
6اط
عيه شماره  

  
 !ای مردم به ھوش باشيد

 !موسوی نه برادر شما و نه ھمراه شماست
  

شايد برای بسياری از شما که درگير نبرد خونين با دشمن ھستيد اين سخنان، سخت ناگوار آيد؛ اما چشم و گوش خود را باز
 !کنيد

  
ميرحسين موسوی در بيانيه شماره پنج خود شما را فراخواند که "بسيجی را برادر خود بدانيد" يعنی کسانی را برادر خود

بدانيد که بدن عزيرترين فرزندان تان را طی ھفته ای که گذشت با چاقو و قمه س
خی کرده اند. موسوی به شما گفت که
" سپاه و ارتش را روبروی خود ندانيد" ، يعنی کسانی را دوست خود بدانيد که بدستور خامنه ای سرکوب خيزش شما را بر

 .عھده گرفته اند و جوانان ما را در گوشه و کنار کشور به گلوله می بندند
 !جوانان ھشيار باشيد

  
موسوی مدعی شد که "پيام اصيل انق
ب اس
می" شما را به حرکت در آورده است. اين يک دروغ آشکار است. شما را

انگيزه " تغيير وضع موجود" به حرکت درآورده است و او اين را خوب می داند اما اين واقعيت را می پوشاند. تغيير وضع
 .موجود بدون سرنگونی جمھوری اس
می ممکن نيست

موسوی مدعی شد که " ميراث امام روشن ضمير" شما را به ھيجان آورده است. اين ھم يک دروغ آشکار ديگر. چگونه
ممکنست ميراث " امام روشن ضمير" که اولين حرکتش پس از رسيدن به قدرت، تيغ کشيدن به روی زنان و اجباری کردن
حجاب  و محروم کردن زنان از اوليه ترين حقوقشان بود؛ شما را به ھيجان بياورد؟ چگونه ممکنست ميراث " امام روشن

 ضمير" که برای سرکوب مردم کردستان، و خوزستان و ترکمن صحرا سپاه پاسداران گسيل داشت؛ شما را به ھيجان بياورد؟
  

 !ای دختران و پسران شجاع  به خواسته ھای واقعی موسوی دقت کنيد
  

او آمده تا بار ديگر شما را "به انق
ب اس
می آن گونه که بود و جمھوری اس
می آن گونه که بايد باشد" دعوت کند. او آمده
به شما بگويد که " با نظام مقدس جمھوری اس
می  و ساختارھای قانونی آن روبرو" نيستيد. بايد در پی اص
ح آن

 ."باشيد" اص
حی با برگشت به اصول ناب انق
ب اس
می
معنای اين اصول ناب را از پدران و مادران خود بپرسيد، از کسانی که  ھمانند امروز شما ، زخم ھزار تازيانه و ھزار خنجر

بر تن دارند؛ از کسانی که شاھد دزديدن و سربريدن يک انق
ب اصيل و مردمی بودند؛ از مادران و پدران دھھا ھزاران زندانی
سياسی بپرسيد که قتل عام شدند؛ از مادران و پدران صدھا ھزار جوان بپرسيد که برای ھيچ و پوچ فرزندانشان روانه

کشتارگاه جنگ ارتجاعی با عراق شدند؛ از مردم کرد و ترکمن و بلوچ و عرب بپرسيد که خانه و کاشانه شان به ويرانه ای
بدل شد؛ از کارگران و دھقانانی بپرسيد که فرياد عدالتخواھی شان به گلوله بسته شد، از زنانی بپرسيد که ھنوز زخم تيغ و
اسيد بر تن دارند و مقيد به حجاب اجباری اند؛ به جامعه ای نگاه کنيد که در فساد و تباھی، خرافه و جھل و تاريک انديشی
مذھبی و  اعتياد و فحشا غوطه می خورد. اينھا ھستند حاصل اين اصول ناب. اصولی که شما عليه آن شجاعانه به پاخاسته

 .ايد. اگر موسوی برگشت به اصول ناب اس
می را می خواھد بايد برود کنار دست خامنه ای بنشيند
موسوی می گويد، " بسياری از گرفتاری ھای ما از دروغ برخاسته است." اما خودش ھم دروغ می گويد. او با قول تغيير در

ميراث سی ساله جمھوی اس
می يعنی تغيير در وضعيت زنان و تضمين آزادی بيان رای ميليون ھا نفر را به سوی خود جلب
کرد. اما اکنون صحبت از ميراث امام روشن ضمير می کند. او ھم مانند احمدی نژاد با رای مردم پز می دھد. دروغگويی و

تقلبکاری در ذات اين نظام است و آن را خمينی برای ھمه ادامه دھندگان راھش به ارث گذاشته است. اين بخش اساسی آموزه
خمينی به تمامی  رھبران و گردانندگان جمھوری اس
می از خامنه ای و رفسنجانی تا موسوی و کروبی و احمدی نژاد بود.

