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!چند کلمه حرف حساب   
ه حرف توحساب استگفتند ک  

 افسوس که ضد انقالب است 
 هادی خرسندی

  
سياستمداری ــ درقدرت ودراپوزيسيون ــ خالف عرف اجتماع سخنی بگويد، يا  اگردرجوامع دموکراتيک 

درزندگی خصوصی دست به عملی خالف اخالق حاکم بر جامعه بزند، با طوفانی ازاعتراض احزاب، مطبوعات 
ای طول نميکشد که خواسته وناخواسته به خطايش پی  وبيش ازيک هفته وياران خود روبروميشود

  صحنه سياست را ترک ميکندميبرد،اعتراف ميکند، عذرميخواهد، خداحافظی  ميکند و برای هميشه 
  !است رشد دموکراسی و اين بازی چقدرزيبا وسالم برای . اين بازی دموکراسی است 

ند، درفرهنگ اين جوامع ــ نهيچگاه اشتباه نميکران اپوزيسيون ان و رهبدرجوامع استبدادی، سياستمدار
  !!باعرض معذرت ــ اشتباه کارخراست 

ازقلدرومستبد که نميتوان انتظارعذرخواهی . کارنامه سياستمداران نشسته برصندلی قدرت روشن است
  !واستعفا داشت

  .اند» اپوزيسيون « مشگل اين جوامع نيروهای 
مه سازمان های سياسی از فدائيان خلق ــ اکثريت واقليت ــ مائوئيست ها،  شمسی ه١٣۵٧ انقالبدر

 وو آزادیکنفدراسيون چی ها گرفته تا حزب توده ايران، جبهه ملی ، سوسياليست ها، مجاهدين خلق، نهضت 
  «نهادند، همه فرياد » امام خمينی « بدون چون وچرا، بدون يک کلمه کم يا زياد ، گردن به رهبری .همه
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سگ « ه وشا» سفاک و جيره خوارامپرياليسم« يم سردادند ورژ» بختيارنوکربی اختيار« ،»مرگ برشاه
  . تاريخ انداختند دانرا درزباله» زنجيری امپرياليسم امريکا

  .را آوردند» فرشته« را بردند و» ديو« 
ی سرازيرخيابان ها ومردم، زن ومرد، دانشجو و کارمند دولت، تاريک فکروشبه روشنفکر، مذهبی والمذهب

شدند، دختران وزنان مينی پوش بدوبدو، چارقد بسرتوی صف متينگ مالها جازبازکردند، توده ای هابه 
مسجد رفتند، جبهه ای ها تسبيح بدست گرفتند، سوسياليست ها يواشکی عکس خليل ملکی را ازطاقچه اطاق 

و سنا که ازغربال ساواک برصندلی های  نماينده مجلس شورای ملی ٣٠/٢٠. درصندوقچه خانه قايم کردند
مجلس وسنا خزيده بودند؛ چون عروسک های کوکی پشت تريبون مجلس وسنا ازظلم وستم شاهی داد سخن 

  .سردادند
  .شهردارتهران ازمقامش استعفا داد وحاضرنشد بيش ازاين ظلم وستم شاهی را تحمل کند» شهرستانی« 

رق درنازونعمت  وتلويزيون تمرين اعتصاب کردند،  طبقه مرفه وغ، روزنامه نگاران، راديوکارمندان دولت
وپرشکوه زيبا ويالهایبه نيس ولندن فرارکردند ودرپس ازديگری  يکیاستثنا، بدون همگی
  .به وطن بازگردند و دوباره آقائی کنند» ارتش غيور« رانتظارنشستند تا پس ازکودتایخودد

  .قم شدندعلميه سقل برپاگون ، ازدانشکده افسری راهی حوزه همافران و نظاميان جوان بايکی دوستاره ف
  . پخش بودو، اصفهان وشيراز و، بوی نعلين وتسبيح درهوای تهرانبوی خون وکفن، بوی تزويروتقيه

بی » رفيق کيا« به پيروی ازتوده ای؛ بسازوبفروش و حمال جهل ونادانی، چون ساير رفقايش )  ؟(رفيقم 
  .را ازپاريس ميکشيد» ايران گاندی « صبرانه انتظار

« تعطيل شد، سه سالی را درزندان » پدرکيا« که برکرسی قدرت نشست و خوش رقصی های » گاندی« 
  !آب خنک نوشيد» گاندی

سرتاسرايران را فراگرفته بود، نه تنهاانعکاسی نيافت، هشدار بختيار از ديکتاتوری نعلين درامواج طوفانی که 
خواند، چپی ها دشنامش » انگليس  موجود،جاسوس اسناد« اورابرطبق» آيندگان«رمقاله ای درحسين مکی د

دادند، جبهه ملی ازخانه بيرونش کرد، دست راستی ها متهمش کردند که نقش بازی ميکند و باعث خروج 
  زدن استالس مشغول شاه ازکشورشده و درخفا با روحانيون 

چراکسی به کمک  :رشاهی درآن جو ترور فرياد سردادــ مهشيد امي! چه زن شجاعی ه  تنها يک زن ــ و(
  )بختيارنمی آيد؟

وآغاز اعدام ها و »  اسالم  نه يک کلمه بيشترونه يک کلمه کمتر«با شروع امامت امام خمينی و پياده شدن 
تعطيل روزنامه ها و پرشدن زندان ها، کم کم واقعيت ها جانشين هيستری ، شعارهای توخالی، ارزيابی های 

  .شد انمانسوزط وخغل
  اما چه سود؟

احزاب سياسی  » !رهبران «  ازی ، گروهند ميليون ايرانی باقبول خطر و هزينه سنگين کشوررا ترک کرد٣/٢
اززيرتيغ شميشر الجوردی و خلخالی نجات يافتند و عازم خارج شدند وبتدريج دوباره جوی ماههای قبل از 

رد، بااين تفاوت که اگرآنزمان شاه ورژيم پهلوی مورد غضب بود،  درغرب ميان ايرانيان جابازک۵٧بهمن ماه 
 ازگذشته )دادی کمترازانگشتان دستبجزتع( حال جمهوری اسالمی مورد غضب قرارگرفت وهمه ، آری همه 
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 ميليونی ٣/٢ اين توده  آنزمانگوئی. سخنی برزبان نياوردند،۵٧سياسی خود و نقش خويش دربهمن ماه 
  سرنداد» بختياربی اختيار« راهی خيابان هانشد، چارقد بسرنکرد، ريش بلند نکرد، فريادمقيم خارج ازکشور 

ی که نقش رهبری را برعهده داشتند ومردم را بخيابان ها کشيدند » !رهبران و روشنفکران  « وحال همه آن
اعتراف به بدون شکست خورده،» رهبران وروشنفکران « همان حال . و جاده انقالب را آب وجارو کردند 

پرچم رهبری را بردوش گرفته اند و ی نقش فاجعه آورخويش درانقالب، دوباره ، بدون بررساشتباهات خويش
  .فاجعه ديگری را درسردارندقصد 

  ؟چرا چنين شد
، مقاالت نويسندگان و روزنامه ست يکبارنشريات سازمان های سياسیکافی ا.پاسخ به اين پرسش ساده است 

 سال پيش برگرديد و گفته ها، بحث ها، دادوجدل ها، راه ٢٨ان مرورکنيد، کافی است به زم نگاران را درآن
، منجمله شخص شما آنروزها هيزم بيار انقالب کنيد که همهپيمائی های خودتان را بياد بياوريد تا قبول 

  !يد ادرماه ديدههم به چشم خوده روحانی امام را چهرگويا اسالمی بوديد واگر اشتباه نکنم 
 هستيم، ست که ما ناتوان ازاعتراف به خطامسئله فقط اين نيست، مسئله اين ا.ی هستيم  فراموشکارماملت

، سنگ اول بنای ه قبول اشتباه واعتراف به اشتباه ونميدانيم کان آوردن اشتباهات خودرا نداريمشهامت برزب
  !جامعه دموکراتيک است

، دروغ مصلحت آميز، تا درهرشرايطی گليم  تقيه:ما داردشايد اين بالی خانمانسوز ريشه درمذهب شيعه 
  .خودرا نجات دهيم

! احزاب سياسی، بااين اختالف کوچک» رهبران مادام العمر« توده ساده و همه مقصربودند، دراين تراژدی
  .راه می افتدش دنبالارد و چشم بسته د» رهبر« چشم به دهان که توده ساده 

  !»  بخدا قسم من ازروز اول مخالف بودم«: ميدانم االن خواهيد گفت 
 واقعيت های آنزمان را لخت وعور، همانگونه که بود واتفاق افتادزيرگوشتان باصدای ضروری ميدانمپس 

 تا شايد نقش خودرا درآنروزها )!  چون ميترسم گوشتان باگذشت زمان کمی سنگين شده باشد(بلند تکرارکنم 
کار، کارانگليسی ها « د که نيساخته کشورگل وبلبل را تکرار نکدارد وبازاين جمله استان.بياد بياوريد

  »وامريکائی ها بود
زرد نميکند ازکدام حزب شروع کنم، سگ شروع ميکنم، فرقی » نامه مردم« ازحزب توده و نشريه 

  !برادرشغاله 
خارج ازخط حزب رفت؛ بايد سراغ آقايان نويسندگان و شعرای بايد سراغ ساير نشريات  واحزاب ديگر هم 

های شرعی اعتراض ميکردند و معتقد بودندکه سران رژيم پهلوی » دادگاه« توده هم رفت که به وجود 
» نشريه حقوق بشر«احتياج به محاکمه ندارندو همه بدون استثنا بايد تيرباران شوند وسالها بعد در فرنگ  در

  .کردندميازبشرو حقوقش قلم فرسائی 
 ازشعرای غيرتوده ای هم رفت و ها، سراغ بسياری» ائی و جالل سرفرازرسياوش کس« بايد درکنار

  !ودم خروس را بيرون کشيد.سرکشيد» بهارآزادی« درصفحات آيندگان و کيهان واطالعات  دوران 
و نه همه شماره های آن   (»مردم « های روزنامهتذکر اين نکته ضروری است که با انتشار گوشه هائی از

به پای  »حزب توده ايران « به هيچوجه قصدکشيدن  ). يسته متاسفانه دردسترس من نب، ک انقالپس از
 دفترچهمن ازانتشاراين انگيزه ، !ی برتن من بزرگ وگشاداست » مدعی العموم«  ندارم، قبای  راميزمحاکمه
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» يکا کار، کار انگليس وامر«  که  استنکتهفقط وفقط زدودن گردفراموشی ازذهن شما وروشن کردن اين 
درانقالب هم مدرس بودم وهم ..... «* هما ناطق ،آشی بود که خودمان پختيم وبقول بانوی فرزانه! نبود
بداکه شورچنان ورم داشت که اندوخته ها و دانسته ها رابه زباله دانی ريختم ودرهمرنگی باجهل ! محقق

» قاشق قاشق« دق هدايت اکنون آن را گه زدم وبه قول صا: اديبانه تربگويم . جماعت به خيابانها سرازيرشدم
طالب آملی « گرچه قرنها پيش ازاين . گوشه ای خزيده ام تاچه پيش آيد. می خورم وپشيمان ازخيانت به ايران

  :گفته بود» 
  »گفتارکج.قصدکج. راهبرکج. پای ما کج

مانه صمي، برخاستموبياري اش، آرشيومرا غنی ساخت» نامه مردم« که با آرشيو ازیزمهدی خرا
 !تشکرميکنم

  
 ١٣٨۵ايرج هاشمی زاده، اطريش زمستان 

  
  :دونکته ضروری

  ازمن است[ ] نوشته های درون گيومه ) ١
  .اقتباس شده است» مردم «  آمده ، عيناازنامهحروف سياهمابين حروف با » مردم «  آنچه به نقل ازنامه )٢

  )٢٠٠٣ فوريه ٢۶، ٩۴۴شماره ( هما ناطق درنامه ای به کيهان *
 
 
 
  
  

 
  !» پدرکيا« 

  نورالدين کيانوری دبيراول کميته مرکزی حزب توده ايران ، نوه شيخ فضل اهللا نوری 
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  :بسيارمهمی فاش ساختند دانشجويان پيروخط امام ديشب طی انتشار سند 
   دمقدم مراغه ای برای امريکا جاسوسی ميکر

  ٨١٣۵ ماه  آذر١٨، شنبه ١١٢ردم شماره م  
 

سن نزيه با توطئه ضد انقالبی اخيردرتبريزارتباط ح  
!پنهان شده بود» آزادی « مقدم مراغه ای جاسوس امريکا که  زير پرچم   

