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 سوار وقتی تفنگ داره سواره

در مبارزات حق طلبانھ مردم ما رھبران اصالح طلب مرتبا اخیرا ما شاھد آن ھستیم کھ 
مردم را فرا می خوانند کھ بھ صورت مسالمت آمیز اعتراض کنند و دست بھ خشونت 

 نھ متکی بر شرایط مشخص ،آنھا خشونت را بھ عنوان یک تاکتیک گذرای مبارزه. نزنند
لی  و در ھر شرایطی  بلکھ خشونت را بطور ک،و بویژه با توجھ بھ شرایط فعلی جنبش

رھبران اصالح طلب . بنظر آنھا استفاده از قھر بطور کلی مذموم است. تقبیح می کنند
 .  مذھبی استعمال قھر را تکفیر می کنند-اعم از مذھبی و یا باصطالح ملی

آنھا نام خود را جنبش مدنی گذارده اند کھ گویا جنبشی است عاری از قھر و باید در متن 
. یعنی جنبشی عاری از قھر و متکی بر قانون.  جمھوری اسالمی درجا زندقانون اساسی

ساختار شکنی در . مبارزه مدنی آنھا در چارچوب قانون اساسی و در تبعیت از آن است
جنبش مدنی آنھا مدنیت را نھ در مقاومت در مقابل زور و خودسری و . برنامھ وی نیست

. نظر از ماھیت این قانون مطرح می کنند بلکھ در تبعیت از قانون صرف،قانون شکنی
قبل از اینکھ این عده برای کارشان استدالل علمی داشتھ باشند کھ بتوانند از نظر جامعھ 
شناسی بھ آن استناد کنند شامھ شان فرصت طلبانھ بو می کشد و تشخیص می دھند کھ 

 ٤ در صفحھادامھ ...توسل بھ قھر برای کل نظام جمھوری اسالمی می تواند خطرناک
 

         

آن را کھ حساب پاک است از محاسبھ 
 چھ باک است

مگر معترضین چھ می . رژیم جمھوری اسالمی با وحشیگری معترضین را کشتھ است
آنھا می خواستند کھ بھ آنھا احترام . گفتند کھ این چنین خشم رژیم را برانگیختھ است

 .میت شناختھ شودگذارده شود و حقوقشان بھ عنوان یک انسان بھ رس
ولی دامنھ جنایاتی را کھ رژیم جمھوری اسالمی انجام داده است بقدری گسترده و شرم 
. آور و وحشیانھ است کھ ھمھ آنھا دست بھ دست ھم داده اند تا این جنایات را بپوشانند

مردم کھ شاھد عینی این جنایات بوده اند آب پاکی روی دست بلندگویان تبلیغاتی رژیم می 
کار بھ . زند و با انتخاب شعارھای تبلیغی و تھییجی راه فرار را بر ولی فقیھ می بندندری

ترمز . جائی می رسد کھ این ماشین آدمخواری فرزندان ھمدستان خویش را نیز می بلعد
 .ماشین ولی فقیھ بریده است و بر سر راه خویش بر ھیچ بنی بشری رحم روا نمی دارد

 ٤ ادامھ در صفحھ... افشاءمردم در شعارھای خویش در
 

         

 کوچھ باغی پس مانده ولی فقیھ
جناح مسلط حاکمیت از ضرباتی کھ توسط مردم نوش جان کرده گیج شده است و در اثر 

این ضربات را باید تا بھ آن . گیجی بھ ندانم کاری و اظھارات ضد و نقیض ادامھ می دھد
باید . گیجی بھ زمین بخورد و دیگر بلند نشودحد ادامھ داد کھ نظام جمھوری اسالمی از 

طوری زمین بخورد کھ اگر ھمھ اصالح طلبان با یاری سازمان فدائیان خلق 
مش کنند نتواند َلزیر بغلش را گرفتند و خواستند َع) توفان-بخوانید فدائیان اسالم(اکثریت

 .  نگھ داردحتی فرخ نگھ دار ھم نتواند این بیچاره ھا را. روی پای خویش بند شود
نقل می شود کھ مجتبی خامنھ ای کھ یکی از آقازاده ھای بزن بھادر و مافوق قانون در 
این رژیم بوده و دوره ھای سرکوب را در دستگاه روحانیت با نمره عالی قبول شده است 

 میلیون نفر ٣٥ ما ایران را با : بیان کرده،و در ایران شھروندی با حقوق ویژه می باشد
چقدر جان انسان برای این ھیوالھا .  میلیون نفر تحویل می دھیم٣٥رفتیم و با تحویل گ

آنھا حتی بھ مریدان و پیروان خویش نیز رحم نمی کنند و نکردند و با . بی ارزش است
.  یاران خویش را بھ زندانھا انداختھ و سربھ نیست نمودنددادگاھھای اسالمیتشکیل 

 را برای تبرئھ دادگاھھای اسالمیری اسالمی جالب این است کھ مشاطھ گران جمھو
دادگاھھائیکھ در . اسالم بھ گردن استالین می گذارند تا جنایات خویش را پرده پوشی کنند

٥ ادامھ در صفحھ...است نھ مال  ناب، اسالمی ایران تشکیل شده استالینی نیست
 
 

بھ حزب طبقھ کارگر ایران بـپـیوندید

 دیای جھان متحد شویتارلپرو

 توفان
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

 : بھمن٢٢راه پیمایی 

شفافتر شدن مرز  
 دوست و دشمن

 خرداد بیان خشم فروخفتھ ملتی ٢٢جنبش 
اثر بھمن نتوانست در٢٢بود کھ در 

دسیسھ و تشدید سرکوب روحانیت 
ارتجاعی حاکم ازیک سو و سیاستھای 

، بی ، تاکتیکھای نادرستسازشکارانھ
دورنمائی سیاسی جناح بورژوا مذھبی 

خواستھای خویش در افشاء اصالح طلب بھ 
دسترسی پیدا ، بی اعتباری وی بیشتر رژیم

تاکتیک سازشکارانھ بھ ھرز رفتن . کند
 . نیروی انقالبی مردمی منجر شد

اسالم و یا ھر مذھب دیگری برای مردم 
این مردم نیستند کھ . ارزشی قایل نیست

تصمیم گیرنده اصلی اند این خدا و 
 برای مردم نمایندگان زمینی وی ھستند کھ

سرنوشت تعیین می کنند و برای آنھا 
تائید این احکام بھ مفھوم . تصمیم می گیرند

صفت جمھوری . تائید اسالمیت رژیم بود
از ھمان روز نخست با صفت اسالمیت در 

 خرداد ٢٢جنبش . تناقض بود و ھست
متکی بر این جمھوریت و ھواداری از 

مردم خواھان . تداوم انقالب بھمن است
ھم نافی کھ . ھوری ایرانی ھستندجم

سلطنت و ھم نافی اسالمیت و ھمھ نافی 
از منظر .  استدخالت اجانب در ایران

 بھمن باید در ٢٢ انقالب ،ذھنیت مردم
تکامل خود اسالمیت را بھ منزلھ امر دولتی 
بزداید و آنرا بھ مسئلھ خصوصی افراد بدل 

 ٢ادامھ در صفحھ ...اینکھ چھ . کند
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[Text eingeben]

 ...شفافتر شدن مرز
کسی تمایل دارد بعد از مرگش بھ بھشت 
برود و با روحانیت محشور شود و چھ کسی 
می خواھد بھ جھنم برود و در آتش جھنم 
بسوزد تا بمیرد و بھ جھنم بعدی رود مسئلھ 

امر . ای است کھ بخودش مربوط است
مذھبی یک امر ُوجدانی و شخصی افراد 

بزار اعمال نفوذ حکومتی است و نمی تواند ا
 .گردد

 خرداد مسئلھ ٢٢ولی مدعیان رھبری جنبش 
آنھا در عرصھ اختالفات . را چنین نمی دیدند

 خویش با جناح مسلط حاکمیت “خانوادگی“
بر سر نحوه حکومت و تقسیم غنایم بھ 
نیروی مردم نیاز داشتند تا از اسلحھ مردم 
برای پیشبرد اھداف خویش استفاده کنند و 

ناح رھبری و جناح مسلط را با نشان دادن ج
آنھا . نیروی مردم بھ مصالحھ باز دارند

حکومت مافیائی را بدرستی خطری کشنده 
برای ایران و اسالم می دانند و از این جھت 

آنھا امید . نمی توان بر آنھا ایرادی گرفت
داشتند کھ وقتی میلیونھا انسان بھ خیابان 

و فورا آماده آمدند جناح مسلط جا بخورد 
جناح رھبری مافیائی . دادن امتیاز شود

حاکمیت می .  رفتار کرد“واقعبیانھ“بسیار 
دانست کھ اصالح طلبان ناچارند تنھا در 
چارچوب حفظ تمامیت رژیم جمھوری 

حد پیشروی آنھا تا . اسالمی فعالیت کنند
جائی است کھ خطری تمامیت و کلیت رژیم 

 اصالح سقف خواستھای. را تھدید نکند
آنھا نمی توانستند . طلبان روشن بود

خواستھای خویش را ارتقاء دھند و بھ آن نیز 
کسب قدرت . اساسا فکر ھم نکرده بودند

سیاسی در دستور کار آنھا بھ علت ماھیت و 
اصالح طلبی یعنی . سیاستشان قرار نداشت

اینکھ بھ تمامیت رژیم دستی زده نشود و فقط 
رھبران جنبش . مرژیم را قدری آرایش کنی

 خرداد با این درک بھ مبارزه می آمدند و ٢٢
دستشان از ھمان روز نخست برای رھبر 

 . رو بود و برای مردم بستھ بود
 شعاری “مسخره رای ما را پس بده“شعار 

بود کھ میلیونھا ھموطنان ما را کھ حاضر 
نشده بودند مشروعیت این رژیم جنایتکار را 

تخابات شرکت کنند برسمیت بشناسند و در ان
و آنرا تحریم کرده بودند از مبارزه با رژیم 

معترضین سبز نخست خط . منع می شدند
تمایزی میان خویش و مخالفین سرسخت 
رژیم کشیدند و جبھھ خویش را تضعیف 

خامنھ ای بھ فوریت بھ ضعیف بودن . کردند
این شعار و نتایج قابل محاسبھ آن پی برد و 

ی را پس نمی دھیم اعالم کرد ما رای کس
چون انتخابات با صحت برگزار شده است و 
ھرکس بھ خانھ ھای خویش نرود ھدفش 
دیگر اعتراض بھ تقلب در انتخاباتی کھ 
تحقیقات، صحت انجام آنرا تائید کرده است 

 بلکھ می خواھد نظام را سرنگون ،نیست
این حرف . این حرف بی خردانھ نبود. کند

 گفت این گوی جنبش را خفھ می کرد و می

و این میدان حال خودتان تکلیفتان را روشن 
اصالح طلبان صف خویش را از صف . کنید

خامنھ ای می . ساختار شکنان جدا کنند
خواست بدون دادن امتیاز اصالح طلبان را 
خفھ کند و آنھا را در مقابل تصمیم میان 
خواست سرنگونی رژیم و دوری از 

ی نژاد بھ ساختارشکنان و نزدیکی بھ احمد
عنوان رئیس جمھور قانونی ایران قرار 

 .دھد
رھبران اصالح طلب، موسوی و کروبی و 

یا باید رھبری . سایرین راه دیگری نداشتند
را کھ نماینده خدا و ولی فقیھ است رد می 
کردند و قانون اساسی جمھوری اسالمی را 
بھ زیر پرسش می بردند و یا باید راھی 

مردم بھ خانھ برای سازش و فرستادن 
 . ھایشان می یافتند

، آمادگی فداکاری آنھا تا تسلیم ناپذیری مردم
 جان  آنرا بای و دموکراسی بھایدبرای آزا

خویش بدھند باعث شد کھ رژیم از ھمھ 
غیر ابزار سرکوب خویش در مقابل مقاومت 

مردم استفاده کند و این امر قابل انتظار 
 .ن بردحیثیت نظام را در مجموع خود از بی

رژیم جمھوری اسالمی رژیمی است کھ نھ 
تنھا دستھایش غرقھ در خون است قلبھای 
مردم نیز از دست این رژیم غرقھ در خون 
است و دامنھ سرکوبگری و بی قانونی و 
وحشیگری بی حساب این رژیم اسالمی بھ 
جائی رسید کھ پای آقازاده ھا و فرزندان 

ا نیز ھمدستان و ھمکاران و مریدان رژیم ر
این عکس العمل ولی فقیھ . بھ میدان کشید

 مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور ولی ،را
فقیھ و خامنھ ای پاسخ گفتند و نشان دادند کھ 
کسی برای نماینده خدا بر روی زمین تره ای 

 .ھم خورد نمی کند
، ، اوج جنبش دموکراتیکمقابلھ بھ مثل مردم

 رژیم را ،گسترش آن در شھرھای بزرگ
راس واداشت و مقاومت مردم کھ قھر را بھ

با قھر پاسخ داده و در روزھای عاشورا 
 خامنھ ،آمادگی مقاومت خویش را نشان دادند

ای و رھبران اصالح طلب را بر آن داشت 
تا فکر چاره ای کنند و تا کنترل بھ تمامی از 

. دست آنھا خارج نشده است بھ تکاپو افتند
ب ایران می  بھمن سالگرد انقال٢٢آنھا از 

ترسیدند کھ مردم بھ خیابانھا آیند و بخواھند 
این روز تاریخی و بزرگ را بھ روز عزای 

رژیم از حضور . جمھوری اسالمی بدل کنند
مردم در صحنھ می ترسید و می خواست 

 بھ “آرامش“ بھمن ٢٢کاری کند کھ تا در 
، وادار اعدام ھای دستجمعی. ایران برگردد

بھ اظھار ندامت طلب اصالح کردن رھبران 
 اعتراف ضمنی و علنی آنھا .ینیشو عقب ن

کھ احمدی نژاد رئیس جمھور قانونی است و 
، قانون اساسی و آنھا نظام جمھوری اسالمی

 نشانھ از بن بستی ، را قبول دارندقیھوالیت ف
است کھ از ھمان آغاز آنھا در آن گرفتار 

 یا باید شعارھا و خواستھا را تا .آمدند
ونی کامل رژیم جمھوری اسالمی سرنگ

ادامھ می دادند و مردم را برای این 
سرنگونی بسیج می کردند و یا اینکھ باید در 

. مرحلھ ای باین سازش تن در می دادند
رفسنجانی محلل قضیھ بود و تالش می کرد 

 .کھ این سازش را در پشت پرده سراندازد
اینکھ در پشت پرده چقدر امتیاز بھ جناح 

. نی داده شده است ھنوز معلوم نیسترفسنجا
. ھر امتیازی نیز وابستھ بھ قدرت است
. تضمین وعده ھا نیز بھ قدرت وابستھ است

