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!"تياکثر" منحط اني جریهايبکاري از فریگريجلوه د  
 

  ١٣٨٨ ارديبهشت ١٩شنبه                                                                                                    قشف -ع 
  

 
که در جريان آن (در تلويزيون بی بی سی،"  سالگی انقالب ايران٣٠صفحه ويژه "در " خاطرات انقالب"نقل 

 فرصتی برای )اسماعيل خوئی به همکاری اکثريت با جمهوری اسالمی در سرکوب نيرو های انقالبی اشاره کرد

 در تحکيم خودبرای فريب افکار عمومی و زدودن نقش ضد انقالبی بوجود آورد تا اکثريت رهبران سازمان منحط 

 رهبراندر همين رابطه اخيرا بهزاد کريمی از .  دست به تالش جديدی بزنندرژيم جمهوری اسالمی،پايه های 

رای باصطالح تکذيب ، در تالش بسازمان اکثريت با استفاده از بلندگويی که بی بی سی در اختيار او قرار داد

 در دوره بسيار حساس  همکاريهای ضد انقالبی سازمانش با جمهوری اسالمیاظهارات آقای خويی ضمن توجيه

بر عليه جنبش دمکراتيک و ، به انکار همه اقدامات ضد انقالبی که اين سازمان ۶٠جنبش مردم ايران در دهه 

 پرداخته و منکر آن شد که سازمان اکثريت در آن  استانقالبی کارگران و خلقهای تحت ستم ايران مرتکب شده

وی در توضيح . با جمهوری اسالمی همکاری نموده است  در امر سرکوب مردم مبارز ايران پيگيرانهدوره حساس،

باصطالح خاطرات خود درسالهای اوليه انقالب، در حالی که سعی نمود سياستهای ضد انقالبی سازمان اکثريت را 

عملی سرکوبگرانه بر ضد مردم ستمديده ايران و  می تواند کمرنگ جلوه دهد نه تنها همه اقداماتتا آنجا که 

نيروهای سياسی مبارز جامعه که بالطبع ناشی از سياست های اکثريت در آن مقطع بود را الپوشانی نمود، بلکه 

   :وی مطرح کرد. حتی طلبکار مبارزين انقالبی در آن دوره نيز شد

يی هم بود که مثل ما فکر می کرد که باصطالح پيشرفت انقالب از مسير تقابل با جمهوری اسالمی نمی يک نيرو"

گذره بلکه بر اساس سياست اتحاد و انتقاد پيش می ره اين سياست به هر حال سياستی بود که مارو در يه مدت 

وما خودمون اين رو سياست .  که داريم در همون سياست اتحاد و انتقادی،معينی قرار داد در کنار جمهوری اسالمی

خطا ارزيابی کرديم همچنان خطا ارزيابی می کنيم خيلی هم فکر می کنيم که سياست هم به ما اسيب زد هم به سهم 

 منتقدين ما ،ولی يک موقعی هم هست که از اين مخالفين اون موقع ما.  خودش به جامعه ايران ضربه زد آسيب زد

 و اتهاماتی طرح می کنن که نبرخورد غير مسئوالنه انجام می دهبرخورد غير واقع بينانه از اين دارن باصطالح 

من اعالم می کنم به مثابه کسی که همون موقع هم جزو مسئولين اتهامات هيچ  گونه مبنای واقعی نداره اين 

ت کننده در انقالب مسئوليت داشتم ما به هيچ وجه در مورد نيروهای شرک سازمان بودم و در طول سالها هم

تيم به هيچ وجه سياست ما نه تنها لو دادن نبوده سياست يگه در سياستهای متفاوت قرار گرفزمانی هم که با هم د

ما انتقاد از سرکوبگريهای حکومت بود حتی در زمانی که ما در سياست اتحاد و انتقاد با حکومت را پيش می 

بهای کور حکومت بوديم ولی درعين حال ما عليه ترورها و ما عليه اعدامها بوديم عليه سرکو. برديم

 فعال چپ مجاهد اقليتی و يا جريانات ،ماجراجوييهای اون موقع هم بوديم و برعکس من می توانم بگويم که صدها

ديگه در خانه های دوست رفقای ما پناه داده شده ن و از طريق رفقای ما به خارج کشور فر ستاده شده ن و از 



 ساله که ما در اين موضعی که اپوزيسيون جمهوری اسالمی هستيم ٢۵ ولی ما به اندازه کافی نمونه داريماينا 

ن  بعضی از مخالفين ما همچنان چسبيدن به اون دوسال و اون دوسال رو هم به شکل بسيار بسيار بد ارائه می ده

 سال می گذره اين حرفا ٢۵ببينين شما   اگر سياست ما به هيچ وجه اينجوری نبوده و. برخالف واقع،تفسير می کنن

ما واقعا دنبال اين هستيم که اگر   ويک نمونه مشخص نتونستن ارائه بدنرو می زنن ولی تا حاال حتی يک نمونه 

ت به هيچ وجه نه تنها تحويل ندادن نبوده بلکه اين سياست، و اگر سياستی که ما داشتيم که اين سياسبرخالف 

 سراغ داره ما حتما استقبال می کنيم چون ما مخالف اينيم که رازهای مربوط به جمهوری کسی خالف اين رو

اسالمی راز بمونه همه چی بايد مثل شفاف بايد روشن بشه هر کس بتونه در هر مورد مشخص بياد اعالم بکنه به 

ن حرفها زده می شه بی انکه ما يا به جامعه ما استقبال می کنيم که آيا واقعا چنين چيزی بوده ولی متاسفانه اي

