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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٢ اکتوبر ١٣

  تجليل از جانباختگاِن راه رھائی ايران،

   مبنای خونی و خويشاوندی ندارد
برخورد به رھبران پرولتری بسيار دورانديشانه و سياستمدارانه رفتار بورژواھا خالف چپروھا و چپنماھا، در امر 

در حالی که چپروھا و چپنماھا ھمه دستآوردھای دوران بورژوازی را، از جمله آزاديھای دموکراتيک . می کنند

ريب ظاھر دور می اندازند و می خواھند تاريخ را از صفر بنا نھند، بورژواھا با ژستھای مردم فه بورژوائی را، ب

می گذارند، از آنھا تجليل می کنند، آنھا را " صحه"می شوند و حتی بر دستآوردھای علمی افکار کمونيستی 

جا می زنند و بعد، از رھبران پرولتاريا، ھمانگونه که لنين می گويد " جامعه باز"محصول روابط سرمايه داری و 

م خيابانھا را بر آنھا می نھند، در کتب درسی مدارس از آنھا تنديسھای بزرگ می سازند، از آنھا تجليل می کنند، نا

مجسمه ھای . ياد می کنند، ولی آموزش آنھا را از مضمون انقالبی و طبقاتی تھی کرده و به خورد جوانان می دھند

 افکار آنھا و پی بردن مردم به حقيقت ۀآنھا بر سر ھر چھار راھی خودنمائی می کند، ولی از رشد ھمه جانب

تنديسھا ھست، نامھا بر تابلوھا خودنمائی می کند، ولی جريان مغزشوئی مستمر و سازمانيافته . جلوگيری می شود

نام کارل مارکس و ه لمان در ھر گوشه ای، خيابانی بادر . چون نھرھای آب در کنار اين تنديسھا جاری است

در فرانسه از کمون پاريس و . آنھا وجود داردفريدريش انگلس، برتولد برشت و يا رزالوکزامبورگ، ببل و نظاير 

 نظريات آنھا مورد جعل و تحريف قرار می ۀاز آنھا در تاريخ نام برده می شود، ولی ھم. روبسپير سخن می رود

" بی ضرر"آنھا ھمه چيز را . ظاھر را حفظ می کند، باطن را برھم می زند. بورژوازی موذيانه عمل می کند. گيرد

. ثر بورژوازی استؤاين يک روش کارآزموده و م. سازندھای انقالبی را از مضمون آن تھی می آموزش. می کنند

  .تاريخ را در ظاھر حفظ و در باطن جعل می کند

خاطر نابود کردن ه بعد از درگذشت ستالين و يورش رويزيونيستھا برای گشودن سيل اتھامات بی اساس بر وی، ب

و " خشونت"وی را به آمريکا فرستادند تا در ذم پدر افسانه بسرايد و از . سيدسوسياليسم، نوبت به دختر ستالين ر

اين گونه استدالالت خاله زنکی در . ستالين نسبت به فرزندانش و ھمسرش داد سخن بدھد" بی تفاوتی"و " توحش"

ودالی، مردساالرانه ميان عوام که دورانديشی سياسی نداشته و در محيط بسته زندگی کرده و با سنتھای خانوادگی فئ

آنھا می خواستند از ستالين ديوی بسازند که . و سرمايه داری رشد کرده اند، پژواک مورد انتظار را می يافت
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بود که جلوی زياده طلبيھای وی را " ولؤمس"و " بشردوست"اشت و اين ھيتلر  تسلط بر جھان را دۀمستبدانه انگيز

  .گرفت

لنين و " اقوام"و " دوستان" انگلس و يا خويشاوندان مارکس و يا ۀ غرب نوروزی نيست که در رسانه ھای گروھی

. ستالين را به پشت دوربينھا نياورند و از آنھا در رد تئوری مارکسيسم و يا مارکسيسم لنينيسم فتوا نگيرند

 طلبان از سلطنت.  ايدئولوژيک بدل می گرددۀخويشاوندی خونی و اشتراک در کروموزومھا به حربه ای در مبارز

خويشاوندی خونی ادعای وارثت را استخراج می کنند و بورژواھا با تکيه بر ميراث خونی سالحھای سنگين 

  .ايدئولوژيک می سازند

در بعد از .  طوالنی دارد و شاه يکی از بانيان استفاده از شکنجه برای اين کار بودۀتوبه کردن در زير شکنجه سابق

ان را دسته دسته تيرباران کرده و يا زير شکنجه می کشتند و يا به اعتراف و تسليم ، جوان]اسد[ مرداد٢٨کودتای 

منتشر می کردند و توبه کتبی می نمودند تا به جوانان بعد از کودتا درس " عبرت "ۀآنھا بايد مجل. وامی داشتند

