ھشدار !!!!!! روباه ھای شيرنما ؟؟؟؟
جنبش کمونيستی وجنبش انقالبی درچند دھه اخيرتحت رژيم ھای سرمايه داران خونخوارسلطنتی واسالمی وابسته به
امپرياليسم ،ارزنده ترين نيروھای خود را ازدست داده است واين بھای سنگين تنھا وتنھا به خاطر ادامه مبارزه پی
گيروسرسختانه برای قطع دستان خون چکان سرمايه دارازجان ومال کارگران وزحمتکشان بوده است وپيامشان آينه
تمام نمائی است که ھميشه درمقابل کسانی است که به مبارزه طبقاتی پی گيروآشتی ناپذير با دشمنان کارگران
وزحمتکشان تا نابودی آنھا اعتقاد دارند ودرعين حال نشان دھنده زنگارھا که اعالم خطربه کوچکترين لغزش وانحراف
ازاين مبارزه که پای گذاشتن درراھی است که به جای دفاع ازمنافع طبقه کارگرو زحمتکشان به دفاع ازمنافع دشمنان
طبقه می انجامد.
برگھای سياه تاريخ ازجنايات توده ای ھای جاسوس دو رژيم وباند فرخ نگه دارجاسوس وقاتل کمونيست ھا و انقالبيون
گواه آن است.
بنابراين بايد ھوشياربود که انحراف ازمبارزه طبقاتی به رقابت ھائی ھمچون بازارھای عنان گسيخته سرمايه که ماست
من شيرين است وماست فالن مغازه ترش ،می انجامد ودرعرصه سياسی  ،سياست بازی ھای بورژوائی برای خارج
کردن رقبا ازميدان با شيوه ھای ضد انقالبی وايجاد فضائی مسموم ازبی اعتمادی برای پنھان کردن منافع شخصی که
ھمان منافع بورژوای است.
دراين فضای مسموم ومتعفن حتی تھمت زدن به کسانيکه حاضربه سرفرود آوردن درمقابل جانيان
سرمايه دارنشدند به بی شرمانه ترين شکلی توسط فرصت طلبانی آلوده براحتی انجام می شود تا بزعم خودشان با خارج
کردن رقيب ازميدان تاج افتخارخدمت به بورژوازی را دريافت کنند واين آلودگان فريب کار چون خودشان برای
ھرنوع مزدوری آماده اند ،نمی دانند ،که يک نيروی راديکال دربازيھای بورژوائی ھرگزشرکت نخواھد کرد.
لنين آموزگارکبيرپرولتاريا می گويد) ،البته دراين جا نقل به مضمون است( ،به ھنگام بحران سياسی ھرچه گند وکثافت
است خود را نمايان می کند .دراين يادداشت اگرخواسته شود ،که ازگنداب سياست بازی ھای فرصت طلبان نمونه ھائی
بازگو شود ،دفترھا بايد سياه کرد .بنابراين تنھا برای ھشداربه نيروھای انقالبی وراديکال معتقد به طبقه
کارگروزحمتکشان ازخيمه شب بازی ھای بعضی ازاين افراد آلوده نمونه آورده می شود.
فرصت طلبی که ننگ رفتن به جاسوسخانه سرمايه داران اسالمی برای گرفتن پاس را برپيشانی خود چسبانده وبه
ايران رفته وبرگشته با بی شرمی خودرا کمونيست وانقالبی قالب می کند و با دھان گشاد ومتعفن به زندانيان مقاوم
سياسی سابق که درسياه چالھای سرمايه درمقابل شکنجه گران مقاومت کردند وسرفرود نياوردند تھمت تواب بودن
وھمکار رژيم سرمايه داران زالو صفت اسالمی را ميزند ،فرد ديگری که حتی پايش ھم به زندان نرسيده ودربيرون
زندان واداده است بزعم خود ،خودش را کمونيست وانقالبی جا ميزند ودرمورد يک زندانی سياسی مقاوم سابق لجن
پراکنی می کند که تواب بوده ويا ھمکارجانيان سرمايه ھست ،اين فضای آلوده به کسی که درزندان آرام وسربراه بوده
ميدان ميدھد که درخارج اززندان درمحافل و بحث ھای پالتاکی به عنوان خاطرات زندان ،برای خودش پرونده قھرمان
بودن باز کند وبرای زندانيان سياسی مقاوم سابق خط ونشان بکشد وبا دھانھای آلوده ھم سرائی بکند.
براستی اين گونه لجن پراکنی ھا وفضای مسموم متعفن را به حساب چه کسی بايد گذاشت؟ آيا انگشت اشاره را بايد به
طرف توده ای ھای ھميشه جاسوس وپادوھايشان فرخ نگه دارقاتل و وزارت اطالعات وشکنجه سرمايه داران اسالمی
نشانه رفت که بزعم خودشان برای خراب کردن و بی اعتبارکردن فرزندان جانفشان جنبش کمونيستی وانقالبی ،
مزودرانشان را واميدارند که ازلجن زار اسنادشان سياھنامه پرکنند ،وعده ای وادارشونده که برای بی اعتبار ومنزوی
کردن بازماندگان مقاومی که ازقتل عام ھای سالھای ۶٧و  ۶٠باقی مانده اند ،کثيف ترين تھمت ھای را که تنھا شايسته
خودشان ھست ،نشخوار کنند.
