ازای عملی چنين موضع گيری هائی به همه فعالين چپ ير ميگردد نظر ميدهند و گوشه ای از اين نوع برخورد و م.... سوسياليزم و
بمثابه گوشه هائی از حرکت برای سوسيا ليزم نما يا ند ه ميشوند وهستند  ؛ لذا اگرمن    .... وهر چه با شند مانند کل تاريخ چپ از پول پوت تا 

وساير  مبارزين راه سوسياليزم  حق خواهند  ... شانه خالی نموده ام به نوبه خود آنرا بدون جواب بگذارم از زير بار يک مسئوليت اخالقی 
پس بنا بر اين  در نوشته سعی مينمايم تا حد ممکن حتی ... داشت بر ما خرده بگيرند  که چرا ما  د و کلمه در اين رابطه ارائه ند اد ه ايم 

 آئينه ای تا حد ممکن صاف  در برابر ديدگان بسته رفقای ما که اگر مطلب کمی هم کشدار شود آنرا بشکافم و قبل از هر موضوعی همچون 
همه چيز را از ورای شيشه های تگرگی می بينند ، شيشه هائی که برای حائل بودن ميان غريبه ها و فضای خصوصی اتاق ها و برای  

....                سوسياليزم است و شکافتن نظريات  هدف اصلی من تبادل افکار در ميان کوشندگان راه. استتار خود از آنها استفاده مينمايند   

، )شايد نجفی ( آذر اديبی ، مجيد ارژنگ  ، فريبرز افشار  ، شهرام بجفی : رفقا ئی که ا ين بيا نيه ها را امضاء نمود ه اند عبارتند از 
مدی ، سارا طاهری ، پويا ن فرد ، عباس فرد ، فيروزه بهار زاده ، هدی پويا ، محسن خوش بين ، شميال زارعی ، بهمن شفيق ، وحيد ص

.....سياوش محمودی ، پويش  وفائی و   

 بسياری از اين رفقا را از نزد يک نميشنا سم  ؛ ولی  در بحث ها ی گونا گون وهمکا ری ها ی نزديکی  که با تعدا د ی از اين رفقا         
و برای من نميتواند ! و تا اين  حد ناهنجا ری نداشتيم يا شايد ا ينگونه به نظر ميرسيد   د ا شته ام در بسيا ری از زمينه ها اختال فا ت عميق  

متصور باشد که رفقای نويسنده اين بيانيه ها هنگام نوشتن در حال چرت زدن ويا هنگا م شروع به نوشتن  ؛ چرتشان نگرفته بوده باشد  ؛ 
نمی گشته اند ... و يا د نبال جن وپری ومالئکه ...تارگان در پرواز نبود ه با شند وهمزمان با چرت زدن و نوشتن د ر فضاها ی خالی بين س

همه آنها را شما ره گذاری نمود ه به ترتيب تا آنجا که ممکن باشد  ! زيرا در يک مطلب سه صفحه ای حدود يک صد تنا قض وجود دا رد 
 يا نويسندگان اين بيانيه ها در حال رويا پروری بوده وبر فراز ابر ها ويالن  خد مت خوانندگان اين نوشته ارائه خواهم داد  ؛ اگر نويسنده 

؟ به هر صورت اين مسئله ...چرا ؟  آيا حتی سئوالی به نظرشان نرسيده ! نميدانم رفقائی که امضا کننده بيانيه  ها هستند  ...! می گشته اند 
به قول عزيز نسين ؛ يک نفر بدنبال ! ا يد وا قعيات آن گونه است که رفقا ميفرما يند شايد  من سرم گيج ميزند وش!  به خود رفقا بر ميگردد  

يک فشار عصبی مزمن ؛  يک قبل از ظهر  همه مردم در هر دو طرف پياده رو را  ؛ دشنا م ميدا د که مرد م اله شد ه ا ند وبله گشته اند  
خالصه همه قيا فه ها وهمه چيز ....  ود و آن يکی پکر بود به مست ها ميما نست يکی کج را ه ميرفت د يگری ميخنديد و ديوانه شده ب.... 

بعد از يک ساعتی آمبوالنسی در  ... هر کسی مشکلی داشت و اين بابا  بد وبيراه ميگفت و نفرين ميفرستا د ... عوض شده بود به جز خودش 
شايد هم اين داستان خود من وحال و روز من باشد ؛ واال اين همه   ....ان کنارش ايستا د و دو نفر بازويش را گرفتند و بردند ش  تيمارست

... رفيق خوب ، مبارز و جهان ديده و با تجربه و عزيز که نميتوانند تا اين حد ناهنجا ر وبی ربط فکر کنند و يا بنويسند ؛ کسی چه ميداند  
ان ميکنم   ؛ باشد تا قضا وت را به خوانندگان ودوستان ورهر وان طبقه  ولی در هر صورت من آنگونه وآنچه را که واقعی به نظرم ميرسد بي

 و عنوان  نوشته  تيتر-1:  از بيانيه رفقا .... قضاوت با شما  . ما دين خود را در اين راه تا حد توان  ادا خواهيم نمود ...کارگر واگذاريم 
 جمله اول وتيتر وعنوان نوشته رفقا خالی از محتوا است همانگونه   .شروع ميکنيم  . طغيان سبز ها يک جنبش ارتجاعی است رفقا ؛  

آيا صرف اعتراضا ت چون آنار شيستی است ؟ يا چون پرچم انتخابی شان . که در پی ميايد رفقا نگفته اند که از چه زاويه ای ارتجاعی است  
به شکاف ميان رژيم رخنه نموده  ...  بها نه ای درست يا غلط سبز است و سرخ نيست ؟ ويا بهانه ای که تراشيده اند غلط است ؟ يا اينکه به   

ميخواهند نشان دهند که نمی توانند بيش از اين به وضعيت موجود ادامه ..... اند و در قلعه شاهان و امامان ولوله بر پا نموده اند ؟ ويا اينکه  
به مرگ بر ديکتاتور ؟ و يا موسوی بهانه است ، خود رهبر دهند ؟ و در اند ک زمانی شعار موسوی موسوی رای منو پس بگير تبديل شد 

نشانه است ؟   ويا به اين علت ارتجاعی است که بی خبر از رفقای عزيزم به خيابان ها آمدند و خواستند تمرين انقالب نموده و رژيم  
ر شب اول به کمتر از سوسياليزم راضی نيستند   و يا و يا رفقا برای اينکه نشان دهند د..... واربابان امپرياليست شان را غافلگير نمايند ؟ 

؟                           به بخشيد منظوری نداشتم                          همه باهم  ؟ کدام يک ؟ يا شايد ... نکند به راست روی متهم گردند و 
                                      



موضوع اين جدال نيز چيزی کمتر از تعيين تکليف استراتژی نظام    .... : گراف اول  سطر دوم ، پارا – 2 )    7ص ( 
  اوآل جمهوری فقها برای خود ورژيمش در چارچوب نظم سرمايه و ايدئولوژی اسالمی سا لها قبل  از روز .جمهوری اسالمی نيست   

 که بايد اسالم اخوان المسلمينی را ؛ برنامه  اسالم ضد کمونيزم   سر کار آمد نش خط مشی داشت ؛ از سا لها قبل از سر کار آمد نش ميدانست  
را بر پايه منا فع وشيوه های آمريکائی  زما ن خود پيا د ه نمايد  ؛  تا حد ی که بقول )  آن زمان قرعه بنام روس در آمده بود  ( روسی 

!    فت و حا ضر به همکاری با مجاهدين آن زما ن نبود  را در نجف به حضور نپذ ير! شاهنشاهی ها  ؛ اسالم مارکسيستی  مجاهد ينی  
چرا ؟ چون آن نوع اسال م بوی نزد يکی به چريک های چپ گرا و بی خدا وبرابری طلب  را با خود داشت ؛ بوی مبا رزه با سناتور ها و 

ری بنما ئيد  که امروز دشمنان طبقه کارگر  صحبتهای  گلسرخی دربيدا د گاه شاهنشاهی را مرو....مستشاران  امريکائی را باخود داشت و 
با استفاده از خرابکاری های احزابی چون توده  مدعی ميشوند که گل سرخی نيز شبيه به حزب توده بوده و بدين وسيله عامدانه و بعضی ها        

 ميزنند  ؛  نظر يات بنيان گذاران نا آگاهانه از درک همکاری و  همراهی و همفکری و عملی  چريکها و مجاهدين  عليه رژيم شاهی سر باز
اعدام چريک ....مجاهدين را اگر مطالعه کنيد متو جه خواهيد گرديد که کدام يک از آنها ادعای برابری طلبی و اقتصاد مارکسيستی داشت و

آگاهانه ميگفت ؛ آن زمان ! مکتب ما مقصد ما است !  ؛   آن زمان که خمينی ميگفت اقتصاد مال خر است ....ومجاهد در تپه های اوين  و
ميدانست که چه ميگويد ، آن زمان که بازرگان و نمايندگان جبهه ملی را سر کار ! که در نوفل لوشاتو ميگفت که کمونيست ها هم آزادند 

  پيش ميبرد و در ميدانست به کدام سو بايد برود ؛ آن زمان که آگاهانه ؛ طرح اصالحات ارضی شاه را در عمل به نفع فئودالها! ميگذاشت  
حرف از بند های جيم ودال حرف ميزد و با اينکار در دهان حزب توده واکثريت آدامس ميگذاشت که به جوند وبه ديگر جريانات چپ هتاکی  

ازجنگ و آن زمان که با  استفاده .... و ميدانست که به کدامين سو ميرود ...با اين کار زمان برای تثبيت رژيمش می خريد ...  نمايند و 
زمانی که گفت انقالب تمام ... بحران و باران نعمت ؛ کشتار جوانان انقالبی را به پيش می برد  وانقالب را خفه ميکرد ميدانست چه بايد کرد 

 در آن زمان که دستگاه های سرکوب رژيم شاهی را.... آری رفقای عزيز رويا پرور ....  شد به خانه هايتان برويد ميدانست چه ميگويد 
دست گرفت وتقريبآ بد ون دست زدن به با فت وسيستم شان ؛ آنها را به خدمت گرفت و ساواکی های فراری از انقالب  ،  در خيابان ها جای 

انقالب و انقالبيون سالخی ! انقالبيون را گرفتند و تظاهرات ميکردند و حقوقشان را ميخواستند و رفتن به سر کار هايشان  و در مقابل  
آن زمان ها استراتژی رژيم جمهوری اسالمی داشت پياده ميشد ؛ و هنوز هم که هنوز است  ، اين جريان ارتجاعی همچون سنگی  ... دند ميش

؛ آزاد و رها ميگرد د  و د رو ميکند  ؛ به حا ل و روز مردم ؛ ... رها شده در خالء تشکل ها وجريانات ونها د های کارگری و د مکراتيک 
و . ناح ها و به عبارتی بهتر ، باند های مافيائی در قدرت هيچ گونه تفاوتی نمی کند که کدام يک با التر از ديگری قرار گيرد هيچ يک از ج

!) و نود ونه درصد جهان سوم   ( کداام يک بيشتر غارت نمايد  ؛ ساخت و سيستم سرمايه داری ايران با هر نوع حکومتی بورژوائی ؛ 
يعنی امکان رفاه وآزادی و هرنوع رفورم در جهت مرد م و توده های  . ی است که ميتوان آنرا آخر خط ناميد مخصوصآ  ايران به صورت

توسط رژيم های حاکم توهم های خرافی بيش نيستند ؛ وادار نمودن رژيم ها به عقب نشينی و  .... کار گر و يا تشکل های دمکراتيک و
که مردم به رژيم ها تحميل مينمايند ؛ و رژيم جمهوری  وجنايت اسالمی به خصوص  تا آنجا که مقدارکی رفورم موقتی ؛ تا آنجا پيش ميرود 

در توان دارد بدون تعارف و من بميرم تو بميری ؛ ميخواهد سيستم دوران غار نشينی را بر مردم تحميل نمايد  ؛ از حرام بودن استفاده از 
 خانمها تا رنگ چشم و جوراب و لباس زير و رو  وپنجره خانه و سبک راه رفتن ويدئو گرفته تا شطرنج و ادوات موسيقی تا موی سر 

را اگر بتواند  با نام هرزگی و اراذل و اوباشی  .... با هر وسيله  ممکن از اسيد پاشيدن تا .... وخالصه شيوه نفس کشيدن و نگاه کردن و
عقب راندن رژيم  ، گام به گام در ....ت بر مردم تحميل مينمايد گری ومزخرفاتی از اين دست  در عمل برای سرکوب نفس کشيدن و غار

وهر گام يک رفورمی است بسيار کوچک ودقيقآ به همين خاطر رژيم از . می باشد   تمامی مردم ايران تمامی عرصه ها  کار روز ا نه
ان مساوی است با فريا د برای  ابتدائی ترين  کوچک ترين امکان سرکوب تا حد توان کوتاه نمی آيد  ؛ اولين امکان فرياد آزادی در اير 

به همين دليل هر نوع فريا دی را تا حد توان ميخواهد خفه نمايد  ؛ هر نوع رفورم وحرکت توده ها به پيش مساوی   . خواست های انسانی 
درک کنيد که چرا رژيم فقها اين همه  آيا ميتوانيد ... است با عقب نشينی رژيم فقها ؛ اولين امکان تشکل مساوی است با عقب راندن رژيم و 

اصرار دارد که به شکلی ايذائی  وسيستماتيک کارگران را در منگنه قرار دهد ؟ آيا ميتوانيد درک کنيد که هر نوع قد م برداشتن در جهت هر  
شکل برای زنان  و يعنی صلح و نوع تشکلی بر هر زمينه ای يعنی  ؛  کار ؛ يعنی مسکن  يعنی برابری حقوق در همه زمينه ها ؛ يعنی حق ت

مطرح نمودن اين خواست ها که خود ضرورت زندگی است و از ابتدائی ترين نياز های انسانی است ؛ در رژيمی که برای  ....  زندگی ....
! ؟ اگر ميدانستيد !اند باشد دزد يد ن و بردن وغارت اين حقوق آمده به چه معنا ميتواند باشد ؟ آيا ميدانيد تضا د کار و سرمايه به چه معنا ميتو

 1  ص - 2..... تکليف استرا تژيک نظام جمهوری اسالمی به چه معناست ؟ تعين........ چه خوب ميشد  !  ای کاش 
اينها را  مگر...  دو افق متفاوت  از آينده جمهوری اسالمی در مقابل يک ديگر قرار گرفته اند ...  سطر سوم   اول پاراگراف

ی مصلحت نظام و رهبر و هزار باند مافيائی ديگر تائيد ننموده اند ؟  مگر از همان آجر ومصالح ساختمانی رژيم نيستند ؟ مگر رهبر و شورا
اينها خود رژيم نيستند ؟ مگر از سيصد نفر داوطلب رياست جمهوری اينها ؛ اين چهار نفر؛ عصاره و چکيده وجوهر نظا م را با خود ندا رند     

که برای ا مپريا ليستها ی امريکا ئی يا ا روپا ئی  مسئله است آنهم برای داشتن دست باال در .... تند  ؟  به جز مسئله اتمی و و خود نظا م نيس
در آنطرف  ماوراء  رذالت ؛ مگرهمه باند های مافيائی درون رژيم برای سهم ....  معامالت ميلياردی و داشتن افسار رژيم فقها در دست و 

 ؛ زير جلکی همد يگر را نميفروشند ؟ تمامی اين بازی ها  در حال و روز مردم ايران چه تاثيری ميتواند داشته باشد وباند بيشتر در غارت
؛  د ر برا بر تال ش مرد م          د و افق متفا وت به چه معنا ست ؟ ايندو ا فق متفا و ت  ها ی ما فيا ئی   چه فرقی با هم دا رند ؟ 



 برای بدست گيری  تعين سرنوشت خود وسوسيا ليزم به چه معناست ؟  آ يا به جز آشفته نگری از سوی رفقا ی عزيز   ايران )   8ص  ( 
دروغين و امام زمانی > چاوزيسم <  ... :سطر چهارم از پارگراف اول    – 3    ما د ون قرمز ؛ معنای ديگری ميتواند داشته باشد ؟   ... 

....  مگر ما چا وزيسم ) که زياد اهميت ندارد اگر مال نقطی بازی در نيا وريم  وبه محتوا توجه کنيم( لط است نوشته به لحاظ انشائی غ
 بشری راستين وخوب هم داريم يا امام زمان خوب  ؟ هر قد ر هم خوب بود ه با شند که صد ا لبته نبوده اند ؛  امامان نيز  در تما م تاريخ

رفقای عزيز مگر انتظار داريد که با وجود  جمهوری اسالمی صف نيرومند . م بوده اند  شمنان مردمانند شاهان وهمراه غارتگران ؛  د
تشکيل شود و در خيابان ها رژه بروند و .... کارگران بدون گذ ر از تمامی چم وخم های مبارزاتی ؛ بدون همبستگی های موقت و ناپايدار و 

منو با خود ! آی رفيق کجا ميری ؟ يک کمی صبر بکن : ها راه بيفتند وبا هم آواز بخوانند جنبش های اجتماعی و ترقی خواه نيز بدنبال آن
من هنو ز متوجه  نی  در ثا...؟  زهی بی درکی کود کستانی ...وهمه توده های به جان آمده هم همراه شوند و آی عزيز بخوانند  ... ببری 

تواند باشد  و هنوز هم که هنوز است نمی دانم چا وز و شيوه های انتخابا تی اش و تغير نشده ام اين چاوزيسم راستين  در ايران به چه معنا مي
در قا نون اساسی و حکومت ما د ا م العمری و کلی از اين دست مسا ئل که مخصوص چا و ز است و ونزوئال به بحث ما چه ربطی دارد ؟ 

و  هنوز من در نيافته ام چرا چاوز و امام ... بکار گيرند و نياز دارند ...  و اين شيوه های تقليد را بايد جناب احمد نژادی و موسوی نژادی
راستين شان را آرزو دارم ! زمان و عدالت در يک طرف قرار گرفته اند و در طرف ديگر احمدی نژاد و رژيمشان و گويا اينها دروغين اند 

کسی چه      ! مانند امام مهدی  ... ری حکومت نگهش  داشته اند  ؛  شا يد هم در آستين دارند ش و برای بدست گي!  نصيب رفقا  شود 
. ... از يکد يگر در مقابل هم قرار گرفته اند در قالب دو صف تفکيک شده.... سطر پنجم اراگراف اول  پ– 4 !  .... ميداند 

ويشان ارتجاعی بودند باالئی ها وارد نشويد و هر دبازی    وبساط رفقای عزيز شما که تصميم داشتيد که در  كه   نـم    ؟  شد  یچ !   دانـــم  ی  
بــا  شـما  یـم رژ یت كل   كـار   دار  یـد  یــا   بــا   جـناح   از یئ هـا   یـم رژ  .... ؟   ه اين نوع و ارد شدن در صف باالئی ها از روی ناچاری   البت 

... ی از ديگر جريانات   درست مثل حزب توده و بسيار...ردن راه گريزی از دست تئوری های من درآوردی خودتان   کاست و برای  پيدا 
 تئوری برایزل   بعد شروع ميکنند به پيدا کردن  قطعات پا  قالب سياست شان را می ريزند  ؛        فند و اول تئوری را ميبا... اجتماعی 

باد است و در غب  ها يشان  وا فراد ی که با اين تئوری ها تاحدودی  ؛ هماهنگ باشد ؛ البته از ديد کج ومعوج آنها ؛   
؛  بيا و ببين .... غب    ! هـا   هر جا که اين شکل و شمايل  هـا   هـا     نميايد خودشان براش ميتراشند و اگر کسی سئوال  به هم 

... به نوعی ترور  در حد امکان و  ؛نمود یكــار ب  نـم   اسـم  ! یـــنـند  نش ی ا  ین  كـار  نـوع   هـا   هـا   هـا     را ميگذارند سياست هـا   
..... سياست بازی شبيه است و الحق هم که سياست است ولی بيشتر به.....    5 – در غياب صف   .... 6پاراگراف اول سطر  

رفقای عزيز فقط ميخواهم از شما بپرسم جنبش های اجتماعی .... نيرومند کارگران و جنبش های اجتماعی پيش رو و ترقی خواه 
م بفهمم  ؛ مشکلی باهم اگر در اين رابطه هست بعد پيش رو  ؛  ترقی خواه پيشکش تا ن  ؛   شامل حال چه کسانی است ؟ کارگران را ميتوان

ولی آنهائی را که شما  پيشرو ومترقی ميدانيد غير از همان هائی بايد . ها باهم شايد کار داشته باشيم و  اين مشکل ما زيا د بزرگ نيست 
حد ميتواند باشد ؟ اين سئواالت را خود شما با اين باشند که در خيابانها آمدند ؛  و ترقی خواهی شان بر چه بستر و در چه سمت و سو وتا چه 

اگر غير از اين باشد  .... سطر هفت  پارا گراف اول   – 6. وسيله که همه آنهائی که به خيا بان ميا يند مرتجع اند  ؛ مطرح مينمائيد 
ی ديگر نبايد حرکت نمود تا به عبارت .... سياه تر از سی سال گذشته سوق ميدهد – چه بسا –جامعه را به سوی پرتگاهی    

و البته اوج استيصال آنجا تکميل ميشود که پای  حساب احتماالت به ميان ميايد ومن هنگامی با ...من سوت مسابقه را به صدا در نيا ورد ه ام 
 سياست برای کسانيکه از حساب ولی در بازی.... دوستانم تخته بازی ميکنم برای آورد ن فالن عد د  مثآل جفت شش از آن استفاده    مينمايم   

احتماالت صحبت ميکنند و نه برآيند نيرو ها ومبارزات جاری ومجموعه ای از مسائل  در حال دگر گونی در ديگ جوشان تغيرات اجتماعی 
 و کشف  قانون  برای کسی که به جای در ک درست ازحرکت.... بايد گريست  ...  و سازشها و اتحاد های موقتی و تا کتيکی  ؛ پايدار  و 

تصادف وميل خدايان ميگرد د اوج استيصال و درماندگی فکری خود را به نمايش ...ضرورت ها ؛ دست به دامان اله و دعا و شانس و  
رفقای عزيز مگر در جنگ وگريز و درگيری های روزانه با رژيم اسالمی که سی سال است ادامه دارد  رژيم به عقب   .... بايد . ميگذارد 

ی وادار شده  ؟  يا پيش روی نموده ؟ از رنگ لباس گرفته تا اعتراضات خيابانی از انواع  نافرمانی  های مدنی گرفته تا حرکتهای  نشين
چون شما رفقای عزيز همه مسائل را ايستا می بينيد نه در حرکت وتغيير و مبارزه  ؛ لذا تصوراتتا ن با هر تغيری در و  .... کارگری و

 صابون ميترکد  و چون نميتوانيد درک نمائيد که اين حرکت های خيابانی نتيجه سی سال درگيری های نوک سوزنی ضعيت ؛ مثل حباب
است که هر روز در هر گوشه ا ی  جريان دارد والزم به تکرار نمی بينم که رژيم برای جلوگير از شعله ور شدن به هر شکلی و بر سر هر 

مخا .... سطر هشت  – 7. توضيح مجد د را خسته کنند ه ميدا نم   ...  چشم گرفتن ميرفت وميرود چگونه به پيشواز حوا د ث و ذهر  ...  
وقتی فعالين سياسی به بازی  حساب ....  در مقابل شانس هائی غير منتظره  قرار ميدهد و – احتماآل -طراتی جد ی و هم     

صحبت .... روی مياورند و از يک تحليل سياسی و برآيند نيرو و...  و منتظره وغير منتظره و! احتماالت وشانس و يا نصيب  و يا قسمت 
جنبش نو پای طبقه کارگر ايران هنوز از تشکل نيرو    ... 9سطر – 8 .و گير پاچ ميايد ....بدانيد که بوی روغن سوزی ... نميکنند 

نميدانم چون تکراری و خسته کننده خواهد در اين رابطه توضيحات اضافی را الزم ... مند توده ای و حزبی خود برخوردار نيست و
بود ؛ تنها به اين مطلب اکتفا ميکنم که آيا  طبقه کار گر ايران بدون توده های مردم و بدون پس زدن رژيم و بدون مبارزه مشترک با همه  



س زدن فشا ر رژيم  و خود رژيم  و   دقيقآ ؛ برای پ  ،آفرينهمه با هم ؛    در ست فهميده ايد ؛ وهمه با هم ، آری مردم  همهمرد م ؛ آری
تا اين ( نهد  و يا رشد  دهد ؛  )   9ص   (  سا ختن خالء و فضا ی سيا سی ای که بتوان تشکالت وسازما ن های طبقاتی خود را بنا       

توانيد جامعه را  بد ون حرکت ، ميتواند حرفی از پيش روی در ميان باشد ؟ آيا شما رفقای فيزيک دان مي) جا همه چيز شبيه به رفورم است 
و تغيير   ؛   آنهم  بد ون زمان الزم برای تغيير  در نظر مجسم کنيد ؟ آيا شما عزيزان من ؛ علم  ديا لکتيک را برای دکور و ژست و 

ا يک خط مستقيم تمام ميکنند آيا برای کشيدن جا د ه ای بر روی کوهی از دامنه تا قله را ب!  قومپوز ياد گرفته ايد ؟  اگر ياد گرفته باشيد  
؛  و چون شما در خالء فکری   بين ستارگان  سير ميکنيد از قوانينی که  در روی زمين ...؟  بنظر من از شما هر چه بگيد بر  ميا د .... 

 و آرزوی قلبيتان دقيقآ به همين خاطر است که يک د فعه با يک اشارت انگشت  هر نوع اعتراض عليرغم ميل.... عمل ميکند بی خبريد و
 ؛ يعنی همه آنهائی که در ايران هستند و تحت فشار  يعنی مردم؛   آرزو داريد مردم ؛... از آب در ميايد ... ارتجاعی و سبز و  آبی و بنفش 
ری ميبا فيد و تحليل  وقتی خالف تصورا ت شما پا به ميدان ميگذارند ارتجاعی باشند  ؛  وچون شما تئو...      

پاراگراف دوم سطر اول   - 9؟   .....وديدن واقعيات سخت تر از رويا بافی است  ؛ بايد  ارتجاعی باشند و هستند ؛ چون مادون قرمز نيستند 
نبردی که در بين جناح های حکومتی به راه افتاده است حتی ذره ای از آزادی خواهی و عدالت بر خوردار نيست  ... 
اوآل رژيم جمهوری و جنايات اسالمی حدود سی سال است که . به رفقای امضاء کنند ه بيانيه بايد صحت خواب  و صبح به خير گفت  ...

چرا ؟ منافع .  حکومت مينمايد  و اينرا بايد تا به حال  ياد گرفته بوده باشيم که اسا سآ  هر حکومتی نيرو های طبقاتی خود را سازمان ميدهد  
عدالت خواهی جمهوری اسالمی نام برده اند مگر انتظار ديگری از رژيم جمهوری اسالمی   دروغين   باز هم رفقا ی عزيزم ازپرچم .طبقاتی 

داشتيد ؟  مگربه رژيم  توهم داريد ؟  در قسمتی باالتر در پاراگراف اول از جنبش نو پای طبقه کارگر و غياب صف نيرو مند کارگران و 
از جنبش روز افزون .... و در پاراگراف دوم ... سخن رانده ايد و کلی آيه  ياس و نا اميدی ... عی پيشرو ومترقی وغياب جنبش های اجتما

به نظر متنا قض شما  کدام يک را باورکنيم ؟  آيا طبقه )  که البته اين قسمت از پاراگراف به حقيقت بسيار نزديکتر است( طبقه کارگر 
ه ؛  متحدی حتی موقتی  ؛ حتی يک روزه ندارد ؟    با اين نوع  تفکر اگر فردا به قدرت برسيد با نا متحدان کارگر درآن جامعه مچا له شد

امروز  طبقه کارگر چه کار خواهيد کرد ؟   آيا همان مردم ناحق دارند با دارندگان افکاری که فردا خمينی و پول پوت ديگری خواهد شد 
ی است که طبقه کارگر با وجود دوستانی چون شما ها ها ها هميشه سرش بی کاله ميماند ؟ اين مشکل   آنگونه برخورد نمايند ؟  آيا تصادف

که هر کدام از آنها در جای خود مسئله ای است  واگر الزم شد ... مضاف بر  مشکالت ديگری از جمله فرهنگ مذهبی و ديکتاتور ها و 
است باز  وقتی وارد بحث  در گيری در ميان    با الئی ها ميشويد ، به نظر من ؛ بهتر رفقا ی عزيز .... بحث آن را بعد آ پيش خواهيم برد 

تاب بحران اجتماعی در ميان  باالئی ها  از بسياری جهات و مسائل  مشکالت در ميان پائينی ها با تمامی ابعاد  و بحران جهانی و درگيری 
ميدانم برای شما کمی ...را نيز به بينيد و در نظر بگيريد .... ها ی بين خود آنها  و  و جنگ جهانی  منافع امپر ياليستها ؛  از زاويه تضاد 

ودر ضمن باز سازی دولت اسالمی خيلی وقت ....  همين جا چا در ميزنيم و ... کی بره اين همه راه رو ....سخت است و خواهيد گفت  
د نش  به سبک نمودن      با لن و پائين انداختن ياران سابق روی آورده اند است  به سر انجام رسيده و امروز برای جلو گيری از متالشی ش

و البته بار ها اين توهم را در تمام نوشته تان        نا خواسته  به شکلی منفی وغير مستقيم القاء نموده  .... صبح سحر شما به خير ؛ رفقا .... 
داريد در ميان طبقه کارگر توهم پراکنی مينما ئيد  تا  در عوض  توقعات درونی خود را آيا شما فکر نميکنيد که با اين نوع جمالت  ...ايد ؛

ارضا ء بفرمائيد  ؟ فکر نمی کنيد  با ادبيات فرخ نگه دار و خدا نگه دار با رژيمی سراپا   فا سد نبايد صحبت کرد ؟ مگر احمد ی نژاد با   
نما ئيد که يکی از آ نها با يد کمی انصاف  داشته باشد ؟ مگراز حکومت هائی شبيه به که ا ين انتظا ر را ا لقاء مي!  موسوی فرق دارد  ؟

انتظار ديگر ی داشت ؟ رنجش خاطر ... باند های مافيائی ديگر بايد به جز شکنجه و اعدام وسرکوب ودروغ و زور و... احمدی و موسوی و 
( امام زمانی احمدی نژاد  > چاوزيسم  <  هدف آشکار            ....  سطر دوم از پاراگراف دوم–  10...    .شما از چيست ؟ 

.                                  ..ايجاد نظامی متکی بر شبکه ای از صدقه بگيران است     ) به همراهی سپاه پاسداران و بسيج   
                                                                                                         

ِ      های گوناگونند و عليه رژ يم اند                       

بعد از اينهمه خواب و خيال  ؛   شما چقد ر چرت ميزنيد  ؛ بايد  !   بازهم صحت خواب  ، رفقای روياء پرور ، صبح به خير رفقای گرامی 
ش تشريف فرما  اوآل امام زمان هم با حاکمان بوده و هست و خواهد بود وتا زمانی که   آقا خود!  اسم شما رفقا را گذاشت  چرت علی  ها

بشن  نما يند گا نش همراه با اربابان بوده اند و خواهند بود واين حکومت های  اشرافی ازوقتی که انسان در غار ها ميزيست  تازمانی که     
 و ربطی به انسان لباس  از خود بيگانگی را از تن به در مياورد وآنرا درکوره تاريخ ميسوزاند ؛ با جامعه عقب مانده ما همراه خواهد بود  

ديد وارونه از حقيقت ميشود ...  يک فرد مدعی کمونيزم هم ميتواند از يک فا النژ عقب مانده تر باشد ... ندارد  ... اسالم ومسيحيت و 
 شما تازه داريد از خواب بيدار ميشويد و در ثانی چاوز  و ونزوئال و سيستمش چه ربطی.... مذهب ؛ حال با هر نام ونشان ورنگ وبو و

چرا در مقايسه ؛ امام زمان و چاوز را در برابر احمدی نژاد قرار ميدهيد ؟ سيستم صدقه بگيری خيلی ... دارد به احمدی نژاد و امام زمان و 
به همراهی سپاه پاسداران و .... ( وقت است  به باند های مافيائی درون حکومتی تبديل گرديده و همانطور که خود شما بر شمرده ايد 

آنها ديگر ... وساير باند های سر کوب گر نام ببريد ... فراموش کرده ايد از ساير نيروهای لباس شخصی و عربهای فلسطينی و       و)بسيج 
آنها غارت گر رسمی و دائمی  زندگی کارگران و مرد مند  ؛     ! صدقه نميگيرند ؛ و از اداره اوقاف شاهنشاهی هم چيزی دريافت نميکنند 

گير ی آنها خيلی وقت است جای خود را به  شبکه فرخ نگهدار ها سپرده و دارای امالک وشرکت های تجاری وبساز بفروش و شبکه صدقه 



هنوز برای من اين سئوال باقی است که چرا ...خالصه ؛ صبح سحر شما به خير باد چرت علی های  عزيز .... و وارد کن وخارج کن و  
 توده مردم بعنوان ناجی بشريت است ؛  بهش استنا د نما ئيد ؟ آيا  شما هم اورا حالل مشکالت ميدانيد ؟ اصرار داريد امام زمان راکه در ذهن

... ! مقايسه ميفرمائيد و! شايد شما هم هنوز آثار شيعی  گری را  حمل ميفرمائيد و چاوز  را هم با امام مهدی  بزرگوار  )   10ص (  
با آميزش رويا های  .... کی دو تا نيست و به رديف و سيستماتيک در دنبال هم سرازير اند  واين اشتباهات لپی شما در اين مورد ي 

د  تداوم و تضمين حيات   عظمت طلبانه  و ارتجاعی و شوونيستی واسال می زير پرچم دروغين عدالت خواهی در صد  
قيه  را بمن نشان دهيد ؛ من خيلی ممنون     اگر ممکن است لطفآ آن پرچم راستين عدالت خواهی در واليت ف  .جمهوری واليتی است   

يعنی به نظر رفقای ما فوق انقالبی ما اگر اين باند های ما فيا ئی درون وبيرون رژيم ؛  پرچمی ؛  پارچه ای ؛  چيزی را که بر !  ميشوم 
مشکالت ... که طبق نظر رفقا که بد نيست و چاوز هم ! و يا ساير امامان ! از آن راستين ها ی امام خمينی ! می افرا زند  ؛ راستين باشد 

آيا شما فکر ميکنيد که سيستم های  اجتماعی  بر مبنای شيوه توليد  سازمان !     سياسی طبقاتی کارگران و مردم ايران حل ميشود ؟   اگر نه 
؛ ارگانهای )  به شکل پيچ ومهره ای و مکانيکی البته نه ( می يابند  ؟  و آيا  حکومت ها بر مبنای منا فع طبقاتی متناسب بر اين شيوه توليد 

خود را سازمان ميدهند ؛ يا نه ؟      کدام و چگونه ؟   اين چه نوع توضيحی است به کارگران ؟ آيا زمان آن فرا نرسيده که ادبيات  التقاطی 
لی ميتواند موجود باشد که انتظار الکی  داشته باشيم   و عقب مانده را کمی جالء بخشيم  و اگر خيلی خوش بينانه به نوشته رفقا بنگريم ؛ چه دلي

وبه توصيه رفقا ؛ احمدی نژاد پليد چرا خود را به چاوز خوب و امام زمان ميچسپاند و نام آنها را خراب می نمايد ؟  آيا زمان آن فرا نرسيده  
د که خودشان را منحل نمايند ويا به مردم خدمت کنند ؟  ؟ که از ادبيات روشن و شفاف تری استفاده بنمائيم ؟ مگر حکومتها  بر سر کار مياين

يا بر سر کار ميايند که بتوانند نمايندگی طبقاتی  طبقه ای را سازمان دهند  حال طبقه کارگر يا  ؟ کدام يک ؟ اگر دولت نماينده منافع طبقاتی 
به چه معنا ميتواند   .  ت جمهوری واليتی است    در صدد تداوم و تضمين حيا  ...   :طبقه خاصی در جامعه است  منظور شما از 

باشد ؟ مگر اسم وتابلوی دکان  در ماهيت دکان و سازمان دهی دکان آنهم برای جمهوری اسالمی فرق ميکند ؟ از نوشته شما رفقا ؛ اين گونه 
به نوع ديگری بر خالف گذشته خوب  ...ميتوان فهميد که جمهوری اسالمی حدود يک هفته ده روزی است که بعد از اين انتخابات و تقلبات و

راهش را کج نموده  ؛  و البته شايد چون شما نيز  ادبياتی ازنوع ادبيات  خمينی بکار ميبريد  ؛ و گاهی اشتباها هاها ت   ... و پاک وسالم و 
 آنها را اصالح نما يد ؛  لطفآ همراه  با   لپی ميفر مائيد لذا بايد در ک نمود که منظورتان اين نيست و نبوده  ؛  ولی مترجم ومفسری  که

اين چاوزيسم دروغين قادر نخواهد    بدون چنين بيان ايدئو لوژيکی  ....  پارگراف دوم 4سطر  – 11...نوشته ها يتان بفرستيد
ز چند سال مگر رژيم جمهوری وجنايت چند سال است که بر سر کار است ؟ چاو! صبح سحر چرت علی های عزيزم به خير باد ....بود 

است که برای شما  ادعای امام زمانی دارد ؟  و چند سال است که احمدی نژاد چاوز را کشف کرده ؟ با يک جمع وتفريق ساده کالس اول  
ابتدائی البته بدون احتساب سالهائی که چاوز به مدرسه و کودکستان می رفت ؛  ميتوان فهميد که جمهوری اسالمی چرا از جنگ نعمت است 

! و امروز به چاوز چسبيده اند ....  ! بحران زائی برکت ؛ و سلمان رشتی از امام زمان هم بهتر است و به داد رژيم خمينی رسيد و؛ و 
! خوب ميشه اوضاعشان را  فهميد ... چاوز دروغين و راستين را اگر احمدی جون بگه و در ميان باالئی ها    پوز بدن و برای هم قپی بياند   

در مقابل جنبش روز افزون طبقه  .... از پارگراف دوم 5سطر  – 12؟  !ا را ؛ قرمز های طبقه کارگر به چاوز  سن ننه ولی آخر شم
در غياب صف نيرومند کارگران  و   :  از پارگراف اول  وبرای اين همه تناقض گوئی کف بزنيد  6 را مقايسه کنيد با سطر کارگر 

پاراگراف  7 سطر – 13در اختالف چند سطر اين همه آشفته گوئی برای چيست ؟ ...  جنبش های اجتماعی پيش رو و ترقی خواه
؛ برای چاوزيسم اسالمی شعار برابری در مقابل قانون و قطع دست ايادی      دوم  ؛  بازهم در فشانی به شيوه مال نصر الدين 

رفقای .  ايدئو لوژيک اسالمی نيست از بيت المال، چيزی جز باز سازی دولت بورژوازی بر بستر> اشرافيت دولتی < 
گرامی دولت نماينده طبقاتی منافع  طبقه خاصی است در جامعه  و با انواع واقسام ترفند ها وحيله ها وزور وپول و امکانات  و مذهب و     

گی که هر دانش آموز برای توضيح مسئله ای به اين ساد.... نيرو های خود را سازمان ميدهد و.... ناسيون و امت وملت ودشمن دين و  
کالس اول ابتدائی آنرا از بر است چرا سعی ميکنيد لقمه را دور سرتان به چرخانيد و بعد بفرمائيد اين دولت ميخواهد خودش را باز سازی    

سازی    کند ؟ مگر برای شما هنوز در اين مورد سئوالی هست ؟ شک داريد به آنچه که خود ميگوئيد ؟  در ثانی اين دولت خود را باز      
نميکند ؛ بلکه بر بستر سرازيری ها از فرو پاشی خود جلو گير ی ميکند ؛ و هميشه با هر امکانی که در دست داشته در غياب دانشمندان و 

وحال که مردم ميخواهند کار ی بکنند و   ....  رهبران طبقه کارگر بزرگی چون شما ؛  مردم را  در منگنه قرون وسطائی قرار داده 
  با الخره تصادفآ 9سطر  -14.... ؟ ! مرتجعند ! چون با سوت کارخانه آشفته فکری  شما به حرکت در نيامده اند ض منسجم مينمايند  اعترا

برابری در مقا بل  << اين ... جمله ای در ست از قلمتان تراويد البته در تناقض کامل و آشکار با روح کل هر سه  نوشته هايتان   
برابر ی شهر وندان خلع اختيار شده در مقابل دولتی مقتدر و . ر بی حقوقی همه آحاد جامعه است  برابری د>> قانون 

آفرين و صد آفرين اين گفته کامآل درست است ؛ فکر ميکنم در اين لحظه برای سوخت گيری هم که شده مجبور ... واليت محور است  ؛  
رفقای عزيز و دوست داشتنی ؛ من  اين سئوال را دارم اگر همه آحاد ملتی که دچار      خوب ... بوده ايد پايتان را  بر زمين خاکی بگذاريد   

بی حقوقی شده اند وهمه  آحاد ملت هم که مثل من و شما عزيزان دو آتشه انقالبی نيستند و هنوز برشته نشده اند ، ولی ميخواهند طور 
؛  به خيابان ها سرازير شده و ... است وعليه همه خود در تقابل با رژيمی که ديگری زندگی نمايند  وهر يک از زاويه ای و بر مبنای منافع 

چرا مرتجع اند ؟ چون جامعه وافراد جامعه در همه عرصه ها مثل هم و مثل ورقه های فتو کپی و آنهم عکس بر گردان ذهن ...  ميشوند و



سانهای روی زمين نيست که به شرايط موجود اعتراض داشته باشند  ؟   رشد و تغيير نمی نمايند ؟  آيا  اين حق شهر وندی تمامی ان... شما 
هيچ تغييری را برنمی گرفت ؛  و ما هم مانند خرس ها ... آيا اگر اين پديده عمل نمی نمود  ؛ انسانها و شرايط زيست و   )       11ص ( 

و ساير حيوانات ، ميليونها سال زندگی يکنواخت ميداشتيم ،  ... وببر ها و دايناسور ها  وخامنه ای ها ؛ و تمساح يزدی ها  ؛ وموسوی ها    
؟  بر پايه واساس  .... بهتر نبود ؟  وشما از دست اينهمه درد سر و سئوا الت راحت تر نبوديد   ... آنگونه که  ديکتاتور ها آرزويش را دارند 

تمامی  دشمنان بشريت با  ادعای حقوق بشر و ژست های ننه اين نوع تفکر های قرون وسطائی است که امپر ياليستها و مليجک هايشان و 
من غريبم  با عوام فريبی هايشان خرده بورژوا ها را ميفريبند و به طبقه کارگر با تمام نيرو فشار مياورند  ؛  و شما عزيزان من با تمام توان  

و يکی از ... ز روی نيت خير و صالح طبقه کارگر البته ا... در خدمت آتش بيار های معرکه گيری حقوق بشری های دروغگو هستيد 
چرا شما عزيزان سنگ را .... اساسی ترين  تفاوت انسانهای پيشرو و ترقی خواه ؛ با مرتجعين به لحاظ متديک ؛ از اين جا ناشی ميشود  

بدون . جنبش ارتجاعی است جنبش سبز ها يک و بدون حد اقلی تعقل با تيتر درشت ميفرمائيد ! می بنديد و سگ را رها ميکنيد 
 آيا ميخواهيد خود را تخليه موضع گيری کنيد وبدين وسيله    ؛گذاشتن اندکی تفاوت بين باالئی های دست چين شده و پائينی های به جان آمده

 ، ميوه ها  وقاره ؟  محض اطالعات   ديالکتيکی اتان عرض کنم که همانگونه که سلول های بدن  موجود زنده !تير در تاريکی رها ميکنيد 
در حرکت و تغيير ند ،  که طبيعتآ هميشه همگام و موزون ومخصوصآ طبق آرزوی قلبی شما ؛ رشد و تغيير و تکامل نمی يابند ؛     ...  ها و

ع و سهم در بين کشور ها هم در ست به همان سبک و ريتم  ودقيقآ در بين افراد جامعه از بسياری جهات نيز ؛  بر اساس تقسم کار و مناف
هماهنگ وموزون به رشد و آگاهی و درک ضرورت نمی رسند ؛ و اين موضوع دقيقآ برمبنای طبقاتی  آحاد  ....  بری  و دانش و فرهنگ و

نقش بزرگی را بازی ...  جامعه به عنوان روابط متقابل  جزء و کل از يک طرف که موقعيت  شغلی و برخورداری از مزايای اجتماعی و
ز همين رو است که طبقه کارگر بنا به موقعيت شغلی اش و بر اساس دوران تاريخی مشخصی  مترقی است  وساير طبقات به  ا. مينمايد  

سوسيا ليزم هم و شايد روزی برسد که قاعدتآ اگر کره زمين با يک بمب اتم نابود نگردد  ؛ .... لحاظ تاريخی دورانشان به سر آمده است ؛
؛  نقش آگاهی و  نه اينکه هر کس کارگر شد مقد س هم ميشود ؛ شان جامعه سر مايه داری را باخود دارد   ؛ چون مهر ونارتجاعی باشد 

دانش و درک ضرورت ها وغنای فکری به اندازه برخورداری از نعم مادی زمينه ای است  بزرگ و  دارای اهميتی به اندازه خود پايه های  
 به مقدار و مقياس دانش و آگاهی و شکوفائی  ودرک ضرورت ها ؛  انسا نها با يد بتوانند نقش توليد ؛ جدائی انسان  از حيوان بستگی دارد

تاريخی خود را ايفا نمايند و سر نوشت خود را بدست گيرند  اين از ضرورت های زمان است ؛ به عبارتی ديگر ناموزونی در  رشد و  
که  عوام فريبان  وطنی  .... ست  ؛ وغنای فرهنگی ثروتی است بی پايان  تکامل در تمامی عرصه ها يکی از شاخص های جامعه طبقاتی ا

از اين پديده شوم برای خود و غارت گری هايشان نهايت استفاده را مينمايند  ....ويا ناسيوناليستهای ... ؛ فاشيستها ی رنگارنگ از اسالمی تا 
ين جا ناشی ميشود  ؛ دشمنان آزادی برای جلو گيری از شکوفائی ذهن به شيوه های گوناگون از ا... ديکتاتوری وخفقان  وسانسور و . 