 سرکوب ضد انقالب درتبريز پيروزی بزرگ انقالب است 
 حزب جمهوری خلق مسلمان درکدام جبهه قراردارد؟

      آيات عظام خواستار انحالل حزب جمهوری خلق مسلمان شدند 
  ١٣۵٨ آذر ماه ١٩ ، دوشنبه ١١٣دم ، شماره مر
  

  بازار شهر تبريز برای تاکيد برخواست انحالل حزب خلق مسلما ن، دوروز تعطيل است 
باهمکاری آشکار حزب ايران با حزب جمهوری خلق مسلمان دروقايع تبريز موقع آن رسيده است که بدين 

  ه قرار دارد ؟حزب ايران درکدام جبه: سئوال نيز پاسخ داده شود که 
      حزب ايران مبلغ ومروج افکار شاپور بختيار

  سخنان حجت االسالم موسوی خوئينی / هرکه درمبارزه با امريکا تفرقه بيافکند، جاسوس امريکاست 
  ٨١٣۵ ماه  آذر٢۵شنبه يک، ١١٨ردم شماره م
  

  :براساس اسنادی که درسفارت سابق امريکا درتهران بدست آمد
  م جاسوس امريکا بود عباس اميرانتظا

  سخنگوی دولت بازرگان وسفيرسابق ايران درسوئد دستگيرشد
  ١٣۵٨ آذر ٢٩، پنج شنبه ١٢٢مردم شماره 

  
  چرا جاسوس امريکا معاون نخست وزيرشد ؟

فاش ساخت واثبات کرد که  »دانشجويان مسلمان پيرو خط امام « کشف اسنادی درجاسوس خانه امريکا توسط 
نبوده ، » سيا « گمنام برای » منبع « جاسوس امريکا بوده است ولی اين آقای اميرانتظام يک عباس اميرانتظام 

الب وسپس سفير ايران بلکه مقام منبعی دردولت داشته ، معاون نخست وزير ونيز سخنگوی دولت موقت انق
  ٨١٣۵ ماه  دی١، شنبه ١٢٣ردم شماره م.. کانديناوی بوده درکشورهای اس

  
  

www.iran-archive.com 



 

  

- 6 -

  .رانتظام ازآن دفاع ميکندنظامی که امي
عباس اميرانتظام ، سخنگو ومعاون دولت موقت ؛ هم اکنون بعنوان خيانت به انقالب ايران دربنداست، انتظام 

قرارداشت ، تنها اين وظيفه را بعهده نداشت که اخبارواطالعات را » سيا« که درخدمت سازمان جهنمی 
ه مهمتری راهم برعهده داشت ، باتمام نيروميکوشيدآن نظامی او وظيف. دراختيارجاسوس خانه امريکا بگذارد 

که آنما بی . را جانشين نظام فروريخته آريامهری کند، که منافع امپرياليسم امريکا رادرايران تامين کند
اظهارنظری کرده باشيم ، برخی ازنظريات انتظام را بعنوان نمونه ازسخنان او که درمصاحبه های رسمی 

 به آسانی دريابد که انتظام هتا خوانند.. . . . ی دولت موقت بيان کرده است استخراج کرده ايم بعنوان سخنگو
  ازکدام مواضع دفاع ميکرد

  اميرانتظام درمقام سخنگوی دولت موقت گفت
   عضو سفارت امريکا و چهل مشاورنظامی درايران هستند که ماخودمان خواستيم که بمانند٩٠٠) ١
  رآينده نزديک سوتفاهم ها ازبين برود و دولت امريکا هم سفيرش را انتخاب ومعرفی کندمااميدواريم که د) ٢
اميدواريم آنچه را فعال برروابط ايران وامريکا تاثيرگذارده ، ازبين برود وروابط دوکشوربه حال عادی ) ٣

  بازگردد
  ل وقايع نشان بدهيمتاوقتی دستگاه اطالعاتی ما بکارنيفتد، نمی توانيم عکس العمل فوری درقبا) ۴
، بتواند کارها مجددا به راه بيفتدمتاسفانه اکثرروسای شرکتها ازايران فرارکرده اند و دولت برای آنکه ) ۵

  خواسته است ک اين افراد به کشوربرگردند
  ، تاوقتی لغو نشده؛ به قوت خود باقی استنين گذشته درمورد حزب توده ايرانقوا) ۶

 مردم ، شماره ١٢۴ ، يک شنبه ٢ دی ماه١٣۵٨
 

خودش دفاع کرده است » خط« آقای بازرگان با دفاع ازاميرانتظام از  
بعمل آورده ودرآن ازاميرانتظام ) شماره سوم دی ماه ( » بامداد« مصاحبه ای که آقای بازرگان با روزنامه 

ی ميتوان بدفاع ازکسی دفاع نموده ، درنظراول ميتواند شگفتی برانگيزد، شگفتی ازاينکه چگونه درشرايط کنون
تماس » سيا« برخاست که طبق اسناد مکشوفه ازالنه جاسوسی امريکا درمقام معاونت نخست وزير باماموران 

های محرمانه داشته ، برای تسهيل اين تماس ها بعنوان سفيرايران درسوئد منتقل شده وقرار بوده است که 
مجددا بسود » بهبود مناسبات امريکا را باايران « ه اوراه اودرراس سفارت ايران درواشنگتن بگمارند تا بوسيل

  .امپرياليسم تجاوزکار و غارتگريانکی هموارسازند 
ولی دقت بيشتری به سخنانی که آقای بازرگان دراين مصاحبه ايراد داشته ، اين شگفتی را برطرف ميکند، 

خطی « ، خودش دفاع کرده است» خط« م ازتظازيرا اين سخنان نشان ميدهد که آقای بازرگان بادفاع ازاميران
چون وابسته بوده ايم ناچاربايد وابسته « که معتقد است » خطی « ، پرياليسم امريکا را دشمن نميداندکه ام» 

که احکام دادگاههای انقالبی » خطی « . که ازتعميق انقالب بسود مستضعفين بيم دارد » خطی « . » بمانيم 
 ماه ٨که بمدت نزديک به » خطی « .ميخواند» انتقام جوئی « کيها را ساواو تعقيب» آبروريزی « را 

  .معروف شد » گام بگام« باسماجت انقالب ضد امپرياليستی وخلقی ايران را ترمز کرد و بخط 
صادق ) بورژوازی ليبرال سازشکاراست » خط« که همان ( خودش » خط گام بگام « آقای بازرگان نسبت به 

به ناگهان پيدانشده ، ريشه ومبنای ديرينه دارد وبراين نظراستوار » خط « اين. رسخت است و درپيشبردآن س
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روی » مشروطيت بدون شاه « يک . برقرارکرد » مطلوب « است که ميتوان بکمک امريکا درايران رژيمی 
ی ليبرال که همان خط بورژواز» خطر گام بگام « قضاوت مردم ايران درست است ، ............ کارآورد

  سازشگار است خارج  ازخط امام و برضد خط امام است و با منافع و مصالح انقالب ايران مغايرت دارد
   مردم ، شماره ١٢۶ ، سه شنبه ۴ دی ماه ١٣۵٨

 
  رابطه نهضت آزادی با سفارت امريکا فاش شد    

 آزادی برای حفظ منافع دانشجويان پيرو خط امام ديشب طی يک افشاگری بسيارمهم ازفعاليت های نهضت
  :امريکا درايران پرده برداشتند 

  )نينردرشت صفحه اول( اميرانتظام به عنوان عضو کميته مرکزی نهضت آزادی با سفارت امريکا رابطه داشت
  مردم شماره ١٢٧، چهارشنبه ۵ دی ماه ١٣۵٨

  
  مدافع امريکا » سازمان انقالبی« گروهک مائوئيستی 

  نها را جلو سفارت امريکا ميبرد تاعليه شوروی شعاردهندسازمان انقالبی افغا
  ١٣۵٨ ديماه ١٠، دوشنبه ١٣١مردم شماره 

  
  !روزی که بختيارجانشين شاه شد

  !ال ازآغاز خيانت تاريخی بختيارميگذردو اوهمچنان باکمک حزبش درايران عليه انقالب فعاليت ميکندسيک
يادکردن ازاين روزنه بخاطر . ا ازامريکا و شاه دريافت کرد ديماه سال گذشته، بختيار فرمان خيانت خودر١۶

اثبات خيانت تاريخی يکی ازسرسپردگان امپرياليسم امريکاست ــ که برهمگان آشکاراست ــ بل بخاطر يادآوری 
  .ازخطی است که با بختيار عليه انقالب ايران متولد شد وهنوزهم به حيات خائنانه خود ادامه ميدهد

طرح ويژه « سرانجام شاپوربختياررهبرحزب ايران وعضو رهبری جبهه ملی ماموراجرای ....... ............
زيرنام دکترمصدق پنهان شد و ازمجلس بختيار سالوسانه، . قالب ايران شد امپرياليستها برای خفه کردن ان» 

  فرمايشی شاه رای تمايل گرفت
او . دقيقا اعالم داشت که هدف او حفظ نظام سلطنت است بختيار دراولين مصاحبه مطبوعاتی خود .............

طبق قانون . اعليحضرت موافقت کردندکه سلطنت بکنند . شاهنشاه به مسافرت ميروند وبعد برميگردند« گفت 
  ) دی ١۶کيهان ( » اساسی دولت بايد حکومت کند 

يحضرت می ناميد، درپاسخ سئوالی توده ها، شاه خائن را اعل» مرگ برشاه « بختيارخائن که دراوج شعارهای 
  )همانجا ( « اميدوارم سوتفاهمات را بين شاه وملت حل کنيم « که رژيم سلطنتی باقی می ماند يانه، گفت 

 هزار ايرانی وسحرگاههای بی پايان اعدام ٧٠ سال غارت وجنايت وکشتار ٢۵، » مرغ طوفان « برای 
ازهمين روبود که وقتی . بين شاه وملت معنی ميداد» سوتفاهم « وشکنجه گاههای قرون وسطائی، تنها 

  !» اميدوارم . بله « گفت » آيا سلطنت درايران باقی ميماند « ازاوپرسيده شد
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درواقع بختيارفقط اميدوارنبود، اوماموريت نجات سلطنت ورژيم وابسته امريکاراداشت ودرست بخاطرهمين 
 را پس »می ، آنهم به مدت طوالنی نيستم افق حکومت نظامن به هيچ وجه مو« ماموربود که حرف ماه قبلش 
  » حکومت نظامی را به تدريج لغوميکنم « يکه قدرت گفت رگرفت وبعدازتکيه زدن برا

رژيم سلطنتی درايران به قوت خود باقی خواهد « بختيارکه درهمان روزاول روی کارآمدنش تصريح ميکرد 
رگزحکومت نظامی را لغونکردوبه کشتارتوده های ميليونی ادامه ه» ماند، اما اعليحضرت به سفرخواهند رفت

  .داد
بختياراين نوکرسرسپرده امريکا که ستاد ارتشش را ژنرال هويزر امريکائی اداره ميکرد، درهمان آغاز 

ا، حزب توده ايران مخالفت خودرا باحزب توده ايران نشان داد ومانند همه همپالکی هايش درساواک ودرباروسي
او همينکه وعده آزادی احزاب رادادبافعاليت مجدد حزب ما مخالفت کرد وگفت . خواند » وابسته به خارج « را
:  

غيرقانونی نيستند ميتوانند  شروع به فعاليت نمايند ودستجات ممنوع نيز ميتوانند ه کليه احزاب که ک« 
 دی ١۶کيهان ( » ين درآيند درصورتی که وابستگی به خارج نداشته باشدند، پس ازرسيدگی درزمره ساير

١٣۵٧(  
  همانروز اعالم کرد که دولت بختيار غيرقانونی است امام .  چهره ريائی بختيارهيچکس را فريب نداد

بختيارتظاهرات ميليونی عليه » سلطنت « تيار را نخوردند ازهمان روز آغازتوده های خلق فريب بخ............
  .را به زباله دانی تاريخ افکندند» مرغ توفان « ج توفانی خود او آغازشد وسرانجام توده ها دراموا

بختيارتاآخرين لحظات دوام رژيم به کشتارمردم ادامه داد ووقتی ارتش مسلح مردم طوماررژيم را درهم 
  .درنورديد ، ازايران گريخت

م دوستان وهمفکران درايران ه.................. فراراين دشمن کينه توزانقالب ايران پايان کاراو نبود 
درحزب او که سالها رهبرش بود يعنی حزب ايران متشکل شده اند وازطريق تبليغ وترويج ........بختيار

  .افکاربختيار وپخش نوارهای سخنرانی اودرپاريس ياريش ميرسانند 
به ضد انقالب ، ارگانهای انقالب وبويژه شورای انقالب بايد برای زدن ضربه کاری ......................... 

