راه سرخ
شماره ١

چگونگی نشر:
اين نشريه به صورت ماه
نامه منتشر و اگر شرايط
امنيتی و مالی اجازه دھد
درآينده به صورت ھفتگی
چاپ و در اختيار عموم قرار
خواھد گرفت  .برای پخش
اين نشريه از دو روش :١
سنتی  :٢اينترنتی بھره
خواھيم برد

راه سرخ

نشريه تمام

کسانی است که به سرنگونی
جمھوری جھل و جنايت
سرمايه داری اسالمی معتقد
و باور دارند که برای برون
رفت از اين جھنم سرمايه
ساخته ھيچ راھی نيست اال
رفتن به سوی سوسياليزم و
ان ھم ميسر نمی شود مگر
با در ھم شکستن ماشين
سرکوب سرمايه به وسيله
جنگ مسلحانه توده ايی  .و
ھمچنين نشريه راه سرخ
متعلق به تمامی کسانی است
که به مبارزه تا نفی ھرگونه
استثمار و نفی کارمزدی
باور داشته و در اين راه از
ھيچ چيز دريغ ننمايند

راه سرخ

سازمان
اتحاد
فدائيان
کمونيست
ن و ز د ھ م

ب ھ م ن

س ا ل

درباره ما:
راه سرخ ماه نامه ای است که راس
ھر ماه منتشر و در اختيار عموم
قرار خواھد گرفت  .و چنانچه مسائل
امنيتی و مالی اجازه دھد قصد ان می
رود که ان را به صورت ھفتگی نشر
نماييم .راه سرخ نشريه و زبان گويای
تمامی کارگران و زحمتکشان و تمام
کسانی است که در راه رھايی طبقه
تالش نموده و تا نفی کارمزدی ھرگز
از پای نخواھند نشست .از اين رو
تمامی کسانی که خود را کمونيست
می دانند و به سرنگونی جمھوری
جھل و جنايت اسالمی و در ھم
شکستن ماشين سرکوب بورژوازی
از طريق قھر توده ای اعتقاد دارند
می توانند در اين نشريه قلم زده و
برای نشر با ارسال مقاالت ما را
ياری رسانند .طبيعی است که مسئول
مندرجات مقاالت نويسنده مقاله بوده
و حق نقد و بررسی برای رفقای
تحريريه و بقيه رفقا محترم شمرده

برقرار

باد

از کودکی خود عشق را ديده ام
من عشق را ديده ام در
درد کارگر من عشق را ديده ام در
رنج رنجبر
از رنج رنجبر از درد کارگر
سود ھا برده اند دستان ھمچو پر
من عشق را ديده ام در دست زبر و
سخت

کار

ب ر ا ب ر

٩ ٠

ھ ش ت م

ف و ر ي ه

٢ ٠ ١ ٢

ميشود .راه سرخ از طريق اينترنت
و روش سنتی پخش و در دسترس
ھمه دوستداران طبقه کارگر و آحاد
مردم قرار خواھد گرفت.
.........................................
.....................................
............................

در منطقه بنيان نھادند  .و با به صدا در آوردن
زنگ خون در سياھکل اعالم وجود کردند .پس
از ان بود که شکنجه گاه ھای رژيم شاھد از
جان گذشتگی و مقاومت و ايثار ھزاران فدائی
بود تا جايی که خود شکنجه گران بارھا اظھار
نموده که در شگفت ھستند از اين ھمه مقاومت
انھا نمی توانستند درک کنند زيرا انھا و تمامی
مزدوران ھيچگاه قدرت عشق و ايمان و آگاھی
را درک نکرده بودند و نمی دانستند که اينھا از
آگاه ترين و با ايمان ترين و عاشق ترين ھای
جامعه بودند .که برای آزادی و نفی استثمار و
برابری به اين ميدان در آمده اند .

چھل و يک سال پيش با توجه به انديشه غالب
رفرميسم بر جنبش کمونيستی که نه تنھا به
اعتماد توده ھا به جنبش کمونيستی ضربه زده
بود بلکه اين توھم را در بين توده ھا دامن می
زد که سرمايه داری در ايران با توجه به رفرم
ارضی شاه رو به رشد و بالنده است و راديو
پيک ايران دائما با ارائه تحليل ھای رفرميستی
خاک به چشم توده ھا می پاشيد  .رفرميستھا از
يک طرف و از طرف ديگر رژيم تخم تراس
و ياس را در درون جامعه پراکنده می نمود و
برای امپرياليستھا از قدر قدرتی و جزيره ثبات
بودن رژيم خود ياوه می بافت  .در اين چنين
شرايطی بود که رفقای ما که عاشق ترين بودند
با از به ھم پيوستن چندين محفل کمونيستی پايه
به وجود آمدن بزرگترين سازمان کمونيستی را

يادشان گرامی
راه شان پر رھرو
کميته ايالتی کرج ٩٠/١١/١٩
................................
........................
....................

