
 مسئول نا امنی در ایران کیست؟
سکندر از آموزگار فیلسوفش ارسطو پرسید کھ من چگونھ می توانم متصرفات خویش ا

 در ممالک مغلوب بھ وی توصیھ کرد. را حفظ کنم و از طغیان مردم جلو گیرم
این پند . فرومایگان را بر سر کار آور تا برای حفظ مقام خویش بھر خفتی تن در دھند

فرومایگان در قدرت برای حفظ امتیازات . یونانی را شیخھای ایران بکار می برند
این فرومایگان در درجھ نخست در پی . خویش بھ ھر پستی و دنائتی تن در می دھند

ھرجا . ھ چیزی کھ نمی اندیشند امنیت اجتماعی و خصوصی افراد استامنیت خویشند و ب
امنیت آنھا بھ خطر می افتد امنیت عمومی را برھم می زنند و نظامی سراپا نا امن ایجاد 

 .می کنند
آنوقت با مشتی فرومایھ ناقض قانون ھرگز نمی توان در جامعھ امنیت و مصونیت ایجاد 

دولت . مجلسش مصونیت ندارند، امنیت حرف پوچی استدر جامعھ ایکھ نمایندگان . کرد
نمی تواند بھ عنوان عامل نظم ، حافظ جان مردم، حافظ سالمت مردم چاقوکش بھ 

دولتی کھ بھ بھانھ ایجاد . خیابانھا بفرستد تا با قمھ و چماق آدم بکشند و ایجاد امنیت کنند
ای دادگستری ارزشی امنیت بھ نقض حقوق فردی و اجتماعی مردم مشغول است و بر

دولت . قایل نیست خود سرمنشاء ناامنی و سرمشق ھمھ برھم زنندگان امنیت مردم است
نظم “ اوباشان“حق ندارد رجالھ را کھ تا دیروز آنھا را بکار می گرفت تا با قلع و قم 

برقرار کند مسلح کند و بگوید برای ایجاد رعب بھ میان مردم بروید و بھ سمت آنھا از 
چنین دولتی حافظ مردم نیست دشمن مردم است، از استقرار نظم تنھا . شلیک کنیدعقب 

 ٣ ادامھ در صفحھ...   .نظم چپاولگری مافیائی را می فھمد
 

         

جعل تاریخ توھین بھ فھم مردم ایران 
 است

اخیرا یک گفتگوی تلفنی توسط خانم ستاره درخشش با دکتر ناصر زرافشان از ایران و 
ِای، .او.گھدار مفسر رادیو بی بی سی در برنامھ ی تفسیر خبر از شبکھ ی ویفرخ ن

خوانندگانی کھ مایلند از متن . پیرامون موج سبز و برخی مسائل اجتماعی انجام گرفت
ولی ما قصد داریم . کامل این گفتگو اطالع پیدا کنند می توانند بھ منابع اصلی رجوع کنند

 سنجیده و حساب شده آقای فرخ نگھدار را برای ثبت در این مختصر یک دروغ بزرگ و
در تاریخ افشاء کنیم تا ایشان فکر نکنند می شود با تکرار دروغ حافظھ تاریخی جنبش 

مردم ایران مسلما خائنین بھ میھن را بھ پای میز . انقالبی مردم ایران را از بین برد
 . محاکمھ خواھند کشید

روھای انقالبی و ضد انقالبی ھستند در این گفتگو آقای فرخ نگھدار کھ معرف ھمھ نی
  :مدعی می شوند

 ٥ ادامھ در صفحھ...مردم ایران بھ دو بخش تقسیم شده بودند در بعد از انقالب، یک “
 

         

 بھ مناسبت درگذشت آیت اهللا منتظری
، زندانی ، مبارز ضد رژیم منفور سلطنتآیت اهللا منتظری، مرجع سرشناس شیعیان

 روز ،اسی سابق و از نظریھ پردازان و پایھ گذاران حکومت جمھوری اسالمیسی
 در شھر قم در حالیکھ در حصر خانگی بسر می برد و ١٣٨٨ آذر ماه سال ٢٨یکشنبھ  

مراسم . مورد تعدی و تجاوز رژیم منفور جمھوری اسالمی قرار داشت درگذشت
ھا ھزار نفر در شھر قم خاکسپاری آیت اهللا منتظری امروز دوشنبھ با حضور صد

برگزار گردید و مردم با شعارھای کوبنده، نفرت و انزجار خویش را نسبت بھ سران 
جمھوری اسالمی، بویژه سید علی خامنھ ای و محمود احمدی نژاد و بطور کلی والیت 

 .فقیھ کھ ارزشی برای انسانھا قایل نیست ابراز داشتند
ن و نظریھ پردازان نظام جمھوری اسالمی است کھ  آیت اهللا منتظری یکی از بنیان گذارا

درتدوین قانون اساسی ارتجاعی جمھوری اسالمی نقش مھمی ایفا نمود و بھ اعتراف 
 تدوین و در ،خودش اصل استبدادی والیت فقیھ در قانون اساسی توسط ایشان تعریف

 .قانون اساسی گنجانده شد
٧ ادامھ در صفحھ...نتظری را خورشیدی، مجلس خبرگان، آیت اهللا م١٣۶۴درسال 

بھ حزب طبقھ کارگر ایران بـپـیوندید

 دیای جھان متحد شویتارلپرو

 توفان
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

جنبش دمکراتیک 
مردم و دورنمای 

 سیاسی آن
 خرداد یک ٢٢روشن است کھ جنبش 

جنبش دموکراتیک و بیان خشم فروخفتھ 
مردمی کھ . سی سالھ مردم ایران بود

تجارب ھم انتخابات تقلبی گذشتھ را پشت 
تند در ھیچ انتخاباتی سر داشتند و قصد نداش

با تشویق و تبلیغ رژیم کھ . شرکت کنند
مردم را دعوت بھ شرکت در یک انتخابات 
فرمایشی و نمایشی می کرد و بھ آن چاشنی 
مناظره نامزدھا را بھ تقلید از جرج بوش و 
اوباما می زد تنور انتخابات داغ شد و رژیم 
مصمم گشت تا تنور داغ است نان خود را 

. ز مردم مشروعیت طلب کندبپزد و ا
حساب بسیاری از مردم در این انتخابات 

 . البتھ این نبود کھ بھ رژیم مشروعیت دھند
نخست اینکھ در فضای ایجاد شده آزادی 
نسبی برای تبلیغ نامزدھا بندھای سانسور 
سست شد و مطبوعات قادر شدند از این 
فضای باز نسبی برای نگارش مقاالت در 

 صالحیت نامزدھا استفاده تائید و یا رد
 سپس برای نمایش تبلیغاتی کھ ھمھ ،کنند

و انتخابات در  چیز در ایران عادی است
شرایط دموکراتیک و با تائید مردم انجام 

ابانی و دخالت آشکار کنترلھای خیمی شود 
مامورین در امور زندگی خصوصی مردم 

کاھش شرایط سرکوب و . کاھش یافت
ش رژیم کھ بھ تبلیغات مطبوعات و تال

 ٢ ادامھ در صفحھ...حمایت ظاھری
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[Text eingeben]

 ...جنبش دموکراتیک مردم و
مردم برای بده بستانھای جھانی و زورآزمائی 
در عرصھ بین المللی بھ آن نیاز داشت و 
فتواھای مراجع تقلید برای شرکت وسیع مردم 
در این انتخابات کھ رژیم آنرا بیان مشروعیت 
خویش می دید بھ آنجا منجر شد کھ مردمی کھ 

ابات تمایلی بھ شرکت تا چند ھفتھ قبل از انتخ
در آن نداشتند و این خود موجب نگرانی رژیم 
شده بود احساس کردند کھ می توانند از این 
فضای نسبتا باز سیاسی برای بیان خواستھای 
ابتدائی خویش کھ در اساس در چارچوب رژیم 

شرکت در . قابل تحقق بود بھره بجویند
ک انتخابات برای بسیاری از مردم استفاده از ی

امکان کوچک بود تا از قرار گرفتن موسوی و 
کروبی در مقابل احمدی نژاد برای استفاده از 
یک مصاف سیاسی با رژیم جمھوری سرمایھ 

مردم بیھوده امید . داری اسالمی استفاده برند
این . داشتند کھ وضع بھتر از آن شود کھ ھست

امید بیھوده طبیعتا تجسم یاسی بود کھ سراپای 
بحث و جدل جناحھای . فراگرفتھ بودجامعھ را 

حاکمیت کھ دست یکدیگر را در دزدی و 
دروغگوئی صریحا رو می کردند مردم را در 
دانستینیھای خویش تقویت کرد و کینھ آنھا را 
نسبت بھ رژیم افزایش داد و محق بودن خویش 
را در زدودن یک دولت دروغگو خرافھ 

 کھ مردم می رفتند. پرست و ریاکار نشان داد
آزموده را بار دیگر بیآموزند و جریانھای 
سیاسی ای بودند کھ مردم را در این انحراف و 
دست اندازی بھ امیدھای واھی تقویت می 

در کنار . کردند و سرشان را شیره می مالیدند
این خواست درونی مردم بخشی از جناح 
دوراندیش حاکمیت بھ رھبری رفسنجانی می 

ای پیشبرد مقاصد خواست از نیروی مردم بر
خود در حکومت و گرفتن امتیازات بیشتر و یا 
تغییرات ضروری کھ نقش آتش نشان انقالب 

مافیای قدرت بنا بر . را داشتھ باشد استفاده کند
مصالح خویش زیر بار این تغییرات نمی رفت 

. و این آغاز بحران فعلی بود. و نمی رود
ت باالئی ھا نمی توانستند بھ وضع سابق حکوم

کنند و باید سرکوب را تشدید کرده صفوف 
خویش را تصفیھ می کردند و پائینیھا نمی 
خواستند بھ سرکوب تن در دھند و دیکتاتوری 
را بپذیرند ولی قادر نیز نبودند با تکیھ بر یک 
رھبری و برنامھ درست و انقالبی و یک 

 باالئی ھا را از قدرت ،جنبش وسیع اجتماعی
 بھ صورت پات در می وضعیت. بھ زیر آورند

جنبش در حالیکھ ادامھ دارد در جای خود . آمد
 .  ایستاده است و بدور خویش می چرخد

رھبران موسوم بھ اصالح طلب با ھمین 
، انگیزه حفظ نظام و مانع شدن از اینکھ انگیزه

یک جناح مافیائی متشکل از پاره ای تجار 
، سپاه پاسداران کھ یک بازار در حکومت

، نظامی است و ، سیاسیقتصادیمجتمع ا
بروکراتھای اسالمی در حکومت در طی این 

ھمراه با بخشی از روحانیت ارتجاعی ، دوره
قدرت را برای ھمیشھ قبضھ کنند و کشور را 

بھ بن بست بکشانند و منافع بخش دیگر از 
امنیتی -حاکمیت را با انجام یک کودتای نظامی

 آنھا از خواست.  بھ میدان آمدند،تامین نکنند
مبارزه مردم تنھا استفاده از یک عامل فشار 

 .بود نھ کمتر و نھ بیشتر
وقتی نمایش انتخاباتی در تائید مشروعیت 

 خامنھ ای پرده ھا را پائین ،رژیم بھ پایان رسید
تماشاچیان بھ ! کشید و گفت نمایش تمام شد

ما بھ اھدافمان !. خانھ ھای خود برگردند
ر سیاست داخلی رسیدیم و حال با دست پ

سرکوب و مصالحھ در عرصھ جھانی را بھ 
دیگر بھ نیروی مردم نیازی . انجام می رسانیم

نداریم و اپوزیسیون اصالح طلب نیز برود 
 . کشکش را بسابد

این نوع برخورد طبیعتا با واقعیت حضور 
مردم در خیابانھا کھ بھ نتایج مسخره و توھین 

 حاضر آمیز تناسب آراء اعتراض داشتند و
احمدی -نبودند این تحقیرو توھین خامنھ ای

 “تماشاچی ھا“. نژاد را بپذیرند تناقض داشت
حاضر نبودند بھ خانھ ھای خود بروند زیرا 

، آنھا بازیگر آنھا خود را تماشاچی نمی دانستند
 .صحنھ بودند

جنبش دموکراتیک مردم کھ با خواستھای 
، قابل تحقق برای ھر رژیم ، بی خطرمنطقی

، بھ صورت مسالمت بردست و متکی بخودز
یز بھ میدان آمده بود با دیواری از مقاومت و مآ

خشنوت بربرمنشانھ و گفتارغیر منطقی و 
 خشم سی سالھ مردم .توھین آمیز روبرو شد

اکنون لبریز شد و در درجھ اول اقشار 
روشنفکر و طبقات متوسط جامعھ را در بر 

 پیشھ شرکت پراکنده کارگران و یا. گرفت
وران بروشنی نشان می داد کھ این جنبش 
نتوانستھ بیک جنبش سراسری اجتماعی کھ 
ھمھ اقشار اجتماعی را و بویژه کوخ نشینان را 

حتی در شعارھای . در برگیرد تبدیل شود
جنبش نیز شما با خواستھائی برای بھبود 
شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان روبرو 

این .   نشده ایدنمی شدید و تا بھ امروز ھم
جنبش در سطح ھمان خواستھای دموکراتیک 
سی سالھ خویش باقی مانده است و تا زمانیکھ 
پایھ ھای مادی اجتماعی الزم را در طبقھ 
کارگر نیابد بھ صورت ناپیگیر و ناموفق باقی 

 . خواھد می ماند
این جنبش اھداف سیاسی و دورنمای اجتماعی 

نگونی رژیم نمی داند کھ بعد از سر. ندارد
جمھوری سرمایھ داری اسالمی چھ ساختار 

دلیل آن بیشتر . اجتماعی باید جایگزین آن شود
آن است کھ احزاب انقالبی و مترقی در ایران 
سرکوب شده اند و آنھا بھ عنوان رھبران 
حرکتھای اجتماعی حضور ندارند تا با ارائھ 
برنامھ و اساسنامھ خطوط کلی نظامی را کھ 

. یران بعدا بر سر کار آید ترسیم کنندباید در ا
سرکوب . این کمبود بشدت خود نمائی می کند

احزاب و وجود سانسور و کشتار مخالفین 
. سیاسی این خالء سیاسی را ایجاد کرده است

تازه اگر این احزاب نیز حضور داشتند ھنوز 

نیز بھ مفھوم آن نبود کھ مردم برنامھ آنھا را 
ن روندی بھ این سرعت چنی. حتما می پذیرفتند
، تجربھ و زمان  بھ فعالیت،پیموده نمی شود

 .نیاز دارد
اصالح طلبان حکومتی نیز برنامھ روشنی 

آنھا می خواستند در چارچوب رژیم بھ . ندارند
تغییرات دست پیدا کنند کھ بھ اعتراف خودشان 