  فعاليت دارند ، خنثی وافشا نمايد » ملی « فعاليت هواداران بختياررا که عمدتا درحزب ايران وبانقاب 
  ١٣۵٨ ديماه ١۶، يک شنبه ١٣۶مردم شماره

  
  افشاگری های دانشجويان مسلمان پيرو خط امام ديشب ادامه يافت 

. ازايران خارج ميکرداميرانتظام بدستورامريکا وسايل سری نظامی امريکا را  
  مردم ، شماره ١۴۶ ، يک شنبه ٣٠ دی ماه ١٣۵٨

 
:طبق سندی که ديشب توسط دانشجويان پيرو خط امام افشا شد   

، دانشجويان همچنين درپی افشای بامداد ، تهران مصور، اميد ايران وتهران تايمز زيرنظر امريکا کارميکردند
يربامداد، عليرضا نوری زاده، سردبير اميد ايران ، پرويز عرقان سردب» رهبانی « اسنادی روشن ساختند که 
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و عليرضا فرهمند ازکارکنان سابق کيهان باجاسوسان امريکايی » تهران تايمز« ومرتضی جعفری ، گردانندگان 
  .ارتباط نزديک وهمکاری داشته اند

 مردم ، شماره ١۴٩ ، چهار شنبه ٣ بهمن ماه ١٣۵٨
 

:وسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام فاش شدطبق اسناد جديدی که ت  
.احمد مدنی ازطريق ثابت پور، شهردار آبادان ، با جاسوسان امريکا رابطه داشت   

نی است يمدنی خيلی ضد روحانيت و ضد فلسط  
.مدنی به سختی ضد کمونيست بود  

  مردم ، شمار١۵٠ ، پنح شنبه ۴ بهمن ماه ١٣۵٨
 

هی پايگاه دارد ضدانقالب هنوزدررسانه های گرو  
استبداد عبا « ، دشمنان » فاشيسم آخوندی « ، مخالفان »دموکراسی« مدافعان » آزادی « سرنخ سينه چاکان 

  !درجيب گل وگشاد عموسام پيداشد» حزب توده ايران « ودشمنان » ونعلين 
تهران « و» ان مصورتهر« ،»اميدايران « ،»دادبام« دانشجويان مسلمان پيروخط امام باافشای اسناد رابطه 

نگاهی به . . . .  باجاسوس خانه امريکا درتهران ، اين واقعيت را بااسناد غيرقابل انکارتائيد کردند » تايمز
) ١آنها ازجيب عمو سام بيرون آمده ، بارديگردوواقعيت را ثابت ميکند » آزاديخواهی « نشرياتی که دم خروس 

  :ه حزب توده ايران  حمله ب) ٢. ليراليسم، نقاب امپرياليسم 
« عمال سابقه دار رژيم شاه مخلوع وقتی انقالب دژهای رژيم را فروريخت، لباس » واال « و »  صفی پور« 

« برای امپرياليسم بود به سراغ » اميد های ايران « که يکی از» صفی پور« . خواهی به تن کردند  »آزادی 
ن اعتصاب مطبوعات ، همه زور خودرازد که اعتصاب نوری زاده درزما. رفت » دکترعليرضا نوری زاده 

مرغ طوفان « شاور مطبوعاتی رابشکندو بعد هم درجلسه ديدارنويسندگان مطبوعات با بختيار، نوری زاده که م
، کوشيد آنهاراباارباب آشتی دهد اما بازهم موفق نشد، نوری زاده به يکی ازروزنامه های عصررخنه کرد بود» 

نقالب بعنوان خبرنگار همين روزنامه بخانه امام و دادگاههای انقالب که آن موقع درمدرسه و بعدازپيروزی ا
اکنون که ارتباط اوبا امريکا روشن شده ، بايد اين مساله هم تحقيق شود که درآن .( علوی تشکيل ميشد راه يافت

اميد ايران دربست پايگاه  . .  ) . . . .موقع نوری زاده چه و ظيفه ای رادرارتباط با امريکائيها داشته است
عبداهللا واال هم . . . . .  ازخيانت تبرئه ميگرديد » دادگاه مجله « بختياربود ، عکس او روی جلد چاپ ميشد ودر

ن و فحش نامه عليه کشورهای سوسياليستی تراول يعنی تعريف نامه ازشاه خائسراغ مسعود بهنود اجرا کننده تي
« يکی ديگرازسنگرهای امپرياليسم روزنامه . . . . . ک هويدا واميرطاهری رفت وحزب توده ايران ويارنزدي

  بود که به شيوه ای ديگر به مبارزه باانقالب ادامه ميداد» بامداد
  ١٣۵٨ بهمن ماه ۶ ، شنبه ١۵١مردم ، شمار 

  
  سئوال ازآقايان ليبرال 

د، بودن» پشيمان « ژينسکی می رفتند، ازانقالب فراميخواندند، به مالقات بر» اعتدال « آقايانی که امام را به 
ديگری می دانند، » ننگ « می دانستندونمايشهای مقابل النه جاسوسی را » ننگ« کاردادگاههای انقالب را
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.. . . .  بهتراست به جای سفسطه وجنجال ، صاف وساده بگويند که ازپيشروی انقالب خلقی خوششان نمی آيد
وربختيار ازميان شما برنخاست؟ مگرآقای سنجانی ازميان شما نبود که کارش مگرشاهپ: مردم می پرسند 

دعوت کرد وسپس صالح خودرا مدتی درادامه همکاری » اعتدال « تاسفربه پاريس رسيد، که امام را به 
دردستگاه شما بودند، آنچنان ماجراجوی سياسی » کيابيا« ظاهری ديد؟ مگرکسانی مانند مقدم مراغه ای که 

ب درنيامدند؟ مگرخودمهندس مهدی بازرگان ، بالفاصله پس ازانقالب بارها نکوشيد، ولو درلفافه ، ازآ
رهبرانقالب ايران رادرنظرمردم کوچک کند و رسما نگفت که سه سه بارنه بار ازانقالبی که شده است ، 

ننگ « البی را مايه  نرفت ؟ مگر او محاکمات انق امامپشيمان است ؟ مگراو بمالقات برژينسکی بی اطالع
  نخواند؟ مگراميرانتظام ازميان آقايان برنخاست؟ » ورسوائی 

  )مزدور امريکائی اعدام بايد گردد : زير اين مقاله تصويری است ازيک چوبه دار و درکنارش ( 
 مردم شماره ١٧٢، چهارشنبه ١ اسفند ماه ١٣۵٨:

  
  زايران گريخت؟بختيارچگونه ا:  سئوال ازمقامات مسئول جمهوری ايران 

 ماه ۵ طی ،، چاپ بلژيک، درمقابل اين پرسش کهاحبه ای بامجله هفتگی اوانمانصشاهپوربختيارخائن طی م
. . . درايران وهنگامی تصميم گرفتم ايران را ترک کنم« : اول انقالب ايران درکجا پنهان شده بود، گفته است 

  »مهرآباد به پاريس آمدمبايک پرواز عادی توسط يک خط هوائی بزرگ ازفرودگاه 
اين مزدور جنايتکارو خائن ، : پرسش ما وتمام مردم ايران ا زمقامات مسئول جمهوری اسالمی ايران آنستکه 

 ماه پس ازانقالب ايران ، توسط چه کسانی و چگونه پنهان شده بود و باالخره توسط چه کسانی و چگونه ۵در
  ازمرزفرودگاه مهرآباد ايران گريخت ؟ 

تظار پاسخ فوری ومقنع هستيم دران  
 مردم شماره ٢٠٣، يک شنبه ١٧ فروردين ماه ١٣۵٩

  
   ». . . .!شوخی نيست « درستون 

  نشئه يا خمار؟
را نميدهيد که بازهم درکتاب جمعه به حزب توده » شاعرجاودانه « جواب احمد خان شاملو: رفيقی پرسيد 

  ايران دشنام داده است ؟
   يد ديد جناب ايشان وقتی اين فحش را ميداده اند ، نشئه بوده اند يا خمار؟اول با: ظريفی جواب داد 

  ١٣۵٩ ارديبهشت ماه ١٧ ، چهارشنبه ٢٢٨مردم ، شماره  
  

   » . . .!شوخی نيست « درستون 
  لقب جديد بختيار

وزيرمنقل نخست « . » نوکربی اختيار« . » مرغ طوفان « راديو مسکو به شاپوربختيارکه تاکنون القابی چون 
  !جسد سياسی . را داشت لقب بجای جديدی داده است . . . وغيره » 
  

www.iran-archive.com 



 

  

- 11 -

  علت پرروئی ضد انقالب 
  اميدوارم دادگاه عدل اسالمی وزرائی را که« : فرخ روپارسا وزير چندين و چند ساله هويدا دردادگاه گفت 

ه است ، مرا نيز  ، بخشيدجزو مهره های حساس مملکتی و همچنين ازمهره های حساس حزب رستاخيز بودند
  »شامل عفو بنمايد

 ــ متوجه شديد چرا ضد انقالب پرروشده؟ 
  مردم شماره ٢٣١، يک شنبه ٢١ ارديبهشت ماه ١٣۵٩

  
  : »...! شوخی نيست « درستون 

  ) نشريه احمد شاملو  ( ! کتاب جمعه ويژه 
  )جرايد( آيت اهللا خلخالی سرپرست اداره مبارزه بامواد مخدرشد 

عليه آيت اهللا خلخالی منتشرشود » کتاب جمعه ويژه « منتظر باشيد ــ   
  مردم ، ٢٣۵، پنج شنبه ٢۵ ارديبهشت ماه ١٣۵٩

  
  های انقالب را بشناسيد وسرکوب کنيد» د کتربقائی « 

 . مردم ، ٢٣۶، شنبه ٢٧ ارديبهشت ماه ١٣۵٩
 

يروهابرای سرکوب ستون پنجم امپرياليسم و فراهم ساختن زمينه اتحاد ن  
های انقالب را بشناسيد وسرکوب کنيد» دکتربقائی «   

 مردم شماره ٢٣۶، شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٣۵٩
 

  ئه ضدانقالب ايران را فاش ميکندطبختيارخائن تو
 ماه است که ١۶، که پس ازآوارگی توسط مردم انقالبی ايران، » مرغ طوفان« شاهپوربختيار، معروف به 

گريخته امپرياليسم امريکا، فعاالنه عليه انقالب ايران توطئه ميکند، پس همراه باديگرعمال ازمجازات 
درمصاحبه ای ) که حضوروی درعراق برای اولين بارتوسط حزب توده ايران افشاشد( ازبازگشت خودازبغداد 

  مطالب مهمی را طرح کرده است» پاری ماچ« با نشريه فرانسوی 
 مردم شماره ٢۴٠، چهارشنبه ٣١ ارديبهشت ١٣۵٩

 
 درجلسه علنی مجلس شورای ملی 

.باطل شد » سيا« اعتبارنامه خسروقشقائی بعلت عضويت در  
اگر . اينجا نبايد مثل زمان رژيم سابق مقررات خشک بمورد اجرا گذارده شود « حجت االسالم خلخالی گفت ... . 

 ساواکی است ، بايد بعدازتصويب اعتبارنامه ای مسلم شد که صاحب اعتبارنامه جاسوس امريکا است يا
.» اعتبارنامه آن شخص باطل شود   
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و تو طئه عليه جمهوری ) سيا( اعتبارنامه خسرو صولت قشقائی بعلت عضويت اودرسازمان جاسوسی امريکا 
.اسالمی ايران باطل شد   

  مردم ، شماره ٢۵٣ ، يکشنبه١٨ خرداد ماه ١٣۵٩
  

  : »...! شوخی نيست « 
ن تربچه پوک و نام دهان پرک  

« ميدانيد چيست ؟ . يکی ا زگروهکهای  ضدانقالبی و مائوئيستی طی اعالميه ای نام خودرا اعالم کرده است 
  !» جنبش انقالبی سازماندهی کارگران خلقهای ايران 

 مردم ، شماره ٢۶۶ ، سه شنبه ٣ تير ماه ١٣۵٩
 

درسراشيب انفراد وشکست » قاسملو و همفکران «   
، که امپرياليسم امريکا طبقه حاکمه مينالند» اليست نبودنضد امپري«  بهمان ميزان از»قاسملو و همفکران « 

  !ورژيم بعث عراق
  مردم ، شماره ٢۶٨ ، پنج شنبه ۵ تير ماه ١٣۵٩

   
: ». . . .!شوخی نيست «   

!ضدانقالبيون کمياب   
را می شناسيد؟هادی خرسندی   

. هستند ــ ايشان درانگستان سردبيريک نشريه  ضدانقالبی  
  را می شناسيد ؟ زهره يحيوی

.ــ ايشان درصدای امريکا عليه انقالب ايران گوينده هستند   
 ــ برای چه ياد اين دو افتاده ايم ؟ مگر ضدانقالبی کم است ؟

ــ البته کم نيست ، ولی ضد انقالبی که درکشورنباشد و نامش هنوز جزو کارمندان وزارت ارشاد ملی باشد ، مثل 
ونفر، کم است داين   

 . مردم ، شماره ٢٧٠ ، دو شنبه ٩ تير ماه ١٣۵٩
 

به دفترحزب توده ايران درمهاباد» گروه قاسملو« حمله ضد انقالبيون فاشيست   
ازهمه مردم کردستان ميخواهيم که چهره » قاسلمو وشرکا« ما ضمن محکوم کردن اين عمل فاشيستی . . . . 