سياھکل سرآغاز جنبش
عشق و حماسه مبارک باد

جمھوری

من عشق را ديده ام در پای روی
تخت
من عشق را ديده ام در سر کنار دار
من عشق را ديده ام در مرگ
دالوران
من عشق را ديده ام در مويه مادران
در گور خاوران
من عشق را ديده ام در کوچه ھای

مسکن

سيصد گل سرخ يک گل نصرانی
ما را ز سر بريده می ترسانيد
گر ما ز سر بريده می ترسيديم
در محفل عاشقان نمی رقصيديم
گزيده ای از دفاعيات رفيق سعيد سلطان
پور در بی دادگاه اسالمی

فدراتيو

شورايی

عشق تارھا تنيده ام در کوچه ھای
عشق تارھا تنيده ام
محسن رجب زاده

آزادی

صفحه

٢

روزھای تاريخ ساز ١٩و ٢٢
بھمن گرامی باد

آنچه در  ١٩بھمن  ۴٩رخ داد نه يک
حادثه ساده بلکه يک اقدام تارخ ساز و
تعيين کننده بود که عرصه ای نوين را فرا
روی جنبش فرتوت کمونيستی ايران که با
خيانت ھای حزب توده به احتضار افتاده
بود  ،قرار داد و نشان داد که کمونيسم به
ھيچ روی مردنی نيست بلکه ھر بار چون
ققنوسی از آتشی که رژيمھای سرمايه
داری بر پا ميکنند مصمم تر و استوار تر
سر بر مياورد  .سالح " چريک ھای فدائی
خلق " که از  ١٩بھمن  ۴٩بدست گرفتند نه
تنھا بر روی رژيم پھلوی بلکه بر روی
جمھوری اسالمی و تمام رژيمھای سرمايه
داری نشانه رفته است  .فدائی در  ١٩بھمن
 ۴٩متولد شد ولی تولدی بی مرگ چرا که
کارگران و زحمتکشان زنده اند  ،اگر در
 ١٩بھمن فرزندان خلق برای آزادی و
عدالت بپا خواستند و در اوج خفقان و
استبداد مرگ رژيم پھلوی را فرياد زدند ،
در  ٢٢بھمن خلق بپا خواسته اين مرگ را

داس

است

جنگ و نعمتھای آن !!
خمينی جنايتکار در تاريخ حيات خويش اگر
يک حرف درست زده باشد ھمان نعمت
دانستن جنگ است  ،به درستی جنگ برای
ھمه ديکتاتورھا و مستبدين تاريخ ھميشه
يک نعمت بوده است  .جنگ و فضای
نظامی و امنيتی که متعاقب آن بوجود ميآيد
شرايط مناسبی را برای خفه کردن ھر
صدای اعتراض و ھر ندای حق طلبانه
فراھم ميکند و ضمن آنکه موقعيت مناسبی
فراھم ميشود تا حاکميت با تحريک
احساسات ميھن پرستانه مردم تحت عنوان
دفاع از ميھن بخش وسيعی از توده ھا را
به گرد خود جمع کند و در عين حال با
رونق بخشيدن به صنايع تسليحاتی و درگير
کردن مستقيم بخش وسيعی از بيکاران
جامعه در فعاليتھای جنگی  ،تسکينی باشد

اتحاد

رقم زد  .اگر بعد از  ١٩بھمن که " چريک
ھای فدائی خلق " حماسه سياھکل را
آفريدند رژيم پھلوی پنداشت توانسته با
دستگيری و اعدام فدائيان ثبات و آرامش را
برای سرمايه داران به ارمغان بياورد  ،در
 ٢٢بھمن توده ھا به بھترين شکلی تالش
پھلوی ھا را به شکست کشاندند وليکن در
پی آن ھمه جان فشانی ھا آنچه دريافت
کردند حاکميت سرمايه بود در رنگ و
لباسی ديگر  ،جمھوری اسالمی که وجود
خود را مديون توھمات مذھبی توده ھا ست
از روز اول به رسالت طبقاتی خود مبنی
بر حمايت از نظام سر مايه داری واقف
بوده و اجرای طرحھا و برنامه ھايی را که
متضمن سود بری ھر چه بيشتر صاحبان
سرمايه باشد در دستور قرار داد به عنوان
نمونه ميبينيم در اوج فقر و تنگدستی که
گريبان اعظم جامعه را گرفته در يک قلم
کوچک چند نفر سه ھزار ميليارد تومان
ثروت اندوزی ميکنند .
تاريخ به ما می آموزد حاکميت سرمايه
داران در ھر رنگ و لباسی صرفا حاکميت
سر مايه داران برای حفظ منافع سرمايه
داران است و بس چه سلطنتی و چه
اسالمی و چه مردم ساالری دينی و غير

خون

ضامن

راه

سرخ

رنجبر

اينک در اوج بحران اقتصادی و سياسی که
گريبان حاکميت را گرفته بوی مشمئز کننده
جنگ فضا را مسموم کرده است ،
دستگاھھای تبليغاتی رژيم در کنار دفاع از
اسالم پرچم ميھن پرستی را ھم برافراشته
اند و ھل من مبارز ميطلبند آنھم برای
مبارزه ای که نميخواھند خود شروع کننده
باشند بلکه ميکوشند با تحريک و تشنج
آفرينی  ،امپرياليستھا به اقدامی نظامی
دست زنند و جمھوری اسالمی با مظلوميت
تمام آتش جنگ را شعله ور کند و تمام
منطقه را به آشوب بکشد و بقای خود را
چند صباحی بيشتر تضمين کند  .طرفين
درگير در چنين جنگی ھر چند مختصر
) که در صورت وقوع غير از اين نخواھد
بود ( فقط اھدافی ارتجاعی و ويرانگر را
دنبال می کنند و کارگران و زحمتکشان

