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 ، تکرار يک خيانتمرز شکنی برای صلح ، بروز يک ماهيت 
 
 ه اصطالح بهايی ازو افراد و جناح " جمهوری اسالمی" بر تماسهای مخفيانه ميان رژيم يعاتی مبنی شاهای اخير هفتهدر

 به خارج از کشور که تاهمين ديروز اين تماسها ، عقبه نظام مقدس دربدنبال. رخد اپوزيسيون ، در فضای خارج از کشور می چ
مشغول ...   در دقيقه نود و "جمهوری اسالمی"ب نشينی  محتوم عقودن خطر تهاجم نظامی امريکا به ايران وتبليغ غير واقعی ب

 ، نه رژيم خطر تهاجم نظامی شايعه ضد انقالب بودهکه نه  امپرياليست نظام قانع گشته اند  توسط  مامورين ضدبود ، ظاهرا
 . خارج از کشور بسر آمده است  پاسداران سياسی  رژيم در تاريخ مصرف و نه دارد ذره ای امکان و ظرفيت عقب نشينیاساسا 

  
و شايدهم برای ديگر تاريخ ، يکبار به زباله دانی يشعقبه طبيع و شدن نظام مقدس پيش از سرازيرشايسته است کهبنابراين 

حيات "از دور باطل طرف ديگر و " موجوديتبحران " ازيکطرفبرای خروج   و راه حلی شده  حاصلآخرين بار فرجی 
 ٢ز پس مانده های جبهه فراموش شده بخشی ار ناهماهنگی  متشکل از ک!  بدنبال اين شايعات  !  گردد يافت  "خفيف خائنانه

با هدف شيرجه زدن " جبهه سازی"ه می افتند  و دوباره به صرافت نظام سلطنت مدفون ، براخرداد به اضافه بخشی از پايوران 
 خرداد ٢سفه  جبهه فلاگر با اين تفاوت که .  افتاده اند حاکم بر مرز پر گهر "  ضد امپرياليستیناسيوناليستی ـ" رژيم ميانهبه 

  پشت جبهه صلح هدفبود ، اينبار به جامعه مدنی جمهوری اسالمیباغ وحش از" ميزمسالمت آگذار" و "تغيير در رژيم" ظاهرا
   .  يعنی مدعيان همان جامعه مدنی استغ وحش در مقابل تهاجم دشمن خارجی يعنی صاحبان همان با دشمن داخلیحفاظت از

     
راه افتاده است که اگر امريکا به ميهن اسالمی  سابق رژيم ستمشاهی به تبعيت ازهمکار معمم خود در حاکميت وزير اطالعات

ترتيب استکبار جهانی  را با معضلی  قرار خواهد گرفت  و بدين" جمهوری اسالمی"کناردر !حمله کند با ارتش بيست ميليونيش 
با اين برآمديم  "پوزيسيون" ما  با اين شرايط  بغرنج چه خواهد شد و اگر از پسالخره تکيف با  جدی روبرو کرده است که

 آماده به جنگ چه کنيم ؟ " اپوزيسيون"
 

او که از زمان . تهرانی شرف دارد  ار و مهدی فتاپور و مهدی خانبابابا اينحال سگ داريوش همايون بر امثال فرخ نگهد
 و مثل ! )البته کمی دمکرات شده ( دهه سی تا همين االن حداقل خط عوض نکرده در "  سومکا"عضويتش در حزب فاشيستی 

 . است نداشته و کذا و کذا را هم   و چه چه مبارزه مسلحانه  و  و  ادعای سوسياليسم و انقالب ، زمانی نامبردگان باال
  

لق و انقالب  خدشمنان دشمنترين ری عملی با به همکاقالب براستی چقدر نفرت انگيزنند آنانی که روزی با ادعای خلق و ان
ننده  پايمال کمستبد و رژيمهای  يکی از سرکوبگرترين سر در ميانه  با ادعای  دمکراسی  و حقوق بشر ،روی آوردند ، زمانی

 از تبديل به پشت جبهه  يکیبا شعار صلح  و مخالفت با جنگ  می روند تا  و حاال نيز   فرو کردنداوليه ترين حقوق انسانی
 . جنگ طلب ترين  ديکتاتوريهای  تاريخ معاصر ايران گردند 

 
در " اپوزيسيون "و " پوزيسيون" ين سالهای سياه مثل پاندول مياندالالنی که طی تمامی اباهم نگاهی به درفشانی های دونفر از

 و بنيادگرايی از يکطرفآمريکای التينی  و راست ْآلمانی چپ  انرفت و آمد بوده اند بياندازيم تا اهميت بند بازی های رژيم مي
 . بيشتر روشن شود از طرف ديگر ، اسالمی  و خاخامهای ضد صهيونيست آمريکايی 

 
ايش بخشيده  و به لقديکتاتوری واليت فقيه را برعليه " جبهه دمکراسی" و" ٨١منشور"حسين باقرزاده طی مطلبی عطای 

  آيا  وقاحت اين تيره را مرزی هست ؟ :دقت کنيد . با همان ديکتاتوری اسبق  شده است " مرز شکنی"يکراست خواهان 
  