  وقاطعانه به مقابله بااين اوباشان برخيزندواقعی اين سالوسان را تشخيص داده 
  ١٣۵٩ تير ماه ١٢ ، پنج شنبه ٢٧٣مردم ، شماره  
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، درعرصه تئوری وعمل » حزب رنجبران « گروهک مائوئيست ــ ضدانقالبی   
.مائوئيسم ، متحد امپرياليسم   

متحدين انقالب ايران است، دوستدارامپرياليسم امريکا ودشمن وابستهمدافع سرمايه داری » حزب رنجبران «   
  مردم ، شماره ٢٧٩ ، پنج شنبه ١٩ تير ماه ١٣۵٩

 
». . . .! شوخی نيست «   

!تعطيل   
 درمانگاه ها وبيمارستانهائی که وزارت بهداری  بهمعالجه ی  ماه مهلت داده شد برا ۶به کليه اشخاص معتاد 

  ) تير١۴ بامدادـ( اجعه کنند تعيين ميکند، مر
  !!!ه تعطيل شد ـــ کتاب جمعم

 مردم ، شماره ٢٨١، يک شنبه ٢٢ تيرماه ١٣۵٩
 

. . . اسناد همکاری خسرو قشقائی با ساواک وسيا ، شاه وعلم   
اين اسناد که توسط مخبرکميسيون تحقيق به خبرنگاران داده شد ازميان اسناد ساواک والنه جاسوسی امريکا 

  رماه  تي٢٣، دو شنبه ٢٨٢مردم ، شماره بدست آمده است 
  

  !انقالب کوتاه کنيم ازدست بقائی جاسوس و بقائی های امروز را 
 مرداد شرکت فعال داشته ودرکودتای ٢٨، جاسوس سيا که درکودتای خائنانه دکتربقائی کرمانی. . . .  

 رهائی او مستقيما.ه پس ازمدت کوتاهی آزاد شد اخيرنيزبارهبران اصلی آن رابطه نزديک داشته است ، متاسفان
انقالب ايران اگراين دست هارا قطع نکند و . به امپرياليسم امريکا درزمينه سازی توطئه ها ياری ميرساند 

 ، مسلما با توطئه های بزرگ تری  خويش نرسانددرخورجاسوسان جنايتکاری چون بقائی ها را به مجازات 
  .مواجه خواهد شد

  ٩١٣۵ مرداد ۶ ، دوشنبه ٢٩۴مردم،   
 

  قالبی بختيار واويسیراديو های ضدان
مالقات قاسلمو با بختيار، اوباشان قاسلمو به دفترحزب توده : سگ زرد وشغال درخدمت يک هدف شيطانی 

  ايران در مهاباد حمله کردند
 مردم ، ٣٠۵ ، دوشنبه ٢٠ مرداد ماه ١٣۵٩:

  
  

  ، اسارت انقالب استآزادی بقائی ها
ای کشف شبکه های توطئه امپرياليسم امريکا مورد بازجوئی  بقائی جنايتکاربايد دستگيرو محاکمه گردد و بر

  قرارگيرد
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  عوامل کودتا درصدا وسيمای جمهوری اسالمی ايران به چه کاری مشغول بودند؟
 مردم، ٣٢١ ، يک شنبه ٩ شهريور ١٣۵٩

 
  و ، مدافع دزدان ، اوباشان و مز دوران بعثگروه قاسمل

 مردم ، ٣٢٣ ، سه شنبه ١١ شهريور ١٣۵٩
 

  !پليس انگستان ــ محافظ ضد انقالب شاهنشاهی 
. داشتند نفرازضدانقالبيون فراری رژيم شاهنشاهی درلندن تظاهرات علنی ١۵٠٠، حدود ١٣۵٩ مرداد ١٩روز

دوهزار پليس انگليسی ازضدانقالبيون . بعضی ازکشورهای اروپائی آمده بودندو اين عده ازسراسر انگستان
  .محافظت ميکردند

دفاع ازانقالب وجمهوری اسالمی ايران » جرم«  که دانشجويان مبارزايرانی را بهنگستان؛اآری،پليس 
  !مضروب ميسازدوبزندان می افکند، محافظ ضدانقالب شاهنشاهی است 

  .ازنوع امپرياليستی است » حقوق بشر« ، و»آزادی« ، »دموکراسی« اين فقط نمونه ای از
» ابرقدرتها « ائی است، که برخيها بدنبال اتحاد باآن برضد کذ» جهان دوم« اين پليس يکی ازکشورهای 

  !هستند
  روزنامه مردم عکسی هم  ازتظاهرات درکنارخبرچاپ کرده است 

  ١٣۵٩ شهريورماه١٣ يکشنبه٣٢۵ه مردم شمار
  
  ] بازرگان مهدینشريه نهضت آزادیميزان  [ چه ميزان درخط انقالب ايران است ؟»  ميزان روزنامه«

  مردم ، ٣٢٨ ، سه شنبه ١٨ شهريور ١٣۵٩
 

 ما پيروان خط برژينسکی را بهرلباس که درآيند، افشا خواهيم کرد 
   روزنامه ميزان و نهضت آزادیمقاله ای  برعليه

  مردم ، ٣٣١ ، شنبه ٢٢ شهريور ١٣۵٩
 

، باپای لنگ به دنبال مارکسيسمچريک ها  
   دهن کجی ميکنند واين عادت دوران کودکی استچريک های اکثريت با حزب توده ايران مبارزه نميکنند،

  ١٣۵٩ شهريور ٢۶ شنبه  چهار ،٣۵٣ مردم ،
 
 

 قابل توجه امام جمعه تهران ووزيرارشاد اسالمی 
  مجانا دربين نمازگزاران توزيع ميشود» پيام جمعه « ورق پاره ای ضد انقالبی بنام 

 پاره ای راکه امتيازهم ندارد و گرداننده آن يکی ورق» اسالم « زير نام » رنجبر« ائی کمائوئيست های امري
  ازرهبران چماقدران است ، درسطح وسيع منتشروبطورمجانی توزيع ميکنند
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اسالم به تفرقه افکنی بسود « ما جدا ازمقامات مسئول ميخواهيم که انتشاراين ورق پاره ضدانقالبی ، که زيرنام 
  .امريکا مشغول است ، جلوگيری کنند

 مردم شماره ۴٠١، اول ديماه ١٣۵٩
 

  درحاشيه مجلس
  فعاليت ضدانقالبی گروهک پيکار

ه ديروز تاکيد کردکه عوامل گروهک ضدانقالبی عطا مهاجرانی ، يکی ازنمايندگان مجلس درجلس
  خودرادرصفوف آوارگان جنگ جازده اند و زيرنام آنها تظاهرات راه می اندازندپيکار

  ه به نقش مخرب گروهک های مائوئيستی را بيش ازپيش مطرح ميکنداين گفته نماينده مجلس ، لزوم توج
  ١٣۵٩، اول ديماه ۴٠١مردم شماره 

  
  . . .!شوخی نيست 

   فريدون تنکابنی              اندرشناخت ليبرال واحوال وی 
ازوضع ن، ازانقالب سرخورده و پشيمان، وتاجری است با ترازوی ناميزا» شيره ساز« ، بروزن وليبرال

  زگارآزرده وپريشانرو
گزاصفهانش . رنگرزی است که حنايش رنگی ندارد، بازهرلحظه تخم نيرنگی کارد ودام فريبی به ميان آرد

  قطاب يزدش به دورازحالوتمخل سالمت و 
کوع و سجود، بهرسود، لجوج وعنود، وسرمايه ر، هرشب درسياست را، هرروز درقيام وقعود، وعبادت را

  .هردم درعروج و صعود
ازبهرآزادی گريان و ناالن و ازانقالب بيمناک و . برتعارف افزايد وازمبلغ کاهد . بی برابری خواهد رادری راب

  .برای آزادی اشک تمساح ريزد وباانقالبيون جسوروگستاخ ، نه شاخ به شاخ ، بل موذيانه ستيزد. هراسان 
  .مرادسوارشودوبرسرخلق هوارگرددازوحدت خلق بيزار است و پراکندگی ودشمنی را خواستار، تابازبرخر

  .هردم تفرقه اندازد، ونردحيله ونيرنگ بازد وتخم عداوت وکينه کارد، شايد آب رفته به جوی بازآرد
  :بيت 

  آن که شيران را کند روبه خصال   ليبرال است ، ليبرال است ، ليبرال
القا « خاليق نوازد وطريق را همه وقت وهمه جا سراغ کند وآن را چماق کند وبرفرق » ونيزمخطرکم« 

  .هموارسازد» ايدئولوژی 
* * *  

، جانوری است اهريمن خصال که نينديشد جزبه جمع مال وگردآوردن اموال ، ازهرممر حرام و بورژوا ليبرال
  .با سرمايه دار وابسته دريک جوال وفی الواقع سگ زردی است برادرشغال. وغيرحالل

  )همراه قافله،اما بادزد شريک ( تدار فرنگ وآمريک، درظاهرموجودی است قشنگ وشيک، ودوس
  .جزازآزادی سخن نراند، وبرای آزادی يقه دراند، وپستان به تنورچسباند، واشک حسرت ازمژه چکاند

  .ليک ازکاله دوزی، پف نم زدن داند، وخودکامگی را آزادی خواند
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دشمن دهقان وکارگرو . آزادی خويشمرادش ازآزادی، . سودوسرمايه اش بيش، وازبهرآن همواره درتشويش
  .مسلمانی اش به تسبيح وريش، نه به بهبود حال خلق پريش. پيشه ور، وازحکومت مستضعفان آزرده وپکر

» آزادی« انقالب خلق / زادی غارت خوش استبهرمن آ/ بازخواهم بازافزون ترشود/ پولم ازپارواگرباالرود
  کش است

: گويمش/ »سيا« گرکه ازدررفت آن آقا/ ارالزم شود خون ميکنمباری، / مکروافسون ميکنم هرزمان صد
  !ازپنجره جانم بيا

اگرچنين )  بل ان شا اهللا(رده، ازحلقومش برآرد، که معاذاهللا بو آنچه فروترسد که انقالب شمشيرعدالت بتردارد، 
  .شود، بيدرنگ جان سپارد

  .پول است نه جان است که آسان بتوان داد: مصرع 
گاه . شدن صنايع دررنج وعذاب، وگاه به خاطربستن مدارس ممتازان درعتاب وخطابگاه ازملی 

  .فغانش برآيد منع معامله ارزانحصارتجارت خارج، رنج اوفزايد، و گاه از
  .زعبرت نيارد، وشکست انقالب را آرزوداردالغرض، هرچه کند وسنگ حادثه برسرش بارد، با

دانشجوی مسلمان جز ره عناد نپويد،  با.  خورده وناکامتشکس البته  ، دشمن خط امام،»عموسام« همچون
  .نام کميته برزبان نياردوچشم ديدن پاسدارندارد. وجزدشنامش نگويد
  .دام نهد، وآن گاه که ناکام شود، چون اسپند برآتش جهد، وناله وفريادسردهد چون صدام، صد

  زشته داد ملت ما بهرانقالب؟ خواهیبس ک/  ؟پنداشتی که مردم بيدارخرکنی/ ای ليبرال، ناله وفريادسرکنی
/ مستکبری وخواهی کسب ثمرکنی؟ / مستصعفان به عرصه پيکاربوده اند/ روی نعش شهيدان گذرکنی؟