ولی نظامی کھ اعتماد . نظام را نجات دھند
بھ شدت از مردم بخود را از دست داده است و 

می ترسد و ھر تغییری را مترادف با مرگ 
 با قدرت و وحشیگری ،خود ارزیابی می کند

این . از پیدایش ھر منفذ تنفس جلو می گیرد
نظام نمی تواند از فرصتھای تاریخی استفاده 

این است کھ . کند و نبض زمان را درک کند
اشتباھی را با اشتباه دیگر پاسخ می دھد و فکر 

کند اقداماتش برای نجات خویش نوبرانھ می 
است و این اقدامات نوبرانھ فقط بھ عقل آنھا 
رسیده است و سایر دیکتاتورھای جھان و 
آدمخواران از این اقدامات در سابق استفاده 

رژیم با این سیاست . نکرده و سود نبرده اند
. کور کردن خود فقط خود را تسکین می دھد

شکست خورده است و این اقدامات ھمھ و ھمھ 
تنھا یک مسئلھ زمانی است کھ این رژیم چھ 

سرنوشت دیکتاتوری . موقع سرنگون شود
مذھبی در ایران از سرنوشت شاه و پینوشھ و 

با این تفاوت کھ . ویدال و سوھارتو جدا نیست
آنھا پشتوانھ باندھای جنایتکار جھانی را داشتند 
و زندگی خویش را نجات دادند آخوندھای 

 . ران جائی برای فرار ندارندای
مقاومت مافیای قدرت در مقابل خواستھای 
حداقل اصالح طلبان و تودھنی زدن بھ آنھا این 

مردم نیز دیدند . رھبران را بھ بن بست کشاند
کھ خواستھای ابتدائی آنھا توسط این رژیم نمی 

رای مرا پس “آنھا با شعار . تواند تحقق یابد
و رھبر گفت ما رای کسی بھ خیابان آمدند “ بده

را کھ پس نمی دھیم سھل است جوابتان را نیز 
با گلولھ می دھیم زیرا ما نماینده خدائیم و شما 
مردمان بی ارزش نمی توانید روی حرف خدا 

 حال مردم در مقابل دو راه قرار .حرف بزنید
می گیرند یا باید بھ حرف رھبر گوش دھند و 

 را سرنگون بھ خانھ روند و یا بروند رھبر
کنند و رھبری دیگر بر مسند حکومت بنشانند 
کھ حرف مردم را گوش دھد و بگوید کھ قوای 

این آن بن . مملکت از مردم ناشی می شود
بستی است کھ رھبران اصالح طلب کھ می 
خواھند در چارچوب رژیم بمانند و جنبش 
مردم کھ خواھان پس گرفتن رای بود با آن 

حات در چارچوب تغییر و اصال. روبروست
ھر رژیمی مشروط بھ آن است کھ رژیم 
حاضر باشد بھ اصالحات تن در دھد و 

یک دستگاه مافیائی کھ . ضرورت آنرا بپذیرد
می داند پذیرش ھر اصالحاتی بھ مفھوم حساب 
و کتاب و قطع سودھای کالن و غارت اموال 
مردم است ھرگز بھ اصالحات تن در نمی دھد 

کند کھ دستگاه مافیائی و ھمان کاری را می 
٣ ادامھ در صفحھ...سرمایھ داری انحصاری

ایرانسرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی 
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...جنبش دموکراتیک مردم و
و جنبش “ رھبران“حال این .  کنونی می کند

مردم است کھ باید نصمیم بگیرد چھ کاری می 
 نھ رھبران و نھ مردم برای این .خواھد بکند

آنھا . مرحلھ از مبارزه آمادگی نداشتھ و ندارند
شن سیاسی ندارند و نمی دانند برای چھ افق رو

این . بھ خیابان می آیند و آخرش چھ می شود
سردرگمی بیان خشم و نارضائی آنھا خواھد 

. بود ولی راه حلی در شعارھای آنھا نیست
شعار مرگ بر دیکتاتور را می شود داد و 
تکرار کرد ولی دیکتاتور با این شعار 

تور شعار مرگ بردیکتا. سرنگون نمی شود
برای رژیمی کھ آبرو ندارد و فاجعھ کھریزک 
جای پاکی بر چھره اش باقی نگذارده است بھ 

تنھا راھی کھ باقی می . آنھا گزندی نمی رساند
ماند سرنگونی رژیم جمھوری سرمایھ داری 
اسالمی است کھ می تواند راه گشای این بن 

ولی سرنگونی یک رژیم و کسب . بست باشد
کی بر یک جنبش عمیق قدرت سیاسی بایدمت

اجتماعی باشد و نھ یک جنبش دموکراتیک با 
ھمھ نیروھا باید برای . ترکیب غیرکارگری

برچیدن نظام جمھوری سرمایھ داری اسالمی 
این شعار راه گشا ھنوز جای . بسیج شوند

آنھا . خویش را در میان مردم باز نکرده است
ھنوز متوجھ نیستند کھ با شعارھای کنونی 

می توانند گزندی واقعی بھ نظام وارد خویش ن
ولی قبول شعار سرنگونی رژیم نیز . کنند

ھنوز حالل مشکالت نیست زیرا جنبش 
اجتماعی کھ بوجود می آید و رھبر می شود 

، باید بداند کھ دورنمای این سرنگونی چیست
حزب ما از سرنگونی رژیم سرمایھ داری 

، ملی مذھبی جمھوری اسالمی حمایت میکند
 با سرنگونی مخالفند و می خواھند تغییرات ھا

در چارچوب رژیم حاکم صورت گیرد و شاید 
در این سیاست از حمایت برخی محافل جھانی 

سلطنت . امپریالیستی نیز برخوردار باشند
طلبان و محافلی در میان امپریالیستھا و 
صھیونیستھا نیز خواھان سرنگونی رژیم 

ند تا ایران جمھوری سرمایھ داری اسالمی ھست
 بدل کنند و نوکر نیمھ مستعمرهرا مجددا بھ 

سر سپرده خویش را بھ ژاندارم منطقھ بدل 
در اینجاست کھ مسئلھ خط مشی و . نمایند

. دورنمای جنبش اھمیت دو چندان پیدا می کند
آنچھ مھم بنظر می رسد آنستکھ مظھر 

 بدل می ھمبستگی طبقاتی، بھ ھمبستگی ملی
 .گردد

قدرت از ھمان روز نخست کار حاکمیت در 
را یکسره کرد و با خط کشی روشن ھمھ را 

یا با . در مقابل این تصمیم قطعی قرار داد
.  راه دیگری نیست،رژیم و یا بر ضد رژیم

خامنھ ای با منطق خود بدرستی بھ رھبران 
اصالح طلب می گوید کھ بھ خانھ ھای خود 

وی می گوید کھ شما بھ انتخابات . برگردید
، عترض بودید کھ اعتراض شما برحق نبودم

تقلب شده در انتخابات شما می گفتید کھ 
، شما می رسیدگی کردیم تقلبی در کار نبود

گوئید کھ ھوادار نظامید کھ آنوقت من بھ 

عنوان ولی فقیھ بھ شما می گویم کھ بھ خانھ 
ولی . ھای خود روید و غائلھ را خاتمھ دھید

، ھ را نمی پذیریداگر شما این تصمیم ولی فقی
، پس ولی فقیھ و قانون اساسی را نمی پذیرید

من از . پس منطقا می خواھید با نظام در بیفتید
شما می پرسم شما حاال با چھ نیتی تظاھرات 
می گذارید و بھ چھ خواستی می خواھید 
برسید؟ ھدفتان از ادامھ نمایشات چیست؟ آیا 

 میآیا  می خواھید قدرت سیاسی را بگیرید؟
 آیا این نمایشات خواھید نظام را سرنگون کنید؟

باید تا سرنگونی رژیم جمھوری سرمایھ داری 
اسالمی ادامھ داشتھ باشد؟ پس در این صورت 

بال تکلیفی شما از کجا . محارب با خدا ھستید
ناشی می شود؟ یا مردم را بھ خانھ ھای خود 

این سیاست . بفرستید یا آماده شھادت باشید
کمھ اپوزیسیون را کھ آمادگی مبارزه دستگاه حا

در این عرصھ را نداشت و تا اینجا را نخوانده 
، ، اپوزیسیونی کھ برنامھ نداشتبود

اپوزیسیونی کھ برای سرنگونی رژیم 
جمھوری سرمایھ داری اسالمی اقشار 

 ،اجتماعی مربوطھ را بسیج و جلب نکرده بود
اپوزیسیونی کھ فقط سوار یک جنبش 

 خشم و عادالنھ شد کھ برای خودجوش و پر
سوار شدن بر آن ھمھ ارتجاع داخلی و جھانی 

، اپوزیسیونی نیز فعال بوده وفعال خواھند ماند
، در این مبارزه نداشتکھ افق روشن سیاسی 

 فرجام کار را نمی دانست و کھ اپوزیسیونی
برای تحول و تکامل جنبش و بسیج پایھ ھای 

ی بھ مغزش  اندیشھ ا،اجتماعی خواستھای آن
خطور نداده بود و خودش نیز غافلگیر عکس 
العمل حاکمیت از سوئی و آمادگی مردم  برای 

  بھ بن بست ،پیشرفت از سوی دیگر شده بود
 . کشانید

 
، پا در میانی رضائی تغییر مواضع رفسنجانی

برای جلب میر حسین موسوی و آشتی دادن 
، تھدید بھ قتل وی با احمدی نژاد و خامنھ ای

پاره ای از ، دستگیری رھبران اصالح طلب
، تیراندازی بھ کروبی ھمھ و ھمھ در جھت آنھا

 تعیین تکلیف صورت می سیاست رھبری و
این رھبران کھ حال کارشان بھ بن بست . گیرد

کشیده است و شاھد جلو زدن جنبش از آنھا 
ھستند باید تصمیم بگیرند کھ در کدام طرف 

 . قرار می گیرند
 

گرچھ ش دموکراتیکی کھ بوجود آمده ولی جنب
ھرگز خاموش نخواھد شد و عمیقتر می شود و 
بھ لزوم پیوند با طبقھ کارگر در اثر فعالیت 
کمونیستھا پی خواھد برد ولی دراین مرحلھ 
ھنوزتوازن قوای طبقاتی و آرایش نیروھای 
اجتماعی بویژه طبقھ کارگر در سطحی تکامل 

سرنگونی رژیم نیافتھ بوده و قادر نیست با 
جمھوری سرمایھ داری اسالمی بھ خواستھای 

طبیعتا تاثیرات این .  دمکراتیکش دست یابد
جنبش کھ فعال در جای خود پر خروش ایستاده 
 و بدور خویش می چرخد در جامعھ باقی

 ١٣٨٨ خرداد ٢٢ایران بعد از . خواھد ماند

ھر اعتراضی می . ایران قبل از آن نخواھد بود
ھر نالھ ای می تواند . روش بدل شودتواند بھ خ
ھر تعدی و تجاوز مامورین رژیم . فریاد شود

، ھر تعرض آنھا در مجامع عمومی و خیابانھا
 وقتی مردم .می تواند بھ درگیری منجر شود

تصمیم گرفتند از جان خود برای کسب حقوق 
دموکراتیک مایھ بگذارند مامورین سرکوب 

ند گذشتھ رفتار قادر نخواھند بود بی محابا مان
شکست جنبش نیز مادر پیروزی است و . کنند

 . دست آوردھای خویش را دارد
جنبش دمکراتیک مردم کشورما امروز بھ 
مرحلھ ای رسیده است کھ برای بھ عقب 
نشاندن رژیم و نیروھای سرکوبگرش و برای 
خیز بعدی بھ حمایت روشن و مستقیم طبقھ 

 سرمایھ اخطار بھ رژیم. کارگر نیازمند است
داری و آدمکش و سرانجام فرمان ایست بھ 
تولید و آغاز اعتصاب سیاسی عمومی ناقوس 

تنھا . مرگ رژیم را بھ صدا درخواھد آورد
دراین شرایط است کھ جنبش دمکراتیک مردم 
درپیوند با کارگران و سایر زحمتکشان تعرض 
نوینی را برای تعیین تکلیف نھائی با رژیم  

ما کمونیستھا و انقالبیون . آغاز خواھد کرد
نمی توانیم تنھا نظاره گر این اوضاع باشیم و 
درانتظار یک جنبش خالص و بی عیب و 
نقص، فقط بھ نکات ضعف آن بپردازیم و بھ 

شرکت . مفسربی بدیل این جنبش بدل گردیم
درجنبش قھرمانانھ مردم، طرح دورنمای 
سیاسی جنبش، چگونگی راه برون رفت ازاین 

افشای نیروھای سازشکار و دشمنان بحران، 
انقالب، موضوع سرنگونی  تمامیت رژیم 
سرمایھ داری اسالمی وکسب قدرت سیاسی 
جھت استقرار نظام نوین سوسیالیستی، مسائل 
حیاتی ھستند کھ باید طرح شوند و برایشان 

تبلیغ ضرورت تاریخی . ھدفمند پیکارکرد
ن حزب واحد لنینی  طبقھ کارگر و پیوستن بھ آ

و آماده شدن برای روز قطعی جدال وظیفھ 
تعطیل نشدنی حزب ما و ھمھ رھروان طبقھ 

تنھا با این دورنماست  کھ می . کارگر است
توان بھ آینده این جنبش خوشبین بود و بھ 

دورنمائی جزاین . پیروزی نھائی  نائل آمد
 . فرجامی جز تکرار شکست نخواھد بود

 
**** 

 
...مسول نا امنی 

مھ ھا نوشتند کھ موضوع تجاوز بھ یک روزنا
زن در قیام دشت تھران بھ صحن مجلس کشیده 

ماجرا از این قرار بوده کھ شش مرد در . شد
 آبان بھ یک زن 13روز روشن در روز 

 آبان روزی بوده ١٣روز . تجاوز می کنند
است کھ رژیم جمھوری اسالمی عوامل 
چاقوکش خود را برای ایجاد رعب و وحشت و 

وب مبارزات دموکراتیک مردم ما بھ سرک
این رژیم فقط در فکر . خیابان آورده بوده است

امنیت دستگاه آخوندھای خودی است و با 
٤ ادامھ در صفحھ...قشونھای قمھ کش و 

   جنایت علیھ بشریت است،کشتار مردم ایران
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...مسول نا امنی 
الت، مبارزین را سرکوب می کند وگرنھ مردم 
عادی مورد تعدی و تجاوز قرار می گیرند و 

قربانی تجاوز . دادشان برسدکسی نیست کھ ب
کھ زن خانھ داری است تعریف می کند چگونھ 
یک راننده کامیون وی را متوقف کرده و با 
تھدید با چاقو بداخل ماشین کشیده و سر راه 
نیز دوستانش را سوار کرده و چھار نفری باین 