اری يبس. دهد ای انجام نمی افتهي ون جمهوری اسالمی در مقابله با خطر جنگ آار مؤثر و سازمانيسيمتأسفانه بخش اعظم اپوز" 
فراتر »  موضع اصولی «ك يستند و مخالفت آنان با جنگ از اتخاذ اسی هيك، گروهی و سيدئولوژير اختالفات ايچنان اس هم
گر صورت يد كياسی دموآرات به يروهای سيآردن ن كيس آه به هدف نزديش همبستگی پاريی مانند همايها تالش. رود نمی
ی در معرض طعن يها هانه مورد استقبال واقع شود به بجنبش ضد جنگك يجاد ين آه به عنوان آانالی برای ايرد به جای ايگ می

سهراب   ز، مانند آن چه آهيشود ن ن حرآت بلند میينداهای مشابهی آه خارج از ا. رديگ ب قرار میيو لعن و اتهام و تخر
ك ز پژوايفكران خود آنان نزمان و همهمران ي نام برد، حتا در م »  برای صلح ضرورت مرزشكنی « از  شي چند ماه پ مبشری
رفته برخوردار  شي و پ ونی آن از فرهنگی چنان قویيسيران در شكل اپوزياسی اي، جامعه سك آالميدر . اند كردهدا نيمناسبی پ

ت و برتری دادن به منافع يهای زمان را درك آند و با احساس مسئول ط اضطراری و بحرانی جامعه ضرورتي آه در شراستين
 ....... .  زديافع ملی جامعه برخ خود به دفاع از من  و مسلكی   بر منافع گروهی ملی

  
عبور از  در برابر صلح، آمادگی خود را برای  تيشناسی و احساس مسئول فهيتواند برای نشان دادن وظ  ون میيسي اپوز......... 
ت يآمت عناصری در درون حايتواند به تقو  ك سو میين امر از يا. نشان دهد) به گفته خانم بقراط(ی  جمهوری اسالمخط قرمز

. .....  شتری دارنديی آمادگی بيشنهادهاين پيرش چنيآنند و برای پذ ت میيانا در مورد خطر جنگ احساس مسئولينجامد آه احيب
 یمرزشكن «ك روند آشتی ملی و اتحاد به خاطر صلح و يبرای آمادگی شرآت در ون يسيی اپوزيصدا ن آار البته هميه ايشرط اول

 . ، استتي خود در حاآم اسیيسدشمن  ون، ويسي اپوزاسی خود دريبان سي رق با »
 تاکيدها از من است

  
، مگر  گرفتهقرار سياسی دشمن  جايگاه مربوطه در جوشکاربرایه تاريخی حاکميت سياسی در ايران از چ که البته معلوم نيست

 ! يابد طول سالهای اخير به دشمنی سياسی تغيير حاکميت در باسياسیايجاب می کند که نام الس زدن ضرورت مرزشکنی اينکه 
 

١ 



 
 :اعالم مواضعش  چنين می گويد  خانبابا تهرانی نيز در مصاحبه ای با تالش با اشاره به شجاعت  داريوش همايون در مهدی

 
متجاوز می جنگد ، يا انسانی که در اين موقعيت ، انسانی که اعالم می کند که اگر ارتش های خارجی به ايران حمله کنند ، با " 

 ، برای من صدها هزار بار با ارزش ه اگر جنگی رخ دهد موقتا در کنار جمهوری اسالمی قرار می گيرد می گويد کبا شجاعت
چرا که مشوقان ايرانی حمله نظامی به ايران برای . تراند از کسانی که در لباسهای گوناگون به خطر جنگ دامن می زنند

 ". ور و نابودی مردم تالش می کنند ويرانی کش
 تاکيدها از من است                                                                                                   

 
مردم االن ن و نابود کنندگاکشور ی آورد که  ويران کنندگان سوسياليست ديروز و ناسيوناليست امروز اصال بروی  نامبارکش نم

 گذشته . قرار است  نقش پشت جبهه آنرا آنهم از راه دور بازی کند تی النه کرده اند که دالل مربوطهحاکميدرنزديک به سه دهه 
جناح و آن جناح  ، اين همه سال بجای  الس زدن با اين ه اهل جنگ و خشونت بوديد که  درخدای ناکرداز همه اينها اگر شمايان 

   !برای روز مبادايتان هم خوب بود.  به قصد جنگ با اين رژيم پرتاب می کرديد ر در سال هم که شده تکه سنگی  نمادينيکبا
 

 شکه دوستيحالدر قبال افتخار شرکت در جنگ حق عليه باطل را داشته و بگفته خودش مه ديگری بنام  گودرز اقتداری کهجرثو
، در  ه استشد  ديشه پشت چراغ قرمز  نيگلوله کور مجاهد با ش نيزپدر همسر هديجنگ ن هنوز میيالمب انه فتحيموش دريدار

 : می نويسد سايت اکثريت
 

د که ما را يسم نبايهای نئوکانسروات ن نوچهيترس از ا. ر نشده استيت اما آن است که برای کاهش خطر جنگ هنوزهم ديواقع" 
 که وقتی د آموختيون بايوش هماياز شجاعت دار. بی تفاوت و منفعل سازدکند  د میيدر مقابل خطری که مملکت مان را تهد