در غیر این صورت اگر تضمینی وجود 
نداشتھ باشد می توان در سیاست ھر وعده 

 برف ،ای را پس از ریختن آب از آسیاب
موسوی و . دیروز تلقی کرد و زیرش زد

م بنحوی وفاداری خویش را کروبی ھر کدا
بھ کل نظام اعالم کرده و آنرا در لفافھ ای از 

. انتقادات دلخوشکنک برای مردم پیچیده اند
حرف آخر آنھا این است کھ باید پاره ای از 

از آنھا . خواستھای مردم را برآورده کرد
دلجوئی کرد و عده ای از عوامل سرکوب 

 حتی .را قربانی کرد تا کل رژیم نجات یابد
سخن از این می رود کھ احمدی نژاد بعد از 
دو سال از قدرت کناره گیری کند و اصالح 

اینکھ در پشت پرده . طلبان بر سر کار آیند
چھ بده و بستانھائی صورت گرفتھ معلوم 
نیست ولی موضعگیریھای اصالح طلبان از 

ھر دو جناح . سازشھای عمیق گفتگو می کند
وی تالش می کنند از این ببعد ھرکدام بھ نح

یکی رسما . تا مبارزه مردم را سرکوب کنند
و علنا بنام نامی خدا و دیگری با پنبھ از 
مردم می خواھند کھ در خانھ ھای خود 
بمانند و بیرون نیایند تا آلت دست کسانی 

!!. قرار بگیرند کھ از آن طرف مرز آمده اند
اصالح طلبان از مردم می خواھند کھ 

شکنانھ ندھند بھ خشونت شعارھای ساختار
. متوسل نشوند و تندروی را بکنار بگذارند

این خواستھا از خواستھ بعدی کھ از مردم 
بخواھد تند روان و خشونت طلبان را بدست 

 .      بسیجی ھا بدھند زیاد دور نیست
در واقع رھبران اصالح طلب جنبش سبز 
قبل از سالگرد انقالب بھمن یکی بعد از 

مسئلھ تسلیم این رھبران .  شدنددیگری تسلیم
 ،یک امر زمانی بود دیر یا زود داشت

سوخت و سوز نداشت و زودتر از ھمھ 
محسن رضائی آنرا فھمید و خود را کنار 

اینکھ این رھبران تا بھ این حد بھ . کشید
میدان آمدند و خود را کشان کشان بدنبال 
مردم روانھ کردند خود باندازه کافی شگفت 

است ولی این رھبران فقط بھ اجبار برانگیز 
بدنبال جنبشی کھ ھرگز فکر نمی کردند تا 
باین حد کش پیدا کند و تعمیق شود روانھ 

آنھا در حقیقت بدنبال جنبش کشیده . شدند
شدند و از عقب گریبان جنبش را چسبیدند 

آنھا از پس جنبش . کھ بیشتر بھ جلو نرود
 جنبش روانھ شدند تا نگذارند خواستنھای این

از حد مجاز تجاوز کند و تمامیت نظام را بھ 
البتھ خود رھبران اصالح . زیر پرسش ببرد
 ٣ادامھ در صفحھ  ...طلب مدعی اند 

ایراناسالمیجمھوریداریسرمایھرژیمبادسرنگون
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 ...شفافتر شدن مرز
کھ بر سر اصول خود ایستاده اند و بھ تقلبی 

، آنھا بودن انتخابات ھنوز ھم اعتقاد دارند
ھنوز ھم اعتقاد دارند کھ رئیس جمھور 

کت قالبی است و سپس برسمیت شناختن ممل
احمدی نژاد را بھ عنوان رئیس جمھور با 

استدالل توجیھ می کنند کھ ایشان مورد  این
تائید ولی فقیھ اند و یا اینکھ در ھر صورت 
باید شخص ایشان نسبت بھ حوادث اخیر 

ایشان و حاکمیت رسما پاسخگو باشند چون 
احمدی نژاد را شخص مسئول برسمیت 

اگر ما از احمدی نژاد می طلبیم . ختھ اندشنا
کھ نسبت بھ این جنایات پاسخگو باشد 

ما . منظورمان برسمیت شناختن ایشان نیست
.  با تعھدی کھ نسبت بھ مردم کرده ایم پایبندیم

البتھ ما از ھمان روز نخست گفتھ ایم کھ 
ھوادار نظام جمھوری اسالمی ھستیم و با 

 . لفیمخواستھای ساختارشکنانھ مخا
سخنان کروبی کھ پسرش را جلو انداختھ و 
میرحسین موسوی کھ زھرا رھنورد 
ھمسرش را جلو انداختھ گواه عقب نشینی 

 رژیم جمھوری .است“ پیروزمندانھ“
اسالمی برای شکستن روحیھ مردم و آمادگی 

، با فداکاری آنھا با تاکتیک حساب شده
رھای فیزیکی و ابرنامھ ریزی دقیق با فش

 و تبلیغاتی از خارج این رھبران روانی
اصالح طلب را بھ جائی رسانید کھ آنھا 
ناچار بھ توبھ شدند و ساختار نظام و تمامیت 

 آنھا .رژیم جمھوری اسالمی را پذیرفتند
قانون اساسی را پذیرفتند و از شعارھای تند 

آنھا با . جستند و ساختارشکنانھ مردم تبری
رفتند کھ این اعترافات در وضعیتی قرار گ

راه پیشرفت جنبش را بستند و حد آنرا بھ 
سیاست آنھا جلوگیری از . ھمھ نشان دادند

تعرض جنبش بود و سیل مبارزه عظیم مردم 
خودشان نیز . را بھ کوچھ بن بست کشاندند

اینکھ در انتخابات تقلب . اینک سردرگم اند
 متعلق بھ ، دیگرشده و رای ما را پس بده

ھ عکس آنرا گفتھ و ولی فقی. دیروز است
صحت انتخابات را تصدیق کرده است و از 
رھبران اصالح طلب خواستھ کھ اگر ریگی 

از . در کفش ندارند بھ خانھ ھای خود بروند
نظر وی نظام تصمیم خود را گرفتھ و بھ 

اگر کسی تصمیم ولی . ھمھ ابالغ کرده است
 ماال ھدفش ساختار ،فقیھ را قبول ندارد

 پرسد کھ شما رھبران وی می. شکنی است
فتنھ گر مردم را تا بھ کجا می خواھید ببرید؟ 

تنھا یک راه . فصل انتخابات بستھ شده است
می ماند کھ شما کل نظام را مورد پرسش 

. قرار دھید و خواستار سرنگونی آن شوید
کھ رھبران اصالح طلب و این بن بستی است

جنبش اصالح طلبی در آن گیر کرده و اگر 
 تعرض نزند و بر سرنگونی دست بھ

دیکتاتور تکیھ نکند و این شعار را ارتقاء 
. ندھد کارش زار است و تحلیل می رود

کروبی و میرحسین موسوی و مشاوران آنھا 
مدعی اند کھ رھبران اصالح طلب ھرگز 

حرف خویش را تغییر نداده اند و تسلیم نشده 
. اند و ھمان حرفھای سابق را می زنند

ی ما یک دعوای حقوقی است توگوئی دعوا
و حال باید قضات محترم دادگستری اجماع 

در . کنند و بھ حل مشکل حقوقی بپردازند
، اینجا سخن بر سر سیاست حاکم بر جنبش

، سطح ، تاکتیک و استراتژی آندورنمای آن
 کنونی جنبش وخواستھای آن و طرحھای

 جنبش .استاین جنبش دراز مدت رھبری 
ل از خواست رھبری بھ صورت عینی مستق

. اصالح طلب تحول یافتھ و بھ پیش می رود
رھبران جنبش اصالح طلب بھ جای طرح 
شعار و خواستھای درست، مردم را بھ 

، بھ ، بھ عدم توسل بھ خشونتمحافظھ کاری
وفاداری بھ قانون اساسی و کل نظام 

تضاد در . جمھوری اسالمی فرا می خوانند
ھبران این واقعیت بیرونی و ذھنیت ر

دعوا دعوای . اصالح طلب نھفتھ است
حقوقی نیست کھ رھبران اصالح طلب فالن 
جملھ را چگونھ و یا بھمان عبارت را با چھ 

جنبش بھ . نیت و با چھ شکل بیان کرده اند
سمتی می رود کھ نیاز بھ رھبری انقالبی 

 بی ،فقدان رھبری جنبش را خستھ. دارد
، ن می افزاید، بر تعداد قربانیادورنما می کند

بخت نیروھای ارتجاعی صھیونیستی 
امپریالیستی را برای طرح شعارھای 
انحرافی در جنبش ومنحرف کردن آن از 
سوی آمریکا و اسرائیل بھ سوی چین و 

امپریالیستھای رده دوم کھ بھ نوبھ (روسیھ
و بر ضد مردم ) خود خطرناک میشوند

فلسطین و لبنان و عراق و افغانستان کھ 
تجاوز قرار گرفتھ اند و تمام ممالک مورد 

انقالبی و دموکراتیک آمریکای التین کھ 
شعار “. نوکر آمریکا نیستند افزایش می دھد

 خمینی کھ بر سر شعارھای “ھمھ با ھم
حداقل در نازلترین سطح توافق کنیم مجددا 
جا باز می کند و ضد انقالب را نیز در 
 صفوف مردم پناه می دھد تا با سپر کردن

مردم راه ورود سلطنت طلبان و عمال کثیف 
سالھاست کھ . ارتجاع را بھ ایران باز کند

این دیوان برای چنین روزھائی نقشھ کشیده 
و روشنفکران خودفروختھ خویش را 

از حمایت مالی و تبلیغاتی . پرورده اند
امپریالیستھا و صھیونیستھا از طریق رسانھ 
ھای گروھی و شبکھ وسیع اینترنت 

حزب ما در گذشتھ بارھا و . خوردارندبر
بارھا نسبت بھ این وضعیت ھشدار داده بود 

. و امروز نیز این خطر را گوشزد می کند
نیروھای انقالبی باید خطوط خویش را از 

 جدا کنند تا سلطنت طلبان“ ھمھ با ھم“شعار 
 فقط برای و عمال امپریالیسم و صھیونیسم

را شفاف  باید جبھھ مردم .خودشان بمانند
، باید روشن کرد ھمھ ایرانیھا برای کرد

، مبتنی بر ، آزاد، دموکراتیکایرانی مستقل
عدالت اجتماعی و جمھوری ایرانی اتحاد 

رھبران اصالح طلب در ایران راه . دارند
، یا باید با دیگری ندارند یا باید تسلیم شوند

تحول جنبش حرکت کنند و شعارھای منطبق 
، در غیر طرح نمایندبا خواست آتی مردم 
 بدل می “عامل فتنھ“این صورت حقیقتا بھ 

شوند و باید بھ صھیونیستھا و امپریالیستھا 
مبارزه با جمھوری اسالمی بدون . تکیھ کنند

اگر . خط کشی با ارتجاع جھانی عملی نیست
رھبران اصالح طلب تکلیف خویش را با 
تک پرانی ھای ارتجاعی در ایران روشن 

را گمراه کرده و بدامان دسیسھ نکنند مردم 
 .ھای ارتجاع جھانی سوق خواھند داد

موضعگیریھای کژدار و مریز رھبران 
 بھمن و ٢٢اصالح طلب قبل از راه پیمائی 

بی برنامگی آنھا در مقابل برنامھ دقیق 
ارتجاع حاکم نشان داد کھ تا بھ چھ حد آنھا 
فریب ولی فقیھ را خورده بودند و تسلیم وی 

دند و در جھت خلع سالح فکری شده بو
مردم و گرفتن دورنما از آنھا پیش رفتھ 

این شیوه جنگ فرسایشی  رژیم . بودند
نظامی امنیتی خامنھ ای بھ جنبش دمکراتیک 

متاسفانھ نیروھای . مردم لطمھ وارد ساخت
انقالبی و دموکرات واقعی در ایران بھ علت 
سرکوب فراوان و خیانت رویزیونیستھا و 

ی آنھا با رژیم خمینی کھ تا بھ امروز ھمدست
نظری بیفکنید بھ ھمدستی (نیز ادامھ دارد

فدائیان اکثریت با ارتجاع جھانی و اصالح 
از بخت ) توفان-طلبان و سلطنت طلبان

کمتری برخوردارند تا بتوانند علیرغم تالش 
شبانھ روزی رھبری جنبش را بھ کف 

طبقھ نیروھای انقالبی باید تالش کنند . آورند
کارگر را بھ میدان بکشند کھ در آن صورت 
جنش دمکراتیک مردم بیک جنبش نیرومند 
انقالبی تبدیل خواھد شد و شعارھای انحرافی 
و امپریالیستی و صھیونیستی در آن جای 

یکی از راھھای پیشبرد . نخواھد داشت
جنبش طرح خواستھای طبقھ کارگر در 

د شعار اعتصاب عمومی را بای. ایران است
، باید برای آن کار کرد و تدارک جا انداخت

دید وقتی رھبری جنبش بدست نیروھای 
انقالبی بیفتد دیگر ھمھ با ھم نمی توانند 
باشند خطوط انقالب و ضد انقالب روشن 

 مرز میان دوست و دشمن آشکار و .می شود
شفاف است و دشمنان مردم ایران نمی توانند 

پنھان “ مھمھ با ھ“خویش را در پشت شعار 
 تنھا کسانی با ھم ھستند کھ برای .کنند

استقالل و آزادی و دموکراسی و عدالت 
اجتماعی در ایرانی فعالیت می کنند کھ 
حداقل باید درآن یک جمھوری ایرانی مستقر 

