واقعیتهای جنبش سبز و وظایف کمىنیستها در مقابل آن
ّالؼیت ایٌظت کَ ػلیزغن ّخْد هیلیًْی هزدم در هاُِای اخیز در خیاتاًِا ّدر پشت تام ُا ّ در اهاکي ػوْهی
ّ ػلیزغن تواهی کشتَ دادًِا ،سًذاًی ّ شکٌدَ شذًِا تَ لحاظ تاال رفتي ططح آگاُی ّ شؼْر طیاطی ّ طثماتی
هزدم ،ایي خٌثش ًَ تٌِا گاهی تَ خلْ ًذاشتَ تلکَ حتی ًظثت تَ دطتاّردُای لثل اس آغاس ایي خٌثش گاهی ًیش
تَ ػمة تْدٍ اطت .در هاُِای لثل اس آغاس ایي خٌثش حذالل حزکاتی در خٌثش کارگزی ،هؼلواى ،سًاى ّ
داًشدْیاى ّخْد داشت کَ تؼذ اس آغاس خٌثش طثش ایي حزکات تمزیثا تذطت فزاهْشی طپزدٍ شذٍ اطتُ .ز چٌذ
ی ریختَ ّلی ٌُْس طذ ػظین تُْوات ّ خزافات هذُثی
تزص هزدم تا حذّد سیادی اس طزکْب ّ تزّر حکْهت
هزدم تَ ُیْال ء هذُة ّ ًظام هذُثی ٌُْس تَ لْت خْد تالیظت.
شؼارُای ایي خٌثش هٌؼکض کٌٌذٍ ُیچ یک اس خْاطتِای تاریخی ّ طثماتی هزدم ًیظت .شؼار اهلل اکثز تز طز
پشت تاهِا ّ در خیاتاًِا ُز چٌذ تاراػتزاضی داشتَ تاشذ ،تظیار ػمة هاًذٍ ،دطت ّ پاگیز ّ تَ لحاظ تاریخی
دُِا گام تَ ػمة اطت .حضْر در ًواس خوؼَ ُا ُز چٌذ تزای اػتزاض ،اگز تاّرُای هذُثی هزدم را تمْیت
ًکٌذ ،تز تاّرُای دهکزاتیک ّ طکْالر آًاى ُن ًخّاُذ افشّد .صحثت اس حواطَ آفزیٌی هزدم در ًواس خوغٍ
ُاا اگز فزیة ُویي هزدم ًثاشذ حذالل حزفی اطت پْچ ّ تی هحتْا .در ُیچ کدای دًیا هزدم تزای فزار اس
دطت یک حکْهت هذُثی ًویتْاًٌذ تا اتشارُای ُواى حکْهت کَ خُْزٍ اصلی آى تَدیذ ّ تحویك ّ تاسی تا
شؼْر ّآگاُی تاریخی ّ طثماتی آًاى ّ تزّر فکزی ّ شْک رّاًی دادى تَ اًظاًِا اطت تَ خٌگ آى حکْهت
تزًّذ .ایي اتشار تَ درد ُواى کارگشاراى راًذٍ شذٍ اس ُن اى حکْهت هیخْرد کَ تا دیزّس دطت در دطت طایز
طزاى ُویي حکْهت تَ طزکْب ّ تحویك تْدٍ ُا پزداختَ اًذ .در شؼار ُای ایي خٌثش ُیچ ًشاًی اس
آسادیخْاُی  ،ػذالت طلثی  ،اًظاى دّطتی ّ دهْکزاطی طلثی هْخْد ًیظت .اکثز شؼارُای ایي خٌثش ططحی
ّ تی هحتْا ّ در تزخی هْارد حتی اگز هذُثی ًثاشذً ،اطیًْالیظتی ّ اًحزافی ّ تظیاری اس آًاى ًیش تغایت
ارتداػی اطت.
در خارج کشْرُن ّضؼیت ایي خٌثش تِتز اس داخل ًیظت .هثلغیي ایي خٌثش یؼٌی ُواى خزیاًات طاتما دّ
خزدادی ّ ایي تار تیظت ّ دّ خزدادی هزکة اس اًْاع ّ الظام طیفِای گًْاى خوِزیخْاٍ ،تْدٍ ای ،اکثزیتی ّ
تظیاری اس خزیاًات تَ ظاُز حمْق تشزی تَ ُوزاٍ طایز کار چاق کٌٌذگاى طاتك طفارتی تا تْدخَ ُای ٌُگفت
غیثی ،پا تَ پای تواهی رطاًَ ُای تیي الوللی در کٌار خزیاًات طلطٌت طلة ّ طایزیي ُوگی پزچن دار خٌثش
طثش شذٍ اًذ ّ .اس ُوَ فاخؼَ تار تز آًکَ ایي خٌثش ػمة هاًذٍ را تا حول اًْاع پزچوِای طَ رًگ تا طوثل
شةفاشیظتی ای ایزاى تا تار هٌفی ًاطیًْالیظت ّ شْیٌظت
شیزّ خْرشیذ ّ یا تذّى آى ّ تا خْاًذى طزّد ٍ
ػظوت طلثاًَ ایزاًی ُن هشیي هیکٌٌذ  .در ایي هیاى احشاب طٌتی چپ ایزاًی ُن در خارج کشْر ُن ػوال خش
آًکَ دًثالَ رّ ایي حْادث شًْذ ّ حذ اکثز اخثار ایي خٌثش را اس رّی رطاًَ ُای دیگز کپی تزداری کٌٌذ ،کار
سیادی اًحام ًویذٌُذ  .حذ اکثز کار تزخی اس ایي احشاب حول کزدى پزچن حشتیشاى در تظاُزات طثشُا ّ
هٌؼکض کزدى اخثار آى در طایت ُایشاى تَ ًشاًَ فؼال تْدًشاى در حزکات هزدم خارج کشْر اطت.
آخز در خایی کَ هذتِا اطت کَ احوذی ًژاد هاًٌذ لیز تَ صٌذلی صذارات چظثیذٍ اطت ّ ارّپا ّ آهزیکا ّ
طایز غارتگزاى ّ دسداى تیي الوللی ُن ایشاى را تَ ػٌْاى رئیض خوِْر ایزاى پذیزفتَ اًذ خْاطتَ ُایی هاًٌذ
اطتؼفای احوذی ًژاد ّ یا تزطویت ًشٌاخٌي ّی اگز شیادی هحظْب ًشْد حذالل طادٍ لْحی اطت.
ّاها ّظیفَ ًیزُّای آسادیخْاٍ تْیژٍ طْطیالیظت ّ کوًْیظت درداخل ّ خارج اس ایزاى در ایي هیاى ایي اطت
کَ تا تواهی لْا در خِت هتحذ کزدى ّ هتشکل کزدى خْد ّ شزکت در حزکات اػتزاضی تا خْاطتِای اطاطی
ّ تاریخی هزدم حزکت کزدٍ ّ ُوَ خا خطزات ّ هحذّدیتِای خٌثش طثش را تزای هزدم تاس گْ کزدٍ ّ
خزیاًات ارتداػی ّ طاسشکار را در حذ تْاى خْد افشاء کٌٌذ ّ .ایي کاریظت کَ ػذٍ ای اس فؼالیي طیاطی چپ
اس اتتذای حزکت ایي خٌثش در اطتکِلن تحت ػٌْاى شْرای حوایت اس هثارسات آسادیخْاًَ هزدم در اطتکِلن
آغاس کزدٍ ّ تَ آى اداهَ هیذٌُذ.
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