خود موسوی در سالھای اول انق
ب نه تنھا در راس بزرگترين روزنامه دروغ پرداز تاريخ ايران " روزنامه جمھوری
اس
می" قرار داشت - روزنامه ای که  ھر ھفته تدارک سياسی برای يورش حزب هللا  و پاسداران به بخشی از مردم در

گوشه ای از کشور را می چيد - بلکه سالھا در راس دولتی قرار داشت که نوجوانان را با وعده دروغين ديدار امام زمان و
 نسبت دادن قيام60رفتن به بھشت روانه ميدانھای مين جنگ با عراق می کرد. يکی از دروغ ھای بزرگ موسوی در سال 

مسلحانه سربداران در آمل به انق
ب سفيد شاه بود. قيام سربداران برای سرنگون کردن جمھوری اس
می و نجات انق
ب
 .مردم به راه افتاد اما شکست خورد. اينھا حقايقی مستند ھست که ھمه شما بايد بدانيد

در اين روزھای سرنوشت ساز، ع
وه بر شجاعت و پيگيری در ميدان نبرد بايد ذھن خود را با حقايق سی سال گذشته مجھز
و تقويت کنيد. اين حقايق راه ما را روشن کرده و به ما قدرت بيشتری خواھد بخشيد. موسوی با موعظه ھای مذھبی اش می
خواھد ذھن جستجوگر شما را تخدير کند. اگر اين حقيقت را بدانيد که دعوای موسوی و رفسنجانی و کروبی از يک طرف با

خامنه ای واحمدی نژاد دعوای بين دو باند مافيايی قدرت و ثروت است که ھيچ ربطی به منافع شما ندارد آنوقت راه
 .رھائيبخش واقعی را يافته و جرات صعود به قله ھای رھائی را به خود خواھيد داد



اگر بدانيد که علت شرکت امثال خاتمی، کروبی و موسوی در تظاھراتھا، دفاع از منافع شما نيست بلکه در دفاع از منافعی
باندی است که از قدرت رانده شده و عميقا نگران آينده کل نظام فاشيست جمھوری اس
می است، آنوقت بھتر اھداف محدود و

روشھای  سازشکارانه شان را خواھيد فھميد و اميد را از آنھا بريده و به قدرت nيزال و ابتکارات و استعداد ھای تھی
ناشدنی خودتان تکيه خواھيد کرد. اگر دريابيد که اينان چگونه با تکيه به فداکاری شما می خواھند سھم خود را از قدرت باز
پس گيرند و مھمتر از آن با کنترل و مھار خيزش شما کل نظام را از زير ضرب مبارزات قھرمانانه شما خارج کنند؛ آنزمان

بھتر درمی يابيد که چرا موسوی شما را فرا می خواند که به "قانون اساسی جمھوری اس
می و ساختارھای آن" وفادار
باشيد و در مقابل کشتار روزمره باند احمدی نژاد کاری نکنيد و " اصل امتناع از خشونت" را بکار بگيريد. بھتر در می يابيد

که چرا بخشھايی از وزرات اط
عات – يعنی قات
ن بھترين دختران و پسران اين جامعه – در ستاد موسوی مسئوليت
 .سازماندھی انتظامات را بر عھده گرفته اند و سعی می کنند مانع از سر دادن شعارھايی چون مرگ بر خامنه ای شوند

  
 دختران و پسران جوان

 !بجنگيد! ولی با چشمانی باز و برای اھداف بزرگ بجنگيد
  

نماد موسوی شعار هللا اکبر و رنگ سبز است. بسياری از شما گمان می بريد اين نماد برای اتحاد شما ضروريست. اما اين
نماد قبل از ھر چيز نماد جامعه ای است که موسوی تحققش را به شما وعده می دھد. يعنی ھمان جمھوی اس
می با

 !اص
حاتی ناچيز اما تحکيم شده و قوی تر. خود را گول نزنيد اين است ھدف واقعی موسوی
  

آيا شما واقعا خواھان چنين جامعه ای ھستيد؟ آيا می ارزد دوباره برای احيا چنين جامعه ای اين ھمه فداکاری و از خود 
گذشتگی کنيم؟ چرا اين ھمه فداکاری و از خودگذشتگی را در خدمت اھداف بس عاليتر و بزرگتر قرار ندھيم؟ چرا برای جامعه
و آينده ای بنيادا متفاوت مبارزه نکنيم؟ جامعه ای که عاری از ستم و استثمار باشد. جامعه ای که در آن ھمگان با اشتراک و

تعاون با يکديگر کار می کنند. جامعه ای که برابری زن و مرد جزو اصول بديھی آن باشد. جامعه ای که در آن صحنه ھای
زيبا ھمکاری و ھمدلی و ھمراھی که در نبردھای مشترک امروزی مان به چشم می خورد نھادينه شود. جامعه ای که شاھد

 .خمودگی و سکون نباشد بلکه ھمواره سرزنده و شاداب و فعال باشد
آيا در ھنگامه آتش و خون و نبرد نبايد به اين قبيل موضوعات  فکر کنيم و بر سرش با يکديگر به بحث و گفتگو بپردازيم. 

درگير شدن با اين موضوعات است که به ميزان تعيين کننده ای آينده خيزش کنونی ما را تعيين می کند. اينکه بدانيم چه نوع
جامعه ای می خواھيم و چگونه بايد آنرا بدست آوريم و چه ابزارھايی برای ايجادش nزم داريم.  اينکار در گرو آن است که

افق و چشم انداز و تعھد کمونيستی در سطح گسترده ای با خشم و نبرد امروزی شما نسبت به اين حاکميت قلدر و متقلب
پيوند خورد. اين تنھا طريقی است که مانع از به ھدر رفتن ت
شھای ما در اين مقطع حساس تاريخی خواھد شد و مانع از قاتی

 .شدن صف دوستان و دشمنان ما خواھد شد
  

 !آگاھی سياسی خود را باn ببريم! و به بحث در ميان مردم وسيعا دامن زنيم
 از پيشروترين  زنان و مردان جوان ھر محله، کارخانه، دانشگاه ھسته ھای انق
بی سازمان دھيم تا

اط
عيه ھای افشاگرانه و آگاه گرانه خود را در سطح وسيع در ميان مردم پخش کنند و مردم را به فعاليتھای مبارزاتی
 !گوناگون دعوت کنند
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 !در پخش گسترده اط
عيه ھای حزب ما را ياری دھيد


