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٠٢/٠٣/١١  

  

  اطالعيه

  بارش خون از آسمان يا جريان خون در خيابان

  پيرامون دستگيری موسوی و کروبی

  

 عباسی ۀنيکه ھالکوخان مغول بغداد را فتح کرد اعراب شايع ساختند که اگر المعتصم با آخرين خليفمی گويند زما

ھالکوخان در تصميم خود دچار .  به قتل برسانی از آسمان خون می بارد،را که نماينده خدا بر روی زمين  است

که خليفه را در الی نمدی بپيچند بر بام خواجه نصيرالدين طوسی وزير با کياست ھالکوخان توصيه کرد . ترديد شد

چون مرگ تدريجی است به محض اينکه نشانه ھائی از ريزش . برند و آنقدر مشت و مال دھند تا له شود و بميرد

هللا اين حيله موثر افتاد و خليفه مسلمين جانش را داد به آيت . خون در آسمان پديد آيد از کشتن وی دست بردارند

  .خامنه ای

قايم با شک . سخن بر سر رھبران فتنه است. خ به صورت مسخره تکرار می شود و اين بار در ايران استحال تاري

آنھا استخاره می . رھبران جمھوری اسالمی در برخورد به رھبران اصالح طلب از ھمين جا سرچشمه می گيرد

ولی چه کسی تضمين می کند که از . کنند که بزنيم يا نزنيم و منتظرند که پاسخ مثبت باشد و از آسمان خون نبارد

  آسمان خون نبارد و مردم به خيابانھا نريزند و در ديوارھای دژ حاکميت رخنه ای پديد نيايد؟

. محاکمه کرده و به سزای اعمالشان برساندو  آنھا را دستگير  آنھا نخست به فتنه گری متھم شدند که بايد قوه قضائی

منتظری هللا ند جنتی در نماز جمعه خواسته است که آنھا را مانند آيت  حال آخضای اعدام آنھا مطرح شد وسپس تقا

در اين نمد مالی اگر ديدند از . به حصر خانگی بدون تماس با کسی مجبور کنند تا بميرند و خيال آنھا راحت شود

  .آسمان خونی نباريد حکم اعدام را نيز برايشان صادر می کنند

 که در مجلس ايران النه کرده اند در جلوی دوربين تلويزيون به عنوان یاشچقدر شرم آور است که مشتی اوب

نمايندگان منتخب مردم ايران حکم اعدام صادر کنند بدون اينکه دادگاھی در کار بوده باشد و به جرم متھمان 

رد و رئيس قوه قضائی خفقان گرفته است ولی رئيس قوه مقننه کار قضائی را پيش می ب. رسيدگی کرده باشد

 جالدان و دلقکھای مسخره با ۀاين نمايندگان با عربده ھای چندش آور و قياف. قطعنامه در مجلس صادر می کند
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شلنگ تخته و جفتک زدن در صحن بھارستان در حاليکه دور تريبون جمع شده اند دستھا را به ھوا برده و می 

  :گويند

چقدر شرم آور است که مشتی ". ام بايد گرددموسوی کروبی اعد"، "مرگ بر کروبی و موسوی و خاتمی "

اين کار . ار جا بزنندذخونخوار و چاقوکش در صحن مجلس حکم اعدام صادر کنند و خود را مدافع قانون و قانونگ

 آن است که اين اوباشان به قوانين خود ساخته خويش نيز احترام نمی گذارند و ۀنشان. تف سر باال روی خود آنھاست

چنين ننگی را در تاريخ . آنھا برای ھيچکس حقوقی قايل نيستند. ن وطنشان نيست ملک شخصی آنھاستايران برايشا

  .کمتر ملتی بتوان يافت

 و خبرگزاريھا از دستگيری آقايان موسوی و کروبی ھمراه با ھمسرانشان و انتقال آنھا به مکانی نا معلوم خبر دادند

يکی از مطلعين نزديک به رھبران منتسب به .  تا نمد مالی آغاز شودند جنتی و شاه خامنه ای استاين سناريوی آخ

البته ھمانطور که در ھمه استبدادھای خودکامه . ميده استمکان نامعلوم را زندان حشمتيه نااصالح طلبی نام اين 

شی ولی فقيه با قلدر من. ن صورت نگرفته استاريفات قانونی برای دستگيری مخالفمرسوم است کوچکترين تش