در ھنگام . قربانی بیچاره تجاوز کرده اند
ھ در حال رانندگان دو ماشین نیز ک“تجاوز 

عبور از جاده بودند متوقف شدند و با معرفی 
مامور قصد داشتند از چھار  خود بھ عنوان

جوان متجاوز اخاذی کنند کھ بعد از چند دقیقھ 
آنان نیز بھ چھار نفر دیگر پیوستند و مرا 

 .“مورد تجاوز قرار دادند
تجاوز بھ زور و آدمربائی در نظام جمھوری 

عات می نویسند کھ مطبو. اسالمی جدید نیست
تجاوز بھ زنان و کودکان بسیار رایج است و 
اخالق اسالمی باعث می شود کھ این اخبار را 

صورت مسئلھ را پاک کنند تا . سانسور کنند
رژیم جمھوری . انکار واقعیت آسان باشد

اسالمی کھ می خواست جامعھ ای اسالمی با 
 ،اخالق اسالمی و عدالت دوران علی بسازد

، ، بی فرھنگیا بھ منجالب بی قانونیجامعھ ر
گردانندگان امور . فقدان امنیت سقوط داده است

فکر می کنند ھر چھ بیشتر دروغ بگویند و 
 بسازند می “حقایق“کتمان کنند و از اکاذیب 

توانند بھ نفی  واقعیت این آسیبھای اجتماعی 
 . موفق شوند

رژیم جمھوری اسالمی پس از گزینش 
اتی از طریق شورای نگھبان نامزدھای انتخاب

کھ امری ضد دموکراتیک و تقلبی بود حتی در 
نتیجھ انتخابات تقلبی خود نیز از روی 
استیصال دست برد و یک دروغ را با دروغ 

اعتراض مردم کھ آغاز شد . بزرگتر پوشانید
، اوباش و چاقوکشان ، پاسدارمامورین بسیج

اسالمی بھ میدان آمدند و کسانیکھ حتی بھ 
عتراف رژیم باید حافظ جان و ناموس مردم ا

باشند دختران جوان را بھ اسارت گرفتند و در 
بیغولھای رسمی رژیم جمھوری اسالمی 
دستجمعی بھ آنھا تجاوز کرده و اجساد آنھا را 

مامورین امنیتی این رژیم بھ پسران . سوزاندند
جوان فقط برای اینکھ بھ قول خودشان 

زندانھای رژیم در “ شان را کم کنندیرو“
تجاوز کردند و حال و آینده آنھا را متالشی 

 این گرازھای وحشی کھ ھمھ ریش .نمودند
اسالمی دارند و پیرو ولی فقیھ اند از یاران 

. نظام و ارکان سرکوب آنھا محسوب می شوند
وقتی در زندانی بیک اسیر تجاوز می کنند، 

. چھ نامی می شود بر این عمل وحشیانھ نھاد
فتار زشت یادآور دوران کثیف و تفتیش این ر

. عقاید قرون وسطائی کلیسای کاتولیک است
این اعمال ضد بشری کار دو ماموری نیست 
کھ بطور اتفاقی از محل حادثھ رد شدند و در 
تجاوز بھ قربانی خویش ھمراه با چھار نفر 

این اقدامات کار نظام . دیگر شرکت کرده اند

 . رداتفاقی نیست سیستم دا. است
در ھمین رژیم است کھ مشتی از لباس 

روز روشن راه می “ خودسر“شخصیھای 
 مختاری و “قتلھای درمانی“افتند و با سیاست 

پوینده و چندین نفر دیگر را ربوده و سر بھ 
در ھمین رژیم است کھ روز . نیست می کنند

روشن بھ خانھ داریوش فروھر حملھ می برند 
فرار می کنند خودش و زنش را سر میبرند و 

و دست قانون نیز توانائی آنرا ندارد کھ 
مسئولین این جنایات را بھ پای میزمحاکمھ 

، ، برعکس معترضین بھ این جنایاتبکشاند
وکالی مدافع و خانواده آنھا مورد تعدی و 

در ھمین رژیم است کھ مردم بی . تجاوزند
قانونی و ارتکاب جرم جنائی را بھ چشم می 

 کھ مرتکبین راست راست راه بینند و ناظرند
می روند و سرمشق ناامنی و تجاوز بھ غیر 

رژیم این جانواران را از بدو . در جامعھ اند
 .تاسیس خویش پرورش داده است

در ھمین رژیم است کھ بھ کمک ایادی سازمان 
فدائیان اکثریت و حزب توده ھزاران نفر را 
در اوایل انقالب بدون سند و مدرک و بدون 

اب بھ جرمی تنھا بخاطر اینکھ کمونیست ارتک
بودند بھ قتل رساندند و سپس ھمین شتر در 

 .در خانھ سایرین خوابید١٣٦٧سال 
در ھمین رژیم بود کھ چماقداران آنھا راه 
افتادند و مردم عادی را بدون اجازه دادستان و 
اعالم جرم و بدون توجھ بھ رویھ سنتی قضائی 

ردن کلفتی بھ تنھا با قلدری و خودسری و گ
مورد ضرب و جرح “ اراذل و اوباش“عنوان 

 امنیتقرار داده و بھ قول خودشان در شھر 
نیروھای انتظامی تنھا .  برقرار کردنداجتماعی

شاھد این ماجرا بودند و دست از پا خطا نمی 
 .کردند

فقدان امنیت در ماھیت رژیم جمھوری اسالمی 
خیل نظام ملوک الطوایفی مذھب شیعھ و . است

ھا کھ ھر کدام چماقدار و زندان هللا آیت ا
خود را دارند و بھ زیر بار خصوصی 

 ھستھ ناامنی تصمیمات قوه قضائیھ نمی روند
را در درون خود دارد وگرنھ چھ معنی دارد 
کھ جمھوری اسالمی ایران یعنی یک دولت 

و یا “ سیا“تمام رسمی مانند مامورین 
خفی کند و زندانھای مآدمربائی “ موساد“

داشتھ باشد کھ ارگانھای متعدد سرکوب از آنھا 
 دارد کھ ھر وگرنھ چھ معنی. خبر نداشتھ باشند

کدام از ارگانھای سرکوب نیروھای خصوصی 
درست مانند . سرکوب خود را داشتھ باشند

آمریکا کھ شرکتھای خصوصی را مامور 
وگرنھ چھ معنی . کشتار مردم عراق می کند

ئیھ نداند کھ این زندانھا دارد کھ رئیس قوه قضا
در کجا قرار دارند و بدست چھ کسانی اداره 

در کجای دنیا وقتی فردی مفقود می . می شوند
شود این خانواده شخص مفقود ھستند کھ باید 
جستجو کنند تا خویشاوند مفقود خود را بیابند و 

، از این زندان بھ آن زندان مراجعھ یا نیابند
بداند و نخواھد کھ بگوید کنند و کسی نداند و یا 

 در دنیای .مفقودشدگان در کجا بسر می برند

 نھ در نزد وحوش وقتی یکی از افراد متمدن
خانواده شما مفقود می شود بھ نزدیکترین 

د داده و وکالنتری محل مراجعھ کرده آگھی مفق
 این کالنتری و نیروھای .طلب کمک می کنید

فقود را انتظامی ھستند کھ باید رد پای فرد م
پیدا کرده مرده و یا زنده وی را بھ خانواده اش 

دستگاه . تحویل دھند و مسئلھ را پیگیری کنند
انتظامی از مالیات مردم حقوق می گیرد تا 

ولی در ایران دستگاه . امنیت آنھا را تامین کند
دنبال کار شما نمی . انتظامی ھیچ کاره است

است اساسا اینکھ یک انسانی مفقود شده . رود
برایش مھم نیست زیرا آمار مفقودشدگان بسیار 
باالست و خود نیروھای انتظامی ھم نمی دانند 
کھ این مفقود شده سرش بوی قرمھ سبزی می 

آنھا نیز می ترسند اگر پیگیری کنند . داده یا نھ
دستگاه حکومتی در ایران . امنیتشان بخطر افتد

در ھمھ جای دنیا . بھ فکر امنیت مردم نیست
ولت باید امنیت فردی و اجتماعی اتباع خود و د

بطور کلی مردم ساکن کشورش را در مقابل 
وگرنھ دولت مفھوم . انواع تعرض تامین کند

در ھمھ دنیا افراد در برابر قانون حقوق . ندارد
مساوی دارند نمی شود دو یا سھ نوع دستگاه 
قضائیھ علم کرد کھ ھرکدام زندانھای و 

تھ باشند و آنگاه نام یکی را موازین خود را داش
، نام دیگری را دستگاه دادگاه ویژه روحانیت

قضائیھ و سپس نام سومی را دادگاه انقالب 
 این گونھ شیوه برخورد بھ امنیت فردی .گذارد

و اجتماعی و سنجش با مالکھای متضاد و 
گوناگون از عمق فاجعھ و خودسری خبر می 

ت و دھد کھ جامعھ بر شالوده فقدان امنی
، قصاص و خونخواھی. ھردمبیلی استوار است

، و اختالفات شخصی و انتقامجوئی روکم کنی
جای ضوابط قانونی را کھ نسبت بھ افراد باید 

روحانیت قانون . یکسان عمل کند گرفتھ است
بیان موازینی کھ ، برای را نھ برای حفظ نظم

بر اساس آن زندگی مشترک انسانھا در یک 
کل و سامان بگیرد بلکھ واحد جغرافیائی ش

. قانون را برای زیر پا گذاشتن خلق کرده است
خودش کھ تابع قانون نیست سھل است 

. مامورینش نیز قانون را رعایت نمی کنند
گویا قانون را فقط برای دیگران تصویب کرده 

ولی چھ خوب می بود کھ اگر کسی . اند
رعایت قانون را می کرد برایش پرونده نمی 

لی رژیم جمھوری اسالمی آن متولی ساختند و
. است کھ احترام امامزاده را نگاه نمی دارد

حتی مقیدین بھ قانون نیز تحت تقیب قرار می 
در ایران تنھا یک قانون حکومت می . گیرند

آنھا . قانون حفظ منافع روحانیت در قدرت. کند
برای منافع خود از ھیچ نقض قانون و موازین 

آنھا مدعی . ردان نیستندانسانی و جنایتی رویگ
می شوند کھ مشروعیت خویش را از آسمان 
می گیرند و دستورات از باال صادر می شود و 
باین ترتیب از خودشان سلب مسئولیت می کنند 
و در عین حال دست ھیچ بنی بشری نیز بھ 
آسمان نمی رسد تا گریبان مسئول نابسامانی را 

٥ ادامھ در صفحھ... .      بگیرد

 ھ و اعدام از ماھیت رژیم جمھوری اسالمی بر می خیزد زندان و شکنج
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[Text eingeben]

...ل نا امنی مسو
در این رژیم در ھمان بدو انقالب بھ دختران 
باکره تجاوز می کردند و سپس آنھا را اعدام 
می نمودند گویا کھ دختر باکره را نمی توان از 

در ھمین رژیم بود کھ . نظر شرعی اعدام کرد
اوباش بر روی دختران اسید می پاشیدند و 
ھیچ مرجعی حاضر نبود بھ پیگیری این امر 

این رژیم خود بانی تجاوز و ایجاد . بپردازد
 .ناامنی است

در زمان ھمین رژیم بود کھ بدون حکم 
دادستان حریم خانھ ھای مردم  را چند تن 
اوباش مسلح می شکاندند و اموال مردم را 
بدون حساب و کتاب ضبط و مصادره می 

در ھمین رژیم بود کھ قصرھای . کردند
طھ  و موازین سلطنت طلبان فراری بدون ضاب

تنھا بر اساس رابطھ و نفوذ مذھبی و تشکیالتی 
بھ مساکن روحانیت مرتجع بدل شد و مصادره 

چنین روحانیتی خواھان استقرار نظم و . گردید
این روحانیت مرتجع بھ . حساب و کتاب نیست

. دست بده ندارد. کسی حساب پس نمی دھد
اموال عمومی بھ اموال خصوصی و برای 

 .  ی بدل می شودرفع نیاز و
روزنامھ ھا نوشتند کھ در روز روشن یک 
مامور قالبی گاز وارد خانھ ای شده خود را 
مامور شرکت گاز معرفی کرده و بھ زن 

، وی را بھ قصد کشت صاحبخانھ تجاوز کرده
مجروح نموده و با سرقت اموال گرانبھای آنھا 

 . فرار کرده است
.  استنشریات ایران از این جرایم جنائی پر

احساس . ھیچ کس احساس امنیت نمی کند
 . ناامنی بھ فرھنگ اجتماعی بدل شده است

 خانھ از پای بست ویران است
 .خواجھ در بند نقش ایوان است

در رژیمی کھ بر اساس ناامنی بوجود آمده و 
اوباش با خود سری بھر اقدامی بدون ترس از 
مجازات دست می زنند و تنھا با داشتن رابطھ 

دانھ می گردند کسی جرات نمی کند از آزا
تازه اگر . ورقھ شناسائی بطلبد“ مامور دولت“

مورد تعدی  و یا قربانی ورقھ ھویت را 
برسمیت نشناخت و مامور دولت با عنف وارد 
خانھ شد کدام مرجعی حاضر است چنین 

. مامور خاطی را مورد بازخواست قرار دھد
یسش بر تمام نظام جمھوری اسالمی از بدو تاس

این اساس استوار شده است و سرمشقی برای 
تا موقعیکھ خاطیان در . عموم بوده است

، جنایتکاران زندان جریان قتلھای زنجیره ای
، متجاوزین بھ حقوق مردم در ھر کھریزک

مقام و مرتبھ ای کھ باشند مجازات نشوند 
در . امنیت اجتماعی را نمی شود برقرار کرد

 مجلسش مصونیت و جامعھ ایکھ نمایندگان
امنیت ندارند و باید بھ ساز رئیس دولت و یا 
مراجع تقلید برقصند نمی شود از وجود امنیت 

اینکھ کسی بنام مامور . در جامعھ سخن گفت
دولت موفق بھ تجاوز می شود از عمق فاجعھ 

مسئول این فاجعھ خود دولت . خبر می دھد
آنھا کھ برای سرکوب مخالفین ھزاران . است

وکش و بسیجی و پاسدار را بھ میدان می چاق
نظام را حفظ کنند ناتوان از “ امنیت“آورند تا 

 امنیت فردی و اجتماعی مردم را آن ھستند کھ 
 تامین کنند زیرا مامورین در مقابل تعرضات

دولتی خود بخشی از تعرض کنندگان بھ حقوق 
    .مردم ھستند

مردم از پاسداران و نیروھای بسیج و 
ات بیشتر از دزدھا و راھزنان می انتظام
وقتی بھ کسی تجاوز می شود قربانی . ترسند