دراوايل سالھائی که وزارت اطالعات وشکنجه رژيم جانی وابسته به سرمايه داران جھانی ،سياه چال ھايش مملو ازيه
اسارت گرفته شدگان بود ،برای ايجاد جو رعب ووحشت دراذھان عمومی شايع کرده بود که تمام که کسانی

که درشکنجه گاه ھايش ھستند ،تواب شده اند وبه تقليد ازشيوه ھای کثيف شکنجه گران ،دراين فضای مسموم رقابت
بورژوائی ،خانم سياه نامه نويس به اصطالح خاطرات زندان ويا بخوان افسانه برای خردساالن به خيال خام خود
به منظورمقاوم نشان دادن خود وخراب کردن ديگران درآستانه بورژوازی به خوش رقصی پرداخته بود
وخودراقھرمان زندان قالب ميکرد ،ھمچنان به خوش رقصی مشغول است ،با ھم نوائی با شکنجه گران مدعی شده است
که کسانيکه ازشکنجه گاه ھا بيرون آمده اند تنھا ٩نفر تواب نبودند ،که احتماأل براساس ھمان افسانه ای که برای
خردساالن سياه قلمی کرد ،خود ايشان يکی ازآن ٩نفر ھستند ،شايد ھم به خاطراينکه ايشان درسياه چالھا ،پا به پای
تواب ھا درخيمه شب بازی انتخابات رژيم خونخوار شرکت ميکرد ورأی ميداد خود را " انقالبی" و کسانی که
حاضربه رآی دادن نبودند ،از ديد ايشان بايد"تواب" می بودند ،بازھم ايشان تفصيری ندارند ،چون افتخار داشتند که
اکثر دوران زندانشان دربند توابھا وبريده ھا باشند ودربيرون زندان ھم ازتوابين دفاع کنند ،زياد دورنميرويم  ،شايد ھم
به دليل اينکه ايشان سخنگوی بازجويشان بودند واخباردروغ بازجو را برای يکی اززندانيان مقاوم که زيربازجويی و
شکنجه وحشيانه بود ) ،بطوری که به روی زانوھايش می خزيد ( ،منتقل ميکرد ،او از طرف بازجوی جانی به
زندانی مقاوم خبر ميدھد که برادرت مصاحبه کرده و قرار است مصاحبه اش از بلندگوی زندان پخش شود و بعد از
اينکه از مصاحبه برادرش خبری نميشود ،اظھار فضله ميفرمايند که خبر ندارد چرا مصاحبه پخش نشد.يعنی ايشان
نميدانستند که بازجو برای شکستن روحيه باالی زندانی زيرشکنجه يک چنين ماموريتی را به او داده است؟؟!!! و جالب
اينکه حرفھای بازجوھا برايش آن چنان معتبراست که می گويد" :نمی دانم چرا مصاحبه پخش نشده است" ،واقعأ اين
بی شرمی محض نيست که چنين افرادی با چنين سابقه مشکوک و کثيفی خارج اززندان خودرا قھرمان جا بزنند وبقيه
زندانيان مقاومی که درمقابل شکنجه گران سرفرود نياوردند ،تھمت توابی بزند.
کسانی که درشکنجه گاه ھای جانيان سرمايه بودند ،به خوبی ميدانند ،که به ھيچ عنوان يک زندانی سرموضعی را با
يک زندانی که زيرشکنجه وبازجوئی ھست قرارنميدھند ،به خاطراينکه زندانی سرموضعی چگونگی برخورد در
زيربازجويی و روحيه مقاومت به زندانی زيربازجويی و زير شکنجه ميدھد ،ازھمه مھمتريک زندانی سرموضعی به
ھيچ وجه گزارشگربازجو نمی شود ،وشکنجه گرھم طرف خود را بخوبی می شناسد .
برای ھمه زندانيان سرموضعی روشن ھست که شکنجه گران ،برای اينکه روحيه زندانيان ديگررا خراب کنند ،می
گويند فالنی بريده است وھمه اطالعاتش را داده است ،ويا فالنی مصاحبه کرده است و  ...به ھيچ وجه فريب اين حيله
ھا نمی خورند.
حال تواب کيست ؟
اين خانم  ،که افتخا ريک چنين "پرونده درخشانی" را دارند  ،يا کسانی که ازسياه چالھا بيرون آمدند وحاضربه ھيچ
نوع ھمکاری با جالدان نشدند تواب ھستند يا ايشان؟
البته دراين يادداشت نمی گنجد که اسناد بيشتری ازايشان ،برای نشان دادن اينکه چه کسی تواب است عنوان شود،ولی
بايد يادآوری کرد که ايشان وھمفکرانش که به ايران سفرمی کنند وخود را کمونيست ھم جا می زنند وبه زندانيان مقاوم
تھمت ھمکاررژيم را می زنند ،کورخوانده اند ،که بتوانند چنين خزعبالتی را به خورد کارگران وزحمتکشان بدھند ،به
جزء يک سری ازقماش خودشان يعنی روشنفکران خرده بورژوای چرتکه انداز.
بايد به اين کسانی که برای تاج افتخارازطرف بورژوازی ثانيه شماری می کنند ،گفت که دستگاه عريض وتحويل
وزارت اطالعات وشکنجه خونخواران حاکم نتوانسته است ،بی اعتمادی نسبت به بھترين فرزندان کارگران
وزحمتکشان دراذھان عمومی ايجاد کند ،چه رسد به شما روشنفکران خرده بورژوای بی مايه ای که برای دريافت تاج
افتخارمشغول خوش رقصی درآستان بورژوازی ھستيد.
کسانيکه دست به يک چنين شيوه ھای کثيف ومشمئزکننده ميزنند ،بدون شک نمی توانند ،دستان آلوده شان رابا تھمت
زدن به زندانيان سياسی مقاومی که ازچنگالھای خونين جانيان سرمايه جان بدربردند ،پنھان کنند.
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