/ مردم به ليبرال مجالی نميدهند!/ بايد که پنبه را توزگوشت به درکنی/ لولوببردآن ممه را، خوب گوش کن
/ کروتوطئه صدباراگرکنینگ ومرني/  ترا خوار ومفتضح بارميکنند صد/ ريه سردهی وناله سرکنی هرچند گ

/ فراری اند» بزرگی « مردان ليبرال / ياران، تونيز به که خيال سفرکنی/ ول برفتند سوی غربباجيب پرزپ
 !بايد توهم بجنبی وفکرددرکنی

  ١٣۵٩ ديماه ١٨، پنجشنبه ۴١۴مردم شماره 
 

اری عليه انقالب می پذيردساواکيها را برای همک» باند قاسملو«   
 مردم شماره ۴١۵، شنبه ٢٠ ديماه ١٣۵٩

 
را » بازگشايی دانشگاهها« توطئه ضدانقالب، مائوئيستهاو ليبرال ها عليه انقالب، به بهانه 

.خنثی کنيم  
هرگروهی که بيشترموردحمله بودواين اشخاص منحرف، بيشترباوحمله ميکردند، برای ملت : امام خمينی
.مفيدتراست  

 مردم شماره ۴١٨، سه شنبه ٢٣ ديماه ١٣۵٩
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  :قابل توجه وزارت ارشاد اسالمی
  ضدانقالب ورق پاره ديگری منتشرکرد

راکه امتيازهم » پيام جمعه « ورق پاره ای بنام » اسالم« که زيرنام » رنجبر« مائوئيست های امريکائی 
زده اند که » احزاب « بدون امتيازديگری بنام ندارد، مجانا درتهران توزيع ميکنند، دست به انتشارورق پاره 

مابارديگرازوزارت ارشاد اسالمی وديگرمقامات کشورميخواهيم که . . . . . اين يکی هم مجانا توزيع ميشود
ب مانع انتشاراين ورق پاره ضدانقالبی شوند واجازه ندهند ورق پاره ای که برخالف قانون وعليه مصالح انقال

  .د به انجام وظيفه ضدانقالبی خود ادامه دهدوشان منتشرميوجمهوری اسالمی اير
 مردم، شماره ۴٢٠، پنجشنبه ٢۵ ديماه ١٣۵٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.iran-archive.com 



 

  

- 18 -

  
  
 هشدار »مزدوران امريکائی« حمله امريکا و خطراز  »نامه مردم « در ، بدون استثناهرروز، حزب  توده [

، نمونه های شند با مقابله نظامی هآماد که خواستمی ا مصردولت و نيروی های شبه نظامی رژيم ازو د ميدا
امپرياليسم  « زيرهيستری مصنوعی حزب توده را نشان ميدهد  که درپشت آن ايجاد جوتنفرو نفرت از

  ] ی نهفته بود شوروبدامن و سودادن رژيم »  غربدرکلامريکا وجهانخوار
  

  اعالميه کميته مرکزی حزب توده ايران 
ان اشغال سفارت امريکا، مرکزتوطئه عليه انقالب ايران را تاييد ومذاکرات هيات نمايندگی دولت حزب توده اير

  ١٣۵٨ آبان ١٣. موقت با برژينسکی، يکی ازتوطئه گران اصلی برضد انقالب ايران را محکوم ميکند
  ١٣۵٨  مهرماه٢٩شنبه يک، ٧١مردم شماره

  
  شغال شدسفارت امريکا، مرکزتوطئه عليه انقالب ايران، ا

  :دانشجويان مسلمان پيروامام خمينی
  رابطه باامريکارا ميخواهيم چه کنيم؟

  تااسترداد شاه خائن، اشغال سفارت ادامه دارد
  ١٣۵٨  آبان ماه١۴شنبه دو، ٨۴مردم شماره

  
  سياوش کسرائی                 !   امريکا!  امريکا

ندگی را که  ز/ وارونه کيمياگری تو/ ی قرنگ بردگبازاربزر/ وفرودگاه خشم جهانيان/ باشگاه فرومايگانی
  :تفاله ميوه های آدمی آويختست/ بردرختان سترک/ درجنگل عظيم صنعتت/ وعشق را روسپی ميکند /خاکستر

  .سفيد وسرخ/ سياه وزرد
آن وبه بهای / که باروت به دنيا ميدهد/ تاجرهماره مستی تو/ قارچ های اتمی/ ازکشتزارهای علمت چه ميرويد؟

  .گالب ميگيرد/ 
  .پيرامون را ميپائی/ پی درپی/ که بايگانه چشم آزدرپيشانی / غول هزاردستی

  .که پاميگيرد/ سرود سرخ سحرگاه است/ نه، غم آوای شبانه نيست/ گروهچنداچندوگروه / ميآيند!/ بشنو
برای / دستمالیب بل، قا/ پارچه ای ميماند،/ ودردستت تنها/ يکايک ازپرچم تو می گريزند/ گانترستا/ نگاه کن

  .برق افکندن به کفش کهنه سرمايه 
  چه، آفتاب برميآيد/ که ستارگان ميگريزند/ آری، نگاه کن

  ١٣۵٨ آبان ١۴تهران، دوشنبه 
 ١٣۵٨  آبان ماه١۶شنبه چهار، ٨۶مردم شماره
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 سفارت امريکا ، مرکز توطئه عليه انقالب ايران ، اشغال شد
رابطه با امريکا را ميخواهيم چه کنيم ؟ : ام خمينی دانشجويان مسلمان پيرو ام  

 مردم ايران فرياد ميزنند مرگ برامريکا و آقای بازرگان بابرژينسکی مالقات ميکند
 جوان سرخ موی امريکائی تصويروپيام امام را پاره کرد

.اين شاه امريکائی، درپيش پای ملت اعدام بايد گردد  
:ران اعالميه کميته مرکزی حزب توده اي  

  دارد  امريکا بايد شاه مخلوع را به دولت ايران مسترد
حزب توده ايرا ن اشغال سفارت امريکا، مرکز توطئه عليه انقالب ايران را تائيد و مذاکرات هيات نمايندگی 

.دولت موقت با برژينسکی ، يکی ازتوطئه گران اصلی برضد انقالب را محکوم مکيند   
  مردم شماره ٨۴، دوشنبه ١۴ آبان ماه ١٣۵٨

  
  ۵٩ ارديبهشت  جالل سرفرازآوردگاه            

  ماه درگيسوان تيره فروبرد/ دستی به روشنی/باالبلند برآمد
خون / خلقی خروش برداشت)/ پروازميکنند/ روباديارما/ انبوه کرکسان/ هنگام کزکرانه دوری/ ( بربامها
  !ريکامرگ برآم!/ يانکی بمير:/ و ــ رود سرود خون درسرود

  وباسرود رفت به آوردگاه/ ديدم چگونه دست پدرراپسرگرفت/ آماج هرگلوله پرچم خونين سينه ها،/ درمقدم پگاه
/ تاچشم کارميکرد:/ ازقلب توده ها/ شاعرنگاه کرد/ بی باوران به خواب فرورفتند/ خاموش ايستادند/ دلواپسان

  درمعبرنگاه       / تاريک روشنان شقايق بود
  ٩١٣۵  ارديبهشت ماه٢١٧شنبه چهار ، ٩۶همردم شمار

 
!کاالی امريکائی نخريم   

مامصرف کاالهای امريکائی را برخود تحريم کنيم ، توليد داخلی خودراارج دهيم وکاالی د فردفر
باقطع ريشه تسلط امپرياليسم بسرکردگی امپرياليسم امريکا ازميهن ما سرانجام . امريکارابرسرش بکوبيم 

هم پايان خواهديافت و باتامين استقالل و آزادی کامل ايران، به رفاه وعدالت اجتماعی دوران محروميت 
.نيزخواهيم رسيد   

  مردم شماره ٩٨، چهار شنبه ٣٠آبان ماه ١٣۵٨
 

:گزارشی ازشبهای ضد امپرياليستی درمقابل النه جاسوسی امريکا   
. . .دررزمگاه شبانه خلق   

  ی درکنارجاسوسخانه امريکا به خواب ميروند صدهانفرهرشب با الی الی ضدامريکائ
  ٨١٣۵ ماه آذر۶شنبهسه ، ١٠٣ردم شماره م
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   :»مردم«  نامه تيتردرشت صفحه اول

   خواست ملت ايران برای استرداد شاه ، منطقی است :پراودا 
 مردم شماره ١١٠، پنج شنبه ١۵ آذر ماه ١٣۵٨

  
برای حمايت  امام خمينی شخصيتی استثنائی است ؛ :جياپ ؛ وزيردفاع جمهوری سوسياليستی ويتنام 

  ازانقالب ايران ميتوانيد به کشور شوروی متکی باشيد که درصورت نياز، به شما کمک خواهد کرد 
 مردم شماره ١١۴، سه شنبه ٢٠ آذر ماه ١٣۵٨

  
  هم امپرياليست اند وهم متحد امپرياليسم امريکا پرياليسم های اروپای غربی وژاپن،ام

  ١٣۵٨ آذرماه ٢٨، چهار شنبه ١٢١ شمارهمردم
 

توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط « بمناسبت پنجاهمين روز تسخير جاسوسخانه امريکا 
» امام   

 دانشجوی خط امام برتو درود ، برتوسالم 
 ددوره اخيرانقالب ايران ، بانام وچهره مبارزين راستينی که النه جاسوسی امريکا را فتح کردند ، پيون

  ١٣۵٨ دی ماه ٣ شنبه دو ، ۵١٢مردم ، شماره گسستنی يافته است نا
  

  وانان ودانشجويان دمکرات ايران جسازمان « اعالميه 
  همه باهم عليه امپرياليسم امريکا وعمال داخلی آن 

کارامريکا بارديگر بمنظورضربه زدن به انقالب بزرگ مردم ما به توطئه تازه ای دست زده نامپرياليسم جناي
 وبا ايجاد بلوا وآشوب بوسيله عده ای اوباش و چماق بدست درشهر قم درصدد ايجاد تفرقه ودودستگی است

  .درميان مردم ، تضعيف وهنک حرمت ازرهبری انقالب برآمده است 
مابارديگر اعالم ميداريم که پيروی ازخط قاطع امام خمينی رهبرآشتی ناپذيرانقالب شکوه مند ما شرط پيروزی 

مابارديگرهموطنان عزير را به هشياری . يسم خونخوارامريکا ، دشمن اصلی همه خلقهای جهان است برامپريال
انقالبی و اتحاد عليه امپرياليسم امريکا، ضد انقالب وسازشکاران رنگارنگ حاميان نفوذ امپرياليسم درايران 

طلبيم که درراهپيمائی فردا جوانان مترقی وضد امپرياليست می  وفرا می خوانيم وازهمه اعضا و هواداران
 که بدعوت دانشجويان مسلمان پيروخط امام و جامعه مدرسين حوزه علميه قم عليه ١٣۵٨ ديماه ١۵صبح شنبه 

  دشمنان سوگند خورده انقالب انجام ميگيرد شرکت کنند 
  زنده باد خط ضد امپرياليستی وقاطع امام خمينی 

   ١٠/١٣۵٨ /١۴سازمان جوانان ودانشجويان دمکرات ايران  
  ١٣۵٨ ديماه ١۶، يک شنبه ١٣۶مردم شماره

کيومرث زرشناس ، دبيراول سازمان جوانان ودانشجويان دمکرات ايران و عضو کميته مرکزی حزب توده [ 
 ] روانش شاد باد  درزندان اوين به حلق آويزان شد١٣۶٧ايران درتابستان 
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  بختيار، تک خال جديد امپرياليسم امريکا 
 مردم ، شمار١۶۴ ، دو شنبه ٢٢ بهمن ماه ١٣۵٨

  
  امپرياليسم امريکا،

  امپرياليسم امريکاست 
  ١٣۵٨ اسفندماه ۴، شنبه ١٧۴ه مردم شمار

  
:بارديگرآژيرميدهيم   

 امپرياليسم امريکا درکمين انقالب ايران
  ممکن است توطئه های خطرناک تری هنوزدرپيش باشد

 مردم شماره ١٨٠، شنبه ١١ اسفند ماه ١٣۵٨
 

رای مقابله با تجاوزنظامی امپرياليسم امريکا ب  
 تمام خلق بايد ازنظرنظامی مجهزشود

  مردم شماره ١٨۵و ١٨۶، پنج شنبه ١۶ و ١٨اسفند ماه   شماره ٢۴٠، چهارشنبه ٣١ ارديبهشت ١٣۵٩و١٣۵٨
  