ان با يکائيکند که مدعی است در صورت وقوع جنگ آمر ند دست دشمن را از آن سالح تهی میيب   می ن جدیيخطر جنگ را چن
 به صدای رسا به گوش دولت دي که باای است ام بزرگ و فرخندهين پيا. ان و گل و بوسه روبرو خواهند شديرانيآغوش باز ا

توانند  گران چه میيد از دويگ ن میي چنم اسالمیيون با آنهمه اختالف معرفتی با رژيوش هماي داربوش خوانده شود که اگر
ای کاش   .زی او را هدف قرار دهديست ستياليتواند به بهانه ی شوروی پرستی و امپر حداقل کسی نمی. انتظار داشته باشند

 " . ميديد  ران هم میيان مبارزه برای دموکراسی در ايگر مدعي را در دونيت هماشرافت و صداق
                                                    

 تاکيدها از من است                                                                                                   
 

با ضرورت انکشاف نيرويی در نقطه تعيين تکليف نهاِيی . عجيبی نيست اهيت اين کر نفرت انگيز اصال چيز مبروز چند باره
ر  همانگونه که  آرايش نيرويی در ميان اقشار و طبقات اجتماعی  دچا ،يیدر اين روند انکشاف نيرو.  حاکميت ارتجاعی است 

 .هم می ريزند و صف بنديهای جديدی جايگزين می گردد های قديمی  درسياسی نيز صف بنديصحنه تغيير وتحول می شود ، در
کانونهای مختلف قدرت سياسی چرخ می زنند  حول  پارازيت گونه خود همواره  بدليل ماهيت کهنيروهای بينابينی راستا در اين 

 . می شوند نيز دچار تحول شده و متناسب با خواستگاههای اجتماعی خود جذب کانونهای نوين قدرت 
 

 ٢جبهه "از سوی ديگر ، تجزيه " ب مخملیانقال"از سويی  و" جنبش اصالحات"  فضاحت بار سرمايه گذاری بر رویشکست
را  بدنبال داشته  و پارازيتهای  درون آنها " جبهه دمکراسی خواهی"و "  اتحاد جمهوريخواهان"، " جنبش رفراندوم"، " خرداد

در اين روند . خواهد کرد " جمهوری اسالمی" دو محور اياالت متحده  و رژيم در تقابل با انقالب  جذب را در تحليل نهايی و 
ايجاد خواهد کرد که  قديم تری از نيروهای درون صف بندی هایميان بخش بزرگک پاسيفيزم  گسترده ای را نيز درخود يکنار

 . خود روی خواهند آورد يکباره  سياست ، به کار و کسب قديمیبا رها کردن 
 

  با مرز شکنی  در مقابلهمرزبندی با رژيماتی  پررنگ کردن ضرورت حي
 

خشی از وظايف   ب تقابلاين. که ساکت بماند نمی تواند " جنبش سرنگونی" خيانتبار ، که  در تقابل با اين مرزشکنی است بديهی
رژيم يکی به اين نزدماهزينه   .است " جمهوری اسالمی"ه انقالبی و دمکراتيک  با رژيم  در مبارزبی چون و چرای اين جنبش

  . راآنچنان باال خواهيم بردکه پرداخت بهای آن بسادگی ميسرنباشد
 

   رسيدن،شنا  در اين دريای خون .   و صحرا صحرا  رنج و شکنج استونريز ، دريا دريا خون نظام خميان ما با تماميت اين 
اگر توانستيد  بشکنيد ، مرزهای ناداشته تان ! ننگ است و ننگ است  و ديگر هيچ . به ساحل عافيت را  در پی نخواهد داشت 

.  خواهيم کرد  مرزهايمان افزوده نيز بر ضخامتما .  بسا ميمون  و مبارک است  معضالت فردايمانبرای  حل و فصل!  را 
را  "  کالم مقدسمان"ز جايمان تکان نخواهيم خورد  و کوه ها  بجنبند ا.   را استوار ريم  و پاهايمانهم می فشادندانهايمان را بر

  .نوادگان  آرشيم  و سياوش را ساليانی است پس پشت نهاده ايم ، هرگز از خاطر نخواهيم برد که  ما  " عقوبتی جانکاه"اگر چه  
 

 پرچمهای  سرخ  م شد از پايين کشيدن بی وقفه آن و باال بردنما خسته نخواهي! دتان را بيرقهای  سفيبرافرازيد آی  دريوزگان ، 
.  را بر تارک خود نقش زده است " کالم مقدسمان"پرچمهای  سرخی که   .تاريخ ايستاده است مقاومتی  که اکنون بر فراز

مداوم گذار"در انتهای مسير صعب العبور ان فرزند انسرهايی  آرمان و  جمهوری اسالمیگونی قهرآميز تام  و تمام  رژيم سرن
  ."به قلمرو آزادی قلمرو ضرورت از
 

   ! سال بعد ٢٦،  ١٣٨٦ مهر   پنج ، بيژن نيابتی                                                             
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