نمی داند بھ کجا باید پناه ببرد، بھ چھ ارگانی 
می تواند شکایت کند، چھ کسی از حقوق 

ھیچکس . انسانی و شھروندی وی دفاع می کند
زیرا جامعھ بلبشو . مسئول ھیچ چیز نیست

ادلگران است ھردمبیل بھتر و بیشتر بھ نفع چپ
تا جامعھ ای متکی بر موازین قانونی و حساب 

 . و کتاب
 حکومتی بتوان در جامعھ ایکھ با یک حکِم

ساختار یک جامعھ را برھم زد و امنیت مردم 
، امنیت ، امنیت سرمایھ گذاریرا از بین برد

، امنیت در ، امنیت در زندان دولتیدر خانھ
 نا جامعھ ای ناامن و... خیابان و کوچھ و

رژیم جمھوری اسالمی . استوار خواھد بود
مسبب و سر منشاء ھمھ ناامنی ھا در جامعھ 

تنھا سرنگونی این رژیم می تواند بھ . است
 .   ناامنی در ایران پایان دھد

 
**** 

 
...جعل تاریخ توھین 

عده ای با جمھوری اسالمی موافق بودند و 
فکر می کردند حکومت تئوکراتیک بھ قول 

رافشان یا والیت فقیھ می تونھ پاسخ آقای ز
خواست ھای اون ھا رو بده، تعداد زیادی ھم 
در این سیستم شروع کردن بھ کار کردن و 
بخشی ھم کھ من ھم و سازمان ما ھم و 
نیروھای چپ ایران ھم در اون گروه می 
گنجیدن بھ مخالفت با یھ ھمچین سیستمی و زیر 

تکیھ (سرکوب یھ ھمچین سیستمی قرار گرفتیم
 این تحول بھ ،١٣٨٨ خرداد ٢٢تا ). از توفان

نظر من این فرضیھ رو کھ در درون سیستم، 
در درون سیستم حاکم نظام جمھوری اسالمی 
ایران تا اون موقع غلبھ داشت و سردمدارانش 
ھم رھبران جمھوری اسالمی ایران بودند، تا 
اون زمان می گفت کھ ما قادریم این نیروھای 

ن نیروھای ناراضی رو نادیده مخالف رو، ای
بگیریم یا سرکوب بکنیم یا اون جا باشن کاری 
بھ کار ما نداشتھ باشن بھ ما سرویس بدن و ما 
می تونیم در درون خودمون با ھمدیگھ کشور 

 “....رو اداره بکنیم
کسانیکھ تاریخ سی سال پیش ایران را می 
دانند و ورق می زنند و ھنوز در قید حیاتند، 

، نند کھ آقای فرخ نگھدار دروغ می گویدمی دا
. دروغ می گوید و بی شرمانھ دروغ می گوید

دروغی بی شرمانھ کھ میلیونھا مردم ایران 
این ادعا کھ آقای فرخ . شاھد آن بوده اند

نگھدار و سازمانشان مخالف رژیم جمھوری 

سازمان ایشان . اسالمی بود دروغ محض است
ینی شرکت کرد نھ تنھا در انتخابات رژیم خم

حتی برای بیعت با امام می خواست در مقابل 
 خمینی بود کھ با هللاین آیت ا. وی رژه رود

این سازمان از ھمان . رژه آنھا مخالف کرد
روز نخست تالش کرد در چارچوب نظام 

عیت نظام و، مشرجمھوری اسالمی فعالیت کند
را بھ رسمیت بشناسد و حتی مخالفین نظام را 

آنھا را بھ پاسداران معرفی سرکوب کند و 
 سیاست این سازمان در برخورد بھ .نماید

 کھ سرآغاز “آیندگان“ممنوعیت روزنامھ 
سیاست سانسور مطبوعات در ایران بود، 

جبھھ “سیاست این سازمان در برخورد بھ 
، سیاست این سازمان در “دموکراتیک ملی

برخورد بھ کشتار بی رویھ و مغایر ھمھ 
قضائی سلطنت طلبان و اصول و موازین 

تنھا گوشھ ای از ... ھمدستان رژیم سابق و
ھمین  .ھمدستی آنھا با رژیم خمینی است

سازمان آقای فرخ نگھدار بود کھ شعار می 
پاسداران را بھ سالح سنگین مسلح “ :داد

بھ رھبری آقای فرخ نگھدار کھ نقش . “کنید
جاسوس کیانوری را بازی می کرد باید 

بھ سازمان جوانان حزب توده سازمان ایشان 
البتھ عمر حزب توده و . ایران بدل می شد

سازمان آقای فرخ نگھدار علیرغم ھمھ خوش 
خدمتی ھا و سرویس دادن ھا بھ جمھوری 
اسالمی کوتاه بود و این ازدواج نامیمون 

. نتوانست بھ سرعت و مشروع صورت بگیرد
روابط آنھا بھ صورت نامشروع و در حد یک 

و وقتی جمھوری . قت باقی ماندصیغھ مو
اسالمی با آگاھی و ھشیاری از وجود ایشان و 

 آنھا را ،سازمانشان استفاده کامل خود را کرد
 .  مانند قابدستمال درون خاکروبھ انداخت

احمد جنتی دبیر شورای نگھبان در خطبھ ھای 
نماز جمعھ تھران در مھر ماه گذشتھ در 

 طلبان آنھا برخورد بھ جناح موسوم بھ اصالح
نباید آنھا را امان داد “: را پررو خواند و آورد

و باید مجازات شوند کھ در این راستا دستگاه 
قضائی باید سرعت عمل داشتھ باشد و باید 

، قاطع و نھ قاضی ھای انقالبی پنجاه و ھفتی
وامانده را بھ این قضایا اختصاص 

منظور آقای جنتی ). تکیھ از توفان(“:دھند
، ، قدوسی، گیالنی نظیر خلخالیقصابانی

ولی این . می باشند...  وموسوی تبریزی
قصابان پنجاه و ھفتی قاطعانھ مورد تائید آقای 
فرخ نگھدار و سازمانشان بودند و در ھمدستی 
با حزب توده با این آخوندھا تانگو می 

آقای فرخ نگھدار یادشان باشد کھ . رقصیدند
بوطھ آنھا ایشان و کیانوری و سازمانھای مر

کارگران را در روز اول ماه فرا می خواندند 
. کھ در تظاھرات حزب اللھی ھا شرکت کنند

تظاھراتی کھ از طرف دستگاه حکومتی 
فراموش نکنیم کھ این . برگزار می شد

فرخ نگھدار بودند کھ با -سازمانھای کیانوری
رژه ھای خویش از جلوی جاسوسخانھ آمریکا 

٦ امھ در صفحھاد...از دانشجویان خط 

 جمھوری اسالمی در تجاوز وحشیانھ بھ زندانیان روشن می شودچھره زشت 
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...جعل تاریخ توھین 
امام می خواستند کھ افشاء کنند ولی نمی 
خواستند کھ ھمھ را افشاء کنند حتی آخوندھا را 

افشاء “ لیبرالھا“بلکھ می خواستند کھ فقط 
 آنھا ھرگز بھ این شیوه موذیانھ .کنند

کھ فقط با انگیزه ضد “ افشاءگری“
ه و بی دموکراتیک برای حذف مخالفین با گنا

گناه صورت می گرفت اعتراضی نداشتند تا 
 آنھا بخشی از .این شتر در خانھ آنھا نیز خوابید

مامورینی بودند کھ در ایجاد فضای مسموم و 
پلیسی فعال بودند و بھ فتوای امام برای تجسس 
در زندگی خصوصی مردم کھ حتی مورد 
اعتراض مھندس بازرگان قرار گرفت گردن 

 .جراء نمودندنھادند و آنرا ا
 این سازمان یک ادعانامھ “کار“ارگان 

جاسوسی پلیسی علیھ نیروھای انقالبی ایران 
حال آقای فرخ نگھدار بھ دروغ متوسل . است

شده و سوء سابقھ خویش و سازمانشان را بھ 
نامھ ھای قربان . حسن سابقھ بدل می کند

صدقھ ایشان با نیت خوش خدمتی بھ جرج 
ی برای ھمکاری است بوش کھ اعالن آمادگ

دردی را دوا نخواھد کرد و برای ایشان جز 
 .   ننگ چیزی باقی نخواھد گذارد

کمونیستھای ایران از ھمان روز نخست با 
نظام جمھوری اسالم مخالف بودند و ھرگز 

. قصد نداشتند در داخل نظام فعالیت کنند
وضعیت فرخ نگھدار و سازمانش ھمراه با 

 آنھا تمام ھّم. یگر بودحزب توده ایران طور د
شان در این بود کھ نظام جمھوری و غّم

اسالمی آنھا را بپذیرد و مانع از فعالیت قانونی 
، زیرا ھدف آنھا در چارچوب ھمین نظام نشود

ایران و و طبقھ کارگر آنھا دفاع از منافع خلق 
، آنھا منافع ابرقدرت شوروی را میھنشان نبود

شورویھا خوب مد نظرداشتند و ھر چھ برای 
 چھ ،بود باید برای ایرانیھا نیز خوب باشد

این منطق نوکر . بخواھند و چھ نخواھند
، ، این انگیزه حرکت آنھا بودصفتانھ آنھا بود

آنھا مھر تائید بر . این قطبنمای راه آنھا بود
قانون اساسی جمھوری اسالمی گذاردند زیرا 
نمی خواستند کھ مرزھای جنوبی شوروی از 

آمریکا مورد خطر قرار گیرد آنھم بھر جانب 
و حال با کمال بی شرمی خود را در . قیمت

میان آن نیروھای چپی جا می زنند کھ بھ 
مخالفت با چنین نظامی بر خاستھ اند و مورد 
سرکوب قرار گرفتھ اند و راه رشدشان از 

جعلیات و . خون جوانان وطن رنگین است
گوی سخنتحریفات آقای فرخ نگھدار کھ بھ 

رادیو بی بی سی بدل شده اند از تحریفات و 
دروغھای مدعی بی تاج و تخت پادشاھی 
 ایران در مورد جنایات و خیانتھای پدرش بی

آقای فرخ نگھدار باید در . شرمانھ تر است
مورد نقشش در ھمکاری با سازمان جاسوسی 
شوروی کا گ ب کھ اسنادش را منتشر کرده 

گھدار باید بھ آقای فرخ ن. اند توضیح دھد
و سایر ) توفان(اسنادی کھ حزب کار ایران

جریانات مترقی و انقالبی ایران در مورد نقش 

ایشان و سازمانشان در لو دادن افراد منتشر 
 .    کرده اند پاسخ دھد

ھمدستان رژیم جمھوری اسالمی چوب دو سر 
زیرا اگر انقالب آتی در ایران بھ . طال ھستند

اد باید بھ مردم ایران پیروزی رسد این افر
تاریخ را می . پاسخگو باشند و حساب پس دھند

شود جعل کرد ولی با حافظھ مردم چکار می 
 .کنید

آقای فرخ نگھدار در چند جملھ باالتر مدعی 
شده بود کھ سازمانش ھرگز قصد فعالیت در 
چارچوب نظام جمھوری اسالمی را نداشتھ 

ابات ، در عبارت پائین کھ در مورد انتخاست
 دقیقا اخیر و خواستھای مردم صحبت می کند

بھ مصداق دروغگو کم حافظھ است عکس آنرا 
. مدعی می شود و دست خود را رو می کند

راه دور نرویم ھمھ نیروھای سیاسی خارج از 
کشور شاھد بوده اند کھ سازمان آقای فرخ 
نگھدار ھمھ اعضایش را فراخواند کھ در 

ت کرده و بھ انتخابات تقلبی ایران شرک
وی یا این . رھبران اصالح طلب رای دھند

کار خویش تائید کرد کھ رفتار شورای نگھبان 
کھ نامزدھای انتخابات را بھ صورت گزینشی 
برگزیده است و منتقدین رژیم را از صافی 
تبعیض و سانسور گذرانده است اقدامی 

وی مردم . دموکراتیک و قابل تائید بوده است
 کھ بھ مشروعیت رژیم رای را دعوت می کرد

وی . داده و در چارچوب نظام فعالیت کنند
سیاستی را تبلیغ می کرد کھ این جریان سی 

ھمھ دیده اند . سال بھ اجرای آن دست زده است
کھ مریدان فرخ نگھدار در اروپا راه افتاده 
بودند و با حمایت برخی محافل جھانی کھ 

واستند برایشان تبلیغ می کردند از رژیم می خ
رای مرا پس “شعار . کھ رایشان را پس دھد

در خارج از کشور شعار دارو دستھ ھای “ بده
وی  در مورد مردم . مریدان فرخ نگھدار بود

  :و منتقدین این سیاست در زیر می آورد
اون ھا باید پیگیرانھ مطالبات خودشون رو، “

خواست ھای خودشون رو از دستگاه حاکم 
ھا ھمین کار رو االن دارن دنبال بکنند، اون 

می کنن کھ اگر کسی مدعی بشھ کھ تمام این 
تالش ھا رو ما انجام می دیم ولی بھ سمت 
انتخابات نباید بریم و نمی ریم، بھ سمت 
انتخابات آزاد نمی تونیم بریم یا نباید بریم، من 

این ره : با صدای بلند و با قاطعیت خواھم گفت
بھ آزادی، بھ کھ تو می روی بھ دموکراسی، 

. نھادینھ کردن دموکراسی منجر نخواھد شد
اگر ما بخواھیم بھ تغییرات در درون سیستم یا 
تغییر سیستم برسیم قطعا باید از مسیرھایی 
عبور بکنیم کھ پایانش صندوق رأی و قضاوت 

). تکیھ از توفان(مردم و آزادی انتخابات ھست
ھیچ راه دیگری، تجربھ شده ی دیگری وجود 

 ٢اگر کسی باز بیاد بگھ این تجربھ شد، . رهندا
خرداد رفتیم و دیدیم کھ چھ کردند با نتایج 

! آوِکی، این درست: انتخابات، من خواھم گفت
ولی بار دیگھ قطعا باید تمام عزم خودمون رو 

اشاره از (؟!!ھمبستگی ملیجزم بکنیم با 
، با فشار بیشتر، بریم و آزادی انتخابات )توفان

این کارو می تونیم . ان تضمین بکنیمرو در ایر
 ما رفتیم ٧٦ خرداد سال ٢ببینید در . بکنیم

رأی دادیم، عده ی زیادی مأیوس شدند و خانھ 
حکومت احمدی نژاد آمد روی کار . نشین شدند

 ٤در نتیجھ ی اون یأس، مردم نتیجھ را دیدند، 
سال بعد با فشار بسیار زیاد آمدند وسط، این 

