
    ۲ صفحه

نيروها همواره در صدد فرصتی هستند که گليـم         
خود را از آب بيرون کشيده از آب گـل آلـوده               

 . ماهی خود را شکار کنند
از طرف ديگر، حوادث هفته های اخـيـر        
آشکار ساخت که فشار تحوالت جـديـد        
بر اغتشاش در اردوی حکومت اسالمـی       

پيـشـرفـت    .   بيش از هميشه افزوده است    
 اسـفـنـد،    ۹جنبش مردم بعد از انتخابات  

که در نوع خود رفراندومی برای اعـالم         
عدم مشروعيت حکـومـت سـالمـی در           
کليت آن بـود، اخـتـالفـات در اردوی             

اصالحات .   حکومت را تشديد کرده است    
در چارچوب حـکـومـت ديـگـر حـتـی              
خواست بخش اعظـم اصـالح طـلـبـان            

بن بست حـکـومـت      .  حکومتی هم نيست 
بسيار فراتر از آن است که تغيير در اين        
يا آن سياست و چـهـره، راهـی بـرای             

احساس خطر تا   .   برون رفت از آن باشد    
به حدی است که صحبت از سرکشيـدن        
. دوباره جام زهر ديگری در ميان اسـت       

در چنين شرائـطـی اسـت کـه سـران              
حکومت در تقال برای رفع فشار خارجی       

در انديشه معامله بر سر مـنـافـع مـردم ايـران               
هستند و در پشت درهای بسته به دنبال توافق با          

 . بزرگ اند ”شيطان“
آن ها برای انجام چنين معامله ای حتی خـود را            
ملزم به پاسخگوئی نه به مردم، بلکـه در درون            

يکباره مذاکره با آمريکا از  .   حکومت هم نمی دانند   
در مـورد    .   شده اسـت  ”مباح“درآمده و  ”اکراه“

اين مذاکره کنندگان و اصال مـنـع مـذاکـره، نـه               
دادگستری تهران اعالميه داده است و نه شورای        
امنيت ملی تصميمی گرفته است و نـه مـذاکـره              
کنندگان مثل عباس عبدی و قاضيان به انـفـرادی          

بـه   ”متخاصـم “برده شده اند و به جرم رابطه با  
 . حبس های طويل المدت محکوم شده اند

قاعده در جمهوری اسالمی همواره همين معاملـه        
اگر معامله بـا     .   در پشت درهای بسته بوده است     

ريگان و سفر مک فارلين به تهران برمال می شد،          
خمينی هم دستور به صالبـه کشـيـدن مـهـدی              
هاشمی را می داد و امروز هم، در حـالـی کـه                
عبدی به جرم کنفرانس قبرس محاکمه می شـود،         
همزمان رضائی در آتن با ماموران سيـا ديـدار           

مخالـف  “در جمهوری اسالمی اين فقط . می کند 
 مذهبی ها نيست که تحـمـل       -مثل ملی    ”قانونی

نمی شود، قانون اصال به رسميت شناخته نمی        

شود که روشن شود چه کسی در چـارچـوب           
ايـن شـورای     .   قانون است و چه کسی نيـسـت    

نگهبان نيست که می گويد کف اختيارات رهبر،        
 قانون اساسی است، ايـن واقـعـيـت       ۱۰۱اصل  

حکومت اسالمی است که نشان می دهـد کـف           
اختيارات هر صاحب منصبی در اين حکـومـت         

حتی اگر قوانين خود حکـومـت       .   است ”قانون“
هم به رسميت شناخته شوند، که خود فرع بـر       
. تفاسير شرعی هر آخوندی از قـانـون اسـت           

امروزه هر صاحب قدرتی در هر کجای ايـران،         
استفاده از قانـون  .   قانون خود را ديکته می کند     

اقدامات تامينی عليه مـطـبـوعـات تـا اطـالق               
بـه  . . .   جرائمی مثل فساد و خمر و فـحـشـا و              

در حالی کـه عـامـالن فسـاد و              .   نويسندگان
سازمـانـدهـنـدگـان خـانـه هـای فسـاد تـا                   
کالهبرداران ميلياردی به راحتی آب خـوردن         
تبرئه می شوند، نشاندهنده نه قانون کـه اراده         
های فراتر از قانون، در پشت سر بی قـانـونـی         

همين .   حاکم بر کشور از صدر تا ذيل آن است        
واقعيت هم مردم کشور ما را امروز بـيـش از            

هر زمانی به اين نتيجه رسانده است که با وجود          
اين حکومت امکان هيچ بهبودی در وضعيـت آن          