پيروزی

و فشار و خفقان و تبعيض طبقاتی در داخل
کشور و آشوب و تشنج و جنگ احتمالی در
منطقه خواھد بود  .سرنگونی رژيم و
برقراری حاکميت توده ھا در قالب
فدراتيو شورايی مناسبترين
جمھوری
گزينه پيش رو است و تحقق آن جز با
قدرت اتحاد و ھمبستگی کارگران و
زحمتکشان و توده ھای ستمديده در يک
قيام مسلحانه ممکن نيست .

کيومرث منصوری ۵/١١/٩٠

سازمان اتحاد فدائيان کمونيست  -کميته
ايالتی تھران

دست

بر بحران شديد و روز افزونی که نظام
سرمايه داری با آن درگير است  .از نگاه
امپرياليستھا عالوه بر موارد ذکر شده در
دھه اخير جنگ ابزار مناسبی شده برای
برکناری رژيمھای تاريخ مصرف گذشته و
جايگزين کردن رژيمھای به ظاھر
دمکرات و وجيه المله  ،ھمانطور که در
افغانستان و عراق و ليبی و سودان و
اتيوپی و سومالی  ........عمل شده و
ميشود .
سران جمھوری اسالمی جنگ را ابزاری
در خدمت تداوم حاکميت ننگين خويش
ميدانند  ،ھمانطور که جنگ ھشت ساله
ايران و عراق چنين نتيجه ای به بار آورد
تا جايی که خمينی آن را نعمت دانست
جنگی که به بھترين وجه با استفاده از
توھمات مذھبی و قشری توده ھا اداره شد .

ما

تنھا بازندگان ان خواھند بود ،.با بروز
جنگ دو حالت متصور است در حالت اول
ميتواند به تثبيت حاکميت جمھوری اسالمی
و سرکوب گسترده و عريان توده ھا
بيانجامد و در حالت دوم به سقوط جمھوری
اسالمی توسط امپرياليستھا و به روی کار
آمدن رژيمی کارگزار امپرياليست به مانند
عراق که متضمن تداوم بی دغدغه غارت
و چپاول توده ھا توسط سرمايه داران ،
خواھد انجاميد .
سرنگونی جمھوری اسالمی تنھا راه
جلوگيری از چنين جنگ خانمان سوزی
خواھد بود  .تداوم حيات جمھوری اسالمی
به منزله تداوم فقر و فساد و بی خان مانی

ما

در

دينی و يا دمکراسی صادراتی امريکايی ،
با اسامی پر طمطراق ولی ھمه از منافع
يک طبقه دفاع ميکنند و کارگران و تھی
دستان را دشمن شماره يک خود ميدانند تا
ھر زمان بتوانند از قبل آنھا ارتزاق ميکنند
و ھر زمان الزم باشد به راحتی حمام خون
به راه مياندازند .
قيام  ٢٢بھمن به پايان نرسيده  ،پايان آن
تنھا با زدودن بيکاری و فقر  ،مرگ
اختالف طبقاتی  ،مرگ نظام سرمايه داری
و برقراری آزادی و برابری  ،برقراری
جمھوری فدراتيو شورايی و تحقق
دمکراسی واقعی  ،دمکراسی سوسياليستی
رقم خواھد خورد  .دست در دست ھم متحد
و يکپارچه بپا خيزيم برای سرنگونی
جمھوری اسالمی برای سرنگونی حاکميت
سرمايه .
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری
اسالمی
برقرار باد جمھوری فدراتيو شورايی
زنده باد سوسياليزم

ماست

گر مرد رھی :

.گر مرد رھی چسان و چون بايد
رفت
عيار وار حالج گون بايد رفت
چون مزدک و ياران دلير از پای
فتاده واژگون بايد رفت
محسن رجب زاده
٩٠/١١/١٩

نوزدھم بھمن سال ٩٠
نه بخشش و نه فراموشی
در طول تاريخ سرکوب و شکنجه و زندان يکی
از مشخصه ھای اصلی ھمه حکومتھای استبدادی
بوده است  .تمامی اين رژيمھا ھميشه بر اين باور
داشته اند که به بند کشيدن انقالبيون و
آزاديخواھان موثرترين ابزار در حفظ و تداوم
بقاء است و جمھوری اسالمی در بکارگيری اين
ابزار سرآمد ھمه حکومتھای ديکتاتور و جنايتکار
منطقه است و پايه ھای حاکميت خويش را بر
خون خلق ترکمن و کرد و ترک و عرب بنا نھاد
 ،از بدو شکل گيری ھر ندای حق طلبانه و ھر
صدای آزاديخواھانه را با قلع و قمع و زندان و
شکنجه و اعدام پاسخ داد  .موج گسترده بازداشت
ھا و کشتاری که بعد از سی خرداد در دھه
شصت به راه افتاد و اقشار مختلف جامعه از
دانش آموز و دانشجو و کارگر  ......را در بر
گرفت در تاريخ معاصر ايران بی سابقه بوده ،
جناياتی که مزدوران رژيم در زندانھا مرتکب
شدند در سکوت خبری مجامع و سازمانھا و دولی
که در حال حاضر نگران نقض حقوق بشر در
ايران ھستند  ،صورت گرفت  .جناياتی که از
راست ترين تا چپ ترين عناصر حکومت در آن
سھيم بوده اند  .براستی چگونه ميتوان آنچه را که
در زندانھای مخوف جمھوری اسالمی به
خصوص در دھه شصت رخ داده تشريح کرد که