 و آمریکا ، اسرائیلھواداران سلطنت. شود
ما برای . در این جبھھ جائی ندارند

ت سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی دس
اتحاد بھ امپریالیستھا و صھیونیستھا نمی 

این کار وطنفروشان است حتی اگر . دھیم
خود را پشت آزادی و دموکراسی پنھان 

 . کنند
 

***** 
 

داری جمھوری اسالمی ایرانسرنگون باد رژیم سرمایھ 



    

 ۴                                                 صفحھ             توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران                          ١٣٨٨  اسفند ماه  ماه –١٢٠   شماره  

[Text eingeben]

 ...سوار بي تفنگ
پس مخالفت آنھا با این شعارھا ناشی . باشد

از اتفاق و مد روز نیست کھ کارخانھ ھای 
از شامھ تولید شعار، آنھا را سرداده اند بلکھ 

آنھا از نظر . تیز طبقاتی آنھا ناشی می شود
منافع طبقاتی می دانند کھ توده مردم نباید با 
این روحیھ تربیت شوند و تحمل زورگوئی 

این . را برنتابند و زور را با زور پاسخ دھند
رھبران اعم از خارجھ نشین و یا داخلھ 

 ھمانھائی ھستند کھ در بکاربرد ،نشین آنھا
نقالبی در سرکوب جنبش کردستان قھر ضد ا

 و ، سرکوب دانشگاھھاو ترکمن صحرا
مبارزات آزادیخواھانھ مردم ایران از ھمان 
سالھای نشستن بر مسند قدرت و نھ آنطور 
کھ ھمدستان دیروزشان مطرح می کنند تنھا 

 دست داشتھ و آنرا علیھ ،١٣٦٧از سال 
خشونت وحشیانھ ایکھ . مردم بکار برده اند

ھا قبل از جانب آنھا مجاز بھ حساب تا سال
 بیکباره حرام شده است و تالش می ،می آمد

شود این تئوری تسلیم طلبانھ را در مغز 
بزور “ مدنیت“، “تمدن“جوانان ما بھ نام 

 .حقنھ کنند
طبیعتا این نظریھ رھبران اصالح طلب از 
ریشھ بی ریشھ است و ضد علمی و مغایر 

ه در طول تاریخ تجربھ میلیونھا انسان آزاد
البتھ نھ این است کھ . بشریت می باشد

رھبران اصالح طلب بھ این حقایق واقف 
، خیر آنھا بخوبی می دانند کھ نیستند

قھر مامای “ھمانطور کھ مارکس گفتھ است 
 “جامعھ کھن برای تولد جامعھ نوین است

. را نمی شود کتمان کرداین واقعیت تاریخی 
 در یک ُکر ولی رھبران اصالح طلب کھ

دستجمعی مردم را از خشونت و توسل بھ 
 را “تند روی“قھر برحذر می دارند و 

 ھدفشان این است کھ ،محکوم می کنند
مواظب باشند مبادا بھ تمامیت نظام جمھوری 

آنھا ھمھ ھوادار . اسالمی صدمھ ای بخورد
حفظ نظام جمھوری سرمایھ داری اسالمی 

ھ قول آنھا توسل مردم بھ قھر و یا ب. ھستند
 کار را بھ جائی می رساند کھ “تندروی“

سرانجام باید تکلیف قدرت سیاسی معلوم 
شود و آنوقت در این نبرد آخرین این قھر و 
تناسب نیروھای طبقاتی است کھ معلوم می 
کند کدام طبقھ اجتماعی باید بر اھرمھای 

. سیاسی و اقتصادی و تبلیغاتی مسلط شود
د کھ کار بھ آنجا اصالح طلبان نمی خواھن

فشارشان بر محافظھ کاران این است . برسد
کھ بخود آیند و این خطر را حس کرده با آنھا 
برای تداوم حکومت جمھوری اسالمی و 

 .نجات آن مصالحھ کنند
قھر در جنبشھای مردم در سراسر جھان 

البتھ نھ قھر قھرمانان و . سرنوشت ساز است
طور چریکی کھ جدا و بدور از مردم و ب

، عینی با فرار از مردم صورت می گیرد
، قھر توده ھای مردم و بلکھ قھر طبقاتی

 .مردمی
حکومتھا ھمیشھ مدعی ھستند کھ قھر باید در 

بزعم آنھا استفاده از . انحصار دولت باشد
قھر وسیلھ خوب و پسندیده ای است اگر 
توسط دولت و طبقات حاکمھ بکار رود و 

گر مردم بھ قھر عملی نکوھیده خواھد بود ا
متوسل شوند و عزم کنند قھر را از انحصار 

. دولت بدر آورده در اختیار ملت قرار دھند
در چنین شرایطی مبلغان رژیم فورا دست 
بکار شده و با احساس خطری کھ می کنند 
فورا از خشونت و وحشیگری سخن می 
رانند تا مردم را از نظر روحی و روانی 

وند کھ در آنھا خلع سالح کرده و مانع ش
نظریھ توسل بھ قھر برای استقرار آزادی و 
استقالل و دموکراسی و عدالت اجتماعی 

 .قوت بگیرد
اوضاعی کھ در ایران بوجود آمده است نیز 

رژیم جمھوری اسالمی . از این نمونھ است
خود رژیمی نبوده است کھ از راه مسالمت 

بر و مسالمت آمیز “ مدنی“آمیز و مبارزه 
در ایران یک انقالب . ت آمده باشدسر قدر

عظیم صورت گرفت کھ بھ مقاومت قھرآمیز 
 بھمن مردم ٢٢مردم منجر شد و در روز 

مسلحانھ در خیابانھا با ارتش شاھنشاھی می 
خلق کرد مسلحانھ از دموکراسی . جنگیدند

مردم بھ . در غرب ایران دفاع می کرد
پاسگاھھا و کالنتریھا یورش برده و آنھا را 

لع سالح کردند و ھزاران کشتھ بجای خ
چگونھ می شود مدعی شد کھ در . گذاشتند

ایران انقالب بدون خونریزی بھ پیروزی 
رسیده است؟ بعد از انقالب نیز این رژیم 
غاصب تنھا بر دریائی از خون و خشونت 
توانستھ است تا بھ امروز حاکمیت خویش را 

جز ادامھ دھد و بعد از این نیز راه چاره ای 
ھمھ این مدعیان . توسل بھ خشونت ندارد

عدم توسل بھ زور خودشان در زمان انقالب 
مبلغ توسل بھ زور بودند و در تمام این 
سرکوبھای قھرآمیز و خشونتھای خونین 

 .  دست داشتھ اند
تاریخ بشریت تاریخ قیامھای مردمی علیھ 

، قیام طبقات ارتجاعی حاکم است
، قیام اناسپارتاکوس بر ضد برده دار

دھقانان از جملھ بوکاچف در اروپا و آسیا بر 
، و سرانجام انقالب کبیر ضد فئودالھا
فرانسھ بر ضد نظام فرسوده بورژوازی 

فئودالی با ترور روبسپر و مارا بھ پیروزی 
، ولی در دست بورژوازی باقی ماندرسید 

قیام کمون پاریس با قھر پرولتاریا آغاز شد 
بورژوازی بھ پایان و با سرکوب قھرآمیز 

 تمام نقاط عطف تاریخ جھان از .رسید
انقالب فرانسھ و تا اکتبر از انقالب 
مشروطیت ایران تا انقالب بھمن ھمھ و ھمھ 

قھر ضد . زائیده استفاده از قھر انقالبی اند
انقالبی امپریالیستھا تا بحال دو جنگ 
وحشیانھ جھانی را موجب شده و میلیونھا 

، آفریقای ، کنگودر الجزایرانسان آزاده را 
 ،، مراکش، لیبی، سودان، مصرجنوبی

، ، الئوس، کامبوج، ویتنام، لبنانفلسطین
، افغانستان و ، عراق، ایران، اندونزیکره

خونین بھ قتل رسانده سراسر آمریکای التین 
خشونت وحشیانھ امپریالیستھا حد و . است

در تمام این ممالک مردم آزاده . مرزی ندارد
ت با مسالمت تمام برای خواستھای نخس

طبیعی و دموکراتیک خویش بھ اعتراض 
می پرداختند ولی حکومتھا کھ قھر را در 
انحصار خود داشتند از نیروھای انتظامی و 
امنیتی و سرانجام از نیروھای ارتشی و 
کماندوھای ویژه و رنجرھا و سیاست 
شبیخون و کودتا استفاده می کردند تا جنبش 

سرکوب کنند و رھبران مسالمت مردم را 
جوی آنھا را در دادگاھھای نظامی سربستھ 
بدون وکیل و حضور رسانھ ھای گروھی 

در آمریکای . محکوم و اعدام نمایند
امپریالیست مارتین لوتر کینگ را کھ مبلغ 
تئوری مسالمت آمیز و عدم توسل بھ زور 
برای مبارزه با تبعیض نژادی بود با قھر 

تاریخ .  پرست بھ قتل رساندندنیروھای نژاد
استعمار تاریخ غارت و خشونت و جنایت 
علیھ بشریت است و در این جنایتھا ھمھ دول 

این است کھ وقتی . مھم اروپا نقش داشتھ اند
آنھا از عدم توسل بھ قھر صحبت می کنند و 
آنرا تبلیغ می کنند تنھا ریاکاری خویش را بھ 

 . نمایش می گذارند
، در  بی حرمتی بھ انسانھادر مقابل این

بل این وحشیگری و تجاوز بھ حقوق امق
انسانی بود و ھست کھ ملتھا و توده ھای 

تحقق مردم ناچارند بھ آخرین وسیلھ برای 
خواستھای دموکراتیک و انسانی خویش 

این آخرین وسیلھ زور و قھر . متوسل شوند
قھری کھ کاربرد آن بھ آنھا تحمیل می . است
، ، دزداناست کھ جنایتکارانطبیعی . شود

، ، دروغگویان، سودجویانراھزنان
ریاکاران بھ رضای خاطر از مسند قدرت 

تاریخ چنین نمونھ ای را . کنار نمی روند
باید گریبان آنھا را گرفت و . بخاطر ندارد

آنھا را از مسند قدرت بھ زیر آورد و در این 
آن . جاست کھ جامعھ باید بھ قھر متوسل شود

کھ ضرورت مبارزه آنرا می طلبد و قھری 
بھ نیاز عمومی برای پیشرفت تحول در 

، ، قھر تحمیلی نیستجامعھ بدل شده است
، قھری است کھ بھ قھر مصنوعی نیست

بحران اجتماعی نقطھ پایانی می گذارد و 
 و موانع موجود در راه پیشرفت را سدھا

، ، انقالبیاین قھر عادالنھ. درھم می شکند
توسل بھ این . بل تبلیغ استضروری و قا

نوع قھر ضرورت زمان است و ھر کس در 
مقابل این قھر بایستد ماشین قھر وی را بھ 
زیر می گیرد و بھ زبالھ دان تاریخ می 

این است کھ قھر را بطورکلی محکوم . افکند
و در ھر شرایطی تقبیح کردن اگر از جھالت 
سرچشمھ نگیرد ناشی از منافع طبقات حاکم 

کھ مبارزه خویش را در جبھھ روحی و است 
 .جنگ روانی بھ جلو می برند

طبیعی است اگر ملتی بھ مرحلھ ای رسید کھ 
درک کرد برای پیشبرد و تحقق خواستھایش 

 ۵ادامھ در صفحھ ...باید بھ قھر متوسل

   جنایت علیھ بشریت است،کشتار مردم ایران
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[Text eingeben]

 ...سوار بي تفنگ
 شود آنوقت می داند کھ باید ستاد قھر 

مسند دشمنش را درھم بکوبد و دشمن را از 
 را قدرت سیاسیقدرت خویش بزیر بکشد و 

استفاده از قھر کار را . خود بھ کف بگیرد
در تحلیل نھائی بھ کسب قدرت سیاسی می 

 . شکاند
قھر را نمی شود بھ روندھای اجتماعی 
تحمیل کرد تا وقتی کھ جامعھ ای ھنوز بھ 

، وقتی لزوم تغییرات ریشھ ای پی نبرده است
انجام گیرد انسانھا توده مبارزه کھ باید توسط 

ھنوز در قنداق است و انسانھا بھ لزوم توسل 
بھ قھر برای پیشبرد اھداف خویش پی نبرد 
اند نمی توان قھر را با عملیات ماجراجویانھ 

این . و تروریستی بھ جامعھ تحمیل کرد
عملیات در حد اقدامات چریکی شھری در 
سطح باقی می ماند و از حد فداکاری چند 

، آرمان پرست و قابل فکر انقالبیروشن
 .  فراتر نمی روداحترام 

کمونیستھا بر این نظرند کھ تاریخ ھمھ 
جوامع بشری ا ز روز نخست تا بھ امروز 

طبقات تحت . تاریخ مبارزه طبقات بوده است
ستم برای خواستھای خویش بھ صورت 
مسالمت آمیز بھ میدان آمده اند ولی ھمواره 

م با قھر ضد انقالبی از جانب طبقات حاک
سرکوب شده اند وحقوقشان پایمال گردیده 

آنھا می بینند کھ خواستھای آنھا تا . است
لحظھ ایکھ آنھا از پشتوانھ محکم و متکی بر 
اسلحھ برخوردار نباشند مورد توجھ قرار 

. نگرفتھ و آنھا ھمواره سرکوب می شوند
مردم در تجربھ خویش و در آموزش منطقی 

وب طبقات حاکمھ  در مرحلھ از روش سرک
ای از تکامل جنبش باین نظریھ رسیدند کھ 
تنھا راه چاره سرنگونی طبقات حاکمھ ای 
است کھ بھ خواستھای توده میلیونی توجھ ای 