انسانی  با استفاده از واقعيات موجود به شکلی عوام فريبانه پيش ميايند و برای تثبيت منافعشان  امت و ناسيون و ملت و مادر وطن وپدر     
ورفقای عزيز ما هم بی نصيب از اين همه ... يگانه ميدهند هزار کوفت وذهر مار را به زور دگه نک به  خورد توده از خود ب... وطن و 

 پاراگراف دوم   10سطر  -  15.....  که نا آگاهانه آتش بيار  و خيار ببر اين معرکه گيری گرديده اند ! افسوس ... تبليغات  نمانده اند 
ه کار ؛ رفقای گرامی امروز جهان آنچنان درهم اينجا را بايد شب به خير گفتن آيد ب... امت اسالمی ديگر امتی جهانی نيست   ....

تنيده است و به دهکده ای جهانی تبديل گرديده که برای فرار از دايره قواعد وقانون های اجتماعی اش بايد به کرات آسمانی پناه برد ؛ برای      
ی است کمی چشم ها را باز کنيم ؛ از کامپيوتر درک اين تغييرات الزم نيست دانشمند بود ؛ مانند هر بچه مدرسه ای کالس اول ابتدائی ؛ کاف

... اسالم ومسيحيت و پاپ و خمينی و احمدی نژاد و اوبا ما و جرج بوش و .... سرمايه و معامالت و بورس و .... گرفته تا ماهواره وتلفن و
نظر شان را به جای قانون مندی های نميتوانند از اين قانون مندی های حرکتهای اجتماعی در بروند و قانو ن های من درآوردی مورد 

اجتماعی حقنه نمايند  ؛ فشار سر مايه و بحران ها نگاهی بيندازيد ؛ اگر هم خماريد ؛ ميتوانيد گوشهايتان را کمی شل کنيد صدای درگيری ها 
حاکمان  بر ميايد  حرکت تاريخ را  را ميشود کمی شنيد و برای مقداری تعمق بايد کافی باشد  ؛ حد اکثر کاری که از دست ...و بحران ها و 

مقداری کند يا تند نمايند ؛ ودر گيری و جنگ ومبارزه انسانهای پيشرو در برابر مرتجعين تاريخ در اين راستا است ؛ امت های اسالمی ؛ 
  پاراگراف دوم-11 سطر - 16.... :  ولی همه آنها فيل هوا ميکنند .... امت وطنی ؛ مصرف داخلی دارد و شما عزيزان باور کرده ايد که  

ايرانی است ؛ نکنه خبر هائی باشد ؛ وشما بی خبريد ؛ و به اين نوع تفکر  در اصطالح کوردی ميگويند ... امت امتی ايرانی است و ...
ز همين  ا... پاراگراف دوم 11سطر  – 17....   البته  توپ بدون  باروت هم ميشه از تفنگ رها نمود ! تير در تاريکی رها کردن 

اينهمه از چاوز چاوز  نام برده ايد دلم ميخواست به اين امام بی ريش ... اسالمی در عين داعيه اسالمی بودن   >> چاوزيسم  << رو
... شما  مشتی بزنم ؛ رفقای عزيز شما به جای اين نوع توهم پراکنی ها لطف بفر مائيد بعنوان يک تحليل مشخص از شرايطی مشخص ،  و 

توضيح دهيد حد اقل برای خودتان مفيد ميتواند باشد ؛ منظور از چاوز برنامه های چاوز است و شرايط زيست ومبارزات در   چاوز را نيز 
بدهکاری های ميلياردی به بانک .... امريکای التين و مبارزات جاری در ونزوئال  و خانه خرابی ميليونی و بيکاری و مافيای مواد مخدر و

آن گاه ...در امريکای التين  و....  ی کارگری و ترور فعالين کارگری و نقش سازمانهای جاسوسی امپرياليستی و  جهانی  ونقش اتحاديه ها
را بر افراشته و چرا با احمدی جون يکی ! پرچم مبارزه با امريکا ! شما کمک ميفرمائيد تا شايد ما بتوانيم بفهميم چرا چاوز با نام سوسياليزم 

ست مثل شما رفقا  ؛ شيفته و شيدای چاوز گرديده  وهی دورش ميگرده و ميگرده ؛ تنها شکل و شمايل تان مانده  که   شده واحمدی جون هم در  
و  چاوز بر بستر کدام سطح از اعتراضات و مبارزات ! با هم قاطی بشه البته شايد شکل تان کپی هم بشه ؛ انوقت خر بيار و باقلی بار کن 



ميکند و آيا آنچه را که ادعا دارد نسبت به سطح مبارزات مردم رو به پيش دارد ؟ يا اينکه خود ترمزی است  در امريکای التين موج سواری 
    )12ص (  بر مبارزات مردم و طبقه کارگر در امريکای التين و مخصوصآ ونزوئال  ؛ چرا ميخواهد به سبک امامان شما رئيس  

بودن شما به ايشان تا ... هميد چرا در نوشته های شما از زاويه امام بودن و خوب بودن  ؛ و آنوقت خواهيم ف.... جمهور مادام العمر شود ؟ و
عظمت طلبی    ...  11پا راگرف دوم سطر  - 18....اين حد  ارادت خاصی نشان داده ميشود وشايد ما هم به اين امام دور از وطن ايمان       

اگر اربابان زور و حکومت بکار ميبرند و از ... نوع ديگری از ناسيو ناليزم ايرانی يا هر . ايرانی را بر پر چم خود حک کرده است  
؟  عظمت طلبی !ادبيات محاوره عوام فريبانه  آنها است چه ربطی به ما کمونيستها دارد ؛ که با ادبيات آنها مسائل مان را تو ضيح دهيم 

ند چه فرقی ميکند ؟ آيا به اندازه همان نفتی که احمدی جون قولش را داده     در حال و روز مردمی که به جان آمده ا... ايران يا امريکائی يا 
بود که بر سر سفره مردم ببره  ؛ ارزش دارد ؟ آيا شما رفقای رهبر پرولتاريا بايد با حرفها و زر ورق ها ی رنگارنگ  رژيم ؛ مردم را    

اين جريانی است   .... پارگراف دو 12سطر  – 19....هائی باشد ؟ و قانع کنيد  ؟ وآ يا توجه شما بايد  معطوف به اين چنين ياوه سرائی  
  اولندش  وقتی از رژيم دار وتازيانه .که ظرفيت هيچ گونه پذيرش بيان اراده طبقات  وگروه های اجتماعی پيش رو را ندارد   

 همين است ؛ ديگر از ظرفيت پذيرش صحبت به نام ميبريم و شما هم همين اعتقا د را داريد و بدرستی هم.... وشکنجه و سرکوب و ترور و 
ميان آورد ن بيشتر به کرشمه های مکش مرگ من  می ماند  ؛ که به آن بر ميگرديم ؛ دومآ رفقای گرامی اراده طبقات در جامعه به چه 

ارگر و ديگری طبقه   سر مايه دار ؛ و معناست ؟ ميدانم بايد اشتباه لپی بوده باشد چون  اسا سآ در ايران تنها دو طبقه وجود دارد يکی طبقه ک
خرده بورژا ... که بحثش اين جا الزم نيست و تيتر وار اشاره کنم خدمتتان ؛ اقشار فراوان و... بقيه به علت عقب ماندگی ساخت اجتماعی و

. ظ اقتصادی ؛ تقريبآ ساقط شده اند به لحا... و لمپن پرولتاريا و آنهائی هستند که از زندگی معمولی عالوه بر مشکالت روحی و اجتماعی و 
بحران و بيکاری و تورم و خانه خرابی و ورشکستگی اقتصادی و وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت ؛ که آنهم خود وابسته به بازار 

دست وپای رژيم است ؛ امکان هر نوع مانوراقتصادی  را بر روی رژيم بسته  و .... های بورس ودالالن بين امللی و امپرياليستی و 
در ... جمهوری ايران را در پوست گردو گذاشته است ؛ و دقيقآ به همين خاطر که بحثش را فعآل  در اين جا الزم نمی دانم به اتم وبمب اتم و 

مهوری  از رژيم جمردمبه هر حال انتظار ظرفيت پذيرش بيان اراده ... شرايطی که بنزين را از ترکيه وارد مينمايد ؛ روی مياورد و 
وقتی . از توهم پراکنی ها وخرافات  خرده بورژوائی است ؛ که در بين طبقه کارگر جائی ندارد ... و و بيان اراده طبقات اسالمی ايران 

که پيشروان طبقه کارگر به صورتی القائی  ومثبت ؛ از امکان و انتظار از رژيم و لی از زاويه منفی آن صحبت مينما يند ؛  به آن پيش  
شما و تمامی جهانيان به خوبی ميدانيد که  رژيم جمهوری اسالمی و تمامی دست اندر ! ... ای وال ... و پس نماز بايد ... زی ميمانند که نما

کارانش ؛ بيشتر به ماهی پيرانيا ميمانند ، تا به هر جانور درنده ديگری ؛ وقتی کسی ، چيزی را در دسترس نداشته باشند تا پاره کنند و 
در هم ... سلمان رشتی و ... و امروز بر مبنای بحران های باران نعمت و برکت های الهی و ... ند به دريدن يکديگر مشغول ميگردند  بخور

تنيده شدن نارسائی ها و شکست ها ی گوناگون و سرکوب خواستهای مردم و فشرده شدن بار گران زندگی و باال رفتن ضرورت تغيير 
بيشترين امکان تشکل يابی و تالش برای عقب زدن رژيم و طبقه ....  و طبقه کارگر و مردم از تمامی اليه ها ودرک آن از سوی فعاالن

رژيم با کشتار های سالهای .... سرمايه دار و بر قراری آزادی و برابری فراهم گرديده است  ؛ البته اگر رفقای گرامی اجازه بفرمايند 
سعی نمود که مبارزين !  آنگونه که الجوردی ميگفت ؛ ما نميگذاريم از اينجا  کا در بيرون برويد 67موجوديت نظامش از جمله در تابستان 

و زحمتکشان فکری را نابود نمايد و طبق نقشه و طرح هائی که با همراهی و همکاری وهمفکری  سازمان های ضد بشری امپرياليستی پيش 
 همه گير شود ؛ هرکه را توانست کشت ؛ فراری داد ؛ معتا د نمود ؛  وبه شکلی ميرفت ؛ از ترس اين چنين روزی که طغيان توده ای

سيستماتيک در حالت زندانی در بيرون از زندان ، تحت فشار روانی قرار داد و بيش از همه بر مبنای تضاد گريز ناپذير کار وسرمايه  
..... جلو گيری نمود ... وع تجمع وتشکل  با هرنوع وسيله ممکن   برای کارگران زندانی در درون زندانی به بزرگی ايران ساخت ؛ از هرن 

حال از شما رفقای گرامی ، ميپرسم  ؛ درگيری در بين جناحهای درون رژيمی که همه آنها عصاره و چکيده و جوهره يک سيستم و يک   
 کدام يک ديگری را ميد رد و قر بانی ميکند ؟  به من وشما و طبقه کارگر چه ربطی دارد ؟ به ما چه ربطی دارد که چه کسی... نظامند و

اگر ما روابط درونی رژيم را ميخواهيم بشکافيم و بايد بتوا نيم   ؛ بدرستی حالجی کنيم  ؛  به طبقه کارگر چه ربطی دارد  که کداميک در 
من فکر ميکنم ما طرفداران  .... انه است ؛ وحکومت باشد يا نباشد ؟  همانگونه که مردم به درستی ميگويند موسوی بهانه است ، کل نظام نش

طبقه کارگر و سوسياليزم بايد به لحاظ درک واقعيات خارج از ذهنمان از پيشروان جامعه باشيم وا گر نتوانستيم و عالم هپروت به ما اين 
ستی پيش ميرود ؛ يا بهتر بگوئيم زندگی اجازه را نداد ؛ بايد ؛ حد اقل در حد توده عامی که زندگی را لمس می نمايد و به شکلی پراگما تي  

واقعيات و حوادث اورا   با خود ميراند ؛ کمتر و عقب مانده تر نباشيم ؛ وسعی نکنيم از حوادث قضا يا را ياد ... اورا به پيش ميبرد  و 
ش با ميمونها بازی بازی سياسی کنيم واگر شما  اصرار داريد که با شيم ؛ برويم به باغ وح... بگيريم ؛ وگرنه ريشخند تاريخ خواهيم بود 

در گيری جناح های رقيب در حکومت را من بعنوان بازتابی واقعی و آئينه وار از واقعيات در جامعه و رقابت های بين المللی .  بهتر است 
 در جامعه بايد جستجو نمود ؛  می بينم ؛ و درگيری درونی اين عقب مانده های تاريخ را ؛  در جواب به بحرانها ی واقعی در پائين  يعنی

رقابت و توطئه ها و قول و قرار های زير جلکی با امپر ياليست های اروپائی و امريکائی تابعی از مسائل درونی اشان  ؛ حال چانه زنی بر 
سرائيل و وجود ونفوذ سر بمب اتم و به خطر انداختن منافع امپرياليست ها و  مجموعه مخازن و ذخاير معدنی و رقابت های منطقه ای و ا

پارامتر هائی هستند که در اين ميان نقش ها و خط ها را برجسته تر به نمايش ..... چين و روسيه و رقابت های منطقه های تحت نفوذ  و 
تها از خود فروشی و ديگری فروشی زير جلکی  سردمداران رژيم  و حمايت های يکشبه و موزون ازسوی تمامی امپر ياليس... ميگذارند و 



البته شما نبايد .  کنيم د ی د يداگر الزم ديديد ميتوانيم .... تصادفی نيست ... اين يکی و حمايت و به حضور پذيرفتن آن يکی از سوی رقيب و
 تصميم  را جدی بگيريد چون آنها نيز بوی خر داغ کردن را شنيده اند و ...  در اين ميان مليجک های اکثريتی توده ای و جمهور ی خواهان و

    جدی دارند نگذارند که جنبش از حد موسوی جون اون ور تر بره ؛  ولی کار اونها شبيه به خوابيدن گنجشکی ميماند که    )13ص  ( 
شبها در ذهن کوچکش برای جلو گيری از خراب شدن آسمان بر سرش دو تا پا های کوچلويش را به آسمان ميکند و با خيال راحت ميخوابد 

واين هراسی است  که امروز همه کار بدستان شکست خورده ی جناح های رقيب   ....  پاراگراف دوم 14ر  سط– 20 ...
  آدم از خواندن اين ادبيات کمونيستی  وماوراء کمونيستی بی اختيار بياد بازی بازی بچه .را  در اتحادی وسيع به ميدان کشيده است   
بازی ای را انجام نمی دهند و ... ی تا اين حد بی دليل ؛ تقريبآ بی دليل  حرفی ونکته ای و های مد رسه و کودکستان می افتد  که آنها هم حت

بعد ها نيز در ... برعکس هد فشان از بازی در واقع آماده کردن خود برای کار و پيکار های اجتماعی است و هراندازه پيگير تر و دقيق تر 
رفقای ما به هيچ وجه تصميم به تفکر در بيان نظرات و          ... اس مسئوليت تر ولی کار های بزرگ ؛  در آينده به همان نسبت با احس

کدام جناح از کدام جناح شکست خورده ؟ اگر شکست نمی خورد در  وضعيت ... گفته ها يشان در حد يک کودک هم که شده ؛ را ندارند 
ی ايجاد ميشد ؟  درگيری جناح های رقيب به توده مردم در کوچه و خيابان و منظورم فقط کارگران بود ؛ چه تغير! آه ببخشيد ؛ رفقا ! مردم 

محل های کار چه ربطی ميتواند داشته باشد ؟ و چرا به چه دليل اينها ارتجاعی اند   ؟  انقالبيون کيانند وجايگاه شان در اين گير ودار 
رج گرديد ؟ نتيجه آن بحرانهای در هم تنيده سالها را چگونه ميتوان کجاست ؟ چرا اين اتحاد وسيع از سطح کنترل موسوی و احمدی نژاد خا

از هم تفکيک نمود ؟  چگونه ميتوانند همه مردم در خانه هايشان بمانند و فقط طبقه کارگر ؛ آنهم ازنوع مورد قبول و تائيد رفقای ماورا 
چرا اتحاد وسيع   خوشبختی را برای مردم به ارمغان بياورند ؟ اين  انقالبی ما  در خيابانها سان ببينند ؟ يا رژه بروند و انقالب نمايند و

؟  من احساسات شما عزيزان را درک ...ارتجاعی شد ؟ معيار ارتجاعی و انقالبی در نظر رفقای ما چه چيزی است ؟ رنگ بازو بند يا 
فانه از پشت بام داريد ميافتيد در دامان احمدی جون  ميخواهيد از حول حليم در ديگ موسوی  نيفتيد ولی متاس57ميکنم  شما از ترس سال 

در اين رابطه ... وچاوز گرامی بغل بازنموده که شما را کنج بغل گيرد ؛ که  ديشو در بيابان مانده ايد شما ؛ که سرما خورده ايد شما ؛
ی به غايت ارتجاعی صف   در طرف مقابل  اين جدال نيز نيروئ   ....پارگراف سوم سطر اول  - 21.... صحبت فراوان است 

رفقای گرامی و بيش از اندازه انقالبی باالخره تکليف مردم . را به راه انداخته اند > موج سبز < آنها امروز.    کشيده است
و چيست ؟ از هر طرف که حرکت ميکنند ؛  زير بار آتش دوستانی چون شما  ودشمنانی چون رژيم ا ند ؛ باالخره اين مردم به کجا بر وند 

البته که اين مردم ارتجاعی ؛ دوستانی چون شما  !  هم که شده کار ی بکنيد  محض رضای چاوز شما لطف بفرمائيد  چه چاره ای بينديشيد  ؟   
موج سبز هم که به غايت . ولی به هر حال رژيم که حالش معلوم است  ! را  داشته باشند احتياجی به احمدی و خامنه ای جون ندارند   

ت ؛ حال  شما لطفآ بفرمائيد ؛ البته  بدون جدا نمودن حساب  مردم از رژيم ؛ همان گونه که می انديشيد ؛ همان  مردمی که به  ارتجاعی اس
درون قلعه وشکا فهای رژيم رفته اند و سعی بر آن دارند با آن  ابتکا رات شيرين توده ها ی  خوش ذوق و مبارز و بر مبنای ضرورت   

چه کنند ؟ ... ندازی نمايند  تا به اين شيوه زندگی  ننگين خاتمه دهند ؛ و دست رژيم را از روی دهانشان بر دارند و زمان ؛ جنبشی را راه ا
وچگونه ؟ وباز هم شما لطف کنيد و بفرمائيد که جنبه ارتجاعی بودن اين مرد م و حرکاتشان در کجا و در چه مطلبی نهفته است ؟  چرا اين 

تا آن حد که از فرط ارتجاعی بودن  ؛  بايد به احمدی نژاد پناه ببرند ؟ اگر آنها  نخواهند به شيوه سابق ! د ؟ مردم به غايت ارتجاعی ان
در اين رابطه صحبت ! نباشند به غايت ارتجاعی  زندگی نمايند و در فکر تغييرات اساسی باشند به نظر شما از کجا بايد شروع نمايند ؟ که 

دو دهه کار    بيش ازآيا فقط...  پاراگرف دوم سطر دو م – 22آيا  ؟     ....  بفرمائيد که اين آقا زاده هاو لطف کنيد. ها تکراری است 
؟محض اطالع شما تمامی کارچرخانان رژيم از دهه ها قبل از بوجود آمدن رژيمشان و دهه ها بعد بدستان مطلق العنان رژيم بوده اند 

تمامی کار بد ستان رژيم ... گويا بايد انتظاری غير از اين را ميداشتيم  .....   و خواهند بود  و  از سر نگونی آن در خدمت اين نظام بوده 
جمهوری اسالمی نه دو دهه بلکه سالهای سال قبل از بوجود آمدن حکومتشان ؛ در انجمن های اسالمی و مساجد ومنابر و تکايا وحجره ها    

ی ، تمامی دوران حياتشان را در خدمت نظام  استثمار و ضديت با طبقه کارگر از جمله  به مانند يک ما فيای جيره خوار رژيم  شاهنشاه... 
، همه )توجه فرمائيد ...به جريان سيد قطب و اخوان المسلمين و  ( مثابه حلقه ای از زنجير کمر بند سبز بدور شوروی سابق   قرار داده اند   

 ضد مرام اشتراکی 1310قانون ... سوسياليزم بوده  و خواهند بود ... برابری خواهی و هم و غمشان ضديت با کفر والحاد و طبقه کارگر و 
ربطی به    طبقه کار گر .... رضا شاهی  را تا به حال بايد شناخته باشيد  ، و تقسيم کار هايشان  به لحا ظ سياسی و قضائی و اداری و 

 پشت پرده شغل اصلی شان با نام  وعنوانهای من در آوردی دکتر و مهندس و حاج  هر کدام از آنها اگر رسمآ در جلو رو نيستند در. ندارد 
عرض کردم که رژيم مال  ها ی ايران بيشتر .... مشغول کشتار و شکنجه و اعدام و سرکوب دگر انديشان بوده و خواهند بود  ... آقا و برادر 

فانه  انتظار رفقا در تمامی  روح  بيانيه شان بطور ناخود آگاه حاکی از متاس... به ماهی پيرانيا ميما نند تا هر موجود درنده ديگری ،
بزرگترين جنايات     ...سطر سوم پاراگراف سوم   – 23....انتظارات عجيب و غريب از رژيم و دست اند کاران رژيم فقاهتی ميباشد 

ليت های ملی ؛ و مذهبی ؛ و سرانجام     رژيم بر آزادی خواهان ، کمونيست ها ؛ کارگران ؛ دانشجويان ؛ روشنفکران ؛ اق   
اين صحبتهای شما دوباره شبيه به سوخت گيری . آفرين و صد آفرين . زنان ؛ در دوران حاکميت همين ها انجام گرفته است 

فضا است اغلب در هوا و ...  و53 و52 و اف 26  واف 16سيمرغ است بر روی زمين  وبقيه حرفهايتان اغلب شبيه به هواپيما های اف 
....     يا از روی سرگردانی دست و پا وسر و ! ولی اين بار شايد مجبور شده ايد يا  شايد محض رضای چاوز  ... سوخت گير ی ميکنيد 



يا نمی دانم چرا  ؛ پای اين حرفهايتان برای لحظه ... مثل شهاب های سرگردان ... جائی تان که به همه جا ميخورد ؛ اينبار به زمين خورده  
به هرحال ؛ آفرين رفقای خوب وانقالبی  اين ها انسانهای اين  ... بر روی زمين آمده شايد برای جهش بعدی است به آن طرف کهکشانها ای 
  جامعه اند که  در خيابانها و در جامعه با هر امکانی که در دست دارند  بايد کاری صورت دهند و چون مثل من وشما فراوان   )14ص ( 

 ؛ و نتوانستد به خارج بگريزند  ؛  لذا بايد بتوانند سر شمشير تيز حاکميت را در اين شرايط بگيرند  ؛ واال سرشان دو نصف  انقالبی نيستند
خواهد شد  ؛  البته شما کم لطفی فرموده ايد و نام کارگران از همه جا رانده و در خيابانها  بيکار مانده  ؛  حاشيه توليد ها  و حلبی آباد        

فراموش کرده ايد به ليستتان اضافه نمائيد ؛ مهم نيست .... ا و کارتن خواب ها و کودکان بی خانواده و معتادان و کارمندان ادارات و نشين ه
چون  شما بفرمائيد ؛  يا نه فرمائيد ؛  آنها خواه ناخواه در بطن جامعه هستند و حضورشان ملموس است ؛ تنها سئوالی که پيش ميا يد اين 

طبق گفته خود شما  ؛ همين افرادی که شما ليست کرده ايد و به خيابان ها آمد ه اند و در يک تکان  چند روزه به سه ميليون رسيد ند  است که 
؛  طبق تخمين سر انگشتی حدود شش ميليون ديگرمردم و خانواده هايشان در پشت صحنه بودند و منتظر تا ببينند تکليف حرکت چه خواهد    

متاسفم آنها  ! ؟  حساب گری چرتکه اندازی  سر انگشتی  که مختص توده های مرد م است  ....هم حمايت عملی  بنمايند يا شد وشايد آنها 
 ميليون از يک جمعيت پا نزده ميليونی تهران بقيه اش پير مردان و پير زنان و 9به هر حال حد ودآ  ميشود  همه باهم   !  تود ه های مردمند  
و بچه مدرسه ای های کالس های ابتدائی  که البته طبق گفته شما آنهائی که به خيابانها نيامدند جزو اين عده          کودکان کودکستانی  

به هر صورت همين آدم هائی که خود شما از آنها نام برده ايد و جان به لبشان رسيده و به ... ضرت انقالبی و موسوی نژادی نبودند و
گناه کبيره ای را انجام داده اند ؟  راستی من دارم اسب می تازانم ؛ آيا شما معتقد هستيد به اينکه از اين ليست ... خيابانها سرازير گشته اند 

افراد و مردمی که از آنها نام برديد و جان به لبشان رسيده بود ؛ در ميان اين تظاهرات کنندگان عليه رژيم بودند ؛ و به اعتراضات عليه 
مردم سراسر کردستان که در همبستگی اعتصاب کردند در کدام يک از گروه بندی های اجتماعی مورد نظر رفقا جای رژيم پيوستند ؟ آيا 

طبق نوشته شما ! ويا نه !  هم به همين نحو ؟  دو جواب در پيش رو داريد ؛ يا آری  ... ميگيرند ؟ انقالبی يا ضرت انقالبی  ؟ دانشجويان و  
ولی رفقا با کدام دليل .... عی است ؛ ميتواند در مراحل و شرايطی مرد ضد انقالبی و فاشيست هم بشوند با تيتر درشت اين حرکت ارتجا

ما .. مگر اينکه بفرمائيد ... وتحليل ؟  به هر صورت اين شما ئيد که در مقا بل موضع  گير ی هايتان مسئوليد و بايد اخال قآ پاسخگو باشيد  
در ضمن ؛ نفس شروع حرکت توده های مردمی با بدست گيری هژمونی و تکامل انقالب و ... به شما چه برای خودمون   ؛  ال الئی ميگيم  

را باپوپوليزم ناب ومبتذل قاطی .... تشکل های کارگری و هسته های سرخ کمونيستی ؛ بدست گيری قدرت سياسی و به سوی سوسياليزم و 
آن ها  بنيان گذاران دستگاه سرکوب جهنمی رژيم   ..  از پاراگراف سوم 4 سطر – 24..... که خود داستانی دارد و . نفرمائيد 

باند های مافيائی ديگر .... صبح به خير رفقا ؛  فکر ميکنيد مردم نمی فهمند که شورای نگهبان ومصلحت نظام و .... اسالمی بوده اند 
؛ چطور اينها به عنوان عصاره و چکيده آن همه داو طلب  بيرون داده   ؟  از حدود سيصد نفر فيلتر شده رژيم  ... !چرا آنها را تائيد نموده اند 

شده اند ؟ و تازه درميان همان خودی های خود شان  ؛ آيا مرد م خبر ندارند  ونمی دانند که چه ميگذ رد ؟ اگر اين گونه باشد ؛ که نيست ؛       
يد که رفقای ما در گوش فيل خوابيده اند و سوراخ بيرون آمدن را    ولی از مشاهدات بر ميا. مردم شايسته همان احمدی موسوی خامنه ای اند 

بعد ها برآيند نيرو و تشکل و آگاهی و سازماندهی نيروهای . گم کرده اند  ؛ به همين خاطر سر در گمند و ديگران را بيخود دشنام ميدهند 
استه هايشان را در چه برنامه ای ببينند  ؛ به فردای جنبش ربط راديکال وبرابری طلب تا کجا وچه اندازه باشد  و اعتماد مردم و باز تاب خو 

صبرا نقالبی و درک منطقی قانون مندی ها ی ! هنوز به آب نرسيده لخت ميشويم  تا شنا کنيم  ... پيدا مينمايد ؛  و امروز ما بيخود ؛  
 پاراگراف سوم  9 تا 4سطر های ..... کت تاريخ است اين  قانون حر. تغييرات ؛ نيروئی دارد که رژيمها را نيز ؛ زير ورو مينمايد 

بيشتر به گاليه ... به زندگی زير خط فقر  ....جويان روشن فکران اقليت های ملی و مذهبی و سر انجام زنان  دانش....
ين رفقا اين مطالب را از اين البته ا... ميماند  رفقای ما تازه بيدار ميشوند و می بينند که جناح های مختلف حاکميت همديگر را می درند و

ونتيجه ای ... زاويه بيان نميکنند که تازه از خواب بيدار شده با شند ؛ بلکه بيشتر از آن زاويه ای است که افراد اين رژيم با هم فرقی ندارند  
خالصه رفقای ما بانيت خير ....  نگيريد و که ميگيرند اينست که ؛ مردم شما به خيابان نيائيد  و بدنبال آنها راه نيفتيد ؛ يعنی پشت آنها سنگر

و عليه جمهوری اسالمی ؛ دلشان ميخواهد کاری کنند که جمهوری اسالمی سر جاش بماند و هيچ نوع تغييری صورت نگيرد تا رفقا سوت و 
ز  کارگران را به توده هر چه وسيع تری ا... از پاراگراف سوم  10 و 9 سطرهای - 25.... شيپور را به صدا در نياورده اند و
  حال خود شما رفقای عزيز بگوئيد چه کسی از رژيم انتظار دارد که با وجود اين نوع حکومت ها  ....زندگی زير فقر وا داشته اند 

خالصه خانه خراب نگرد د ... مردم به زير خط فقر کشانده نشوند ؟ و سرو وضع مرتبی هم داشته باشند و مشکل کاری در ميان  نباشد و 
و در .... 11پاراگراف سوم سطر   -  26.....؟ مگر در سايه وجود رژيم فقها انتظار ديگری ميتوان داشت ؟ که شما اين چنين ناالنيد ؟...

   عين حال محروم کردن کارگران و زحمتکشان از حد اقلی از  معيار های يک زندگی شرافتمندانه خود داری نکرده اند
 داريد که منتظريد تا شايد امکان يک زندگی شرافتمندانه را برای طبقه کارگر فراهم نمايند ؟ مگر شما رفقای رفقا مگر به رژيم توهم ... 

عزيز از تضاد کار و سرمايه آنهم در جوامعی چون ايران که آخر خط فقر ؛ و اول خط محروميت است  ؛  توهم داريد ؟ و منتظريد تا شايد  
؟  آنها دروغ نگفته اند از روز اول با صدای رسا فرياد زده اند   ؛ منتها ما نشنيديم     !قه کارگر نامی ببرند در    شو های انتخابا تيشان از طب 

هم اقتصاد را مصادره کردند  وهم مکتبشان ... که اقتصاد مال خر است ؛ و مقصد ما مکتب ماست ؛ و ما برای خربزه انقالب نکرده ايم  و
البته اگر رفقای عزيزم اجازه بفرمايند ؛ و مردم را ... دند و حاال نوبتشان است که پای لرزش بايد بشينند را نشان دادند و هم خربزه را خور  

به خانه نفرستند  وهمانگونه که ما ميخواستيم مردم ؛ آری مردم به کوچه و خيابان بيايند و ما طبقه کارگر را همراه مردم آری مردم ؛ 



 به حال سعی نموده ايم ورژيم هم سعی کرده است اما اگر فضا باز تر شود و رژيم به عقب رانده شود  سازمان خواهيم داد همانگونه که تا
حرکتهای کارگری جال و گيرندگی ديگری خواهند داشت و دارند و تمامی  امپر ياليستها و مليجک هايشان از اين موضوع       )   15ص (

شه ؛ مسئله اتمی حل نشه  و ايران به بمب اتم دست پيدا کنه  بعدآ ميشه باهاش  بشدت در هراسند  و حتی حاضرند که همين احمدی جون با
و به همين خاطر يک شبه تمامی جهان امپرياليستی ؛ باهم به ... کنار آمد ولی چپها و طبقه کارگر حتی اسمشان هم در هيچ جا آورده نشه 
دارند تمامی گنجشک های جهان را رنگ سبز ....  ميخوانند وشدت موزون وهماهنگ در يک کر دسته جمعی  مينواختند ومينوازند و

آنها به همه چی راضی اند ؛ ولی در گيری و شور وشوق انقالبی جاری نشود چون پيامد آن  نه تنها برای ايران بلکه برای کل .... مينمايند  
  همين پاراگراف منتظر  15 و 14 و 13در سطر های و شما رفقای گرامی بی جهت    ... 27...منطقه نيز ؛ خيلی گران تمام خواهد شد   

آقا  در شو های تلويزيونی   اشاره انگشت به طبقه کارگر و هواداری از طبقه کارگر و تعين حداقل دستمزد وسرنوشت ميليونها کارگر و
آ که رفقای عزيزم اينهمه رنج ميبريد و از واقع.... جای تاسف است آنها نمودند و لی ما ... ننموده اند .... ! يان هستيد که چرا ننموده اند 

سر دار تشخيص مصلحت نظام  در جريان دوری کلمات و عبارات انقالبی از دهن رژيم های ضد انقالبی چون رژيم خمينی و 
 لوژيکی و رشد من بيش از هر کس برای شما متاسفم ؛ اولندش  اگر از مسائل ايد ئو ...   آه وناله سر داده ايد  ....مبارزات انتخاباتی و

طبقه کارگر و غيره بگذريم که جای بحث فراوانی دارد  ؛  رژيم ايران قبل از هر چيز يک رژيم دالل و مفت خور است وصنعت و اقتصاد 
 و تک محصولی البته اگر استخراخ مواد طبيعی را صنعت و اقتصاد وتوليد  بناميم  ؛ توليد ات  داخلی و طبقه کارگر و رشد نيروهای مولده

از اين دست حرفها را به قيمت يک گوسفند هم نميخرد ؛ در ثانی اگر هم هرکدام از باالسری ها و باند های مافيائی  به .... اقتصاد ملی و 
خواهد در اين زمينه کاری صورت دهد ؛ و يک چشمکی به طبقه کارگر بزند تا شما شايد راضی بشويد و شما هم يک ماچ و لبخند ژکوند ی 

؛ ديگر پيرانيا ها  طرف را ميد رند  ؛  زيرا همانگونه که ميدانيد رژيم يک دست و ... فوت کردن در کف دستتان ، برايشان بفرستيد را با 
کالسيک نيست ؛ رژيم  يک رژيم وابسته به اقتصاد امپرياليستی  از همه سو ومجموعه ای از باند های مافيائی است که هر يک قسمتی را 

هميشه ... ؛ به همين دليل با اولين تلنگر امکان سرنگونی اش ممکن است و چون خود رژيم اينرا از ما بهتر ميداند  .... و ملک خود نموده  
آری مردم ؛ و خود  اند رونی ها و ديگر باند های رقيب استفاده عليه مردم ؛ بحران کنترل شده ايجاد ميکند ؛ که مانند يک شمشير دولب 

ل کوچولو است که هيچکدام از سر دمداران رژيم عليرغم هارت و پورتشان اميدی به دوام ندارند و همه بانکهای اروپائی     نمايد  ؛ به  اين دلي
خريده اند که بحث ما اين نيست  در هر صورت اقتصاد ايران اقتصادی ... وامريکائی را       پر نموده اند و يا در کانادا و استراليا منطقه و

را برای سود های باد ....  بنزين تا برنج ونخود ولوبيا و گوشواره  گرفته تا ساير محصوالت صنعتی و تکنولوژيکی و  مافيائی  است ؛ از
آورده و تکاندن  جيب مردم وکارگران ؛ بين خود تقسيم نموده اند  ؛ يکی از داليل اساسی ضعف جنبش طبقه کارگر ايران و به تبع آن جنبش  

؛ در اين نکته نهفته است ؛ دومآ  در جامعه وابسته ايران که .... د های آن لمپن پرولتاريا ؛ بسيجی و پاسدار و های دمکراتيک ؛ و از پيام
توليدات داخلی بعلت وجود بيمارگونه اقتصاد بازارداللی جهانی  و حاميان رژيم از اين نوع سيستم و سود بری از آن در ايران و به حساب  

شان ؛ در آخرين حد نقطه ضعف قرار دارد ؛ عليرغم برتر بودن  ويا رقيب بودن نسبت به همسايگانش  که کارگران و مردم   و   زحمتک
خود جای بحث دارد  ؛  تا حدود فراوانی از سوی رژيم عامدانه و با  برنامه  به جای  رشد  وسايل توليد نيرو های مولده  ؛ به ورشکستگی 

 ميان باال سری ها باعث ميشود که سرعت غارت ودزدی و چاپيدن ؛  نگذارد رشد صنعت و نيرو اش ميکشانند ؛ و در    ضمن ؛  رقابت در
و به جای رشد  اقتصاد  ؛  خود رژيم بعنوان .. های مولده  برای توليد وسايل توليد ؛ نسبت به صنعت توليد وسايل مصرف ؛ برتری بيابد  

در اين چنين جامعه ای ....  ترين  رژيمهای  تاريخ بشری  خود نمائی ميکند  يکی از پراگماتيست ترين و  فرصت طلب ترين ودالل صفت
اقشار ميانی به لحاظ جمعيت  نقش اساسی در پيش برد امر انقالب دارند ؛ آنها وقتی به لشکريان ضد انقالب  تبديل ميشوند که به ايده های 