  ." سال نتونستن ارائه بدن٢۵عرض ميکنم يک نمونه يک مورد درطول اين 

ای که در ورای آن نهفته است  ضد انقالبی بدون شک مطالعه اين اظهارات با توجه به درجه وقاحت و خونسردی

زه با رژيم ضد خلقی جمهوری  تمامی کسانی که عزيزی را در مبار وخشم هر انسان آزاديخواهدر درجه اول 

 از دست داده و در اين بين بر نقش سازمان اکثريت در جريان سرکوبگری های جمهوری اسالمی در دهه اسالمی

از آن ياد می شود، واقف است، " اتحاد و انتقاد" که حال از زبان يکی از مسئولين آن سازمان به عنوان سياست ۶٠

  .بر می انگيزد

" شفاف"سرکوب توده ها يک مساله مهم تاريخی ست الزم است برای  همکاری سازمان اکثريت دراز آنجا که مساله

به اظهارات بهزاد کريمی که اعتراف می کند همواره و در آن سالها از  ،هم هر چه بيشتر اين امرسازی باز

  . اين جريان منحط بوده است، پرداخته شود" مسئولين"

 در شرايط سرکوب های وحشيانه ۶٠ه ديديم بر اين امر معترف است که در دهه او در آغاز صحبتش همانطور ک

جمهوری اسالمی بر عليه توده های مبارز در سراسر ايران، او و سازمانش نه تنها همچون مردم مبارز ما در 

با رژيم " قاداتحاد و انت "سياستمقابل جمهوری اسالمی قرار نداشتند بلکه به قول اين مسئول کهنه کار اکثريت، 

در حالی که متحد رژيم " اکثريت"جمهوری اسالمی را در پيش گرفته بودند که معنی ساده آن اين است که 

بهزاد کريمی اکثريتی، خود نيز مطرح می کند که . سرکوبگر جمهوری اسالمی بود، انتقاداتی هم به اين رژيم داشت

  ".  ت معينی قرار داد در کنار جمهوری اسالمیاين سياست به هر حال سياستی بود که مارو در يه مد"

در کنار " معينی" چنان سياستی چه بود و حاال که خود اعتراف دارند که مدت معنی عملیاکنون بايد ببينيم 

مال بی رحمانه ترين و قساوت در اع" معين"جمهوری اسالمی بوده اند، چگونه اين رژيم سرکوبگر را در آن دوره 

ها بر عليه توده های مبارز و رنجديده ايران ياری می داده اند؟ و آيا اکنون که اذعان می کنند که ترين سرکوبآميز

در همان دوره با رژيم متحد بودند، آيا به نقش خود نيز در ريخته شدن خون عزيزان مردم در خيابانها و زندانها و 

بحث کشيدند نيز اعتراف دارند؟ و  حداقل مورد " معين"مصيبت هائی که توده های رنجديده ما در همان دوره 

،خود سرنوشت رژيم نکبت "معين"مسئوليت خود را در اين زمينه می پذيرند؟ واقعيت اين است که در همان دوره 

آيا اينها می . و جنايت جمهوری اسالمی به موفقيت او در سرکوب جنبش دموکراتيک و ضد امپرياليستی وابسته بود

پايه های رژيم جمهوری اسالمی که امروز عمرش به سی سال نيز رسيده است، نقش بسزائی پذيرند که در تحکيم 



مردم طلبکار هم شده است که بطور کثريت که حاال از نيروهای طرفدارايفاء نمودند؟ آيا بهزاد کريمی و يا سازمان ا

مورد افشاگری قر ار می دهند، " معين"سازمان اکثريت را در آن مدت " غير مسئوالنه"و گويا " غير واقع بينانه"

. ضد انقالبی و ضد مردمی خود را به مردم توضيح دهند؟ نه، هرگزسياست هرگز حاضر شده اند که مفهوم عملی 

مسلمًا آنها اگر چنين کاری را می کردند، می ديدند که نه تنها افشاگری اکثريت از موضع توده های ستمديده ايران 

کت نبوده است بلکه اگر قرار بود خود آنها دست به چنين کاری بزنند، اتفاقًا فا"  مسئوالنهغير"و " غير واقع بينانه"

اما آنها درست به خاطر اکثريتی بودنشان هيچوقت چنين نمی ). دارند(دست داشتندهای بيشتری هم در تأئيد آن در

: ،می گويند که) که مرتکب شده اندبدون توضيح و تشريح معنی عملی خيانت و جنايتی(کنند و حداکثر بطور سربسته

می کنيم که سياست هم به ما خطا ارزيابی می کنيم خيلی هم فکر وما خودمون اين رو خطا ارزيابی کرديم همچنان "

مين اعتراف کلی و انتظار دارند که ديگران به ه ".سيب زد هم به سهم خودش به جامعه ايران ضربه زد آسيب زدآ

کدام سرکوبگری های مشخص چه کارهائی کرديد، درآنها نپرسند که بطوريت اکتفاء کنند و ازاکثرمسئولين کهنه کار

  ارزيابی می کنيد؟ " آسيب زد"و سياستی که " خطا"رژيم شرکت نموديد و مرتکب چه جناياتی شديد که حال آن را 

بر اساس . ياسی آنهاستپراتيک جريانات سياسی در صحنه عمل اجتماعی، بطور اولی انعکاس مواضع و خط س

تبديل سازمان اکثريت به ابزاری در چگونگی چنين قانونمندی ساده ای است که می توان منشاء اعمال تبهکارانه و 