آنوقت طبقات اجتماعی بھ قھر . ندارند
متوسل شده اند و توانستھ اند خواستھای 

اگر قھری  در . خویش را بھ کرسی بنشانند
ود ھنوز کلیسای کاتولیک در اروپا کار نب

 .مردم را بھ بھانھ جادوگری آتش می زد
، جامعھ ای برای قھر مامای جامعھ نوین

آسایش بشریت و پایان دادن بھ دھشت بی 
قھر با بکارگیری خود بھ . پایان است

خشونت ضد انقالب قاتل و جنایتکار پایان 
می دھد و در عین حال لزوم استفاده از قھر 

اھش داده و سرانجام زوال آنرا بھ چشم را ک
 . می بیند

 نمی ،ولی در شرایط کنونی جامعھ ایران
باید بھ مردم گفت کھ . شود قھر را تقبیح کرد

وقتی رژیم . راه آخرین دفاع را باز بگذارید
حاکم حرف خوش شما را نادیده گرفت و با 
شما با زبان گلولھ سخن گفت این وظیفھ 

سانی و منطقی شماست ، ان، وجدانیاخالقی
کھ بھ قھر متوسل شوید و با این جانوران با 
زبانی صحبت کنید کھ آنرا خوب می فھمند 

البتھ الزم . و سی و یکسال آنرا بکار برده اند
نیست ھر کس از روز نخست با توپ و 

تانک بھ خیابانھا آید ولی ایجاد فضائی 
مسموم کھ اشتیاق مردم را برای توسل بھ 

 کند تنھا با این ھدف صورت می قھر محکوم
گیرد کھ خدشھ ای بھ نظام جمھوری اسالمی 

مردم ھمواره بھ صورت گوشت . وارد نشود
دم توپ جریانھای اصالح طلبی باقی بمانند 
کھ با آنھا بھ عنوان مھره شطرنج سیاست 
استفاده کنند و رقیب را تحت فشار بگذارند 

س از کھ بتوانند از وی امتیازاتی بگیرند و پ
کسب این امتیازات مردم را بھ خانھ ھایشان 

مردم برای آنھا ابزار تحقق . بفرستند
مردم بی سالح . خواستھای طبقاتیشان ھستند

را راحت می شود با سالح طبقھ حاکمھ بھ 
خانھ فرستاد تا مردم با سالح را کھ حاضر 
نیستند تا تحقق خواستھایشان سالحھای 

 تسھ دون برای مائو. خویش را کنار بگذارند
تربیت توده ھا ھمیشھ بھ آنھا خاطر نشان 

 از لولھ اسییقدرت س“ساختھ است کھ 
اگر مردم با این . “تفنگ بیرون می آید

روحیھ تربیت نشوند کھ بھ موقع و در جائی 
کھ ضرورت توسل بھ قھر بھ صورت امری 

 آنوقت مردم ھیچوقت ،ناگزیر پیش آمده است
ان تحول پیش آمد قادر نخواھند شد وقتی زم

. از امکان و فرصتھای مناسب استفاده کنند
آنھا در سرگیجھ گی بسرمی برند و ارتجاع 
با توسل بھ قھر وحشیانھ از این سرگیجھ گی 

. برای استقرار مجدد خود استفاده می کند
وقتی شرایط قیام مردمی فرامی رسد باید بھ 
تعرض قھرآمیز دست زد و قدرت را 

 . بدر آوردازدست سرکوبگران
این است کھ حزب ما استفاده از قھر را نھ 

“ مدنی“تنھا مانند موعظھ گران جامعھ 
 آنرا امری ضروری برای ،محکوم نمی کند

، برای تحول و برای جلوگیری از کشتار
، برای سرکوب ارتجاع و غلبھ بر بحران

موعظھ عدم . دفع قاتالن ناگزیر می داند
خواندن توسل بھ قھر بھ طور کلی و فرا

مردم کھ از توسل بھ قھر تبری جویند 
تفکری ضد انقالبی و در جھت تقویت رژیم 
جمھوری اسالمی است حتی اگر برچسب 

 .را بخود الصاق کند“ جنبش مدنی“
البتھ باید برای مردم روشن کرد کھ توسل بھ 
قھر بھ مفھوم اقدامی شتابزده و یا برپائی 

انھ خانھ ھای تیمی و زندانی کردن داوطلب
خویش و عمال بریدن از توده ھا و واقعیات 

نخست باید فرھنگ توسل . اجتماعی نیست
، دو دیگر بھ قھر در میان مردم جا باز کند

اینکھ باید مردم بفھمند کھ این مبارزه باید با 
دست مردم و برای مردم و بھ صورت توده 

این مبارزه باید مداومت . ای صورت گیرد
و مورد حمایت داشتھ و طوالنی باشد 

عمومی در عمل قرار گیرد و مانند جرقھ ای 
باید آن لحظھ . باشد کھ بھ حریق بدل می شود

مناسب کھ زمینھ پذیرش این افکار را فراھم 
ولی از ھمین امروز باید . می کند فراھم آید

در فکر سالح بود آنرا از زیر خاک در 
آورد و یا از دشمن تھیھ کرد و برای چنان 

انبارھای اسلحھ را از ھم . ده بودروزی آما
امروز باید بنا کرد تا در فرصت تاریخی 

 .مناسب از آن استفاده نمود
امروز با اسلحھ بھ خیابان رفتن و مردم را 
بھ مبارزه مسلحانھ تشویق کردن اقدامی 

زمانی باید بھ .  و ناپختھ استزودرسبسیار 
چنین اقدامی دست زد کھ دورنمای  این کار 

ھدف این اقدام نباید تنھا عملی . اشدروشن ب
برای خود بلکھ باید اقدامی برای کسب 

تا زمانیکھ این دورنما . قدرت سیاسی باشد
، تا زمانیکھ کار فرھنگی مھمی وجود ندارد

رد تا اصالح طلبان یکھ الزم است انجام گ
 با مسالمت جوئی راما نتوانند مردم میھن 

لولھ توپ دروغین خویش اختھ کنند و بھ دم گ
بفرستند تا آن زمان توسل بھ مبارزه مسلحانھ 

سوای اینکھ . اقدامی ماجراجویانھ خواھد بود
این مبارزه باید توسط یک سازمان سیاسی 

. قدرتمند مورد اعتماد مردم رھبری شود
سازمانی کھ بعدا نیز بتواند قدرت سیاسی را 

مبارزه . بھ کف آورد و کشور را اداره کند
مسئولیت نمی تواند فال ورق و یا انقالبی با 

 .قمار سیاسی باشد
، حزب ما بر آن است تقبیح قھر انقالبی

مبارزه در تبعیت از قانون و زیر لوای 
 نافرمانی مدنی اگر در آغاز حرکت مردم

راه گشا و بھ صورت محدود و گذرا  بتواند
قابل فھم باشد در تحول خویش اقدامی 

م حکومت  تداوھ توجیھارتجاعی است کھ ب
 و برای خشونت و سرکوبگر منجر می شود

بیان روشن . مبارزه مردم میھن ما سم است
کشاندن جنبش بھ بیراھھ و بن بست سیاسی 

 تنھا قھر انقالبی می تواند این موانع را .است
بردارد و بن بست سیاسی را بشکند و قدرت 

   .سیاسی دموکراتیکی بر سر کار آورد
***** 

 
 ...آنرا كھ حساب

   :رژیم می آورند
 . دروغ میگھ قاتلھ/ اونی کھ میگھ عادلھ

 .ننگ بر این والیت/ شکنجھ، خیانت 
کھریزک / حسین حسین شعارشون

 .افتخارشون
 .ترانھ پیش ما بود/ اگر بسیجی نبود
 .سھراب پیش ما بود/ اگر بسیجی نبود
 .ندا پیش ما بود/ اگر بسیجی نبود
 .مافیایی مزدور/بسیج بی حیایی
 .مرگ براین دیانت/ تجاوز، خیانت 
  تجاوز ھم آزاده؟/ای رھبر آزاده 
 . مرگ بر این والیت/تجاوز، جنایت

 .اینم بود توی قرآن؟؟/تجاوزتوی زندان 
امام زمان خودش / نائب زوری نمی خوایم

 .میاد
وقتی کار افشای رژیم بھ یک ابزار تبلیغاتی 
بر ضد آنھا در سطح جھانی بدل شد و حتی 
روسای جمھور ممالک خارج و مطبوعات 
و رسانھ ھای گروھی و سازمانھای 

 ٦ ادامھ در صفحھ...دموکراتیک و حقوق   

چھره زشت جمھوری اسالمی در تجاوز وحشیانھ بھ زندانیان روشن می شودزندان و شکنجھ و اعدام از ماھیت رژیم جمھوری اسالمی بر می خیزد 
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[Text eingeben]

 ...آنرا كھ حساب
بشر بھ آن استناد کردند دستگاه رمل و 
اسطرالب رژیم آخوندی نتوانست کاری از 

آنھا شروع کردند بھ اینکھ مدعی . پیش ببرد
. کشتھ استشوند ضد انقالب خودش ندا را 

نخست سازمان مجاھدین را بر صندلی اتھام 
نشاندند و سپس دکتری را کھ باالی سر ندا 

، آنگاه حضور داشت قاتل وی قلمداد کردند
آمریکا و اسرائیل را قاتل ندا جا زدند و 
سرانجام بر روی صندلی اتھام کھ جای 
نشستن ندارد آقای ھادی غفاری را بزور 

 ایشان را باید بدالیل البتھ حضرت. نشانده اند
جنایات دیگر روزی در ایران محاکمھ کرد 
ولی با قطعیت می توان گفت این جنایتکار 

. سابق و اصالح طلب امروز قاتل ندا نیست
گیریم آنطور کھ گفتھ می شود سازمان 

ضد “مجاھدین خلق و یا سایر گروھھای 
قاتل ندا بوده و در تظاھرات “ انقالب

 و سایرین را بھ گلولھ خیابانی وی را کشتھ
 ، سھراب، کشتن ترانھ موسویبستھ اند

محمد ، اعرابی، محسن روح االمینی
را در زندانھای کھریزک و ... کامرانی و

سایر زندانھای اسالمی رژیم جمھوری 
اسالمی کھ دست کمی از زندان ابوغریب 

 چھ می ، اگر بدتر نباشند بھتر نیستند،ندارند
تپاچگی یک دروغ گوئید؟ دروغگوھا با دس

را با دروغ دیگر کتمان می کنند تا 
این چھ مسلمانی . دروغھایشان بھ پایان برسد

ادعائی است کھ ھمیشھ باید با چاشنی دروغ 
و ریاکاری ھمراه باشد؟ دین و مذھبی کھ بر 
اساس دروغ باشد و رھبرانش دروغ و 
ریاکاری را تقدیس کنند تیشھ بھ ریشھ خود 

ب را بھ زیر پرسش می زند و اساس مذھ
این روحانیون آنقدر کوتھ بین ھستند . می برد

کھ منافع دراز مدت خویش را ھم نمی بینند؟ 
آن مسئول مسلمان در دستگاه رژیم کھ می 
داند ندا را رژیم کشتھ ولی دروغ می گوید 

، وی می بھ مسلمانی خویش نیز ایمانی ندارد
، نیازی بھ بیان جعلیات تواند سکوت کند

. فاسد است. وی آگاھانھ ریاکار است. دندار
آن مسئول مسلمان در دستگاه سرکوب رژیم 
کھ می داند ندا را رژیم کشتھ ولی وی بھ این 
 کشتن با استناد بھ منافع اسالم افتخار می کند
 و آنرا عمل درستی ارزیابی می کند حداقل

، دروغگو نیست از خودش ریاکار نیست
 بھ مردم خجالت نمی کشد و می داند کھ

، تفکرش  وی متحجر است،دروغ نمی گوید
جناح حاکم . عقب مانده و ارتجاعی است

می دانند کھ . روحانیت از قماش اول اند
، می دانند کھ این عمل دروغ می گویند

 زشت و ضد انسانی است ولی دروغ می
دلیل دروغگوئی آنھا . ، آنھا ریاکارندگویند

دستان این است کھ می ترسند و می خواھند 
آنھا . خویش را در آب بی گناھی بشویند

جنایات را محکوم می کنند و آنرا بھ گردن 
می اندازند در حالیکھ آگاھند “ ضد انقالب“

 پس می دانند .کھ این کار کار خودشان است

کھ عملشان زشت و جنایتکارانھ است و باین 
پس آنھا متدین بھ . جھت در صدد کتمان آنند

یستند مسلمانی برای آنھا مفھوم مذھبی نیز ن
عوامفریبی است و برای حفظ قدرت سیاسی 

نقش این روحانیت را می توان با نقش . است
منتظری قیاس کرد وی مسلمان هللا آیت ا

مومنی بود کھ نتوانست چشم را بر واقعیات 
اگر منتظری مانند این . ببندد و دروغ بگوید

حضرات بی محابا دروغ می گفت و ریاکار 
وی . ز جای خمینی را گرفتھ بودبود امرو

در سخت ترین شرایط حاضر نشد تسلیم 
، کوتاه مدت و ضد مردمی منافع شخصی

شود و راه خویش را از راه روحانیت 
ارتجاعی و خرابکار و مردم فریب و ریاکار 

 .جدا نمود
ھمھ می دانند کھ این رژیم از بدو انقالب با 

و ، با تجاوز ، با قتل و جنایاتدروغ ودغل
کشتار و سرکوب و شکنجھ بر سر کار مانده 

قاتلھا و . و بھ ھمین روش ادامھ می دھد
ضاربھا و تروریستھا در این رژیم بر سر 
کارند و راست راست راه می روند و این 

اینکھ آنھا . حقیقت را ھمھ مردم می دانند
ھزاران نفر را در نمایشات اعتراضی و یا 

ا سر بھ نیست در زندانھا بھ قتل برسانند و ی
کنند امر ناشناختھ و غیرقابل انتظاری 

حال . این حقایق برمردم روشن است. نیست
مامورین رژیم راه افتاده اند و از فشار بی 
آبروئی کھ در زندانھا بھ اسرا تجاوز می 
کنند و این وجدان عمومی را معذب کرده و 
مردم از خود می پرسند کھ این چگونھ 

وجدانی ھستند کھ مردم انسانھای مومن و با 
را شکنجھ کرده و مانند حیوان بھ آنھا تجاوز 