به آن  عمل نمايند ؛ و درست به همان اندازه امکان دفاع از دمکراتيسم و  ضد انقالبی و  عليه طبقه کارگر و سوسياليزم آلوده گردند ويا   
عقب ماندگی پيشروان جنبش و توهمات خرد ه بورژوا ئی ...  بی عملی ... سکوت ... انقالب را ميتوانند داشته باشند  وانقالبی عمل نمايند 
ع را همه دشمنان طبقه کارگر در يا فته اند و رفقا ی ما د ون قرمز ما   اين موضو.... ما نند سمی کشند ه است برای انقالب و سوسيا ليزم   

و جمهوری و   جنايت ؛  درعوض مانند يک الت چاقو کش  برای گرفتن باج از مردم ومنطقه  و برای جبران عقب ماندگی همه ...  ؟ آ آ !
از قرائن بر ميايد که موسوی اين قول را   ....  لحق زحمت ميکشد  در اين عرصه ا...  جانبه  اقتصادی اش      اتم وبمب اتمی را الزم دارد 

کوچک ترين  ... ادامه پاراگراف سوم در صفحه دوم   – 28.... به اربابانش داده است که او بمب نميخواهد معادن وچاهای نفت را با هم  
... اعالم شده را تشکيل ميداد واعتراضی نه به ميزان تورم اعالم شده داشتند و نه به دستمزدی که يک سوم خط فقر 

نه به احمدی نژاد اسم رمز اين جريان  برای پوشاندن اهداف واقعی طبقاتی .... اين حق را تنها برای آن  ميخواهند  
نند ؛ رفقای عزيز و گرامی اتفاقآ از سردمداران رژيم هيچ کدام به آن اندازه که شما در توهم هستيد ؛ توهم پراکنی نميک .... خويش است 

فقط کمی چشم بينا و گوش شنوا الزم آيد به کار تا درک کنيد که ؛ با تمامی دستگاههای جهنمی سرکوب ؛ شالق ميزنند وزندان واعدام ميکنند    
بلکه روشن و آنها شتر سواری دوال دوال  نميکنند .... در روزنامه هايشان هم مينويسند... خود بهتر بايد بدانيد .....و از ترور ابائی ندارند و 

والبته چون انتظاراتتان با کرشمه همراه !  شما عزيزان من منتظر هستيد  ... واضح مانور ميدهند و همه را از لو لو سر خرمن ميتر سانند و
جنبشی که برای ابطال انتخابات براه ... پارگراف دوم سطر اول  – 29...است صحبت هايتان فقط در حد يک غر زدن ميماند 

 چرا ؟  آيا هر گز از خود پرسيده ايد که معيار . است ، جنبش محروم کردن ميليون ها انسا ن به شکلی ديگر است افتاده 



در چه نکته ای نهفته است ؟  آيا  فقط چون شما آنرا  نمی پسنديد ؟  يا به ... ارتجاعی يا انقالبی بودن يک حرکت ؛ يک رفورم ، يک تغير و
اگر آن مردم اين نوع راه ها ....   انتخابات ؟ يا به بهانه رنگ و بو ؟  يا ريش داری  وبی ريشی نقش دارد ؟ بهانه ابطال  )     16ص ( 

اگر يک جرقه  مانندی از هر نوعش  ؛ يک ! باشه ممنوع ! را برنگزينند ؛ يک بام و دو هوا که نميشه اين نوع  ها به طور کلی  ممنوع 
اگر در صف نان ؛ يک نانوا با يک مشتری در گير بشه و ... ؛ آنهم نا قبول .. جر به تظاهرات بشه   ودرگيری يک الت با يک پاسبان که من

طبق توصيه شما اين هم قبول نيست ؛  و  يک نفر دزد را دستگير و مرد  ... تظاهرات بشه ... به تجمع مردم بيانجامد و در گيری و شعار و 
خالصه بر همين روال برويد جلو وقبول نباشد  ! ... اينهم قبول نه .... ا پاسبان و شعارمردم و م از روی کنجکاوی تجمع و زد وخورد دزد ب 

ميتوانند بيانجامند ؟ ... لطف کنيد بگوئيد اعتراضات مردمی که از آنها نام برده ايد چگونه سازمان می يابند و به انقالب و اعتراضات و ... 
با .... دست در دست ليلی و ... در يک هوای آفتابی و ... يش تراشيده ؛ آنهم چهار تيغه و می ماند  طبقه کارگر عطر وادکلن زده و ر 

می دانم که شما رفقا آدم .... انقالب ...وماچ وگل وبوسه و .... رهبری و سوت پاسبانی رفقا و .... احترامات فراوان   ؛ صف ها منظم و 
ولی برای درک ! .... نم که بگويم شما بی تجربه هستيد واز درک مسائل عاجزيد های باسوادی هستيد و من هيچگاه اين جسارت را نميک

حرکت های اجتماعی شما يک رمان تاريخی مطا لعه نموده ايد ؟ خواندن با لمس نمودن تمامی تار های احساسی يک رمان با گوشه و    
بيزار است  ؛ زندگی را دوست دارد ؛ عاشق است و به جنگ زوايای افراد واقشار و طبقاتش را ميتوانيد حدس بزنيد ؟ که طرف از زندگی 

نفرت ...ميترسد ... بايد به رزمد و بايد زندگی کند و.... ومبارزه طبقاتی ميرود و ميداند امکان دارد امروز آخرين بار بيرون رفتنش باشد و  
يت باشيد چکار ميکنيد  حتمآ  اشهدتان را ميخوانيد و شما رفقای خوبم اگردر اين وضع... از شرايط و موقعيتش ناراضی است و ...دارد و

.... من يکی البته اين کار را نميکنم کما اينکه در انقالب 57  ميتوانم ادعاکنم که خيلی فعال بودم  ؛ من وهمسر و يک راست جلو ميرويد 
خواهرم از اولين تظاهر کنندگان شهرمان بوديم...ولی... مردم هم ؛ فکر نکنم به اندازه شما رفقا شجاع باشند .... همه مردم در طول 
مبارزه  آسان ترين ، دم دست ترين ، بی ضرر ترين ؛ بی خطر ترين ؛ ساده ترين و      ... موثر ترين راه ها را برميگزينند ؛    
  ! شرکت مردم در تظاهرات  به بهانه ابطال انتخابات يکی از کليد های رم ز اين اعتراضات   هم حتی  در اوج واعتالی انقالبی     ...

همانگونه که همين  ....  هم برای خاتمی  از اين شيوه استفاده نمودند و بعد ها نيز از اين شيوه ها  استفاده ميبرند      76است ؛ همانگونه در سال 
ای شعار دادن   چند روز اخير همه جوانان در محل نماز جمعه تهران و اطراف نماز جمعه جمع شده بودند  نه برای نماز گزاردن بلکه بر    

وهرچه شعار از بلند گو بود ؛ را تبديل به عکس شعار و به رهبری بر ميگردانند و کل رژيم را نشانه ميرفتند اين نوع ابتکارات توده های 
به کار گيريد ... درک شيوه های مبارزه بسته به شرايط ... گاهی در جهت مبارزات طبقه کار گر مردم سياسی را اگر ميتوانيد در يابيد و 

برای ملموس تر بودن اين نوع پديده  ها شما را مراجعه ميدهم به ديدن فيلم های جنگ جهانی که سر بازان مثل شما   ...  کمی سخت است 
 با ای کاش شما در آن جنگها می بوديد و سينه به جلو چند قدمی.... رفقا زيادی شجاع نيستند و در پناه تانکها  و ساختمانها پيشروی ميکنند 

مشتی ؛ با وفا ؛  ديويد هيوم جان  ؛   من اگر در اين حالت می ديدمتان صدا ميزد م ... شجاعت تمام در وسط ميدان نبرد راه ميرفتيد و
سطر دوم از پاراگراف اول  - 30.... اونجا خطر داره امکان داره  توپی ؛ خمپاره ای ؛ بمبی  بياد سرتو بشکنه ! نازنين ؛ از اين طرف 

صدای حق طلبی و عدالت خواهی کارگران ، صدای برابری طلبانه  زنان ، صدای آزادی خواهانه دانش         وم صفحه د
جويان ، صدای ضد ستمگری اقليت های ملی و مذهبی در اين جنبش ارتجاعی جائی ندارد و نخواهد يافت وبر عکس               

>  دمکراتيک تر  < و > ردم فريب تر  م< ، اين جنبشی است برای سرکوب همين صداها به گونه ای ديگر ،به روشی     
اوآل طبق ! از صميم قلب حسوديم ميشه  ... من يکی به اين همه درک و درايت سياسی و فهم وشعور طبقاتی و سازمان گری جنبشها و . 

ته هنوز طبقه کارگر را الب. چون همه ارتجاعی اند ... نظر يات خود رفقای عزيز شما حق نداريد به جز از طبقه کارگر از کسی نام ببريد  
دومآ مگر شما طرفدار حزب دمکراتيد ؟ که از مسئله ملی حرف ... هم تعريف ننموده ايد کدام هاشان انقالبی و کدام يکی هاشن ارتجاعی    

يتان اين مبنای  روش وخط فکری شما عز يزا ن است ومن طبق خط کج ومعوج فکر... و! مذهبی هم تا ديروز نبود يد  ....ميزنيد ؟ و
ميپرسم ؛ از کی تابه حال شما رفقا طرفداران ساير اقشار شده ايد ؟ و اگر  آری پس چرا يک بام و چند هوا را تحويل ما ميدهيد ؟ و اگر 

پس اين چند ميليونی که به اعتراض در آمدند جزو کدام ضد   : حرف هايتان درست است ؛ که درست است سئوالم را دو باره تکرار می کنم  
يون يا انقالبيون بودند  ؟ آيا اين آدم های شرکت کننده در اعتراضات خيابانی با رژيم و حاکمان فرق نداشتند ؟  اگر آری ؛ چه فرقی انقالب

. اين  جنبش مخملی بخشی از بورژوازی اسالمی برای به قدرت رسيدن است   ....  2  پاراگراف اول ص4سطر - 31.... ؟
ه وسه باره بطور مرتب تکرار مينما ئيد  ؟ مگر همه جا و برای همه معلوم نيست که اين آقای موسوی از مگر توهم داشتيد که دوبار.... و

 در دانشگاه انجمن اسالمی درست کرده بود و برای  بوجود آمدن جمهوری اسالمی وعليه مبارزين چپ تالش ميکرد ؟       1344سال های 
مگر يکی از باند های دزدی و غارت در حکومت نيست ؟ ونبود ؟   ....  قتل عام نميکرد ؟ وو مگر سالها در رکاب امام  ؛ جوانان مرد م را

اين چه نوع تزی است که مطرح ....  مگر يکی از آنهائی که از فيلتر شورای نگهبان گذشته ؛ نيست ؟ مگر مورد تائيد رهبر نبود ؟ ومگر 
من به جای     .... عی و مبارزات مردم را به حساب موسوی ميريزيد  ؟ وو در ضمن چرا همه جنبش و حرکتهای اجتما....مينمائيد ؟ 

منافع جنبش << ...   9 پاراگراف اول سطر – 2 ص  – 32. .....موسوی مخملی از شما عزيزان چپ ماد ون قرمز تشکر ميکنم 
 و ضد استبداد با بهانه ی همراهی  توده های وسيع مردم آزادی خواه ، روشنفکران چپ>> عمومی ضد ديکتاتوری  
 به برقراری نظامی منجر شد که سی سال است بر گرده ی        57انقالب > همه با هم < .  جنبشی  ارتجاعی گرديد 



رفقای گرامی و بسيار عزيز اين قسمت از گفته شما واقعآ تير و تبر ... اکثريت قاطع مردم ايران سنگينی ميکند    )       17ص ( 
منافع تمامی آنهائی که خود شما اسامی آنها را ليست کرده ايد  ايجاب ميکند که همه با هم ؛ آری همه با هم  به ... در تاريکی زدن است 

 مردم 1940؛  فعآل کمی صبر بفرمائيد ؛ شايد به سبک مبارزات استقالل طلبانه در هند سالهای ... به اين قسمت بر ميگرد م ... ميدان بيائيم 
 طبقه ای  بطور جداگانه  ؛ در دسته های  ده دوازده نفره بايد بيايند جلو ؛ سهم  کتک شان را بخورند ؛ خونين وما لين  ايران  از هر قشر و

! به همين ترتيب مردم آنقدر کتک بخورند و کشته بشند تا حاکمان از کشتن خسته بشند  ... در گوشه ای بيفتند و بعد نوبت دسته ای ديگر و 
زنها ؛ مذاهب ... ؛ و البته برای اينکه در کتک خوردن هم برابری کامل رعايت بشه بايد به نوبت جلو بيايند ) شد که خسته نخواهند (

و صد البته بايد کامآل مواظب بود که ... چون از همه عزيز ترند در آخر همه ... وکارگران ...دانشجويان ... کارمندان... مليتها ... گوناگون 
وقتی اين کار عملی شد ... از ترس فرار ميکنه >> ضرت انقالب << د  واال کتک زن های فاشيست و بيچاره  ميترسند وهمه با هم جلو نياين

آن هنگام کم کم به مردم آزادی ميدهند و بعد ش ؛ البته طبقه کارگر چون ضربه کمتری بهش وارده شده در راس  ... کتک مفصل خورده شد  
و  انقالبات مخملی   جائی در اين جنبش نخواهند داشت چون انقالب    !  نوقت يک انقالب  واقعآ  جدی  و آ.... اين جنبش قرار می گيرد

؟؛ چرا نبايد  !مگر ما از  دوستان مجاهد چه کم  داريم  .... خونين بوده و از کشته ها پشته ها  ساخته شده و ادامه فرهنگ شهيد پروری    
 -م از انقالب سهم امام را ميخواهيم و هر که به ما سهم کمتر را بده ؛ مثل اونها به اربابان انگليسی ادعا کنيم که کشته زياد داديم ؟  ما ه

تا شايد ! امريکائی شکايت ميبريم واون ها ها ها هم  ؛ آ ن هاهاها را از ليست سياه تروريستی در ميارند و در آب نمک ميکنند و ميخوابا نند   
ز نوبت شان خواهد بود بقول جناب ابريشم چی ؛  در هنگام انقالب ويد ئو لوژيک هنگامی که خانمش را به  و اون رو... روزی به کار آيند 

و دوستان انقالبی مجاهد هم  ... وای به حالتون ضد انقالب اگر روزی به قدرت برسيم  . .. رهبر هديه داده بود با انگشت سبابه تهديد ميکرد   
؛  آری رفقای ما د ون قرمز  ؛ شما و هم فکران تان در ايران تنها و تک نيستيد و نظريات شما ايران رجوی ، رجبی ايران ميگفتند  

اوآل ؛ فرار از حادثه در آتش سوزی ها وبمباران های هوائی و توپ وخمپاره .... حال برگرديم به دو کلمه حرف جدی  .... استثنائی نيست 
ولی اين .... قابل فهم است ؛ نه برای مبارزان و مدافعين و سربازان جنگی در سنگر های  ...تازه آنهم برای مردمان عادی ؛.... باران ها و 

نوع استدالل در مبارزه سياسی ، برای مبارزين اين راه ، از فرط نفرت و ترس    ، نداشتن چشم  ديدن دشمن طبقاتی ؛ به خود کشی سياسی  
توده های مرد م ؛ عرض کردم خدمت رفقا ؛ بدون آگاهی طبقاتی ؛ و بدون تشکيالت و .. ..حال با هر استدال لی که باشد . بيشتر شبيه است 

مثل موم های نرمی هستند که به ... سازماندهی مبارزاتی چابک و کارا ی خود  ؛ در دست ديکتا تور ها و حاکمان و سيستمهای حکومتی 
کنش متقا بل حکومت و مردم ؛ توليد و باز توليد ضد انقالب و انقالب و اين حالت کنش و وا...وهرمقاومتی را  ... هر شکلی در ميايند  

حال اگر حکومت ....   حکومت مال ها را در نظر آوريد ، لطفآ ؛60سالها ی ... همان  پديدهء شناخته شده حکومت ها شايسته مردمانشان 
باشد ؛ و اگر حکومت در دستان شما ؛ .... دا هم باشد واگر حکومت  شخص شخيص خ! سوسياليستی هم باشد ؛ اگر حکومت امامان   باشد 

امکان تبديل به حکومت واليت مطلقه فقيه شد نش نود ونه درصد است ؛ تحت هر  نام  و هر پرچمی هم که باشد  ؛  ... شخص شما هم باشد 
مآ راهی نمی ماند به جز حکومت های         تغييرات اجتماعی  الزا...بدون در نظر گرفتن  قانون های حرکت و ... تفاوت چندانی نميکند 

ايد ئولوژيک  ؛ مگر استالين آدم بدی بود ؟  تمام عمرش را در راه سوسياليزم صرف نمود ؛ چهار بار از سيبری فرار کرد ؛ در مبارزه با    
به عبارتی روشن  .... و...  وضه نمايد فاشيزم پسرش را که سرباز ساده ای بيش نبود ، وقتی که اسير شد  حاضر نبود با يک افسر هيتلر معا 

تر ؛ جامعه  انسانها بدون سازمان های اجتماعی شان ؛  بمعنای همان انسانها شبيه به گوشت های چرخ کرده ای هستند که در يک   ماهی 
يعنی  صحبت ....هستند و... درحال آماده شدن برای خوردن فالن ارباب و فالن ... تابه ؛ يا در ديگ آب جوش ؛ يا در فالن ظرف و بشقاب 

نميتواند در ميان  باشد ؛ حتی از گله شمپا نزه های صحرا ها و ... از اجتماع انسانها ؛ بدون سازمانهای مدنی ؛ سياسی و اجتماعی شان تا 
  که چرا 57سا لهای اما در .  اين قسمت بحث فعآل مورد نظر ما نيست ... جنگل های افريقا نيز کمتر وبی دست و پا تر خواهند بود و  

فقط کوتاه سخن و .... خمينی توانست انقالب ا يران را بد ست بگيرد بحث مفصلی  ا ست که با يد به آن پرداخته شود  ولی نه در اين جا 
 سايه خدا  ؛ که خمينی ؛ به علت  نبود آگاهی طبقاتی توده های مردم  که وجود ديکتاتوری شاهنشاهی  ؛ يعنی شاه... تيتر وار عرض کنم  ؛

؛ عدم ... خود يکی از عوامل اصلی آن بود وبر ميگرد د به قانونهای ضد کمونيستی رضا شاهی و... چه فرمان يزدان چه فرمان شاه ؛ 
ورشکستگی اقصاد روستا و وجود  ) ... که آنهم مستلزم مجموعه ای بحث است ( تشکل طبقه کارگر در تشکل های مستقل و طبقاتی خود 

 ورشکسته روستائی در شهر ها و حاشيه شهرها  بعنوان لمپن پرولتاريا يعنی از روستا رانده و درپشت ديوار های شهر ها ماند ه توده های
از .... و حسن وحسين در دل قرنها و .... ؛ با آن اذهان از خود بيگانه امامان و خدايان معلق در ميان آسمانها .... وجذب مراکز توليد نگشته 

و بقول شاه عاری از مهر  بدينوسيله  ؛ رفتن بسوی   ! ... البته يک وجب باالی زانو ! آوردن فرهنگ اروپائی شاهنشاهی ... يک طرف و
دروازه های تمدن بزرگ ؛ بدون پشتوانه مادی و زير ساخت های اقتصادی ونهاد های اجتماعی  دمکراتيک  ؛ و در نتيجه  ايجاد آن نوع 

وبه علت فشار و خفقان موجود در جامعه ؛ ....  توده ها  ؛ با اين سيستم از زاويه ای ارتجاعی و قرون وسطائی تضاد فرهنگی در اذهان آن
حمايت از همان فرهنگ مذهبی اخوان المسلمينی که از سوی رژيم و ... که عاری از مهر از آن بعنوان جزيره ثبات و آرامش يا د ميکرد و

باعث گرديد تا مردم ؛ آری همان ...  تشکيالتهای مسجد ومنبری و سازمانهای دينی و ادارات اوقاف و  . ...امپرياليستها  در ايران وجهان 
راه همان امامان و خدايان  و عدل علی    ...و بهترين ذهنيت وآرزو  برای تغير  ... زمانی که ديگر نخواستند به شيوه سابق ادامه دهند   ! مردم 

وفرمان همان روح خدا بوسيله  اين لمپن پرولتاريا  ... د خدا شد در روی زمين و جای سايه شاه را گرفت    شد  ؛ که روح خدا نماينده خو ... و 
جای شما خالی ما ايرانی ها  را کتک .... در روی زمين را گرفت ....يعنی توده های خانه خراب ؛ يعنی ارتش همان سايه خدا و روح خدا  

اين مورد را اگر موافق بوديد ميتوانيم به بحث بگذاريم و جای صحبت    .  ميسوزد ... نوز است مفصلی  هم زدند که االن  ؛ هنوز هم که ه



 مردم به خيابانها آمدند 57ولی رفقای گرامی ما چرا بايد قياس کشک به مشک کنيم ؟ چون در سال های  .....فراوان است   )   18ص ( 
به خود مدال هاهاهاها ... وبدينوسيله ها ها ها ! بان  هاهاهاها بيايند پس مرتجعند  وخمينی را آوردند ؛ پس امسال ها هاها هم اگر به خيا

از نوع درجه يکش هم          !.... باشه داريد ؛ داريد ، خوبش هم داريد     !....ميدهيد که  گويا شما هاهاها  با ارتجاع مرز بندی داريد  
 32! ....  عزيزان ماوراء انقالبی .... شم بستن وشانسی  سوزن زدن ؛ که نيست که تحليل مشخص از شرايط مشخص به معنای چ!...داريد  

مگر مرد م تصميم دارند که ؛ !  بر منکرش لعنت  .نبايد اجازه داد اين فاجعه تکرار شود ....   2پاراگراف اول صفحه 10 سطر –
 رسيده بر اندازند و دوباره همان رژيم و يا فتو کپی آ ن  و آنهم از نوع   سيستم و رژيمی را که از آن به تنگ آمده اند و از آن  جان به لبشان 

يا شايد چون شما اينگونه !   ؟  آنگاه  در اين صورت بايد به اين ملت گفت ذکی  ... بدلی ؛ به جايش بنشانند ؟ و يک آروغ هم رو ش بزنند 
 اگر به زبان فيزيک آنهم برای اينکه رفقای ماورا انقالبی ما شير فهم در هر صورت.... تصور ميکنيد ؛ ذهنيت شما عزيزان باد هواست  ؟  

شوند حرف بزنيم ؛ قانون مند ی  های حرکت های اجتماعی  بيشتر تابع قوانين پاسکال است تا ذهنيت های خرافاتی خرده بورژوائی رفقای 
قال همان فشار به همه جای  همان ما يع  بطور مساوی در همان ما  ؛ يعنی  ؛ فشار به نقطه ای از مايعی در يک ظرف  ؛ مساوی است با انت

اگر نخواهيم رژيم خمينی ديگری سر بر آورد ) به جز خودی های خود رژيم ( ظرف  ؛  به زبان کردی تر در جامعه ايرانی که همه با هم 
هول نشيد ؛  نه  برای نماز خواندن ( ه  گرفته  شرکت کنيم حتی  از نماز جمع.... الزمه اش اين است که در تک تک حرکات و مبارزات و 

در هر کوی وبرزن که توده های کارگر .... به آن شکل ابتکاری خوب که وسيله جوانان که در اين اواخر ديديم     ....) بلکه برای کف زدن و 
رژيم به عقب نشينی  وادار ميگرد د و اگر ما   درک اين مسئله آنقد ر پيچيده نيست ؛  در شرايطی که  . هستند ؛ بايد شرکت کنيم .... و مردم و

نکوبيم ؛ امکان ساختن فضائی .... اورا قد م به قدم به پس نرانيم و دنبال نکنيم ...  ا ز تمامی کوچه پس کوچه ها و محل های کار و زندگی  
وعمآل  ضرورتآ  سازشی است ميان طبقه کارگر و خرده يرای  سازماندهی تشکل های طبقاتی خود را نمی توانيم داشته باشيم و.... تا اينجا 
و ....که در عمل هم همگان بار ها وبارها بايد متوجه شده باشند که رژيمها با تمامی وسايل ممکن در  بورژوازی و اقشار خانه خراب ميانی 

خرده بورژوا های ترسو در اين حالت فکر مقابله با مردم ؛ در دفاع از خود و پس زدن آنها از هر وسيله ممکن استفا ده مينمايند و البته 
؛ برآيند نيرو در اينجا نيز عمل مينمايد ؛ اين زمان با  ... ميکنند که رژيم قوی است و اين سرکوب هايش نشانه قدرت است نه نشانه ضعف و 

در عوض سازماندهی تد ا ... .زمانی که انقالب شکست خورده و ضد انقالب مهاجم است و توده ها با مقاومت منفی رو به هزيمت دارند  
؛ که حتمآ رفقای ماورای انقالبی ما در آن زمان اينکار را خواهند کرد ؛ و به اين معنا  ...فعی  و عقب نشينی  ؛  به تهاجم روی بياورند 

 است که رژيم در حال کاری که مجاهدين بار ها تکرار نمود ند    ؛  واين کار دقيقآ بر عکس زمانی!  خواهد بود که عسس بيا مرا بگير 
در اين  مرحله از مبارزه ؛ رفقا گرامی من ميگويند ولشان کنيد !   عقب نشينی است و از دنبال کردن آنها صرف نظر کنيم ؛ با هر بهانه ای 

! يمت صادر مينمايند زمانی که رفقای ماورا انقالبی عزيز ما  به جای دستور حمله ؛ دستور عقب نشينی و هز...  اينها سبزند ؛ سرخ نيستند 
ازسياسی تا ... چگونه و با چه وسيله ای ميتوا نند ؛ طبقه کارگر را سازماندهی نمايند ؟ خوشبختانه مرد م کوچه وبازار  ؛ مردم وجوانان و 

نوع جهت يابی ها غير سياسی ما ؛  از رفقای ما د ون قرمز انقالبی ما دقيق تر وبا تشخيص صد و هشتاد درجه ای  بهترند و گوش به اين 
يک ملت سياسی ؛ دقيق تر از ... ندارند چون در عمل  ميدانند يک اشتباه تاکتيکی در ايران  چه ما به ازای  ناگواری ميتواند داشته باشد 

 و  حرف زدن هرچه سرخ تر و خالص تر! هزاران چپ مال نصرالدينی است  ؛ و برای رفقای مادون قرمز ما  هر چه پيش آيد خوش آيد  
نه پيش روی اين يا آن جناح   ....ص دوم  پاراگراف دوم سطر اول  – 33! .... بهتر تر و برای توی ويترين تاريخ قشنگ تر تر ... 

  رفقا .و نه امتياز های ناچيزی است که سران دو طرف  در ازای حمايت توده های وسيع برای آنها در نظر گرفته اند  
 باند های مافيائی درون رژيم مسئله امتياز دادن به توده ها در ميان نيست و از اين نوع خرافات خرده ی عزيز و گرامی در درگير ی بين

بورژ وائی دست بر داريد لطفآ ؛ آنها به کسی و چيزی امتيازی نمی دهند ؛ همانگونه خود اشاره و بار ها  گاليه نموده ايد  که در شو های 
قرار دست اند رکاران رژيم جمهوری و جنايت ....اسمی از حقوق عقب افتاده کارگران  در ميان نيست وتلويزيونی و انتخا باتی   چرا  حتی 

اسالمی حمايت از مردم و کارگران نيست ؛ از ياد نبريد لطفآ رژيم برای دزديدن لحاف مال آمده بود ؛ شک به هيچ کدام از اين افراد و باند   
را برمبنای انتظار و توقع از رژيم  نگذاريد زيرا تو هم پراکنی با نيت خير و افکار ما ورا خرافی  های مافيائی نکنيد و ادبيات سياسی تان 

سطر سوم از پاراگراف   – 34.... و.  خرده بورژوائی  بيشتر شبيه به فرش نمودن راه جنهم ديگری برای طبقه کارگر ايران  خواهد بود   
 از دو طرف جدال حکومتی کمترين وقعی  به خواسته های ميليونها مردم  تا همين امروز نيز هيچ يک .... دوم صفحه دوم 
  رفقا واقعآ که بايد بس کنيد از اين نوع  .نگذاشته اند ؛ واز اين پس نيز چنين خواهد بود        )منظور کارگران بايد باشد ( زحمتکش      

؟ اگر آدم کور هم باشد بايد حس المسه و بويائی اش را نيز ....انتظار و توقع از درخت بيد به جای درخت زرد آلو  .... شکلک در آوردن ها 
ميتوان انگيزه ....  از پاراگراف دوم  4سطر  - 34.... از دست داده باشد که نتواند متوجه شود نقش حکومتهائی شبيه به رژيم مال ها  

 بنيان های سرکوب و اختناق   همه آنانی را درک کرد که برای گسترش آزادی های سياسی و اجتماعی و متزلزل کردن 
اما بال فاصله  بايد تاکيد کرد که در  شرايط فقدان تشکل .  راه شرکت در اين تظاهرات و اکسيون ها را بر ميگزينند 

آب در کوزه و شما عزيزان مادون قرمز ؛  تشنه لبا ن ميگرديد و ميگرد يد دور جهان بگرديد ..... های مستقل ونيرو مند توده ای   
رفقای بسيار خوب وعزيز و گرامی ميتوان دغدغه خاطر شما را از فرار از صف کارگران ؛ مردم     ...آ  يکد ور د ديگر  نيز بگرديد لطف

( واين فرار از مبارزه و به جاده ... کوچه و بازار درک نمود ولی با فرار کردن ؛ در شرايط حمله به جز شکست نتيجه ای ببار نمی آ وريد 



زمين شخم زده راهی شدن نه تنها به تشکل  وانسجام  ؛  بلکه  به تالشی  ونابودی  تشکل طبقه کارگر می انجامد   ؛  اکی و    خ )19ص 
و به همين خاطر ميگويم اگر من احمدی نژادی بود م يا خامنه ای نژادی ؛ به هر کدام از رفقای بسيار بسيار سرخ رنگ انقالبی به جای ! که 
 يک اعالی حلبی نشان  اين قالبی  سبز رنگ را هد يه مينمودم   ؛ و به شما برای اين همه رشا دت در ابراز نظر و  يک مدال درجه... 

من نمی دانم اين چه نوع مبارزه ای بايد باشد که ! .... فرار از جبهه  ؛ هرکدامتان را وزير افتخاری اين قالب و خيال بافی می نمودم 
به ميدان بزم بيا ورند و با يک سوت ؛  طبقه کار .... کنند تا رفقای انقالبی ما طبقه کارگر را به صف نمايند و ديکتاتور ها بايد مدتی صبر 
اين دختران همسايه مان منظورم .... آرزو آرزو آرزو ......  آخ  رويا رويا رويا ..... آی خيال خيال خيال.... گر حمله را شروع نمايد و 

 تنها  – حتی  به فرض تحقق –چنين دست آورد هائی ....ص دوم پاراگراف دوم سطر شش  –  35....نيست لطفآ اشتباه نشود
آيا اين است در ک  منطقی  از  حرکتهای ديالکتيکی  ؟ از مبارزه سياسی ؟   از مراحل  . دست آورد هايی کوتاه و موقت خواهد بود    

؟ اگر انتظا ر معجزات از ... تغييرات سيستم های اجتماعی و ....  ؟ و انقالب و دگر گونی ها ؟ و سازش ها ؟ و جبهه های کوتاه مدت
؟ آيا قبول داريد که ديالکتيک  ! و از خرافات مذهبی رهائی يافته بوده باشيم  ، به فرض ! طرف  اوليا کبيره و صغيره نداشته باشيم ؟

در مسيری پر پيچ وخم و از ايستگاه های بين راه   ....  و حرکتهای اجتماعی از ذرات ريز و درشت سازش ها و هماهنگی ها و همکاری ها
کم وبيش فراوانی ميگذرد ؟ و آيا به طور جدی در تنهائی هايتان  بعد از مطا لعه ؛ مخصو صآ  مطا لعه آثار مارکسيستی به ديالکتيک     

 هيچ گاه اتفاق نيفتاده برای نمونه  ؛  که حتی فکر کرده ايد  ؟ ميدانيد  که در تاريخ ... وجمله بندی ها و درک مطلب ؛ نه طوطی وار و   
؟ آيا  شما رفقا .... عوض شده   ؛ حتی در زمان کودتا ها نيز ... يکبار هم که شده شب کسی  به خوابد و صبح ببيند که سيستم و همه چی  

 وجود ماده در زمان معتقد به تغيرات به شيوه ديالکتيکی  و طبق زمان ؛ و مرحله بندی شده  هستيد ؟ آيا شما مارکسيست ها ی ماورا انقالبی
؟ شما بايد اسب خود را ... را در مرحله انقالب و تغييرت اجتماعی در آن جامعه چگونه ميبينيد ؟ يا اينکه اين چرتيات چيست که می بافم و

ص دوم پاراگراف دوم سطر   -  36....  بتارانيد و مواظب باشيد سم اسب سرخ تان به اين مردم احمدی نژادی سبز يشمی  آلوده نگردد ؟    
 اين حرف شما در صورتی درست ....که صدقه ای بيش نيستند ...  محدود به ريزه هائی...سهم  مردم به ميدان آمده .... 7

 کار درستی ولی از ترس اينکه نبا دا شکست بخوريم  ، پا بميدان نگذ ا شتن ... کامآل  درست ميفرمائيد ... است که مردم شکست بخورند 
درخدمت ...واز هر زاويه وبا هر نيتی که باشد  ... نيست  ؛ همان گونه که زمين بازی را برای رژيمی ها باز گذاشتن کار بس نادرستی است 

ای است ؛ در ضمن ؛ نه شاهان و نه شيخان با عالقه واز روی حسن نيت به پخش رفورم نمی پردازند ؛   رفورم ها و خواسته... اربابان و 
گرفته شده است يا اگر درست  ... را از حکومت گران هميشه به زور و ... کوچک وبزرگ که با وسعت و  عمق جنبش ارتباط مستقيم دارند  

مانند عوض کردن پياپی کابينه ها و وزيران در او ا خری که شاه  چاره ای برايش نمانده   ... تر فورموله کنيم ؛ رژيم ها را با آن پس زده اند   
... د به جز شنيدن صدای انقالب مردم ؛   همچنين  در اين مرحله از مبارزات مردم در کوچه وخيابان  ؛ رژيم  وقتی بياد کارگران و بو

بلکه از روی ترس و سمبه پر زور مردم  ... نه از روی دوست داشتن و حسن نيت و... ميافتد و احمدی     نژاد ی بياد برادران کارگر 
ر اين زمان بهترين امکان و شرايط برای سازمان دهی طبقه کار گر است  ؛ همگام وموزون با بردن خواسته ها و شعار های است و دقيقآ  د

آن زمان ديگر  نيازی به اين نيست که مثل بچه گنجشک ! سبز موسوی چی ! کارگران به ميان مردم ؛ بقول شما ، آری همان مردم ارتجاعی 
عقب راندن رژيمها يا پيش روی رژيمها فقط ... به جای اينکه برای ما تعيين نمايند ؛ ما رژيم را تغير ميدهيم  ....منتظر صد قه از باال باشيم

است ؛ و نقش .... و فقط بستگی به عمق و وسعت آگاهی و سازمان يافتگی و مبارز بودن سازمانهای توده های کارگر و زحمتکشان و 
بارزه را  در جامعه نبايد کم اهميت جلوه داد ؛ البته اگر کسانی چون رفقای ماورائ سرخ ما خود را  روشنفکران ؛ يعنی سازندگان فرهنگ م

در ذهن توده ها و در عمل خراب ننمايند و  از يک مسير چپ  ؛ دايره وار مردم را دور نزنند و دزدکی در کنار احمدی نژاد قرار نگيرند  
فراکسيون های ارتجاع بورژوائی تا امروز تا به امروز حتی به خود زحمت         ....9 پاراگراف دوم سطر 2ص – 37....!    

حق کارگران  و  ..اموزش ...و...وانمود کردن آن را نداده اند که دستمزد کارگران را افزايش خواهند داد  که بهداشت   
وخالصه اين که حتی ...رفع ستم ملی ومذهبی و ....دين ودولت .... برابری حقوقی و سياسی ... دانشجويان ...زنان 

اوآلندش رفقای گرامی تبريک  ؛ بايد واقعآ تبريک  .... يکی ازخواسته های پايه ای   مردم کارکن را نيز برآورده خواهند کرد   
کنيد و پرسه زدن با الخره مجبور گشته ايد که کمی پلکها يتان را باز  گفت به اينکه بعد از اينهمه دور چرخيدن و درفضا های بين رويا ها

شايد از روی اجبار واقعيات ؛  يا شايد  برای خالی نبودن عريضه طوالنی اتان از همه اقشار محروم جامعه مردم  ايران حرف زده ايد که  ؛ 
 و   آ نها هم خواسته هائی دارند که برآورده نگرديده واز سوی رژيم سرکوب شده اند و بدرستی نيز فورموله نموده ايد که همه اقشار مردم     

تا آن حد را که شما درک نموده ايد و بدرستی بيان کرده ايد مردم و      ... طبقه کارگر هر يک به نوعی تحت ستم و فشار و محروميت اند 
آفرين و صد آفرين که تا اين جا ما را همراهی ... کارگران صد برابرش را با گوشت وجان واستخوان خود و خانواده هايشان لمس مينمايند و   

ايد ؛ ولی اين نصف مطلب است ؛ شما لطف کنيد و بقيه راه را هم با ما همراهی نمائيد من يکی ممنون ميشوم  ؛ اين همه اقشار و  نموده 
حال اين سئوال پيش ميايد ؛ اين مردم چگونه و از چه راه .... طبقه کارگر را در ايران نام برده ايد ؛ زير فشار و ديکتا توری رژيم مال ها و 

در عمل وقتی همان عروسک .... دست نا يافتنی کاری صورت دهند  ؟ و... يتوانند و چگونه بايد برای بدست آوردن اين خواستهای  هائی م
چه ... آنها را  به هر بهانه ای مرتجع ميناميد و ... های دکوراسيون جنبش رفقا  ، به حرکت در ميايند وارکان رژيم را به لرزه در مياورند 

آفرين به اين همه درک وشعور سياسی ؟  اين رفقای عزيز حتی زحمت  جدا کردن بستر نا رضايتی های عمومی و آن انسانهائی بايد گفت ؟ 
را به خود نداده اند ؛ وبه ضربت يک شمشير سرهر چه کافر است     ....از موج سواران وحاکمان و... که بصورت دکور از آنها ياد ميکنند 



وبه شکلی غير مستقيم ميفرمايند که همه آنهائی که ناراضی اند طرفداران رژيم البته ! ا کرد ه اند ؛   خدا قوت   ؛ ازتن جد ) 20ص  (  
من ( در عمل به فرض اگر زمانی آن توده مورد دلخواه رفقا   ! .... از جناح مقابلند  و از طرف ديگر ناالنند که چرا توده ها به ميدان نميا يند 

وده د لخواه رفقا  آيا فقط کارگران هستند  يا مجموعه ای از آدم ها ئی که در آن سر زمين به جهات گوناگون تحت فشار    هنوز نفهميد م که ت
پا به ميدان بگذارند ؛  طبق تشخيص رفقا ی عزيزم قاعد تآ  وطبق دستگاه نظری خودشان بايد آنها را بفرستند به خا نه ؛ به   ) ند و ناراضی  

ين  وارد صف انقالبيون نشوند ؛ واگر اينکار را انجام ندهند دچار تناقض گوئی هستند  ؛  و اگر مردم به خيابان و ميدان اين دليل که  مرتجع
.... ؟!مبارزه نيايند مرتجعند ؛  واگر بيايند بايد بروند خانه مرتجعند ؛  زيرا نبايد بيايند چون مرتجعند ؛ و اگر بيايند مرتجعند ؛ واگر نيامدند  

ولی آنها  !  کما اينکه مرتجعين موسوی چی از قاطی شدن در صف انقالبيون جلو گيری می نمودند  ! ...سر ی حد ومرز نميشناسد گيج 
نگاه کردن در آئينه های مقعر ومحد ب را بياد بيا وريد ... هدفمند اينکار را ميکردند  چون مثل رفقای ما گيج سر و کودک صفت نيستند  

    و بسياری مسائل از اين دست البته هنگامی که راست مرتجع موسوی چی ازترس نفوذ ايده های انقالبی در صفوف مردم !....       لطفآ  
و آن هنگام که چپ انقالبی از رفتن ) ؛...واگر الزم شد صحبت خواهيم نمود ... جدا از بععضی مسائل که مربوط به تاکتيک و ( ميترسد 

در ضمن  ؛ درزمانی که در مدرسه و ... خود بخوانيد  بقيه داستان را  .... ان مردم به بهانه   سبز بودن وبردن ايده های انقالبی به مي 
دبيرستان در س دستور زبان و قوانين زبان و ازاين قبيل مطالب را به من ياد ميدادند ؛ ياد گرفتم که در تمامی زبانهای جهان اسم صفت با 

... به هر حال به من ياد داده بودند ؛  نميدانم تا چه درست يا غلط  .... صآ هنگام ترجمه بايد دقت نمود واسم  مصدر فرق دارد  واينرا مخصو 
يعنی  در مقام صفت ...  را معموآل برای کسی که ماهيت طبقاتی اش  سرمايه دار انه  نيست و بيشتر به لحاظ  ديد و فرهنگ و بورژوائی

ولی وقتی دچار اين بی .... اين جا احتماآل اشتباه لپی صورت گرفته است که به جای اسم بکار رفته ولی فکر کنم در ... بکار ميگيرند   ؛
.... می شويد بايد گفت رفقا در اصطالحات سياسی  دقت کنيد و  با کلک مرغابی  بوقلمون نميشه خريد مردم کارکن   دقتی عامدانه  کلمه 

تنها کسانی در اين مبارزه سهم   ...  15 پاراگرف دوم سطر 2ص     – 38. ..مردم معنی خاص خود را دارد و طيقه کارگر  
توده مردم به سياهی لشکر  .... بيشتری بدست خواهند آورد که از نيروی متشکل و قابل تشخيص برخوردار باشند     

سرمايه است و جنبش های طبقات حاکم  وسهم آنها در مبارزه طبقاتی قر بانی شدن به پای منافع صاحبان قدرت و ....
قر بان شکل ماهتان برم من الهی  ؛ چرا برای بيان يک مسئله به اين سادگی اين همه کلمه استفاده ميکنيد ؛ سا ده تر هم همين مطلب . بس  

! ديده اند  را بيان داشته ايد ؛ شما اين مردم را جزئی اساسی از رژيم ميدانيد که با يک سوت احمدی موسوی نژادی به خيابان ها سرازير گر 
اوآل اصطالح مبارزه طبقاتی در اين بيان شما ضد ونقيض است ؛ چون وقتی که طبقات حاکم آنها را سازمان ميدهند ديگر در اصطالح  
سياسی و اجتماعی به آن نمی گويند جنبش های طبقات حاکم و قانون مبارزه طبقاتی  ؛  ولی چون خود شما عزيزان در اين مورد هم به لحاظ  

دوران انقالب همگانی ، در ايران .... 17  پاراگراف دوم سطر  2ص  -  39. ... ناپيگيريد ؛ در بيان هم دچار تته پته شده ايد ذهنی
اين حرف نصفش درست است  به . سی سال قبل و باتجربه خون بار جمهوری اسالمی برای هميشه به پايان رسيده است 

قت نيز  انقالب همگانی نبود  ؛ ولی چون شما با مقدارکی کنايه و جدی حرف می زنيد من هم اين معنا که در ايران سی سال پيش ؛ آن و
  انقالب ضد ديکتاتوری بود و برابری خواهانه ؛  در غياب   تشکل و آزادی و آگاهی و دانش و فرهنگ مبارزاتی 57جدی ميگويم در سال 

ن های ضد انسانی امپر ياليستی با تمامی  د م ود ستگاه های ضد بشری از يک طرف و از طرف ديگر همکاری و همراهی سازما.... و 
بد تر از هر موقعيتی بيسوادی و کور ذهنی   توده های  مردم ؛ بعلت خفقان ....  شان و سازمانها و تشکيالتهای مال ها و پول و ثروت و 

 سيستم همان رژيم شاهنشاهی با تمامی دستگاه ها وسيستمش ، البته خمينی سر کار آمد ؛ يعنی از باال  همه چيز جابه جا شد و... شاهنشاهی و
آری رفقای ... به جای پرچم شير و خورشيد نشان ؛ پرچم الئه نشان آمد و. به جای کاله تاج نشان ؛ عمامه الئه نشان  آمد ... با تفاوتی جزئی 

رانی ميکنيد ؛ يعنی داريد می بينيد که تمامی مارمولک های امپر گرامی من يکی  نگرانی شما را درک ميکنم  و کامآل به جا هم احساس نگ
ياليستی از توی آب نمک در ميايند و با عوام فريبی کامل  تصميم جدی دارند که اين بار نيز ؛ مثل گذشته نگذارند  چپ و طبقه کارگر حتی 

ت احساس جدی  ترس ازسوی دشمنا ن طبقه کارگر  و  من مطمئنم و به شها دت اين نوشته تضمين ميکنم ؛ که در صور... نفس بکشد و 
، و اگر جنبش برابری طلبانه  کمی قوی تر  از االن  باال بگيرد ... نيرو های چپ و فعالين موثر چپ  ؛ و دمکرات های انقالبی  در ايران 

با نوکران غارتگران برابری کند و موی دماغ ؛ و خطر بدست گيری قدرت و سيله چپها و کارگران  در ايران باال بگيرد ؛ و يا حتی بتواند 
همين نم کرده های امپر ياليستی و امپر ياليست ها و خود رژيم جمهوری و جنايت همه با هم هماهنگ وموزون تر از اآلن ؛  ... شان شود  

ر بيايد عليه فعالين  چپ و سازمانهای از هيچ    وسيله ای برای خنثی کردن  و نابودی و ترور از فيزيکی گرفته تا هرآنچه که از دستشان ب
کشک ميسايند ؛ باور نکنيد .... باور نکنيد چپ دريغ نخواهند نمود  ؛ و اگر  صد هزار برابر االن و يا هميشه از دمو کراسی حرف بزنند  

 دقيقآ به همين خاطر امروز بيش از هر و.... توهم به هرکدام از اين افعی خورده های اژدها گشته ؛ بمعنای باال تر از حماقت خواهد بود  .   
زمان وجود ما در جنبش  ؛ همراه و هماهنگ و رو در رو ؛ چشم در چشم دشمن  ؛  در داخل و خارج  ؛ عليه  دشمنان طبقه کارگر در 
 در رفتن و  کاری که در سال 57 صورت نگرفت .تمامی عرصه ها و با تمامی امکانات  از تمامی راه ها و ...الزم است و بايد به جنگيم ...