 را درک ۶٠سرکوب يک دوره از درخشان ترين مبارزات و مقاومتهای جنبش آزاديخواهانه مردم ما در سالهای 

غير "و " غير واقع بينانه"ريمی مطرح است که گويا ديگران با آنها بطور اتهام بهزاد کبنابراين تا آنجا که . کرد

" يک نمونه"ارائه تقاضای ی کامل کار را به آنجا می رساند که عوامفريببرخورد کرده اند و بعد وی با " مسئوالنه

شرکت آنها در  از اين که درختی به مثابه نمونه ای، بهتر است که بجای را می کنداز خيانتها و لو دادنهايشان 

  .ی از چنين واقعيت شومی پرداخته شودجنگلبه نماياندن  مستقيما اده شود،نشان د ها هتودسرکوب 

زمينه و بنيانهايی که سازمان اکثريت با اتکا به آنها امر شرکت در سرکوب خلق به نفع ضد خلق را با رجوع به 

فه اتحاد به جای مبارزه بارژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی توجيه می نمود، می توان ديد که سازمان مذکور که وظي

را در دستور کار خود قرار داده بود، نمی توانست اين سياست ضد مردمی را با شرکت در سرکوب توده ها در 

بهتر در همين رابطه .  تکميل ننمايد۶٠جريان حمله سراسری و وحشيانه جمهوری اسالمی به مردم ايران در دهه 

ن عوامفريب اين سازمان يکبار ديگر بطور گذرا و سطحی هم که شده مواضع ضد انقالبی خود بويژه است رهبرا

جمهوری اسالمی " درکنار"با دشمنان مردم و " اتحاد و انتقاد"در دوره مورد بحث يعنی به قول خودشان دوره 

و شعور سياسی نيست که انسان بفهمد قرار گرفتن را مرور کنند تا متوجه شوند که احتياج به درجه بااليی از دانش 

چيزی جز همکاری با طبقه استثمارگر و سرکوبگر حاکم در نتيجه منطقی و عملی سقوط در مرداب چنان مواضعی 

روندی که اين سازمان با استعداد و بيشرمی . سرکوب و قلع و قمع طبقات استثمار شده و ستمديده به پا خاسته نيست

  .بی پايانی در آن پيش رفت

، بر اين نکته کامًال واقفند که همه فعالين سياسی مبارزی که شاهد زنده مبارزات آن نسل از مردم ايران هستند

 خوانده و مبارزه و در هم شکستن "ضد انقالب"سازمان اکثريت، خود آنان و همه مخالفين مردمی رژيم را عوامل 

، برای "ضد امپرياليستی"حکومت " دشمنان"ه مثابه را ب) بويژه رهبری اين جريانات(آنها و تشکيالتهايشان 



بخشی درحقيقت، اين سياستی بود که اکثريت پيشبرد آن را بصورت طبيعی . نيروهای خويش توجيه می کردند

درست بر اين مبنا و در چارچوب چنين . و خط مشی سازمان خود بر می شمردجدايی ناپذير از وظايف تشکيالتی 

کاری امنيتی با جمهوری اسالمی، لو دادن، کمک به دستگيری و نابودی نيروهای مبارز تحليل ضد انقالبی، هم

ضد "حکومت  گويا " دشمنان"به زعم آنها،(و مخالفين رژيم جمهوری اسالمی" ضد انقالب"جامعه يا بزعم آنها، 

  .  محسوب می شد" قالبیان"، برای سازمان اکثريت و بويژه مسئولين آن، يک امر طبيعی و وظيفه ای ")امپرياليستی

در حالی تالش می کنند که با عوامفريبی تمام از پشت بلندگوی بی بی سی دستان بنابراين رهبران آبروباخته اکثريت 

که اوًال سياست سازمان خود را مقابله با هر  بشويند  را بر عليه مردم ايران۶٠لود خود در جنايات دهه آ خون

سازمان ها و گروه های سياسی مخالف رژيم جمهوری اسالمی قرار داده و هم سخن نيروی مبارز و مردمی و همه 

و غيره می ناميدند؛ ثانيًا برای پياده کردن اين سياست " دشمن"، "گروهک ضد انقالب"با خود اين رژيم، آنها را 

مثًال آنها . دام می نمودندضد انقالبی بر عليه مردم ايران دائمًا به صدور دستور عمل به نيروهای وابسته به خود اق

 ضمن پيوستن به ستند می خواانهوادارانشبا جمهوری اسالمی از" اتحاد"سال سياست  ٢جريان بقول خودشان در

" بسيج و سپاه و کميته ها"ر را در اختيا" عوامل ضد انقالب"از " هر نوع اطالعات"پاسداران و دفاع از ميهن 

آنها به نهاد معرفی ف شبکه ها و اقدامات ضد انقالب وکش" وظيفه سته به خودنيروهای واببه همچنين  .دهندقرار

بهزاد کريمی اکثريتی، اين سياست را امروز سياستی می  .)۵٩ مهر ماه -٧٨کار شماره ( دادند را می" های انقالبی

 به ضد انقالب ۶٠ه نسل دهجوانان مبارزو لو دادن " معرفی "سياست "به هيچ وجه"، "نه تنها"خواند که گويا 

  !!اکثريتی نامبرده پذيرفتفردبايد ازو اين را!! بوده است "دادننتحويل "بلکه سياست ، جمهوری اسالمی نبوده است

 که بيشرمانه می کوشند زمان همکاری با جمهوری اسالمی را هر چه می توانند کوتاه کرده رهبران جريان اکثريت

به همين خاطر مسئوليت .و آنزمان که هنوز با اقليت در يک سازمان بودند (۵٩سال و به دو سال تقليل دهند حتی در