  برای مجلس شورای ملی ، مردم به چه کسانی رای می دهند؟ 
  کائی نباشد، نماينده ملت نيست نماينده مجلس شورای ملی، اگرضدامري

  ١٣۵٨ اسفندماه ٢١، سه شنبه ١٨٩ه مردم شمار
 

  .جدی است . فوری است . باقی است . خطرامريکا 
  .تمام خلق بايد ازنظرنظامی مجهزشود. برای مقابله با تجاوز نظامی امپرياليسم امريکا 

.سپاه پاسداران بايد تقويت شود  
  مردم ، شماره ٢٣٠، شنبه ٢٠ ارديبهشت١٣۵٩ وشماره های  ٢٣٣،٢٣۴، ٢۴٣

  
: خرداد مردم يکپارچه و مصمم شعار ميدادند١۵درسالروز قيام خونين   

 مرگ برامريکا، دشمن اصلی ما 
 درود برخمينی ، سالم برشهيدان   مردم ، شماره ٢۵٢ ، شنبه ١٧ خرداد ماه ١٣۵٩

 
. پرياليسم امريکا را محکوم کردندمونيستهای امريکائی درکنارهواداران حزب توده ايران ، امک  

 امپرياليسم امريکا خودرا برای اقدامات تجاوزکارانه تازه عليه ايران آماده ميکند
 ضرورت دفاع از انقالب حکم ميکند که هرچه زودترعوامل امپرياليسم امريکا درايران سرکوب شوند 

 مردم ، شماره ٢۶١ ، چهار شنبه ٢٨ خرداد ماه ١٣۵٩
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ـ امپرياليسم امريکا ــ را فراموش نکنيم دشمن اصلی ـ  
 چرا مطبوعات ، امپرياليسم امريکا را بفراموشی سپرده اند؟

  مردم ، شماره ٢۶۶ ، سه شنبه ٣ تير ماه ١٣۵٩
 

 براساس اسناد بدست آمده ، ميسيونرهای مذهبی ازجمله مراکز جاسوسی امپرياليسم امريکا 
:درايران بودند  

. فسران ارتش ، نيروی هوائی و ادارات دولتی تماس وهمکاری داشتند يسيونرها باگروهی ازام  
به فعاليت های ) انديشه ( چندی پيش يک مرکز جاسوسی اسرائيل درتهران که تحت پوشش فرهنگی ــ تربيتی 

؛ ه ازاين مرکزجاسوسی بدست آمداساس اسنادی کبر. ، کشف شدوسی عليه انقالب ايران مشغول بودجاس
» نس سرويس جناينتلي« و » موساد« ، » سيا« سی مذهبی درايران برای سازمانهای جاسوميسيونرهای 

 جاسوسی می کردند 
 مردم، ٣١٩ ، پنج شنبه ۶ شهريور ١٣۵٩

  
  توطئه امريکا ــ بکمک ليبرال ها ــ عليه انقالب ، درهمان آغاز انقالب فاش ميشود

 مردم ، ٣٣١ ، شنبه ٢٢ شهريور ١٣۵٩
  

  ی ــ امريکا ـــ  مهمترين ويژگی خط امام شناخت دشمن اصل
اززيرضربه خارج کنند، امام خمينی تاکيد  ضد انقالب ميکوشند دشمن اصلی راهربارکه نيروهای رنگارنگ

  »ف جهان است عامريکا دشمن شماره يک مردم محروم ومستض« : ميکند 
  ١٣۵٩ شهريورماه ٢۶ چهار شنبه٣٣۵ه مردم شمار

 
ل سه جزيره ايران درخليج فارس خطريست جدی وفوری طرح امريکا برای اشغا  

:برای ايجاد جنگ داخلی درايران » سيا« نقشه : سپاه پاسداران اصفهان فاش کرد   
تمام تخم های يک جنگ داخلی درايران کاشته شده است : مان سيا زرئيس سا  

سامی خلبانان ايرانی را سازمان سيا نقشه وعکسهای هوائی فرودگاه ها و پايگاه های هوائی ايران وا
 دراختياردارد 

 مردم شماره ۴٠٣،چهارشنبه سوم ديماه ١٣۵٩
 

 خطرامريکا  جدی، فوری وباقی است 
درايجاد جبهه بايد همگان را درمقابل تالشهای خائنانه ضد انقالب وخرابکاری وتحريک ليبرالها و مائوئيستها 

، به اتحاد دعوت کرد داخلی  
 مردم شماره ۴٠۵، شنبه ۶ ديماه ١٣۵٩

! هشدار! هشدار  
 امريکا درآستانه اجرای توطئه هفتم است 
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، امريکا هيچ غلطی نميتواند بکند دراين صورت. ام خمينی متحد شويم زيرپرچم ام! مردم قهرمان ايران   
 مردم شماره ۴٠٩، پنج شنبه ١١ ديماه ١٣۵٩

  
  امپرياليسم آمريکا پشت دروازه های ميهن انقالبی ماست

نه های گروهی امريکا با تبليغات بيسابقه ای افکارعمومی امريکا را برای مداخله نظامی درايران آماده رسا* 
  ميکنند

نيروهای نظامی امريکا، که درشرايط جغرافيائی مشابه خليج فارس تمرين ميکنند، بسرعت آماده انجام * 
  عمليات ميشوند

   ......... امريکا هيچ غلطی نميتواند بکندبااتحاد همه نيروهای خلق، زيررهبری امام خمينی،* 
  ١٣۵٩ ديماه٢١، يکشنبه ۴١۶مردم، شماره  نيست» مردم«هنوزدراختيارنامه » مردم « دفترنامه 

 
:تيتربزرگ صفحه اول  

  !امپرياليسم امريکا هنوزبه روی کارآمدن ليبرال ها درايران اميدواراست 
امپرياليسم امريکا را مردم انقالبی وآگاه ما شناخته اند وآماده » مسخ انقالب و سرکوب انقالب« تاکتيک دوگانه 

  ومت متحد خود هردوتاکتيک اهريمنی امپرياليسم امريکا را با شکست روبروسازندااندکه بامق
 مردم شماره ۴١٩، چهارشنبه ٢۴ ديماه ١٣۵٩ 

 
:دوسال بعدازفرارطاغوت  

 هنوزبعدازشاه نوبت امريکااست 
 مردم، شماره ۴٢٠، پنجشنبه ٢۵ ديماه ١٣۵٩

 
برای مقابله با توطئه های امپرياليسم امريکا، تشکيل جبهه ضدامپرياليست باکشورهای عضو 

.است زجبهه پايداری ازخواستهای مبرم رو  
 امريکا به نيروهای واکنش سريع درمصرو اسرائيل آماده باش داد

گوکردفتسرنگونی جمهوری اسالمی ايران گکيسنجردرقاهره بااويسی درباره   
 مردم شماره ۴٢٢، يکشنبه ٢٨ ديماه
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 افشين شکنجه گرمعروف ساواک درتظاهرات ضد امريکائی ، شعارضد شوروی ميداد
 مردم شماره ٨٢، شنبه ١٢ آبان ماه ١٣۵٨

 
 سال ازشهادت تختی می ١٢ : تختی پهلوانی که درقلب توده ها جای جاودان خودرا بازيافته است

  . فاش نشده است قتل او گذرد و هنوزراز
 روزنامه های تهران نوشتند ١٣٣۶ ديماه سال ١٧روز . ساواک سرانجام راه شهادت تختی را يافت . . . . . .  

روزنامه های . جسد جهان پهلوان را دريک هتل يافته بودند .  خبرظاهرا درست بود »تختی خودکشی کرد« ، 
اما توده هائی که .  باترياک وقرص خواب آور پرداختند ختیتگوسفندی رژيم با سروصدا به تبليغ خودکشی 

بعدازپخش خبر خودکشی اوخودرا به پزشک قانونی رسانده بودند ، دهان به دهان ازپزشک قانونی نقل کردند 
ساعتی بعد عليرغم جنجال بلندگوهای . که جای ضربه درپشت گردن او وچند جای بدنش ديده شده است 

  » تختی را ساواک کشت « :  به همه ميگفتند تبليغاتی رژيم ، همه
  ١٣۵٨  ماه دی١٧شنبه دو ، ١٣٧ردم شماره م
  

!ليست ساواکيها را منتشرکنيد   
  اين خواست کليه عالقمندان به سرنوشت انقالب ماست 

  ٨١٣۵  ماه آبان٢٨ شنبه دو،٩۶ردم شماره م  
  

 برای ساواکی ها اردوگاه کاراجباری بسازيد 
   مردم شماره ١٨۵و ١٨۶، پنج شنبه ١۶ و ١٨اسفند ماه ١٣۵٨

  ]اين شعار وتقاضا تقريبا دراکثر شماره های مردم ديده ميشود[
  

!ماهشدارميدهيم   
 نقشه های ضد انقالب

 آتش زدن خرمنها وکشتزارها، ايجاد اغتشاش درشهرها، ايجاد اغتشاش درمناطق اقليت های ملی 
بااينکارضد انقالب ميخواهد.  زدن کشتزارها و خرمنهااست درروستاها عمده ترين بخش اين اقدامات آتش  

 ــ دهقانان را خانه خراب کند وازانقالب روگردان سازد
 ــ دشواريهای دولت جمهوری اسالمی را تشديد کند

  ــ کشوررا دچارمضيقه خواربارسازد
 مردم ، شماره ٢۴١،  پنجشنبه ١ خرداد ١٣۵٩
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  آنکه فرصت توطئه يابدضد انقالب را سرکوب کنيد ، قبل از
يکی ازاتباع اسرائيل درنامه ای که به شورای انقالب اسالمی ارسال داشته واين نامه درروزنامه جمهوری « 

  : خرداد منتشرشده ، فاش ميکند که اسالمی مورخ اول
  »برحسب دستورا ت مستقيم کارتر، برای سرنگونی رژيم آيت اهللا خمينی نقشه ای تهيه شده است 

نقشه کارترو !!! » يکی ازاتباع اسرائيل « !. هميشه ازشاهکارهای حزب توده بود» اسناد«ردن اين نوع روک [
  :دنباله مقاله را بخوانيم  ]! ؟» يک ساواکی فعال« يا !اسرائيل را روميکند

ناموفق وارد عمل شد ولی درنيمه راه » نجات جان گروگانها« چنانکه گواه آن بوديم ، اين نقشه زير عنوان « 
  .ماند

  ! )چه شماره ، چه تاريخی ( چاپ بيروت» الشعب « روزنامه 
درآستانه تجاوز امريکا ، مالقاتی پنهانی ميان نماينده ويژه « : روزنامه الشعب چاپ بيروت می نويسد . . . . 

تند ، کاخ سفيد و شاه سابق صورت گرفت که نمايندگان فرماندهی نظامی مصرواسرائيل نيز درآن شرکت داش
دراين مالقات اقدامات مربوط به هماهنگی ميان نيروهای انتظامی و گروههای مخالف رژيم انقالبی ايران 

  . . . . .بررسی شد 
ساواکی فعال . که مجاهدين انقالب اسالمی آنرا منتشرساخته ، تائيدی براين مطلب است ساواکی فعال نامه يک 

  :می نويسد 
ان ازاوايل انقالب شروع به جمع آوری افراد تقريبا باالی ساواکی وافسران گارد توجه داشته باشيد توطئه گر« 

و نوکرشاهی کرده وزيرچترجيره خواری خود آنها را قرارداده اند ، تاآنها هم تمام افراد زيردست خودرا که 
 شرکت شوب درشهرها وآايجاد ..  . . .  فراری ويابه لطف دولت موقت بخشيده شده اند جمع آوری کند

بايد . . .  » لهی متحجرا آن سازمان وياظهوردرنقش حرب ادرتوطئه ها بعنوان گروه های طرفداراين سازمان ي
  را درهم کوبيدهاقبل ازآنکه ضد انقالب وارد عمل شود، تمام مواضع آن

   ، سرمقاله روزنامه١٣۵٩ خرداد ماه ۵ ، دوشنبه ٢۴۴مردم ، شماره  
 

  تشکيل داده اند کميته خرابکاریکاساوسران 
 مردم ، شماره ٢۶١ ، چهار شنبه ٢٨ خرداد ماه ١٣۵٩

  
:االتحاد، ارگان حزب کمونيست اسرائيل   

.مزدوران ايرانی تحت رهبری اويسی دراسرائيل تعليم می بينند  
  مردم ، شماره ٢۶٣، شنبه ٣١ خرداد ماه ١٣۵٩