ر در صحنھ نباشند، اگر حاضر بار دیدند کھ اگ
نباشن و اگر این جنبش آرام بگیره باز ھم اون 
حکام تمام آزادی ھا رو از بین می برن و 

ما خیلی پیش . فضای بستھ تری تحمیل می کنن
آمدیم، من امیدم نسبت بھ این کھ این جنبش بھ 

 ده برابر ٧٦پیروزی برسھ نسبت بھ سال 
 “.یک شدیمبیشتره، ما بھ پیروزی خیلی نزد

از این افاضھ کماالت چنین بر می آید کھ در 
تمام انتخابات تقلبی و صد البتھ در چارچوب 
رژیم باید شرکت کرد با این ھدف کھ ھمیشھ 
بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم و مردم را 
با این روحیھ انتخاب بین و بد و بدتر تربیت 

ایشان ھنوز پس از . کرده و راضی نگھداریم
ی سال تجارب تلخ اعتراف می کند کھ س

ھمواره در انتخابات شرکت کرده و شرکت در 
حال این جمالت . انتخابات را تبلیغ کرده است

را با ادعاھای باالتر مقایسھ کنید تا بی شرمی 
و دروغگوئی این حضرات بر شما روشن 

دروغ دیگر ایشان این است کھ جنبش . شود
ادامھ دارد مردم ایران را کھ سی سال است 

. وی بھ اعتراضات انتخاباتی محدود می کند
وی مردم را فریب می دھد کھ یک رژیم 
والئی کھ خویش را نماینده خدا می داند و بھ 
رای مردم ارزش نمی گذارد نمی تواند مھر 
تائید بر رایِ  مردمی بزند کھ بخواھند باالی 

انتخابات آزاد مغایر . حرف خدا حرف بزنند
فقیھ و مغایر قانون اساسی اصل والیت 

یک جریان سیاسی . جمھوری اسالمی است
انقالبی و مسئول باید چشم مردم را بر حقایق 
روش کند و نتیجھ شکست این انتخاباتھا و بی 
نتیجھ بودن مبارزه در چارچوب رژیم را بیان 
کند و نھ آنکھ بھ مردم دروغ بگوید و آنھا را 

یاسی ای کھ سازمان س. بھ جلوی گلولھ بفرستد
خود نمی داند ھدفش چیست و چھ می خواھد و 
چھ دورنمائی دارد و چھ جامعھ ای را در 
ایران می خواھد مستقر سازد و از 

 ھرگز قادر نیست ،دستآوردھایش دفاع کند
این سازمان بھ چشم . مردم را رھبری کند

 .مردم خاک می پاشد
دارو دستھ فرخ نگھدار جریانی برای بھ گمراه 

 مردم بوده و ھستند و این نقش انحرافی بردن
آن . را از ھمان بدو انقالب ایفاء کردند

کسانیکھ بر این تحوالت چشم بستھ اند و کور 
کورانھ بدنبال آقای فرخ نگھدار راه افتاده اند و 

ھستند با حزب اللھی ھای هللا مقلد این آیت ا
رژیم جمھوری اسالمی فرقی ندارند کھ فرمان 

 چشمان و گوشان بستھ و زبان ولی فقیھ را با
کسی کھ منتقد تفکر حزب . الل اجراء می کنند

. اللھی است نمی تواند مرید فرخ نگھدار باشد
باین جھت این سازمان ھمان میکروبی است 

٧ ادامھ در صفحھ...کھ واکسنش را ما

 ھمدست امپریالیسم،صھیونیسم یعنی نژادپرستی
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...جعل تاریخ توھین 
 .در دوران خمینی زده ایم

دارند کھ دروغگوھا نمی توانند و مشروعیت ن
احمدی نژاد و خامنھ ای و جمھوری اسالمی 
دروغگو را کھ مرتب در حال تقیھ است 

آنھا خودشان مقلد این نظام . دروغگو بنامد
بوده اند و حال خود را محارب با نظام جا 

 .  میزنند
 

**** 
 

 
 اصالح و سپاسگزاری

...زواره امیری یک کمونیست 
 

 در مورد از تذکر دو تن از خوانندگان توفان
ناروشنیھا و تناقضات مربوط بھ تاریخ ھای 
مندرج در مقالھ بزرگداشت رفیق امیری بسیار 

پاره ای از این تناقضات ناشی از . متشکریم
مدارکی است کھ ما در دست داریم و این 
تناقضات در این مدارک نیز بازتاب داشتھ 

احتماال ورود . است و تا حدودی تخمینی است
عرصھ ورزش کشتی از سالھای بھ فعالیت در 

آخر دبیرستان نظام صورت گرفتھ است و 
 کھ در روی ١٣٣۵کسب مقام اول در سال 

تصویر یاداشت شده است ربطی بھ مقام 
در اسناد .  ندارد١٣٣٧قھرمانی ایشان در سال 

ما کھ بریده روزنامھ است ایشان در سال 
 بھ مقام قھرمانی کشتی استان کرمانشاه ١٣٣٧
 . سترسیده ا

یکی از بستگان رفیق امیری کھ از نظر 
ایدئولوژیک با نظریا ت وی توافقی ندارد و 
آنرا در نامھ خویش مبنای تحلیل و ارزیابی 
خویش قرار داده است بھ برخی اطالعات 
مندرج در مقالھ ایراد گرفتھ کھ ما تصحیح آنھا 

 خانواده آنھا :ایشان می نویسند. را الزم دانستیم
پدرش را . نفر خواھر و برادر بود ٩مرکب از 

 سالگی از دست داد و مادرش ١۵وی در سن 
 در ١٣٣٧وی در سال .  سالگی۵٠را در سن 

 نیروھای مسلح دوم شد و  مسابقھ دو میدانی
 استان کرمانشاه، و در  ھمزمان قھرمان کشتی

 .  کشور گردید  قھرمان کشتی١٣٣٨سال 
 حق زواره در خانواده ای مبارز و با بینش

زیرا . خواھی و استبداد ستیزی متولد شد
روستای کندولھ ارباب رعیتی نبوده بلکھ 
خورده مالکی و در جران مشروطھ جز 
مشروطھ خواھان بودند کھ با شکست مشروطھ 

 ادعای ، نوادگان شیخ الیخان زنگنھ،خواھان
مالکیت روستا را دارند کھ مردم روستا جنگ 

 سال ۴٢اختھ کھ علیھ فئودالیسم را بھ راه اند
ادامھ می یابد کھ درین مقولھ نمی گنجد با 
مراجعھ بھ تاریخ غرب کشور این واقعیت 
آشکارتر می شود در این مبارزه پدر زواره 

 از رھبرانی بوده کھ با پیشنھاد او شورای  یکی
 نفره جھت رھبری تشکیل می شود و در ١٧

این بین بھ او لقب پیران وایسھ سیاست پیشھ در 
 .ھنامھ را می دھندشا

بھر صورت ما با مطالعھ مجدد اسنادی کھ در 
اختیار داریم و تذکرات اصالحی رفقا تنھا می 
توانیم تخمین بزنیم کھ تاریخھای یاد شده در 
مقالھ توفان با در نظر گرفتن قید احتیاط می 
تواند بھ صورت زیر باشد کھ بھ اصالح آن 

ی برای درج در بایگانی تاریخ مبادرت م
 .ورزیم
 . تولد١٣١۵
 ). سالگی٧( مدرسھ١٣٢٢
 ).سال١٣( ورود بھ دبیرستان١٣٢٨
 ). سال١۶( پایان دوره اول١٣٣١
 . ورود بھ دبیرستان نظام١٣٣١
 . پایان دبیرستان نظام١٣٣۴
در ( نفر اول در یکی از مسابقات کشتی١٣٣۵

 ). سالگی٢٠سن 
 مقام قھرمانی در کشتی آزاد در ١٣٣٧

 ).  سالگی٢٢در سن (کرمانشاه
 بر اساس نامھ نامبرده قھرمان کشتی ١٣٣٨
 .کشور

. سالگی٢۵ ورود بھ آلمان در سن ١٣۴٠
 
 

**** 
 

...بھ مناسبت درگذشت 
بعنوان قائم مقام و جانشین آیت اهللا خمینی 

زندگی سیاسی آیت اهللا منتظری . انتخاب کرد
دوره متفاوت بھ دودرطول سھ دھھ اخیر
توان این دو دوره را تقسیم میگردد و نمی 

ازھم تمیز نداد و بی مسئولیت از کنار آن 
 . گذشت

دوره اول، دوره پایھ گذاری نظام جمھوری 
 اسالمی و تالش برای تثبیت پایھ ھای

حکومت اسالمی بھر قیمت و ممانعت از 
تعمیق انقالب از یک سو و صف آرایی  
نیروھای مترقی و انقالبی درمقابل یورش 

حفظ دستآوردھا و تعمیق انقالب ارتجاع برای 
و تحقق مطالبات دمکراتیک ھمھ آحاد مردم 

دراین دوره، آیت . ایران از سوی دیگر است
اهللا منتظری ھمسنگر با آیت اهللا خمینی و 
دوشادوش وی علیھ اعتراضات برحق مردمی 
و آزادیخواه عمل نمود و بھ تائید سرکوب 
خونین خلق کرد، ترکمن صحرا، حملھ بھ 

نشجویان و تائید انقالب ننگین فرھنگی دا
اسالمی، بستن دانشگاھھا و سرانجام تائید 

 و ریشھ کن ۶٠ خرداد ٣٠کودتای خونین 
. کردن بقایای آزادیھای دمکراتیک پرداخت

تیربارانھای ھولناک و وحشیانھ جوانان و 
نوجوانان درکوچھ و خیابان و زندان درسالھای 

رعاب و  خورشیدی و فضای ا۶٢ و ۶١، ۶٠
بربریت و کشتار آن زمان در حافظھ تاریخی 
مردم ایران ثبت است و این دوره  نیز بخشی 
از کارنامھ زندگی سیاسی آیت اهللا منتظری 

در این دوره بسط خرافات و تجاوز بھ . است

ی ا، تاسیس بنیادھحقوق بشر و حقوق زنان
و ، سازمانھای سرکوب  ثروت مردمغارتگر

 بود و سنگھای بنائی را متجاوز در دستور کار
پی ریزی می کرد کھ سرانجام بھ حذف 

.  منتظری منجر شدهللا خودیھا از جملھ آیت ا
منتظری در آن دوره با دید تائید بھ هللا آیت ا

ھمھ این ستمگریھا نگاه می کرد و حتی مدعی 
. شد زلزلھ طبس یک آزمایش خدائی بوده است

باید توجھ داشت کھ آیت اهللا منتظری درسال 
 توسط رھبری مجلس خبرگان بعنوان ٣۶۴١

جانشین آیت اهللا خمینی انتخاب گردید و این 
بدان معناست کھ آقای منتظری حداقل تا این 
تاریخ در خطوط و عملکرد سیاسی با خمینی 
دریک سنگر قرارداشت، درغیر اینصورت 
انتخاب ایشان توسط مجلس خبرگان محلی 

 توانیم ما کمونیستھا نمی. ازاعراب نمی داشت
تاریخ را جعل کنیم و بر واقعیات آن پرده 

هللا ما باید پدیده ای بنام آیت ا. استتار بیفکنیم
منتظری را در روند تحول و تکاملش مورد 
ارزیابی قرار داده در متن تاریخی بھ آن 

این امر برای ما یک تجربھ قابل . بپردازیم
آموزش است کھ نسلھای کنونی و آینده ایران 

ن بھ نحو علمی نھ احساسی برخورد باید با آ
 .کنند

دوره دوم زندگی سیاسی آیت اهللا منتظری 
 خورشیدی آغاز میگردد ۶۶ و ۶۵ازسالھای 

کھ توام با واقعبینی و دوراندیشی سیاسی و 
آموزش و جمعبندی جدید از تئوریھای معیوب 
اسالمی در تجربھ زنده زندگی اجتماعی است 

مک فارلین و کھ با انتقاد و افشای جریان 
سرانجام اعدام مھدی ھاشمی برادر داماد وی 

انتقادات منتظری بھ ادامھ سیاست . ھمراه بود
جنگ علیھ عراق و درنھایت برخورد انتقادی 
ایشان بھ قتل عام زندانیان سیاسی درتابستان 

 و ایستادگی او درمقابل خمینی خون ١٣۶٧
آشام، موجب برکناری وی از مسند قدرت و 

خمینی طی ارسال نامھ . امی وی گردیدقائم مق
" ساده لوح"ای خطاب بھ منتظری، وی را 

شما پس ازاین وکیل من : "خواند و نوشت
ازآن تاریخ حمالت سیاسی علیھ آیت .". نیستید

اهللا منتظری آغاز گردید، حرمت و 
دیوارحفاظتی منزل وی در قم نیز تخریب و 

 .رسالھ ھا و تالیفات ایشان جمع آوری شدند
سانسوری کھ در دوره نخست فعالیت ایشان 
گریبان سازمانھای انقالبی و دموکراتیک را 

. گرفتھ بود حال بھ در خانھ ایشان می رسید
آیت اهللا منتظری اما بھ رغم ھمھ تھدیدات و 
شانتاژھای سیاسی، ازانتقاد بھ خمینی و یاران 
آدمخوار او باز نایستاد و شجاعانھ علیھ باند 

هللا آیت ا.  بھ مقابلھ برخاستارتجاع حاکم
 قربانی ھمان ساز و کاری  حال خودنتظریم

 شریعتمداری را بھ کام هللا سابقا آیت امی شد کھ
ماشین آدمخواری کھ حرمت . خود کشیده بود

ھا را بھ هللا آیت اللھی را حفظ نکند ھمھ آیت ا
 .کام خویش می کشد

٨ ادامھ در صفحھ... آیت اهللا منتظری بر

مبارزه دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپریالیستی 
است



    

 ٨                صفحھ                                                                     توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران   ١٣٨٨  دی ماه  ماه –١١٩   شماره  

[Text eingeben]

...ذشت بھ مناسبت درگ
خالف خمینی، نھ تنھا ساده لوح نبود، بلکھ 
بسیار دوراندیش و از شم طبقاتی باالیی 

وی بارھا بھ رھبران جمھوری . برخوردار بود
اسالمی کھ بھ منافع کوتاه مدت خود می 
اندیشیدند گوشزد می نمود کھ با شیوه ھای 
ھرج ومرج طلبانھ و خودسرانھ و بگیر و 

توان حکومت کرد و ببندھای وحشیانھ نمی 
نظام اسالمی پایدار نخواھد ماند و بھ گور 

اوضاع کنونی ایران، انفراد . سپرده خواھد شد
و نفرت ھمگانی از جمھوری اسالمی و 
درپرتگاه قرارگرفتن موجودیت کل نظام ھمھ 