يکهای اقليت که در آن مقطع با رهبران اکثريت در رأس سازمان چر" مسئولين"رهنمود زير به گردن آن تعداد از 

اسداران با نيروهای ضد هرزمان که پ" تا :ندکهدابه هواداران رهنمود می د )می باشدفدائی خلق قرار داشتند نيز

 مبارزه، "با نيروهای ضد انقالب"، "قاطعيت و فداکاری نمونه وار"با " دوشادوش آنان"، "انقالبی در جنگند

ی طلبکار شده اند که گويا آن دوره از حيات ماين رهبران و مسئولين کهنه کار ی که امروز از نيروهای مرد .کنند

حتی به اين امر نيز اکتفاء نکرده و از نيروهای وابسته به خود " ن  ارائه می ده بسيار بسيار بد"سازمان اکثريت را 

با بوجود آوردن دستجات منظم به سپاه پاسداران مراجعه نموده و آمادگی خود را برای سرکوب "می خواستند که 

  )١٣۵٩ تير ١٨، تاريخ ۶۶کار شماره ( "ضد انقالبيون اعالم کنيد

روزگار بسيار حساس برای جنبش انقالبی و ضد امپرياليستی مردم ما چنين می کردند، که در آن رهبران اکثريت 

يعنی . امروز می کوشند حتی خود را در سالهای مورد بحث، حامی و ناجی نيروهای انقالبی و مبارز نشان دهند

مسنگريشان با ه چاکر منشی وفرصتی برهرسنگر پاسداران سرمايه بودند و درزمانی که درگويا درست در

هر نوع "شرايطی که نيروهای وابسته به خود را تشويق می کردند که جنايتکار تاکيد می کردند و در" نپاسدارا"

" دوشادوش پاسداران" قرار دهند و "بسيج و سپاه و کميته ها"را در اختيار " عوامل ضد انقالب"از " اطالعات

  دست ازه همان گويا ضد انقالب برای فرار می کنند که گويا پناهگاحاال ادعا، "بجنگند" "نيروهای ضد انقالبی"با 



  !!جمهوری اسالمی بوده اند

 کهضد انقالب شايع کرده  مسئولين اين نشريه با اين عنوان که ١٣۵٩ مهر ماه ٣٠ کار اکثريت مورخ ٨۶در شماره 

همه اعضا و هواداران "نويسند می ، "شايعه"در رد اين  "ميدان نبرد پاسداران فداييان را با تير می زنند"در 

سازمان در غرب و جنوب غربی ميهن امروز بدون کوچکترين توجه به تبليغات بيشرمانه ضد انقالب با تمام توان 

خويش در کنار پاسداران که دالورانه عليه امپرياليسم آمريکا و رژيم تجاوزگر عراق می رزمند، در يک سنگر و 

اليسم آمريکا، عليه رژيم جنايتکار عراق و عليه تمامی جبهه ضد انقالب می رزمند و و در يک جبهه عليه امپري

اتفاقا درست به همين دليل است که تمام رسانه های گروهی وحشت زده به تبليغ عليه  اتحاد عمل فداييان و 

  " .پاسداران پرداخته اند

در واليت فقيه خمينی جنايتکار ذوب شده و نگران اين آيا می توان لحظه ای هم باور کرد جريانی که تا به اين درجه 

به وحدت و همسنگريش با پاسداران، اين نيروی شديدًا ضد انقالبی و ضد مردمی " شايعه"است که مبادا با پخش 

گروه های مخالف جمهوری " معرفی"و " شناسايی"صدمه بخورد، جريانی که به هوادارانش وظيفه تشکيالتی 

اسداران ضد خلقی را می داد، آری، آيا می توان باور کرد که چنين جريان منحطی درست در اسالمی به سپاه پ

اکثريت را از چشم آنان " پاسدارهای همسنگر"تن از نيروهای مبارز و انقالبی و دشمنان " صدها"همان زمان 

   به آنها کمک کرده باشد که از کشور خارج شوند؟ بصورت تشکيالتیمخفی و  

حکومت جمهوری اسالمی " در مقاله ای با عنوان )١٣٦٠ مرداد ٢١(کار خود  ١٢٢شماره ازمانی که در مسئولين س

بدون ترديد در برابر "تاکيد می کنند " در قبال هواداران گروههای منحرف بايد سياست ارشادی در پيش گيرد

وضيح از نويسنده اين  ت-بخوان جمهوری اسالمی(جنايات جبهه براندازی به سرکردگی امريکا، انقالب 

سرکوب بدون مماشات جريان های سياسی که ... مجاز است که با قاطعيت و بدون تزلزل از خود دفاع کند)سطور

کمر به شکست انقالب خونبار مردم ايران بسته اند و عليه آن مسلحانه دست به جنايت ميزنند از ارکان دفاع از 

بايد اذهان مردد و متزلزل را نسبت به درستی  دی وجود ندارد و ميدر اين هيچ گونه شبهه و تردي. انقالب است

، اکنون که سالها از آن دوره می گذرد خود را به کوچه علی چپ می زنند ".اين باور انقالبی مؤمن و معتقد ساخت

مورد در اين " نمونه"آزاديخواهان نقش نداشته اند و يک " سرکوب"و بيشرمانه مدعی می شوند که نه تنها در 

 ، فعال چپ،صدها("بر عليه جمهوری اسالمی جنگيده اند" مسلحانه"هواداران گروه هايی که  وجود ندارد، بلکه