 اساس منويات ذات ملوکانه هاعالم کرده که آنھا فتنه گرند و ھمين ادعای رھبر کافيست که بدون اثبات جرم و تنھا ب

کسی را دستگير کرده به زندان انداخته مورد ضرب و شتم قرار داده و سرانجام در زير شکنجه به قتل برسانند و 

 ٧٣يت فقيه دارای اين اختيار تام است که بر جان و مال و ناموس  يک فرد مستبد با تاج وال. آنھا را فتنه گر بدانند

  .ميليون جمعيت ايران حاکم باشد

ن ای کار کردند و صدای مخالفموسوی و کروبی خودشان از نزديکان رھبر بودند و سالھا با ھمين ماشين آدمخوار

 که فعال اصالح طلب شده اند مورد بررسی حزب ما در اينجا قصد ندارد سوء سابقه اين رھبرانی را. را خفه نمودند

اگر کسی از گذشته خود اظھار ندامت کند بايد . حتی اصالح طلبی آنھا نيز ھمراه با ھزار اما و اگر است. قرار دھد

 اساس تجربه اندوزی هدر عمل نشان دھد که اعمال نادرست گذشته مورد تائيدش نيست و از اين ببعد حداقل ب

کسی که از گذشته . کراسی را نمی توان به صورت ناپيگير مطرح و مورد حمايت قرار دادآموخته است که دمو

 مردم حمايت می کند، ھوادار تساوی حقوق زن و مرد در تمام عرصه ھای ۀآموخته است از حقوق دموکراتيک ھم

. ای گروھی استھوادار آزادی رسانه ھ. ھوادار آزادی احزاب و سازمانھای صنفی و سياسی است. اجتماعی است

  ... مخالف سانسور است و از آزادی ھمه زندانيان سياسی دفاع می کند

اصطالح اصالح طلب می خواھند بر متن قانون اساسی ارتجاعی کنونی مبارزه کنند که طبيعتا ه ولی رھبران ب

اين قانون اساسی ھمانگونه که بارھا در اين باره نوشته ايم دارای يک . نھا باقی نمی گذاردجائی برای مبارزه آ

ه  تفسير آن نيز بۀوظيف. تلخيص می شود" منافع اسالم"متن مکتوب و يک متن نانوشته است که در عبارات 

 اقناعش بسيار درد چماق. عھده کسی است که ولی فقيه است و قدرت سياسی و سرکوب را مشترکا در دست دارد

  . آور است

راحتی ه ھر صورت اين رھبران در گذشته ھرگز از حقوق بشر و نقض حقوق دموکراتيک حمايت نکردند و به ب

. نمی توانند اين بی اعتمادی مردم را بر طرف کرده و لکه ای را که بر دامانشان چسبيده است پاک نمايند

نقالب بود و در تمام سرکوب جريان آدمخوار و ارتجاعی در بدو اجريانھائی نظير سازمان انقالب اسالمی يک 

  .ن دست باال را داشت و در تحکيم اين دستگاه فاشيستی پيشقدم بودامخالف

مشکل از زمانی شروع شده که بخشی از حاکميت در مورد اين اصالح طلبان که مصلحت نظام را در پاره ای 

خامنه ای رھبر . ر گرفته است که در مورد ساير مخالفان اعمال می کردکاه تغييرات می بينند ھمان روشھائی را ب
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در . گوش وی نيز سر می جنباننده مستکبر با تاج پادشاھی اش يکباره از سران فتنه سخن می راند و غالمان حلقه ب

رسيد نبايد ھيچ جا نمی ه کشوريکه تا کنون مرجع رسيدگی وجود نداشته و در گذشته نيز دست مردم برای شکايت ب

آنھا . تعجب کرد که آقايان  کروبی و موسوی دستشان برای شکايت از ظلمی که به آنھا می شود به جائی برسد

 مثبت آنرا در زمانيکه حق خود ۀخودشان ھرگز به چنين مراجعی برای تظلم خواھی اعتقادی نداشتند که امروز ثمر

ه رسميت می شناسد در حقيقت حقوق خودش را به را بوقتی کسی حقوق ديگران .  ببينند،آنھا ضايع می شود

آن کس که با نقض حقوق ديگران سرپا می ايستد وقتی نوبت نقض حقوقش می رسد ديگر . رسميت شناخته است