ھر چه بيشتر و بھتر ماھيت رذيالنه و درنده
جمھوری اسالمی و مزدورانش را که اينک
بخشی در طی سالھای اخير رنگ عوض کرده و
فريبکارانه ميکوشند با جمع شدن به زير علم
اصالح طلبی دامن خويش را از اين ننگ بزدايند
 ،آشکار کرد  ،امثال سعيد حجاريان ) از بنيان
گزاران وزارت اطالعات ( جاليی پور ) از
فرماندھان سپاه در جنگ کردستان ( اکبر گنجی
) از فرماندھان موسس سپاه ( موسوی نخست
وزير ) که سه ماه بعد از کشتار ۶٧در مصاحبه
با خبر گزاری استراليايی از اين کشتار حمايت
کرد ( وووو . .......براستی جانيان به چه
ميانديشند ؟ آيا اميدی به خالصی از عواقب اعمال
ننگين شان دارند ؟ يا ميپندارند بعد از گذشت
سالھا ھمه چيز فراموش شده ؟ به تأسی از
شعاری که مردم در سال  ۵٧ميدادند که " ننگ
با رنگ پاک نميشود " جانيان با ھزاران آب کر
ھم نميتوانند دستان شان را که تا مرفق به خون
بی گناھانی که تنھا جرمشان آزاديخواھی و
عدالت طلبی بود  ،پاک کنند  .آنچه موجب شده
اين عناصر چنين جسورانه وارد ميدان شوند تنھا
سکوت ما بوده و بس  .جمھوری اسالمی برای
تداوم حيات ننگين خويش تمامی روشھای ضد
انسانی و ضد اخالقی را به کار گرفته و احمقانه
ميپندارد با اعدام ھای دسته جمعی و براه انداختن

و اين مسئله جھت ھمواره يکی از ھم و غمھای
محمد را به خود اختصاص داده است که در جھت
ان سعی و برنامه ريزی می نمود  .محمد در اولين
برخورد خود با سران قريش برای دعوت انھا به
کيش جديد اينگونه مطرح نمود که به کيش من
درآييد تا ھم در آخرت و ھم در دنيا از لذت ھای
مختلف بھره بريد و بر دنيا آقايی و سروری نماييد
او در اين ديدار قول تصرف حکومت کسری
و ...را داد .اين نشان می دھد که وی از ھمان
ابتدای دعوت خود نه تنھا به حکومت يکپارچه در
شبه جزيره عرب فکر می کرد بلکه در چشم انداز
خود حکومت بر ساير ملل را نيز بررسی و مد
نظر خود قرار داده بود  .پس از اينکه مکه را به
قصد مدينه ترک نمود ابتدا در بدو ورود حکومتی
در مدينه برپا و برای ان قوانينی نيز وضع نمود.
بر خالف اديان ديگر آيين محمد از ھمان بدو ورود
به صحنه با در دست گرفتن حکومت و تالش برای
تصرف مناطق ديگر و گسترش منطقه جغرافيايی
خود و وضع قوانين اجتماعی و حکومتی از ھمان
موقع سياسی بوده و اساسا ما اسالم غير سياسی
نداريم  .عده ای به اشتباه اين تقسيم بندی را
مطرح می نمايند و در واقع منظور انھا اين است
که به دين و طرز تلقی عوام در جامعه احترام
گذاشته و انھا را از حکام جدا نمايند که اگر چنين
باشد بھتر است انھا به اين اشاره نمايند که مذھب
پديده ای شخصی است و ھر شخص در محفل
خصوصی خود می تواند به ان پايبند باشد و يا
نباشد  .اما اينکه اسالم را به دو دسته تقسيم کردن
اين توھم را در توده ھا ايجاد می نمايد که اسالم
سياسی است که خطر دارد و ان يکی اسالم بی
خطر بوده و جامعه را تھديد نمی کند .البته سرمايه
و مدافعان منافع سرمايه داری آگاھانه اين واژه را
به کار می برند چون به درست می دانند که برای
حکومت و تداوم استثمار به دين و باورھای مذھبی

