
 

  ی محمد خاتمیابيبرخالف ارز

  هيفاجعه حکومت حجت
  ! ساله دارد٢٧ های شهير

  
اين فاجعه از دل حوادثی بيرون آمد که راه توده بارها پيرامون آن نوشته بود و در اين 

  شماره تنها يک نمونه آن را منتشر می کنيم
  
ميت عنوان شده، این  انواع سخنانی که در ارتباط با دليل غلبه ارتجاع مذهبی بر حاکميان در

 سال جنبش اصالحات در تاریخ جمهوری اسالمی ٨سخن نيز از محمد خاتمی رئيس جمهور 
برخی تندروی ها در اینسو، تندروی ها در آنسو را باعث شد و آن را تقویت " ثبت است 

  ."کرد
 امثال خاتمی، این ارزیابی را در انتقاد از برخی طرفداران اصالحات و دليل بال و پر گرفتن

  .ارائه داد... مصباح یزدی، احمد خاتمی، احمدی نژاد و 
شاید او با نگاهی مذهبی  به آنچه در برابر همگان قرار گرفته نگاه کرده باشد و شاید هم 

ها به آن باور داریم بکلی متفاوت با این دیدگاه است و اميدواریم  سياسی، اما آنچه ما توده ای
این که اگر چنان نمی کردیم و نمی گفتيم، چنان . شه دار نباشدچنين ارزیابی و برداشتی ری

اگر چنان می کردید و چنان : نمی شد و و نمی کردند، مانند همان استدالل است که می گوید
به مردم می گفتيد، چنين نمی شد و یک جنبش عظيم اصالحی با چنين سرنوشتی روبرو نمی 

هر چنين و !  نيز نهفته است، اما نه همه واقعيتدر این چنين و چنان ها، واقعيت هائی. شد
چنانی به زمينه های اجتماعی، مناسبات اقتصادی حاکم، آگاهی و سازمان یابی دو سوی این 

  .ریشه ها را باید در آنجا جستجو کرد. چنين و چنان وابسته است
م که چه از بدین ترتيب است که ما اعتقاد داریم و شواهد پرشماری را نيز در اختيار داری

 همين خط و جریانی که امروز مصباح یزدی و ۵٧پيش و چه از فردای پيروزی انقالب 
 حاکميت حضور داشتند و عمل حاشيه و سپس در دل احمدی نژاد نماینده آن شده اند در

 استعمار ما پير که بنظر( در جریان تدوین قانون اساسی، بسيار دوراندیشانه .کردند
والیت فقيه را با یقين به اینکه در آینده خواهند توانست استبداد ) ست داشتدر آن د" انگلستان"

ورند با دست روحانيون و غير روحانيونی که در او حکومت موروثی را از دل آن بيرون بي
در عرصه اقتصادی در برابر مترقی . کنار آقایان جاسازی شده بودند در این قانون گنجاندند

ه بازرگانی خارجی و مالکيت زمين های کشاورزی را از چنگ ترین اصول قانون اساسی ک
 نظير نجفی و -غارتگران بيرون می کشيد ایستادند و از مراجع تقليد همطراز آیت اهللا خمينی 

ترور را با آیت اهللا مطهری آغاز کردند که ستون فقرات خيمه .  نيز یاری گرفتند- گلپایگانی
گرهی را که در کردستان ایران می شد با دست باز . دروحانيون طرفدار آیت اهللا خمينی بو

جای داد، با دندان گفتند ) نه اسالمی( کرد و نمایندگان مردم کرد را در مجلس شورای ملی
برادر رئيس کنونی شورای شهر تهران " مهدی چمران" باز کرد و چهره خونریزی مانند باید

 را ورق زدند و آنچه را باید ١٣٣٠هه بسرعت پرونده توطئه های د. را به ميدان فرستادند
گروه های فشار، سازماندهی اوباش، جنگ روانی . برای تقليد از آن مرور می کردند، کردند

اینجا از همه کسانی که واقعا  ما در.( با احزاب و سپس یورش به دفاتر احزاب و روزنامه ها
 ٢٨می خواهيم از کتاب می خواهند بدانند در جمهوری اسالمی چه گذشته و چه می گذرد 

مرداد که فصل به فصل روی سایت راه توده قرار می دهيم، حداقل چند فصل آخری که روی 
  ).ده قرار دارد را با دقت بخوانند و مقایسه کنند با اوضاع کنونی ایرانوسایت راه ت