مبارزه ... جا خالی کردن  وعدم وجود ما به هر شکلش را دشمنان ما به فال نيک خواهند گرفت وما بايد اين شادی را در کامشان ذهر نمائيم  
اين رابطه بعنوان انتقال  در قسمتی باال تر هم مقداری در اين رابطه گفته بودم و اگر الزم ديديد ما ميتوانيم در . طبقاتی تعارف نميشناسد  

    پاراگراف سوم سطر  2ص -  40....  هرکدام از ما و به نسبت وسع و امکاناتمان ...تقسيم کار کنيم وبنويسيم و... تجربه برای جوانان و 
در چنين شرايطی نمی توان و نبايد به صف جنبشی پيوست  که از بنيان در تناقض با خواسته         .... اول  )  21ص ( 



  اوآل ند ش اصطالح جنبش در اينجا  و  .   های برابری طلبانه و آزادی خواهانه توده مردم وکارکن و زحمتکش قرار دارد    
در شرايط امروز ايران غلط است هم به لحاظ سياسی و هم به لحاظ معنای و اقعی مطلب ؛ اگر ار تجاعی است ؛ اين جنبش نيست  ؛ اگر    

ولی زياد مسئله مهمی نيست ؛ دومآ توده مردم شامل چه کسانی است ؟ اگر منظور طبقه کارگر است ...اشد جنبش است ارتجاعی نميتواند ب
به همين ترتيب کلی از مسائل تکراری و بيشتر ....؟  در اين رابطه کمی باالتر صحبت نموديم و تکراری ميشود ... ؟ زحمتکشان کيانند و...

<< کسانی که شرکت در مبارزه با   ... 2ص دوم پاراگراف سوم سطر   – 41...  منطقی جنبه شعار  و دعوا دارد تا يک استدالل 
را در بوق ميدمند در حال تقويت مشرو عيت  شار التان ها و کالهبردار های طرف مقابل   >>تقلب و کودتای انتخاباتی  

 عمآل سازشی صورت گرفته همه  با هم  ، آری  رفقای گرامی در شرايطی که... به اين ميگويند  يک استدالل حش ال حف .... هستند 
همه با هم  تا فضائی برای نفس کشيدن درست شود و بتوانيم نيروهای طبقا تی خود را سازمان دهيم  هر کس اگر همين موضع شما را 

 آيا احمدی نژاد از شما و همه ....بگيرد و خود را کنار بکشد مثآل فعالين چپ جنبش زنان ؛ فعالين چپ دانشجوئی ؛ فعالين چپ  معلمان و 
ممنون نخواهد شد و يکی يکی پوستتان را نخواهد کند ؟ شما چون فقط  خود را می بينيد و چون فعالين جنبش ميليونی توده ها  نيستيد  و به     

انتظار و توقع شما و برخورد  . خودتان ايمان نداريد ؛ لذا موضع گير ی هايتان هم بيشتر شبيه به قهر و آشتی خاله من است با عمه فريده ام    
  --42!  ....   گور پدر جنبش .... و موضع گيری هايتان در حد دو سه نفر  است و هی بشينيد به هم مدال بدهيد و برای هم پپسی وا کنيد   

  جوانان پر شور را به شرکت در>> راديکاليزه کردن جنبش << کسانی که در توهم  .... 8 تا6 سطر 3 پاراگراف 2ص 
يک جنبش ارتجاعی  تنها به يک ارتجاع راديکالتر ختم خواهد شد ..... تظاهرات  اعتراض  به انتخابات فرا ميخوانند  ؛

رفقای عزيز و گرامی ؛    اوآلند ش  شرکت دريک جنبش که در حال نضج گرفتن است هيچ کس  ؛  ديگری را به شرکت در ...  
گاز اشک آور از شرکت مردم در ...  وحتی خود رژيم با زور تير و تفنگ و چماق و باتو م و تظاهرات ها دعوت نميکند وفرا نميخوانند 
نمی تواند جلو گيری ....با هزار ترفند و دوز و کلک و تهديد و تطميع از ابتکارات توده ای ... تظاهرات ها نمی تواند جلو گير ی کند و 

   ادامه دارد.......به عبارتی  .... نمايد و

ه  آزادی                                                       کاو       12.07.2009                                                                     

++++++++++++++++++ 

 

   از کاوه  ازادی           

18.09.2009 ....... 1388 شهريور  27                                                

البد شکار نهنگ ...   رفقای مادون قرمز قورباغه را زين کرده ميخواهند به دريا بزنند     ....بقيه   

امروز از يکی از بهانه هائی که مردم بدرستی و با ابتکارات دقيق شان توانستند از آن عليه رژيم خالفت و جنايت اسالمی درايران  استفاده    
مدت  کو تاهی ....  بايسته بر رژيم وارد نمايند و ارکان تخت نمايندگان خدا يان و اما مان را به لرزه درآورند کنند و ضربه ای شايسته و

ميگذرد  ؛ درنتيجه ؛  ميتوان به گذشته ای نه چندان دور با چشم کمی باز تر  و بهتر نگريست  و تشخيص داد که اين نوع  اعتراضات  
يه های اجتماعی  مردم  ؛ در النه مورچگان چه ول وله ای  به پا نموده و به اختالفات باند های صورت گرفته از سوی همه اقشار و ال

مافيائی درون رژيم  چه ابعاد تازه ای بخشيده است ، و متعا قب  آن ؛ در ايزوله نمودن هر چه بيشتر کل رژيم در سطح جامعه  ايران و 
حرکت در آوردن  حتی عقب مانده ترين اقشار جامعه  ؛  که تا ديروز چشم براه نفت و احمدی  جهانيان تا چه اندازه  مفيد بوده و  در ؛ به   

نتيجه  ؛  به ..... ؛ تا چه اندازه موثر و مفيد  بوده  ... نژاد ؛ و آسمانها انتظار ميکشيدند ؛  و امروز جهت سرنگونی را در پيش گرفته اند  
  مردم به رژيم و کل نظام  چگونه مينگرند و به خوبی عکس العمل  خامنه ای و ارکان خوبی بر همگان  روشن است  که امروز اکثريت

درک و ديدن اين   .... را در برابر مردم و خودی های خودشان را ميتوان ديد    .... رژيم و تهديد ها و ترس و واهمه از فرو ريزی کل نظام و 
افزايش و تعميق بحران درونی آن ؛ که خود حاصل بحران های عميق اجتماعی  مسئله که نقش به چا لش کشيدن رژيم از سوی مردم ؛  در 

چگونه  ميرود  تا مسير سرنگونی را  بيش از پيش برهمه  عريان تر نمايد .... و اقتصادی و خواستهای دمکراتيک  در هم تنيده سال ها ست   
 به وضعيت گذشته  ادامه دهند تا چه اندازه نيرو و اراده براه ميافتد     ميتوان به خوبی تشخيص داد ؛ هنگامی که مردم ديگر نمی خواهند.....  

بر خالف نظر رفقای قور باغه سوار ما  ؛  نتيجه  اين در گيری ها ی خيابانی در ابعاد ميليونی به علنی .... و توان ميليونی  آزاد ميگردد و    
 به رژيم توهم داشتند و انتظارات عجيب غريب و معجزات الهی را   نمودن بيش از پيش  تضاد ها ی بين مردم و رژيم  برای بسياری که  

داشتند تا چه اندازه  تاثير گذار  بوده  و نتيجه مبارزات پائينی ها را ؛  در شهر کور ها هم قابل ديدن است ؛ که  فشار های غير قابل تحمل 



عيان وآشکار ؛ .... ژيم  به دريدن يک ديگر روی آورده اند و بر رژيم  تا چه عمقی کارائی  داشته  و چگونه باند های مافيائی درون ر
هماهنگ با ريتم سرنگونی رژيم  ؛ به تکاپو افتادن هزار؛ هزار  از کسانی  که تا ديروز از سياست و مبارزه و اعتراض عليه رژيم در داخل 

يرين کاری های  رژيم را  ميديدند  و به نوعی به تائيد ش....فقط درست شدن پارک ها و اتو بان ها ؛ ميادين و  گل و بلبل و.... و خارج 
ضمنی و يا حتی علنی  جنايت کاران و دم دستگاه دزدان ؛ برای حفظ حقارت بارترين منافع خود که شايد در حد ايران برو بيائی اگر بود يا     

ی که از بينان گذاران  نهاد های سرکوب و کشتار مردم بوده  می پرداختند ، تمامی اين به به و چه چه  گويان  ؛ همنوا با  استحاله چيان....  نه
و امروز  با سرعتی دو فوريتی رنگ عوض نموده اند  ؛  خود دليل کوچک ديگری بر اين مسئله ميتواند باشد ؛ اگرچه بسياری از ..... اند 

باغه سوار ما  و  در ظاهر همراه با خود حرکت ها آنهااز يک سو ، برای ترمز و منحرف نمودن  اين جنبش و البته  هماهنگ با رفقای قور 
از خواب زمستانی انفعال پريدند و يا به فعاليت )  اين جريانات وا پس گرا موقعيت را درست تر از رفقای عزيز ما ؛ تشخيص داده اند (  

درک و ديدن اين مسئله ..... وت داده اند    هايشان همراه با راديو وتلويزيون و نشريات و امکانات ارتباطی امپرياليستی  سرعتی مافوق ص
و لی در !  امروز  به عالمت آرامش قبل از طوفان  ؛ حرکت ها در سطح جامعه  ظاهرآ آرام تر گرفته  ..... نميتواند چندان پيچيده باشد 

باره و با قدرتی سو نامی وار  حمله عمق ؛ همه اقشار و طبقات را به تکاپو و  يار گيری واداشته است  و هر بار و در هر لحظه مناسب دو
و رفقای عزيز ما که .... همانگونه که رژيم نيز به آرايش نيرو وبر قراری  حکومت نظامی اقدام  نموده است ..... و مارش سرنگونی رژيم 

ی درونی و روحی خود هستند ؛ خود را دايه دلسوز تر ازما در برای طبقه کارگر  ميدانند کماکان و طبق معمول فقط به فکر ارضای نياز ها 
بدون احساس مسئوليت  از .... يک جريان  يا افراد مدعی  هوادار حرکت های طبقا تی و!  و تعجب  در حدی غير عادی  آنجاست که  

!! شنيدن بزنند  درک شرايط و موقعيت حساس  طبقه کارگر و سرنوشت و زندگی ميليونها انسان ؛  تا چه اندازه ميتوانند خود را به نديدن و ن      
واقعآ ؛  مانند پرندگان قشنگ ؛ به طبقه کارگر مانند چراغی بسيار پر نور در شبی تاريک و سياه  هم چون جمهوری ! چرا ؟   شايد  ..... 

گر درمانده اسالمی  ذل زده اند ؛ و از ديدن جامعه و ساير پديده ها  وا مانده  ؛ و از درک حرکت های اجتماعی و مبارزات خود طبقه کار
رفقا را بی ربط       نمی بينم  ؛  البته  با تاخير  ؛  و تا حدودی عمدی  ؛  به منظور   بيانيه ضد کمونيستی  به همين خاطر ادامه  نقد  .... اند  

نده ای  بسيار نشان دان زاويه ای ديگر و ديد باز تری برای نگريستن به گذشته ای نه چندان دور وشايد  داشتن تجربه ای کوچک برای آي
زيرا هيچ .... من اين انتظار را ندارم که معجزه ای صورت گيرد  تا شايد  رفقا بتوانند از حرکتهای اجتماعی سر در بياورند ..... نزديک و

ته من را  در آن جا که رفيق وحيد عزيزم در جواب اينکه چرا نوش. کور و کر نيست ... کس به اندازه آنکه  نمی خواهد ببيند و يا به شنود 
سايت تان چاپ نميکنيد ؟ و اينکه ؛  اين مطلب هم در نقد نوشته شما و مربوط به جنبش کارگری است  ؛  فرمود نوشته من حتی قابل نگاه 

  پرسيدم آنرا خوانده ای  ؟  گفت نه ؛ پرسيدم پس از کجا ميدانی که حتی قابل خواندن هم نيست ؟  فرمودند خودت را!  کردن هم نيست 
آری اين استدالل رفقای  عزيز من است  ؛ آنها نقد را  دوست ندارند تا چه رسد به چاپ و نشر آن در سايت شان .... ميشناسم تو بيسوادی  

آخر رفقا از آن کسی که ميگفت ؛ من جانم را ميدهم تا تو در مخالفت من حرفت را بزنی بسيار پيش رفته تر هستند ؛ البته به لحاظ .... 
و رفقای !  البته به لحاظ زمان .... اين رفقا  حدود چهار صد سالی بعد از آن خدابيامرز آمده اند و آن شخص بسيار عقب مانده بوده  ! زمانی

آنها هنوز ..... هاهاها ..... ! مخالفت يعنی  پر روئی و !  تآئيد شان باشد  .....ما مطالبی را دوست دارند که در جهت حرف ها و نظرات و 
به اميد سرنگونی رژيم جمهوری و جنايت .....  ک ننموده اند که  آزادی در مخالفت معنا می يابد ؛ آزادی موافقت همان ديکتاتوری است در

.               ام   درشت آورده   تر نوشته رفقا را با خط فاکت از  ل طبق معمو... ادامه...... اسالمی و برقراری  آزادی و برابری در ايران 
             

اما بال فاصله بايد تاکيد کرد که در شرايط فقدان تشکل های مستقل و نيرومند      .... 6 سطر 3   پاراگراف 2ص – 42 
.  تنها دست آورد هائی کوتاه وموقت خواهند بود    – حتی به فرض تحقق  --توده ای چنين دست آورد هائی     

لب اصآل فکر نموده ايد که چه ميخواستيد بنوسيد ؟  آيا مگر پيروزی در مبارزه و يا حد   از رفقای عزيزم می پرسم در هنگام نوشتن اين مط
پيروزی را  تا به حا ل کسی توانسته است از قبل تعيين نمايد  ؟ اين تصور مکانيکی  شبيه به ريل قطار و مسير از قبل تعين شده از کجا 

وبا تامل که چه ميخواهيد بگوئيد ؟ !... عجله  ؟ آيا نميشه کمی مکث  نمود ؟  کمی فکر ناشی ميگردد ؟  ودر ثانی ؛  چرا بال فاصله و با اين 
.... تشکل توده ای  چه کسانی را شامل ميشود  ؟ مستقل به چه معناست ؟ نيرومندی يعنی چه ؟ وکد ا م دستا ورد شما را راضی نميکند ؟    

 چرا تا اين اندازه بی ربط  به پيش گوئی می پردازيد و ناراضی و پر ناز و ادا ؟ تحقق چه چيزی ؟ اين توهمات من درآوردی از کجا ميايند ؟
اوآل ؛ هيچ انقالب و اکسيون و تظاهرات و حرکت های  ....  شما  قور باغه سواران  ؛  قاچ زين را به چسپيد چهار نعل رفتن  ؛ پيشکشتان 

ازاين دست ... ما را سر افراز فرما و.... پا ومنت بر ديده ام نه و.... جه نما و و لطف بفرما قد م رن...با نامه فدايت شوم .... اعتراضی و 
شعر ها ؛ در تاريخ بشر از سوی هيچ حاکم و ديکتاتوری ؛ برای انجام هيچ حرکت اعتراضی ای از سوی محکومين ؛ روی نداده است ؛ ... 

  قورباغه سوار بر دريا های  متال طم  رويا های بی کران سرگردان مگر در تخيالت و روء يا های عا لی جنا بان. و روی نخواهد داد 
منظور صف مستقل و تشکل ( دومآ ؛ شما رفقا با کدام استدالل و منطق و يا تجربه تاريخی تضمين ميخواهيد که اگر طبقه کارگر          ....

صد در ....  های اعتراضی شرکت کند ؛ که شرکت مينمايد در اين چنين حرکت)  است ...های مورد نظر همه ما و تمامی آزاديخواهان و 
؟ و البته اگر دست داد و طبق سليقه رفقا موفق گرديد  ؛  آن هم از نوع پولپوتی ؛ را حتمآ بايد  بد ست .....سوسياليزم .... صد موفقيت و 

؟  چه کسی يا ...  نمی تابد نبايد شرکت نمود بياورد ؟ در غير اينصورت ، در اين چنين حرکت هائی که هيچ تضمين دراز مدتی را بر



کسانی ؛ اين تضمين ها را برای تان بايد امضا نمايند ؟  اين همه ناز و ادا های  از خود راضی برای شرکت در اعترا ضا ت عليه رژيم از 
ر       تنا قضيد ؛ اين مسئله خود کجا ناشی ميشود ؟  که صد ا لبته شما با ماهيت  حرکت و برنا مه ها و خواست های جنبش ها نيز د

به هر حال در بطن استدالل شما اينگونه به چشم ميايد که انتظار داريد ؛ با ورود شما عالی جنابان  ؛ همه جا قرق    ... حکايتی ديگر دارد 
....!    خيال خيال خيال.... که دوستان ما تشريف فرما شدند و سوسياليزم هم حاضر و آماده است و  ... شود و چراغ آذ ين و فرش قرمز و   

دوستان و رفقای عزيز ، آيا شما هرگز فکر نموده ايد که در شرايط خفقان و حاکميت رژيم های فاشيستی مذهبی ؛ يک تشکل سنديکائی 
ن چگونه شکل ميگيرد ؟ و چگونه برای بدست آوردن چند در صد شند رغاز اضافه حقوق که با نصف بخور ونمير مخارج روز کارگرا

چه مشقا تی را بايد تحمل نمايند ؟ .... فکری و دستی  و زحمتکشان وخانواده هايشان با هزار اما واگر و محروميت اگر خوانائی داشته باشد  
د از  شايد چند در صدی را بتوانند باالببرند  ؛ و بع ....  تا اگر اعتراضی راسازمان داد ند ؛  شا يد بعد از آن همه زندان وتهد يد و ترور و    

مدت کوتاهی اين باال رفتن های حقوق هايشان دو باره با باال رفتن های قيمت های  اسمی اجناس دو باره به زير کشيده ميشوند وقيمت واقعی 
؛ اين دور و تسلسل سرگردان   .... نيروی کار و درنتيجه دستمزد واقعی  کارگر بازهم پائين  کشيده خواهد شد  ؟  و دوباره  و هزار باره و     

؟  بعنوان نمونه در .... خانه خرابی ميليونها انسان در وهله اول  برای کارگران را بدنبال خواهد آورد و هميشه نيز بدنبال داشته است     
اين ( زمانی که ما بچه بوديم وهنوز به مدرسه ابتدائی ميرفتيم يک عدد نان سنگک پنج ريال بود و اآلن سيصد تومان و چهارصد تومان  

که بحث  ...  عالوه بر افزا يش ثروت اجتماعی و باال رفتن ارزش اسمی کاال ها و بحران و فاصله ارزش ها از هم  ؛ ودالل بازی و  موضوع
ميباشد که اگر الزم شد کمی مکث ... ديگری است ؛  نشان کوچکی از درگيری های روزانه برسر تفاوت ارزش واقعی و ارزش های 

رشد و شکو   ..... انباشت ثروت و....  همين مبنا  رشد اضافه ارزش و متعاقب آن افزايش ثروت های اجتماعی وو بر.... )  خواهيم نمود  و 
فائی ثروت های  جامعه به دست کارگران و توليد کنند گان و به قيمت خانه خرابی همين انسانهای مولد انجام گرفته و انجام ميگيرد ؛ نتيجه   

اجتماعی در برابر مالکيت خصوصی و بيگانگی از توليد  و حاکميت انگلی و مالکيت از سوی يک  مشت دزد   ؟  ناهمخوانی  اقتصاد و توليد 
توده های به جان آمده را نه تنها به لحاظ مالی بلکه در پيا مدهای  آن خانه .... و دالل و زالو صفت در تضاد با  جمعی بودن پروسه توليد  و  

ونماينده اين چنين سياست های ضد مردمی و ضد بشری هستند  ؛ و به جای عالج درد  ؛ خفقان و ترور خراب مينمايد حکومتها پيش برنده  
حا ل شرايطی فراهم .... را بدنبال داشته  ؛  و پيامد  اين مشکالت نه تنها دامنگير طبقه کار گر است ؛  خواه ناخواه دامن کل جامعه را دارد  

ارگران ازجمله کارگران دستی و فکری ؛ اقشار مختلف خرده بورژوازی ؛ وساير اليه های ميانی   شامل ک( گشته که مردم ؛  زن ومرد   
هريک به لحاظی و از زاويه ای در اين اعتراضات عمومی به رژيم تماميت گرا ؛  شرکت نمايند ؛ يکی ) همه با هم  .... جامعه و جوانان و

ی به خونخواهی و انتقام  يکی از بستگانش ؛ ديگری از قيافه مال خوشش نمی آيد ؛ به  از زاويه مذهبی ؛  ديگری از زاويه عرق خوری ؛  يک 
هر کس به نوعی در ا ين اعتراض  .....کسانی هم برای برقراری  ؛ برابری و آزادی و ...... يکی ؛  روزی پاسداری تو هين کرده ؛ و

 دارد و در اساس برای بسياری از مردم شرکت کننده در اين   سراسری و عمومی شرکت مينمايد با هر بهانه و دليلی که برای خودش
در نتيجه ؛ خواست بسياری  .... اعتراضات فرقی نميکند که چه کسانی در حکومت بعدی باشند و فقط مثآل  اين شخص به خواسته اش برسد  

؛  مهم اين ....و ؛و برای اکثريت جامعه  اين است که فقط باران ميخواهند و بعضی ها سيل و بعضی ديگر توفان و در انداختن طرحی ن
خواست همگانی است که ديگر عمر رژيم به سر آمده و بايد گورشان را گم کنند و اهميتی هم ندارد که چه کسی سر کار بيايد ؛  اين جاست 

يخ ؛ و دقيقآ استحاله چی های درون  کليد اوج ناپيگيری خرده بورژوائی وپوپو ليزم توده های  عقب مانده  و باعث و بانی  تکرار مسخره تار
رژيم و ساير جنايتکاران خارج ازرژيم در هماهنگی باهم  ازاين  نيرو ها  واز اين کليد  ؛ درخالء و جود  نيروها و جريانات اجتماعی و 

رژيمهای جنايتکار در کشتار آزادی ميخواهند بيشترين استفاده را ببرند  و دقيقآ به همين دليل .... انقالبی و دگرگونی خواه و برابری طلب و
تزلزل ندارند  ؛ دراين نقطه رفقا حق دارند که با اين مسئله فاصله  .... خواهان و دگر اند يشان و سرکوب جريانات ترقی خواه و دمکرات و  

ودن  در اين جنبش و ايزوله    ولی فا صله گرفتن از اين موضوع دقيقآ به معنای شرکت هر بيشتر و هر چه فعال تر ب ! بگيرند ؛ اگر بگيرند 
نمودن و به پس راندن جريانات زالو صفت و ارتجاعی  هم سو با رژيم معنا می يابد ؛  نه در ؛ جا باز نمودن و آنها را به صف جلو  

ا با در مسجد يا تاتر زيرا آنها راه  مبارزه ر.... کاری که رفقا با افتخار و از روی بی نوائی و نادانی انجام ميدهند .... راهنمائی نمودن 
خواهش ميکنم شما بفرمائيد .... عوضی گرفته اند  شايد به همين دليل است که به قول ايرج ميرزا به در ميرستند از يک ديگر  رم ميکنند 

بايد نقش در اين گير ودار  و در اين مرحله از تظاهرات و حرکت ها که به روحيه اعتراضی مردم  وهبستگی شان دامن ميزند ؛      .... 
سازماندهندگان و فعالين چپ و سوسياليست  نمايان تر از ساير جريانات  باشد  ؛ همانگونه که تمامی رژيم های ارتجاعی جهان سرمايه از 
ت همان حرکت های اول ؛  تظاهر به    طرفدار ی از مردم نمودند ؛  وچون رفقای ما افسار  قور باغه  شان را از زير دم می بندند  ؛ درس

برای مرتجعين تاريخ راه باز نمودند و البته با ژست اين قالبی  ؛ رفقای عزيز ما به نوعی و ازروی خستگی روحی يا .... دراين هنگام 
تنبلی روح مبارزاتی  اين انتظار را القا ء مينمايند  که با يد با يک تظاهرات و يا اعتراض همه مسائل حل شود و رژيم هم قول مساعد دهد 

رفقای ما ميفرمايند که به ما تضمين نداده اند که سوسياليزم پيروز است پس در خانه هايتان بنشينيد و     .... مه کار هار ا جابه جا نمايد وکه ه
و ! وهرکس بيرون بيايد و اعتراض نمايد مرتجع است ... چون تشکل نيرو مند توده ای را ما نمی بينيم ..... کسی حق بيرون آمدن را ندارد 

از اين .....  ميليونها آدم که در خيابانها هستند در نظر رفقا  به هيچ هم به حساب نمی آيند و نيستند و هيچ خواسته دمکراتيکی هم ندارند آن
کلمه تشکل مستقل توده ای ميتوان فهميد که منظورشان فقط پوليت بوروی معروف است و اين با ر  نيز بد تر از پول پوت ؛ به عبارتی ديگر 

همان ارتجاعی های موسوی چی اند ؛ و موسوی بی وفا  از اين رفقا بايد بسيارمتشکر .... نهائی که در خيابان ها هستند توده مردم نيستند وآ
باشد که اين همه   نيرو ی مردمی را به آنها منتسب مينمايند ؛   نمايندگان موسوی و خود موسوی هم به اندازه رفقای ماوراء قرمز ما  به 



ل موسوی چيان  مفيد نبوده اند ؛ و در اين نقطه از تفکرشان پد يده را به اشتباه نمی بينند ؛ زيرا دقيقآ  خط  پول پوتی اشان کامآل درست حا
بايد درک نمود اگراين رفقا ی عزيز ؛ .... وبه بهانه حرکت به سوی سوسياليزم زنده باد رژيم جمهوری و جنايت اسالمی .... راه ميرود 

 امروز به قدرت سياسی دست بيابند و همين مسير فکری را دنبال کنند ؛ قاعدتآ بايد  ادامه دهنده همان کشتار ها ی رژيم عليه مردم  با همين
مگر دوباره خط فکری ديگری را در پيش گيرند که در آن صورت به خط ماوراء انقالبی و مادون سرخ پول ... نام و تحت لوای سرخ باشند 

... يانت ورزيده اند و رويزيو نيست خواهند شد ؛ و آنگاه  بايد همديگر را و يا اينکه هر يک طرفداران ديگری را قتل عام نمايد   پوتی شان خ
يادتان نرود که هنوز اين رفقا نفرموده اند که تشکل مستقل ...  بعدش هم خواهند فرمود که استالين و پول پوت  تصادفی بوجود ميايند ؛ 

و .... نه ساز مان ميدهند ؛ زيرا که خودشان هم نميدانند  ؛ چه بايد کرد ؟  ماهی وار بال بال بال شب و روز بال بال بال بال بال مردمی را چگو
سهم مردم به ميدان آمده در اين جنبش ها تنها محدود .... 7 سطر 3پاراگراف   2 ص-  43.بال    ..... آخر سر هيچ و بال بال 

 اوآل ؛ رفقای عزيز و بسيار گرامی ، شما ، اصوآل ؛ به لحاظ .انده ای خواهند بود که صدقه ای بيش نيستند    به ريزه هائی باقی م 
اخالقی و سياسی ؛ اين حق را نداريد بر مبنای تصورات خودتان و بدون تعريف درست از اقشار و طبقات اجتماعی از توده مردم حرف 

چيست » مردم به ميدان آمده«  که در خيابانها آمده اند کيانند ؟  منظورتان به لحاظ طبقاتی ازلطف کنيد بفرمائيد همان انسان هائی. بزنيد 
؟   و باز هم همان سئوال تکراری و از خوانندگان اين سطور عذر ميخواهم زيرا رفقای عزيز من  ؛ چون دزدان چاه نکنده مناره دزديده 

به هر .... لشان به داخل چاه های مختلفی هم بروم ؛ و ميروم اگر چه شما را نيز خسته نمايد  مرا وادار نمودند که همراهشان و بدنبا ... بودند 
به هر حال اگر منظور توده های کارگر است به قول خود  ....  و شايد باالخره چاه مناسبی را برايشان پيداکنيم و! حال بايد به فکر رفقا بود  

کارگر نيستند و ارتجاعی اند  ؛  و اگر اين انسا نها به ....  موسوی موسوی کنان کشته ميشوند و شما اينهائی که در خيابانها رژه ميروند و
جز طبقه کارگر مورد نظر دوستان و رفقای عزيز پول پوت نشان اند ؟   پس لطف بفرمائيد بگوئيد  ؛ آنها به لحاظ جايگاه طبقاتی ؛  کيانند ؟ 

ناگفته پيداست ؛ ميتواند در مراحلی از تاريخ ؛ اجتماعا تی ( ؟ و اگر مردم اند چرا ارتجاعی اند ؟   و چرا از آنها به نام مردم اسم ميبريد 
ولی اين مو ...  ميتواند ...ارتجاعی هم بشوند و يا موضع گيری های ارتجاعی هم داشته باشند  ..... وملت يا ملت هائی ودر شرايطی و 

بايد دقيق تر از توده عوام ؛ ماهيت و کنه حرکات و زمينه های جنبش ها را بررسی نمائيم  ؛  ما ) ضوع به بحث مورد نظر ما ربطی ندارد 
حد اقل برای خود و در ذهنمان روشن بيند يشيم و آنگاه از همه زوايا و در ارتباطی منطقی  به بررسی دقيق مسائل بپردازيم ، وبعد از بحث 

شيده مان ؛ اقدام نمائيم تا آن مطلب ؛ چکيده انديشه همه   اند يشمندا نی چون شما هاهاهاها و بررسی کافی ؛  به انتشار بيرونی مطالب اند ي
کار ها را با مدال حلبی به هم ديگر .... وگرنه يکی مينويسد و ديگران بله بله گويان ؛ به سبک مجلس شاهنشاهی احسنت گويان و....گردد 

و بعد از اين همه کش و قوس ؛  بنا به گفته شما عزيزان نبايد به خيابانها آمد مگر . نيد خراب ميک.... دادن ؛ و برای هم پپسی باز کردن  
ما اگر طبق گفته  دوستان عزيزی ....!   اينکه پيروزی و سوسياليزم تضمين باشد ؟ چه کسی آنرا تضمين می  نمايد خود حرفی د گر است 

نمائيم ؛ نبايد برای  سو سياليزم نيز اقدامی بنمائيم ؛ زيرا خود سوسياليزم نيز  چون شما و بر مبنای منطق چوخ بختياری فکری تان حرکت 
ميتواند به شکست بيانجامد حتی بعد از برقراری سوسياليزم هم ؛ ميدانم فورآ خواهيد گفت که آنچه در روسيه بود آن سوسيال امپر ياليست بود  

بازهم نميتواند هيچگونه تضمينی ايجاد نمود که دوباره به  ... که شما قبول داريد باشد حال اگر سوسياليزم هم از هر نوعش ... باشد ؛ بود ... 
آ يا شما به من تضمين ميدهيد که تا اسقرارسوسياليزم و کمونيزم در جهان  جنبشها به .....و شکست نخورد .... سر مايه داری تبديل نگردد 

 ترين رژيم ها سر کار نيايند ؟   ناسيو نال سوسياليزم را به حساب سوسياليزم وارد دفتر چپ و راست  نلغزند ؟  با نام برابری ؛ بيداد گرانه
چون هيچ تضمينی در ! طبق همين منطق  وطبق منطق چوخ بختياری تان ؛ پس بنابراين نبايد برای سوسياليزم  جنگيد .... دستکتان ننمائيد  

به هر ..... يشدن به شيوه شما عزيزان با تناقض و تضمين و ناچاری شاخ به شاخ بپريم   ؟  مگر اينکه دو با ره  مثل شما و اند... کار نيست
حال دستاورد ها حاصل تالش و اند يشه اجتماعی مجموعه انسانها ی جامعه ای خاص و  جامعه جهانی است ؛ و دستاورد کوتاه مدت و يا 

اگر دورانی « ان دون کيشوت ها نيز مدت فراوانی است به پايان رسيده دراز مدت در گرو تشکل و آگاهی انسانهای  جامعه  ميباشد و دور
به اين دليل کوچولو در اين شرايط ؛ بعنوان انسانهای آگاه و با احساس مسئو ليت جامعه ؛ به جای نفی حرکت ها و  » داشته بوده اند  

ده در جهت گامی به جلو و باز هم به جلوتر وهمراه طبقه  اعتراضات اجتماعی ؛ با ذهنی باز تر به سازماندهی و بسيج توده های به جان آم
کارگر ؛ و به عنوان عنصر آگاهی و سوسياليزم ؛ نه قيم و پدر خوانده سوسياليزم و نه رهبران و امامان پرولتاريا ؛ و به سوی ساختن  

 در برنامه اش باشد ؛ در حد توانمان کاری را سيستمهای اجتماعی که شرط شکوفائی  انسان و جامعه انسانی و نفی استثمار انسان از انسان
تک تک اين حرکتها و تالش همه اين انسانها ی شريف عليه رژيم های ماقبل تاريخ بی نتيجه نخواهد بود  ؛ تنها  تضمين آن    ....صورت دهيم 

 برای راهبرد خال قا نه است نه نسخه و ؛  آگاهی وتشکل مستقل  است وبس ؛ و آن هم با فرمول و نسخه از پيش آماده امکان ندارد ؛ تئوری  
پيش ميرود ؟  ... آيا درعمل همانگونه  خشک و قالبی  زمان ياد گيری .... فورمول دعا نويس ؛ درست مانند يادگيری قوانين رانندگی و

نسانی  و به معنای انسان مطمئن باشيد رفقا  ؛ تضمين اصلی برای برقراری سوسياليزم وکمونيزم در جهان در گرو تالش و وجود جامعه ا  
ما هريک . بودن و برای هم بودن ممکن  است ؛ درک ضرورت اين فرهنگ از سوی تمامی بشريت  دير و زود دارد ؛ سوخت وسوز ندارد 

نسانی و برابر دين خود را در حد توان و امکان به نسل های بعد يمان ادا خواهيم نمود و برای جامعه ای ا.... به نوبه خود همراه با زندگی و 
تنها يک اصل مطلق است وآن  ...  تالش خواهيم کرد ؛ بقول حا فظ از کران تا به کران لشکر ظلم است و از ازل تا به ابد فرصت درويشان 

وانمان ؛ اينکه توده های مردم خود بايد تصميم بگيرند که چه ميخواهند و يا  نمی خواهند ؛ نقش ما ميتواند ؛ تنها به لحاظ اينکه در حد ت
و بايد  باشيم ؛ ......راهنمائی کوچک يا شايد در شرايطی ويژه ؛ کمی موثر در جهت خواستهای واقعی توده مردم و آنهم در حد معينی باشد  

مام شده ؛ دوران شواليه ها خيلی وقت است ت .....نبايد مثل بو قلمون باد به غب غب بياندازيم و از خود بيخود شويم  و طلبکار عالم و جهان  



تشريف دارند ؛ لطف ميفرمودند و نمی گذاشتند که اين توده های کار گر .... اگر غير از اين است  و بعضی ها مرکز کائنات و امام حاضر و
و به هر حال ؛  پيشبرد يا شکست جنبشها بستگی به توانائی فکری و رشد و شکوفائی  توده های مردم ..... و زحمت کش اينهمه رنج ببرند 

دارد تا خيال بافی های بيمورد ازسوی کسانی هم چون دوستان ما ؛  که در هر جامعه ای به  ..... طبقه کارگر و نهاد ها و تشکالت شان 
اندازه کافی وجود دارند ؛ و حکومتها نيز  شا يسته همان انسانها ی موجود در همان جامعه ميباشند  و از ميان آنها نيرو های شان را بر 

؛  و اين ذهنيات وفرهنگ ها و  سيستمهای حکومتی و اجتماعی بيگانه از مردم و  ....ند و سازمان ميدهند  وتبلور ارده انها ميگردند وميگزين
آن جا  که مردم به جان آمده    ....         ضد مردمی  در اثر کار وتالش و تکامل مادی ومعنوی همه ما با هم  به تاريخ سپرده خواهند شد  

می توانند ديگر به وضع موجود ادامه دهند و با زندگی روزانه شان آن را لمس می نمايند ؛ خود شيفتگان در خواب زمستانی خارج از         ن
با اما و اگر و ناز و کرشمه و قر وقميش البته از ترس از حرکت ؛  ...!  مردم  ما هنوز برايشان ملموس نيست که قضيه از چه قرار است 