شديدا نيازمند می باشند اسالم اساسا دينی است با
دوگانگی ھای بسيار و در قوانين و پيام ھای ان
بوضوح می توان تضادھا و دوگانگی بيشماری را
برشمرد  .ھر چه به صدر اسالم نزديک شويم به
دليل اينکه طبقه حاکم جديد ھنوز نتوانسته بود
کامال به جامعه سيطره پيدا نمايد مجبور بود به
شعائر خود اظھار پای بندی نمايد ھرچند که در
صدر اسالم نيز بعضی شعائر کامال اجرا نمی شد؟
مثال در صدر اسالم يکی از شعارھا نفی برده
داری و يکسان بودن انسانھا علی رغم تفاوت در
رنگ و زبان بود که اين شعار باعث شد بسياری
از برده ھا گرد محمد جمع شده و با تمام وجود
برای استيالی او بکوشند و در ان شرايط اوليه
بسياری از مالزمان محمد برده ھای خود را آزاد
نموده و يا برده ھايی که اسالم آورده فرار نموده
و به اردوگاه محمد پناھنده شدند که بعد از فتح مکه
انھا نيز آزاد شدند  .اما بعد از پايه ريزی حکومت
جديد اشراف سابق و اشراف حاکم جديد که توانايی
خريد برده داشتند دوباره انسانھا را در قيد بند و
زنجير نموده و اين بار با نامی جديد که اختراع
دين جديد بود ) برده مرد را غالم و برده زن را
کنيز ( البته بيشترين برده را در جنگھا به تملّک
خود در می آوردند و بعد ھا برای اينکه اين
دوگانگی موجب سوال نشود در انتھای شعار قبلی
کلمه ای را افزودند و شعار تمامی انسانھا علی
رغم رنگ پوست و زبان با ھم برابر ھستند را
جمله ای کوتاه افزودند و اين شعار بدينگونه طرح
گرديد تمامی انسانھا علی رغم رنگ پوست و زبان
با ھم برابر ھستند در نزد خدا ؟!!
و اين گونه بود که علی و ديگر اصحاب نزديک
محمد نيز دارای غالم و کنيز بودند چه بسيار در
احاديث شنيده ايد که قمبّر غالم علی چنين بود يا
چنان گفت  ! .حتی در قران نيز نه تنھا به داشتن

صفحه ٣
حمام خون توانسته کمونيست ھا را از ميدان بدر
کند غافل از اينکه تا آن ھنگام که نظام سرمايه
داری پابرجا و مشغول غارت و چپاول دسترنج
کارگران و زحمتکشان است  ،کمونيستھا پيشاپيش
ھمه رنجبران و ستم ديدگان آماده جانفشانی
ھستند ..کيومرث منصوری ٩٠/١١/١٩
.

اسالم سياسی واژه ای که اخيرا از سوی بعضی
از جريانات مطرح می شود تا بازوی توجيح و
سرکوب سرمايه نجات يابد ؟!) قسمت اول (
برای اينکه بدانيم اين واژه درست است يا
خير بايد اوال اسالم را بشناسيم دوم جرياناتی که برای
خاک پاشيدن و دامن زدن به توھم توده ھا ان را مطرح
می نمايند بشناسيم ؟!!!!
جديداً مدتی است که واژه جديد اسالم سياسی در ھر بحث
و گفتگو و يا در بعضی مقاالت طرح می شود .صرفنظر
از آنکه برای نخستين بار چه جريانی و با چه ھدفی اين
واژه را طرح نموده است .بايد ديد که آيا اين واژه اساسا

صحيح می باشد يا خير؟ اسالم از بدو ورود خود به
صحنه تالش نموده است که حاکميت سياسی را از
ان خود گرداند و

کنيز صحه نھاد بلکه اجازه و اختيار سو استفاده
جنسی نيز از کنيز داده شد  .سوره مومنون آيه ٢٣
اسالم از ھمان ابتدا تناقضاتی را در درون خود
پرورانده بود  .قوانين اجتماعی و شرعی که در
مدينه و سپس در مکه محمد جاری نمود از اعراب
جاھليت به عاريت گرفته شد  .مثال قانون ديه ) در
زمان جاھليت عرب عبدالمطلب جد محمد نزد ھبل
بت بزرگ که در خانه کعبه نگه داری می شد رفت
و نذر کرد که ھبل ١٠فرزند ذکور به وی بدھد و
آنگاه وی دھمين فرزند را پيش پای ھبل قربانی
نمايد روزی که وی دھمين فرزند مذکر خود را برد
که نذر خود را ادا نمايد کشيشی نصاری که از انجا
می گذشت گفت عبدالمطلب تو ار بزرگان قريشی
اگر فرزند خود را قربانی کنی اين در بين اعراب
رسمی خواھد شد و از اين پس انان نيز نذر خواھند
نمود که ھبل به انھا ده يا بيشتر فرزند داده و انھا
نيز يکی را برای ھبل قربانی نمايند پس قرار
گذاشت که بين فرزندش و تعداد  ١٠شتر قرعه نمايد
و اگر به فرزند قرعه افتاد تعداد شتر را افزايش داده
تا باالخره قرعه به شتر افتد اين عمل آنقدر تکرار
شد تا در قبال زنده ماندن فرزند وی صد شتر سرخ
مو قربانی نمود و از ان پس در اعراب جاھليت ديه
فرد مذکر  ١٠٠شتر سرخ مو مقرر گرديد ( که
اسالم نيز اين قانون را محترم شمرد و ديه مرد را
 ١٠٠شتر سرخ مو و ديه زن را نصف ان ھمانطور
که در جاھليت مرسوم بود قرار داد و يا قانون
سنگ سار را از يھود بنی قريضه به عاريت گرفت
قطع يد سارق نيز از عرب جاھليت به عاريت
گرفته شد .با اينکه قوانين را محمد از جوامع ما قبل
خود و يا ھمسايگان جزيره عربستان به عاريت
گرفت اما از ھمان روزی که در مدينه مستقر گرديد
برای اداره جامعه قانون وضع نمود يعنی اسالم از
نخست و ريشه سياسی بوده است .بقيه در صفحه
بعد