. و ھمھ در تائید دوراندیشی آقای منتظری است
تمام تالش آیت اهللا منتظری دراین جھت بود تا 
با اجرای اصالحاتی درچھارچوب نظام و 

و قابل ھضم " اسالم و دمکراسی"آشتی بین 
 اسالمی برای مردم، “رافت“کردن اسالم و 

جمھوری اسالمی سرمایھ داری ایران را از 
در ھمین راستا تفسیر . سرنگونی نجات دھد

دیگری از والیت فقیھ و نقش معنوی روحانیت 
مردم و در جامعھ و ارزش نھادن بھ نظر 

 . احترام بھ انسان و حق انتخاب کردن ارائھ داد
آیت اهللا منتظری بعنوان رھبر معنوی اصالح 

 خرداد را محکوم کرد و از ٢٢طلبان، کودتای 
مبارزات و حقوق دمکراتیک مردم در 
چارچوب نظام دفاع نمود و تا آخرین روزھای 
حیات خویش در مقابل فاشیسم مافیای حاکم 

 . با سربلندی بدرود حیات گفتکوتاه نیامد و
حزب ما ضمن خط کشی روشن با سیاست 
ھمکاری آیت اهللا منتظری با خمینی درسرکوب 
آزادیخواھان در اوان تاسیس نظام جمھوری 
اسالمی ایران، برآمد شجاعانھ ایشان علیھ 
دارودستھ فاسد و آدمخوار خمینی را در دو 
دھھ اخیر مثبت و آن را بسود پیشروی 

ت عادالنھ مردم ایران ارزیابی می مبارزا
نظریات آقای منتظری و تکیھ وی بھ . نماید

، غیرقانونی خواندن نقش معنوی روحانیت
، پذیرش رای مردم و احترام بھ دولت

از والیت فقیھ ، تفسیر جدیدش خواستھای آنھا
ھستھ ھای روشنی بودند کھ برافکار بخشی از 

ز روحانیتی کھ خواھان جدائی نسبی دین ا
منتظری . دولت ھستند در آینده پرتو می افکند

در عمق استدالالتش تنھا راه نجات مذھب را 
در کناره گیری نسبی و محتاطانھ از دولت و 
پذیرش یک نقش پرنفوذ معنوی می بیند کھ 
دولت را از طریق این بند معنوی ھدایت می 

این درسی است کھ وی بعد از سی سال . کند
مھوری اسالمی گرفتھ تجربھ شکست خورده ج

است و تراوشات فکری وی در این زمینھ را 
می توان در موضعگیریھای اخیرش بطور 

بھمین جھت وی بدرستی پدر معنوی  .بارز دید
اصالح طلبان تلقی می شود کھ برای نجات 

چنین . مذھب اسالم گام بھ پیش گذارده است
حرکتی از نظر ما بطور عینی مثبت بوده و 

 گشایش فضای باز سیاسی یاری ھست زیرا بھ
، از فشار بار مردم می کاھد و می رساند

موضع گیری . دنکمی فضای قابل تنفسی ایجاد 
درقبال آقای منتظری باید ارزیابی مشخص از 
شرایط مشخص باشد و از دریچھ موضع 
گیریھای سیاسی ایشان با شناخت تاریخی و 
اجتماعی و در متن مبارزه طبقاتی صورت 

 نھ از منظر ایدئولوژی و باورھای گیرد و
 . مذھبی ایشان

از نظر ما کمونیستھا ھیچ تفاوت ماھوی بین 
مسیحیت، اسالم، بودا، زرتشت، یھودیت، 
بھائیت نیست و تمام  مدعیان حقوق دمکراتیک 
موظفند  بھ امر برابری مذاھب و جدایی دین 
ازدولت و آموزش تاکید ورزند و از تالش 

 دین با دمکراسی بپرھیزند بیھوده برای آشتی
زیرا حقوق بشر با اسالم و یا ھر دین دیگر 

 . منافات دارد
مردم قھرمان ایران کھ این روزھا ارتجاع را 
بھ لرزه درآورده اند با احترام بھ مبارزه نقادانھ 
و واقعبینانھ آیت اهللا منتظری علیھ حکام فاسد 
اسالمی می نگرند و یاد ھمھ کسانی را کھ حتی 

می ولو کوچک در برانداختن پایھ ھای گا
استبداد و اختناق سیاسی بر دارند گرامی 

تاریخ ایران آنھا را ھرگز فراموش . میدارند
 .نخواھند کرد

 
**** 

 
...سالح برائی کھ 

اسلحھ نامرئی بود کھ روحانیت بھ آن دسترسی 
این سالح روانی قوای سرکوب رژیم . داشت

ز جانبی فتوای ا. شاه را نیز متزلزل می کرد
حانی بلند پایھ می وو یک رهللا یک آیت ا

توانست بھ تظاھرات خیابانی جسارت و اعتماد 
و ترس مردم را اعطا کند فراوانی بھ نفس 

، مقابل در درون سربازانو در زایل کند 
ساواکیھا و مامورین انتظامات تولید ترس و 

 ضرب و جرح یک روحانی از .وحشت نماید
ک سرکوبگر بمراتب نظر روانی برای ی

سخت تر بود تا سرکوب یک کمونیست و یا 
یک مسلمان سرکوبگر با . انقالبی غیر مذھبی

ِ  این  زدن یک روحانی از عواقب آن جھانی
سرکوب، وحشت داشت ولی با ضرب و جرح 
یک عنصر انقالبی غیر مذھبی از بازخواست 
محکمھ الھی ترسی بخود راه نمی داد و حتی 

متحد خود می دید و باین ترتیب ائمھ اطھار را 
این حافظھ . منزلی در آخرت تدارک می دید

تاریخی مذھبی مردم چون شمشیر دموکلس بر 
باالی سر دوست و دشمن چون سایھ سنگینی 

این یک اسلحھ نامرئی و . نظارت می کرد
 در نزاع با حاکمیت سلطنتی ،روانی مذھب

 . بود
 از  تاریخی-مذھب بغیر از این جنبھ روانی

سنتھای مذھبی مانند روزھای مذھبی نظیر 
عاشورا و تاسوعا و یا اعیاد اسالمی نظیر عید 

نیز ... قربان و فطر و تولد محمد و غدیر خم و
کھ در اذھان مردم جا گرفتھ بود استفاده می 

مساجد و تکایا و ھیات ھای موتلفھ کھ . کرد

 .دیگر جای خود دارند
یز بھ این پس از انقالب روزھای جدیدی ن

. روزھای مذھبی سنتی قدیمی اضافھ شدند
روزھای برگزاری نماز جمعھ در دانشگاه 

، تھران برای علم زدائی و جھل پراکنی
 روز ، بھمن روز انقالب٢٢روزھائی نظیر 

 ، روز قدسدانشجو و اشغال سفارت آمریکا
رژیم جمھوری اسالمی از این روزھا ... و

بھ خیابانھا برای بسیج مردم و کشیدن آنھا 
برای نشان دادن قدرت خود از درون بھ 

، انقالبی و کمونیستھا و در نیروھای دموکرات
بیرون بھ امپریالیستھا و صھیونیستھا و ارتجاع 

 .منطقھ استفاده می کرد
ابزار کشیدن مردم بھ خیابانھا یک ابزار موثر 

این ابزار در . در ایجاد رعب و وحشت بود
ھر .  روانی بودعین حال وسیلھ یک جنگ

وقت رژیم از جانبی احساس ترس می کرد 
این رژیم . فورا بھ نیروی مردم متوسل می شد

برای حفظ خود برای نشان دادن توانائیھای 
بسیج خود و کشیدن قدرت مردم بھ رخ 
مخالفان حتی بھ بسیج زنان دست می زد و آنھا 
را از کنج پستوھای مذھبی خویش بھ خیابانھا 

سیاسی می کرد اما فکر نمی کرد می آورد و 
کھ دیگر ممکن نیست این زنان را بھ کنج 

در این توسل . پستوھای مذھبی باز پس بفرستد
بھ قدرت مردم یک واقعیتی نھفتھ بود و آن این 
بود کھ تاثیر مستقیم در عرصھ  سیاسی بھ 
نتیجھ مورد دلخواه رژیم منجر می شد و امکان 

ر مردم فراھم می مانور را برای آنھا با ابزا
 بھ “مردم ھمیشھ در صحنھ“شعار . آورد

ترجیع بند سخنرانیھا و یا تھدیدات بزرگان قوم 
در آن زمان . در مقابل منتقدین بدل شده بود

روحانیت حاکم از قدرت مردم مشروعیت 
خویش را طلب می کرد و آنرا بھ رخ مردم و 

رژیم در کشاندن مردم بھ . دیگران می کشید
و با شعارھای خود و با مقاصد خود نفع خود 

امکان مانور در . بھ میدان ھمیشھ موفق بود
عرصھ سیاسی فراوان داشت زیرا قدرت بسیج 

مردم با ایمان و . مردمی در اختیارش بود
اعتقاد بھ این مراسم می آمدند و اعتماد خویش 

این روند . را بھ دستگاه حاکم نشان می دادند
دیگر . دل شدولی بتدریج بھ عکس خود ب

شرکت در نمایشات خیابانی و تظاھرات ھمراه 
رژیم باید ھزینھ . با رضایت خاطر مردم نبود

گزافی صرف می کرد و بامر سازماندھی می 
پرداخت تا بتواند مردم بی تفاوت را بھ عرصھ 
بکشاند و ھنوز امکان مانور را برای خویش 

 .آماده داشتھ باشد
ییر فضای ، تغرشد جنبش دموکراتیک مردم

، عکس العمل مردم در مقابل سیاسی
، خشم مردم در دیکتاتوری فاشیستی مذھبی

، اختالسھای مقامات ، دزدیھامقابل دروغھا
، کشتار و تجاوز و صحنھ سازیھای باال

مسخره مستبدین کار را بھ آنجا رسانید کھ 
جمھوری اسالمی آن حرمت روحانی خویش 

٩ ادامھ در صفحھ...را از دست داده 

دست امپریالیستھا از ایران کوتاه باد
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[Text eingeben]

...سالح برائی کھ 
مردم برای دروغگوھا و دزدھا و . است

ریاکارھا کھ می خواھند دانشگاھھا را مذھبی 
کنند ولی فرزندان خود را برای تحصیل بھ 

. انگلستان می فرستند تره ھم خورد نمی کنند
 بھ خیابانھا “مردم ھمیشھ در صحنھ“امروز 

آمده اند ولی این امر مورد رضایت حاکمیت 
بتدریج روحانیت حاکم متوجھ شده است . نیست

کھ دیگر نمی تواند مدعی شود مشروعیتش را 
زیرا این . از حضور مردم در صحنھ می گیرد

مردم ھر وقت بھ صحنھ می آیند علیھ رژیم 
جمھوری اسالمی شعار می دھند پس از الی 
عبای خود استدالل تارنما و فرسوده گذشتھ را 

وند کھ بیرون می کشند و مدعی می ش
ولی . مشروعیت رژیم از جانب خداوند است

فقیھ جانشین امام زمان است و کسی نمی تواند 
رژیم . در مورد بود و نبود وی اظھار نظر کند

با این کار خویش یکی از پایگاھای مھم تکیھ 
. گاه خویش را از دست می دھد و داده است

ولی توسل بھ امام زمان نیز دیگر موجب آن 
ا احترام نسبت بھ روحانیت نمی ترس توام ب

زیرا کھ مردم ، شود و دردی را دوا نمی کند
در عمل شاھد ریاکاریھا و جنایات این 
حضرات بوده اند و حنای آنھا دیگر رنگی 

شاھکار و ابتکار تحسین برانگیز توده . ندارد
مردم ولی استفاده از ھمان ابزاری است کھ تا 

رای نیات کنون رژیم جمھوری اسالمی از آن ب
این ابزار . شومش استفاده می کرده است

استفاده از ھمان رنگھا و آداب و رسوم 
و اعیاد مذھبی و ، سنتھا ، روزھامذھبی

 حال مردم می خواھند برای بیان .سیاسی است
نظریات خویش از ھمان ابزار آزموده و عادت 

این امر از آن . شده برای عموم استفاده کنند
رژیم پایگاھھای توده ای جھت مقدور است کھ 

خویش را از دست می دھد و بسیاری از مردم 
بھ سمت مخالفین رژیم سوق آورده و یا 

یاراِن رژیم را در . بسیاری بی تفاوت شده اند
اکثریت خویش بتدریج مزدوران و صاحبان 
مقامھا و امکانات دولتی و سازمانھای وابستھ 

کسانی تشکیل می . بھ آنھا تشکیل می دھند
دھند کھ ھنوز از این دولت بنحوی رشوه 

در ایران نقطھ عطفی پدید . دریافت می کنند
آمده کھ اوضاع را از نظر افکار عمومی روز 

سد . بھ روز بضرر حاکمیت تغییر می دھد
سانسور، از طریق رسانھ ھای مجازی و 

. شبکھ گسترده اینترنت شکستھ شده است
تھ اعتماد مردم بھ اخبار رژیم از دست رف

 در ،حاکمیت کھ در اثر جنبش از پائین. است
باال دچار نفاق شده ناچار است مرتبا بھ تناقض 

، در بن بست گیر ، آنھا دستپاچھ انددچار شود
اقداماتشان بر ضد خودشان بدل می ، کرده اند

آنھا کھ قدرت مردمی را از دست داده اند . شود
حال . امکان مانور را نیز از دست داده اند

 قدس کھ مردم بھ خیابانھا می ریزند و روز
کسی نمی تواند آنرا قدغن کند بھ روز مبارزه 

رژیم ، علیھ نتانیاھو و خامنھ ای بدل می شود

، رژیم رنگ سبز سیدی را نمی تواند قدغن کند
نمی تواند روز تاسوعا و عاشورا را قدغن 

، رژیم نمی تواند از برگزاری تکایا و کند
الفین جمع می شوند و حال ھیاتھا کھ در آن مخ

تظری و نمهللا آنھا ھستند کھ بھ فتوی آیت ا
و برای خویش نظایر آنھا استناد می کنند 

ِقداَست می آفرینند و توجیھ مذھبی می سازند، 
ل و ھر َتم و ُکَلامروز ھر َع. جلوگیری کند

بیرقی کھ در روزھای عاشورا و تاسوعا 
سیون برافراشتھ می شود بتدریج بھ پرچم اپوزی

ضد رژیم تغییر شکل می دھد و معنی مخالفت 
اشکال ثابت است ولی . با رژیم را ھمراه دارد

 . محتوی تغییر می کند
رژیم برای مقابلھ با اپوزیسیون و شرکت در 
جنگ روانی مردم را بھ صورت فرمایشی و 