این ھا چھ مومنانی ھستند کھ . می کنند
شکنجھ را بھ عنوان امر نیک و اسالمی 
برسمیت شناختھ و در زندانھای اسالمی 
توصیھ می کنند و رھبرشان نیز برایشان 

 دست می زند؟
رژیم جمھوری اسالمی بر این اساس بنا شده 
و تا وجود دارد بر این اساس عمل خواھد 

می کھ نان را ی، رِژرژیم دروغ و ریا. کرد
، رژیمی کھ ھدف بھ نرخ روز می خورد

کثیفترین و ھولناکترین اسلحھ را برایش 
اینکھ ھر روز قاتلین جدیدی . توجیھ می کند

برای جانباختگان نمایشات اعتراضی می 
می آنھا . آفرینند ناشی از ھمین امر است

خواھند خودشان را کھ قاتلین اصلی ھستند 
 .تبرئھ کنند

حال ما یک پیشنھادی داریم تا بھ تمام این 
پیشنھاد ما بھ . شایعات خاتمھ داده شود

مصداق ھمان ضرب المثل ایرانی است کھ 
آن را کھ حساب پاک است از “ :می گوید

اگر این درست . “محاسبھ چھ باک است
، جاوزات اخیر، تاست کھ کشتارھای اخیر
و “ ضد انقالب“شکنجھ ھای اخیر کار 

آنوقت باید  ،آمریکا و اسرائیل است
، مصباح روحانیون با نفوذ مانند ولی فقیھ

کھ حسابشان ، احمد جنتی و نظایر آنھا یزدی

!! ؟ و از محاسبھ باکی ندارند!!پاک است
این جانباختگان توا صادر کنند و قتل قاتلین ف

اعالم کنند کھ .  نمایند واجب شرعی اعالمرا
بر ھر مسلمان مومنی واجب است چنانچھ 

، محسن روح می داند و یقین دارد قاتل ندا
کیست بنام نامی اسالم ... ، سھراب واالمینی

ناب محمدی و با الھام از نواب صفوی وی 
قاتلھا کھ حسابشان پاک . را بھ قتل برساند

نیست و حساب این محاسبھ را نیز نمی 
جبور می شوند از پھلو دستی خویش کردند م

بترسند و فرار کنند و آنوقت دستشان رو می 
 .شود

مطمئن باشید چنین حکمی صادر نخواھد شد 
چون مامورین قتل و ترور در درون 
حکومت را دچار وحشت خواھد کرد و 

می داند  رژیم. موجب فرار آنھا خواھد شد
کھ چنین فتوائی دست رژیم را در قتلھای 

این رژیم از محاسبھ ترس . می بنددآینده 
دارد و حال باید بداند کھ حسابھائی را کھ 

. کرده بوده ھمھ عوضی از کار درآمده اند
کھ می داند با ریاکاری “ مسلمان مومنی“آن 

و دروغگوئی باید در این رژیم امرار معاش 
کند برای این رژیم نیز نمی تواند مامور 

 ریاکاری رژیم دروغ و. مورد اعتماد باشد
فرو می ریزد و منتظر ظھور حضرت نمی 

حتی اگر بزرگراه بسازند تا راه ورود . ماند
حضرت را تسھیل کنند و سرعت حرکتش 

. را شتابان نمایند کاری از پیش نخواھند برد
تنھا رژیمھائی می توانند بر سر پا باشند و 
بر مشکالت غلبھ کنند کھ بھ مردم متکی 

ء باید اعتماد مردم را باشند و برای این اتکا
رژیم . بدست آورد و از آن پاسداری نمود

جمھوری سرمایھ داری اسالمی بھ مردم 
 . پایش در ھواست. ایران تکیھ ندارد

***** 
 
 

 ...كوچھ باغي پس مانده 
 مال اسالم ناب ،خمینی و نھ مال خامنھ ایست

 و از ماھیت مذھب سرچشمھ محمدی است
 ھم ربطی بھ  جنایات ولی فقیھ.می گیرد

استالین ندارد از ماھیت اسالم ناب محمدی 
تازه این نوع خوب . سرچشمھ می گیرد

اسالم است نوع بدش در افغانستان و 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی و 

تازه این دادگاھھا . حاکم است... پاکستان و
 است وگرنھ در اسالم !رافت اسالمینشانھ 

کیل مدافع و حقوق مقولھ ای بنام دادگاه و و
وجود ... شھروندی و استقالل قوه قضائیھ و

 متحجرهللا یک فتوا از جانب یک آیت ا. ندارد
. کافی است تا بھ زندگی کسی خاتمھ دھد

مگر حکم اجرای ترورھای نواب صفوی 
فدائی اسالم را دادگاه صادر کرده بود؟  
مگر حکم اجرای قتل ھای زنجیره ای در 

توسط دادگاھی در ایران در زمان خاتمی 
این قتلھا بر اساس . ایران صادر شده بود

 ٧ادامھ در صفحھ ...ھاهللا فتوای آیت ا
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[Text eingeben]

 ...كوچھ باغي پس مانده 
 نھ بھ مارکس و لنین ربط داشت و نھ . بود

بھ استالین و برای آموزش ضد کمونیستھا 
مصباح هللا خوب است گفتھ شود کھ بھ آیت ا

هللا خامنھ ای و آیت اهللا یزدی و آیت ا
تاریخ را تا کی . ربط داشت... نجانی وفسر

  . می خواھید تحریف کنید؟
امامزاده مجتبی خامنھ ای فکر می کند اگر 
وحشی گری و آدمخواری روحانیت را بھ 
رخ مردم بکشاند مردم جا زده و از حقوق 

مجتبی خامنھ . مسلم خود صرفنظر می کنند
 کھ مردم ای نمی فھمد ھمانگونھ شاه نفھمید

 تصمیم دارند از وجود روحانیت بیشتر ایران
 . از مرگ بترسند

ھمھ حتما این داستان را شنیده اند کھ در 
سالھا پیش کھ شھرھا خلوت و کوچھ ھا 
تاریک بود عابرین کھ شبھا عازم خانھ 
خویش بودند از روی ترس و اینکھ با 
احساس تنھائی خویش مبارزه کنند با صدای 

ھ باغی می کوچ. بلند می زدند زیر آواز
کوچھ باغی بھ آنھا اطمینان خاطر . خواندند

می داد کھ تنھا نیستند و بھ متجاوز احتمالی 
اخطار می داد کھ قربانی احتمالی گردن 
کلفت است و متجاوز باید حساب کار خود را 
بکند و فکر نکند با آدم بی دست و پائی 

 . روبرو  شده است
حکم عربده ھای آقازاده خامنھ ای بیشتر 

کوچھ باغی را از ترس برای قوت قلب دارد 
وی از روی ترس و .  تا اثبات بقای رژیم

ھراسی کھ کھ سراپای نظام جمھوری 
اسالمی را در برگرفتھ است مشغول خواندن 

پدر ایشان . کرکری و رجز خوانی است
یعنی ولی فقیھ کھ گنده تر از خود ایشان 
است و نماینده مستقیم خدا بر روی زمین 
است یعنی امام است و نھ امامزاده از حد 
کوچھ باغی خارج شده و دست بھ قمھ و 
دشنھ و چاقو برده و در سر گذر سربریده 
ولی ھنوز موفق نشده است جنبش مردم 

سی و یکسال از عمر . ایران را سرکوب کند
کثیف و غرقھ بھ خون جمھوری اسالمی می 

علیرغم ھمھ جنایاتش در این مدت . گذرد
 نشده است از دامنھ مبارزه مردم برای قادر

کسب دموکراسی و تحقق حقوق انسانی ذره 
این جنبش روز بھ روز گسترش . ای بکاھد

کسی اگر عقلش کم و . بیشتری یافتھ است
چشمش کور نباشد باید از این تجربھ زنده 
بیاموزد و از رجزخوانی دست بکشد و بھ 
 مردم احترام بگذارد و بپذیرد کھ روحانیت

حقوق ویژه ای ندارد و دارای حقوق مساوی 
. با سایر اتباع ایرانی از زن و مرد است

مجتبی خامنھ ای کھ ادای شعبان بی مخ را 
در می آورد نمی فھمد کھ اگر مردم بپا 
خیزند و تصمیم بگیرند این خس و 
خاشاکھای متعفن را بھ زبالھ دان تاریخ 
بریزند ھمھ ابزارھای سرکوب و جنایت 

 جمھوری اسالمی کاری از پیش نمی رژیم
راستی مگر دارو دستھ روحانیت ھنر . برد

دیگری ھم بجز ھنر کھریزک دارد؟ مگر 
رھبر آزاده نگفتھ است کھ تجاوز بھ زنان و 
مردان اسیر نیز آزاده؟ مگر با تجاوز و 
شکنجھ و توھین و تحقیر و جنایت می شود 
برای ابد حکومت کرد؟ رژیمی کھ عوض 

، ماد مردم از طریق احترام بھ آنھاکسب اعت
، استقرار دموکراسی بھبود شرایط زندگیشان

و عدالت اجتماعی و امنیت قابل احترام برای 
 بھ اسلحھ تھدید ،تداوم و بقاء  حکومتش

متوسل شود و بگوید برای حفظ قدرتش 
حاضر است ھیتلر وار چند میلیون را بھ قتل 

سا نفس  باید از خودش بپرسد کھ اسا،برساند
وجودش برای چیست؟ این قدرت را اساسا 
برای چھ چیز می خواھد؟ ایران بی ایرانی 

 در صد ٥٠بھ چھ درد می خورد؟ وقتی 
 ٥٠ملتی شھید رژیم شھیدپرور اسالمی باشد 

درصد دیگر حتما خویشاوندان این شھدا 
خواھند بود و دمار از رژیم شھیدپرور 

د این آخر تا بھ چھ ح. اسالمی در می آورند
آقازاده ھا نادان ھستند و گنده گوئی کرده و 

این . حرفھای بزرگتر از دھانشان می زنند
عده کجا توانند کشوری را با سیاست اداره 

آقایان ھمین یک چشمھ ایکھ آمده اید . کنند
نشان می دھد روحانیت گردنکش تا بھ چھ 

تا بھ چھ حد . حد از مسایل دور و پرت است
. ران و جھان بیگانھ استنسبت بھ اوضاع ای

این ملت . ملت خودش را ھم نمی شناسد
هللا برای یادآوری می گوئیم کھ شیخ فضل ا

نوری را اعدام کرد و ھمھ مریدان این شیخ 
این ملت . اعدام می کندنیز در آینده را 

مخالف خشونت است و می خواھد با 
مسالمت بھ پیروزی برسد ولی چکار کند 

 پیروزی می شوید و وقتی خود شما مانع این
بھ ملت ایران می گوئید کھ بجز زبان گلولھ 

آنوقت . بھ زبان دیگری قادر بھ تکلم نیستید
ملت با ھمان زبانی کھ شما آنرا خوب می 

اگر از جلوی . فھمید باشما صحبت می کند
ملت . گلولھ کنار نروید تقصیر خودتان است

ایران نمی تواند خشونتی را کھ ھمیشھ از 
 توسط حاکمیت اعمال شده است تا باال و

روزی این . نابودی قطعی خویش بپذیرد
خشونت بازتاب در خورتوجھ خویش را در 
نزد مردم می یابد و آنوقت کار روحانیت و 
ھمھ آنھا کھ با نفی قھر انقالبی و اعمال زور 
علیھ زورگویان ھمدستان بالقوه آنھا ھستند 

. زار است
***** 

 
 ...جھانشمولي حقوق

مبتنی بر توسعھ سیاست امپریالیستی آلمان 
را کھ مبتنی بر توسعھ طلبی و تجاوز 
گسترده و کسب بازارھای فروش و مناطق 
نفوذ است با تکیھ بر تئوری جھانی شدن 

، جھانی بودن و ، جھانی شدن اقتصادسرمایھ
شدن حفظ محیط زیست بیان نمود و در این 
رابطھ حمایت از حقوق بشر را نیز امری 

جھانشمول بھ حساب آورد و اضافھ کرد کھ 
نباید حمایت از حقوق بشر دخالت در امور 

وی در رابطھ با . داخلی کشورھا تلقی شود
تصریح کرد کھ آلمان از حقوق بشر “ایران 

وی خطاب بھ . در ایران حمایت خواھد کرد
حاضران گفت، این اقدام نھ تنھا برای آلمان، 

ت و ما این بلکھ برای شما نیز بدیھی اس
عمل را دخالت در امور داخلی ایران 

وی ضمن اشاره بھ اعدام . دانیم نمی
معترضان بھ خاطر شرکت در تظاھرات 

اوضاع داخلی ایران ھنوز ناروشن “: افزود
گوھای دیروز با  و  و مبھم است و گفت

متکی ھنوز تغییری در سیاست جامعھ 
المللی بوجود نیاورده و ایران باید دست  بین

“   .ھای مشخص زند بھ عمل
این سخنان وزیر امور خارجھ آلمان بسیار 

وقتی از جھانی شدن سرمایھ . بودار است
سخن می رود مفھومش این است کھ سرمایھ 
مرز جغرافیائی نمی شناسد و بدنبال سود 

، بانک سازمان تجارت جھانی. حداکثر است
جھانی و صندوق بین المللی پول باید در 

 شرایطی را تحمیل کنند کھ ممالک جھان
سرمایھ ھای امپریالیستی بتوانند تحت 
توجھات حکومتھای دست نشانده بھ کسب 

آنھا بھ ممالک . حداکثر سود نایل شوند
 بلکھ بھ دول کارگزار ،مستقل نیازی ندارند

نیاز دارند کھ مسئولیت سرکوب مردمانشان 
را خود بعھده می گیرند تا سود حداکثر 

. گذاریھای خارجی شودنصیب سرمایھ 
سخن بر سر نقض حاکمیت ممالک و اسارت 

این است کھ در ارتباط قرار دادن . آنھاست
حمایت از تحقق حقوق بشر در این کشورھا 
با جھانی شدن سرمایھ الزاما بھ معنای 
حمایت از حقوق بشر نیست آنھم در 
شرایطی کھ این سخنان از دھان نماینده 