  .عبرت دھند که در راه آرمانھای انسانی پدرانشان گام نگذارند

فرزندان قھرمان مردم ايران را که .  نکوھيده، رژيم جمھوری اسالمی استفاده می کردۀ اين حربدر بعد از انقالب از

در راه کسب آزادی و استقالل و برابری، در راه مبارزه با ارتجاع و امپرياليسم و صھيونيسم جان داده بودند، آماج 

ت دوربينھا می آوردند تا در انظار عمومی زشتترين دشنامھا قرار داده و پاره ای مادران و پدران آنھا را به پش

ئيد أفرزندان خويش را عاق کرده، آنھا را شماتت نموده و رفتار و روش شکنجه گران جمھوری اسالمی را مورد ت

رو بود، با سبعيت ه  مردم و مقاومت آنھا روبۀرژيم جمھوری اسالمی در بعد از انقالب که با رشد مبارز. قرار دھند

دست اصالح .  جناحھای حاکميت دست زدۀيک جنگ روانی تمام عيار با دست ھمه توسل شد و ببه سرکوبگری م

طلبان و سبزھای امروزی ھمان مقدار در خون جوانان وطن سرخ بود که دست رفسنجانی، خامنه ای و موسوی و 

  ...کروبی و جنتی و مصباح يزدی و

 جھانی با استفاده ۀآوردھای ارتجاع امپرياليستی در عرص تواب سازی با الھام از دوران شاھنشاھی و دستۀکارخان

توابی که ضعف خويش را با عبارت پردازی ھای چندش آور . از اين حربه به کار افتاد و تواب توليد کرد

سرمشق آنھا . روشنفکرانه، قھرمانی و واقع بينی جلوه داد و به تقبيح قھرمانانی پرداخت که جان دادند و تسليم نشدند

اين توابان بسياری راھی فرنگ شدند تا زھر خويش را . نفکرانی نظير کورش الشائی و فيروز فوالدی بودندروش

پا کردند و واقع بينی در خيانت را به بھای گران به ه خيمه و خرگاه ب. در ميان پناھندگان سياسی در خارج بريزند

  .حراج گذاردند

 کارگر پيوسته بودند و ۀران خرده بورژآ که نفھميده به صف طبق ارتداد را در ميان روشنفکۀشکست انقالب روحي

موج ارتداد و تواب شدن بدون شکنجه .  گسترش داد،منتظر نتايج زودرس برای کسب مقام صدرات و وزرات بودند

انتقاد کردند و به زير دامن اشرف پھلوی و فرح ديبا " پذيرش کمونيسم"دامن برخی را چنان گرفته است که از 

مشتی از آنھا بلندگوی انحصارات امپرياليستی شده و تئوری ھای کھنه شده پوزيتيوسم منطقی کارل پوپر و . يدندخز

  .  اسارت و خفت انسانھاستۀدنيای باز آنھا ھمان دنيای بست. را تبليغ می کنند نظاير آن

ن و سختيھای زندگی و ضعف گذشت زما. روھستيمه  روبءتدريج ما با موج جديدی در ميان خانوداه ھای شھداه ب

 ۀآنھا زبان به انتقاد از مبارز.  ما مضر استۀسياسی و ايدئولوژيک آنھا را به نتايجی رسانده است که برای جامع

ودن و شدن را بآنھا خانه نشينی و غير سياسی . دخود گشوده ان... شوھران، ھمسران، پدران، مادران و فرزندان و

  .  تبليغ می کنندبرای آسايش زندگی بی درد سر
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 کالم سختی ھا و ناماليمات قابل فھم کنونی زندگی خويش را به گردن ۀبرخی با صراحت و برخی در لفاف

ارتجاع جھانی و . خويشاوندان درجه يک خود می گذارند و از ھمين نگاه نيز به مسايل کنونی جھان می نگرند

 خويش از اين گرايشات با ۀآموزش ديد" حسگرھای"و توسط امپرياليستھا و صھيونيستا نيز که شاخکھای تيز دارند 

ند برای اين عده منبر و محرابی و خيمه و خرگاھی علم می کنند تا در پشت رسانه ھای گروھی امپرياليستی به اخبر

يران  کارگر ايران و آزادی و استقالل اۀکه فرزندان راه آزادی طبق غافل ازاين. نفی آرمانھای جانباختگان بپردازند

تنھا در راه آرمان ھای انسانی خويش آگاھانه جان دادند و ديگران را لو نداده خانواده ھای ديگری را متالش نکردند 

  . را افزايش دھند" گرمای خانواده"و تواب نشدند تا به ھر قيمت زنده بمانند و 

 ۀم ايران ھستند و نه به يک خانواداين فرزندان قھرمان خلق ايران متعلق به جنبش انقالبی ايران، متعلق به مرد