 
بشکنيد، ساواکی هارا معرفی ، دستگاه ساواک را برای ساواکی ها اردوهای کارتشکيل دهيد 

به شديدترين لفظ محکوم کند گفت درچشم من روحانی  را امام خمينی آنگاه که خواست روحانيون بد. . . .:کنيد
علت آنرا نه تنها درنقشی که ساواک  حد متنفرند؟ چرا مردم ازساواکی ها تااين. بد ازساواکی هم بدتراست 

بلکه همچنين درشخصيت کسانيکه به عنوان کارمند ساواک   داشته استدرکشتارو آزار بهترين فرزندان ايران
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ی را کسان. ند بايد جستجوکرد دسياست کلی رژيم را دربيرحمانه ترين وکثيف ترين شکل ممکن اجراميکر
  ، ساواکی سگ درنده رژيم بود بتوانند پستان مادرشان را ببرند باصطالح معروفبخدمت ساواک می پذيرفتند که

، يران درقطع حقوق بازنشستگان ارتشتصميم دادگاه انقالب ارتش جمهوری اسالمی ا : ....  شمارهدرهمين
، اقدامی مثبت عليه فعاليت اين ضد  ايران که ساکن خارج ازکشورهستندژاندارمری و شهربانی جمهوری اسالمی

  .انقالبيون وکاهش صدور ارز به خارج ازکشور است 
  مردم ، شماره ٢٩٢ ، شنبه ۴ مرداد ماه ١٣۵٩ 

 
:ه محاکمه عامالن فاجعه سينمارکس درادام  

 طرح عمليات ساواک درجنايت سينما رکس فاش شد
  مردم، ٣٢٢ ، دو شنبه ١٠ شهريور ١٣۵٩

 
  !انتقام ساواکی ها  [

 باتيتردرشت» مردم «  روز در نامه  بود که حزب توده ايران تقريبا هر شعاری،ليست ساواکی هارامنتشرکنيد 
.خطاب به رژيم اسالمی چاپ ميکرد   

وقتی شتر جلوی خانه حزب توده هم خوابيد و سران حزب توده بجرم جاسوسی روانه زندان شدند، برديوارهای 
:تهران اين شعارديده ميشد  

   ].!!ليست توده ای ها را منتشرکنيد 
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  :درتاريخ هميشه دو نوع مذهب وجود داشته 
  الطين که ستمکشان را تخديرميکرده تا به بردگی خود خو بگيرندمذهب وعاظ الس )١
 مذهب خمينی ها که مردم را برضد بردگی وستم برميانگيخته وبرميانگيزد )٢

 مارکيست ها با مذهبيونی اززمره دوم همگام هستند وبايد همگام باشند 
 مردم شماره ١٣۴، پنج شنبه ١٣ دی ماه ١٣۵٨

 
مبرمپاکسازی ارتش ضرورت انقالبی   

پاکسازی ارتش ــ دريک کال م ــ ضرورت انقالبی است که بايد بدون فوت کمتری وقت ، بانهايت جديت ودقت 
اطعيت انجام گيردرا آماده برای نوسازی کند ، با قوبه وسعتی که تمامی ارتش   

  مردم شماره ١٨٠، شنبه ١١ اسفند ماه ١٣۵٨
 

د دردانشگاهها احيا وتقويت کردوحدت عمل انقالبی راباي :اعالميه کميته مرکزی  
مريکا وهمه دستياران امپرياليستش، درهنگاميکه ملت ما درنبرد بغرنج و دشواری باامپرياليسم خونخوارا

پيام بمناسبت ، درمود بادرايت امام خمينی، درگيراست ودرزمانی که طبق رهنازاروپای غربی گرفته تا ژاپن
ک ران همه مسلکها، برای مقابله با شيطان بزرگ به ياه نيروهاو هواد، اتحادوهمبستگی همقطع رابطه باامريکا

، باکمال تاسف تشنج شديدی سراسردانشگاهها ومراکزآموزش عالی ضرورت تاريخی مبرم بدل شده است
  کشوررا فراگرفته است

.  باقيست نهادهای طاغوتی دردانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، ميتوان گفت هنوزدست نخورده.. . . .  
، دموکراتيک و خلقی ميهن ما ازبنياد دگرگون ازهای مبرم انقالب ضدامپرياليستیاين نهادها بايد متناسب با ني

دردانشگاهها ومراکز آموزش عالی کشورهنوز عناصر طاغوتی بسياری مقامهای مسئول و کرسيهای . شوند
ازاداره اين يک واقعيت است که بخش مهمی .. ....اين عناصر بايد تصفيه شوند . تدريس را دراختيار دارند 

، آموزشی و بهداشتی فردای ايران مستقل دردانشگاهها کنندگان نهادهای اقتصادی، سياسی، فرهنگی
، واقعيت  نقايص جدی وجود دارد ولی بنظرماومراکزآموزش عالی کشور تربيت ميشوند ودراين زمينه

نندگان کشورما دردانشگاهها و مراکزآموزش عالی کشورهای ديگرآنست که بخش عمده و تعيين کنند اداره ک
هم اکنون اکثريت . امپرياليستی يعنی کشورهائی که دشمنان سوگند خورده انقالب ايران هستند، تربيت ميشوند 

انخوارو اروپای غربی همدست امريکا تشکيل همطلق مهمترين مقامات مسئول را تحصيل کرده های امريکای ج
کنون تعداد دانشجويان ايرانی که درامريکا و اروپای غربی به تحصيل مشغولند ، بميزان زيادی هم ا. ميدهند

ازمرز صد هزار تجاوزکرده و ساليانه ميلياردها تومان برای مخارج آنان ازمحصول دسترنج ملت ما و ثروت 
کمال تاسف ، تاکنون فقط ولی همانطورکه ميدانيم با. ملی ما برای تحصيل و زندگی آنان ازکشور خارج ميشود 
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درصد ناچيزی ازاين فارغ التحصيالن ودانش جويان درخط دفاع ازدستاوردهای انقالب ايران باقی مانده اند 
  .ودرآينده باقی خواهند ماند

اين واقعيت بما هشدار ميدهد که توجه بيش ازحد به يکطرف امرو ناديده گرفتن طرف ديگرــ که جهت عمده 
  .ومشکالت را حل نميکندنيزهست ــ مسائل 

  مردم شماره ٢١۵، يکشنبه ٣١ فروردين ماه ١٣۵٩
 

پيشنهاد جمهوری دموکراتيک افغانستان درباره مذاکره با ايران ، ابتکارمهمی است که بايد 
 ازآن استقبال کرد

  ١٣۵٩ ارديبهشت ٣١، چهارشنبه ٢۴٠مردم شماره 
  

 سينما های ايران درتسخير فيلم های امپرياليستی 
 ٣١، امپرياليستی است، که ازاين تعداد فيلم متعلق به کشورهای ۵٩ فيلمی که درتهران نمايش داده ميشود، ۶٩از

.فيلم امريکائی است   
.درمرکز، جنوب، غرب وشرق تهران حتی يک فيلم مترقی هم نمايش داده نميشود  

  .   فيلم آن مترقی است ۶ فيلم روی پرده ، تنها ۶٩ازميان 
 مردم ، شماره ٢۵٣ ، يکشنبه١٨ خرداد ماه ١٣۵٩

 
 درود بر پاسداران صديق و جانباز انقالب 

پاسداران انقالب تاکنون وظايف مهمی رادردفاع ازدستاورهای انقالب ، درمقابل توطئه های ضد انقالب انجام 
 داده اند 

 پاکسازی صفوف سپاه پاسداران، وظيفه مبرم وعاجل مسئوالن امراست 
ی خلقی برای سرنگونی رژيم متکشان، نيرو وحتی مدتها بيش ازآن ، ازدل کوچه ها، ازميان زحدرفردای انقالب

. .  آبياری گرديده بود ، جوشيد  شهيد٧٠٫٠٠٠ای انقالبی که باخون ورسلطنتی وسپس پاسداری ازدستاوردهمنف
.. . . 

  مردم ، شماره ٢۶٠ ، سه  شنبه ٢٧ خرداد ماه١٣۵٩
 

  تشنج اند ؟چه دست هائی درکارايجاد
خودرااززيرضربه خارج سازد و باايجاد تشنج » حجاب اسالمی « ضد انقالب ميکوشد باعمده کردن مساله 

.ونارضائی انقالب ورهبری انقالب را آماج حمله کند   
  مردم ، شماره ٢٧۴، شمبخ ١۴ تيرماه ١٣۵٩

 
 اعالم جرم نسبت به آقای صادق قطب  زاده

  ی دادستان کل کشورجناب آيت اهللا موسوی اردبيل
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، بکرات به بهانه ها وعناوين مختلف يرامورخارجه جمهوری اسالمی ايرانآقای صادق قطب زاده وز
درمجموع حزب توده ايران ومسئولين آنرا، بنام ، با فحش و افترا وتوهين مورد حمله قرارداده ودراين رابطه 

شور مانند کيهان ، اطالعات ، بامداد، جمهوری الفاظ رکيک وخارج ازنزاکت بکاربرده که دراکثر مطبوعات ک
  .اسالمی وغيره درج گرديده است 

وری اسالمی که خودرا پای بند معنويات ميداند نيست که وزيرش مفتری دروغ پرداز باشد وحتی درشان جمه
  .عفت کالم ونزاکت را رعايت ننمايد 

ينی است که درهرفرصت مردم را باتحاد واتفاق  خممقای قطب زاده همچنين مخالف نيات واوامر اماآاين اعمال 
ومبارزه عليه امپرياليسم امريکا دعوت نموده وآنانرا ازنفاق ونفاق افکنی برحذر داشته وتصريح نموده است که 

  .همه قلمها وسالحها بايد عليه امريکا نشانه روی شود نه عليه مبارزين
 ومقررات نم جرم ميکنيم ومصرانه خواستاريم طبق قوانيبنابمراتب باال بدينوسيله عليه آقای قطب زاده اعال

  .مربوط مورد تعقيب جزائی قرارگيرد وبه مجازات وپرداخت خسارات معنوی محکوم گردد 
  .اسناد ارتکاب جرم تقديم بازپرس مربوط خواهد گرديد 

  .دبيراول ، نورالدين کيانوری . کميته مرکزی حزب توده ايران 
  ان دادستان تهر: رونوشت 

:تيتر مقاله ديگری درهمين رابطه   
 آيا سياست وزارت امورخارجه ايران درراه منافع انقالب و جمهوری اسالمی است ؟

  مردم ، شماره ٢٧۵ ، يکشنبه ١۵ تير ماه ١٣۵٩ 
  

  :قطب زاده مخفيانه درسوئيس با بختيار مالقات کرد
، صادق قطب زاده م وبيست ويکم ژوئنه درتاريخ بيست چاپ ترکيه گزارش ميدهد کرونامه گتی اولوس 
ايران درسوئيس مالقات  عليه جمهوری اسالمی روازسازماندهان کودتای ضدانقالبیبا بختيار جنايتکا

ان رسرنگونی جمهوری اسالمی ايئله اين روزنامه می نويسد که دراين مالقات مس.کرده است 
 برای همکاری ضد انقالبيون داخل موردبحث قرار گرفته است وشرکت کنندگان توافق کرده اندکه

اين روزنامه . وخارج ايران به منظورسرکارآوردن رژيم سرسپرده امريکا تشريک مساعی کنند
همچنين گزارش ميدهد که قطب زاده درجريان اقامت خود درنروژ و سوئد درنيمه اول ماه ژوئن ، 

روزنامه می افزايد که قطب زاده ، اين ولت امريکا ديداروگفتگو کرده استمحرمانه با نمايندگان د
نابخردانه علمای مذهبی ايران به رهبری آيت اهللا خمينی مانع عمده درراه « معتقد است که مقاومت 

  .برقراری مجدد مناسبات ايران وامريکا است 
 شرقی فقط نه« به نظر ميرسد که اين آخرين تالشهای آقای قطب زاده برای پيشبرد سياست آمريکائی 

ليسم امريکا هداف امپرياخوبی درجهتی عمل کرده است که باااده تاکنون بقطب ز.  اوباشد »غربی 
 ايران نحرف کردن اذهان وجداکردن انقالب، وی برای درخواب کردن مردم ومدرايران تطبيق ميکند

ازمتحدان خويش درجهت توصيه برژينسکی است که زمينه را برای پيروزی توطئه های امبرياليسم 
  اکنون؟. . . . ا ايجاد ميکند ازهيچ کوششی دريغ نورزيده است و امريک
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  اين طورنيست ؟. آقای قطب زاده به پايان نزديک می شود » پيروزی های « به نظر ميرسد که 
  ١٣۵٩ مرداد ۵ ، يکشنبه ٢٩٣مردم، شماره 