  !داده اند" پناه"را ) " اقليتی و يا جريانات ديگه،مجاهد

بهزاد کريمی اکثريتی در حالی که نمی تواند همکاری سازمانش با رژيم جمهوری اسالمی و شرکت در سرکوب 

رساندن سياست های ضد انقالبيشان " آسيب"بودن و " خطا"کتمان نمايد، طوری از " يه مدت معينی"توده ها را در 

نيروهای اکثريت خائن برای انجام . نين نيستولی چ. صحبت می کند که گويا اين سياست ها در عمل پياده نمی شدند

وظايف تشکيالتی خويش رهنمود های رهبری منحط خود را کامًال در عمل اجرا کرده و بطور مستقيم در سرکوب 

البته بايد توجه کرد که ممکن است در مقطع مورد بحث کسانی از هواداران اکثريت هم .  ها شرکت می کردنده تود

رايطی قرار داشته اند که واقعًا از عمق جنايات رهبرانشان کامًال آگاه نبودند و دستور عمل های بوده باشند که در ش

  رهبری را اجرا نمی کردند، ولی آيا همه نيروهای وابسته به اکثريت از چنين قماشی بودند؟ 



 ۶٠ر بهمن سال رويدادهای خونين در آمل دآيا کسانی که برای اجرای رهنمودهای رهبری اکثريت، در جريان 

" سربداران"نيروهای سرکوب و دستگيری مستقيما سالح بدست گرفته و به کمک پاسداران جنايتکار رژيم در 

شتافتند، همان نقش ضد انقالبی را در سرکوب مبارزات مردم ما ايفاء نکرده اند که رهبری و مسئولين اين سازمان 

ای از جنگلی نيست که به جای يک نمونه درخت بايد به اينها نشان و آيا اين مورد خود همان گوشه . ايفاء کرده است

 ١۴٧ شماره در کار داده شود تا شايد حدی بر وقاحت خود قايل شده و بيشتر از اين دست به عوامفريبی نزنند؟ 

 مردم آمل با شعار مرگ بر آمريکا سلطنت طلبان و مائوئيست های امريکايی را" ميخوانيم١٣۶٠ بهمن ١۴مورخ 

  ...تار و مار کردند

و نيروهای حزب توده ايران از همان نخستين لحظات يورش مهاجمين ضد انقالبی  ) اکثريت(فداييان خلق ايران 

دوش بدوش مردم و نيروهای بسيج سپاه و ديگر نيروهای انتظامی شهر با فداکاری در سرکوب و دفع مهاجمان 

ب در حوادث آمل توسط مهاجمان ضد انقالبی از ناحيه شکم و سر  تن از رفقای ما و حزود. فعاالنه شرکت داشتند

  ".مجروح شدند که هم اکنون در  بيمارستان بستری هستند

 در واکنش به مجازات بسيجی های مزدور در شمال و ۶٠مگر رهبران همين جريان منحط نبودند که درمرداد سال 

سپاه و بسيج "خطاب کرده از " ئوئيستهای آمريکايیما"نيروهای مبارز را با نام  تن از آنان، ٩کشته شدن 

دستگير و "عاملين مجازات مزدوران بسييجی را " پيگيری و قاطعيت"می خواستند تا با نشان دادن" گيالن

پس امروز چگونه مدعی نجات هواداران سازمانهای مبارز و  )١٣۶٠ مرداد ١۴ ، ١٢١کار شماره (کند " مجازات

از دست بسيجی ها و پاسداران مزدور شده اند؟ آيا " گروهک های ضد انقالب“عم خودشان، انقالبی يعنی همان به ز

از همکاريهای اکثريت در امر سرکوب  انقالبيون و مبارزين در آن سالها هم به نوبه خود گوشه " يک نمونه"اين 

  ؟!مورد اشاره را نشان نمی دهد" جنگل"ای از 

يبی و انکار همکاريهای  ضد انقالبی خود و تشکيالتشان با رژيم جمهوری رهبران اکثريت در شرايطی به عوامفر

 هر ۶٠اسالمی و ماشين جنگی آن بر عليه توده ها پرداخته اند که بروی خود نمی آورند که چگونه در سالهای دهه 

ح سنگين پاسداران بايد به سال"روزه برای اثبات نوکری خود در بارگاه قدرت حاکم از يکسو فرياد می زدند 

 و درست در همان حال در کوشش برای خلع سالح نيروهای صف انقالب و تضعيف مقاومت خلق "مجهز شوند

فعاليت ) اکثريت(سازمان فداييان خلق ايران"در برابر دشمن تا بن دندان مسلح با يقه درانی تاکيد می کردند 

 زدن به فضای تشنج، قهر و نفاق ميان مسلحانه عليه جمهوری اسالمی را محکوم می کند، سازمان ما دامن

نيروهای ضد امپرياليست و دمکراتيک را محکوم می کند و آنرا مستقيم و غير مستقيم در خدمت تضعيف جبهه 

  ) ١٠٨ شماره ١٣۶٠ ارديبهشت ١۶چهارشنبه کار (. انقالب و در جهت نقشه های امپرياليسم و ضد انقالب می شناسد

دم زده و " فعاليت مسلحانه عليه جمهوری اسالمی"م بودن ودرست در شرايطی از محکبايد توجه کرد که اکثريت 

که سالحهای سپاه پاسداران و ارتش ضد خلقی "پاسداران بايد به سالح سنگين مجهز شوند"تأکيد می کرد که 

عامهايی نظير جمهوری اسالمی قلب توده های به پاخاسته در کردستان را سوراخ سوراخ می کردند و فجايع و قتل 