.... 9 سطر2 پاراگراف 2صفحه – 44....... قا بقال ؛   باد در غب غب ؛ چرتکه مياندازند و به کائنات فخر ميفروشند و به سبک عباس آ
فراکسيون های ارتجاع بورژوائی تا به امروز حتی به خود زحمت وانمود کردن آن را نداده اند که دستمزد کارگران را   

رفقای عزيز قبل از اينکه از فراکسيون های ارتجاع ....  د دی دی دی   د دی دیبه قول معروف     .... افزايش خواهند داد ،
اول به کلما تی که خود به کار ميبريد » که انتظاری عبث و خيا لی است «بورژوائی انتظار اضا فه نمودن دستمزد کارگران را داشته باشيد 
 اوآل ؛ .....را اغلب طوطی ها سبزاند ؛ البته رنگهای ديگری نيز دارند فکر کنيد ؛ اگر نميخواهيد شما را طوطی های سرخ  بنامند ؛ زي

به لحاظ دستور زبان  ؛ بورژ وائی صفت است و حد اکثر و در مواردی  (   ؛ بلکه خود بورژوازی اند فراکسيون ها بورژوائی نيستند
و نمايندگان بورژوازی بازار و )  ن صفت بکار برد  ميتوان به عنوان صفت اسمی بکار برد و بورژوازی اسم است و نمی توان به عنوا 

و درضمن ؛ نمايندگان بورژوازی ؛ آنگونه که شما طوطی های خوشرنگ سرخ ما دون قرمزی انتظار وفا  . هستند ... دالالن و مافيا ها و 
رای همين کار شکنی ها وجلو گيری از حرکت  و درست ب.... از آنها  را القاء مينمايد ؛ هيچ کاری را در جهت مردم و اجتماع  پيش نميبرند 

شما عزيزان حرص ميخوريد که ايکاش کمی هم که شده  تظاهر به رفاه برای ... تاريخ و سرکوب ها است که با هم به رقابت برخاسته اند و 
 اگر قرار بود که آنها دستمزد .....چه خوشمزه است خيال... خيال خيال خيال ... کارگران مينمودند و گوشه چشمی هم به ما ميداشتند  

آن چه ...... کارگر ان را افزايش دهند ؛ نه ما اينجا بوديم و نه رفقای ما اعدام ميشدندو نه مرد م ما ديوانه بودند که به اعتراض برخيزند ونه  
 از آسمان با سر به زمين نيائيد اميدوارم که....که دراين ميان به خوبی روشن است ؛ پرت بودن شما از زندگی و واقعيات روز انه است 

که بهداشت وبيمه های اجتماعی همگانی را    ....  10 سطر2 پاراگراف  2صفحه   – 45.....و روزی پايتان به زمين برسد .....
تامين خواهند کرد ، که آموزش رايگان تا سطح عالی را در اختيارفرزندان همه ی  زحمتکشان قرار خواهند داد ، که        

ن و زنان و دانش جويان برای متشکل شدن را به رسميت خواهند شناخت ، که برابری حقوقی  وسياسی        حق کارگرا
زن ومرد را تامين خواهند کرد، که دين و دولت را ازيکد يگر جدا خواهند کرد، که به رفع ستم ملی و مذهبی خواهند     

شما اگر . .... را نيز برآورده خواهند کرد پرداخت و خالصه اين که حتی يکی از خواسته های پايه ای مردم کارکن     
ميخواهيد خواست خود را اعالم کنيد و برنامه تان برای  آينده ای بهتر ؟  چرا با انتظار از احمدی نژاد و باند های مافيائی درون رژيم   

ست تا مطرح نمودن خواسته ها  ؛ در ثانی  اين کار شما  به توهم پرا کنی شبيه تر ا... مطرح می نمائيد ؟  و با آن خود را توضيح ميدهيد و  
 ؛ از خود شما دوستان عزيز می پرسم ؛ آيا تمامی مردم ايران همه با هم به يک اندازه از کمبود و يا نبود اين خواستها رنج ميبرند ؟  و به  

اندازه يک فارس از مسئله ملی رنج ميبرد ؟ عبارتی روشن همه مردم به يک اندازه از اين نياز ها بی بهره اند  ؟ مثآل يک کرد ويا بلوچ به   
و  .... و چون مسئله ملی  ندارد نبايد به خيابان در اعتراض به رژيم دخالت کند ؟  تا زمانی که نوبت به مثآل مشکل دين و دولت می رسد ؟    

 جنايتکار اسالمی  در جهت  مطرح نمودن ويا به همين ترتيب برای تمامی اقشار جامعه بايد در مقابل رژيم....زنان و يا دانشجويان و .... يا 
حل مشکالت و اعتراضات  و انقالب بايد به بوروکراسی در غلتيم ؟ دوستان عزيز قورباغه سوار و خيلی  و بيش از اندازه طرفدار طبقه 

ر از  مردم کارکن در ادبيات کار گر ؛ تا حدی  که طبقه کارگر دوستانی چون شما را دارد ؛ ديگر نيازی به دشمنانش نيست ؛ آيا منظو
ايرانی همان طبقه کارگر معروف است ؟ و يا شما از کلمه مردم کارکن در اينجا استفاده نموده ايد که هم به ميخ زده باشيد هم به نعل ؟ به 

نکه بگوئيد مردمان عبارتی  ديگر ؛ از ترس مسخره شدن  و به شکلی مزورانه از مردم حرف زده ايد ؛ که فقط حرف زده باشيد بدون اي   
که البته ... يک کلمه کار کن  .... کيانند ؛ البته ؛ با کلمه ای دو لبه ؛ مهم نيست  که منظور از مرد م چه کسانی را در بر ميتواند بگيرد 

؛ که نبادا همان مردم  بلکه منظور طبقه کارگر است ؛ ولی معامله گرانه ؛ از مردم نام ميبريد .... منظور ضد دل پيچه و رفع شکم درد نيست  
شايد هم اقشار ! مرتجع ؛ ضد مردمی خطابتان کنند و در ضمن شايد بازهم کارگران منظور است ؛ ولی با کمی شرمند گی در بيان مطالب 

علق به شايد هم اين رفقا کارمندان و معلمين و ساير زحمتکشان فکری را مت...! ديگر اجتماعی که جزء طبقه کارگر به حساب نمی آيند و
پس بنابر اين ازيک کلمه .... و ! و نمی دانند اين زحمتکشان را چه بنامند ! چون بيل و کلنگ وچکش در دست ندارند ! طبقه کارگر نميدانند 

ه های فراوانی کلمه مردم  استفاد.... شايد امام چاوز بدادشان برسد   ؛.... دهن پر کن بعنوان  پل فرار ميشود  ؛ مو قتآ استفاده نمود تا بعدآ 
عمدآ بدون دقت در مفاهيم  ؛ باد هوا را درگلو فرو ! مثآل کسانی در کشورهای گوناگون سرمايه داری  قبل از انتخابات ؛  مزورانه .... دارد

ت بی معنی و من در اين جا نيز مردم کارکن از آن دسته کلما....  ميبرند و با هيجان های بی معنی با نام مردم  تحويل خلق الئه ميدهند و 
اگر غير از اين است ؛ رفقای قورباغه سوار ؛ مردم شامل چه کسانی ميشود ؟  به هر لحاظ که خود صالح ميدانيد ... درآوردی رفقا است  

هرات کنندگان وجود آيا از آن مردم که شما از آنها قرار است نام ببريد يا اينکه آنها را نام برده ايد ؛ در ميان آن تظا. لطفآ توضيح دهيد .... 



به هر حال ؛ شما رفقای عزيز ؛ از اين دست کلمات و جمالت من درآوردی به اندازه .... دارند ؟ اگر نه ؛ پس کجا بايد بدنبالشان گشت ؟ 
درستی هم رفقای گرامی قورباغه سوار ؛ طبق گفته های شما  و ب... حال برگرديم به اصل موضوع .... کافی در دنيای خيا لی تان داريد 

از مردم جدا نمی تواند از اين لحاظ فرموده ايد بسياری از خواسته های عمومی  مردم  البته اگراجازه بفرمائيد ؛ صد البته  طبقه کارگر نيز 
ضعيت   به و فقطحال اگر کسی برای اعتراض .... باشد ؛ نه تنها برآورد نگرديده بلکه با شد ت و حدت هرچه تمام تر سرکوب شده اند  و 

دارو و بيماری خود يا بستگا نش  عليه رژيم به خيابان بيايد ؛ قبول نيست ؟ و ارتجاعی است ؟ چون کارگر نيست ؟  وباز هم اگر کسانی 
به اعتراض بر خيزند ....  عليه نا برا بر بودن وضعيت دانشجوئی و تحصيل و گرانی وسايل آموزشی و پارتی بازی  ؛ واسطه گری و  فقط

 زن باشد و به قوانين قرون وسطائی رژيم اعتراض نمايد ؛  قبول نيست  و ارتجاعی است ؟ چون کارگر نيست ؟ فقطست ؟ اگر کسی قبول ني
دست به اعتراض بزنند ودر هر فرصت مناسب خود را با ساير ......  خلق بلوچ يا ترکمن يا کرد ها به داليل مذهبی يا ملی و يا  فقطاگر

همه حرکتهای اعتراضی  شان غلط است وارتجاعی اند  چون کارگر نيستند ؟  و مثآل فارس ها بايد .... هنگ نمايند و خلقهای همدردشان هما
به همين ترتيب برای ....  و زن ها کودک شوندو کودکان بهائی يا فالن مذهب را بپذيرند و   ..... اول کرد شوند و بلوچ ها ترکمن و آذری ها  

البته !  واقعآ که باور نکردنی است اين همه نادانی  وپرت بودن ! واقعآ که مسخره است اين نوع انديشيدن .... ..مجموعه خواستهای مردم 
وبازهم البته ناگفته پيداست ؛  کارگرانی که تحت رهبری شخص شخيص ! هنوز روشن نفرموده ايد به چه کسا نی کارگر اطالق ميتواند بشود  

؟ و بازهم روشن ننموده ايد و نميتوانيد اينکار را به انجام برسانيد که اعتراض   ... واران  شکارچی نهنگ  شما گوش به فرمان شما قورباغه س
آزادانه  ....   مثآل خواست  د يسکو رفتن و يا عرق خوری و يا دوست دختر يا دوست پسرفقطبه رژيم از زاويه  يکی از خواستهای مردم که 

بدون  ... بد ون مزاحمت های ثار الئه ، جند الئه ، ولی الئه و فقی الئه وماشا الئه و .... خانمها ؛داشتن ويا آزادی پوشش  مخصوصآ برای  
طبقه کارگر و معلم .... با خواستهای   طبقا تی و سياسی و اجتماعی و فرهنگی و ..... مزاحمت و کتک خوردن و آفتابه در گردن انداختن و 

در فکر بيضه ..... ی ؛ چه تنا قضی ميتوا نند باهم  داشته باشند ؟  اگرشما هم مثل خمينی وخامنه ای حق شهروند....... و کارمند و پرستار و
و برای همين خواست .... . آيا اگر قشری و يا افرادی فقط يکی از اين خواستها را داشته باشند و آنهم تاحدود ی معين  ...... اسالم نباشيد 

عين شرکت نمايند ؛ آيا فقط  به همين دليل کوچولو ؛  ارتجاعی اند ؟  آياآنها  به اين دال يل بايد مهر  معين دراعتراضا ت به رژيم در حدی م
پالستکی کوچولوی شما و باتوم های برقی رژيم را تحمل نمايند ؟ چو ن  طبق تصورات شما ها ها ها   ارتجاعی اند ؟ و چون      خواستها    

تر را نميتواند ببيند ؟   ... دايره فکر محدود رفقا از ا ين حد باالتر و .... ژيم به خيا بان بيايند ؟  يا يشان عميق نيست نبايد در اعتراض به ر
حال که اينگونه است ؛ ميشه بفرمائيد فرق شما با  پول پوت در کجاست ؟  من البته ميتوانم پيش قسط به شما عزيزان بگويم ؛ پول پوت مرد 

البته با . همين ! ؛ هنوز      زنده ايد شما  فعآل به لحاظ   بيو لوژيکی داد به شما ؛ امام چاوز را شکر ؛ و همين چند سال پيش عمرش را 
تکرار مسخره من درآوردی پول پوت تشريف داريد تاکيد براين نکته که  شما شايد از پول پوت هم کمی عقب تر گام بر ميداريد  ؛ چون 

از حرفهای جدی بگذريم ؛ .... جواب اين حر ف های شاخدار ! را رژيم نميگذارد که تشکل بوجود بيايد  باز هم توهم پراکنی به اينکه چ....!
ميدانيد چرا رژيم نميگذارد طبقه کارگر و مردم متشکل شوند ؟ وحتی يکی از خواسته های پايه ای مردم کارکن را نيز برآورده نخواهد کرد  

تعجبی هم نيست ... !  سوار به اندازه کافی دارد ؛ ولی دنبال قورباغه سواران فضول  ميگردد ؛ موتور ....  ؛ چون رژيم برای جبهه های 
تنها کسانی در اين مبارزه سهم بيشتری     .  اين قانون مبارزه طبقاتی است     ...14   سطر 2  پاراگراف2ص – 45!....      .

تفکر و انديشه نشان مخصوصی  از  اين نوع..... شند بدست خواهند آورد که از نيروی متشکل و قابل تشخيص برخوردار با    
اوآل از جنبش سهم نمی برند ؛  در ارو پا هوا زياد داغ نيست  ؛ نمی دانم اين  خياالت داغ از کجا سر بر آورده   .....مرکز عالمی رفقا دارد 

 بقال ها و حسابگران دوره گردی است که هنگام بی اند ؛  شايد رفقا در حال نوشتن در سونا تشريف داشته اند  ؛ اين نوع ادبيات مخصوص
مشتری بودنشان و در برابر آفتاب گرم تابستان برای ارضای روح خود و تحمل آفتاب داغ  در خيال  با فی های سرگردا نشان در خالء ها و 

ميبافند و مانند ...... گماشته ها وقصر ها و رويا ء های ميان کهکشا نی فقر و  فال کت  از يک سنار دو شاهی ؛ گله های بز وگاو ونوکران و
همان توپ بزرگ کره زمينی  چارلی چا پلين در ديکتاتور بزرگ  مثل حباب بايد بترکد تا شايد بيدار شوند  و تا شايد شما نيز بفهميد که از 

انهاست که شرط پويا ئی اش وابسته به  همان انقالب ؛ نوعی دگرگونی بنيادی و همه جانبه اجتماع انس.... انقالب سهمی برده نخواهد شد و   
شرايط شکوفائی تک تک انسانها و جامعه است در غير اينصورت با عوض نمودن تابلوی دکان  همان جمهوری و جنايت  و قيحان  ؛ 

  معا مله گرانه شرکت بنا براين ؛ در ا نقالب به آن شکل....       ماهيت حکومت نه تنها عوض نمی شود بلکه شرايط بد تر هم ميگردد 
... کردن و با آن ادبيات کوچه بازاری پديده ها را بررسی نمودن و چرتکه اندازی به سبک عباس آقا بقا ل و رهبری خيالی طبقه کارگر ؟ 

تن شرايط  اين نوع ادبيات سهم بيشتر بردن از غارت  برای دوران خان خانی مناسب تر است تا سازماندهی نيروهای کار برای ساخ.. آ.آ
ولی معموآل چون تا به حال هنوز هيچ دستگاه و وسيله ای برای بازبينی تفکر در درون سلولهای مغز و روح آدمی ! شکوفائی جامعه و فرد  

 از دستگير شدگان بخواهد ؛ در مياورد وبا آن  در تلويزيونش بیازبعضی منهای شالق هاو شکنجه های رژيم که هرچه را ( اختراع نگرديده 
؛  در روان شناسی نيز متد های متنو عی برای درک و شناختن  خواسته های درونی افراد ) شرمی خود را به مردم و جهانيان  نشان ميدهد  

از طريق باز گوئی و صحبت در باره مسائل  گونا گون وجود دارد و ميتوان بدان وسيله ؛ کنه زوايای هند سی آرزو ها  و روح وروان ا  
ان داد  ؛ ودرک آن بسيار آسان است  که  فالن شخص مثل ؛ مثآل  ؛ قورباغه سواران ما ؛ چرا به جای سهم بری از جنبش و فراد را نش

و چرا از تشکل يابی توده های بيشمار کار ؛  لشکر کشی به شيوه مثآل فالن خان .... انقالب ؛ مثآل  نميگويند به جنبش دين خود را ادا نمايند   
سند ند و به جای سازمان دهی طبقه کارگر و زحمتکشان  جامعه  ؛  و رفتن به ميان مردم و در محل های کار به سازماندهی را بيشتر می پ



و حتی  ای کاش ميشد مثل ! ؛ دوست دارند که همه  جامعه را در پشت بام خانه خود جای دهند ....بپردازند يا کمک نمايند اگر بتوانند و
اغذ بنويسند و همراه خود در و جيب خود جای دهند و برای ارضای  روح فرهنگ فئودالی خود که مالک همه  نوشتن  همه را روی يک ک

البته نبايد نگران بود و به شما عزيزان مژده ؛  به زودی همه انسانها را ميتوان در يک چيپس کوچک . کس و همه چيز است ؛ آرام بگيرند 
مسخره بودن موضوع آنجاست که همه اين حرکتها اشتباه لپی نيست ؛ بلکه هسته  .....  و منتظر باشيد ميتوان جای دا د ... و در لپ تاپ و يا 

و  ... در ثانی  کدام قانون مبارزه طبقاتی را در نظر دارند  ؟  آنچه که آنها ميفرمايند  ؛  قانون پول پوت هم نيست .... تالش و هدف رفقاست 
ا ين هم از ادبيات جناب آقای منصور حکمت بود که با ده هزار نفر سواره  ! ه کسی يا کسا نی نيستند در ضمن ؛ نيرو ها و طبقات  متعلق ب

من يکی .... نظام  تمامی ايران را فتح مينمود و اگر خودش متاسفانه وجود فيزيکی ندارد ولی روحش در درون شما رفقا هنوز در تکاپوست   
ران ما ؛  ايران راتصرف نموده و همانگونه که رفقای ما را از اوهام دست شياطين  نجات داده    اميد وارم ؛  شايد لشکر موش و قورباغه سوا  

  پاراگراف  2ص – 46.......و همه دون کيشوت ها هم به نوائی برسند .... اند طبقه کارگر را نيز از دست اين نوع دوستان  نجات بخشند 
م به سياهی لشکر جنبش های طبقات حاکم تبديل خواهند شد و       تا زمانی که  چنين نيست ، توده مرد    ..... 16 سطر 2

همان حرف های . سهم آن ها در مبارزه طبقاتی فقط قربانی شدن به پای منافع صاحبان قدرت و سرمايه است وبس 
ثل توپ های شماره های  م... تکراری و بی معنی ؛ کلماتی که طوطی وار کنار هم چيده شده اند بدون ارتباط ديالکتيکی مفاهيم با يکديگر  

قرعه کشی در اثر وزش باد  از صندوق بيرون ميپرند و خالی از معنی ؛ بدون اينکه کسی چيزی از آن را بفهمد ؛ و رفقا ؛ خود را راضی 
 ای که بتوان مانند ماهی ها ؛ شب و روز حرف ميزنند بدون درک و يا منظور ازبيان  کلمه...... نگه ميدارند که آنها هم چيزی گفته اند 

من هم از سر ناچاری بايد به موازات شان حرکت نما يم تا بعدآ  !  ولی چاره ای نيست ؟ ...... روی آن کلمه مکث نمود و حساب باز کرد 
ذهنش ادعا ننمايند که ما قورباغه سواران شکار چی نهنگ ؛  حرفها و زوايائی از جنبش را ديديم و کالبد شکافی نموديم که کسی جز ما به 

باز هم از .... نرسيده بود و صد البته کم کسان   می توا نند مثل رفقا ی ما پريشان روح وآشفته خيال  باشند ؛ در اين مورد حق با رفقا است 
 دوستان و رفقای خواننده اين سطور عذر ميخواهم تقصير از رفقای قور باغه سوار ما می باشد  که مطا لب تکراری وخسته کننده اند  و  

اوآل طبقات حاکم جنبش ندارند و در ادبيات سياسی طبقات حاکم از رژه ها و نمايش های جمعه بازار نماز و معرکه گيری های فرما ...... 
ان استفاده مينمايند ، و رژيم اير..... دقيقآ مانند اربابانشان ؛ بن الدن سازی و تهديد ها و پيش برد برنامه هايشان ....يشی و بحران سازی و 

رژيم هائی .... نيز به همين ترتيب   بحران سازی و از روی موج بحران الکی و ذهنی ؛ يک قدم و يک جست ديگر و باز هم جستی ديگر و
کار خاصی .... چون  دار و دسته حاکمان بر ايران که دوران جنبش سوار ی ، زمان انقالب دزدی شان سی  سا ل است به پايان رسيده   

و امروز جنبش توده ها ی مردم برای  سر نگونی آنها ؛   .... شما کمی چشمانتان را باز نمائيد ؛ ميبينيد ... بی مزه وتکراری نميکنند کار ی 
درست به همين خاطر و از اين زاويه است که شما نيز  مثل آن سر باز ژاپنی که سالها  بعد از پايان   ....  مدتهاست دست به کار گرديده 

شما هم فکر ميکنيد که رژيم ايران شاهنشاهی است نه مال شاهی  و هنوز ... ی فرار از جنگ هنوز در جنگلها ميزيست جنگ جها نی ؛  برا
بگيريد  بر هر چه > ايبو ال < از ترس اينکه نکند به درد  توده ای اکثريتی ها انفلو آنزای خوکی  ويا ....خمينی  و....  و 57دوران انقالب 

يکی نفی تان  را ميکوبيد  ؛ و شرايط و دوران های حرکتها و برآيند نيرو ها و درگيری ها و موضوعات و زمينه     حرکت است ؛ مهر پالست
درگيری ها و شکافها در باالئی ها و پيش روی و پس روی و سازماندهی ها و جنگ و گريز ها و هماهنگی ها بين  نيروهای شرکت   کنند 

حتی يکی از اين چند خروار  .... و  رويا روئی ها وشرايط جهانی و ) ردم ؛ نه فقط طبقه کارگر  همه م(ه و شرايط روحی توده های مردم 
ناچاريد برای ارضای روح فرسوده خودتان ؛ فقط به يک ( چون با خودتان هاهاها زياد داريد ؛ .... ها ها ها را    نمی توانيد ببينيد .......  

و در . پالستکی فرسوده  ؛ اکتفا  نما ئيد و برای يکديگر پپسی بازکنيد و به سالمتی هم بنوشيد فتوای من درآورد ی حک شده بر يک مهر  
من هنوزهم که هنوز است   .... ارتجاعی موسوی چی  بايد سرکوب شود ؛ طبق حرفها و گفته های خودتان اين جنبشاينجا فراموش ننمائيد 

برای .... م ارتجاعی در يک جنبش ارتجاعی به نفع يک نفر مرتجع بنام موسوی يا اين مرد. اين تنا قض شما رفقا را درک ننموده ام 
اين بام وچند هوا ناشی .....سرنگونی رژيم مافيا ها  شرکت مينمايند و شما آنها را محکوم ميکنيد و بعد برايشان با نام مردم دل ميسوزانيد و 

ما رفقا با توده مردم نيز ؛ غير از طبقه کارگر ؛  کاری داريد ؟ و آيا خواسته    مگر ش ؟از چيست ؟  به جز آشفته فکری رفقای موش سوار
های سرکوب شده آنها برايتان اهميتی دارد ؟ که از آنها نام ميبريد ؟ اصآل برای خودتان روشن هست که طبقه کارگر شامل چه کسانی  

يران سی سال قبل و با تجربه خون بار جمهوری دوران انقالب همگانی در ا ... 17 سطر2 پاراگراف 2 ص47....ميگردد ؟ 
من باز هم سئوالم را تکرار ميکنم ؛ آيا  فرق شما با آن سر باز ژاپنی که از ترس جنگ .  اسالمی برای هميشه به پايان رسيده است 

اگر انقالب همگانی غلط است ؟  ا  سالها بعد از پايان يافتن جنگ جهانی در جنگل ها ی متروک ميزيست ؛ در چه چيزی ميتواند نهفته باشد ؟
؛ می ) آری خودش است مردم کوچه وبازار را منظورم است  ( نقالب تنهائی چگونه بايد سازمان بيابد ؟ شما چرا نشسته ا يد و به مردم  

جوانان در خيابانها باهم فرياد .. ..واز طرفی ديگر می فرمائيد  مردم مرتجع برويد به خانه هايتان ؛ همه با هم نباشيد ؛... فرمائيد  لگنش کن 
ميزنند نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم وشما موش سواران همراه با احمدی نژاد و متور سوارانش  ميگوئيد مردم مرتجع بترسيد ؛ بترسيد  

اين همه تناقض  واقعی است ؟  يعنی باهم نباشيد ؛ من گاهی فکر ميکنم ؛ آيا آدمی ميتواند تا اين اندازه از اين کره زمين پرت باشد ؛ آيا 
انسانها ميتوانند تا اين حد از جهان پيرامون خود بيرون باشند ؟   آيا در ايران ديروز ؛  بعد از اين که جنبش ضد رژيم شاهنشاهی اوج گرفت    

گاهانه و بدروغ ميگفت همه آزاد  فرقی نداشت وآ... برايش کمونيست و بهائی و مسلمان و يهودی و ( و خمينی بدرستی ميگفت همه با هم   
 و با کمک برادران حاج        (  بی بی سی  )  توا نست بر موج انقالب  بد وسيله وابزارمی باشند  ) عليه رژيم شاه بر خيزيد ... و با اين  



؟  آيا  چون خمينی با اين وسيله توا   ون رهبری سوار گردد  ؛ آيا  بعنوان استفاده ابزاری و به نفع خودش کار اشتباهی را به انجام رساند    
نست  قدرت سياسی را بدست گيرد ؛ پس اين شيوه بدست گيری قدرت سياسی غلط است ؟ حدس ميزنم  که شايد منظورتان اين نيست که همه  

و ! در صف های منظم  مردم به خيابان نيايند ؛   شايد منظورتان اين است که  بايد اين کار با سوت و شيپور جنگ شما صورت پذيرد ؛ و  
؟ خودتان هم  نمی دانيد  ؛ ولی از آنجا که در بيان مطا لب تان آشفتگی حد و مرز  نمی شناسد  بايد به صحرای  حدسيات زد  ....چه وقت ؟ 

نای  گفته های تان انسان با خواندن جمالت شما سرگيجه ميگيرد ؛ که باز هم چاره ای نيست ؛ برای توجه به گفته های شما  بايد بر مب.... 
؛  اگر دوران مبارزه طبقاتی و همه با هم به پايان رسيده  پس شما آن مبارزان منفرد را چگونه سازمان ميدهيد ؟ دراين  ... پيش بروم 

قيب در بهترين حالت برای قر باغه  سواران ما ؛ جنگ چريک شهری ميماند وبرای فرار از تع!  صورت اگراساسآ  سازمانی تشکيل  شود 
اگر رفقای ... و گريز عوض نمودن مرکب هايشان وسوار بر موشها و خانه های تيمی دو سه نفره البته با هدايت رفقا از واليات خارجه  

ميتوانيم کمی صحبت نمائيم در اين جا کمی .... عزيز ما خواستند باز هم  در  رابطه با به قدرت رسيدن خمينی و آن شرايط و مسائل 
رژيم شاهنشاهی و اربابان امپرياليستی اش در نبود جريان های کارگری و دمکراتيک بر : فقط يک جمله .... هد شد و بيمورد  طوالنی خوا

همه ايران  را يک کاسه نموده و زمينه موج سواری  خمينی رادر انقالب فراهم  نمودند و شما را از انقالب و .... اثر خفقان شاهنشاهی و 
شما رفقا ی قورباغه سوار ؛  امروز  ظاهرآ ؛ حالت کسا نی را داريد  که در کود کی  از موش ترسيده اند و تا ابد .... د همه با هم ترساندن

اين مشکل بيشتر روانی است تا آگاهانه و از روی ..... چرا ؟  خودتان بهتر ميدانيد ....  از موش ميترسند ؛  با اين وصف موش سواری هم 
در چنين ....  پاراگراف سوم سطر اول 2 ص-48....      اين مورد به روان پزشک مراجعه نمائيد بهتر است شما در.... شعور و 

شرايطی نمی توان و نبايد به صف جنبشی پيوست که از بنيان در تناقض با خواسته های برابری طلبانه وآزادی      
نفس شان از جای ...  و چوخ بختياری رفقای ما را ببيند اوج سطحی گری.... . خواهانه توده مردم کارکن و زحمتکش قرار دارد   

هر جا نام از مردم ميا يد منظورمن همه اقشار و طبقات و اليه های ميانی نيز ميبا شد يعنی طبقه کارگر ( يعنی مردم ... گرمی بيرون ميا يد 
آمده برای تفريح به خيابان ها سرازير گرديده اند و باتوم به جان )  زن ومرد يکی اند   .... ؛ خرده بورژوازی مرفه و نيمه مرفه و فقير و
باب طيع لطيف شان ... را تحمل مينما يند و تازه  رفقای ما اين اعتراضا ت را قبول ندارند ... برقی و کتک ودستگيری و شکنجه و گلوله و 

کلمه مردم را فراموش ننما ئيد  ؛ در اينجا  منظور رفقا ( مردم جمله  برابری طلبانه و آزاديخواهانه  توده   .... ! نمی پسندند !  نه  !  نيست 
زحمت کش  ؛  را من نفهميدم ... کارکن ؛  منظور مسهل نيست  ) از کلمه مردم ؛ طبقه کارگر است  و اشتباه لپی صورت گرفته است 

ولی  در هر صورت  ؛ رفقا روشن ننموده    !  منظورشان چه کسانی است  ؛  شايد همين همسايه ما را در نظر دارند آقای حسين زحمتکش  
؟ ....چرا ارتجاعی اند و چرا هيچکس نبايد در اعتراضا تشان عليه رژيم شرکت نما يد ... اند  ا ين مردم که به خيابان ها سرازير گرديده اند 

  و رفقای خواب نمای من از دنده چپ و بشکلی ما شايد امام زمان واقعی در خواب به آنها گفته ؛  نکنه با  خامنه ای در بيفتيد!  نمی دانم  
که اگر همين االن طبقه !  ؛   و من يکی نمی توانم درک کنم .... دون قرمزی که هيچ کس آنها را نبيند ؛ ميخواهند با احمدی جون باشند و

ميبود چه کاری را صورت ميداد ؛ و ...... )  و کنترل واحد های توليدی و شورا ها..... نه در اعتصاب و ( کارگر با تماميتش  در خيابانها  
چگونه با رژيم ميجنگيد که غير از مبارزات  اين مردم  درکوچه وخيابان ميتوانست باشد ؟ مگر اين تظاهرات ها چه سنخيتی با به چالش 

 يا جا ئی ميرفتند برای جلب توجه کشيدن رژيم از سوی کارگران را دارد ؟   مگر وقتی کارگران اعتراض مينمودند و مثآل به اداره کار
مردم ؛  از هوا يا از زير زمين حرکت ميکردند ؟ مگر وقتی رژيم ميتوانست از هواو زمين با نام طيرن ابا بيل از هلی کوپتر های امريکائی 

مايت آنها بر ميخواستند ؟ اش سنگ و پاره آجر بر سر زن وبچه های کارگران می ريخت ؛ همه ما آرزو نمی کرديم که ايکاش مردم هم به ح
مگر اعالميه نمی داديم ؟ مگر تظاهرات نمی کرديم ؟  و تقاضای همبستگی نداشتيم و آرزوی اينکه مردم هم به حمايت از کارگران برخيزند 

 همان مسيری را به ميتواندامروز طبق ميل و سليقه ما واز آن نقطهای که ما ميخواستيم حرکت شروع نشده ولی ....؟ در آب سفيد نيز و در 
اشکال کار در کجاست ؟ آيا مسئله آنقدر پيچيده است که شما عزيزان سرتان گيج رفته ؟  باز هم عرض ميکنم ، .... پيمايد که ما ميخواهيم 

.... گا نه  بحث کنترل  واحد های توليدی و کنترل توليد و شورا وسنديکا و اتحاديه و در مجموع ساير  تشکل های کارگری  بحثی است جدا 
 ؛ مگر در جنگ وگريز های خيابانی ؛  طبقه کارگر با ساير انسانها فرق دارد ؟ هر کدام از آنها مرد های  شش ميليون دالری اند ؟ يا بط   

کند و رژيم را و اگر احيانآ طبقه کارگر به تنهائی و با تمام قدرت و يکشبه يا يک هفته بتواند معجزه ...  معجزه ميکنند ؟ .... من هستند ؟ و
 ؛ آری همين  مردم منظور اقشار مردم با اين !    نان و نوا  ....! سرنگون و رفقای ماورا انقالبی و سرخ ما را به نان و نوائی برساند 

طالعيه ضد   مختلف است ؛ چه خواهد نمود ؟    زيرا به نظر من ؛ آنها خواه ناخواه خواسته هائی دارند البته رفقا هم برای خا لی نبودن ا    
که  بقول  > سبز های  امروزين< ولی نفرموده اند که با اين ..... کمونيستی اشان نيز اشاره ای طوطی وار به آن خواسته ها  نموده اند  

منتظر حضرات خودشان  هر قشر واليه ای از آنها خواسته هائی دارند  چه بايد کرد ؟   آيا آنها نبايد برای خواسته هايشان مبارزه نمايند بايد 
و مردم هم ؛ ا ين ... معجزه گر باشند تا به همه آنها کمک نمايند و برايشان خوشبختی را از بهشت رويا های دور دست به ارمغان آورده  

آ در رستم های پنبه ای را شکر گزار بود ه و برای اينکه دچار حرکت های ارتجاعی  و گناه آلود نگردند ؛ بايد از خانه هايشان ؛ مخصوص
والبته احمدی جون  و اوباشان موتور سوارش هم از رفقای  رويا  پرور و موش سوار  ! عجب .... هنگام درگيری های خيابانی بيرون نيايند 

برای هر کدام يک پپسی باز خواهند نمود و از طبقه کارگر هم نام   ...ما بسيار متشکر خواهند بود برای اين چنين همراهی  نا آگاهانه شان و  
کسانی که شرکت در مبارزه  ...  2 سطر 3 پاراگرف 2ص  – 49.  ؟..... خواهند برد مگر امام نمی فرمود که خدا هم کارگر است   

را در بوق ميد مند ، در حال تقويت مشروعيت شارالتان ها و کالهبردار های طرف         » تقلب و کودتای انتخاباتی    « با  



ان و کمونيست ها و آزادی خواهان دست کم پرونده ای به همان سياهی        مقابل هستند که در صدور حکم اعدام کارگر   
رفقای عزيز ؛ بر منکرش لعنت که  سرا پای اين رژيم از دربان در وزارت اطال  .  دارند - اگر نه سياه تر –جناح حاکم امروزی   

صد بار بر منکرش . است ... برابری طلبی و عاتش تا هر آن کس که رژيم به هر نحوی  تائيدش مينمايد مرتجع  وضد  آزاديخواهی و ضد 
شما .... مخصوصآ همين موسوی و باند جنايتکارش که از جمله در قتل عام انقالبيون در دهه شصت بيش ترين نقش را داشته است . لعنت 

بش باشد ، چون تصورات شما عزيزان نميتوانيد تصور نمائيد که بلند نمودن موسوی و کوبيد نش بر سر تماميت  رژيم ميتواند به نفع جن
رفقای خوبم از حد تصورات يک بقال سر کوچه نميتواند آن طرفتر برود ؛  تقصيری هم نداريد بيش از اين نبايد انتظار داشت توان فکری     

ريان های ضد تاريخ کار خود را انجام ميدهد اين موضوع را همه ج.... و لی خارج از ميل و اراده شما و من و ما .... شما همين است 
ميخواهيد سوار شويد يا نه ؟   قطار بعدی معلوم نيست چه وقت از راه  ..... اين قطار امروز حرکت ميکند ...... بشری در يافته اند و ميدانند 

 پيش برد حتی تنها کار ی که از دست ما بر   می آيد ؛  در ک قانون مندی های آن است و استفاده از آن قانون مندی ها برای....  برسد و 
جنبش است جابه جائی يک سنگ ريزه  برای اين جنبش است ؛ و عدم درک ما همگی هر يک به نوعی درد مشترک .... يک قدم  يا بيشتر 

و درضمن  مگر سياست با !....  به هر حال ؛  و شايد روزی شما هم از تاريخ بياموزيد ؛ شايد ... اما ؛ هر يک به نسبتی . همه ما است  
 بميرم و تو بميری و من قهرم وتو آشت  ؛  وا ين ننه من غريبم بازی ها ميتواند سر سوزنی جلو برود ؟ معموآل در سياست و علم رهائی   من

و مبارزه از اينکه با فالن مرتجع جنايتکار مليجک خمينی ؛  مانند موسوی ؛ يعنی با يک نيمه از باند تبه کار درون رژيم بر عليه آن نيمه  
 باند مافيائی و تبه کار رژيم همسو ميشويد  به اين معناست که در ميان باالئی ها شکاف انداخته ايد و يا در ميان شکاف موجود رفته ديگر 

اين يک مرحله از حرکت است ؛ راه مبارزه راه آسفالته نيست  ، اين نوع کار  برای گذر از مرحله ای در  ... ای تا کاری صورت دهی و
و نابودی   کل رژيم  ؛ در اين شرايط مشخص ؛ آيا کار بدی است  ؟  آيا صرف همسو شدن غلط است  ؟   اين مسير را جهت  سرنگونی 

اگر ما بتوانيم از آن    قانون مندی ها .... شرايط و قانون مندی های حرکت تاريخ تعيين مينمايند ؛ نه آرزو های بر باد رفته من وشما  
نمائيم ؛ و انديشه آزادی خواهانه و برابری طلبانه را بر همان مبنا در ميان همه مردم  سازمان دهيم ؛ شايد بتوانيم    استفاده به جا و به موقع ب 

کليت رژيم را به زباله دان تاريخ بفرستيم و طرحی نو در اندازيم و کاری است نسبتآ سنگين و استخوان خرد کن و طاقت فرسا و پر زحمت   
تدارکا تی ما  ؛ و به همين خاطر است که بعضی ها برای جبران کمبود هايشان  به توطئه روی .... کانات مالی و  مخصوصآ با اين کمبود ام

در اين درگيری ها  که به کشيدن نقاشی مينياتور . مياورند و وسايل غير شرافتمندانه  ؛ و  يا از سر ناتوانی به خيال پردازی و رويا پروری  
ه ای غفلت همان و سرازير شدن همان ؛ داستان پرواز الک پشت و اردک ها در کليله ودمنه را دو باره بخوانيد    بيشتر شباهت دارد  ؛ لحظ

با آگاهی بر اينکه تماميت رژيم و در کليتش  در تضاد کمی ؛ بايکديگر ؛  بر سر دريدن مردم از يکسو  ؛  و مردم و ! ..... بد نيست ... 
و بر همين روال و سياق  ؛ آيا ، برای آتش زدن  .  از سوی ديگر قرار داريم   .... سی با کليت رژيم  طبقه کارگر در تضادی کيفی و اسا

جنگل  از گيراندن يک کبريت و کمی برگ خشک  ؛  بايد صرف نظر نمود ؟   آری ، ميتوان صرف نظر نمود در آن جائی که  ؛  شايد   
ا يک کبريت زدن مانند رعد و برق در بهاران با هفتاد ميليون ولت بر سر جنگل خراب ب! کبريت شما رفقا  ؛  مانند کبريت رستم   باشد 

ولی اکنون در ايران که بهار نيست ؛  پائيز است که ؛  در ايران امروزو در زمان حال ؛ ...  يکباره ودر همان لحظه کل جنگل  .... بشويد و 
ينم و فکر ميکنم زمان نيرو و لشکر داشتن هم مدتی است  به پايان رسيده و به    من نيروئی با اين قدرت را به جز توده های مردم نمی ب 

! ؛ وضعيت آنها فرق دارد ؛  اگر چه مجاهدين عزيز هم مثل شما فکر ميکنند منتها شما کمونيستهای مجاهديد  ...... استثنای دوستان مجاهد  
 ميکنند تمام ايران مذهبی اند ؛ مهم نيست چه مذهبی ، همه اثنی عشری اند ؛ و آنها هم تصور!  و آنها مجاهدين کمونيست  ؛ ازنوع شما يند  

چون مذهبی اند پس مجاهد اند ؛  و چون مجاهد اند پس نوچه های مريم اند  ؛  و خود مريم هم بعد از اين که از ابريشم خالص گرفته شد مال  
.... را راه انداخته اند وايران و ايران رجوی  رجوی همين خاطر  همه جا مسعود جون است  ؛ و بنابر اين تمام ايران مال مسعود است به

البته منهای امپرياليستها و جهان سرمايه ... هرکس مخالف مسعود  باشد دشمن ايران است و هرکه دشمن ايران باشد ؛ دشمن رجوی است و 
و اينها  به اين  بازی  دوستانه خوش .... عد درشان مياورند  ؛ که هرروز در جعبه مارگيری و ليست  تروريسم فرو شان  ميکنند و روز ب

در نتيجه ميماند مردم ايران  ؛ به قول ..... حالند  و در نشرياتشان هم  اين کار ها را حلواحلوا  فرياد ميزنند ؛ صدام مقوله ديگری بود   
به اين .. . وای به روزی که قدرت به دستمان بيفتد ئی ؛در زمان انقالب ويدئولوژيکی شان در يک نوار ويدئو) بدون چی ( ابريشمی  

از خوانندگان اين سطور عذر  !   ميگويند کاسبی در سياست و شايد شما هم از جناب رجوی کمی سياست آموخته ايد ولی نه به خوبی آنها 
نوا با دست خمير را در تنور مياندازد ؟ يا با ميخواهم از اين نوع مثال های بچگانه  ؛ مگر وقتی تنور داغ است و در آن آتش ميبارد ؛ نا 