پتک است خون ما در دست کارگر

ھراس مردم از قحطی و
گرسنگی و ھجوم به
فروشگاه ھا ؟!!!
در ھفته ای که گذشت شاھد ھجوم
بی سابقه مردم به فروشگاه ھای
مختلف و ناپديد شدن مواد غذايی
از قفسه ھای فروشگاه و تفسيرھای
مختلف از اين قضيه توسط جريان
ھای مختلف و از انجا که می دانيم
در اين جھان پھناور ھيچ تحليل و
تفسير و ھيچ علمی فارق از منافع
طبقه ای خاص نيست ھر يک از
انھا نيز بر حسب منافع طبقاتی که
به ان وابسته بودند اين مسئله را
تفسير و تحليل می نمود  .بعضی
ان را نتيجه ھراس مردم از جنگ
و پيامد ھای ان ارزيابی نمودند
بعض ديگر ان را به از ھم
فروپاشی رژيم پيوند می زدند .در
حالی که قضيه بسيار ساده و نه از
طرف اکثريت توده ھا بلکه از
طرف قشر فوقانی طبقه متوسط
بود که دستش به دھانش ھنوز ھم
می رسد و مقدار پس اندازی ھنوز
دارد .و به اين دليل بود که توده ھا
بارھا و بارھا طی اين سی و سه
ساله رژيم بسيار شاھد بوده اند که
پول ملی دائم ارزش خود را از
دست داده و تورم بسيار افزايش
يافته و بسياری از خانواده ھا
قدرت خريد خود را از دست داده و
به طبقه نادار پيوسته اند و چه بسا
کانون بسياری از خانواده ھا از ھم
پاشيده و بعضی از خانواده ھا نان
آور خود را به دليل بدھی و  ...از
دست داده و کودکان ان خانواده به
کودکان کار پيوسته و و  ..........و
درست به ھمين دليل وحشت نموده
و به نا چار برای ھمين که تا بيشتر
از اين قدرت خريد را از کف نداده
اند برای تھيه آذوقه ای اندک ھر
يک به اندازه پس انداز ناچيز خود
بود که به فروشگاه ھا حمله نموده
بلکه فرصتی حتی کوتاه برای زنده
ماندن بدست آورند.
عدول ٩٠/١١/١٨
............................................
................................
.
.........................
...............

بسياری از مردم وقتی که
در شب به آسمان خيره می
شوند ستاره ھايی را می
بينند که ممکن است سالھا
قبل نابود شده و اکنون دگر
وجود نداشته باشند اما ھنوز
نور انھا پيداست آری رفقای
ما نيز ستاره ھايی بودند که
ھر چند سرمايه انھا را
حذف فيزيکی نمود اما انھا
ستاره شدند و ھنوز نور
خود را بر ما می تابانند و
ره می نمايانند .

صفحه ۴
و خود را آماده می ساخت که حکومت را در دست
گرفته و جامعه را اداره نمايد .محمد توانسته بود اعراب
بيابان گرد را به گرد ھم جمع نموده و ھمه را زير يک
پرچم گرد آورد  .تا زمانی که خود محمد حضور داشت
اگر چنانچه سوالی پيش می آمد و يا تناقضات موجود
در اسالم مسئله ای را بوجود می آورد او پای در ميدان
نھاده يا مسئله را جواب داده و يا توجيح می نمود و اگر
درمانده می شد جبرئيل به کمکش شتافته و آيه ای نازل
می گشت که برای اين مسائل می شود بسياری از آيات
و شان نزول آيات را مثال زد  ) .که در اين مقاله چون
قصد افشا اسالم نمی رود و فقط قصد ان می رود که
اسالم اساسا از ھمان ابتدا بر مبنای گرفتن حاکميت و
قدرت سياسی حرکت نمود ( پس از محمد نه تنھا
تناقضات در اسالم ماند بلکه به دليل اينکه پس از وی
به جمع آوری قصص و سخنان او و حتی جمع آوری
قرآن ھمت گماشتند و اين مھم را به صحابه واگذار
نمودند بسته به درجه نزديکی اين صحابه به کانون
قدرت و منافع لحظه ای و درازمدت اين کانون اين
مکتوبات دست خوش تغيير و دستکاری ھايی گرديد.
اين صحابه ھمواره تا مدتی بعد از حکومت خلفای
راشدين و حتی در اوائل امپراطوری اموی نيز حضور
داشتند پس از انھا بود که طيف روحانی به منظور ادامه
وظيفه صحابه پديد آمد .روحانيت ھمان وظيفه صحابه
را به عھده گرفت و حتی در اين منظور فراتر رفته و
نسبت به خلفای راشدين نيز شروع به تحريف و تاريخ
سازی نمود  .پس از اينکه صحابه از دنيا رفته و ديگر
از صحابه فردی باقی نماند  .حاکميت نبود صحابه را
بخوبی احساس می کرد به ھمين دليل در تامين جانشين
برای انھا دست به کار گرديد آنچه حاصل اين تالش بود
بعدا تحت عنوان روحانيت ناميده شد که اين قشر نقش
بسيار کليدی در حکومتھای اسالمی بازی نمود  .و حتی
توانست خود را در کنار ديگر حکومتھا نيز به عنوان
بازوی توجيح و سرکوب به بقا خود ادامه دھد .بقيه در پايين