 جريانات را بوجود می آوردند، ولی مسئولين  آنروز و امروز اکثريت خائن،... قارنا و کلبرضاخان و سوزی و 

و همسو با توطئه های امپرياليسم و بر " ضد انقالب"انقالبی و مبارز درکردستان و منجمله چريکهای فدايی خلق را 



صرف مناطق کردستان توسط ارتش و سپاه پاسداران ضد خلقی ند و از تمردم ايران معرفی می کرد"  عليه"

استقبال ميکردند و خبر فتح و فتوحات ماشين نظامی جمهوری اسالمی بر عليه خلق ستمديده کرد و فرزندان 

درست با لحن ضد مسلحش را در اعالميه های هوادارانشان با آب و تاب پخش می کردند و با وقاحت تمام و اتفاقًا 

مثًال به . نام می بردند" پاکسازی"، در اين اعالميه ها، از آن به عنوان  خود سردمداران جمهوری اسالمیانقالبی

 ارديبهشت توسط نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران ٧منطقه نودشه در تاريخ " : اين يک نمونه توجه کنيد

   )١٣۶٠ مرداد ٢١، تاريخ ١٢٢کار شماره ( "از وجود گروهکهای ضد انقالبی پاکسازی شد

می خواند،سازمانی که از " داد و قال" خرداد را ٣٠سازمانی که اعتراضات وسيع سراسری مردم بجان آمده در 

 که يکی از گامهای آمادگی برای هجوم سراسری جمهوری اسالمی ۶٠ ماده ای دادستانی در خرداد ١٠اطالعيه 

آن " اجرای کامل"کرده و خواهان " استقبال"يخواه بود به منظور قلع و قمع و سرکوب سازمانهای مبارز و آزاد

هر حرکت و اقدامی را که در چارچوب اطالعيه فوق به عمل درآيد را بطور جدی مورد "بود و می نوشت که 

سازمانی که مبارزه عادالنه انقالبيون و نيروهای ؛ )١٣۶٠ خرداد ٢٠  اکثريت ١١٣کار ( " پشتيبانی قرار خواهد داد

کار ( می خواند" تروريسم"و  " توطئه ضد انقالب"  عليه رژيم تا بن دندان مسلح جمهوری اسالمی را مبارز بر

و باالخره سازمانی که از زبان کميته مرکزيش، کاربدستان و مزدوران رژيم  ؛ )١٣۶٠ خرداد ٢٧ ، ٢١۴شماره 

ضد "دافع منافع مردم تحت ستم را و مبارزين و انقالبيون واقعی م" فرزندان صديق انقالب"جمهوری اسالمی را 

می خواند و به همان شيوه حزب اللهی های مزدور جمهوری اسالمی عربده می کشيد که " تروريست"و " انقالب

 اکنون برای الپوشانی اقدامات "تالش مذبوحانه امپرياليسم آمريکا را برای تروريسم در هم خواهيم شکست"

 نظامی و جنگی با جمهوری اسالمی بر عليه کارگران و زحمتکشان و جنايتکارانه خود در همکاری امنيتی و

خلقهای تحت ستم ما و تمامی سازمانهای مبارز و آزاديخواه، طلبکارانه تقاضا می کند که يک نمونه از لو دادن، 

  .معرفی و بطور کلی اقدام سرکوبگرانه شان را ذکر کنند

اليکه رهبرانش در بيرون از سياهچالهای جمهوری اسالمی در  جريان منحط اکثريت همان سازمانی ست که در ح

مقاله می نوشتند و نيروهای وابسته به سازمانشان در سوگ مرگ جالدان " عاشورای حسينی" "بزرگداشت"

زندانيان سياسی "  تحت عنوان رمضان عباسی مقالهرجوع کنيد به (  سينه می زدند" مجلس شورای اسالمی"حکومتی جلوی 

 زندانها در پيشبرد خط رهبران خود هوادارانش در درون درست در همان زمان )١٣٨٥ ماهتير"و خائنين به خلقمبارز 

 اوين برای دادستانی کل زنداناز ضمن خدمت به دستگاه سرکوب جمهوری اسالمی در سياهچالهای حکومت 

زه در جبهه های مقدم نبرد با تجاوزات قلبشان برای مبار" که خائفانه فرياد ميزدند نوشته و  سرگشادهانقالب نامه

و خواستار اعزام به جبهه های جنگ ضد مردمی ايران و " امپرياليسم آمريکا و رژيم جنايتکار صدام می تپد

  "نامه سرگشاده هواداران از زندان اوين "٨٨کار شماره  . عراق می شدند

می آنقدر آشکار است که رهبر آنان يعنی فرخ چاکر منشی مسئوالن سازمان اکثريت در مقابل رژيم جمهوری اسال

بيشرمانه اعتراف می کند ) صحبت می شود"  رژيم نگهدار"که در ميان توده های آگاه بدرستی از او با لقب (نگهدار

دادستان کل جمهوری اسالمی در ( تبريزی  طبق تصميم مرکزيت با جالدانی نظير موسوی۶٠که در اوايل دهه 

مالقات کرده و هنگامی که او برخی از منجمله تقاضای آزادی زندانيان اکثريتی  امتيازاتی  برای گرفتن)۶١سال 



با اين حزب را مورد سوال قرار می  "وحدت"می کند و تالشهای اکثريت برای " جاسوسی" را متهم به توده ای ها

هم " جمهوری اسالمی" با می گويد که سازمان اکثريت دلش می خواهدبا افتخار درجواب اين دژخيم دهد، اوال 