این بحثی کھ . زندامپریالیستھا بیرون می 
آقای وسترولھ مطرح می کند تنھا ظاھر 

دولت امپریالیستی آلمان یکی . فریبنده دارد
از دولی است کھ با رژیم جمھوری اسالمی 
ایران بھترین روابط را داشتھ و در کنار 
ایتالیا در اروپا تا توانستھ از نظر اقتصادی 
و سیاسی بھ رِژیم جمھوری اسالمی در 

دولتھای . رسانده استایران یاری 
امپریالیستی نمی خواھند بازار بزرگ 

، سرزمین مھم ایران از نظر سیاست ایران
از دست بدھند و  در منطقھ ، راراھبردی

بھ محل یکھ تازی روسھا و چینیھا را آنجا 
آنھا بھ روشنی می بینند، ھر جا . تبدیل نمایند

کھ آنھا جا خالی کرده اند حتی شرکتھای 
پس مبارزه . جای آنھا را گرفتھ اندآمریکائی 

برای تحریم اقتصادی ایران در عین حال 
مبارزه در جبھھ کسب سنگرھای اقتصادی 

این سیاست تحریم را . بیشتر برای آینده است
باید در کادر رقابت سیاستھای امپریالیستی 
دید کھ برای از میدان بدر کردن رقیب 
 ابزارھای تبلیغاتی خویش را از جیب بغل

 ٨ادامھ در صفحھ ...یکی. بیرون می کشند

صھیونیسم یعنی نژادپرستی، ھمدست امپریالیسم
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[Text eingeben]

 ...جھانشمولي حقوق
 از این ابزار تبلیغاتی سرکوب حقوق بشر 

ھمھ می دانند کھ شرکتھای . در ایران است
زیمنس و نوکیا در ارسال سالحھای گرم و 
سرد و یا در ارسال دستگاھھای مخابرات بھ 
ایران حتی دستگاھھای سانسور و شنود در 

. کتھای جھان قرار داشتھ اندراس سایر شر
این فعالیتھا با آنچھ وزیر امور خارجھ آلمان 

در عمل . ادعا می کند، مغایرت کامل دارد
دولت آلمان سرکوب حقوق بشر در ایران را 
تا آنجائی کھ منافع امپریالیستی وی تامین 

 .است تائید می کند
ولی صرفنظر از مسئلھ طرح مشخص نقض 

 اینکھ اعتراض بھ حقوق بشر در ایران و
نقض حقوق بشر دخالت در امور داخلی 

 دولتھای امپریالیستی ،کشور ایران نیست
مجددا مسئلھ ای را بھ میدان کشیده اند کھ 
برای نخستین بار دولت جرج بوش طراح آن 

با مخالفت فرانسویھا روبرو ء بود و درابتدا
 .شد

، آیا بھ بھانھ نقض حقوق بشر در یک کشور
 اینکھ حقوق بشر ماھیتی جھانشمول بھ بھانھ

دارد و احترام بھ آن برای ھمھ و بویژه ھمھ 
ھ منشور جھانی حقوق بشر را بھ ککسانی

، واجب رسمیت شناختھ و امضاء کرده اند
 می شود بھ ممالک دیگر تجاوز کرد؟ ،است

چھ ! جرج بوش مدعی بود کھ بلھ می شود
کسی تصمیم می گیرد کھ در کشور مفروض 

وق بشر تعرض شده و باید بھ آن بھ حق
، چھ کشور تجاوز کرد طبیعتا جرج بوش

 و حد این کسی تصمیم می گیرد کھ دامنھ
نقض حقوق بشر از نظر کمی بھ حدی 
رسیده است کھ لشگر کشی باین کشور مجاز 

 .جرج بوشهللا ولی فقیھ آیت ا، طبیعتا است
 بجای اینکھ با ،تونی بلر کھ باید وی را

یات حل مشکالت خاور حقوق گزاف در ھ
میانھ از بودجھ سازمان ملل یعنی از جملھ از 

 بھ عنوان ،بودجھ مردم ایران استخدام کرد
 حتی با بی ،جنایتکار جنگی محاکمھ نمود

شرمی تجاوز بھ عراق را در شرایط کنونی 
با نقض حقوق بشر در عراق و دیکتاتور 

تونی بلر . بودن صدام حسین توجیھ می کند
ھ جرج بوش لقب گرفتھ بود کھ سگ تول

کشتار یک میلیون عراقی و نابودی یک 
جھانشمولی حقوق “کشور مستقل را با اصل 

کسانی امروز اصل .  توجیھ می کند“بشر
 را بھ سینھ می “جھانشمولی حقوق بشر“

زنند کھ خودشان مبتکرین زندانھای 
ابوغریب و گوانتانامو و بگرام و سایر 

جھان و مظھر زندانھای مخفی در سراسر 
. تجاوز آشکار بھ حقوق بشر بودند و ھستند

 صحبت “جھانشمولی حقوق بشر“کسانی از 
می کنند کھ آدمربائی دولتی را رواج دادند و 
شکنجھ اسراء را از نظر حقوقی تعریف و 

این عده ھرگز دلشان برای . توجیھ کردند
کسانیکھ در باره . حقوق بشر نسوختھ است

نوار غزه سکوت کرده جنایات اسرائیل در 
اند و در محاصره نوار غزه شرکت فعال 
دارند فقط برای اینکھ فلسطینیھا را بخاطر 
اینکھ در یک انتخابات دموکراتیک بجای 
نوکر خودفروختھ ای بنام محمود عباس 
سازمان حماس را انتخاب کرده اند مجازات 

 ھرگز نمی توانند بشر دوست بوده و ،کنند
.  سخن برانند“وق بشرجھانشمولی حق“از 

کسانیکھ عراق و افغانستان را اشغال کرده 
اند و روزانھ صدھا نفر را در این ممالک 
می کشند نمی توانند حامی حقوق بشر باشند 

جھانشمولی حقوق “و خود را زیر نقاب 
وقتی گرگھا از  .پنھان کنند“ بشر

 سخن می رانند “جھانشمولی حقوق بشر“
بست و بھ مغز و نمی توان چشمان را فرو

اندیشھ آنھا نگاه نکرد و تنھا نوک زبان آنھا 
احترام بھ حقوق بشر و جھانشمول . را دید

دانستن آن کھ بھر صورت ھست از زبان 
امپریالیستھا کھ خودشان در عمل بھ آن 
احترام نمی گذارند باین مفھوم است کھ آنھا 
می خواھند یک حقوق اساسی دیگری را کھ 

 و مورد احترام ھمھ دول باید جھانشمول
آنھا قصد تجاوز بھ . باشد بھ زیر پا بگذارند

یک اصل اساسی دارند و می خواھند 
، حق حاکمیت آنھا و حقوق استقالل ممالک

فضائی ایجاد ملل را بھ زیر پا بگذارند و 
چھار تا راھزن جھانی از باالی سر کنند کھ 

سازمان ملل کھ آنرا مانعی در راه عملیات 
برای ھمھ مردم سای خویش می دانند برق آ

رژیم جنایتکاری کھ تا . جھان تصمیم بگیرند
دیروز حقوق بشر را زیر پا می گذاشت تنھا 
باین دلیل کھ ھمدست این راھزنان بود مورد 

 بیکباره می تواند با ،توبیخ و مجازات نبود
تغییر سیاست و یا با آمدن حکومت جدید بر 

ت امپریالیستھا سر کار مورد توبیخ و مجازا
آنچھ تا دیروز نقض حقوق بشر . قرار بگیرد

محسوب نمی شد از امروز نقض حقوق بشر 
از این زاویھ است کھ باید دلسوزی . است

. امپریالیستھا را برای نقض حقوق بشر دید
آنھا می خواھند بساط خودسری و راھزنی و 

“ انسانی“باجگیری را بھ یک امر قانونی و 
وق بشر را برای ھمیشھ زنده بدل کنند تا حق

ما کمونیستھا ھمیشھ نقض . بگورنمایند
حقوق بشر را محکوم کرده ایم ولی نھ بر 

و نھ بر این . اساس مصلحتی و غیر اصولی
اساس کھ برای تحقق حقوق بشر و حمایت 
از آن باید بھ ممالک دیگر تجاوز کرد و در 

حقوق ھای . امور داخلی آنھا دخالت نمود
نمی شود از روی وزن و قد و اساسی را 

اندازه ارزش گذاشت و یکی را بر ضد 
یکی را بی ارزشتر از . دیگری تاخت زد

دیگری دانست و بر اساس منافع روز نان را 
گوشت را نمی شود . بھ نرخ روز خورد

. بدست گربھ داد تا بطور مساوی تقسیم کند
 .گرگ ھیچوقت حامی بره نبوده است

، ، فرانسھ آلمان،پینوشھ ھمدست آمریکا

 جنایات .انگلیس و ھمھ دول امپریالیستی بود
وی با حمایت مستقیم کیسینجر وزیر امور 
خارجھ وقت آمریکا امروز بر ھمھ روشن 

ھم پینوشھ از مجازات با فشار . است
 رھائی یافت و ھم ھنری “جھانشمول“

کیسینجر راست راست راه می رود و کسی 
ی چشمت جرات ندارد بھ وی بگوید باال

خود وی نیز جنایاتش را تکذیب . ابروست
نمی کند ولی مدعی است کھ تاریخ باید در 

البتھ تاریخی کھ خلقھا . مورد وی داوری کند
می نویسند وی را در محکمھ تاریخ بھ اشد 

خود پینوشھ . مجازات محکوم کرده است
مدعی بود کھ وی کمونیستھا را می کشتھ و 

م از اینکھ این بگذری. شکنجھ می داده است
دروغی بیش نیست و آلینده رئیس جمھور 

. ملی و قانونی شیلی ھرگز کمونیست نبود
شاه . وی می گفت کمونیست کھ بشر نیست

ایران کمونیستھا را جنایتکار می دانست و 
باین جھت اعتقادی نداشت کھ در ایران 

ھمدستان شاه کھ . زندانی سیاسی وجود دارد
زنند و ھمھ ارتجاع در کیھان لندن قلم می 

جھانیِ  ھمدست شاھان، تمام جنایات خویش 
آنھا . را با تئوری جنگ سرد توجیھ می کنند

مدعی می شوند کھ نقض حقوق بشر و 
اعمال دیکتاتوری و آدمکشی در متن جنگ 

 زیرا اگر ،سرد قابل توجیھ و الزم بوده است
این روشھا از جانب غرب بکار گرفتھ نمی 

پس . کمونیست منتفی نبودشد خطر استقرار 
می بینیم کھ سینھ زدن برای اصل 

 تولد جدید این “جھانشمولی حقوق بشر“
ارزش . حقوق بر اساس مصلحت روز است

در زمان . حقوق بشر را می شود نسبی دید
جنگ سرد اھمیت چندانی نداشت و مجاز 

ھمھ . بود آن را بھ زیر پا گذارد
ھا در دیکتاتورھای مورد تائید امپریالیست

سراسر جھان این حقوق را آشکارا نقض می 
کردند و مورد تائید امپریالیستھا بودند حتی 
اشرف پھلوی کھ فرمان آتش زدن کریم پور 

 مرداد داده ٢٨ بعد از ،شیرازی را در زندان
ریاکار رئیس ، از جانب این بشردوستان بود

کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل شده 
      . ؟؟!بود

 وضعیت سیاسی جغرافیائی جھان امروز
تا دیروز سرکوب حقوق . تغییر کرده است
این سرکوب در خدمت . بشر مھم نبود

، مطامع امپریالیستھا و متحدینشان بود
سرکوب حقوق بشر ابزاری بود کھ در جھت 
تثبیت رژیمھای ارتجاعی و وابستھ بھ 

 حال بھانھ حقوق .امپریالیست بکار می رفت
کھ باید از آن برای تحقق بشر ابزاری است 

امپریالیستھا . مقاصد امپریالیستی استفاده کرد
با این استدالل دخالت خویش را در امور 
داخلی کشورھا تا سرحد سرنگونی آنھا و 
تعیین نوع حکومت این ممالک توجیھ می 

 افشاء گری در این ،برای ما کمونیستھا. کنند
 ٩ادامھ در صفحھ ...زمینھ ھا مھم است تا

امپریالیستیضدمبارزهاگسستنینجزءدموکراتیکمبارزه
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[Text eingeben]

 ...جھانشمولي حقوق
 دید مردم نسبت بھ این ریاکاری امپریالیستی 

باید نشان داد کھ ما کمونیستھای . گشوده شود
ایرانی از دخالت اجانب در امور داخلی 
ایران بیزاریم و ھنوز زخمھای مھلک این 
دخالتھا بر بدن تاریخ ایران خودنمائی می 

ما مدافع حقوق بشر ھستیم و می . کند
ھ این حقوق در ایران نیز اجراء خواھیم ک

شود ولی این حقوق باید از طریق اعمال 
فشار مردم ایران و سازمانھای سیاسی 

، باید مترقی در درون ایران اجراء شود
اجرای این حقوق دستآورد مبارزه خود مردم 
ایران باشد تا ارزش آنچھ را کھ بدست آورده 

ء آن اند بدانند و برای تحکیم و تداوم بقا
، تحقق حقوق بشر در ایران. مبارزه کنند

سرمایھ داری مبارزه برای سرنگونی رژیم 
  وظیفھ مردم ایران است،جمھوری اسالمی

ملتی کھ از . و فقط وظیفھ مردم ایران است
انقالب مشروطیت تا بھ امروز رزمیده است 
شایستگی آنرا را دارد کھ این حقوق را با 