سوء استفاده از نام شھيدان برای مقاصد و نيات شومی که در نفی آرمانھای انسانی آنھا بوده است، تنھا زشت . معين

  .و بی شرمانه نيست، حاکی از فقدان وجدان سياسی است

سازمان مجاھدين خلق که يک سازمان انقالبی بود، به يک سازمان ضد انقالبی بدل شده است، ولی ھنوز از نام 

رھبران بزرگ ضد امپرياليست و ضد صھيونيست اين سازمان نظير بديع زادگان، حنيف نژاد و سعيد محسن سوء 

وی به . ستھا و عربستان سعودی توجيه کندش را با امپرياليستھا، صھيوني ااستفاده می کند تا ھمدستی و ھمکاری

خيل عظيم شھدای اين سازمان تکيه می کند که بحث در اين زمينه و نقش رھبری سازمان مجاھدين خلق در اين 

 جانشان را برای تجاوز به ايران و حمايت از تحريمھای ءماجراجوئيھا خود بحث ديگری است، ولی اين شھدا

 عکس برای آزادی و سربلندی همريکا و اسرائيل از دست ندادند، بلکه با ۀن به مستعمرامپرياليستی و يا تبديل ايرا

 محق نيستند از خون فرزندان خود سرمايه ای برای مصالحه با ء خانواده ھای اين شھداطبيعتاً . ايران جان دادند

 گذارند، تجليل از اين جوانان  سياستھائی نيست که اين جوانان جانشان را بر سر آنۀاين عمل ادام. ارتجاع بسازند

الھام از شھيدان به مفھوم تجليل .  نيست، بلکه مخدوش کردن و لکه دار کردن نام آنھاستءنيست، الھام از اين شھدا

 فداکاری آنھا برای جمع است، تجليل از جسارت آنھاست، تجليل از ۀاز آرمانھای انسانی آنھاست، تجليل از روحي

 متعلق به يک حزب و سازمان نيستند، متعلق به ءاين شھدا. در مقابل مصالح جمعی استارشمردن منافع فردی وخ

 مردم ايران بايد دفاع کنند و مانع شوند که نامشان مورد سوء ۀ خلق ايران ھستند و از حيثيت و آبروی آنھا ھمۀھم

  . استفاده قرار گيرد

اين تريبونال در متن سياست عمومی . شکيل شده استنام تريبونال عليه منافع مردم ايران ته  کارزاری باخيراً 

امپرياليستھا و صھيونيستھا برای ايجاد افکار عمومی برای تجاوز به ايران و تحريم و تنبيه مردم ايران شکل گرفته 

در ايران، حتی تا " حقوق بشر"نام نامی حمايت از ه نظاير اين جلسات در چارچوب محدود و يا بزرگتر ب. است

سازمانی از آسمان نازل " United4iranيونايتد فور ايران)"اتحاد برای ايران. (ی جنوبی ھم کشيده شده استفريقاا

فريقای جنوبی اتوبوس کرايه می کند و به تبليغ ا، برای اين منظور در ١٣٨٨ خرداد سال ٢٢شده در جريان جنبش 

چه به چشم می خورد امتناع شرکت کنندگان از در اين تبليغات آن. می پردازد و در اروپا مشاور رضا پھلوی است

کسانی حق شرکت در اين تريبونال را دارند که از مبارزه با امپرياليسم و . انتقاد از امپرياليسم و صھيونيسم است

سابق بر اين، . صھيونيسم، از محکوم کردن تھديدات برای حمله به ايران و تحريمھای جنايتکارانه طفره روند

 ء شھداۀ؟؟ حال خانواد!! وارد نشدن به سياست بودجلسه ھای تشکيل می شد و شرط شرکت در اين جلساتی فرھنگ

 حضور يابند و به ھمان سبک توابان از جانب خويشاوندان خويش که جلسه ھا در ء ضد آرمانھای شھداهمی توانند ب

 ضد بشر بکوشند و خودشان را آنھا را ملک شخصی خويش تصور می کنند، در آرايش امپرياليستھا و جنايتکاران
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 ۀ به کشتار وحشيانآنھا در مقابل انتقادات نيروھای انقالبی فوراً . پشت سنگر جنايات جمھوری اسالمی پنھان کنند

 آن، رسيدگی به ۀ و برنامجلسه متوسل می شوند و مدعی اند که موضوع اين ۶٠ ۀرژيم جمھوری اسالمی در دھ

البته ھر فرد عادی سياسی می فھمد که .  رژيم جمھوری اسالمی قرار دادیر افشااين کشتار است و بايد تکيه را ب

اين تئوری بازگذاردن در عقب برای سجده در مقابل امپرياليستھا و دريافت کمک مالی و پوشش تبليغاتی از وزارت 