شرکت در انتخابات خيانت به جنبش و کمک به بقا جانيان؟!
انتخابات ھمواره يکی از اصلی ترين ابزار مشارکت و
مداخله آحاد جامعه د ر امور حکومتی و تعيين سرنوشت
خود بوده و يکی از ارکان دموکراسی است  .که بسته به
نوع حکومت و نوع دموکراسی جاری ) چه دموکراسی
بورژوائی چه دموکراسی کارگری ( ھر کدام ان را به
نوعی در خدمت می گيرند .در نظام سرمايه داری به عنوان
ابزاری برای مشروعيت بخشيدن به حاکميت سرمايه و
صحه گذاشتن بر اعمال کارگزاران خود مورد استفاده قرار
می دھد .
اما در طی ا ين سی و دو سال حکومت جھل و جنايت
اسالمی ما شاھد بوده ايم که اين رژيم حتی به اين دموکراسی
نيم بند بورژوازی پايبند نبوده و از ھمان بدو ورود به صحنه
سياسی کشور بر خالف شعارھا و خواسته توده ھا در قيام
 ۵٧عمل نمود .در طی اين مدت جمھوری سرمايه داری
حاکم انتخابات ھای مکرری را برگذار نموده است که در
ھيچ کدام از انھا موازين ابتدائی دموکراسی يعنی حق انتخاب
شدن و انتخاب کردن نيز از توده ھا گرفته شده است  .و به
جرات می توان گفت که بر گذاری و شرکت اين به اصطالح
نمايندگان در مجلس کوچکترين تاثيری در زندگی توده ھا و
بھبود و ارتقا وضع انھا نداشته و اعمال واقعی اراده و
خواست توده ھا بر روند جاری اداره جامعه نبوده است .
بلکه حاکميت با تکيه بر تعداد آرايی که از صندوقھا بيرون
آورده ھمواره خود را مقبول مردم معرفی قلمداد نموده است
و به ھر خيانت و جنايتی دست يازيده تا بی رونق ترين
انتخابات ھای خود را پر رونق نشان دھد  ).مانند انتخابات
شوراھای اسالمی شھر دوره دوم ( انتخابات دوره اول
رئيس جمھوری خاتمی نسبت به بقيه انتخابات ھا پر رونق
بود که توده ھا با ھزار اميد و آرزو پشت سر او افتاده و به
او اميد بست که طی ھشت سال رياست جمھوری وی توده ھا
به درستی متوجه شدند که وی نه برای حاکميت رای توده ھا
بلکه برای نجات جمھوری جھل و جنايت اسالمی است که به
ميدان وارد شده است وی نه شجاعت اعمال رای مردم را
داشت و نه ھيچگاه توانست از پشتيبانی بيست مليون رای
بدست آورده استفاده نمايد  .از ھمان نخستين انتخابات در
جمھوری اسالمی ) انتخابات آری و يا نه ( ما شيوه طرح و
بر گذاری انتخابات را در جمھوری اسالمی مردود دانسته و
ھمواره رای به تحريم ان داده ايم اما ھيچگاه نخواسته ايم که
طرز تلقی خود را به توده ھا حقنه نماييم و پيوسته سعی در
افشا گری و رو نمودن دست کارگزاران حکومت را داشته

اما اينک پس از به زمين ريخته شدن خون صدھا نفر در
خيابان و زندان ھای جمھوری اسالمی پس از تجاوز و
سوزاندن جسد بی جان ترانه پس از کشته شدن نا جوان
مردانه ندا آقا سلطان بر روی سنگ فرش خيابان و رو
شدن دست رژيم و عدم دفاع مجلس از منافع توده ھا و
به يغما بردن سرمايه ھای اين کشور در حالی که مردم
در بدترين شرايط زندگی می کنند توسط آقاھا و آقا زاده
ھا و دريافتن اينکه اين حکومت به ھيچ روی قابل تغيير
نمی باشد و ھيچ صدای مخالفی را بر نمی تابد حتی صدا
و مخالفت خودی ھای حکومت را دگر در ھيچ انتخابات
فرمايشی شرکت نخواھند کرد و تنھا تعداد اندکی مزدور
و خود فروخته است که رژيم به ميدان خواھد آورد و
اينان کسانی نيستند به جز خيانت کاران به خون جان
باخته گان راه آزادی اين کشور که طی سه دھه حکومت
جھل و جنايت با ان به مبارزه برخواسته و جان خويش
را برای آزادی و برابری و عدالت اجتماعی به اين مردم
تقديم داشته اند .راه شان پر رھرو و يادشان ھمواره
گرامی باد.
اطالعيه مشترک کميته ھای ايالتی تھران و کرج
٩٠/١١/١٨
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تنھا
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رھايی