لطف کنيد برای ياد گيری و مقا يسه سری به ....  پاروی مخصوص  ؟   يا شايد نفس گرم رو يا های شما از تنور نانوائی نيز گرم تر است  
 بد تر ازتنور پيتزا پزی  و نفس داغ خيالی دوستان ناپخته من  ؛ در سياست گرمای آتش  دشمن خيلی..... پيتزا پزی دور و برتان  بيندازيد 

و دشمن برای شکست ملت خودی از تمامی نيرو ها يش و حتی در صورت لزوم از نيرو های کشور ها و يا ملتهای ديگر نيز  ..... شماست  
 بترساند و به عقب نشينی وادار نمايد را) آری مردم نه فقط طبقه کارگر به تنهائی ( استفاده مينمايد و سعی ميکند که آتش توپخانه اش ؛ مردم 

و در مقابل ؛ طبقه کارگر و نيروهای مبارز بايد از تمامی نيرو ها ی موجود ؛ هر آنکس ... ا ين قانون مبارزه و جنگ طبقاتی است ..... و 
يرو های انترناسيوناليست  و متحد  حتی از ن....  که ميخواهد همراه شود ؛ از يک مبارز اسلحه بدست تا يک خاله پيرزن با دلسوزی هايش و  

ين طبقاتی اشان نهايت استفاده را بنمايند و آتش توپخانه نيروهای مبارز در ارکان رژيم ولوله به پا نموده و همه را به فرار وادار نمايد يعنی   
ن دادن اين نيرو ؛ با دسکتش و چتر و سازما.  از  ترس ؛ وادار به تسليم ميگردند  ؛ کارگران جهان متحد شويد جمله ای  بی معنی  نيست  

.... امکان پذير نيست  .... عينک ری بون  ضد آفتاب و دستمال کاغذی و گفتن اينکه پيف پيف چه بوی بدی داره و دهنش بوی پياز ميده و



قال بی تر مگر خودشان باشند  ؛ و در غير اين صورت ؛ مگر مانند رفقای عزيز ما تنها به اين دلخوش باشند که خيلی انقالبی اند  واز آنها ان
اين فرشته های آسمانی که برای مدت کوتاهی ؛ گاه گاهی  برای نوک زدن به بعضی چيز ها به زمين کثيف و خاکی قدم رنجه ميفرمايند ؛ 

البته مرغ .... ! اشته باشندنميخواهند با هيچ موجود دوپای زمينی  بنام انسان مخصوصآ اگر نام طبقه کارگر را باخود نداشته باشد سر وکار د
وگرنه ! که دو پا دارد اشکالی نميتواند داشته باشد زيرا مرغ هم ميتواند پرواز کند مخصوصا مرغهای پرواری و چهل کيلوئی  دراين زمان  

 رژيم جمهوری  رفقای عزيز ؛ شرکت در مبارزه برای سرنگونی.....  در هفتاد ميليون سال قبل آری مرغهای صد کيلوئی وبيشتر  هم 
و اليه های کليه اقشار اسالمی در تماميتش ؛ از پيچ وخم های  فراوانی ميگذرد که يکی از آن پيچ ها همراهی و همکاری و همبستگی 

اجتماعی است که هريک به نوعی و تا حدی و متناسب با خواستهای طبقاتی و قشری شان که شما از درک اين پديده به کلی عاجزيد ؛ در 
 با کل اين رژيم قرار می گيرند و دست به کار   می شوند  ؛  تنها طبقه ای که تا به آخر ميتواند انقالب را به پيش ببرد  و آنهم در  ضد يت

؛ طبقه کارگر يعنی فروشندگان نيروی کار جسمی  ...  به اندازه کافی رشد يافته  و شکوفا و آگا ه و سازمان يافته شرايطی مشخص يعنی  
و در مقابل  ؛ رژيم تمامی تالش خود را به کار ميگيرد تا در بين اقشار و اليه های  نا راضی ؛ با خواستهای گوناگون .... يباشند و فکری م

يعنی رژيم   د رست همان حرفها و موضع گيری ها ی شما و دقيقآ  همان کار شما و آرزوی  ؛  هيچ گونه هماهنگی ای صورت نپذ يرد ؛ 
به نظر شما زمانی که   ميليون ها نفرمردم در خيابانها شعار سرنگونی را سر ميدهند بهتر است  .......ه انجام ميرساند شما را در عمل  ب

که طبقه کار گر به ميدان بيايد  واز آن همه پتانسيل عليه رژيم بهره  جويد و رهبری جنبش سرنگونی خواهی  را بدست بگيرد يا در کنج 
ه وقت اين حرکت ها فرو کش مينمايد ؛ تا بعدآ آنها  هم برای يکی دو در صد اضافه حقوق يا فالن خواست به تعويق خانه بنشيند تا ببيند چ

را اگر الزم .... کاری صورت دهند ؟   مبارزات سنديکائی و اعتصاب و کنترل توليد و .... افتاده شان با  هزار ان  زحمت و اما و اگر 
 ای که ذهن من را گرفته موضوع اين در گيری های خيابانی است  ؛  و يک سئوال ديگر آيا رژيم جمهوری ديديد صحبت ميکنيم فعآل مسئله

و جنايت  هم موضع شما ؛ مثل شما در اشتباه است  ؟ که درشهر ها حکومت نظامی برقرار نموده ؟  که کارخانه ها را به پادگان نظامی 
ايد که نبادا کارگران نيز مرتجع شوند و در اين گونه جنبش های ارتجاعی  شرکت نمايند ؟  و  تبديل نموده  ؟   يا نکنه شما تجويز فرموده 

وموضع گيری  .... زهی بی خبری  .... طبقه کارگر بايد به تنهائی و تک وتنها به ميدان بيايد و از اين نوع غلط ها نبايد صورت پذيرد و
 است ؛ البته امروز شما از 57 توده و اکثريت برای رژيم در سالهای اول انقالب امروز شما رفقای گرامی  ؛ تکرار همان کارهای حزب

در ... زاويه خير خواهی جنبش و طبقه کارگر و  آن زمان توده واکثريت از زاويه چاکر منشی و جاسوس مسلکی هميشگی برای امام شان  
ت ؛  پيش روی بيش از حد الزم ؛ رسيدن به همان نقطه اول است اصل موضوع  فرق چندانی وجود ندارد ؛ در محيط  دا يره از چپ يا راس

به همين خاطر رفقای عزيز من ؛ به جای وسواس نا آگاهانه و در رويا های دور و دراز بر بال  ... وبر هم  منطبق شدن چپ و راست و
ن خوب کار نميکند ؛ ميگويند هشتاد درصد شعور    زيرا که فکرتا! فقط  ببينيد ! سيمرغ نشستن ها ؛ کافی است لطف بفر مائيد فکر نکنيد  

آدمی از طريق ديدن ممکن ميگردد ؛ ببينيد ؛ نگاه کنيد ؛ با چشم باز ؛ حد اقل اميدوارم که در ديدن احتياج به ميکرو سکوب نداشته باشيد ؛  
متحد ين طبقه کارگر چه اقشاری )   زادی برابری و آ( که در اين شرايط مشخص برای يگ گام عملی جنبش به جلو و به سوی سوسياليزم   

صف ....  رژيم ؛ سعی کنيد  ؛ به جنبش بنگريد و...  ميتوانند باشند ؟   تا کجا و چه اندازه  ؟  به جای ذ ل زدن به احمدی نژاد و موسوی و 
 هم از جنبش بياموزيد و هم به جنبش کمک تا.... برآيند نيرو ها  و .... بندی ها و مرحله امروز و متحدين موقتی و متحدين استراتژيک و 
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 شيخ ما عجب کراما تی .واقعيت را از ديده مردم پنهان ميکنندکه سبز های اسالمی خود بخشی از همان ارتجاع هستند      
شيخ هم مانند دوستان ما ؛ نميتوانست فکر نمايد شايد اين گربه در حوض افتاده يا پسر شيخ بر آن ... دارد ؛ گربه را تر ديد و گفت ميبارد 

ق سياق و خط فکری رفقای ما دون قرمز ما ، هر حرکت و هر اعتراض و هر نوع راه يابی و راه گشائی اگر از  طب.... گربه فالن کرده 
.... سوی مرتجعين و امپر ياليستها و دشمنان بشريت با تبانی و زرنگی  مورد حمايتشان به منظور ترمز يا منحرف کردن آن صورت گرفت 

ا مطرود اعالم نمود و از زاويه برگردان و منفی  ؛ آن حرکت و اهداف آن  را زير سئوال برد ر.... بايد کل آن حرکت واعتراض وجنبش و 
اين کار غريضی شما رفقا به  . هم موضع خامنه ای و ساير امپر ياليستها شد ... را بر آن کوبيد و نه و چشم بسته  يک مهر پالستيکی 

بدون هيچ ....  دست بزند ؛ آن تخم و آن النه را ترک مينمايند و در جائی ديگر کارهای پرندگانی ميماند که هنگامی کسی به تخم هايشان
رفقای عزيز ؛ لطف بفر مائيد بگوئيد مردم ؛ به لحاظ طبقاتی  منظورتان چه کسا نی است ؟  آيا در .... گونه  تفکر و هيچ اما واگری   و

قعی شما کسی يا کسانی  وجود داشتند ؟ و اگر نه ؛ خوب بی خيال  ، همه چی حل    ميان اين ميليونها تظاهر کننده  ؛ از آن مردمان خيالی يا وا
است و اگر آری ؛ اينها که مرتجعند چکارشان داريد ؟  اينها که طبقه کار گر نيستند  ؛  بگذاريد با رژيم همديگر را بدرند ؛ هر دو که   

تان مقداری روشن تر بفرمائيد که مردمان  کيانند ؟  البته با پايگاه طبقاتی  مرتجعند شما را     سن ننه  ؟   ولی در نوشته و موضع گيری هاي 
؟  اين  مخمليون سبز در .... شان  ؛  و چرا ؛ وچه کسی و چه مقدار مرتجع است و در اعتراضات به کل نظام و رژيم چه نقشی دارند و 

ها ئی دارند ؟ البته اگر ميخواهيد به صورتی کالسيک و دقيق حرف با آن مخمليون سبز در حاکميت چه تفاوت يا وجه تشا به ... خيابان و
واال حرفهای کيلوئی در جنبش تبديل به .... بزنيد ، و موضع بگيريد ، و اگرميخواهيد که در جنبش افکار تان تبديل به نيروی مادی گردد و 

خودتان هم نخواهيد توانست بفهميد ....  نميتواند بيرون بياورد ماری ميگردد و به  سوراخ سنبه ای ميخزد که هيچ حکيم و عاقله و عاقلی آنرا
!  متاسفانه ....که چند روز پيش چه فرموده بوديد همان گونه که در ابتدا تا انتهای نوشته فعلی  تان نميتوانيد بدانيد که چه ميخواهيد بگوئيد    

های کارو زندگی  در محاصره گرفته اند و محيط های کار را تبديل به طبقه کارگر را نيروهای تا دندان مسلح به انواع سالح ها  در محيط 



همه اينها مزيد بر علت عقب .... و شما ميفر مائيد بيرون نيائيد اينها مرتجعند  .... پادگان نظامی نموده اند همان گونه که دانشگا ها را  
نبادا کاری بکنيد ؛ و دست از پا خطا ! ايند کارگران تکان نخوريد  و رفقای عزيز ما ميفرم... ماندگی و پراکندگی و بی تشکلی  جنبش  ما

فقط به لحاظ موضع ( رژيم آنها را دست بند و پا بند زده و دوستان ما با موضع گيری هايشان به کمک رژيم همت نموده اند .... ننمائيد و
به مثابه گردن بند و چشم بند کار های رژيم )  داشته باشند وندارند  گيری ؛ واال  خوشبختانه اين رفقا در اين جهت  تاثيری بر جنبش نميتوانند

و از همه مهمتر با عدم درک درست از جامعه شان نا آگاهانه مانند قطب نما ؛ هم جهت وبه لحاظ اخالقی  همکار و . را تکميل ميفرمايند 
« کسانی که در توهم         ...  6 سطر 3گراف پارا2ص -- 51...... .متاسفانه! همد ست خامنه ای و احمدی نژاد ميشوند 

جوانان پر شور را به شرکت در تظاهرات اعتراض به انتخابات فرا ميخوانند ، اين را از ديد     » راديکاليزه کردن جنبش  
 رفقای عزيز. مردم پنهان ميکنند که راديکاليزه شدن يک جنبش ارتجاعی تنها به يک ارتجاع راديکا لتر ختم خواهد شد           

خود شما به معانی کلمات و جمالتی که به کار ميبريد فکر نموده ايد ؟  ميدانيد که چه ميگوئيد ؟  آيا حتی يک ارتباط منطقی  در بين کلمات و  
 شما با اين کلمات جمله ساخته ايد ؛ جمال.... جمالت  برای خودتان مفهوم هست ؟  راديکال ؛ جنبش ؛ مردم ؛ جوانان پر شور ؛ ارتجاعی ؛ 

؛ تمامی مردم .... تی بی معنا وبدون ارتباط ديالکتيکی با يکديگر و خارج از محدوده مفاهيم ؛ و عبارات وناسازگار با و اقعيت های موجود  
و شما هنوز ....مجتبی بميری ؛ رهبری را نبينی ...موسوی بها نه است خود رهبر نشانه استدر شعار ها يشان با صدای بلند فرياد ميزنند 

اوآل کسی در توهم .... اورا بکسل کرده اند ) آری مردم از همه اقشار ( ک ننموده ايد که خود موسوی آويزان  اين جنبش است و مردم    در
راديکاليزه نمودن اين جنبش نيست و اين اراده گرائی های  دون کيشوت وار ؛ فقط کار مالنصر الدين ها است و بس و البته در ذهن شماهم   

و اين نوع آرزوها ی اراده گرايانه وتو قعات و انتظارات از مشخصات هنرو ادبيات شما عزيزان ميباشد و شما کافر های عزيز  آری  ؛ ... 
ميزان آگاهی توده های به جان آمده  ..... هيچ کس نميتواند جنبش را راديکال نمايد و يا کم عمق و سطحی و . همه را به کيش خود ميپنداريد 

از   !  راضیيا اينکه و ..... ه های فرو خورده و سرکوب شده است که عمق و طول و عر ض جنبش را تعيين مينمايدبر مبنای خواست
به طور کلی ؛ برمبنای کمبود ها و نابرابری ها  و درک و عمق خواسته ها از سوی توده های محروم و فرهنگ وسابقه ذهنی  !  حکوت ها 

طبقات اجتماعی و شرايط تاريخی و مبارزاتی و شرايط بين المللی و سيستم سازماندهی حکومت ها و مبارزا تی مردم  و شرکت اقشار و يا 
کشا کش ها را ؛  که بر .... خالصه مجموعه ای از پارامتر ها ؛ برآيند نيرو ها را تعيين مينمايند و .... يا نيروهای مرد می وبرآيند آنها  

ار و انديشه ها  يا حتی توهمات را به نيروی مادی تبديل می نما يند  و انقالب را به ضد بستر درک ضرورت ها در شرايطی خاص ؛ افک
دقيقآ به اين دليل ) .  ؟ ....مثآل ؛ چرا در اروپا ی امروز مسئله انقالب اجتماعی در دستور کار روز نيست .... ( انقالب ؛  و يا برعکس 

 ؛ نه خود فروش و سازشکار و بزدل ؛  مسئله اساسی هر انقالب و تحوالت اجتماعی  را  ساده  است که سازمانها و تشکيالت ها ی انقالبی 
و تمامی تالش ها بر سر همين مسئله کوچولو نهفته است و اگر شما عزيزان به تنهائی ميتوانيد  .... در بدست گرفتن قدرت سياسی ميدانند  

هستيد  ؛  و اگر نتوانسته ... مردمی و همسو وهم جهت با رژيم های فاشيستی و يا اين کار را انجام دهيد و تابه حال نکرده ايد خائن و ضد 
؟   و چرا هنگامی که مردم برای خواسته های کم عمق و ... ايد ؛ چرا ؟ به چه دليل ؟  و اگر نميتوانيد ؛ لطفآ توضيح دهيد به چه دليل و 

ت توده های کارگران آماده مينمايند ؛ کارشان بد است   ؟  و قابل قبول آن متنوع خودشان با رژيم در گير ميشوند و زمينه را برای حرک
دومآ جنبش ؛ آيا شما به کلمه ومعنای کلمه جنبش هيچ گاه فکر کذده ايد ؟ آيا  .... موش سواران ؛ فا تحان  ؛  صحرا های کربال نيست ؟ و

يا  جنبش به معنای حرکث توده ای در جهت برآورده نمودن و يا تحميل اراده   د ؛ يا از پائين واز ميان  توده ها ؟  آ�جنبش از باال شکل ليگی
.... نه حرکتهای فاشيستی هيتلذی  يا موسولينی و!در اۍران  فعلی منظور است(  هست يا نه ؟  آيا اين  جنبش ارتجئعی  !مردم بر حکومتيان

 ها ئی در حد ثوده های ميليونی  هست يا نه ؟   ـرق جنبش از پائين با  در ايران داراۍ زمينه و يا خواسته ) که همه آنهئ جای بحث دارند  
باال چه تفاوت هائی دارند ؟  البته اگر باز هم به صحرای کربال نزنيد و های و هوی نکنيد و در جاده خاکی گرد و خاک به پا   !لشکر کشی از

آيا خود شما وقتی کلمه ..... ناميده ايد ..... را ارتجاعی و ! حرکتمنظور ايران در اين مرحله از تاريخ است ؛ که شما اين .... ننماايد 
می ڤرديد ؟  ميدانيد راديکال به چه مظناست ؟ ارتجاع راديکال در نوشته کوتاه قبلی نيز توضيح دادم � را مينوشتيد به معنی آن فکراديکئل

نه و مزورانه  آنرا در مورد خمينی  و استالين و هيتلر  و پولپوت از ادبيات و هنر امپر ياليست ها و مليجک ها يشان است ؛ و آنها عامدا
وهمراه با همه مبارزين و آزاديخواهان و برابری طلبان امروز بکار ميبرند تا جنايات خود را در ميان گرد و خاک به پوشانند ؛ والقا ء نمايند 

ها را نشانه ميگيرند و شما طوطی های خوش رنگ ژوليده پر بدون  و هنوز هم  هماهنگ با آن کلمه ؛ کمونيست ....  که دنيا همين است 
برای شما فا تحان قلعه های پر آوازه خيال پردازی  رهبران  پرولتاريا ! متاسفم  .... تفکر منطقی بر روی کلمات آنرا نجويده بيرون ميدهيد 

ی ؛  خود را راديکال ميدانيد يا نه ؟  اگر نه پس حق با شماست و  آيا شما رفقای گرام.... راديکال يعنی ريشه ای ؛ بنيادی ؛ اساسی ؛..... 
درست ميفر مائيد شما هم موضع امپر ياليست ها هستيد و من اشتباهی گرفتم و سوراخ دعا را گم کرده بودم از زاويه اين سوراخ دعا گم 

بر مبنای توليد و ) راديکال ( ی ايران از ريشه و بنيان کردن  ، عذر ميخواهم  ؛  و اگر آری ؛  و ميخواهيد که سيستم سازمان دهی حکومت
توزيع  عادالنه  ؛ از نو سازمان دهی شود  ؟   پس اين ارتجاع نميتواند راديکال باشد بلکه شما عزيزان آدامس تف کرده آقايان امپر ياليستها 

 را اگر توا نستيد ثابت کنيد ارتجاعی است من اين جمله غلط اين  جنبش مردم.   کمی فکر کنيد بد نيست ..... را دوباره بر داشته وميجويد 
آيا مرد م برای اعتراض به نظم موجود اگر به خيابان ها بيايند ... اندر غلط شما را با خط زر مينويسم و در تمامی تظاهرات ها ميچرخانم و

 ؛  فقط مقداری به اندازه يک قدم ؛ به اندازه يک خواست و اگر موفق شوند که رژيم را به چالش بکشند و حتی مقداری.... ارتجاعی اند ؟ 
کارگری ويا دمکراتيک  فقط  يک خواست  ؛  رژيم را  به عقب نشينی وادارند که امکان و فضای  تشکل سازی و سازمان يابی بو جود 

تان ؛  بايد از رژيم تشکر کنيم که به سرکوب بيايد ؛ آيا  ارتجاع راديکال تر ی بوجود ميايد ؟  طبق سياق گفته های شما عزيزان و خط فکري



 لحاظ اخالقی و موضع اگر چه به!  ( ادامه ميدهد و دست مريزا د بگوئيم که کشتار مينمايد و اين جنبش ارتجاعی را ميخواهد به عقب براند   
تار و بر قراری حکومت نظامی هستيد  شما همين االن همراه سرکوب گران رژيم در خيابا نها دوش بدوش جنايتکاران  ؛  مشغول کشسياسی

شما چرا نميرويد رسمآ  در سرکوب  شرکت کنيد  ؟  همانگونه .... )  تنها به لحاظ فيزيکی بيرون گود نشسته و ميگويئد لنگش کن  و..... 
ه چالش ميکشند  ؛ آيا موضع  که ديگرانی که بر عکس شما فکر ميکنند ونوعی ديگر می انديشند و تشخيص ميدهند ؛ در خيابانها ؛ رژيم را ب 

گيری سياسی فقط باد گلو خالی کردن است يا اينکه ما به ازای عملی هم دارد  ؟  مردم بر عکس شما ؛ ميدانند که ما به ازای هر تفکر و 
ظاهرات سنگ محک درک هر ضرورت و هر انديشه ای پراتيک و عمل است  ؛ آنان مانند شما  دچار توهم دو شخصيتی نميشوند و در ت

شرکت مينمايند  ؛ قاعدتآ  شما موش سواران هم بايد در سرکوب شرکت کنيد همانگونه که نما يند گان فکری و هم خط های فکريتان برای   
با تمامی قدرت !  جلوگيری از  اين که اين ارتجاع راديکال تر نکنه صدمه ای ؛  ضربه ای  ؛  چيزی به رژيم و احمدی نژاد وارد کند  

آيا  مگر  منظور از جوانان پر شور ..... چون خودشان موتور سوار دارند .... نظامی برقرار نموده و منتظر شما موش سوارانند حکومت 
..... همان مرتجعين سبز نيستند ؟  چرا نان قرض ميدهيد  ؟  چرا جدی حرف نمی زنيد ؟  همان جوانان ارتجاعی که دنباله روان موسوی اند 

!  آنها که از وضعيت موجود در ايران اصآل ناراضی نيستند .... پ اند  ؛  حا ال که جز لشکريان موسوی اند ارتجاعی اند آنها گوشت دم تو
چکارشان داريد ؟   بگذاريد که ارتجاع اول ؛ مرتجعين دوم را لت و پار نمايد از هر طرف کشته شود به ..... آنها طرفداران ارتجاع سبزاند  

رفقا  ؛ برای اينکه در تاريخ به آدم نه خند ند با يد در سياست رک و رو راست صريح و بی  .  خط های فکری تان است  نفع شما و هم     
مثل ترازوی  دست خانم ها با چشم بند بر . پرده بود ؛  چون سياست پدر و مادر و قوم وخويش و فاميل و دوست و رفيق و قبيله  نميشناسد    

گفتن به نان قرض دادن ميماند ؛ و در اصطالح مردم کوچه و بازار  ) از زاويه مثبت (  جوانان ارتجاعی پر شور به.   سر در دادگستری ها  
پی گيری در ادامه خط فکری يکی از پرنسيپ های اساسی در کار سياسی است ؛  به نظر ميايد همان خط خودرا    ..... يک بام و دو هوا 
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و سر انجام کسانی که جنبش اعتراض به انتخابات را معادل همان جنبش توده های تحت ستم   ..... 8 سطر3پاراگراف

بسيار . اب يک جنبش  ار تجاعی می ريزند قلمداد می کنند ؛  در بهترين حالت ساده لوحانی بيش نيستند که آب به آسي
اگر  با هر تجمع و بهانه ای يک ... !  عالی ؛ رفقای خوب ؛ بسيار زيبا  ؛   جنبش اعتراض به انتخابات غلط است ؟  باشه غلط است  

وتبال که اين روزها مسابقات درگيری و چالش صورت پذيرد و اين درگيری بنا به شرايط موجود درايران ؛ مثآل ؛  اگر جوانان در مسابقات ف  
ورزشی در استاديوم ها بدون تماشاچی برگزار ميشود ؛ والبته بر خالف نظر شما ؛  رژيم از ترس مردم و جوانان از اين کار سر باز ميزند     

 صورت پذيرد چون از  بعد از تمام شدن و پايان مسابقات طبق معمول ؛ اگر جوانان به خيابانها بريزند و با هر تجمعی در گيری چيزی... 
اگر در خيابانها يا محالت  ؛ مثآل آب سفيد بر سر مسئله مسکن و آب و بهداشت .... طرف شما نبوده ارتجاعی است ؟  باشه ارتجاعی است 

قبول ... عی  با رژيم و مامورانش درگيری بوجود بيايد ؛  کاری ارتجاعی است ؟  چون با سوت وشيپور شما نبوده ؟   باشه آنهم ارتجا ... و 
آيا اين در گيری ارتجاعی است ؟ چون با سوت و شيپور ....  آذر و16 تير  و 18اگر درکوی دانشگاه دو باره درگيری بوجود بيايد مانند  .  

اعی اين درگيری ارتج.... اگر درخاوران خانواده های شهيدان با ماموران درگير شوند و .... شما شروع نگرديده ؟ باشه ارتجاعی است  
در گردن آويزان  .....  اگر جوانان در خيابان دستگير شوند وآفتابه و .... ؟  باشه ارتجاعی است ...است ؟  چون با سوت و شيپور شما نبوده 

ا سوت مردم  و جوانان به همين بهانه با پليس و رژيم درگير شوند و کار بيخ پيدا کند  ؛ اين در گيری ارتجاعی است ؟ چون ب..... نمايند و 
اگر به هر بهانه ای که مردم در زندگی روزمره رژيم را به چالش ... و شيپور شما اين در گيری انجام نگرفته ؟    باشه اينها همه ارتجاعی 

نها باشه همه اي.... آيا اين درگيری ها ارتجاعی اند  ؟ .... بيانجامد ... می کشند ؛ درگير ی های خيابانی پيش بيايد و به تظاهرات و 
آ يا اين ! ؟  باشه همه قبول ...... و هزاران آيا و سئواالت ملی و مذهبی و زنان و دارو و بهداشت و مسائل ديگر  ... ! قبول ! ارتجاعی  

ه مردم اساسآ  حق زندگی و حق شهروند ی دارند ؟  در اين دنيای تمدن چاره شان چيست ؟  دنيائی که ما  کمونيستها ميخواهيم برای آنها ب
چاره اين مردم به جان آمده چيست ؟  اين !  البته برای آوردنش بايد از موشها برای بارکشی و حمل ونقل  استفاده ببريم !   ارمغان بياوريم 

توده های تحت ستم چه کسانی هستند  ؟ از چه نظر تحت ستمند ؟ عمق تحت ستم بود نشان چه مقدار است ؟ خواسته ها يشان چيست ؟ آيا اين 
وده های تحت ستم فقط کارگرانند ؟ يا ساير اقشاری که به خيابانها ميايند و از دست رژيم جنايتکار اسالمی به ستوه آمده اند ؟  آيا چشمشان  ت

د و کور ميخواستند به طبقه کارگر می پيوستند و آنها هم در واحد های توليدی به غل و زنجير رژيم بسته ميشدند و بعد آ  که حالشان  جا ميام
آيا در اين ميان ساده لوح چه کسی است ؟  رفقای گرامی شما  ...... تحت رهبری شما در ميامدند  ؛  شايد کاری صورت ميگرفت ؟  و... 

و هنوز نتوانسته ايد همان گفته های طوطی وار خودتان را درک نمائيد ؛   . متا سفانه در برج عاج خيالی تان  نشسته و می فرما ئيد لنگش کن 
 همه مردم کوچه و خيابان خواسته های يک دست و درک و آگاهی يکسانی  ندارند و از امکانات مادی و فرهنگی و حقوق شهر وندی و که

يکسانی برخوردارنيستند و هم چنين  طبقه کارگر  نه تنها  از هيچ حقی برخوردار نيست ؛ بلکه از حق اعتراض و تظاهرات و تشکل ...... 
به همين خاطر شما خوشحاليد که طبقه کارگر طوری در پادگانهای نظامی توليدی به غل و زنجير .  بی بهره است .... تر بمراتب اولی... و 

بسته شده که حق هيچ گونه اعتراض و تشکل و مخالفتی ندارد و چون رژيم نميتواند و اين امکان را ندارد که همه مردم ايران  را مانند طبقه  
ليدی به زنجير بکشد و اين کار به علت تمرکز در واحد های توليدی برايش آسان تر است ؛  بنابر اين  مردم کوچه و  کارگر در واحد های تو

شما ناراحتيد  ؛ و شکر گزار احمدی نژاد که اين مرتجعين ..... خيابان به علت پراکندگی  از امکان دست وبال زدن بيشتری برخوردارند 
جای تاسف دارد که با نام چپ و طبقه کارگر به اين موضع  .  با احمدی جون  ؛  آنها را ارتجاعی ميدانيد    مطرود را سرکوب مينمايد همنوا 

که  در آن صورت  لکه ننگ . ای کاش سلطنت طلبان اين موضع را داشتند من ممنون شان ميشدم  و برايشان کف ميزدم    ...... افتاده ايد 



شما رفقا  ؛ در اين مقطع و با اين موضع گيری ؛  همانند ..... ساده لوح چه عرض کنم .... دند واين نوع موضع گيری را با خود حمل مينمو
جنبش مسخره ی ....  10 سطر3 پارگراف 2ص  -- 53.....! .... لکه ننگ تاريخ جنبش کمونيستی ايران هستيد  .... توده واکثريت و 

مشارکت سياسی در سر نوشت خود بنا شده است ، حتی ارزش   ابطال انتخابات ، انتخاباتی که از اساس برمحروميت از    
وقتی غلط بکار بردن کلمات و عبارات در ادبيات ملتی به عنصر  فرهنگی تبديل ميگردد  ... .ريخته شدن يک قطره خون را ندارد   

ود بنام رژيم  انقالبی ياد ميکند و  انديشه ورزی و شکوفائی فرهنگی نيز به کناری خواهد رفت ؛  مثال رژيم جنايتکار اسالمی از خ ..... 
رفقای ما نيز درست بر همين  سياق و مسير  ؛ با  گرد و خاک پاشی .... بر هر جنايتش يک کلمه انقالب اضافه ميکند .... اهداف انقالب و  

..... ی  را هم سنگ وهمسو با آنها در چشم خود و اطرافيانشان ؛ از دار و  دسته اوباشان رژيم  ؛ بنام جنبش ياد مينمايند و حرکت های مردم
وای بر آن  قافله ای که سر پيشاهنگش .... آن باشند  ! جای بسی تاسف دارد برای طبقه کارگری که اين نوع روشنفکران مدافع  سازماندهی 

دو مآ  جنبش .....  لطفآ جدا بفرمائيد اوآل جنبش ها از باال سازمان نمی يابند و بنابر اين حساب باالئی ها از پائينی ها را)  سعدی ( خر باشد 
؛ بنا به شرايط و وضع موجود در هر جامعه ای     ..... ها هميشه از پائين و بر عليه باالئی ها بوده و هستند و جنبه اعتراضی داشته ودارند    

اسآ بيگانه از مردم  واکثرآ جنايتکار و در جامعه اند  ؛  چون اسدولتها هميشه نماينده طبقات  و نماد آشتی ناپذيری طبقاتی سوما  ...... 
اغلب ضد مردمی اند  ؛ هر حرکتی  از ميان توده ها که صورت  می پذيرد به اندازه و مقياس  همان بحران های درهم تنيده در همان جامعه 

رايط مشخص آن جامعه مورد اينکه دامنه و عمق  اعتراضات و خواسته ها تا کجا باشد به ش...... مشخص ؛  ضد رژيمی و اعتراضی است 
در اينجا اگر به من اجازه دهيد به جای شما و بر مبنا و سياق  مسير نظرات شما موضعی درست و منطقی ميگيرم ....  نظر مربوط است و 

مونيست از هرنوع اعتراض به هر بها نه ای در هر عرصه ای از سوی هر کسی به جز طبقه کارگر و حزب ک:   واينگونه فورموله مينمايم 
نوع  رفقای موش سوار  ما ومنصور حکمتی آن  ؛ عليه هر کسی در ايران از باال تا پائين اگر تحت رهبری طبقه کارگر و آنهم تحت 

ختم نشود ؛  ارتجاعی است ؛  و از هر طرف کشته شود ....رهبری رفقای قورباغه سوار ما و آنهم از ميدان انقالب شروع نشود و به ميدان   
در مجموع از حقوق ....خوشتان آمد ؟  و آنجا که از حقوق زنان ؛ مذاهب ؛ مليتها ؛ جوانان ؛ دانشجويان و..... فع طبقه کارگر است به ن

قبول ؟  .... دمکراتيک  به شيوه ای دو دوزه نگرانه و دو شخصيته اسم مياوريد  ؛  دروغ ميگوئيد و پوليتيک های سر کار استواری ميزنيد  
تان اين خطوط آشفته و کوبيسم وار و دری وری تان را توضيح دهيد که چه ميخواهيد بگوئيد و اگر روزی  در خيال به قدرت وگرنه خود

سياسی دست بيابيد با همين مردم مرتجع و خواسته هايشان چه ميکنيد  ؟  و برای حقوق شهر وندی شان چه نقشه ای ريخته ايد ؟  آيا شما و 
صد ( شهر وندی و نياز های همين خرده بورژوا ها که در آن زمان بسياريشان  در برابر سوسياليزم خواهند ايستاد سوسياليزم تان  با حق 

چه خواهيد کرد ؟ و آيا خط فکری شما ازقبل از انقالب با بعد از انقالب فرق خواهد داشت و يا چون مطمئن هستيد که ) درصد و بدون توهم  
مثل خرچنگ چپ بنگريد و راست .... يتوانيد کينه شتری نسبت به همه جنبش و توده ها بورزيد و تا ميتوانيد  به قدرت نخواهيد رسيد پس تا م

امروز ( و اگر روزی  مردم برای سپربال  ؛ کسی را جلو انداختند !  حتمآ . شايد در تاريخ از شما هم نامی آورده شود .... راه برويد و 
ر کنند و  يکی ديگر از دم ودستگاه مرتجعين بيرون بيايد و باز هم مردم در شرايط  خا صی به مثابه موسوی است فردا شايد موسوی را ترو 

که خود از .... ) زمين پرواز هوا پيما از آن استفاده نمايند ؛ کما اينکه مردم  امروز تا سر نگونی رژيم از هر بهانه ای سود خواهند جست 
ژيم  امپرياليست ها  و يا رمقربان در بار   آنها     ؟ ميشويد هم با ديگر درباريان عليه مردم بی دفاع و محرومين دست به کار باز شماباشد ؛

عن شا  !   نصيبتان گردد  بهشت موعود شا يد دوسه تا حوری  اضا فی   در ادامه دهيد  ؛  آری جانم ؛  آری ؛ ؟ ....از باال و شما از خارج 
ايد ؟  اگر آری با چه کسان ؟   در چه مقاطعی ؟   و موردی و عملی در جنبش ها  هيچ گاه فکر  کرد ه  آيا شما به   سا زش های موقت .الئه 

درا يران غلط است با  .... ؟   من نفهميدم و نتوانستم درک نمايم که اگر همه اين حرکت ها  و جنبش و ...  بر سر چه مواردی ؟  و چگونه 
يرو ؛ بايد رژيم را به چالش کشيد ؟  و برای تعميق خواسته های جنبش که شما هم ؛ طوطی وار و  الخره چگونه و با چه تاکتيکی و با کدام ن

بی ربط  به آنها اشاراتی نموده ايد  ؛ و سازماندهی طبقه کارگر و ايده های برابری طلبانه  ؛  بدون مردم  ؛ و تنها  طبقه کارگر و يا هر يک  
 پيش برد   ؟   و بفرض   اينکه ، سازمان هم  بيابند بعد از انقالب تاريخ مصرف اين همراهان طبقه  به تنهائی و جدا از هم سازمان داد و يا

چه خواهد شد ؟  و آن نوع سوسياليزم پادگانی  چگونه پيش خواهد  ... کار گر با حقوق شهر وندی شان و آوردن اين خوشبختی زورکی و  
 زحمتکشان تبد يل نخواهد شد ؟  و آن شرايط شکوفا ئی جامعه و فرد هر دو به جنايات ؟  مطمئن هستيد که به ضد طبقه کارگر و... رفت 

؟ سالی که نکوست از بهارش پيداست  ؛ شما که هنوز در پياله اول هم نيستيد  که داريد بد ..... ختم نخواهد شد  ... استالينی و پول پوتی و 
پاراگراف اول سطر   ص سوم – 54.... که مست پاتيل بشيد ... آری مردم ... .وای به حال و روز  آن زمان مردم ....  مستی ميکنيد 

. ارتجاع حاکم تا به امروز به اندازه کافی فرصت به قتل رساندن آزادی خواهان و کمونيست ها را داشته است   ...دوم 
د تبديل کند و برای   نبايد به بخشی از آن اجازه دادکه يک بار ديگر همين جوانان را به گوشت دم توپ اهداف خو    

ديد و بينشی شما  ؛  که در همه جا ی صحرای   رفقا واقعآ جدا از اشکاالت.سالخی کردن در مقابل بخش ديگر ارتجاع قرار دهد 
.....  کربال دسته های   پياز و تربچه کاشته ايد    

  نمی رود ؛  خيلی طبيعی است ؛ کسی که خود بايد به حسن نيت تان درود فرستاد و انتظار د يگری هم از مدعيان برابری خواهی  
را کمونيست ميخواهد بنامد ابتدا به انسانها فکر مينمايد  ؛ و طبيعی است که  کمونيست ها شرط اول هر حرکتی  ؛ جان انسانها  و   

ونيستهای جهان نيز در احترام به انسان را در نظر داشته باشند و صد آفرين در اين مورد من با شما هستم و فکر کنم که همه  کم
تا اينجا به احساسا ت انسانی همه ما بر ميگردد که هيچ توقع و انتظاری شخصی از .... اين حسن نيت و خواسته با ما هستند و



 . آفرين  ..... تا اينجا ما برای هم پپسی  باز کرديم و .... تالش برای برابری و  آزادی در ايران و تمامی جهان  نداشته باشيم و
نميتوان ...  ولی  با اين استدالل که رژيم ال است و بل است  و تا به حال به صورت روزانه قتل و جنايت نموده و ادامه ميدهد  ؛ 

... مردم را از مطرح نمودن خواسته هايشان و جنگيدن با ابتکارات خاص خودشان از جمله در پناه کسی بنام موسوی يا خاتمی و يا  
ميدانيد چرا  ؟ همانگونه که ... جلو گرفت و همه آنها را در صحرای کربالی شما رفقا رها نمود .... ژيم و برای سرنگونی کليت ر

سر بازان در جبهه اگربر مبنای تشويق های جناب سروان چاخان  و سر گروهبان قند علی و راديو وتلويزيون و روزنامه ها ی    
وری و رشادت سر باز ايرانی و ارتش ال وبل سخن رانده اند  ؛ باشد  يک سر که اين همه از دال... سانسور چيان و دلقک چيان و 

باز سالم نمی ماند و همه بايد دون کيشوت وار سينه سپر و کليد درگردن به بهشت بروند و آنجا سوار موش وقورباغه های حضرت    
تازند  تا با پيشانی به دروازه بهشت بکوبند ؛ عباس که همراهان همان موشهای رفقای خود مان باشند در صحرای محشر بتازند و ب

چيزی ؛ برای گرفتن اين قطعه ... دست ميسوزاند و با يد از  دستما لی ؛  پارچه ای و يا .... چون مبارزه ما به ازا دارد و ..... و 
اين کار بستگی دارد به اينکه طبقه وقتی خود کل نظام يا نيمی از آن به چا لش کشيده شد و يا  فتح گرديد که ... داغ استفاده نمود 

چه کسی توانسته است حول  خواسته های واقعی جنبش توده مردم  همان ميليون ها انسان را  ..... کارگر و يا آزادی خواهان و يا 
هی نمود ه دارد ، همرا....بسيج نمايد و آنها را در مسيری درست يا غلط بستگی به ميزان آگاهی و نقش نيرو ها  وتعميق جنبش و 

مثآل  همراه  با ايده های برابری طلبانه  در جهت به حرکت درآوردن  جريانات و تعميق  فالن ايده ،  کاری را صورت داده     ...  و 
و يا  بر عکس مانند رفقای ما  برای تخليه روحی خود  ؛ مردم را با عنوان مرتجع به سوی کروبی و موسوی و احمدی ....  است و

به ..... برای جنبش توده های خانه خراب ؛ با تمامی حسن نيت راه   بسوی احمدی جون را فرش ننموده باشد    ... ده و  نژاد سوق ندا 
اين خاطر است به شما رفقای خوبم ميگويم که شما عزيزان هنوز نتوانسته ايد درک کنيد که به خيابان آمدن خرج دارد و شما چون   

يگران مار ميگيريد و در عين حال  برايشان دل ميسوزانيد ودر اينجا نيز به صورتی    در ممالک فرنگ نشسته ايد  ؛ با دست د
ولی  توده های مردم به اندازه کافی شعور وتجربه عملی و درايت سياسی دارند  و ميد ا نند ..... سيتماتيک آشفته فکری مينما ئيد و