مپریالیستھا بھ آقایان ا .دست خود بدست آورد
 از این “صمیمی“باید گفت کھ شما اگر 

اخبار . دفاع کنید مبارزات مردم ایران
مربوط بھ مبارزه کارگران ایران را پخش 

، اخبار اعتصابات کارگری را بیان کنید
 بیان کنید کھ مردم ایران سلطنت را .کنید

نمی خواھند و پادشاھی بھ زبالھ دان تاریخ 
ت از سلطنت طلبان دست از حمای. رفتھ است

و ساواکیھای زمان شاه بر دارید کھ مظاھر 
. بارز نقض حقوق بشر در ایران بودند

شکنجھ گران زمان شاه را کھ در آمریکا و 
جھانشمولی “اروپا زندگی می کنند بنام نامی 

 بر اساس قوانین معتبر آمریکا “حقوق بشر
 . محاکمھ کنید

 ممالکی کھ مدعی اند حقوق بشر برایشان
جنبھ جھانشمول دارد اگر مزور نیستند باید 
در درجھ اول حداقل برای کسب اعتماد 
عمومی تکلیفشان را با دولت ضد بشر 

معلوم نیست چرا . اسرائیل تعیین کنند
 مرز جغرافیائی “جھاشمولی حقوق بشر“

دارد و بھ خاور میانھ کھ می رسد ترمز 
 نشانده ای نظیر کرده شامل ممالک دست

رات متحده ا، امعربستان سعودی، پاکستان
، ، اسرائیل، عراق، افغانستان، کویتعربی
، ممالک ، تونس، مراکش، مصربحرین

 .نمی شود.. . وآسیای میانھ
دل امپریالیستھا برای ایرانیھا نسوختھ است 
آنھا در فکر این ھستند کھ برای پیشبرد نیات 
پلیدشان ابزار فشاری پیدا کنند تا در ایران 

فوذی را بدست آورند کھ در قبل از ھمان ن
تئوری .  داشتند١٣٥٧انقالب بھمن 

ابزاری برای “ جھانشمولی حقوق بشر“
دخالت در امور داخلی کشورھا در دست 

مگر نمی شود بدون دخالت در . آنھاست
امور داخلی کشورھا از حقوق بشر دفاع 

ما پاره ای از این امکانات را در باال . نمود

کنون صدھا فراری و مھاجر ھم ا. برشمردیم
سیاسی از ایران بھ ترکیھ فرار کرده اند چرا 
دول مدعی حمایت از حقوق بشر از جملھ 
آلمان حاضر نیستند از این مھاجرین حمایت 
کنند؟ آنھا تنھا از فراریانی حمایت می کنند 
کھ در مصاحبھ ھای مشکوک معلوم شود 

رای آنھا ب. افراد ناپختھ و یا قابل انعطاف اند
جان این انسانھا ارزشی قایل نیستند زیرا با 
این روش حمایت از حقوق بشر نمی توانند 
در امور داخلی ممالک و ازجملھ ایران 

عده ای نادان سیاسی باین نوع . دخالت کنند
دلبستھ اند و نمی “ حمایتھای حقوق بشری“

فھمند کھ نیت مجریان آن نھ حقوق بشر کھ 
ورھا در پناه نقاب دخالت در امور داخلی کش

 .حقوق بشر است
کمونیستھا باید با ھشیاری باین تاکتیک 

باید مبارزه برای تحقق حقوق . برخورد کنند
بشر را با مبارزه بر ضد صھیونیسم و 

حقوقی کھ جھانشمول . امپریالیسم پیوند زد
. است باید در ھمھ جھان جھانشمول باشد

 شود از “ایرانشمول“حقوقی کھ فقط 
باین . ی طراحانش پرده بر می داردریاکار

جھت ما با ھرگونھ دخالت خارجی در ایران 
 . بھر بھانھ ایکھ باشد مخالفیم

ھواداران دخالت امپریالیستھا در ایران اتفاقا 
ھمھ از ھمین استدالل امپریالیستھا دفاع می 
کنند و خودشان را پشت اعالمیھ جھانی 

ز آنھا حتی ا. حقوق بشر پنھان می نمایند
امپریالیستھا می خواھند کھ در اوضاع 
داخلی ایران بھ بھانھ حمایت از حقوق بشر 
دخالت کنند و از مراجع جھانی کمک بگیرند 
کھ در ایران تحت نظارت آنھا انتخابات آزاد 

آنھا در واقع با ھر نوع !!. بھ عمل آید
زرنگترین آنھا از زیر این . دخالتی موافقند

لیستھا را در بحث کھ حد دخالت امپریا
اوضاع داخلی ایران تا بھ چھ حد می دانند و 
تا بھ چھ حد توصیھ می کنند فرار می کنند و 

و “ حمایت“با کلی گوئی در مورد واژه 
از زیر یک نتیجھ گیری “ حقوق بشر“

آنھا بھ نیروی مردم . کنند سیاسی فرار می
ایران اعتقادی ندارند و در طرحھای سیاسی 

بھ دخالت اجانب در شان جای مھمی را 
برای آنھا حقوق ممالک و . ایران داده اند

ملتھا حرف پوچ است و بھ رغم آنھا بھ بھانھ 
نقض حقوق بشر می شود بھمھ کشورھا 
لشگر کشید و آنھا را بھ زیر سلطھ خود در 
آورد و آنوقت تازه دمار از حقوق بشر در 

 .این کشورھا در آرود
پوزیسیون این خطری است کھ لیبرالھا در ا

و اپوزیسیون جعلی در ایران بھ آن دل بستھ 
آنھا نمی خواھند روابط . و آنرا تبلیغ می کند

موجود و واقعی را آنطور کھ ھست ببینند و 
دید آنھا لحظھ ای و فاقد . تبلیغ کنند

فکر می کنند از این چالھ . دوراندیشی است
جنایات و وحشیگری . بھ آن چاه فرجی است

سالمی کھ بھ ھیچ ارزش و رژیم جمھوری ا

ھنجاری در جامعھ پایبند نیست و در 
خونخواری و وحشیگری در تاریخ ایران 
نظیر نداشتھ است بھ این نوع تفکر یاری 

آینده نگری را نفی می . رایگان می رساند
. کند و بینش نوک دماغی را تبلیغ می کند

این سیاست البتھ راه را برای دریافت کمک 
مانی و رسانھ ای ھای مالی و ساز

امپریالیستی نیز آسانتر می کند و مرز میان 
دوستان و دشمنان مردم ایران را می زداید و 
وجدانھای معذب و متزلزل را با مرھم 

 . حقوق بشر تسکین می دھد
ما ولی می توانیم طرح خویش را ارائھ 

افشاء رژیم جمھوری اسالمی بطور . دھیم
واقعی در ، پخش اخبار ھمھ جانبھ و مستمر

، بازتاب نظرات اپوزیسیون مورد ایران
مترقی ایران کھ طبیعتا دخالت در امور 
داخلی ایران نیست و احترام بھ آزادی بیان و 

ولی امپریالیستھا . عقیده و تنوع افکار است
بر سر پخش . این کار را اتفاقا نمی کنند

.  بھ خرج می دھند“خسست“مسایل ایران 
ضد دموکرات و اپوزیسیون سلطنت طلب 

ضد حقوق بشر را کھ امتحان خودش را پس 
داده است مورد تقویت مالی و تبلیغاتی قرار 

  .   می دھند و امکانات در اختیارش می گذارند
ریاکاری امپریالیستھا در عرصھ عمل 

حتی در خارج از . بخوبی مشخص است
کشور نیز تنھا بھ جریانھائی کمک ھمھ 

 منافع آنھا کار جانبھ می کنند کھ در جھت
، در حالیکھ ادعای اعتقاد بھ جھانی می کنند

بودن حقوق بشر نباید موجب شود کھ آنھا 
بر اساس استثناء تنھا حمایت خویش را 

 باید یاریھای ممکن و ایجاد .استوار کنند
ھمراه با شفافیت و ... تسھیالت رسانھ ای و 

 .در دسترس ھمگانی باشد
آنھا حتی . تدر حالیکھ واقعیت چنین نیس

سازمانھای حقوق بشر را بسیج می کنند تا 
نمایشاتی در سطح جھانی برگزار کنند کھ با 
نوع سیاست و طرحھا و شعارھای آنھا 

، شبکھ ای ایجاد کرده اند کھ فقط بخواند
 رسانھ ھای .بخش خاصی را تقویت کنند
“ برگزیدگان“گروھی آنھا در اختیار این 

ارند نمی توانند  کسانیکھ چنین روشی د.است
 اعتقادی داشتھ “جھانشمولی حقوق بشر“بھ 

بشر برای آنھا تنھا مریدان خودشان . باشند
آنھا دنبال ترحیم حقوق . محسوب می شوند

آنھا ھم اکنون . بشر ھستند و نھ تحقق آن
 حاضرند بھ “حمایت از حقوق بشر“برای 

 بپردازند  تحریم مردم ایرانبھ، تحریم ایران
یعنی ھمان کاری . گرسنگی بدھندو بھ آنھا 

را کھ با مردم فلسطین در نوار غزه می 
در کھ با مردم عراق را ، ھمان کاری کنند

کردند کھ یک میلیون زمان صدام حسین 
 این .کودکان عراقی بھ مرگ محکوم شدند

جنایتکاران نمی توانند ھوادار حقوق بشر 
برای آنھا تحریم ایران ھمان ترحیم . باشند

 ١٠ادامھ درصفحھ ...زیرا. بشر استحقوق 

بادکوتاهایرانازامپریالیستھادست
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[Text eingeben]

 ...جھانشمولي حقوق
 بشر ایرانی برای آنھا ارزشی ندارد چھ 
جمھوری اسالمی با اسلحھ آلمانی بکشد و 

پاره . چھ امپریالیستھا با محاصره اقتصادی
ای از اپوزیسیون ایران با محاصره ایران بھ 

.  موافق است“جھانشمولی حقوق بشر“علت 
 ایران بھ مرگ از محکوم کردن مردم

، مھم نیست  برای آنھا مھم نیست،گرسنگی
 با این اقدام ضد بشری صدھا ھزار راگ

 سیاست ایرانی بمیرند، مھم این است کھ
. امپریالیست آمریکا در منطقھ پیاده شود

اسلحھ محاصره اقتصادی کھ در کنفرانس 
امنیتی مونیخ طرح شد طبیعتا مکمل سیاست 

 . در ایران است“جھانشمولی حقوق بشر“
رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی نیز بھ 
علت جنایات وحشیانھ اش دستآویز خوبی بھ 

 “نوین“امپریالیستھا می دھد تا با تئوریھای 
. خویش پیمانھای معتبر جھانی را نقض کنند

روش جمھوری اسالمی کھ مردم میھن ما را 
 سرکوب می کند

  و برای خویش ننگ و بدنامی در درون
ایران و جھان می خرد تقویت کننده این 

مردمی کھ . ریاکاری امپریالیستھاست
جانشان بھ لب برسد نمی توانند با 

آنھا تنھا بھ کسب . دوراندیشی تصمیم بگیرند
آزادی و حقوق لحظھ ای خویش می اندیشند 
و نھ آزادی و حقوق ھمھ شھروندان ایرانی 
برای یک دوره تاریخی کھ در آنصورت 

ین حقوق را باید با مبارزه ضد کسب ا
اساس رژیم . امپریالیستی پیوند زنند

جمھوری اسالمی با تحقق حقوق بشر در 
تناقض است و این را خود رژیم نیز بیان می 

تساوی حقوق زن و مرد در اسالم . کند
ممکن نیست حتی اصالح طلبان نیز نمی 

این است کھ در مقابل . توانند آنرا توجیھ کنند
جم و جنگ روانی امپریالیستی دست این تھا

، این جناح رژیم جمھوری ایران کوتاه است
بسیار در این جبھھ وی ضعیف است و 

فقدان رھبری . عرصھ ضربھ پذیر است
انقالبی قدرتمند در ایران دست امپریالیستھا 
و ارتجاع را برای مانور باز می گذارد و 
این خطری است کھ استقالل ایران را نیز 

عده ای خوش خیال کھ ماھیت . می کندتھدید 
امپریالیستھا را نمی شناسند و از آنھا مالئک 

، ساختھ و نام فرشتھ آزادی را بھ آنھا داده اند
چنین تبلیغ می کنند کھ باید میان استقالل و 

آنھا . آزادی بشر یکی را انتخاب کرد
استقالل را مقابل آزادی و دموکراسی قرار 

ینکھ با کسب آزادی و می دھند و بھ بھانھ ا
دموکراسی می شود از استقالل دفاع نمود 
زمینھ فکری تجاوز امپریالیستی را فراھم 

آنھا می خواھند بھ بھانھ عالقھ بھ . می آورند
 استقالل ،دموکراسی و آزادی و حقوق بشر

ایران را قربانی کنند و در پیش پای 
سربازان آمریکائی در ایران گوسفند استقالل 

 از این ایده کاذب ناشی. انی نمایندرا قرب

سرسپردگی بھ امپریالیسم و عدم شناخت 
ماھیت امپریالیسم علیرغم صدھا تجربھ زنده 

با این افکار انحرافی طبیعتا . جھانی است
باید مبارزه روشن و شفافی کرد و افکار 
عمومی را نسبت بھ ماھیت این جنگ روانی 

 .آگاه ساخت
***** 

 

...سیاست سرکوب
 میلیون را ٣اکتبر چین نیز نتوانست بیش از 

در نمایشات خیابانی شانگھای بھ میدان آورد 
 میلیون نفر ١٢ولی در ایران این تعداد تا 

 ٣٥رسید و با توجھ بھ نسبت جمعیت ایران 
میلیونی با چین چند صد میلیونی می توان بھ 

وقتی صدام حسین با . عظمت آن پی برد
روسیھ و حمایت توصیھ آمریکا و سکوت 

مستقیم ارتجاع عرب در منطقھ و با رضایت 
امپریالیستھای اروپا و سرور صھیونیستھای 
اسرائیل بھ ایران لشگر کشید و می خواست 
پیروزی قادسیھ را تکرار کند نتوانست بفھمد 
کھ مردم ایران از دل یک انقالب بیرون آمده 
و تازه رژیم دست نشانده شاه را کھ نوکر 

. ود بھ زبالھ دان تاریخ فرستاده انداجنبی ب
رژیم جمھوری اسالمی کھ بر شور و شوق 
مردم و توھم آنھا سوار بود می توانست 
برای دفاع از میھن و دستآوردھای انقالب 
ایران میلیونھا نفر را بسیج کند و بھ 
میدانھای نبرد بفرستد تا حتی با دست خالی 
در مقابل ارتجاع تا دندان مسلح جھانی 