اين قشر جديد عالوه بر اينکه سخنان محمد را تفسير می
نمود شروع به ساخت و تفسير و تاويل سخنان خلفای
راشدين نيز نمود  .بيشتر از ھمه ما در رابطه با علی و
ديگر امامان شيعه شنيده ايم مثال کمتر کسی را در ايران
می توان يافت که در رابطه با علی و شير و خرما دادن
به يتيم ھای کوفه نشنيده باشد و ھمه شنيده يا خوانده ايم
که حتی يتيمان شير را از وی نمی گرفتند و او در حالی
که مخفی می شد شير و خرما را به درب منازل می برد
اما جريان واقعی از اين قرار بود که در جنگ صفين
پس ار حکميت تعدادی از جوانان ھر دو لشکر ) معاويه
و علی ( که از حکميت ناراضی بودند گرد ھم جمع شده
و تصميم گرفتند که بعد از اين خليفه را برای ٢سال
انتخاب نموده و پس از اتمام مدت چنانچه خليفه با عدالت
رفتار نموده بود دوباره با وی بيعت نمايند و اگر بر
خالف عدالت رفتار نموده بود کس ديگری را بر گزينند
علی و معاويه که اين سخن را خالف منافع خود می
ديدند جنگ بين خود را رھا کرده و ھر دو به اين گروه
تاختند و در کنار نھروان بيش از چھار ھزار نفر را
گردن زدند  ) .که از آنان  ۴نفر گريخت که با يکديگر
پيمان بستند به خون خواھی رفقای خود در يک روز ھر
چھار نفر يعنی علی معاويه عمر عاص و ابو موسی را
ترور نمايند که  ٣نفر از انھا قبل از اجرای ماموريت به
دام افتاده و کشته شدند و تنھا ابن مل جم مرادی بود که
موفق گرديد  ( .علی پس از بازگشت از نھروان وجدان
درد گرفته و برای کودکانی که خود پدر انان را در
نھروان کشته بود آذوقه می برد و از انجا که يتيمان او
را مسبب يتيم شدن خود می دانستند و از اينکه وی قاتل

جنگ

پدران شان بود خبر داشتند از وی ھيچ چيزی قبول نمی کردند
و به ھمين دليل وی ھنگام دادن آذوقه مخفی می گرديد !! در
حوزه خود روحانيت اين تاريخ ھای واقعی را مطالعه می
نمايند اما می گويند که مردم عوام ھستند و نبايد واقعيت برای
انھا گفته شود زيرا از دين زده می شوند .بسيار می شود از
تاريخ فاکت آورد که ھم اسالم را افشا نمود و ھم نشان داد که
اسالم ھمواره در حاکميت يا مستقيم و يا غير مستقيم نقش
داشته است حال اين سوال مطرح می شود پس اين تقسيم بندی
به چه دليل مطرح گرديده و با چه قصد و غرض به ان دامن
زده می شود ؟ چه جريانی و به چه منظور سعی دارد اين
جنايات در اين سه دھه را حاصل اسالم سياسی نشان داده و
چنين وانمود کند که اگر روی ديگر اسالم باشد در ان صورت
در امان خواھيم بود و به حقوق توده ھا تجاوزی صورت
نخواھد گرفت؟!! در ابتدا سلطنت طلبان به اين واژه دامن
زدند که خود بخوبی می دانند که برای استحمار و حکومت بر
توده ھا به دين نياز دارند و اين را در حکومت گذشته به
کرات آزموده اند  .بياد داريم که چگونه در ايم عاشورا دسته
دربار در شھر ھای مختلف به خيابان می آمد و مراسم سينه
زنی را اجرا می کرد و ھر از گاھی نيز اين اخبار بين مردم
تبليغ می شد که شاه را امام رضا کمر بسته نموده و ...
توده ای ھا نيز با بيان اين واژه قصد دارند که اسالم خوب و
بد را تبليغ تا جنايات دھه شصت را بلکه توجيح نمايند و منافع
طبقه ای را که نمايندگی می کنند حفظ نمايند  .اما چرا ديگر
جريانات به اين دامن می زنند  .بقيه در شماره بعد

مسلحانه
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.برای ارتباط با ما و ارسال مقاالت خود با
سايت کار ان الين تماس گرفته و نوشته ھا و
مقاالت خود را ارسال نماييد ما از ان طريق
مقاالت شما را دريافت خواھيم نمود.
چنانچه کسی مايل بود که برای نشر اين ماه
نامه ما را ياری نمايد نيز کمک ھای مالی را
برای سازمان ارسال نمايد .
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