يابان بيايند همانگونه که پسران ودختران بدون حجاب های آن   که برای  کدام خواسته چه وقت با چه کسی و به چه بهانه ای به خ 
در نماز جمعه شرکت کنند و به هم چشمک بزنند و بخند ند و رژيم ..... چنانی و بدون چادر و مقنعه و در کنار هم به نماز بايستند و

و اين همه ....پيمائی و شعار دادن بپردازند و تا  با استفاده از تجمع نماز جمعه به راه .... را در اين زمينه هم  به چالش بکشند 
ابتکارات توده ای را کسی ميتواند درک نمايد که در عمل به پيش روی يک قدم جنبش اعتقاد داشته باشد و در سياست سوسول بازی  

جربه اندوخته اند و به جنبش خود به خودی توده های جوانانی که پيشاپيش اين حرکتها قرار دارند ؛ به اندازه کافی ت. در نياورد 
حکم غريزه مبارزاتی آموخته اند که با چه وسايل و ابزاری با رژيم و دم دستگاهش در بيفتند و در شرايط امروز ايران ابزار های   

کمی فکر کنيد و يا نگاه بفرمائيد  ؛ اتفاقآ چون ديگر نمی خواهند  .... دست  رژيم يکی از وسايل آچ مز کردن خود رژيم است 
شت دم توپ سرمايه و رژيم جنايتکار اسالمی گردند به هر وسيله ممکن عليه رژيم دست ميبرند و در ميدان مبارزه راست گو

راست مثل دون کيشوت های خيالی ما سينه سپر نمی نمايند ؛ بلکه گاهی سينه خيز وگاهی در پناه چالی ؛ چاله ای ؛ پشت بوته 
و  گاهی  مجبور ميشوند برای حفاظت خود ....  از تير رس دشمن محفوظ  می  دارند ودرختی ؛ موسوی نژادی ؛ چيزی ؛ خود را

هم بگذرند تصور نشود که من ميگويم همه آنهائی که در خيابانها هستند همه .... ؛ سينه خيز از فا ضالب و گنداب  موسوی و 
ا کمی فيلم های رامبوئی را کمتر ببينيد بهتر است ؛ به نظرم شم....  و... نه ؛ اصآل  و ابدآ ... کمونيست و چپ تشريف دارند 

وسعی کنيد تصور نمائيد که اآلن خود  شما در ميدان نبرد هستيد چه گونه  می جنگيد ؟ اگر توانستيد مقداری واقعی فکر نمائيد 
 و متمرکز نمودن اين آنوقت خواهيد توانست تصور کنيد که درگيری های خيابانی آن چنان هم آسان نيست و در ثانی جمع کردن 

اگرنه  ؛  ... همه آدم کار ساده ای نيست ؛ به عبارتی ديگر مردم  گونی های  گندم وجو نيستند که در خيابان ها  ريخته شوند  و 
 سطر اول    2 پاراگراف3ص – 55..... و ما را هم راحت فرمائيد ... بفرمائيد ؛ چرا بيکار نشسته ايد ؟  زير دو خمش را بگيريد 

جنبشی را تمامآ تحت سيطره هژمونی جريانات ارتجاعی قرار دارد ، نمی توان با چند شعارو پرچم  به .... . 
  جنبشی به تک تک کلمات و ترکيب اين جمالت ؛ به جای رفقا فکر کنيم ؛ .سمت دفاع از آرمان های انقالبی هدايت کرد  

انواع و اشکال از اقشار و اليه  < < جنبش به معنای اينکه توده های مردماوآل شما هم قبول داريد که جنبشی در کار بوده و هست ؛  
به هر شکل .... عليه ديکتاتوری سيستم حاکم و وضع موجود ؛  حرکت يا حرکت هائی را سازمان ميدهند يا > > های اجتماعی 

پس لطف کنيد و ... شت ديگری داشته ايم ممکن ؛ رژيم حاکم را به چالش ميکشند  ؛  اگر غير از اين است و ما از اين کلمه بردا
و اال اين همه اشتباه لپی تصادفی نيست ،  در فيزيک بايد ياد گرفته باشيد که هر عملی يک عکس العملی دارد ؛ واين  . بفرمائيد 

شما بخشی از  لبقوو اين جنبش اگر عليه حاکميت يا ... قانون شارل است که هر حرکت به جلو ، الزامآ حرکتی به عقب را دارد  
 در ميان باشد  ؟ وآيا از خود سئوال نموده ايد که چی شد ؛ که اين همه اعتراض و   جنبشینباشد عليه چه کسی ميتواند حاکميت 

تظاهرات با اين همه خشونت در گرفت ؟ آيا مردم  موسوی را اين همه دوست داشتند و ما نمی دانستيم ؟ يا اينکه بر مبنای  
تالش ها ئی را از ... عه وجود دارد  و خود شما هم اشاراتی نموده ايد  ؛  مردم در حد توان و امکانا تشان مشکالتی که در جام

خود نشان ميدهند وما آنرا جنبش مردم برای رسيدن به خواستها يشان ميدانيم ؛  و حی و حاضر در جلو چشمان جهانيان در خيابانها 
 شد و ما نبايد تا اين حد سطحی نگر باشيم و نتوانيم پس پرده را ببينيم وفقط به  ارکان در جريان است؛  و بنابر اين  جنبشی شروع

مگراينکه بفرمائيد که .... مافيائی رژيم ذل بزنيم  ؛ همه چيزرا تو طئه خود رژيم بدانيم  و مردم و بحران ها  را هيچ به پنداريم  و



 الفاظ انقالبی و ارتجاعی را به هم ميبافته ايد تا شايد چيزی از آب در در زمان نوشتن سرتان کمی گيج ميرفته و هی پشت سر هم
نتيجه  کار دستی شما ؛ اين علف خرس از کار در آمده که خودتان هم اگر آنرا نوش کنيد رودل ميگيريد و به کلی مسهل   ..... آيد و

تمامآ  در سيطره آنهم نه با اما و اگر ؛ به قول شما و گل گاو زبان احتياج پيدا خواهيد نمود  ؛ دومآ ؛ اين جنبش در سيطره  ؛  
است  ؛  به زبان گويا و مفهوم ؛ يعنی به زبان آدميزاد ؛ رژيم جمهوری اسالمی  يا يکی از باند های مافيائی جريانات ارتجاعی 

 تحت نگهبانی و در دستان درون رژيم اسالمی اين  جنبش ارتجاعی را سازما ن داده است و تحت سيطره اش ميباشد ؛ سيطره يعنی
و در ... فالن شخص يا کسانی ميباشد ؛ به اين معنا ، اين جنبش را کسانی چون موسوی و يا سايرين ساخته اند و آنرا را ه ميبرند و

نان تضاد با ديگر گفته هايتان ؛ آنجا که شما فرموده ايد که معلمان و پرستاران و جوانان و دانشجويان و مذاهب و مليتها و ز    
يا خود توضيح دهيد اين همه تناقض ... دارای خواسته هائی بوده اند ؛  همه باد هوا  و برای پر کردن صفحات بيانيه تان بوده و ....و

آيا معنی واقعی کلمه هژ مونی را ميدانيد ؟ اگر جمالت شما را به زبان مردم و زبان ادبيات ... از هژمونی نام برده ايد  ..... را 
 خوانيم ؛ يعنی اينکه مردم همان گوسفندان خدا هستند و هيچ خواسته ای ندارند و نمايندگان امام آنها را به خط نموده و به  سياسی به

خيابان ها کشيده اند و راه ميبرند و ا ين آدم هائی که در خيابان ها راه ميروند و اعتراض ميکنند در واقع هيچ اعتراضی ندارند     
 ؛  وباز هم آنجائی که از اقشار مردم نام برده ايد الکی بوده وبرای خالی نبودن بيانيه تان  مقداری نان قرض شايد ديوانه شده باشند  

به اين معناست که جای هيچ شک وشبه ای هم   ... و آنجا که ميفرمائيد تما مآ در اختيار جر يانات ارتجاعی قرار دارند ....داده ايد  
ای ارتجاعی رژيم  بر مبنای نياز های روز  و درجهت خواسته های کوچک و ضعيف مردم  از     نمی ماند که خود همين جناح ه

را بيامرزد که ... خدا پدر احمدی نژاد و خامنه ای و ... آيا واقعآ اين همه تناقض را نميتوانيد ببينيد  ؟ ....سر بيکاری  مانور بدهند 
به عبارتی بسيار روشن شما       ميفر ....  رخ داده که بايد رسيدگی شود  و اشکاالتی نيز...... حد اقل ميگويند مشکالتی هست 

و شما رفقای عزيز نيز الکی از مردم حرف ميزنيد  ..... مائيد ؛ مردم غلط ميکنند اعتراض دارند و خواسته هائی مطرح مينمايند  
ات ارتجاعی ؛ چه کسانی غير از باند های جنايتکار منظورتان از جريا ن.... که حتی در الکی حرف زدن و نوشتن هم پيگير نيستيد 

درون رژيم است ؟   آ يا واقعآ از درون رژيم کسانی آمدند و به ميان مردم رفتند و سه ميليون آدم را به خيابانها سرازير نمودند و 
خالصه آيا  در .... ح نمودند و شعار های ضد رژيمی را سر دادند و شما هم گفتيد و تائيد فرموديد  که مردم خواسته ها ئی  مطر 

اين بل بشو ؛  شما حتی نتوانستيد شعار يا خواسته ای بيابيد که در جهت خواسته هايتان باشد و بتوانيد مردم را حول آن خواسته ها    
شما در آنجا نبوديد و  که خوشبختانه ,, بسيج نمائيد و آيا شما رفقا آنقدر بی دست و پا بوديد که نتوانستيد در ميان اين زد و خورد ها 

و يا شايد از خواب و سرگيجه بدر می آمديد و بيدار .... اال شايد  سنگی چيزی به شما بر خورد مينمود و سرتان هم ميشکست ،،
می گشتيد  ؛ تا شايد متحدی موقت وکوتاه مدت برای حمايت از جنبش طبقه کارگر می يابيد ؟ آيا درميان خواسته های  اين مردم 

واسته ای که با خواسته های طبقه کارگر خوانائی داشته باشد وجود  نداشت ؟   آيا مردم از و جود مشکالتی  که همان هيچ خ
مشکالت طبقه کارگر هم ميتواند باشد بی خبر بودند  ؟  و آمده بودند ببينند که رژيم چگونه تير در ميکند و آنها هم ياد بگيرند ؟      

که همه سر نخ ها را در دست دارد ؛  و ما همگی ؛ و مردم که هيچ  ؛   بيکار و سرگردان وگيج آخر سر اين رژيم است ..... و
؟  برای اينکه رفقای ....فالن و فالن .... وملول برای خودمان الکی شعار ميدهيم وشما برج عاج نشستگان داريد به ما ميگوئيد که 

شعار های اين تظاهرات توجه کنيم  ؛ اگرچه اين جنبش هنوز از عمق و عزيزم را از خواب خرگوشی بدر بياورم ؛ به تعدادی از 
دامنه بزرگی برخوردار نشده  و از تشکل های راديکال و سازمان يافته ؛ که تا حدود فراوانی طبيعی ميتواند باشد  ؛ بر خوردار  

ولی ..... و ما هنوز مقداری راه در پيش داريم ونيست  ؛ و با اين وصف ميرود که تعميق بيابد و به سرنگونی نظام خدايان بيانجامد 
برای ياد آوری رفقا بدنيست به تعدادی از شعار های اين تظاهرات  نگاهی بيندازيم و خود رفقا لطف کنندو تناقضا ت گفته ها يشان 

....  و سه در صدت کو دروغگو دروغگو ؛ شصت.... اين شصت و سه درصد کو ؛ دروغگو :       يابند    ررا خود در يابند  
داس سرد بر آسمان گذشت که پرواز .... دکتر کاپشن پاره  ؛ خاشاک که پا نداره ....  تمامه چه تاج و چه عمامه  ديکتاتوری

 گرگها بدانند ؛.......... مرگ بر ديکتاتور .... ملت ظرفيت برد را دارد ، حاکميت ظرفيت باخت را داشته باشد ......  کبوتر ممنوع 
گرچه مردان قبيله همگی کشته شدند ؛ توی گهواره چوبی پسری هست . دراين ايل غريب ؛ گر پدر مرد ؛ تفنگ پدری هست هنوز 

.... زندان اوين دانشجو ميپذيرد .......... هنوز ؛ آب اگر نيست نترسيد که در قافله مان ، دل دريائی و چشمان تری هست هنوز 
بسيج جنايت ميکند رهبر حمايت ....  جنبش ما بی رنگه ؛ با هرچه سياهيه ميجنگه ....  رها کن سردار حيا کن ؛ واليت وقيح را

احمدی .... موسوی موسوی از سال شصت هم بگو .....دموکراسی مرده و مردم غريب ؛ننگ بر اين دولت مردم فريب .... ميکند 
اون .... مرگ بر طالبان ؛ چه کابل چه تهران .... اش پز ميدن رای ما رو دزديدن ؛ دارن با ه.... گوساله باز هم ميگی فوتباله

از خون جوانان وطن الله دميده ؛ دموکراسی فرار کرده ؛ کی .... خس و خاشاکی که ميگی کو ؛ اين همه آدم باز نميری از رو 
آزادی کامل برای افکار ؛ نه يک عده . ...ما در پی نابودی اراذليم و اوباش ؛  بسيجی واقعی تو هم بيا با ما باش .... اونو ديده 

آزادی ....حمله به اموال عمومی که بدست ما نيست ؛ يابو و باتوم و مسلسل که دست توست ؛ با ما نيست .... بلکه تمام اقشار 
 ؛ مقابل اين خس و خاشاک نيست ؛ اين مردم است و ملت.... احمدی بيچاره باز هم بگو نواره  .... انديشه با ديکتاتور نميشه  

خامنه ای  ...... ايران من ميرزمد سيد علی ميلرزد ..... فلسطينو رها کن ؛ فکری به حال ما کن ..... ديکتاتور تن نميد يم به ذلت  
بنده رهبر نميخواهم ...... رهبره ما قاتله ؛ واليتش باطله ..... به پا شد قاتل جان ماشد ؛ با جنبش من وتو ؛ تاج و عباش هوا شد 

...... از مشروطه تا به حال ؛ آزادی ، برابری ، استقالل .... نه جنتی ؛ نه  ا حمدی ؛ لعنت به بيت رهبری ....  آخر نميخوام امام

 ُ  د ؛



آزادی عدالت ؛ اين ....مسئوالن مملکت ؛ علم بهتر است يا ثروت ؟ البته ثروت ثروت   ... جمهوری اسالمی کارت ديگر تمام است 
عزا عزاست ....نه رو سری نه تو سری ؛ مملکت دوس پسری....نايت ميکند ؛ اروپا حمايت ميکند ايران ج....است شعار ملت 

جمهوری .... خروش و خشم ملت ؛ دامنگير نظام است ....نه شاه ميخوايم نه رهبر ... امروز ؛ درآمد نفت ما زير عباست امروز 
وای اگر که ملت حکم جهادم دهد ؛ لشکر بيت رهبری هم نتواند که ....اسالمی اين اخرين پيام است ؛ ملت انقالبی آماده قيام است 

خود در رفاه .... نون وپنير و فندق ؛ عمامه و عبا تو صندوق ....ريش و عبا وتيشه ؛ خامنه ای داره خيط ميشه .....جوابم دهد 
استبداد آخوندی ....يکند ملت گدائی ميکند آخوند خدائی م....ای رهبر پينوشه ايران شيلی نميشه ....و نعمت ؛ ما را کند نصيحت 

شعار و حرف مردم ؛ رفراندوم رفراندوم .... جمهوری اسالمی کارت ديگر تمام است ...... دشمن ملت ما ؛ نابود بايد گردد 
  آيا در اين ......وبسياری ديگر از اين دست  شعار ها .... کشتار زندانيان ؛ کشتار ايرانيان .... آزادی انديشه هميشه هميشه .....

ميان قبول ميفرمائيد که شعار ها  بيان گر چکيده انديشه ها و خواسته های مردم و از ابتکارات و ذوق خود  آنهاست   ؟  و يا  شما   
هم بر اين نظريد  ؛ مردم خودشان نوار ميگذارند و مثل گوسفند حرفهائی را تکرار مينمايند  و  به قول احمدی نژاد در اوائل 

رکتها که ميگفت اين ها نوار گذاشته اند  ؛  هم چين خبر هائی نيست دروغ است ؟  آيا قبول داريد که مردم برای خواسته هائی به ح
خيابانها سرازير گرديده اند ؟ و اگر آری که البته ؛ شما هم قبآل برای خالی نبودن بيانيه تان ؛ گفته ايد آری ؛ به نظر شما ميبايست 

آيا بهتر نبود ؟  آيا  مشکل شما هژمونی اين جنبش  است ؟ .... به تشييع جنازه راه ميرفتند ؟ و شعار نمی دادند ؟ و باسکوت و شبيه
با وجود ....  در نبود سازمانهای متشکل و فراگير و سراسری  ؛  و در نبود تشکل های سنديکائی واتحاديه ای  سراسری ؛ و

مردم اگر اعتراضی را بخواهند سازمان .....  ده و کم ريشگی شان در ميان مردم و احزاب و سازمانهای سکتاريست و عقب مان
دهند تکليف شان چيست ؟  از طبقه کارگر نمی گويم چون  بحث در اين مورد بر همگان روشن است و آنرا بعدآ پی خواهيم گرفت 

؟  به شما ؟  اگر اين حرف اساسآ ...يد آويزان گردنداين مردم از اقشار و اليه های مختلف اجتماعی  به کدام حزب و سازمان با. 
من با همان فرهنگ شما سخن ميگويم ؛   تا اينجا را ا گر دبه در نياوريد وبه اين گفته خودتان باور داشته باشيد ؛ ! درست باشد 

ته باشيد  ؛ چون در اين صورت بايد   ميتوانيد محض خاطر چاوز هم که شده کمی چشمانتان را باز نمائيد ؛  البته  نميتوانيد باور داش 
بيانيه ديگری و در راستای ديگری بنويسيد وصد البته و خواه ناخواه  توان فکری  آنرا نداريد ؛ زيرا  ؛  آنچه را که طوطی وار از      

ر جائی ديگر در هم چنين د..... بر کرده ايد به هر شکل و فورم ديگری به کار گيريد مسخره تر از اين نوشته تان در خواهد آمد  
 پاراگراف دوم  از سطر دوم به بعد کلی از اقشار و اليه های اجتماعی را نام برده ايد که ال اند و بل اند و 2همين بيانيه در ص

و در همين جا هم از جنبش نام برده ايد  آيا همه اين حرفها برای پر کردن بيانيه تان از کلمات .....مقدار فراوانی الف در غريبی 
شما هيچگاه به .....  جامعه هميشه مثل شما فکر نميکنند و.... ی معنی   بوده ؟   يا اينکه خبر ها ئی هم هست ؟  مردم و اقشار ب

جز ادعا و حرف های بی ربط  نتونسته ايد  ثابت کنيد که رهبری اين جنبش در دست موسوی است و خود موسوی آويزان اين 
هداف و نيروهای شر کت کننده در اين جنبش از دارو دسته موسوی و باندهای تبه کار درون جنبش     نيست  ؛ و شعار ها و ا

منظور از توده های متوهم کيست .... را ازنو نگاهی بيندازيم ..... برای اين کار کافی است که شعار های اين جنبش..... رژيم اند و
 عليه رژيم و تماميت آن شعار ميدهند ؟      يا آنهائی که در خارج نشسته   ؟  آيا همه آنهائی اند که در تظاهرات شرکت نموده اند ؟ و 

و از دور ميگويند لنگش کن ؟  چگونه ميخواهيد به توده های متوهم ماهيت اين جنبش ارتجاعی را نشان دهيد ؟ از کدام زاويه ؟ و 
؟ خود شما بايد از ...  يا بازهم داريد توپ در ميکنيد ....بر مبنای کدام خواسته ها ؟  ودر کدام مرحله از حرکتهای ضد رژيمی  ؟ و  

توده مردم بياموزيد ، و بسيار هم بياموزيد ؛ از تشخيص مراحل حرکتها و مبارزات ؛  و از برآيند نيروها ؛ و تاکتيکهای مبارزاتی  
 ؛ از شما روشنفکران خارج گود نشين ؛  آن توده مردم کوچه و بازار در عمل .....  و ابتکارات و ذوق و هنر به چالش کشيدن ها و  

در عمل آنهائی که .... بسی بيشتر با تاکتيکهای روز آشنائی دارند  و گرما و سرمای بهای جنگ وگريز شان را خود ميپردازند 
؛ البته   بيشتر از ديگران و از ترس تصور حرکت به جلو وتغيير شرايط مبارزه سر در گم و متوهم اند  ؛ شما رفقای گرامی هستيد  

شما دوست داريد طبق آنچه  تا به حال  شنيده ايد طوطی وار تکرار کنيد و از اين حال خماری  ....  همراه با خود موسوی چی ها و 
سياسی بدر نيائيد  ؛ و موسوی و دارو دسته اش از ترس به هم ريختن شرايط و از دست رفتن  کنترل اوضاع  هر روز صبح به  

رفقای گرامی  ،  متاسفانه  ؛  بيشترين  توهمات از آن شما .... می ميلرزند بعد صبحانه ميل می فر مايند جای نرمش صبحگاهی  ک
برای شما رفقای گرامی است که رابطه مردم و ....  ماهيت موسوی و رژيم بر مردم کامآل روشن و عيان است ....  هاهاها ست 

دو  ( مسئله  ...... 3 سطر 2 پاراگراف 3ص – 56  .......وشن نيست درگيری ها با  تک تک باندهای درونی رژيم  هنوز ر
شرکت در اين جنبش ارتجاعی نيست ، مسئله نشان دادن ماهيت آن به توده های   ) مسا له  ! بار  اشتباه چاپی 

.   آری همه دارند فيل هوا ميکنند ما چرا نه  ؟ ما هم . متوهم است ، مسئله اساسآ شکل دادن به جنبشی ديگر است   
چند سئوال ؛ بی ....  موسوی و احمدی جون پدر و مادر هر چه آدم چيزنه فهم ؛ را بيا مرزند و از سر بی درکی هايشان بگذرند  

به تنهائی توان براه ) کما اينکه ادعا داريد جنبشی ديگر را داريد براه مياندازيد ( ؛  آيا کسی يا کسانی مانند شما ....جواب  ديگر 
 يک جنبش اجتماعی  را دارند ؟  اگر آری پس ؛ در اين مدت سی سال شما کجابوديد ؟ آيا جنبش کار توده ها ست و آنهم انداختن 

نقش شما در اين خواستن و نخواستن  چه ميتواند ..... در شرايطی که ديگر نميخواهند يا نميتوانند به شيوه سابق ادامه دهند  ؟  يا  
آيا جنبش  برای بازی براه ميافتد  و بعضی ها بنا به ذوق و سليقه  .  ز شما قوی ترش نتوانست  باشد  ؟ ترمز دستی جنبش ؟  ا

شخصی در آن بازی شرکت مينمايند و با آن بازی بازی انقالب راه می ادازند ؟  و بعضی ها اين نوع باز ی ها را  نمی پسندند و 



 عبارتی ؛   بازی ديگری را برای خودشان بطور خصوصی ؛ براه  به مذاقشان خوش نمی آيد و بنا براين جنبشی ديگر  يا به
مياندازند  ؟  و به همين خاطر رفقا دوست ندارند ؛ در اين بازی مثآل ؛ فوتبال موسوی نژادی شرکت نموده و به بازی باسکتبا ل  

يکنند ؛ تا وقت بيشتری برای بازی های مثآل پول پوتی نژادی بيشتر عالقمندند ؟  به همين دليل در اين بازی بازی جنبش شرکت نم
ديگری داشته باشند ؟ آيا اين است تحليل شما از يک حرکت و درگير ی  و تضاد های  اجتماعی ؟ و آيا اين است نتيجه سی چهل     

 بود  با ؟  آيا بازهم اصرار داريد که شما نوادگان فکری جناب منصور حکمت نيستيد ؛ که قرار.... سال کار سياسی و اجتماعی و
ده هزار سوار نظام  به سبک زمان چنگيز خان  ؛ ايران را فتح نما يد و احتياجی به طبقه کارگر نداشت  ؟  آيا برای بررسی يک 
جنبش و شرکت در آن يا بايکوت آن  ؛ بايد ابتدا خود را در مرکز عالم قرار داد و از سوراخی در برج عاج به جهان نگريست  ؟ آ  

ن جنبش توده ای ؛ نه جنبش  روياء پرستان ؛  در دست کسی يا کسانی است ؟  همان اتهامی که جمهوری جنايت به يا براه انداخت
منظور آزار و اذيت سيستماتيک کارگران و سرکوب جنبش برابری طلبی  به کارگران و مردم ميبندد ؛  درست مانند امامان و 

و مشنگ های تاريخ که در انجام آن کوتاهی ننموده اند  ؛ و آيا  اگر شما در اين شاهان و سزار ها و تزار ها و تمامی ديکتاتور ها 
حرکت ها  شرکت نکنيد  ؛  جنبش از حرکت باز می ايستد ؟  و تا به حال نيز در تاريخ بشريت ؛ هيچ حرکتی بدون شما صورت 

   آيا برای نشان دادن ماهيت يک جنبش ؛ از چه  نگرفته  ؟  آيا شما در مرکز عالم قرار داريد  ؟ و بدون شما جهان نميچرخد ؟ 
زوايا ئی بايد آنرا مورد برسی قرار داد تا توده های متوهم بفهمند که اين جنبش ؛ جنبش آنها نيست ؛  و توهماتشان باد هوا گردد ؟    

چه و قت ؟ ! راه انداخته شود  قطاری که قرار است از سوی شما ب!  و بايد منتظر قطار بعدی باشند  .... و يا شايد توهمات شما 
اگر نه ؛ لطف کنيد و بفرمائيد ؛ چه و قت ؟  وآيا  توده های متوهم اشتباه ميکنند ؛ که همه با هم  اعتراضی را ! کرام الکاتبين داند 

ايد صبر نمايند و منتظر سازمان ميدهند ؛ و با هم فرياد ميزنند که ديگر بس است ما نمی توانيم به شيوه سابق ادامه دهيم ؟  آيا آنها ب
شما هاهاها باشند ؟  ميشه لطف کنيد و بفرمائيد که آن جنبش ديگر را چه وقت سازمان ميدهيد  ؟ و يک بليط هم برای ما و خانواده  
 و دوستان و رفقايمان هم در لژ رزرو فر مائيد ؟  بسيار سپاسگزار هم خواهيم بود ؛  و اسمتان را هم در روی در ورودی با خط

توده های مردم هم ، همه هيچ ..... شکل دهندگان جنبش های اجتماعی ؛ رفقا  ال وبل بر وزن گراهام بل  زر خواهم نوشت  ؛ 
؟  .... لطف کنيد و بفر مائيد که با چه وسايل و امکانا تی به توده های متوهم  مرتجع حالی خواهيد فرمود که  ! کاره اند  و مرتجع 

ای جنبش يا در کالسهای ويدئو لوژيک به سبک دوستان مجاهد ؟ من واقعآ از اين همه درايت سياسی و با تجربه عملی و گام ه
درک از قانون مندی های تغييرات اجتماعی  از سوی رهبران خيالی  نااليق و خرفت  جامعه عقب مانده  ؛ حيران و سر گردانم 

بايد کسانی ... سيار طبيعی ميدانم  که در برابر احمدی و موسوی نژاد و    و ب  ای که خود ره را ندانی ؛ ره نمائی کی توانی ؟.....
که به لحاظ متد يک و عدم درک از حرکتهای اجتماعی ....!  ادعای رهبری طبقه کارگر را داشته باشند و جنبش سازمان دهند  

 های اجتماعی در دو سوی  دو قطب  مخالف و   و تبلور عقب ماندگی نيرو  ؛ ذره ای از جنايتکاران حاکم کم         نمی آورند.... و
اين جنبش ديگر را بايد در اعتراض به    .....  4 سطر 2 پاراگراف 3ص  -- 57..... منطبق برهم  خود نمائی می کنند  

ماشين کشتار و سرکوب جهنمی  کليت نظام ، برای در هم شکستن تبعيض  آشکار جنسی و مذهبی و برای   
 که بر پايه های  فالکت ميليون ها کارگر و زحمتکش مزد بگير و تحميل زندگی زير غلبه بر نظامی صورت داد

! به عبارتی بسيار گويا اين جنبش برای تحکيم رژيم جمهوری اسالمی براه افتاده است  .... . خط فقر به آن ها بنا شده است  
حال که رژيم ميتواند مردم ..... ا به خيابنها ريختند وچون  عده ای تو طئه گر درون رژيم جمهوری اسالمی بيکار بودند ؛ مردم ر  

و از همين االن اعالم می نمائيم  ؛ که آنهائی که ما به خيابان ها مياوريم !  چرا ما نتوانيم  ؟  ما هم ميتوانيم ... را به خيابانها بريزد 
و . اين ترجمه گفتار رفقا در اين قسمت بود .... و... و با آنها رژه ميرويم و سان رژه هايشان را ميبينيم  متعلق به ما می باشند 

شايد ؛ چون  اين کار مخفيانه انجام ميگيرد يا .... کسی هنوز نتوانسته بفهمد که اين رفقا چه هنگام مردم را به خيابانها مياورند 
رژيم را هم نفرين خواهند گفت ؛ ....  و اينکه در رو يا ء و ميليونها نفر مخفيانه از  زير پرچم رفقا رد گشته و يا خواهند گذ شت

به اعتراض .... ای وای ؛ طبق معمول ....همه ما را بد بخت کرده و....خدا ذليلشان کند ؛ و يا الهی اين احمدی ؛ روی خوش نبيند و  
طالبی که به ما آموختند ما وقتی به مدرسه ميرفتيم و هنوز کالس اول و دوم مدرسه ابتدائی  بوديم از اولين م....  خواهند پرداخت 

برای دقت در  درست و غلط  و ... اين بود که هر موضوعی را با يک کلمه چرا ؟ چگونه ؟ کی ؟ و چطور؟ از چه راه هائی ؟ و 
   3 +2 آيا  حاصل5 = 2+3هم چنين برای حل مسائل حساب و هندسه نيز مثآل . يا علمی بودنش ؛  ميبايست آزمايش مينموديم 

 ميشود يا نه ؟ و با اين کار ما ياد گرفتيم که وقتی موضوعی را مطرح مينمائيم  از طريق امتحان آن پديده ؛  به صحت 5نيز همان 
ولی مثل اينکه رفقای عزيز من معلم های ..... و سقم آن بايد مطمئن ميشديم و ممنون از معلم های خوبم از جمله خانم تيموری 

رفقای گرامی من طوری از نظام حرف  ..... از روزگار چيزی آموخته اند و نه از کردگار خوب نداشته اند و به همين خاطر نه
ميزنند که انگار کسی رژيم جنايت و دروغ اسالمی را نمی شناسد ؛  امری که هرفرد که در آن سر زمين زندگی ميکند از  کودک 

 و زندگی روزانه خود آنرا  لمس نموده و بطور روزانه  با    ؛  با جان و روح وپوست.... دبستانی تا تمامی جانداران آن سر زمين  
آن دست به گريبانند ؛ رفقا ی گرامی ؛ آيا مردم در اين مدت سی سا ل در رفاه و ناز ونعمت بوده اند و در آزادی کامل  ؟ ويک   

اه گريزی نداشتند و  از هر طريق  مرتبه و يک شبه  ديوانه شدند  ؟ و دست به کار های عجيب و غريب زدند ؟   و يا اينکه  هيچ ر 
مردم .... ممکن بار ها سعی نمودند که شايد بتوان کاری را به آخر رساند ؟  از مسابقات جام جهانی تا خاتمی ؛ از موسوی تا 

..... پايان دهند به اين نابرابری ها از هر راه ممکن  ؛ .... تصميم داشتند و تصميم دارند که رژيم را به زباله دان تاريخ بيندازند و 



در بيان آن از نافرمانی .... اين تصميم مردم است و تا به حال آنها سعی کرده اند به جهانيان بگويند که چه چيزی را نمی خواهند  و
 شما عزيزان  تازه از..... دريغ ننموده اند ...... مدنی گرفته تا ساختن جوک هائی که واقعآ بيان حال مال ها و رژيم شان است  

چون باب طبع لطيفتان ..... خواب بيدار گشته ودر  حالی می بينيد  که مردم عزمشان را جزم نموده اند که کاری را  صورت دهند 
هرکسی که در اعتراضات شرکت ..... کاشکی فقط به نه پسنديدن قناعت ميفرموديد .... نيست و شما رفقای گرامی نمی پسنديد  و 

آيا اگر کارگران هم از همين  ..... ری سر بدهم ؛ بگذاريد کاری بشود ؛ شما ميفرمائيد خفه شويد مرتجعين نمايد و بگويد بگذاريد هوا  
؛  بازهم کافی نيست بايد همان روز اول سرنگونی ؟ اگر .... مثال برای اضافه شدن حقوق  ..... امکانات موجود استفاده نمايند  
البته زير يک خم و دو خم گرفتن ....  همه  ؛  شما لطف کنيد و بفرمائيد لنگش کنيد پس  قبل از...... همان روز اول ممکن نشد ؟  

برای شکل دادن به اين جنبش متفاوت ، آن      .... پاراگراف سوم سطر اول 3 ص—58 .....بهتر تر است جان شما  
ال بين جناح های   چه ما به آن نياز داريم ، بيش از هر چيز شناخت و استفاده از فرصت هائی است که در جد   

  يک سئوال اساسی ؛  آيا فرصت از اين بهتر ميخواهيد  .متخاصم قدرت برای پيش روی جنبش کارگری بو جود ميايند 
که از يک در گيری کوچک و بی اهميت انتخاباتی درميان باند های مافيائی حکومت گران در  ايران  ؛ با ابتکارات توده ای ؛  اين 

البته  اگر ... ساله بيرون ميزند  ؟   صحبت از شناخت نموديد  ؛ کامآل به جا و منطقی ... ابری های سی و کوه يخ معضالت و نابر
 شناخت را با معنی واقعی آن به کار ببريد ؛ نه اينکه  مثل ماهی شب و روز  فقط از شناخت حرف بزنيد ؛ و فقط لب تکان دادن 

برای شناخت از کجا آغاز خواهيد فرمود ؟  يعنی  موقعيت نيرو ها ؟     .  باشد ؛ در اين صورت ، کاری صورت نخواهد گرفت
اقشار و طبقات و احزاب و جريانات  جامعه ايرانی  ؟  در جنگ و گريز های خيابانی  با کدام يک از آنها تا به کجا و در چه 

ت ؟ اصآل ميدانيد ائتالف يعنی چه ؟  برای  خواهيد داش ... عرصه ای برای چه مرحله ای و حدت و جبهه و ائتالف و هماهنگی و 
زدن اولين دشمنان طبقاتی طبقه کارگر با کدام نيروها همراه ميگرديد  ؟  از جمله مثآل عليه سلطنت طلبان و البی های امپرياليستها  

ر آيا  مگر بين باند های از  تضاد بين جناح های حاکم چگونه ميتوانيد استفاده نمائيد ؟ مثال همين اآلن  و در حال حاض.... و 
مافيائی درون رژيم مقداری فاضالب  نيست ؟  که مردم با ابتکارات خودشان آنرا به دره ای در جامعه تبديل نموده و باز تاب داده 
اند  ؟ مگر اين تقلبات برای کروبی و محسن رضائی اصآل اهميت داشت  ؛  که براحتی آنرا خاتمه يافته قلمداد نمودند ؟ مگر     
موسوی با آنها فرق دارد ؟ پس چرا تا به حال فرق نداشت ؟ آيا شرايط تغيير نموده ؛ يا موسوی ؟   اگر شرايطی فراهم گردد که در 
آن قدرت دوگانه پيش بيايد فکر ميکنيد متحدين طبقه کارگر در آن مرحله حياتی  چه کسانی خواهند بود يا ميتوانند باشند  ؟  اين  

ز آن دم ميزنيد شامل چگونه فرصت هائی ميتواند باشد ؟ آيا فکر نميکنيد که يک داورمسابقات فوتبال از شما فرصت هائی که شما ا
رفقا به مراتب صد برابر دقيق تر حرکت توپ و بازيکنان را  زير نظر دارد و قوانين باز ی را هم  ؟ و  آنچه را که تکرار ميفر 

ه مينمايد ؟  با اينکه  در اين مورد در حرف  کامآل  در ست شنيده ايد  ؛ ولی از درک مائيد  شما را بيشتر به طوطی های هندی شبي
به همين خاطر شما به طوطی های سبز و سرخ آبی بيشتر شبيه شده ايد تا  مبارزين راه آزادی    . ...  آ.آ.... واقعی کلمات و جمالت  

دعای خير و استغاثه بدرگاه اماما ن و خدايان و در  .... رنشسته ايد ؟ آيا جنبش را شما شکل ميدهيد ؟ پس چرا بيکا...... و برابری 
 2 سطر 3پاراگراف   3 ص– 59؟       ... ؟ اين هم شد فعاليت و سازماندهی و کار سياسی  .... رويا های فراوان سر گردان 

بشمار می آيد ، آن چه برای جنبش کارگری و برای کليت جامعه شاخص پيشرفت به سوی يک زندگی بهتر   ....
نه عقب نشينی ها و يا پيش رفت های احتمالی اين يا آن جناح ، بلکه دستاورد های استراتژيکی است که خود  

وقتی رفقای خوب من برای سازماندهی جنبش طبقه کارگر ؛ طبقه کارگر را بر خالف واقعيات موجود  . ما بدان دست می يابيم 
 ها ی درون وبيرون نظام را در خياالت و تصورات خويش نسبت به هم  بی ربط ميدانند به  از کل جامعه جدا مينمايند و در گيری

از کنه زوايای روحيات شان در خوش بينانه ترين حا لت ؛  از مبارزه برای سر نگونی مايوس گرديده اند و    .... عبارت بسيار گويا 
ين اآلن برای بهتر نمودن شرايط زيست شان به آن دنيا می چسبند و جمالتشان به دعای خير دراويشی ميماند که در اين دنيا و از هم

به ! کاری به رژيم نبايد داشت ... دقيقآ بر همين مبنا  و بر همين سياق صحبت های رفقای ما برای زندگی بهتر در اين جامعه را و
ستاورد استراتژيکی همان بهشت موعود ميتواند   و آن د....ال و بل ... با اين بهانه ما در بهشت موعود ! هيچ کدام از جناح هايش 

بدون اينکه بپذيريم که  به قول آنتونيو گرامشی تک تک حرکات و حاالت و نفس کشيد نها و موضع گيری ها و کلمات و .... باشد 
ده از اين درگيری ها و بيانگر برآيند نيروها ست و طبقه کارگر بايد از آن بياموزد و خواهد آموخت و مبارزه اش را با استفا..... 