 

 سازمان مجاهدین خلق را چه با نفوذی که در درون رهبری آن داشتند و چه با سياست های
تحریک آميزی که به رهبری انقالب تحميل کردند به بزرگترین مجری سياست های 

رویای فتح .  به آنها واگذار کردند رااستراتژیک خود تبدیل کردند و ادامه ترور مطهری
کربال و جهانگشائی اسالمی را در دستگاه رهبری جمهوری اسالمی جا انداختند و سپس 

قتل، ترور، انفجار، سقوط . ا روی دست مردم ایران گذاشتندادامه فاجعه بار جنگ با عراق ر
هواپيما، آدرس های انحرافی در ميدان های جنگ و به کشتن دادن صادق ترین نيروهای 
مذهبی، اعدام ها و جنایات هولناک و تاریخی که در زندان ها مرتکب شدند ترکيبی از 

ی با بازیچه قرار دادن احمد حت. مجموعه حوادث تا قبل از درگذشت رهبر انقالب است
قتل . خمينی انواع جنایات و اقدامات تعجب آور را با امضاء و یا به نقل از وی مرتکب شدند

عام زندانيان سياسی، دستگيری و اعدام اطرافيان آیت اهللا منتظری و از صدر به زیر کشيدن 
رماگرم تغيير توطئه وی، فتوای قتل سلمان رشدی بعنوان یک اقدام انقالبی و جنجالی در گ

والیت "آميز قانون اساسی به سود سلطنت روحانيون و احيای سلطنت صفویه با گنجاندن 
  .در آن، حاصل این سالهاست" مطلقه

بعنوان رهبر و جانشين " علی خامنه ای"برکشيدن روحانی ضعيف النفس و جاه طلبی مانند 
ز این مرحله به بعد آنچه انجام شد ا. آیت اهللا خمينی بخش آخر این مرحله از توطئه هاست

تقویت آشکار همين جریان در راس حاکميت بود که جز با تصفيه های گام به گام، ترورهای 
که با ترور فجيع ( انتخابی و هدایت شده، ادامه قتل زندانيان سياسی در خارج از زندان ها 

بان امثال سرتيپ وقت سامی آغاز شد و عالوه بر دگراندیشان ملی و غير مذهبی گری دکتر
 سال ٨، پاک کردن نام احمد خمينی از صورت مسئله حيات، )را هم گرفت" صياد شيرازی"

پرحادثه و سراسر توطئه و مقاومت در برابر جنبش اصالحات، چنگ اندازی به قلب و 
امام " پرده برداری از مجسمه غایب رهبر ماجرا -  سپاه و بسيج-کانون اصلی قدرت آینده 

، تبدیل جمکران به زیارتگاه و عبادتگاه و اکنون فاجعه کابوس یک جنگ جدید تنها "زمان
اندکی از فهرست رئوس عملکرد جریانی است که اکنون تا حاکميت مطلق فقط نيم گام فاصله 

 سال فروخته شد ٢٧ ميليارد دالر نفتی که در عرض ۶٠٠بخش مهمی از نزدیک به . دارد
نظر گرفتن رقابت های  حتی با در( غارت عظيمی که انجام شددر چنگ این جریان بوده و 

توسط آنها صورت ) سياسی و اقتصادی که وابستگان این جریان با یکدیگر داشته و دارند
" محصولی"به ماجرای سرداری که قرار بود وزیر نفت دولت احمدی نژاد شود . گرفت

  . نگاه کردبعنوان یک غفلت و حادثه و یا کمبود کادر دولتی  نباید
ها نامی که اکنون و در دولت احمدی نژاد شکل  بندی آبادگران، ارزش گران و ده گروه

ها، همان ها هستند که با ترور  گرفته اند، فقط نام های جدیدند، واال ماهيت و حتی نفرات آن
  .آیت اهللا مطهری موجودیت خود را نشان دادند
قدرت را قبضه کرده اند محصول زیاده روی بنابراین، برخالف نظر محمد خاتمی آنها که 

که بر " سال در نبرد ٢٧اصالح طلبان نيستند، محصولی طبقاتی در یک نظام طبقاتی اند که 
جمالت عوامفریبانه ای که دولت آنها در فقير دوستی بيان می کند، . حضور داشته اند" که