  .نمی تواند روی پای خود بايستد و تازه به اھميت حمايت از دموکراسی پی می برد

 ھوادارانی دارد که با اشاره و يا حتی بی اشاره رھبرانشان برای نام جنبش سبز شھرت يافتهه جنبشی که در ايران ب

س رژيم و أمخالفت با رژيم جمھوری اسالمی به ميدان می آيند و شعارھای خويش را در عمل اصالح کرده و ر

اسفند و ھمزمان با آن تحوالت ]حوت[نمايشات اعتراضی در ماه . جمھوری اسالمی را مورد ھدف قرار می دھند

 دموکراتيک در منطقه خاور ميانه به اين جنبش جان تازه ای داده است و می خواھند با آموزش از جنبش عميق

خلقھای عرب به صورت بی گسست به خيابانھا آمده و حضور فعال و روحيه قوی خويش را به حاکميت نشان دھند 

ی اعتنائی به دستگاھھای سرکوب رژيم و اين حضور مردم در خيابانھا ب. و بگويند که تھديدات آنھا کارساز نيستند

. بيان اين واقعيت است که ترس و درد به جائی در حد خود می رسد که ديگر باالتر از سياھی رنگی نمی ماند

پيشنھاد برای حضور مرتب نمايشات اعتراضی در روز سه شنبه که ھمزمان با شب چھارشنبه سوری در ايران 

به گروگان گرفتن رھبران اصالح طلب از جانبی و . را نگران کرده استشدت رژيم جمھوری اسالمی ه است ب

ايجاد يک وحدت ظاھری ميان رئيس قوه قضائيه، مجريه و مقننه در کنار حمايت شھردار تھران از دستگاه سرکوب 

رھبری و تحت فشار قرار دادن رفسنجانی و خاتمی و ھمدستی مصلحتی با رفسنجانی ھمه برای آنست که ضربه 

  . آنھا چشمشان به آسمان نيست به خيابان است که تا کجای آنرا خون می گيرد. قطعی را وارد کنند

تمام اين تدارکات و بسيج نمودنھا پس از طغيان توده ھای عرب که در اسالمی بودن کشورشان کسی شک ندارد از 

رھبران جنبش سبز يک اقدام گروگان گيری . اين جھت صورت می گيرد تا از رشد مبارزه مردم جلوگيری کند

 خودسرانه و ضد بشری است که ھدفش سر به نيست کردن آنھا و نشان دادن به اپوزيسيون ايران است ،غيرقانونی

سايرين بايد . که رژيم جمھوری اسالمی نظرياتی مانند افکار اين رھبران را نيز بر نمی تابد چه برسد به سايرين

  .ايشان در نيايدماستھای خويش را کيسه کنند و صد

 عجز و درماندگی رژيم مافيائی سرمايه ۀحزب ما  حصر خانگی موسوی و کروبی و زندانی کردن آنھا را که نشان

رژيمی که  .داری جمھوری اسالمی است شديدا محکوم ميکند و خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط آنھاست

 مشروعيت آنرا ندارد که  موسوی و کروبی را محاکمه سراپا در فساد و خودسری و ترور و نقض قانون غرق است

حمايت از حقوق انسانی و قانونی کروبيھا و موسويھا حمايت از يک اصل بديھی در بنای ھر نظام دموکراتيک . کند

اين . مبارزه با نظريات نادرست آنھا يک مبارزه نظری است که به کمک شمشير ذوالفقار حل نمی شود. است

آنھا احساس می کنند که . ردم است ترس وی از مۀنه، غير قانونی و ضد بشری ولی فقيه نشانحرکت قلدرمنشا

آنھا بايد . وفان برچيده شدن آنھا در راه است و با چسبيدن به خس و خاشاک می خواھند خودشان را نجات دھندط

نھا بايد در ايران بمانند و حساب آ. بياموزند که راه فرار ندارند و اموال دزديشان را امپرياليستھا ضبط می کنند

  .خلق ايران مانع از آن می شود که مانند شاه فرار کنند. پس دھند
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  !سرنگون باد رژيم فاشيستی سرمايه داری جمھوری اسالمی

  ! مردم ايران برای آزادی و عدالت اجتماعیۀزنده باد پيکار قھرمانان

  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم رھائی بشريت

  )توفان(رايرانحزب کا

  ١٣٨٩اسفند ]حوت[سه شنبه دھم 
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