يونيستھا در خدمت سياست امپرياليستھا و صھ. مريکا به ايرانيان استۀ الند و يا مصوبات مالی کنگرا ھۀخارج

 رژيم جمھوری اسالمی و جھانگير کردن آن برای نياتی است که در پيش دارند و نه برای تحقق حقوق بشر یافشا

  .در ايران

زيرا نيروھای انقالبی ايران نه تنھا خواھان سرنگونی رژيم .  ولی اين، سياست نيروھای انقالبی نمی تواند باشد

 جمھوری ران ھستند، بلکه خواھان استقرار حکومتی درايران می باشند که اوالً دست مردم ايه جمھوری اسالمی ب

در ايران مبارزه کند و اين خواستھائی نيست که ...  برای استقالل و آزادی دموکراسی و برابری وباشد و  ثانياً 

جھتی کار می کنند که برخی ايرانی ھای خودفروخته آگاھانه در . امپرياليستھا و صھيونيستھا با آن موافق باشند

برخی از اين سخنگويان را با نيت .  تبليغات اين کارزار را در خدمت امپرياليستھا و صھيونيستھا کاھش دھندۀدامن

مضحک وضع پاره ای از توابان . ، به آنجا آورده اند تا در خدمت منافع آنھا گام زنندءطلب مغفرت از اعمال شھدا

 پيدا می کنند از پرداختن به امپرياليسم و صھيونيسم و آرمانھای انسانھائی که جديد است که وقتی امکان سخنوری

 آن کسانی ۀھم.  قبای اداره کنندگان و مبتکران مستور اين کارزار برنخوردۀجان دادند پرھيز می کنند، تا به گوش

کشی روشن با دشمنان مردم که در بساط امپرياليستھا و صھيونيستھا بساط خود را پھن کرده اند و مزورانه از خط 

 توجيه ۀند و در اين بساط شرکت می کنند تا زمينا کسانی که موافق تحريم و تجاوزۀايران خودداری می کنند، ھم

اين تجاوز و تحريم به ايران فراھم شود، ايرانيھای خودفروخته ای بيش نيستند، حتی اگر شکنجه شده و صدھا سال 

  .در زندان بوده  باشند

بايد بر . ی علمی برای تعيين ماھيت انقالبی افراد نه مقدار شکنجه، نه سرکوب و نه زندان و اعدام است مالکھا

کسانی که دير به ماھيت اين دسيسه و . ھنوز ھم دير نشده است. اساس آرمان اين جانباختگان داوری پيشه کرد

پرياليستھا و صھيونيستھا را به ايران محکوم شگرد امپرياليستی پی برده اند، می توانند ھرگونه تجاوز و تحريم ام

در غير اين صورت می دانند که چه می گويند و . کنند و از آرمانھای جانباختگان انقالب ايران به حمايت برخيزند

اين کارزار را در نزد " شرط موفقيت"آنوقت آنھا در پی افزايش حقوق در نزد امپرياليستھا ھستند و . چه می خواھند

  . عمومی مبنای تعيين افزايش حقوق خود قرار داده اندافکار 

 رژيم جمھوری یکسانی که يک ذره صميميت مبارزاتی داشته باشند از تريبونھای اين کارزار نه تنھا برای افشا

 يميائی افکندند و زير بغلکتھا را که بر سر مردم ايران بمب اسالمی استفاده می کنند، بلکه امپرياليستھا و صھيونيس

خواھيد ديد که .  ايران ھستند، افشاء می کنندۀصدام حسين را گرفتند تا به ايران حمله کند و امروز نيز در پی تجزي

و اگر چنين نکنند با آن دستھای پشت پرده . اگر چنين کنند دستھای پشت پرده جلوی دھان آنھا را خواھد گرفت

  . ھمدستی می کنند و می دانند که چکار می کنند

ميدان فعاليت دو دوزه بازی و انقالبی . تانه مرزھای انقالب و ضد انقالب در ايران از ھم تفکيک می شودخوشبخ

 دشمنان با نقاب ايران که ھمدست امپرياليسم وصھيونيسم ۀنمائی کاذب با شعارھای دھان پر کن، تنگ می گردد، ھم

ر به احترام آرمانھای جانباختگان خود نيز شده،  بايد حتی اگء شھداۀخانواد. جھانی ھستند، دستانشان رو می شود

 جان باختگان در راه آزادی و استقالل ايران ۀبا الھام از مبارز. مانع شوند که آلت دست اين عمال بيگانه قرار گيرند
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ی اين آن راھ.  ضد امپرياليسم و صھيونيسم تلفيق کنيمهمبارزه برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی را با مبارزه ب

  . است که جانباختگان به ما نشان می دھند

***** 
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