آنھا . بھ اجبار و تھدید بھ خیابانھا می آورد
توبوسھا را تعطیل عمومی راه می اندازند و ا

در مقابل مدارس و کارخانھ ھا و ادارات 
ردیف می کنند تا مردم را بھ زور بھ خیابانھا 

مردمی کھ در بعد از انقالب خودشان . بکشند
داوطلبانھ بھ نمایشات خیابانی دست زده و در 
نماز جمعھ شرکت می کردند حال باید با زور 

رژیم . تھدید و شیوه ارعاب بھ میدان آیند
ری اسالمی حتی بھ طور نمایشی بھ جمھو

 این نوع .نیاز دارند“ حضور مردم در صحنھ“
استفاده ابزاری از مردم نشانھ ضعف و ھراس 

این بیچاره ھا نمی فھمند کھ این . رژیم است
شاه نتوانست از این . شیوه کار ورشکستھ است

ابزار و نمایشات فرمایشی برای رھائی اش 
رد ندارد و نتایجش رُباین ابزار کا. استفاده کند

خشم مردم را افزایش  موقتی است و می تواند
 از رژیم باید پرسید کھ در پس فردای .دھد

 امروز فرداھائی ، در پِسامروز چکار می کند
است و رژیم قادر نخواھد بود روزانھ بھ 

 طول .اری نمایشات فرمایشی دست بزندزبرگ
 نمایش واقعی و. عمر این نمایشات کوتاه است

 ھمان مردم ھمیشھ در ،گسترده را مردم ایران
 ھمان مردمی کھ در ایران می ،صحنھ ایران

  . مانند و ایران وطنشان است برگزار می کنند
خامنھ ای و احمدی نژاد و مصباح یزدی حال 
باید عریان بھ میدان آیند و عبای مذھبی را کھ 

ردی ندارد از تن بدر آورند و اعتراف دیگر ُب
 نزاع کنونی سیاسی است و بھ مذھب کنند کھ

ربطی ندارد و ما رقیب سیاسی خویش را از 
حتی در شرایطی کھ خانواده . بین می بریم

خمینی ھمھ و ھمھ ضد خامنھ ای ھستند و می 
دانند کھ حجت االسالم رفسنجانی حجت 
االسالم خامنھ ای در کشتن احمد آقا نقش داشتھ 
اند آتش زدن تصویر خمینی برای 

ووکاسیون و بھانھ سرکوب دیگر رنگی پر
در این نزاع پوستھ مذھبی بدور می افتد . ندارد

اپوزیسیون سبز بھ . و دستھا بیشتر رو می شود
استفاده از ھمان ابزاری متوسل می شود کھ تا 
کنون روحانیون حاکمیت از آن استفاده می 

ممنوعیت این شکل مبارزه کھ سابقھ . کردند
 سال است و در ١٤٠٠ از استفاده ابزارش بیش

فرھنگ مردم ریشھ دارست بھ آسانی مقدور 
آنکس کھ مردم را از دست بدھد ھمھ . نیست

چیز را از دست می دھد و نھ امکان درغگوئی 
و ریاکاری دارد و نھ امکان مانور سیاسی و 

دیکتاتوری . باید افقی  بھ بھشت زھرا برود
 بنام خامنھ ای و آموزگارش مصباح یزدی حال

باید از ترس مردم بدامن امام زمان بیاویزند تا 
ولی آن عوامفریبان می . آنھا را نجات دھد

دانند کھ امام زمانی در کار نیست تا آنھا را 
امام زمان مردمند کھ ایران را از . نجات دھد

و سران . دست روحانیت نجات می دھند
 نوریهللا جمھوری اسالمی را پیش شیخ فضل ا

 .می فرستند
 

**** 
 

...تاملی در دستچین 
روحانیت مستبد و بی سواد قادر . ارتزاق نماید

. نیست بھ ارتزاق معمولی خویش ادامھ دھد
. شغلی ندارد کھ ازِ قَبـل آن امرار معاش نماید

این عده با چنگ و دندان و چھار دستی بھ 
چرخ قدرت چسبیده اند و تنھا با قھر انقالبی 

 این واقعیت می شود آنھا را سرنگون ساخت و
را باید بھ مردم گفت کھ خود را برای این 

پیشنھاد اینکھ بھ خانھ . مصاف تاریخ آماده کنند
رویم و دست بھ خشونت نزنیم نھ تنھا جنایت 
است بلکھ با واقعیت روز نیز کھ متجاوز و 

 تنھا رژیم سراپا ،ستمگر و خشونت طلب
 .ارتجاعی جمھوری اسالمی است منافات دارد

ران در این مبارزه دموکراتیک مردم ای
خواستھای زیر را کھ بیانگر این است کھ کل 
نظام جمھوری اسالمی باید سرنگون شود 

 سرنگونی :آنھا معتقدند کھ. مطرح ساختند
ما در این . ، سر میشکنھ تا وقتی سردارهشعاره

مبارزه با شعارھای زیر روبرو بودیم کھ گامی 
 .  بھ جلوست

 زودی سرنگونھ ب/ خامنھ ای بدونھ 
 تا سرنگونی رِژیم / دستا مونو بھ ھم بدیم

 کل نظام باطلھ/ خامنھ ای قاتلھ 
 کل رژیم سرنگونھ/ این ماه، ماه خونھ
 اصل نظام نشانھ ست/ موسوی بھانھ ست

 ... یزید سرنگونھ/این ماه ماھھ خونھ 
 کل رژیم سرنگونھ/ این ماه، ماه خونھ
 ونھ فاشیست سرنگ/ این ماه، ماه خونھ

دیکتاتور سرنگون / این ماه، ماه خون است 
 است

 سید علی سرنگونھ/ این ماه، ماه خونھ
 مردم ایران ،در کنار این خواست سرنگونی

خط تمایز خویش را با عمال امپریالیستھا کھ 
آنھا در روز . ھمان سلطنت طلبان باشند کشیدند

آذر کھ روز جنایت شاه و ھمدستی وی با 
ت بھ میدان آمدند و این روز امپریالیستھا ھس

را کھ بیش از پنج دھھ از آن می گذرد و مظھر 
 . مقاومت و روز دانشجوست بزرگ داشتند

سلطنت طلبان، این مدعِی بی تاج و تخت 
١٠ ادامھ در صفحھ...پادشاھی ایران با بی

ک کنندرا بی قید و شرط ترو افغانستان  باید خاک عراق ، استعمارگرتجاوزگراِن
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[Text eingeben]

...تاملی در دستچین 
شرمی از کنار این رای محکومیت بھ سلطنت 

د و چنین جلوه می دھند پھلوی، فرار می کنن
کھ گویا جنایات سلطنت در دانشگاه تھران در 

 بھ آنھا مربوط نیست و طوری ١٣٣٢سال 
جلوه می دھند کھ گویا آدمکشان ارتشی در آن 
روز بھ ارتقاء درجھ نایل نشده اند و مقادیری 

 . پاداشتھای نقدی بین آنھا تقسیم نشده است
سلطنت ولی جنبش دموکراتیک مردم ایران بھ 

طلب خودفروختھ کھ ھوادار تجاوز آمریکا و 
اسرائیل بھ ایران است رو کرده و می گوید کھ 

سلطنت و والیت . تو با والیت فقیھ فرقی نداری
 .یکی است

 شعبون بی مخ آورده/ احمدی کم آورده
 ما میگیم شاه نمی خوایم سید علی رھبر میشھ

 چھ شاه باشھ ، چھ رھبر/ مرگ بر ستمگر
 سلطنت و رھا کن/ ای حیاکن خامنھ 

این شعارھا نشان می دھد کھ ھرچھ سلطنت 
طلبان با تکیھ بر دالرھای سازمان جاسوسی 
آمریکا و قلمبدستان مزدور کیھان لندنی در 
تطھیر شعبان بی مخ قلم بزنند مردم ایران می 
دانند کھ لباس شخصی ھای امروز ھمان لباس 

مخ از شعبان بی . شخصیھای زمان شاه ھستند
کاشانی بود کھ برای چاقوکشی هللا مریدان آیت ا

واقعیت . و کشتار کمونیستھا آموزش دیده بود
این است کھ لباس شخصیھا اختراع جمھوری 
اسالمی نیست ھمان ابزاری است کھ ھمیشھ و 

در . در ھمھ جا ارتجاع از آن استفاده می کند
فرانسھ آنرا جمعیت ده دسامبر می نامیدند کھ 

.  مبارزات مردم را سرکوب می کرددر پاریس
این جمعیت لومپن پرولتاریا ھمیشھ ابزار 

خامنھ ای نھ . سرکوب طبقات حاکمھ بوده است
تنھا حیا نمی کند و از سلطنت دست بر نمی 
دارد سلطنت طلبان ھم حیا نمی کنند و از 

 . سلطنت دست برنمی دارند
مردم ایران با طرح شعارھای خویش آب پاکی 

 .سلطنت طلبان ریختندرو دست 
در ابتدای این مبارزه دموکراتیک جریانھای 
وابستھ بھ صھیونیسم و امپریالیسم با سوء 
استفاده از کینھ مردم نسبت بھ حیف و میل بیت 

رژیم و تحقیر ایرانیت پس ندادن حساب ، المال
بھ طرح شعارھائی پرداختند کھ بھ غایت 

ران و ارتجاعی بودند و بھ ھمبستگی خلقھای ای
اسرائیلیھا و سلطنت . فلسطین صدمھ می زدند

طلبان فورا دست بکار شدند تا با این 
بزرگنمائِی  این شعارھای انحرافی بھ نیات 

حزب ما نخستین . شوم خود تحقق بخشند
جریان سیاسی ایران بود کھ بشدت باین 
شعارھای ارتجاعی انتقاد کرد و سیاست 

 و صحیح را برای مقابلھ با صھیونیسم
جمھوری اسالمی و تقویت ھمبستگی خلقھای 

 :شعار ما این بود. منطقھ طرح کرد
 .ایران شده فلسطین/مردم چرا نشستین

جنبش دموکراتیک مردم ایران بزودی راه 
خود را پیدا کرد و در مقابل تحریکات سلطنت 
طلبان و عمال نفوذی انقالب مخملی عکس 

ح العمل نشان داد و شعارھای خویش را تصحی
شعارھای زیر خواست دموکراتیک . نمود

مردم ایران است کھ در عین حمایت از جنبش 
، صھیونیسم را کھ نژادپرستی صرف فلسطین

است افشاء می کند و رژیم جمھوری اسالمی 
را برادر تنی رژیم جمھوری یھودی اسرائیل 

 خامنھ ای و احمدی نژاد ھمان .قرار می دھد
 مردم ایران آریل شارونھای ایران ھستند و

ھمان مبارزان فلسطینی کھ برای آزادی و 
جنایات رژیم . زندگی انسانی مبارزه می کنند

جمھوری اسالمی با جنایات صبرا و شتیال کھ 
 .جنایات علیھ بشریت اند مقایسھ می گردد

جالب این است کھ دارو دستھ امپریالیستھا و 
صھیونیستھا دیگر صدایشان در نمی آید  و 

نیستند تائید کنند کھ جنایات رژیم حتی حاضر 
جمھوری اسالمی شبیھ جنایات رژیم 

آنھا ھوادار اسرائیل و . صھیونیستی است
ھر جریان ایرانی کھ حاضر . عامل آنھا ھستند

نباشد از این شعارھا و خواستھا کھ رژیم 
جمھوری اسالمی را بشدت افشاء کرده و 
آبروی آنرا در سراسر جھان می برد حمایت 

 ھر جریان ایرانی کھ حاضر نباشد بھ کند
ھمبستگی خلقھای ایران و فلسطین تھنیت 
بگوید ثابت می کند کھ عامل اسرائیل است و 

 اسرائیل لکھ ای نیفتد “جمال“برای اینکھ بھ 
حتی حاضر است از جنایات رژیم جمھوری 

 .اسالمی نیز درگذرد
این شعارھای جنبش دموکراتیک مردم ایران 

 .کننده استبسیار افشاء 
 چھ صبرا ـ شتیال، چھ ایران/ ننگ بر قاتالن 

 ! استعفا استعفا! تاچیدشارون کو
 کشتن مردم بسھ / چھ ایران چھ غزه 

 ایران فلسطین شده / رای ما خونین شده 
 !ما ھمھ با ھم ھستیم! فلسطین! فلسطین

کارچاق  (منتخب آیپاکھ/ محمود حسابش پاکھ 
 .)درآمریکا  بزرگ اسراییلکِن

از جملھ شعارھائی کھ در تظاھرات و نمایشات 
اعتراضی مردم بھ چشم می خورد شعارھای 

 .زیر است
  اتحاد اتحاد/ کارگر،دانشجو

/ دیكتاتور، دیكتاتور، این آخرین پیام است
 نھضت دانشجویي، آماده قیام است

در این شعارھا چندین نکتھ نادرست بھ چشم 
ست کھ البتھ این بسیار مثبت ا. می خورد

دانشجویان در دانشگاھھای ایران بتدریج پی 
می برند کھ نیروی آنھا برای تغییر بنیادی در 
جامعھ ایران کافی نیست و تا طبقھ کارگر برا 
ی گرفتن حقوقش بھ میدان نیاید امکان ندارد 
قشر دانشجو بتواند آزاد باشد و از نعمت 

حضور حزب . دموکراسی برخوردار گردد
 جامعھ و بسیج این طبقھ برای طبقھ کارگر در

تحقق خواستھای دموکراتیک تنھا تضمین 
پیروزی در این مبارزه برای تحقق آزادی و 

ولی وقتی . دموکراسی و عدالت اجتماعی است
دانشجویان ھنوز خود را تافتھ جدا بافتھ می 
دانند و در ارزش گذاری اجتماعی عنوان 

  خویش را قبل از طبقھ کارگر قرار می دھند
این امر را تنھا نمی توان ناشی از موقعیت 
محلی و مکان جغرافیائی کھ نمایشات در آن 

در این اظھار نظرھا . صورت می گیرد دانست
یک ارزش گذاری ایدئولوژیک جلوه می کند 
کھ گویا این روشنفکران ھستند کھ ناجی 
بشریت اند و روز قطعی جدال با حضور 

اینکھ نھضت . روشنفکران قطعیت پیدا می کند
با . دانشجوئی آماده قیام باشد کافی نیست

نھضت دانشجوئی نمی توان دیکتاتوری مذھبی 
برای اینکھ در ایران یک . را سرنگون کرد

قیام موفق صورت پذیرد، کھ خود باید 
محصول و نقطھ عطف انقالب باشد نیاز بھ 
سایر طبقات اجتماعی از جملھ حضور 

ون حضور بد. کارگران و زحمتکشان است
آگاھانھ طبقھ کارگر در عرصھ پیکار اجتماعی 
امکان ندارد نھضت دانشجوئی قادر باشد رژیم 

