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11:46 عصر پنجشنبه، 26 آذر 1388

موج آفرينی شماره بيست و دو:

روز سبز آزادی، 22 بهمن

امسال در 22 بهمن سالروز پيروزی انقال ب اسال می را در حالی تجربه
میکنيم که جمهوری اسال می پس از 31 سال در بدترين روزهای خود
قرار دارد و دولت کودتايی حاکم، روز به روز بيش از پيش انقال ب
بزرگ ملت ايران را به سمت قهقهرا میبرد. بيست و دوم بهمن امسال
که به حق میتوان آن را «روز سبز آزادی» نامگذاری کرد، با توجه
به عوامل متعددی از جمله امکان حضور گسترده مردمی و ناتوانی
کودتاگران از سرکوب علنی در اين روز، تکرار مسير انقال ب - آزادی

و تجمع در ميدان آزادی، ناگزيری صداوسيمای کودتا از پخش مستقيم راهپيمايی و مهمتر از همه اينها اولين حضور علنی رئيس
دولت کودتا در يک جمع عمومی در تهران؛ بهترين فرصت برای عرض اندام مردم سبز تهران و شهرستانها در برابر کودتا و

برای زير سؤال بردن دوباره مشروعيت دولت است.

بيست و دوم بهمن امسال، انقال ب بزرگ مردم ايران در حالی از مرز سیسالگی خود عبور خواهد کرد که ابتدايیترين شعارها و آرمانهايش دستخوش قدرتطلبیهای
کودکانه عدهای منفعتطلب در عرصه سياست شده است و يکی از اساسیترين بنيانهای مشروعيتش به گفته رهبر فقيد انقال ب، امام خمينی، که همانا رای و نظر مردم
با لرزشی عميق مواجه است. باعث و بانی اين بحران عميق مشروعيت در پايههای نظامی که بنيانگذاران اصلیاش مردم بودند، زيادهخواهیهای صاحبان است، 
نامشروع قدرت است که بی حساب از خزانه بيتالمال خرج سياستهای خام و دروغپردازیهای ناشيانه خويش میکنند. انقال ب فصل سیسالگی خود را در حالی پشت
سر میگذارد که مدرکدزدی و تقلب در روز روشن به عادت سياستمداران بی کفايت بدل شده است و بهای جان آدمی در اين سرزمين به نازلترين سطح خود رسيده

است.

بيست و دوم بهمن 57 روزی بود که مردم ايران، استبداد حاکم را که قدرت خويش را با کودتای 28 مرداد تثبيت کرده بود به زير کشيدند و اين ده روز پس از آن بود
که رهبر انقال ب و بنيانگذار بعدی جمهوری اسال می تاکيد کرده بود که «به پشتوانه ملت» دولت تعيين میکند. اما اينک بعد از گذشت سی و يک سال از آن ايام، بيست
که يک و دوم بهمن 88 در حالی از راه میرسد که دستگاه حاکم برای مشروعيت و تداوم حيات، خود را بی نياز از رای و عقيده مردم میبيند و اين يعنی نقطهای 

حکومت در سراشيبی سقوط قرار میگيرد.

اند، بارها پيش از اين به جنبش سبز ايران با تاکيد بر استمرار راه اصيل انقال ب و تبری جستن از سياستهای ديکتاتورمابانه کسانی که امروز قدرت را به دست گرفته 
صاحبان قدرت نسبت به اين اشتباه بزرگ تاريخی هشدار داده است. يکی از اهداف اصلی و البته حداقلی جنبش سبز ايران بازگشتن به مسير اصيل انقال ب است و روز

22 بهمن امسال مهمترين برهه زمانی برای تکرار اين مطالبه مهم و ضروری است.

با برنامهريزی وسيع در دهه فجر سعی در مصادره کردن راه امام و انقال ب خواهند داشت. مردم هوشيار ايران بايد دهه فجر امسال شک  بدون  دولت کودتا و حاميانش 
و به طور خاص راهپيمايی روز 22 بهمن را امری حياتی و مهم در پيشبرد راه سبز اميد تلقی کنند و حضور در مراسم راهپيمايی امسال را در فهرست کار خود قرار
دهند. با شرکت در اين راهپيمايی و طرح شعارها و مطالبات جنبش سبز صدای اعتراضی که 25 خرداد در سراسر ايران بلند شد را بار ديگر به گوش جهانيان

میرسانيم.

دولت به عنوان رهبر واقعی انقال ب و نيز تاکيد بر نامشروع بودن  در اين راهپيمايی تاکيد بر تشابه آرمانهای اصيل انقال ب و جنبش سبز، بزرگداشت نام امام خمينی 
کودتا را در اولويت قرار خواهيم داد. 22 بهمن امسال بار ديگر با حضور سبز خود دوربينهای صداوسيمای ضدملی را همچون روز قدس در برابر پوشش جعلی
ديگر خواهد بود. از همين اکنون اخبار ناتوان میکنيم. بيست و دوم بهمن ماه جنبش سبز ايران 8 ماهه خواهد شد. اين روز برای جنبش سبز مردم ايران 25 خردادی 
تک تک ما وظيفه داريم هموطنانمان را نسبت به اهميت شرکت در راهپيمايی 22 بهمن آگاه کنيم. عدم شرکت در اين راهپيمايی اين امتياز را به کودتاگران میدهد که
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تک تک ما وظيفه داريم هموطنانمان را نسبت به اهميت شرکت در راهپيمايی 22 بهمن آگاه کنيم. عدم شرکت در اين راهپيمايی اين امتياز را به کودتاگران میدهد که
همانطور که تاکنون انقال ب را به نام خود سند زده اند و محبوبترين ياران امام را خائن خطاب کرده اند، همچنان به ماموريت خود جدیتر از قبل عمل کنند.

در بيست و دوم بهمن امسال ما سبزها به ياری خدا انقال ب را از صاحبان جعلی آن پس خواهيم گرفت و به صاحبان واقعی آن که مردمند باز خواهيم گرداند. جزئيات
بعدی مشخص کرد. اما برای اصل حرکت از هم اکنون بايد آماده باشيم. اين راهپيمايی و نحوه عمل سبزها در آن را بايد در روزهای نزديکتر و با توجه به تحوال ت 