اصالح طلبان حکومتی به عبـث      . ها متصور نيست  
در رويای بازگشت به روز هائـی هسـتـنـد کـه               
ميليون ها رای مردم در مخالفت با واليت فقيه به          

آن ها هنوز هم بـه       .   حساب آن ها ريخته می شد     
دنبال اختيارات قانونی در حکومت بـی قـانـون            
برای خاتمی هستند، تا در چند ماه آخـر هشـت            

حتی بر سـر ايـن      .   سال رياست خود معجزه کند    
خواست بی خـاصـيـت هـم مـنـاديـان              
اصالحات در حکومـت دودسـتـه مـی            

مشارکت و مجـاهـديـن انـقـالب          .   شوند
اسالمی خامنه ای را دعـوت بـه سـر              
کشيدن جام زهر می کنند، وايـن جـام           
زهر را نه حتی بـر انـحـالل شـورای               
نگهبان و يا تغييـر تـرکـيـب مـجـلـس                
تشخيص مصلـحـت نـظـام، فـقـط در              
تصويب لوايح بـی خـاصـيـت رئـيـس             

روحانـيـون   “.   جمهور خالصه می نمايند   
عليه اين دو،  امضا جـمـع مـی             ”مبارز

کنند و کارگزاران تشخيص می دهند کـه    
سکوت کنند تا از آب گل آلود اين جنـگ           

جـواب  .   مغلوبه ماهی خود را بـگـيـرنـد         
اين ها ترسيده .   خامنه ای هم روشن بود    

اند و حزب اهللا با راهپيمائی بعد از نـمـاز     
 . جمعه خواستار اذن اعدام ترسوهاست

اوضاع منطقه بحرانی و خطـر مـداخلـه          
خارجی در سرنوشت کشور بيش از هر       

در اين اوضاع بحرانی کشور     .   زمان ديگری است  
ما با يک حکومت فاسد، بی کفايت و مستبد دست         

کليد حفظ مـنـافـع      .   به گريبان و در مصاف است   
مردم ايران در اين شرائط بحرانی در خالصی از      
شر وجود حکومت اسالمی و ايجاد يک حکومـت         

 . متکی بر اراده مردم است
نيروهای دمکرات، چـپ و مـتـرقـی ايـران در                
استقرار حکومت مردم در ايران می توانند نـقـش        

رمز موفقيت آن ها در     .   تعيين کننده ای ايفا نمايند    
اين عرصه اتحاد هر چه گسترده تر در صـفـوف       
درونی خويش و بر سر اصول اساسی مـنـافـع            
مردم ايران، در استقرار حاکميت مردم به جـای          
حکومت اسالمی، برقرار آزادی های بی قـيـد و            
شرط سياسی، اعم از حق تحزب، تشکل، بيان و          
عقيده، جدائی دين از دولت، رفع تبعيض به دليـل          
جنسيت، مذهب و مليت، مخالفت بـا هـر گـونـه               
مداخله خارجی در امور کشور ، در لحظه کنونـی   

 . است
 

 

 دفاع از منافع مردم ايران در مقابل دخالت خارجی
 !تنها با استقرار حکومت متکی بر اراده مردم ميسر است
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 ۱ادامه از صفحه 

 سرنگون باد رژيم جمهورى اسالمى ايران 

اوضاع منطقه بحرانی و خطر مداخله خارجی در سرنـوشـت           
در اين اوضاع بحـرانـی   .   کشور بيش از هر زمان ديگری است      

کشور ما با يک حکومت فاسد، بی کفايت و مستبد  دست بـه               
کليد حفظ منافع مردم ايران در اين       .   گريبان و در مصاف است    

شرائط بحرانی در خالصی از شر وجود حکومت اسالمـی و            
 . ايجاد يک حکومت متکی بر اراده مردم است

نيروهای دمکرات، چپ و مترقی ايران در استقرار حـکـومـت             
. مردم در ايران می توانند نقش تعيين کننده ای ايفا نمـايـنـد             

رمز موفقيت آن ها در اين عرصه اتحاد هر چه گسترده تر در      
صفوف درونی خويش و بر سر اصول اساسی منافع مـردم            
ايران، در استقرار حاکميت مردم به جای حکومـت اسـالمـی،             
برقرار ازادی های بی قيد و شرط سياسی، اعم از حق تحزب،            
تشکل، بيان و عقيده، جدائی دين از دولت، رفع تبعيـض بـه              
دليل جنسيت، مذهب و مليت، مخالفت با هر گـونـه مـداخلـه               

 . خارجی در امور کشور ، در لحظه کنونی است