بر عليه جمهوری " غير قانونی" سازمان او بشدت با هرگونه عمل و ثانيا " نمی خواهيد "شود ولی شما " متحد"

  آيا گذشته از همه مواردی که ذکر شد، بر مبنای می کند" محکوم"را " جاسوسی"هر و ! است" مخالف"اسالمی 

با جالدان حاکم به اعتراف رهبر خيانتکار " اتحاد"ی سازمانی که در دوره همين نمونه نيز نبايد فکر کرد که براست

که در اثبات خوش خدمتی جريانش برای رژيم حاکم تاکيد می کند و منفورش در يکی از ديدارهايش با جالدان رژيم 

، می باشد)  آنيعنی برخالف اراده طبقه حاکم و قوانين ضد خلقی (ای " غير قانونی "هر کار" مخالف"سازمان او 

يعنی " (فعالين چپ و مجاهد"تن از " صد ها"آيا حتی جرات اين را دارد که با به خطر انداختن جان نيروهای خود 

المی می بايست دستگير و اعدام جمهوری اس" قانون"که طبق ) خود را" متحدين"يعنی دشمنان " ضد انقالبيون"

علی اکبر  "مطلبی تحت عنوانرجوع کنيد به  (؟!!بفرستند" جخار"شوند را از چنگ اين رژيم نجات داده و به 

   )در سايت روشنگری ٢٠٠٧ ژانويه ٣تاريخ فرخ نگهدار به  نوشته "جهت اطالع می نويسم! عزيز

 فعال چپ مجاهد اقليتی و يا ، صدها"بهزاد کريمی اکثريتی در شرايطی مدعی شده است که گويا در آن سالها 

ی فرار از جنايات جمهوری اسالمی پناه داده اند که درست در همان سالها در حاليکه هر را برا"  ديگهجريانات

زمين ريخته می شد، بيشرمانه در ارز خلق توسط پاسداران سرمايه برروزه خون بهترين فرزندان انقالبی و مب

در ماه " می کردند و اضافه" چرا گروهکها مضمحل می شوند؟": نشريه خود با شعف تمام عربده می کشيدند که

سرکوب قاطع تروريستهايی که با اعمال جنايتکارانه خود، نابودی انقالب را ) "تابستان( خرداد٣٠های پس از 

. هر نوع ترديد در اين زمينه مسلما به سود ضد انقالب تمام می شد. طلب می کردند، يک ضرورت مبرم بود

ز از سراسيمگی و شتابزدگی، شرکت کنندگان مستقيم در نيروهای انقالبی می بايست ضمن خويشتنداری و پرهي

  )  ١٣۶٠ بهمن سال ٢٨ تاريخ ١۴٩کار اکثريت شماره (   ".عمليات تخريب و ترور را با قاطعيت تمام سرکوب سازند

 همانگونه که مشاهده می گردد در ارتکاب به چنين اعمال و سياستهای ضد انقالبی عليه توده های مبارز ايران،! بله

خائن در صراحت کالم و لهجه و نمايش درجه عنادشان با انقالبيون، گوی سبقت را از خود جالدان اکثريتی های 

  .حاکم نيز ربوده اند

البته شرح مواضع خيانتبار و توضيح زمينه های فکری جريان منحط اکثريت که در طول سالها منشا اعمال 

اه سرکوب حاکم بر عليه مبارزين و انقالبيون بوده و می باشد، تبهکارانه و ضد انقالبی آن در همکاری با دستگ

" يه مدت معينی" و يا به ۶٠ در دهه" دو سال"با تأکيد بر اين که اين امر تنها به ( است" هفتاد من کاغذ"مثنوی 

ی به جمهوربه اشکال مختلف خالصه نمی شود و سازمان اکثريت با حفظ ماهيت ضدانقالبی خويش هم امروز نيز 

اما همين نمونه ها نيز بايد کافی باشد تا رهبران اکثريت دهان خود را بسته و در مسابقه .) اسالمی خدمت می کند

در اينجا ديگر الزم نيست که عالوه بر موارد . برای نمايش وقاحت و بيشرمی شان در فريب توده ها کمی ترمز کنند

يت در امر مشارکت در سرکوب توده ها و سازمانهای انقالبی فوق که انعکاس دهنده تنها گوشه ای از جنايات اکثر

جمهوری مربوط به های " راز"و مبارز می باشد از مسئولين اين سازمان بخواهيم که حاال که مدعی شده اند 

بايد ) سازمان جاسوسی شوروی سابق نه ؟های همکاری شما با " راز"چرا فقط جمهوری اسالمی؟ چرا (اسالمی



مطرح شوند سياست آگاهانه سکوت در موارد متعددی که به همکاری و خيانتهای اعضا و هواداران شفاف و روشن 

اين سازمان با دژخيمان حاکم در زندان می شود را کنار گذاشته و همانطور که در ادبيات مربوط به خاطرات 

چگونه نيروهای سازمان آنها زندانيان سياسی سابق در طول حداقل يک دهه اخير چاپ شده است، بياد بياورند که 

جمهوری اسالمی می " ضد امپرياليست" در زندانها بر اساس تحليل سازمانشان به همکاری با رژيم ۶٠در دهه 

پرداخته و از جمله هر گونه تحرک و مقاومت ساير زندانيان را به زندانبان اطالع داده و باعث تشديد شکنجه و 

  .  اين رژيم می شدندعذاب و حتی مرگ اسرا در سياهچالهای

ما عليه اعدامها بوديم عليه سرکوبهای : "بهتر است در آخر در مقابل اين ادعای اکثريتی کهنه کار هم که گفته است