ایران در یک طرف و ارتجاع . مقاومت کنند
ایران بر . جھانی در سمت دیگر قرار داشت

نھ . ضد دسیسھ ھای جھانی می رزمید
موشکھای صدام و نھ گازھای سمی وی کھ 
با رضایت آمریکا و با توصیھ رونالد 
رامزفلد بھ کار می رفت نتوانست در اراده 
مردم ایران برای دفاع از مرزھایشان خللی 

کارخانھ این گازھای سمی را بر . ارد کندو
، ، اتریشی ھا، فرانسویھاضد بشریت آلمانھا

در عراق ساختھ بودند تا ... استرالیائی ھا و
 .از آنھا بر ضد ایران استفاده نماید

مردم ایران و عراق قربانی دسیسھ ھای 
مشترک ارتجاع منطقھ و امپریالیسم جھانی 

.  گذاردندشدند و یک میلیون کشتھ بھ جای
صدام و ارتجاع جھانی فکر می کردند می 
توانند میھن ما ایران را فتح کرده و آنرا 

آنھا نیرو و . بخشی از خاک عراق نمایند
 ایران را دست کم درجھ فداکاری مردم

 .گرفتھ بودند
امروز میھن ما ایران بار دیگر از جانب 

، امپریالیسم و صھیونیسم ارتجاع منطقھ
 خطر تجاوز بھ ایران .ی شودجھانی تھدید م

گرچھ کاھش یافتھ ولی ھرگز منتفی نشده 
ارتجاع جھانخوار روشھای جدیدی را . است

برای تجاوز بھ ایران آزمایش می کند و نمی 
تواند رژیمی را در منطقھ تحمل کند کھ مانند 

عربستان سعودی و یا امارات متحده عربی 
آنھا یک . نوکران دست بھ سینھ آنھا نیست

ایران زیر سلطھ را بھ یک ایران غیر قابل 
 .محاسبھ ترجیح می دھند

ولی ایران امروز پس از اعتراضات 
 خرداد دیگر ٢٢دموکراتیک و توده ای 
رژیم جمھوری . ایران قبل از آن نیست

اسالمی نمی تواند چرخ تاریخ را بھ عقب 
برگرداند و چھره زشت خویش را آرایش 

ن نیز نمی مشاطھ گری اصالح طلبا. کند
تواند این رژیم را از بی آبروئی نجات دھد و 

 و اقتدار معنوی از دست رفتھ را “حرمت“
مردم می فھمند کھ . بھ وی باز گرداند

، توھین ، ریاکاری، دروغگوئیسیاست تقیھ
، توھین بھ انسان و انسانیت در ذات بھ مردم

سیاست مصلحت جوئی . این رژیم است
 ھر وسیلھ بی ،مماکیاولیستی کھ ھدف اسال

، شرمانھ و ضد انسانی را نظیر تجاوز
 ،توجیھ می کند، اعدام ، شکنجھدزدی

حتی . سیاست عمومی و ذاتی این رژیم است
توسل بھ خدا وسیلھ ای شده است تا در زمین 

رژیم جمھوری . با شیطان ھمدستی کنند
اسالمی کھ میھن ما را ملک مطلق و 
خصوصی خویش می داند و برای مردم 
اساسا حقوقی قایل نیست و با آنھا مانند گلھ 

، ازھیچ جنایتی برای حیوانات رفتار می کند
نکرد و نخواھد اری ذسرکوب آنھا فروگ

بھ اسراء تجاوز و تعدی کردند و اجساد . کرد
رافت آنھا را سوزاندند و این عمل زشت را 

 نامیدند معلوم نیست اگر و عطوفت اسالمی
ی بکار برند و با می خواستند شقاوت اسالم

 بھ میدان می “بسم قاسم جبارین“عربده 
 .آمدند چھ فاجعھ ای پدید می آمد

این رژیم مشروعیت خویش را در نظر 
ھمین امر است کھ . مردم از دست داده است

مردم باور نمی کنند کھ این رژیم قادر باشد 
از منافع ملی ایران در مقابل تجاوز اجانب 

ژیم تنھا منافع قشر برای این ر. حمایت کند
، قشر خودی تجار و دستگاه خودی روحانیت

 مطرح است قدرتسیاسی اقتصادی مافیائی 
یک رژیم ضد . نھ منافع ایران و مردم آن

مردمی کھ خوی حیوانی خویش را بھ نمایش 
گذارده و اعتماد عمومی را بر باد داده است 

این . قادر نیست از منافع ملی ایران دفاع کند
می تواند بر مردمش تکیھ کند زیرا آن رژیم ن

مردم این رژیم را نمی پذیرند و قبول ندارند 
و این وضعیتی است کھ بنفع صھیونیستھا و 

رژیم جمھوری . امپریالیستھا شده است
اسالمی در درون ایران نیز رسما بھ انزوا 
کشیده شده و ھنوز نمی فھمد کھ این سیاست 

بن . دضد بشری عاقبت خوشی برایش ندار
اعراب تازی . بست رژیم در ھمین است

بدروازه ایران می کوبند و این شیوخ و 
دستاربندان فکر می کنند با بھ اسارت گرفتن 
ملتی خواھند توانست از تجاوز آنھا جلو 

 ١٠ادامھ در صفحھ .... گیرند

کنندترکشرطوقیدبیراافغانستانوعراقخاکبایداستعمارگر،تجاوزگران
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[Text eingeben]

 ...سیاست سرکوب
امپریالیستھا و صھیونیستھا بخوبی می دانند 

ی قافیھ را باختھ کھ رژیم جمھوری اسالم
است و نمی تواند بر احساسات ملی ایرانیان 

مردم باور نمی کنند کھ این . تکیھ کند
روحانیت اساسا احساسی نسبت بھ ایران و 

وقتی یک رژیم . مردم این کشور داشتھ باشد
ضد مردمی و جنایتکار و سرکوبگر و وقیح 
و بی شرم مدعی دفاع از منافع ملی ایران 

ناخودآگاه نسبت بھ این منافع می شود مردم 
بھ منافع ملی بھ . ملی نیز بدبین می شوند

شک و تردید نظاره می کنند و آنرا 
دستآویزی برای ادامھ سطلھ روحانیت سیاه 

وقتی رژیمی خودسری . و مرتجع می بینند
را بھ حد اعلی می رساند و بھ کسی حساب 
پس نمی دھد و در مقابل مردم پاسخگو 

 در جامعھ امنیت ندارد و نیست و ھیچکس
قانون اساسی اش را بر اساس تفسیرھای 
خودسرانھ و وابستھ بھ زمان و مکان تفسیر 
می کند و تغییر می دھد مردم چگونھ می 

وقتی . توانند بھ ادعاھای این رژیم باور کنند
رژیمی در جنایت و آدمکشی و زورگوئی 
در ردیف امپریالیست آمریکا و 

تکار اسرائیل قرار بگیرد صھیونیستھای جنای
چگونھ مردم باید باور کنند کھ اینھا بھتر از 

این است کھ مسئولیت وضعیت . آنھا ھستند
کنونی و خطری کھ میھن ما را تھدید می 
کند بھ طور روشن بھ گردن رژیم جمھوری 

این رژیم کھ حمایت مردمی . اسالمی است
ندارد باید بھ امپریالیستھا و صھیونیستھا 

ازات فراوان بدھد تا با تکیھ بر اجانب امتی
مسند خویش را در ایران برای چند صباحی 

خطر تجاور بھ منافع ملی . مستحکم دارد
ایران افزایش یافتھ است و معلوم نیست بشود 
مردم ایران را با توجھ بھ جنایات روشن پس 

 خرداد در مقابل یک تجاوز آشکار ٢٢از 
ی سرکوب جنبش روحیھ ب. بسیج نمود

تفاوتی را افزایش می دھد و در شرایط فقدان 
یک حزب قدرتمند کمونیستی کھ رھبری 
مبارزات رھائی بخش را بعھده گیرد خطر 

  . تجاوز بھ ایران افزایش می یابد
***** 
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جھانشمولی حقوق 
بشر و ریاکاری 

 امپریالیستھا
در چھل و ششمین کنفرانس امنیتی کھ 
در شھر مونیخ برگزار شد ایران یکی 
از موضوعات مورد بررسی کنفرانس 

خانم کاترین اشتون وزیر امور .  بود
خارجھ اتحادیھ اروپا نیز بھ صورت 

ال سبز رنگ بھ گردنش نمایشی ش
انداختھ بود تا مبارزه مردم میھن ما را 
بدنام کند و گزک بدست آنھائی در 
ایران دھد کھ مفسر اکثریتی و ھفت 

 ،خط و بی مایھ رادیو بی بی سی
 ھمراه با خانم اشتون و میز ایراِن

 انگلیس را ٦سازمان جاسوسی ام ای 
 ایران و یا “آشوبھای اخیر“بانی 

 در این جنبش دموکراتیک حداقل دخیل
خانم اشتون نیز ظاھرا . جلوه دھند

برای آزادی ایران خودش را متحد 
 . ایرانیھا جا می زند

وزیر امور خارجھ آلمان در کنفرانس 
امنیتی مونیخ سیاست امپریالیستی 

٧ادامھ در صفحھ  ...آلمان را کھ

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

بھ ما کمک مالی رسانید، . طالعات از ایران و جھان یاری رسانید و از تشکل نھضت کمونیستی حمایت کنیدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و ا. 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

.ست کھ بتوانیم آن را بدست ھمگان برسانیمگزافپست مانع از آن ا

 سیاست سرکوب وحشیگرانھ جمھوری اسالمی 
 جاده صاف کن تجاوز امپریالیسم و صھیونیسم

حکایت می کنند کھ در زمان حملھ اعراب بھ ایران وضعیت اجتماعی ایران بسیار 
و اعتراض نابسامان بوده بطوریکھ ظلم و ستم ساسانیان موجب شده بود موجی از نفرت 

علیھ پادشاھان ساسانی کھ تنھا در فکر عیش و نوش و اخاذی از مردم و رعایا بوده اند 
در آن دوران موبدان موبد کھ ھمان روحانیت ارتجاعی زردتشتی باشد با خرافات . برخیزد

ایران در آن زمان در آتش جور . و طفیلیگری بھ جان و مال و ناموس مردم مسلط بوده اند
مشھور . شاھی و روحانیت می سوختھ است و مردم ایران جان بھ لب بوده اندو ستم پاد

 . است کھ مردم در دل خود آرزو می کردند کھ پادشاھی ساسانیان برچیده شود
حکایت می کنند روزبھ مشھور بھ سلمان فارسی یکی از مشاوران حضرت محمد بوده 

 امر در زمان خالفت عمر انجام است کھ وی را تشویق بھ حملھ بھ ایران می کند کھ این
وی بر این نظر بوده کھ کشور قدرتمند ایران از درون پوسیده است و مانند سیب . شد

وی برای سرنگونی رژیم پادشاھی . رسیده ای است کھ مسلمانان می توانند آنرا بر چینند
 ساسانیان توسل بھ نیروی خارجی برای برچیدن این بساط رعب انگیز سرکوب و وحشت

 . را الزم می دانستھ است
 با توصیھ سلمان ، با روابط قبیلھ ای و سنت عقب ماندهکشوری کوچک با جمعیتی ناچیز

. پارسی بھ ایران حملھ می کند و بھ ُعمِر یک امپراتوری بزرگ برای ھمیشھ پایان می دھد
راب فرار حکایت است کھ پای سربازان ایرانی را با زنجیر بھم بستھ بودند تا از مقابل اع

، خودسری و ، زور و قلدریسربازان ایرانی نمی دانستند کھ در این کشور چپاول. نکنند
تجاوز از چھ دستآوردی در مقابل بیگانھ باید دفاع کنند و این در حالی بود کھ از جنبھ 

، زندگی ساده در مقابل ریخت و شعارھای اعراب مبنی بر برادری و مساوات ایدئولوژیک
 خریدار فراوان داشت و منطبق بر ن ساسانی و دستگاه روحانیت زردتشتیپاش پادشاھا

 .آرزوھای مردم ایران بود
. در حقیقت سلسلھ ساسانیان خودشان بھ خودشان تیشھ زدند تا از ریشھ کنده شدند

آنھا از مردم دور شده بودند و لحظھ ایکھ خطر در . موجودیت آنھا متکی بر مردم نبود
حتی یزدگرد فراری را . فت کسی نبود کھ آنھا بتوانند بھ وی تکیھ کنندآستانھ در قرار گر

 .مردم دستگیر کردند و بھ قتلش رساندند
  .این تجربھ زنده تاریخ باستانی ایران است

رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی ایران کھ با ایرانیت دشمن است و تاریخ پر افتخار 
غ چنین جلوه می دھد کھ گویا تاریخ جھان از زمان  گذشتھ را نفی می کند و بھ دروایراِن

و پس از ظھور اسالم باید خط بطالن بر تمام ، معتبر بوده تولد حضرت محمد پیدا شده
 نمی تواند از این تجربھ تلخ و زنده ،گذشتھ بشریت و از جملھ تاریخ ایران باستان کشید

، فرومایگانی کھ تاریخ و گذشتھ فرومایگانی کھ با تاریخ کشور خویش بیگانھ اند. بیآموزد
، فرو مایگانی کھ آھنگ آن ندارند کھ از گذشتھ و تاریخ خویش خویش را نفی می کنند

 .   بیآموزند محکومند کھ این تاریخ را بار دیگر تکرار کنند
ایران از یک انقالب بزرگ و تاریخی سر بیرون . جنگ ایران و عراق را بھ خاطر آوریم

م و جور ستمشاھی محمد رضا شاه نوکر اجنبی را بدور افکنده بود و بساط ظل. می آورد
انقالب در ایران میلیون ھا نفر . دست امپریالیسم و صھیونیسم را از ایران کوتاه کرده بود

انقالب ایران از نظر شرکت وسیع توده ھای مردم در آن و مداومت . بھ خیابانھا کشیده بود
٩ادامھ در صفحھ  ...حتی انقالب کبیر. ت استآن بزرگترین انقالب تاریخ بشری
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