در این . جمھوری اسالمی را سرنگون کند
شعارھا تا حدودی ریشھ ھای تفکر شکست 
خورده حرکتھای چریکی است کھ روشنفکران 
می خواستند از طریق موتور کوچک موتور 

 و در این خودبزرگ بزرگ را براه بیاندازند
بینی خویش نقش توده ھا را درانقالب 

 .اجتماعی بھ فراموشی سپردند
ولی در این شعار آمادگی انقالبی دانشجویان و 

، آنھا اھمیت اتحاد با روشنفکران نمایان است
طبقھ کارگر را درک کرده اند و این یکی از 
شعارھای حزب ما در ھمان آغاز جنبش 

 اتحاد طبقھ .ن بودایرا دموکراتیک مردم
کارگر با دانشجو باید از طریق پذیرش 

. خواستھای کارگران توسط دانشجویان باشد
باید دانشجویان شعارھای کارگران را نیز 
متعلق بخود بدانند و برای تحقق آنھا مبارزه 

باید روشنفکران کمونیست بھ میان طبقھ . کنند
کارگر رفتھ و اھمیت وجود حزب سیاسی طبقھ 

بدون وجود حزب . ر را بھ آنھا بازگو کنندکارگ
طبقھ کارگر امکان ندارد کھ طبقھ کارگر بتواند 

این اتحاد باید . خویش و جامعھ را نجات دھد
در عرصھ اجتماعی با کار عملی مشخص 

در اثر این اتحاد است کھ می . تحقق پذیرد
توان بھ اعتصاب سیاسی کارخانجات امید 

اعتراضی مردم با آنگاه وقتی نمایشات . بست
اعتصاب عمومی کارگران ھمراه می شود 
برای رژیم مقدور نیست کھ این جنبش عظیم 
را کھ ھم دورنما خواھد داشت و ھم استمرار و 

 .، سرکوب نمایدھم منبع تغذیھ کالن
در کنار این شعارھا ما با شعار بسیار آشنای 

 زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد باید گردد
تکرار این شعار در شرایط . ویمروبرو می ش

امروز ایران و بویژه در شرایطی کھ طیف 
وسیعی از مردم در ایران در نمایشات 

. اعتراضی شرکت می کنند بسیار اھمیت دارد
وقتی این شعار بھ میان توده ھا رفت و بھ 

 آنوقت تاثیرات منطقی ،نیروی مادی بدل شد
بنظر حزب ما .  می گذاردخویش را باقی

١١ ادامھ در صفحھ..میت این شعار از اھ

 با طبقھ کارگر از شرایط پیروزی بر نظام است روشنفکرانزنان،، پیوند جوانان
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[Text eingeben]

...تاملی در دستچین 
در آن است کھ بھ سرعت بھ یک خواست توده 

ای بدل می شود کھ نمی شود آنرا بھ سرعت 
اگر توده ھا در ابتدای کار . حافظھ مردم زدود

تنھا آنرا بھ منزلھ ھمدردی و احساس انسانی 
ب بر زبان می آورند و تحقق آنرا در چارچو

تحقق حقوق بشر می بینند و تکرار می کنند با 
مرور زمان بھ عمق سیاسی این شعار بیشتر 
پی می برند و خود را متعھد بھ اجرای آن می 

این شعار بھ اصالح طلبان کھ تالش می . دانند
کنند جنبش اعتراضی را در چارچوب نظام 

تحمیل . اسالمی نگاه دارند تحمیل خواھد شد
ودستھ ھائی نظیر رھبران این شعار بھ دار

رسمی جنبش سبز و یا شخصیتھائی نظیر 
سروش و رھبران سرکوبھای سالھای نخست 

آنھا را بشدت تحت فشار می ... بعد از انقالب 
گذارد کھ مواضع خود را نھ تنھا در شرایط 
حال بلکھ در گذشتھ و آینده در مورد زندانیان 

اگر در رژیم جمھوری . سیاسی روشن کنند
می در زمان احمدی نژاد زندانی سیاسی اسال

وجود داشتھ است و دارد، پرسش این است کھ 
آیا با ھمین برداشت در زمان خاتمی و 
رفسنجانی وموسوی و خامنھ ای و شخص 
خمینی ھم زندانیان سیاسی وجد داشتھ است یا 

اگر زندانی سیاسی در گذشتھ نیز داشتھ . خیر؟
 گذشتھدر آن  برخورد بھ زندانیان سیاسی ،ایم

رھبران رسمی اصالح . چگونھ بوده است؟
 زندانی سیاسی را بھ کسانی اطالق می ،طلب

توده .  کنند کھ از جمع خودی ھای آنھا باشند
ای اکثریتی ھا زندانی سیاسی را تقریبا از سال 

هللا برسمیت می شناسد وگرنھ نھ شکرا1367
و نھ رھبران پاکنژاد و نھ سعید سلطانپور 

برای آنھا ار و نھ رھبران توفان و سازمان پیک
، صدھا دختر مجاھد کھ زندانی سیاسی نبودند

، خامنھ ای قربانی تجاوز رژیم خمینی
وموسوی بودند برای آنھا زندانی سیاسی 

 توده ای اکثریتی ھا زندانیان سیاسی را .نبودند
جاسوسان آمریکا و تروریست معرفی می 

ز مایل آنھا نی. کردند کھ قتلشان مباح است
نیستند پرونده زندانیان سیاسی در قبل از سال 

امروز اگر ما خواھان بی قید .  رو شود1367
و شرط آزادی زندانیان سیاسی ھستیم و این 
شعار را مطرح می کنیم خواھان رسیدگی بھ 
سرنوشت ھمھ زندانیان سیاسی از بدو پیدایش 

این بنظر ما نکتھ . جمھوری اسالمی ھستیم
د بھ آن توجھ داشت و این شعار را ایست کھ بای

با ھمین نیت و برای افشاءگری و نتیجھ بخشی 
ولی در . در حال و گذشتھ و آینده بکار برد

کنار این مفھومی کھ ما از آن سخن گفتیم باید 
مسئلھ را از زاویھ دیگری نیز مورد بررسی 

در جامعھ ایکھ زندانی سیاسی وجود . قرار داد
نھای سیاسی اپوزیسیون دارد نمی تواندسازما

در جامعھ ایکھ زندانی سیاسی وجود . آزاد باشد
، دارد آزادی مطبوعات و رسانھ ھای گروھی

، آزادی اتحادیھ ھای کارگری و آزادی بیان
سازمانھای حرفھ ای و دموکراتیک حرف 

اگر باید زندانیان سیاسی آزاد . مفت است
 آنوقت باید شرایطی بوجود آید کھ ،شوند

 سیاسی نداشتھ باشیم و آن بجز تحقق زندانی
آنوقت نمی . حقوق دموکراتیک عملی نیست

توان انقالب فرھنگی کرد و چاقوکشان را 
برای کشتار دانشجویان مخالف و اسالمی 
کردن دانشگاھھا بھ دانشگاه گسیل داشت و با 
برگذاری نماز جمعھ در دانشگاھھا بھ شیوه 

را ارعاب متوسل شده تا جنبش دانشجوئی 
امروز دستآورد سروش ھا در . سرکوب کرد

مقابل ماست و می بینیم کھ انقالب فرھنگی 
ارتجاعی و سیاه اسالمی آنھا نتوانستھ در 
ماھیت مترقی دانشگاھھای ایران و جنبش 

آن کسانی از رھبران . دانشجوئی موثر افتد
اصالح طلبان و یا آقایان ملی مذھبی کھ امروز 

سی موافقند باید برای با آزادی زندانیان سیا

اینکھ بھ ریاکاری متھم نشوند تکلیف خویش را 
با مجموعھ حقوق دموکراتیک نقض شده  در 
دوران ایشان و گذشتھ سیاه زندانھای ایران کھ 
دیوارھایش جانھای زنده را بھم می فشرد 

  .   روشن کنند
***** 
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مردم چرا نشستین   ایران شده فلسطین

 :در این شماره میخوانید
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سالح برائی کھ 
رژیم از دست 

 داده است
فشار توده ای و اعتقادات و حرمت و 
ھراس مذھبی یکی از ابزار مبارزه 
رژیم جمھوری اسالمی از بدو 

ا کنون برای سرکوب و تاسیسش ت
این ھراس از . ارعاب مردم بوده است

حرمت بھ مذھب دارای تاریخی بیش 
 سال است و در رگ و پی و ١٤٠٠از 

فرھنگ احاد مردم ایران ریشھ دوانده 
از قدیم این تصور را در مردم . است

رواج می دادند کھ ھر کس بھ مقدسات 
و مقدسات ! توھین کند سنگ می شود

ضور داشت و ناظر در ھمھ جا ح
وجدان خرافی در . اعمال شما بود

 .تنھائی نیز شما را می پائید
سایھ سنگین این تفکر در انقالب ایران 
. نیز فضای سیاسی را پر می کرد

احترام توام با ترس در ھوا پراکنده 
٩ادامھ در صفحھ  ...بود و این آن 

حزب واحد طبقھ کارگر ایران "حزب کارایران"نشریھ " توفان."ست لنینیستھای ایران استنشریھ ای کھ در دست دارید زبان مارکسی: سخنی با خوانندگان
نظریات و پیشنھادات خودرا برای ما . این زبان برای ھرچھ رساترشدن بھ یاری ھمھ کمونیستھای صدیق،چھ از نظرمادی و چھ معنوی نیاز دارد. است

بھ ما کمک مالی رسانید، . عات از ایران و جھان یاری رسانید و از تشکل نھضت کمونیستی حمایت کنیدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطال. ارسال دارید
در توزیع این نشریھ ما را یاری رسانید، ھزینھ . زیرا ما تنھا با اتکا بر نیروی خود پابرجاییم و بھ این مساعدت ھا، ھرچند ھم کھ جزیی باشند نیازمندیم

. کھ بتوانیم آن را بدست ھمگان برسانیمگزافپست مانع از آن است

تاملی بر دستچینی از شعارھای انقالبی 
 مردم ایران

با پیشروی . در شعارھای مردم ایران درماھھای اخیر روشنائی ھای بیشتری جلوه می کند
 رو شدن دست سازشکاران و ھواداران ،جنبش و مقاومت سرسختانھ حاکمیت روحانی

بش دموکراتیک مردم ایران بیک خانھ تکانی دست می زند و  جن،رژیم جمھوری اسالمی
، ، سازشکاردر روند رو بھ تکامل خویش مرزبندیھای خویش را با نیروھای ارتجاعی

این مرزبندیھا ضروری است زیرا کھ بھ مردم ایران دورنما می . مشکوک ترسیم می کند
 . رنددھد و مانع می شود دشمنان مردم ایران بر راس جنبش قرار گی

 نیروھای سازشکار تالش کردند کھ با طرح ،در آغاز این جنبش دموکراتیک و برحق
مبارزه مردم ایران را بھ کژراه ببرند و “ رای ما را پس بده“شعارھای انحرافی نظیر 

 این نیروھا کھ حزب توده ایران و سازمان اکثریت خیانت بھ خلق در راس .نحرف کنندم
دعوت می کردند کھ در انتخابات تقلبی رژیم جمھوری اسالمی آن بودند از مردم ایران 

ماشین رای جمع کنی اکثریت در سراسر . شرکت کنند و بھ این رژیم مشروعیت ببخشند
اروپا و با حمایت امدادھای غیبی بھ حرکت در آمده بود تا موسوی را بھ مسند ریاست 

 . جمھوری بنشاند
ل و تکامل می رفت و شعارھا و خواستھای در حالیکھ جنبش مردم ایران رو بھ تحو

، دموکرات و مترقی جای خود را باز می کرد نیروھای ، انقالبیانقالبی نیروھای مردمی
سازشکار و ھمدستان نظام جمھوری اسالمی می کوشیدند کھ این جنبش را بھ عقب بکشند 

ار سرنگونی رژیم آنھا با شع. و در کادر بده و بستان با دارودستھ خامنھ ای نگاه دارند
، با شعار مرگ بر دیکتاتور مخالفت کرده و تئوریسینھای بی آبروی آنھا جمھوری اسالمی

 حتی .مدعی می شدند کھ ما مخالف مرگ و اعدامیم و نباید چنین شعارھائی را طرح کرد
پاره ای از آنھا بھ جای اینکھ مردم را بھ ماھیت چنین رژیمھای فاشیستی آگاه کرده و آنھا 
را برای ضد حملھ و مقاومت در مقابل رژیم آماده گردانند جار می زدند کھ ما مخالف 

البتھ این خواست ننگین نمی توانست در مقابل . خشونت ھستیم و نباید خشونت بکار برد
این خواست . خشونتھای مستمر و بیرحمانھ رژیم جمھوری اسالمی دوامی داشتھ باشد

این خائنین حق دفاع از . نت طبقھ حاکمھ و تسلیم بھ آنننگین یعنی برسمیت شناختن خشو
خود را نیز از مردم بی اسلحھ سلب می کردند و پیشنھاد می دانند کھ در مقابل خشونت 

آنھا در . رژیم فقط ناظر بی طرف باشند و کتکھای آنھا را بدون مقاومت نوش جان کنند
خن می دادند کھ توگوئی این مردم نفی خشونت و مقاومت و اعمال قھر انقالبی چنان داد س

.ایران ھستند کھ با اسلحھ ھای گرم و سرد بھ خیابانھا آمده و آماده کشتارند
وظیفھ نیروھای انقالبی و مسئول ولی این نیست کھ بھ مردم دروغ بگویند و آنھا را فریب 

 ھیچگاه .ھمھ باید بدانند کھ رژیم جمھوری اسالمی با زبان مسالمت سخن نمی گوید. دھند
، سی سال آیا سی سال حکومت چرک و خون. نگفتھ و در آینده نیز نخواھد گفت

 آزادی کافی نیست تا چشم خود را بگشاید و ھمھ ببینند کھ انگانھای آباد از جانباختترسوگ
باید بھ مردم یاد آور شد کھ ھیچ رژیم . تنھا با زبان زور می شود با این رژیم سخن گفت

نده ای در جھان وجود نداشتھ و ندارد کھ با زبان خوش و خواھش و ارتجاعی و عقب ما
بویژه . التماس و استدالل منطقی از عرصھ تاریخ برود و بھ زبالھ دان تاریخ بپیوندد

سلب قدرت از آنھا با توجھ بھ . روحانیت حاکم در ایران قشری طفیلی و مفت خور است
تقادی کھ نسبت بھ آنھا پیدا کرده اند بھ معنای کینھ ای کھ مردم نسبت بھ آنھا دارند و بی اع

 ٩ادامھ در صفحھ   ...مالی مفتخور حال باید کار کند تا. مرگ آنھا از گرسنگی است
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