و فتاپور با نشريه کار رقيه دانشگری مصاحبه مشترک اکثريتی های بی شرم را به  او و همه" کور حکومت بوديم

از اعدامها دفاع کرده و در پاسخ ر آن مصاحبه کنندگان با وقاحت ضد انقالبی  که د جلب کنيم ١٢٠اکثريت شماره 

لطفا . اخيرا تعدادی از دختران جوان که متهم به فعاليت در گروه های ماجراجو بودند، اعدام شدند" به سوال 

ل از اينکه به قب"می شود که مدعی رقيه دانشگری  "نظرتان را درباره اين اعدام ها و پی آمدهای آن بگوييد؟

مساله اعدام تعدادی از دختران و پسران جوان توسط دادگاه های انقالب بپردازيم الزم است اول به عوامل و 

 که به نوبه -شرايط بوجود آورنده اين قبيل خشونت ها توجه کنيم و مساله را نه صرفا از جنبه عاطفی و اخالقی 

سعی در عمده کردن آن دارد، بلکه از زاويه مصالح و منافع  آن چنان که ضد انقالب -خود حائز اهميت است 

در چنين فضائی هم طبعا، اعمال قاطعيت از جانب جمهوری اسالمی جهت دفاع از موجوديت ... انقالب بررسی کنيم

در اين جا صحبت از زن و مرد بودن و يا نيات حسنه افراد در ميان . خود، مساله ای است قابل درک و پيش بينی

هواداران ... ت بلکه پای دفاع از موجوديت انقالب و در هم شکستن جبهه متحد ضد انقالب در ميان استنيس

افشای ...سازمان در موقعيت خطير کنونی بايد وظايف خود را هوشيارانه تر و قاطعانه تر از پيش انجام دهند

يط کار در ميان خانواده و در هر دسيسه های ضد انقالب و شناساندن سياست های ضد انقالبی گروهک ها در مح

 ".کجا که توده ها حضور دارند، جزء وظايف مبرم هواداران مبارز است

 درست در مقطعی منتشر شده است که رژيم دار و شکنجه جمهوری اسالمی با آغاز مصاحبهقابل تأکيد است که اين 

ان مبارز و انقالبی را دستگير و زندانی  و خونبار جنبش توده ها گروه گروه از دختران و پسرسيستماتيکسرکوب 

 )کار(نشريه خود و شکنجه می کرد و به دار می کشيد؛ و درست در همان ايام سازمان مزبور در صفحات ننگين 

ضد "و " گروهک ها"در حمايت از مرتجعين حاکم هورا می کشيد و مبارزه بر عليه رژيم را زير اسم تالشهای 

  . شمردمحکوم و مذموم می " انقالب

در اثبات همکاری های خويش " نمونه ای"در همينجا اگر چه معلوم نيست که رهبران بيشرم اکثريت جويای چگونه 

 می باشند؟ اما پرسيدنی است ۶٠با رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی در به مسلخ بردن انقالبيون و مبارزين دهه 

های سياه  برای حفظ دستاوردهای انقالبی توده های تحت ستم که آيا آن بخش از مبارزين و انقالبيونی که در آن سال

در حال پيکار با رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی بودند و توسط فعالين و هواداران سازمان خائن اکثريت به عنوان 

به کميته ها و دادستانی معرفی و پس از مدت کوتاهی در مقابل " عامل امپرياليسم"و " گروهکهای ضدانقالب"

وخه های آتش قرار گرفتند و بر خاک افتادند اکنون بايد از گورهای خود بيرون آمده و يکی يکی در مقابل ج



کثريت رهبران افعالين اين سازمان شهادت دهند تامورد جزييات اعمال تبهکارانه اکثريت دررهبران فريبکار

  جنايات خود را بپذيرند؟ مسئوليت حداقل گوشه ای از

 که ديکتاتوری حاکم پس از قلع و قمع نيروهای مبارز و انقالبی بکمک اکثريت و حزب توده تيغ درست است

با جمهوری اسالمی " اتحاد"ماه عسل دوران  سرکوب خود را بر گردن خود اين جريانات خائن نيز قرار داد و

ای مداوم، مستقيم و غير خاتمه يافته و اين جريان ظاهرا از جمهوری اسالمی فاصله گرفت، اما خدمتگزاری ه

اينها بخش کوچکی از   .مستقيم اکثريت خائن به رژيم جمهوری اسالمی هيچگاه پايان نيافت و امروز نيز ادامه دارد

اين اعمال، تاکيدی دوباره . تاريخچه اکثريت و رهبران خائن و عوامفريب آن است که هيچگاه نبايد فراموش گردد

يان منحط اکثريت و نيروهای وابسته به آن در تمام اين دوران وظيفه ای جز ايجاد جربر اين واقعيت می باشد که  

حاشيه ای امن برای سياستها و خطوط  ضد انقالبی ديکتاتوری حاکم بر عليه توده های ستمديده و جنبش انقالبی 

  .آنان نداشته و ندارند

 ١٣٨٨فروردين  -شفق -ع
com.yahoo@shafagh.e  

 سالم دمکرات

  

 
 
 
 
  
  
  
  
  

 ۵٨حزب اللهی اکثريتيها در سال " برادران"صحنه دلخراشی از جنايات 
اينها ! هنگام اعدام و تير خالص زدن به بهترين فرزندان خلق دالور کرد

شدن آنها به " مسلح" رهبران اکثريت فريادکه   ؛همان مزدورانی هستند
 !سر می دادندرا " سالحهای سنگين"

  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 