شما هنوز نميتوانيد درک نمائيد که  رژيمها هم جزئی از .... موضع گيری های درون و بيرون رژيم به پيش خواهد برد و بايد ببرد  
 ها نيز و متناسب با مردمان جامعه شان  ؛ و گفته اند و بار.... جامعه اند و باز تاب برآيند نيرو های جامعه و منطبق بر مردمانشان 

دستاورد های استراتژيکی خودتان نميتواند ازآسمان مانند سنگ های  سرگردان   . شنيده ايد که حکومت ها شا يسته مردمانشان  اند  
 به سوی زمين روان گردد ؛ بلکه هر ذره و هر حرکت به جلو و هر دستاورد از کوچک وبزرگ در مبارزات روز مره و با خون 

اين است که عرض . ها برای اين منظور سر کارند که طبقه کارگر ومردم به  هيچ دستاوردی  دست نيابند جگر بدست ميايد و رژيم
و اين گفته شما بازهم دراين جا وطبق معمول به شکلی سيستماتيک خرافات  . کردم رژيمها هم با مردم جامعه توضيح داده ميشوند   
؟  ... ندگی بهتر  ؟  دستاورد استراتژيکی ؟  چگونه بدان دست می يابيد ز. خرده بورژوائی و خرده فرمايشات از آب در ميايد 

به عبارتی گو يا رژيم ها هر چه باشند ما ساز .... لطف کنيد و ما را نيز برای رسيدن به اين چشمه صفا بخش  باخود ببريد 



سی نه در درگيرهای ملی ومذهبی و خودمان را می نوازيم و کاری به هيچ کس و هيچ چيز نداريم ؛ نه در درگيری های سيا
بزک ... خالصه ما خودمان دستاورد ببار مياريم و مردم و طبقه کارگر منتظر باشيد و .... شرکت نداريم .... اجتماعی و طبقاتی و

هر درجه از گشايش فضای باز سياسی در پرتو جدال ... .. 5 سطر 3  پاراگراف 3ص – 60      ...نمير بهار مياد 
ين جناح ها تنها لحظه ای موقت و فرجه ای کوتاه برای جامعه به طور کلی و برای جنبش کارگری    کنونی ب 

درون نظام ) نه جناح ها (  بسيار عالی است که گاه گاهی از نوشته شما برون تراود ، که در جدال بين باند های .بويژه است 
نمی دانم در اين لحظات در کدام دنيا سير مينمائيد (  بوجود ميايد ؛ برای مردم  امکان نفس کشيد نی هر چند  موقت  و برای جامعه 

و لی نمی توانيد درک کنيد که اين فرجه ها  به وسعت ايران و مثآل در تهران با  ) که حرفهايتان  کمی واقعی تر به نظر ميرسد  
از آنجائی که چون  رفقا از آنچه که ..... مرد جمعيت سه ميليونی شرکت کننده مستقيم در اعتراضات  را ؛  به نظرم نبايد کوچک ش

هستند ،  خود را بزرگتر ميبينند ، بسيار طبيعی است که اين حرکت ها و اين نوع درگيری ها عليه حاکميت را کوچک و  بی 
تمآ خوب چه نوع ويژه ای ؟ ح!   ( از يک طرف ميفرمايند برای جنبش کارگری فرصت و يژه ای  .... ارزش به حساب بياورند 

مسلمآ معيار ارتجاعی بودن بر مبنای (  است و از طرفی ديگر ميفرمايند اين فرصت ويژه ارتجاعی است  ! ) را منظور دارند  
؛ به فرض محال ؛ که از سر يأس و درماندگی به اين وضع  ) منافع طبقه کارگر  را منظور دارند ، اگر غير از اين است بفرمائيد   

و از موش سواری دست بردارند و جنبش ويژه منفی شان را  !  جای اينکه آن فرصت ويژه ارتجاعی را به چسبند به.... افتاده اند 
واز آن سود ببرند و طبقه کارگر را تشويق نمايند که همراه مردم وبرای تشکل های مستقل  ! و آن  را دامن بزنند   ! مثبت نمايند  

به کارگران ميفرمايند اگرچه ....  رزات و سرنگونی رژيم دست بکار شوند خود و بدست آوردن هژمونی خود در پروسه مبا
فرصت ويژه ای است ولی بيکار بنشنيد تا قطار بعدی از راه ميرسد و شما را باخود  می برد اگر هم سوار قطار بعدی نشديد خوب    

حتمآ و صد در صد ؛ قطار ....  رد خواهد گرديد  باالخره قطاری از اين بيابان خواهد گذشت  و هر چند سال قطاری از اين بيا بان 
چون .  بعدی و نقطه عطف ديگر در تاريخ ايران برای رفقا  به مثابه  ؛ همان آش و همان کاسه خواهد بود ؛  من تضمين ميکنم 

ت و      در هم تنيدگی اگر اعتقاد داريد که جامعه ايران دارای معضال...... اين رفقا در  همسايگی  مالنصرالدين النه کرده اند 
اين فرصت های کوتاه در جدال بين باند های ... های فراوانی است و اين در گيری ها نيز ميتواند فرجه ای هرچند کوچک باشد و

 ثانيه مافيائی  درون حاکميت را چرا نبايد استفاده کرد  ؟  مگر قبول نداريد که سالها و قرن ها از به هم پيوستن ثانيه ها و ميليونيم
را نشان ميدهد وبه همين دليل فرجه  )  در کره زمين کنونی ( ها تشکيل ميشود  ؟  يا اينکه ساعت شما هميشه هر دفعه يک قرن 

های اين چنينی شما را راضی  نمی نمايد و بقول رياضی دان ها از اين سالها مشتق ميگيريد ؟  يا  چون حساب بلد نيستيد نمی 
تان هم که شده سه ميليون  انسان ضرب در يک ماه ميشود نيرو  و عدد ی که سرتان سوت خواهد کشيد  و       توانيد با چرتکه کوچک 

من .... ! پس بنابر اين ؛  برای حل مسئله ؛ صورت مسئله را پاک ميکنيد ..... در دايره حساب و هندسه چرتکه ای  شما نمی گنجد 
مهمترين امر جنبش  ..... 6 سطر 3پاراگراف  3 ص– 61!..... دون نوش هم برايتان کف ميزنم و آفرين ميفرستم ؛  البته ب

 من در اين جا از رفقا ميپرسم شما  .مابايد استفاده هوشيارانه از اين فرجه ها و فرصت های به دست آمده باشد    
 ؛ اين يک بام و دو هوا کدام جنبش را در نظر  داريد ؟ همان جنبش ارتجاعی موسوی چی ها را يا  جنبش طبقه کارگر را ؟ خوب

؛ به زبان کوردی تر حرف زدن  در منا سبات اجتماعی  ؛ حرف  ؛ ما به ازای عملی دارد  يعنی چی  ؟ شما هنوز نمی دانيد که  
برای عمل کردن است ؛ مثآل ؛ موضع گيری  عليه يک جريان  يا ضديت با آن در تالش برای       نا بودی و سرکوب و يا تغيير 

مگر اينکه بفرمائيد که شما موضع ميگيريد که چيزکی گفته باشيد و اال معتقد به کار عملی نيستيد در ...... ن معنا می يابد آن جريا
و در آن صورت کار شما به ..... آن صورت به لحاظ اخالقی کارتان همان معنا و جهت  را پيدا مينمايد ؛  راه گريزی نيست  

به هر حال ؛  جنبش طبقه کارگری که در اين درگيری ها شرکت نکند و خود را کنار بکشد  .... اخالق و روانشناسی مربوط ميشود 
آيا بيشتر شبيه به زندانی بودن تمامی کارگران و جنبش کارگری بدست شما يا رژيم  نيست ؟   که البته  زندان واقعی ....  ؛ و 

؛  من فرض را بر اين ميگيرم که تمامی طبقه کارگر حرفهای شما رفقا ... محدود شدن در همان ذهن  ناپيگير و تنبل شما رفقا ست  
طبقه ای که در درگيری ها ی بين مردم و رژيم قرون .... را به جان دل شنيده و دربست قبول نموده و به آن عمل کرده باشند   و

عليه رژيم  شرکت ننمايد و آن حرکتها را قبول وسطائی اسالمی بر سر مطالبات گوناگون  به مثابه پيگير ترين و راديکالترين  نيرو 
از کجا ميايد و ميتواند مهر و نشان خود را  بر اين جنبش ... با اين بهانه که همه ارتجاعی و ضد مردمی اند و ..... نداشته باشد  و

طبقه کارگر در اين درگيری ها  به طبق نظر شما رفقا  ؛ ..... بکوبد  ؛ اگر  حد اقل رهبری را  نگيرد و يا نتواند بدست بياورد ؟ و
يعنی با ..... فرض شرکت نمايد  ؛ عمآل بايد از يک طرف با رژيم به جنگد و ازطرفی ديگر با همان سبز های  ميليونی  ارتجاعی 

ی از و باز هم  راهی نمی ماند به جز در کنار احمدی جون و خامنه ای جون قرار بگيرد  اما بدون سهم بر!  مردم ؛ به جنگد 
چرا  ؟ زيرا بزعم شما  ؛ و جود رژيم قرون  وسطا ئی  جمهوری ..... مزدوری يعنی مفت جنگيدن  و با دادن خون خود نيز 

نه در وجود اجنه و پری ها و ....... اسالمی   و موسوی در همان مردم کوچه و خيابان و جنبش  ارتجاعی شان تبلور می يابد 
به هر حال در   > خم نامه بر وزن شاهنامه  < مگر اينکه شما هم شروع کنيد به نوشتن      .... ديوها  واشباح در کرات آسمانی  

مگر ( درگيری بين مردم ارتجاعی و رژيم که طبق گفته های شما و تاکيداتان ؛ اين مردم بازهم رژيم اند و آلت دست رژيم اند  ؛ 
ين ضد و نقيض گوئی ها را خود پاسخ ميدهيد و   صد البته  نمی توانيد   البته ا....اينکه بفرمائيد که موسوی از رژيم جداست  و



؛ اين طبقه کارگر از کدام فرجه ها بايستی استفاده نمايد ؛  که دستش هم به خون اين ) چيزی بگوئيد چون خود به خود آچ مزيد 
رکت هم بنمايد کار بدی را انجام نداده چون همه ؟  و يا شايد  اگر در کشتار مردم وسرکوب آنها ش... مردم ارتجاعی آلوده نگردد و 

آنها ارتجاعی اند ؟ يا بايد بی تفاوت به همه اين جريانات و درگيری ها فقط نظاره گر باشد ؟ و يا شايد منظور اين است که طبقه 
يد بروند به خانه هايشان و منتظر و مردم با.... !       بر می آيد .... کارگر به تنهائی از عهده اين امور و سر نگونی و انقالب و 

اگر غير از اين است  ؛  بسيار خوب ؛ برای  درک از اين نوع استفاده هوشيارانه از فرصت ها  تنها يک راه .....انقالب باشند و
 هاهاها ميماند استفاده فرصت طلبانه از اين موقعيت ؛ يعنی اين جنبش ارتجاعی است و در آن از هر طرف  کشته شود به نفع شما

و از طرفی ديگر بايد مواظب بود  ؛ در هر فرصتی که ممکن شد از آن فرصت ها استفاده .... است و نبايد در آن شرکت نمود و  
و .... ! ها  ؛  ديگر ارتجاعی نيست ! نمايد و دراين جنبش ارتجاعی شرکت نمايد ؛  آنوقت به طبقه کارگر بايستی گفت شرکت کن  

آيا اين نوع آموزش مبارزه طبقاتی را به طبقه ای که بايد پيگير ترين و انقالبی ...... ها منتظر فرصت شد و يا به مثابه کرکس 
باشد  ؛ اگر به معنای فاسد کردن نيست ؟  آنرا .... ترين  و پيشرو ترين و جسور ترين وآگاه ترين و صادق ترين و قابل اتکا ترين و

برای رسيدن شما در اين جا و با  اين موضع گيری تان اين مطلب را ناديده گرفته ايد ؛ که ..  ..به چه چيزی می توان تشبيه نمود ؟ 
ولی انچه که در تمامی نوشته هايتان به روشنی بيان مينمائيد اين به اهداف شرافتمندانه بايد از وسايل شرافتمندانه استفاده نمود   

قاتی درست مانند جنگيدن  ارتش ها در ميدان نبرد است با شرافتمندانه ترين شما هنوز در نيافته ايد که جنگ طب..... است که  
بی دليل نبود که به انگلس ميگفتند ژنرال فريد ريش ؛ البته در .... شيوه ها و بدون دروغ وتزوير و بدون شتر سواری  دو ال دو ال

ده مينمايند و در جنگ طبقاتی نوع ديگری است ؛ که شما ميدان نبرد  ارتش ها از هر شيوه غير انسانی برای کشتار انسانها استفا
رفقا فعآل بايد برويد کمی آش بخوريد و قدم آهسته کارکنيد تا شايد در امر مبارزه طبقه کارگر  ؛  شايد روزی  به سر جوخه گی  

ی بين جناح های رژيم ؛ شايد  اين به هر  حال در درگير.... دراين راه من از صميم قلب برايتان آرزوی موفقيت دارم ..... برسيد 
فرجه ها و فرصت ها در رابطه با  ؛  و اپس زدن  فشار بيش از حد بر مردم است که مردم با ابتکاراتشان  ميخواستند به درون  

تفاده را مورد نظر شما که همان باند های مافيائی درون رژيم باشد به چپند و از آن تضاد ها نهايت اس! شکاف های همان جناح های 
خوب شايد  منظورتان اين است که ! اين جنبش  ؛ که شما آنرا ارتجاعی ارزيابی کرد يد و درآن شرکت ننموديد  .....ببرند  و

 3ص  – 62.....وانقالب نمائيد ... وقتيکه همه خوابند از سوراخ دعائی جائی به شکلی نامرئی در درون جناح ها به خزيد و
 هرچه اين نابسامانی دستگاه سرکوب تداوم يابد ،  به همان نسبت امکان پيش روی در        .... 7    سطر3پاراگراف

خيلی جالب است که خود رفقای عزيز من اين مطلب را . سايه اين جدال برای ما نيز می تواند بيش تر فراهم شود 
 در سايه اين جدال برای طبقه کارگر بيشتر دريافته اند که تداوم جنبش به ضرر طبقه کارگر نه تنها نيست  ؛ بلکه امکان پيش روی

مردم رژيم را مردار مينمايند و رفقای قورباغه سوار من  بعد  ! خود طبقه کارگر دراين ميان چيست ؟ هيچ    نقش .فراهم ميگردد  
رايط سرنگونی آنرا هاهاها  ؛  مردم بايد انقالب نمايندو رژيم را سر نگون و يا ش! ازاينکه رژيم  مردار شد شکارش می کنند  

اون هم آمد و سوار بر موج انقالب شد ؛ ..... فراهم نمايند و به طبقه کارگر خواهند گفت ؛ بفرما ئيد  مگر شما از خمينی کمتريد 
چون هيچ کس ديگری منتظر بردن اين انقالب نيست و شما و رفقای ديگر قور باغه سوار  ! شما هم بيائيد و يک دور  سوار شويد  

به اين نوع متد و کار و انديشه در .... بفرمائيد لطفآ  . ؟ انقالب که هست ..... مه عزيز تريد  ؛ چرا قور باغه را سوار ميشويد از ه
رفقای عزيز و گرامی ....  اصطالح کوچه و بازار ميگويند فرصت طلبی سياسی  ؛ بی عرضگی سياسی ؛ الش خوری سياسی  

خود  نمی پرسند ؛ که علت اين نابسامانی اجتماعی در کجاست ؟ از چه پديده ای ناشی گرديده ؟ از  من  ؛  نمی خواهند بفهمند و از 
تضاد های درونی خود رژيم ؟ يا از بحران های اجتماعی ؟ يا خود رژيم وابسته به سرمايه جهانی که  همواره با دزدی ها و غارت 

قالب و اسالم و تروريزم و دستگاه های عريض و طويل جاسوسی گری ها و حيف وميل کردن بودجه های هنگفت برای صدور ان
اگر همه اين مسائل مربوط به رژيم است  ؛ خوب ؛ جستجوی شما در ميان  .... به عنوان بازتوليد کننده اين نابسامانی ها و ... و 

الت اجتماعی مربوط به بحرانهای کاسه و کوزه رژيم برای چيست ؟ بدنبال چه ميگرديد ؟ آن جا  چه کار ميکنيد ؟ اگر اين مشک  
اجتماعی است ؟  که هست ؛ شما چرا در اين رابطه به فرصت طلبی روی مياوريد ؟ رک و سر راست آستين باال بزنيد و همراه با 

و همان مردم عليه رژيم و اعوان و انصارش هماهنگ به جنگيم ،  افشا کنيم و ساير اقشار اجتماعی را با اهداف طبقه کارگر و س  
در جهت آگاه گردانيدن به راه  کار ها برای خروج از بحران و سرنگونی حاکميت جهل . سياليزم آشنا و تا حد ممکن سازمان دهيم 

رفقا ؛  مطمئن ..... و خرافه  بکوشيم  ؛ به پيش روی جنبش طبقه کارگر کمک نمائيم   ؛ و رژيم را به زباله دان تاريخ بيندازيم و 
مانی در دستگاه رژيم بيشتر شود امکان ورود و بوجود آمدن و علنی شدن جريانهای ارتجاعی موجود نيز بيشتر  باشيد  هرچه نابسا

سياست های . خواهد گرديد و آن کس که بيش از همه سرش بی کاله خواهد ماند طبقه کارگر و سازمانهای کارگری خواهند بود  
ر بگذاريد ؛  و با شفافيت و به روشنی  در جهت ساختن و صاف کردن راه فرصت طلبانه را که نتيجه ياس و استيصال  است ؛ کنا 

تنها از اين راه است که طبقه کارگر درميان نه يک عده روشنفکر عقب مانده و کودن  ؛ بلکه در   ..... جنبش طبقه کارگر بکوشيم 
بيائيد همنوا و با . يليونی را برنده خواهد شد ميان جامعه و همراه با جامعه حرفی برای گفتن دارد و همراهی و همدلی توده های م 

هم  برای ايده های برابری طلبانه ای که زمينه آن  در ميان مردم واقعی است و وجود دارد  ؛ و البی های امپرياليستها و 
ودن اين ايده جنايتکاران تاريخ را به زوزه کشی و دست و پا زدن  وا داشته است ؛ و همراه با طبقه کارگر برای سراسری نم   

سوسياليزم ......برای سوسياليزم از خيال بافی  دست بکشيم ) کارگران فکری و دستی (    مردم بکوشيم و در جهت سازمان يابی 



آواز خوش ....  را مردم ميسازند و به پيش ميبرند و پاس ميدارند ؛ در جهت هر چه متشکل تر نمودن   طبقه کارگر بکوشيم و
ازهر  فر صت بايد استفاده کرد و ....   8 سطر 3پاراگراف  3 ص – 63...... مه با گوش جان بشنويم برابری طلبی را ه

چگونه ؟  يعنی بايد داخل کار خانه ها و مراکز توليدی رفت و فر ........ گردان های توده ای طبقه را در محل کار ساخت  
رون ميايند  ؛ و بعد همه را به صف ميشوند  و خود ما که در آن جا   ياد زد که فرصت است بيائيد بيرون ؟ و همه کارگران هم بي 

نيستيم اجازه ميدهيم عکس ما را که خطری  هم  در بر  نمی تواند داشته باشد در صف جلو تظاهرات راه ميبرند و بدين وسيله همه    
يا اينکه  کارگران   ....  ره به ترکستان دارد ؟  اين نوع انقالب چوخ بختياری.... برای انقالب آماده ميگردند ؟ و بر همين مسير   

يعنی نيروی مزد و حقوق بگيران همراه با جامعه و تا حد ممکن بر بستر نارضايتی ها ی موجود و اعتراضات همگانی با پيش   
س جنبش روی و تعميق جنبش و تشکل هايشان تکيه گاه و موتور و قلب حرکت ها و اعتراضات  ميگردند و با اين وسيله در رأ

قرار ميگيرند و هماهنگ با همه اين حرکتها  به منظور تضمين پيشروی و تعميق جنبش به ساختن شورا ها و اتحاديه ها و سنديکا 
رفقای ..... می پردازند  و کار ها را به پيش ميبرند و  ....  ها و مجموعه ای از تشکل های الزم بر بستر جنبش برابری طلبانه و

که گردان های مبارزه را درمحل کار بسازيد لطف کنيد و بفرمائيد که اين گردان ها را برای چه ميسازيد ؟ با چه  عزيز قبل از اين
کسانی تا کجا و برسر چه موارد وتا چه مراحلی از مبارزه  ؛  و تبلور مبارزه در همين جنبش در جهت برابری و آزادی  چه  

تا بتوانيد موضع بگيريد ! ... آنها  متحد ميشويد ؟ اگر اتحاد و زمينه اتحاد را می بينيد  آيا با! کسانی هستند ؟ اگر اصآل وجود دارند  
به جنگند  ؛ و ... و خط فکريتان در جامعه زمينه اينکه به نيروی مادی تبديل گردد را بيابد ؛ و آنها آگاهانه و داو طلبانه برايش بايد 

قعيت بخشيدن به آن انديشه به تالش و کوشش بر ميخيزيم و آن گاه شايد شما بتوانيد   همه با هم ؛ آنهائی که همراه هستند ؛ برای وا
و گردان های توده کار در محل با آرزو های بی پايان و  ....بادی هم در غب غب بيندازيد که شما نيرو های کار را متحد نموده ايد  

فرصت ساز مان يابی اگر به معنای کلمه ....تصوير دل خوش باشيد  نعل وارونه زدن را بايد فقط در برابر آئينه ببينيد و به هما ن  
وبايد  ... درست انديشيده باشيد به معنای اين است که رژيم در شرايطی است که طبقه کارگر ميتواند خواسته هايش را تحميل نمايد   

شکل ابزارو وسيله ای  است  برای فشار بر تشکل برای تشکل نيست ؛ بلکه ت..... بتواند از اين شرايط بهترين استفاده را بنمايد 
رژيم و پيش بردن اهداف طبقاتی و تشکيالتی  و خواسته های يک جريان اجتماعی  مثآل طبقه کارگر ؛ که بدون وجود متحد ينش  

عه را و امروز که رژيم در سراشيب سقوط است  بايد همدردی تمامی جام....در جامعه امکان دست يابی به آن بسيار سخت است 
و اين کار با کناره گيری از مبارزه نه تنها غير ممکن است  ؛  بلکه به خود کشی .....جلب نمود وبه سوی اعمال هژمونی شتافت و

بگذارصد .....  9 سطر 3 پاراگراف 3 ص– 64 .....   مو قعيت را با احساس مسئوليت دريابيم .....سياسی بيشتر شبيه است 
 تشکل کارگری شکل بگيرد ، آن گاه خواهيم ديد که چگونه همين کسانی که امروز       ، هزار و هزاران سنديکاو 

چنين متکبرانه به خواسته ها و آرزو های ميليون ها کارگربی اعتنائی می کنند ، برای جلب حمايت کارگران به           
اهمين االن من شخصآ شب و دوستان عزيز مگر کمبود دست بوسی و پا بوسی داريد  ؟  ت.... پا بوس آنها نيز خواهند آمد 

روز به دست بوسی و پابوسی تان بيايم و آيا مگر با دست بوسی و پا بوسی مبارزات طبقاتی را تو ضيح ميدهند ؟ سر مايه مگر 
می شناسد ؟ اين خرافات خرده بورژوائی فقط برای خان های دهات مناسب است و بس ؛ که ..... غرور و شخصيت و تکبر و 

و البته رؤ سای عشاير عربستان سعودی نيز بينی . قی مانده آنها فرهنگشان است متبلور  در آرزو های بی پايان  شما امروز تنها با
پيشنهاد ميکنم که سرزدن  به در بار رئيس قبيله های در بار يان عربستان ميتواند ....و دماغ بر هم ميسايند ؛ اونجا بد نيست و

و آيا سنديکا و اتحاديه و  تشکل های کارگری در  )....  دن را به معنای سر کوبيدن تلقی ننمائيد  سر ز( تجربه خوبی باشد برای شما 
شرايط وجودی رژيم های فاشيستی و حاکميت مطلق شان بيشتر و بهتر شکل ميگيرند  ؛ يا هنگامی که رژيم بر لبه پرتگاه است ؛ و  

يشتری تن ميدهد ؟  به مبارزات طبقه کارگر هنگام و جود فاشيزم به هر خواست برابری طلبانه ای از سر اجبار به راحتی ب
کالسيک  هيتلری نگاهی بيندازيد ؛ به گرماگرم حاکميت رژيم خمينی هم چنين و مقايسه ای با آغاز حکومتش که ميگفت خدا هم  

آيا رژيم خامنه ...... حمدی نژاد را وکارگر است ؛ و همين االن ؛ که کل مردم رژيم را به چالش کشيده اند توجه نمائيد و بيانات ا
ای احمدی جون  طرفدار طبقه کارگر گرديده است ؟ دومآ ؛ در مبارزه سياسی طبقاتی ؛  انتظار دست و پا بوسی کمی مسخره به  

ل تشکل نای کارگری برای رسيدن به اهداف ولنافع طبقاتی خاصی است ؛ صد هزار دست و پا بوسی به يک ريا.... نظر ميرسد و
صاحبان !نمی ارزد ؛ تکبر از موضع قدرت برای تامين منافع طبقاتی است و دراين راستا معنا پيدا ميکند  بی غرور ترين ها

.....  سرمايه اند  اگر نباشند وذ شکست ميگردند  ؛  قضيه پسر بچه های چارده ساله نيست که بذای دختر بچه ها خودی بنمايانند
با . ی رژيم � چه بايد کرد که اين قدرت جاری  ذا با آن حاکميت  جا يگزين نمود ؟   فقط سرنگو� غرور ودست و پا را ول کنيد  

اتحاد تالمی نيرو های موجود در جامعه پيش بسوی سرنگونی رژيم خدايان ؛ بر ازاس برقراری آزادی و برابری در همه عرصه 
ه حمايت طبقه کارگر به کسی جز منافع طبقا تی خود و برای خود که ها  ؛ و ما نيازی به دست و پا بوسی نداريم ؛ و قرار نيست ک

آرزوی کارگر فقط هنگامی است که دستش به جا . عميق ترين منافع مادی و معنوی کل مردم زحمتکش ايران است ؛ جلب گردد 
 که خود تصميم گيرنده است و به هنگامی.... ئی بند نيست و برا يش تصميم ميگيرند و مثل شما رفقا به خيال بافی از سر ناچاری 

از اين فرهنگ خرده  ....آرزو را شوهر ميدهد و ميفرستد به خانه بخت .... طبقه ای برای خود تبديل  ميگردد ؛ تصميم ميگيرد 
هيچ در جه ای از  امتياز ....  11 سطر3پاراگراف  3 ص– 65..... ). ....آ.آ... آرزو ( بورژوائی و خرافه بدر آئيد    



ای جزئی امروز ، هيچ درجه ای از ريزه های باقی مانده از اين جدال جناح های  قدرت جای يک سنديکای    ه
تازه ، جای يک کميته ی کارگری ، جای يک شبکه تبادل نظر ومشورتی کارگران ، جای يک هسته کمونيستی            

 عجب      شيره را خورد و گفت شيخ ما. کارگران ، جای يک شورای محله ، جای يک کميته کارخانه را نمی گيرد 
ماهيانه صد هزار تومان اضافه حقوق  بر منکرش لعنت  ؛  مگر کسی ميتواند بگويد من به شما کارگران عزيز.... شيرين است  

ک ميدهم  برای اينکه عاشق چشم وابروی بادامی تان هستم و چون شما کارگريد  ؛ آيا مگر در جدال بين  باند های رژيم بر سر  کم
بيشتر به کارگران است يا برای غارت هر چه بيشتر آنها ؟  صحبت ما بر سر اين موضوع  است که در چه زمانی مناسب تر است 
که طبقه کارگر بر بستر کدام مسئله به پيش روی يا پس روی ؛ به حمله يا عقب نشينی و يا منتظر جمع آوری نيرو برای حمله 

ز کدام تاکتيک ها استفاده بنمايد  تا بتواند بر مبنای خواست های واقعی اش رژيم را به عقب نشينی به پردازد ؛ و ا...... بعدی و يا
وادارد ؛ چه تاکتيکی و بر مبنای کدام اولويت ها منافع کل جامعه را در نظر بگيرد  ؛ تا به بسيج هر چه بيشتر نيرو بيانجامد و با  

تشکل ها برای چيست ؟ برای پيش روی و هر چه منسجم تر نمودن طبقه کارگر .... اين نيرو ها رژيم را به عقب نشينی وادارد  و 
حا ل که امکانات از آسمان . آنچه که شما رفقا از آن بی خبريد . و توده ها حول خواستهای مشترک و بسيج نيرو بسوی سو سياليزم 

زهی بی ..... !  طبقه کارگر بايد رنج ببرد تا متشکل شود اين درست نيست! ميبارد شما خوابتان آشفته گرديده و ميفرمائيد ؛  نه  
امپر ياليستها و البی هايشان خوابشان آشفته گرديده که اوضاع قارش ميش است و شما ناراحتيد که چرا اوضاع به هم ! ..... خبری 

 3 پاراگراف3 ص– 65  .... وريخته است و توفان  در استکان چای شيرين رو ياء هايتان در مقابل آن جنبش تقريبآ هيچ است
درست است . ...  اين ها ابزار های ابراز وجود اجتماعی کارگران و دخالت آنان در حيات جامعه اند  .... 14سطر

ودرست است که بدون وجود تشکل ها نه سيستم   ؛ که تشکل ها و نهاد ها  ابزار های ابراز وجود و اسکلت هر جامعه ای هستند  
مشکل ما اين است که شما رفقا شرايط شکل گيری ..... ا دارند و نه نيرو های مبارز و سازمانها و نه جامعه ونه های اجتماعی معن

يعنی برای تو ضيح .... و قوام يافتن و قدرت گيری اين تشکل ها را فقط در شرايط  نابسامانی اجتماعی ميشناسيد و آرزو داريد 
علف خرس ؛ بيشتر آنارشيست هستيد تا کمونيست ؛ البته در رو يا وبصورتی  نا آگاهانه  ؛     

آيا اگر شرايطی مثل امروز ايران پيش بيايد و سر نگونی رژيم شتاب بگيرد برای اينکه شما از اين شتاب باز نمانيد  ؛ آيا  بايد سعی 
رفقا سر !   شما در ماشين و رانندگی  فقط دنده يک را ميشناسيد ! ه گفتن در ترمز نمودن جنبش  به نمائيد ؟ و آنهم با بد و بيرا

شير فهم شديد ؟  آآآآآآآ    ... نگونی رژيم االن در دنده سه است و ميخواهد به دنده چهار وارد شود و ما داريم به اتوبان وارد ميشويم        
زمان به سرعت در  ......  را در يک ساعت بايد پيمود ودر اين حالت سرعت تشکل يابی کارگران بايد شدت پذيرد و ره يک ساله

دريافت اين امر چندان دشوار  ....  14 سطر 3پاراگراف  3 ص– 66..... .  حال شتاب گرفتن است  شرايط را در يابيم  
قه دريافت اين امر که شرا يط طب..... نيست که طبقه ما و جنبش مادر سطح ديگری از آرايش قوای خود قرار دارد 

کارگر دراثر وجود جنايتکاران ودشمنان بشريت شيخ الشاهی و بی عرضگی و عقب ماندگی و دور از طبقه کارگر بودن  چپ  
بسيار .... سکتاريست و جدا از مردم  و در مجموع عقب ماندگی جامعه ما به هر لحاظ  در بدترين شرايط زمان خود می باشد  

رين فعالين اين انقالب و جنبش با همفکری و دستياری امپرياليستها و جنايتکاران تاريخ آسان است  ؛ بهترين فرزندان و دلسوز ت 
به جوخه های اعدام سپرده شدند بسياری از فعالين جنبش در اثر بيرون بودن از  و همين موسوی  بدست رژيم جنايتکار خمينی

سرکوب و درماندگی و ترور و زندان و آزار و .....  محيط خود از جنبش دور گشته و به ياس و سرخوردگی مبتال گرديده اند و
اذيت سيستماتيک و جلو گيری با برنامه ازمتشکل شدن در طول تمامی زمان رژيم های شيخ الشاهی و عقب ماندگی خود طبقه 

رايط و در اين زمان به اين دليل  است که در اين چنين ش .....کارگر و بسياری از مشکالتی که زبان و قلم از بيان درد عاجز است و
 ترين  خواسته ها و با پيگيری پيگير ترين طبقه حول عميق ترين و عمومیمشخص برای متشکل شدن بر مبنای منافع کل جامعه 

که همانا طبقه کارگر و فعالين کارگری  باشد  بايد اين خالء وجود فعالين جنبش را پر نمود و در اين زمان و شرايط است که جنبش 
امکان فراهم است .... و سطح خواسته ها را همه جانبه  ارتقاء می بخشد  ..... فعالين و دلسوزان خود را بسازد  وبايد بسازد    ميتواند 

 15 سطر3پاراگراف  3 ص– 67....       رفقای  قور باغه سوار زمان را دريابيم .... و هر روز اين امکان گسترش می يابد 
با يکديگرند ، طبقه ماو جنبش ماهنوز در مرحله ی گشايش و آرا يش اوليه   آن ها مشغول جنگ های نهائی ....

قور باغه سواران عزيز  آنها بر سر دريدن من وتو به جان هم افتاده اند و هر آن ميتوانند دو باره متحد .... قوای خود قراردارد 
ول هم با هم متحد بودند و مورد تآئيد  فقها بودند و هستند ؛ گردند و اگر هم متحد نگردند تفاوتی به حال طبقه کارگر ندارد ؛ آنها از ا

اگر چه جنگشان واقعی است و هم ديگر را به امپر ياليستها بر سر مسئله اتم و خاور ميانه و اسرائيل ونفوذ ديگران در منطقه و 
ميفروشند و قبآل خود را پيش .... قه نفت منطقه و نفوذ روسيه و چين در منطقه و بازار های امريکائی و ارو پائی و دراين منط

طبقه کارگر و .... در گيری ها واقعی است و اين مطلب به ساعتها و صفحات فراوانی نياز دارد و....  فروش نموده اند  
ی و پا دوستداران طبقه کارگر قورباغه سوار ما ؛ از درک حتی ذره ای از اين شرايط  ؛  بی اندازه دور و نااميد و در فکر دستبوس 

همه امپر ياليستها با تمامی قدرت و توان شب وروز ... رفقا شرايط وخيم است ... بوسی اند ؛  برايشان مهم نيست که چه پيش آيد 
مشغول سينه خيز و تزريق نوچه ها و نوادگان خود هستند  ، و اآلن است که بايد درک نمود ؛ چرا انقالبی ترين فرزندان اين سر 

           ُ                        خودتان آش شل ه قلمکاری هستيد شبيه به



رفقای قور باغه سوار  با . کار  فرا وان است و نيرو کم  ؛ شرايط را دريابيم ...... های دو دقيقه ای اعدام شدند زمين در دادگاه  
امروز در شرايط مشخص و حا ضر هر نيروئی که عليه رژيم است  ؛  نيروئی است .......احساس مسئوليت  به مسئله بنگريم    

 3ص –  67    ....... هرکس بتواند از اين نيرو استفاده بيشتر ببرد .... نی و بالقوه در جهت اهداف  طبقه کارگر و سرنگو
فرصت بدست آمده از اين جدال ها را بايد برای گسترش اين آرايش طبقاتی و تحکيم  .....  17 سطر 3پاراگراف 

اش به آنچه ميگوئيد   ای ک.....موقعيت جنبش مادر جدال های سر نوشت ساز  طبقاتی  آتی مورد استفاده قرار داد   
اوآل  آينده ای برای شما و ما در کار نيست هر چه هست در همين نسل خودمان بايد تکليف کار را يک سره کنيم ؛  ؛   اعتقاد داشتيد

؛  امروز و با همين جنبش بايد تکليفمان را با رژيم روشن آتی ؛ بی آتی  ؛در غير اين صورت فرزندان ما ؛ به ما خواهند خنديد  
با .... مائيم ؛  نسل های بعد از ما  ؛ از ما بسيار با دقت تر و روشن تر  راه خود را     می يابند  ؛  نگران آينده نباشيد لطفآ  ن

استفاده از نيرو وابتکارات و توان باالی جامعه جوان و شوريده ما و تشنه آزادی و برابری بايد ميخ را محکم کوبيد و بايد در اين  
م قدرت بدون فس  و فس  شرکت نمود بهترين موقعيت برای جنبش برابری طلبی همين زما نی است که مردم عزم جنبش با تما

 3 ص68  ......جزم نموده اند که رژيم را نخواهند و نمی خواهند ؛ از ابتکارات توده ای به بهترين و جه استفاده ببريم و
رين فرصت  ارکان خود سازمان يابی طبقاتی را ايجاد کرد و می توان و بايد درکوتاه ت.....  18 سطر 3پاراگراف 

رفقای عزيز و باز هم   بسيار عزيز ؛ کوتاه .... برای وارد شدن به مصاف های غير قابل پيش بينی  آينده آماده شد     
در آئيد و ببينيد که ترين فرصت همين االن در جلو چشمان بادامی و قشنگتان در گشت و گذار است لطفآ از آن حالت خمار چشمی ب

در محافل و همه جا بحث وگفتگو و ساختن گروه های مبارز و کميته های ارتباطی و آماده شدن برای  در گيری های بعدی و راه 
در تمامی و در چهار گوشه ايران با شد تی مافوق ..... يابی ها و تحليل ها و چگونگی استفاده از امکانات ارتباطی و ابتکارات و  

رفقا امروز ......  در جريان است و شما عزيزان هنوز اندر خم يک کوچه باريکی هستيد تا شايد يک کميته تشکيل دهيد و صوت
زمانی است که  گندم را درگندم زار بايد کاشت و گلدان های قشنگ و دکوريتان را هم داشته باشيد بد نيست ولی شهر و يا روستاو 

نان داد  ؛ دکور است و برای شب نوروز مناسب تر است  ؛ امروز در تمامی ايران طبقه کارگر حتی خانه ای را با آن نمی توان 
.... بايد  بتوا ند  در اين ساز مان يابی ها و ساز ماندهی ها شرکت فعال داشته باشد و ضرورتآ به  اين موضوع کشيده خواهد شد      

سعی کنيم نگذاريم ..... ار تا رسيدن به دريا سر باز ايستادن  ندارد  ؛مصاف ها غير قابل پيش بينی نيست بلکه اين رودخانه اين ب
و .... خود شما در هر حرکت و ابتکار توده ای مقداری همه جانبه تر به مسئله بنگريد ....  مسيرصحرای کربال را در پيش گيرد 

لقی کنيد و  در جهت  سازماندهی توده های اين توصيه دوستانه من را جدی ت.... از بی آبروئی سياسی مقداری فاصله بگيريد 
ميليونی و برای سرنگونی رژيم جنايت وخرافات  اسالمی اگر نمی توانيد کاری بکنيد دست کم مقداری  فکر و تحقيق و تعمق بد 

   .......... نيست ؛ ضرر نمی نمائيد  حد اقل به لحاظ موضع گيری سياسی  برای  آزادی و برابری  در ايران   همه با هم بکوشيم
. آرايش دادن به صفوف خود ، وظيفه ی اصلی و حياتی امروز ماست   .....  19 سطر 3 پاراگراف 3 ص– 69. 

... خود ما در سازمانها و احزاب متشکل هستيم و  ؛ شخصآ مشکل تشکل يابی  چندانی  نداريم  .... . در اين امر تعلل نکنيم  
 صفوف طبقه کارگر را در نظر داريد ؟  رفقا من چند صفحه ای را برايتان سعی نمودم     آيا  شما منظور از صفوف خود ؛  همان

در جنبش همگانی برای سرنگونی رژيم مافيای حاکم بر ايران بکوشيم و در جهت بر ...... دنبال نمايم تا فقط يک جمله بگويم 
چه خوب .... خر سر ميبينم که شما هم همين را ميخواهيد در آ.....  قراری ؛ آزادی و برابری حرکت نمائيم و تعلل روا نداريم  

پس همه گفته های من را باد هوا به پنداريد و بيائيد با هم و با همه نيرو های برابری طلب و آزادی خواه در داخل وخارج جای .... 
ر شور وانقالبی در ايران و يا در خارج  ؛  آن عزيزا نی که امروز در ميان ما نيستند را پر نمائيم و با جود نازنين فعالين جوان و پ

برای اين امر واال بکوشيم مگر ما چه ميخواهيم ؟ ارث بابابمان را ازهم طلبکار نيستيم ؛  رفقا ؛  امروز در ايران از دست دادن هر 
بايد در اين شرايط روز و حتی هر ساعت ؛  برابر است با سال ها در شرايط عادی طبقه کارگر  ومزد و حقوق بگيرانی که خود 

بياموزند و طبيعتآ  متشکل تر خواهند گرديد واين ضرورت زمان است ؛  واقعآ تعلل در اين شرايط خطا ئی است در حد جنايت در    
رژيم رفتنی است  ؛ دير و زود دارد سوخت و سوز ندارد  ؛ ..... تاريخ مار ا نخواهد بخشيد .  حق مردم وطبقه کارگر درايران 

است  جايگزين اين جنايت پيشگان است و وقت آن رسيده که تمامی مردم و طبقه کارگر شرايط شکو فائی همگانی را  آنچه مهم 
انسان موجود عجيبی است ؛ وقتی که از خود  تهی و از خود بيگانه ميشود .  جايگزين دايناسور های  جنايت کار تاريخ  نمايند  

مينشاند ؛ تا خود بر آن  نماز برد ؛ ....  بتی و يا شخصی و يا قهرمانی و يا امامی  را وبر تخت انسانيت درونی خود خدائی را و يا
به ناشا ... از پست ترين موجود و درنده ترين حيوانات و از بی ارزش ترين وسايل نيز ؛ وا می ماند و بی ارزش تر ؛ ميگردد و 

ء توحش را پشت سر ميگذارد وبه  جنايت بار ترين حرکات دست  يست ترين پديده ها و حرکات خود و ديگران را می آاليد و ماورا
همان انسان و همان جامعه انسانی ؛  واالئی و .....و آن هنگام که خود را     می يابد و برای خود می گردد ......  می يازد و

اعی به معنای اسکلت جامعه نقشی اساسی  سيستم ها و نهاد های  اجتم.... انسانيت در مقابل مقام انسانی اش هيچ  به حساب نمی آيند 
در باز سازی و حرکت و شکوفائی جامعه ا يفا مينمايند  و در نوآوری وحاکميت انسان بر سرنوشت خود و ساختن انسانهای واال ؛ 

بندگی و وقتی که انسان برای حقير ترين و کم ارزش ترين ارزشها خود را به .... به قول مارکس واالئی را پشت سر ميگذارند 
ناشايست ترين و شرر بار ترين حرکات  را از ... بردگی مقيد   می نمايد واز خود بيگانه و تهی از معنای واقعی انسانی  ميگردد 



تا گنديدگی درون خود و ناتوانی و بی پايگی معنای انسان بودن  و از خود بيخود بودن  جامعه اش را  ... خود به نمايش ميگذارد 
ارد ؛ خود را به حقارت بار ترين ها ؛ برای بی ارزش ترين ها ؛ آن چنان می آاليد که بيان از توصيف آن عاجز  به نمايش بگذ

تمامی تالش حاکمان و دشمنان بشريت و از خود بيگانگان و سيستم های ماليخوليائی مالکيت خصوصی ؛ هنگامی  در .....  ميماند 
شان ؛ به کشتن و .....و آنها برای حفظ منافع و حکومت و ......دان نشان ميدهند دفاع از منافع شخصی و حاکميت شان چنگ و دن

در مقابلشان قابل مقايسه نيست .... ديو های افسانه ای و حيوانات وحشی جنگل و ......  شکنجه و تحقير مقام انسانی روی مياورند 
و تمامی مبارزات و جنگ ها و تالش پويندگان تاريخ و ..... انسانها هنگامی  بر سرنوشت خود حاکمند که از خود بدر آيند .... 

چپ تاريخ  از ابتدای خلقت بشر تا روزی که انسان بر اين زمين خاکی و جود دارد ؛ برای  محو سيستم های نابرابر  ؛  جنگ و  
.... زل تا ابد فرصت درويشان مبارزه ادامه داشته و ادامه خواهد داشت و به قول حافظ از کران تا کران لشکر ظلم است و از ا

..... انسان موجودی زيبا پسند و دگر خواه است  به اميد نابودی سيستم های مالکيت خصوصی و مرز های مصنوعی بين انسانها و   
                                                                  

                                سرنگون باد رژيم خرافات و جنايت اسالمی در ايران  

  بر قرار باد آزادی و برابری                                                     
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