گان را دوست دارند، آنها فقرا و غارت شد. ادامه مخالف شعار حکومت مستضعفان است
کارگران را سرکوب می کنند، . زیرا به چشم ابزار سياست های خود به آنها نگاه می کنند

نواب صفوی را تجليل می کنند و حتی احمدی نژاد . زیرا از ابتدا با قانون کار مخالف بودند
 خط "با وقاحت و صراحت همه انقالب را به نفع نواب صفوی مصادره کرده و می گوید

که آلت دست " فدائيان اسالم"جو بنام گروهی ماجرا".  خط نواب صفوی استانقالب،
های پس از جنگ دوم و در رقابت  امریکا در سال انگلستان در جنگ قدرت ميان انگلستان و

  .ها بود های نفتی ميان آن
از  مذهبی که با خوش باوری آلوده به ساده انگاری در آغ-آن نيروهای مذهبی و حتی ملی 

حزب توده عادت کرده حجتيه را بزرگ کند و پشت " معتقد بودند و می گفتند که ٧٠دهه 



 

با دیدن ) از جمله دکتر ابراهيم یزدی در یکی از سفرهایش به اروپا( "رویدادها توطئه ببيند
جریانی که اکنون روی صحنه حکومتی بازیگر اصلی است، قطعا به صحت این نگرانی و 

. این حرف و نظر امروز و دیروز راه توده نيست.  ایران می اندیشندهشدارهای حزب توده
به بخش های . این یک شناخت توده ایست. نظر امروز و دیروز حزب توده ایران نيز نيست

 مرداد در سایت راه توده مراجعه کنيد و همين خط و شيوه نگرش و ٢٨منتشر شده کتاب 
این . ایران نيز این مشی را اختراع نکرده استحزب توده .  دنبال کنيد راتحليل رویدادها

فلسفه را "در همين شماره راه توده مراجعه کنيد به مقاله بسيار با ارزش . نگرشی علمی است
تا عميقا دانسته شود این مشی یک مشی و ..." تحوالت را گام به گام "مردمی کنيد، با عنوان 

  .نگاهی علمی به رویدادهاست
و حرف دیروز حزب توده ایران "  امروز و دیروز راه توده نيستحرف"وقتی می گوئيم 

. هاست، علی القاعده باید نمونه ای نيز ارائه دهيم نيست، بلکه حرف و نگاه هميشگی توده ای
با همين هدف شماره های راه توده که در دوران اوليه ریاست جمهوری محمد خاتمی منتشر 

امه این سرمقاله می خوانيد انتخاب کردیم که عينا و با شده را ورق زدیم و مطلبی را که در اد
جمکران برای ما مکان .  منتشر شده بود منتشر می کنيم١٣٧٩همان عناوینی که در سال 

. تازه کشف شده ای نيست، آبادگران و احمدی نژاد نيز گروهبندی و فرد ناشناخته ای نيست
را دنبال " نبرد که بر که"ها   توده ایرا و بقول" جریان"چرا؟ زیرا ما بقول محمد خاتمی 

کرده ایم و با ماهيت طبقاتی و شگردها، امکانات، ریشه ها، پس زمينه ها و پيش زمينه ها و 
های اول انقالب  به همين دليل به سال. حمایت های آشکار و پنهان خارجی از آنها کار داریم

بخوانيد عقبه (  و تجار محترمبر می گردیم و از مقاومت مثال زدنی گروهی از روحانيون
ترین الیه از سلطه عقب مانده ترین و غارتگریاد می کنيم و ) مصباح یزدی و موتلفه اسالمی

به همين دليل نمی توانيم خرسندی خود را از محتوا و . های سرمایه داری تجاری بر حاکميت
همچنان که . ن کنيم پنها۵٧ تن از اعضای شورای انقالب ۵شناخت ارائه شده در نامه اخير 

نمی توانيم عليرغم همه انتقادها و گالیه هائی که از یاران و همفکران و هم اندیشان گذشته 
خود که رفتند و حزب دمکراتيک مردم ایران را پایه ریزی کردند داریم، از نگاه دقيقی که 

و بهر بهانه و در سند اخير خود در ارزیابی از اوضاع ایران ارائه داده اند شادمان نباشيم 
  .دليلی بخواهيم این شادی را پنهان کنيم

  . )این دو نامه و سند را نيز در همين شماره راه توده می خوانيد(
  
 
 