  

 باين خبریآرشيو من نيست ــ  ، نامه مردم دريکی ازشماره های خود ــ که متاسفانه دردر رابطه با قطب زاده [
   :ه بودمنتشرکردمضمون 

 چاپ قبرس خبرميدهد که قطب زاده با سيا درارتباط  ــ يا چيزی شبيه اين نام ــ روزنامه ديلی پست... .  « 
  »و مامورسيا استبوده 

ارد درچه درقبرس وجود دارد ؟ واگر وجود د»  ديلی پست  «سئوال اينجاست که آيا اصوال روزنامه ای بنام
  برپايه چه سند ومدرکی ؟ همهشماره وچه تاريخی اين مطلب رانوشته است ؟ ومهمتراز

دردوران دانشجوئی يکی ازرفقای توده ای درجلسه انجمن دانشجويان درپشت تريبون ازپيشرفت صنايع 
  ! که واقعا نجومی بودندارائه دادارقام نجومی شوروی 

 ؟ درپاسخ گفت ارقام را خودم رقم  ایاين ارقام راازکجا گرفتهرفيق م پس ازختم جلسه درقهوه خانه ای پرسيد
منبع ارقام را ازتوخواستند، چه جوابی ميدهی ؟ اگر دوستان چبهه ملی يا سوسياليست گفتم خوب حال !!. م ه ازد

  ] !! پيدا کنندنشريه وارقام را حاال بروند . ميگويم ماهنامه کومسلوف نشريه دانشجويان شوروی : گفت 
 

  آموزش نظامی وتامين سالح سپاه پاسداران ازوظايف ارتش است
   ميليونی است ٢٠ارتش موظف به آموزش نظامی کميته ها وارتش 

  مردم ، ٣٢٣ ، سه شنبه ١١ شهريور ١٣۵٩
  

  تقويت سپاه پاسداران ، تحکيم انقالب است
رياليسم امريکا را ازسرراه يگان آن ، امپزمانی که حرکت خروشان توده ها ، بساط خيانت دودمان پهلوی و خدا

  ؛ نام گرفتندشدند، که پاسداران انقالب اسالمی، برآسمان انقالب ، ستارگانی پديدارروييد
  مردم ، ٣٢۶ ، شنبه ١۵ شهريور ١٣۵٩

 
  دوستان ايران، آماده همکاری اند

 لوازم وصنايع موردنياز ايران را کشورهای سوسياليستی درهفتمين نمايشگاه بين المللی بازرگانی تهران انواع
عرضه داشتند واعالم کردندکه آماده اند، بدون هيچ شرط سياسی، همه صنايع سبک وسنگين را دراختيارايران 

  .بگذارند
اکنون وقت آنست که بابستن قراردادهای برابرحقوق وباسود متقابل باکشورهای دوست، زمينه برای استقالل 

  . شودکامل اقتصادی ايران فراهم
  مهرم١٩ شنبه٣۵۴ه مردم شمار
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  :دردومين سالگرد فاجعه سينما رکس آبادان
  بااتحاد انقالبی خلق، توطئه های امپرياليسم امريکا را افشا وسرکوب کنيم 
  محاکمه ومجازات سريع عاملين فاجعه سينمارکس خواست مردم ايران است

تجلی خشمی که ازسينه های سوزان . ی خشم خلق بودديروزدومين سالروزکشتارسينما رکس آبادان وروز تجل
ده وقلب دشمنان انقالب راآماج شعله های يزبانه کش» مرگ برامريکا« مردم قهرمان ما بصورت فريادهای 

بيگناه درسينما رکس آبادان،  سال ازفاجعه کشتارمردم ٢تجلی خشمی که پس ازگذشت . خويش کرد
  .خودرا حفظ کرده بودجوشندگی و توفندگی روزهای نخست هنوز

ديروزمردم اهوازوآبادان؛ به دعوت ارگانهای انقالبی شهر؛ عزای عمومی برپا داشتندوطی يک راه پيمائی 
باشکوه، به سوی مدفن صدها تن ازمردان ، زنان، پيران، جوانان وکودکانی که درآتش جنايت امپرياليسم 

ودی کامل تمام وابستگی ها به بکه تانا يزان پيمان بستندآنان يکپارچه ومصمم برسرمزار آن عز.سوختند، شتافتند
دامپرياليستی طان بزرگ وتاپيروزی کامل انقالب ضامپرياليسم آمريکا، تاسرکوب تمامی عوامل ومزدوران شي

  .دهندای شيطانی امريکای جنايتکارادامه وخلقی ايران ازپا ننشينند ومبارزه خودرا عليه تمامی دسايس وتوطئه ه
 نهرمان خوزستان خواهان محاکمه سريع وانقالبی عامالن اين جنايت هولناک شدند و خاطره قربانيامردم ق

  .بيگناه فاجعه سينما رکس رادرفريادهای رزم ودالوری خود گرامی داشتند
ازمردم ايران، درآتش نفرت امپرياليسم  تن ١٠٠٠فاجعه ای که درآن . ديروزدومين سالگرد سينما رکس بود

 ننگ ديگری برپيشانی رژيم وابسته وجنايتکارشاه مخلوع  قهرمانانه مردم ايران سوختندوداغمبارزاتنسبت به 
  .باقی گذاردند

دوسال پيش درچنين روزهايی عمال جنايتکارشاه مخلوع، اين دست پروردگان مکتب جنايت و شقاوت 
ان کوره آدم سوزی برپا کردند،  منش خود، درسينما رکس آبادرامپرياليسم امريکا، به کردار اربابان هيتل

راههای فرارمردم بيگناه را که به تماشای فيلم مشغول بودند، بستند وباگازهای مخصوصی که ا زاسرائيل 
 جنايت هولناک اينبا آنها ميخواستند که.  ازتماشاچيان سينمارا به آتش کشيدند تن١٠٠٠ بيش ازواردکرده بودند،

ردم ايران درسرنگونی بساط ظلم وغارتگری رژيم شاه سابق را سست ضدبشری به خيال خود ازسوئی عزم م
ه بدوش مبارزين ضد امپرياليست و ترقيخواه تن مسئوليت اين فاجعه جنايتکارانکنند، و ازسوی ديگرباانداخ

تبليغات بلند . ايران ، بين صفوف متحد خلق درنبرد با امپرياليسم امريکا ورژيم وابسته اش تفرقه بيندازند
اما باوجود تمامی اين . های مزدوررژيم گذشته دراين جهت بخوبی نمايانگرمقصود پليد اين سيه دالن بودگو

شاه سابق، برخالف انتظارش، بدل به آوار مهيبی گشت، » رايشتاک« فعاليتها، نقشه آنان باشکست مواجه شد و
  .که برسراو رژيم فاسد ومزدورش ويران شد

واست ازآن صدای نوحه وناله بازماندگان فاجعه برخيزد، انعکاس دهنده خشم گورستان آبادان، که رژيم ميخ
فضای شهررا به لرزه درآورد و رژيم » مرگ برپهلوی خائن « و » مرگ برشاه « غرش . ونفرت خلق گشت

يورش مکرر دژخيمان شاه سابق به گورستان آبادان، تيراندازی به . شاه سابق را بيش ازپيش به وحشت انداخت
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ی مردم بيگناهی که درپی اين حادثه به خيابان ها ريخته بودند وسرانجام صحنه سازيهای دلقکان درباری سو
، همگی بيانگر ضربت مهلکی بودکه اين فاجعه، برعکس ی سرپوش گذاردن براين جنايت عظيمبرا

  . انتظارعامالنش به رژيم شاه سابق وارد آورده بود
برداری سياسی ازاين جنايت، درجهت ايجاد شکاف بين نيروهای خلق کوششهای رژيم شاه سابق برای بهره 

برايش سودی نداشت، مردم قهرمان، بااتحاد پوالدين ونبرد حماسه آفرينشان، غول بزرگ تجاوز، غارت 
  . وجنايت را سرنگون کردند وضربه سترگ و عظيمی برپيکر امپرياليسم امريکا وارد آوردند

ند ايران، مردم قهرمان ما وبويژه اهالی خوزستان وبازماندگان شهدای سينمارکس بدنبال پيروزی انقالب شکوهم
زئيات اين فاجعه را روشن کند وعاملين دادگاهای انقالب بطورسريع وقاطع جآبادان، انتظارداشتند که 

وتظاهرات نگذاشتند ندانی ع چئول به اين انتظار بحق مردم وقجنايتکارآنرا به مجازات رساند، ليکن مقامات مس
تنها چند هفته . ، تاچندی پيش با بی توجهی روبروبودر مردم برای تشکيل دادگاه مجرمينودرخواست های مکر

اين عمل .  نفر ازمتهمان اين جنايت، آنان را احضارکرد٣٢پيش دادگاه انقالب اسالمی آبادان باانتشار ليست 
رانجام گيرد، ميتواند به خواست بحق مردم گرچه با تاخيربسيارانجام گرفت، ليکن اگر بطورجدی وپيگي
  .زجرديده خوزستان وتمامی مردم قهرمان ايران جامه عمل بپوشاند

محاکمه ومجازات جنايتکاران اين فاجعه هولناک نه تنها بيانگر عزم وشورمبارزاتی خلق درنابودی تمامی 
 نشاندهنده استواری آنان در  ساله حاکميت رژيم شاه سابق است، بلکه٢۵عاملين کشتار وشکنجه دوران 

تصميمشان برای نابودی وازهم گسستن تمامی پيوند های اسارت ووابستگی به امپرياليسم جهانی، به سرکردگی 
  . امريکای خونخواراست

می آبادان بايد باتوجه به اين خواست برحق وانقالبی مردم، بدون هيچگونه مسامحه مسئولين دادگاه انقالب اسال
  .مان رابه پای ميز محاکمه کشندوسستی، دژخي

مادردومين سالگرد فاجعه سينما رکس آبادان، ضمن گراميداشت خاطره قربانيان آن وابراز همدردی با 
، همپای مردم قهرمان ايران خواستار مجازات سريع عامالن آن هستيم و پيمان می ت عظيمبازماندگان اين جناي

 به سرکردگی امريکای جنايتکار، که نقشه های توطئه گرانه اش عليه بنديم که درمبارزه با امپرياليسم جهانی،
اد وتفاهمی که تنها ضامن اتح. حاد و تفاهم انقالبی باشيمنی می يابد، مانند هميشه منادی اتانقالب هرروز فزو

  ، تحکيم و گسترش دستاوردهای انقالب ايران است غلبه توطئه ها وبرای تثبيت
  ١٣۵٩ مردادماه ٢٩ه ،چهارشنب٣١٢ه مردم شمار

  
  آغازمحاکمه متهمان فاجعه سينما رکس 

سرانجام پس ازمدتها، که ازتقاضای گروههای مختلف مردم مبنی برمحاکمه عامالن جنايت هولناک سينما رکس 
، حجت االسالم موسوی تبريزیگذشت، ديروز صبح اولين جلسه محاکمه متهمان، به رياست وحاکميت شرع 

  .غاز شددرمحل سينما نفت آ
، که حاکم شرع دادگاه انقالب تبريز نيزهست، دراولين جلسه داگاه ازجمله، حجت االسالم موسوی تبريزی

 دادستان انقالب، کيفرخواست نقيبیسپس . درمورد توطئه هايی که عليه انقالب ايران جريان دارد، سخن گفت
  .تنظيمی عليه متهمين را قرائت کرد 
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 ۶ نفردردادگاه حاضربودند ومحاکمه ٢۶تهم احضارشده به داگاه، تنها  م٣٢الزم به تذکراست که از
  .نفرديگربصورت غيابی انجام خواهد پذيرفت

ماضمن ابرازخرسندی ازتشکيل دادگاه انقالب، برای بررسی اين جنايت هولناک، اميدواريم که مسئولين دادگاه 
ترتيب  ومجازات مسببين آن اقدام کنند وبدينانقالب اسالمی باقاطعيت وجديد درکشف جزئيات اين حادثه شوم 

بارديگر نشان دهند که دادگاههای انقالب تبلورخشم توده ها عليه جنايتکاران ومزدوران امپرياليسم جهانی به 
محاکمه ومجازات سريع اين جانيان پاسخ مثبتی به خواست مردم انقالبی . سرکردگی امريکای جهانخوارهستند

  .دگان اين فاجعه عظيم خواهدبودايران ومخصوصا بازمان
  ١٣۵٩شهريورماه ۴،سه شنبه٣١٧ه مردم شمار

  
  اعترافات تکان دهنده درمحاکمه عاملين فاجعه سينما رکس آبادان 

وقتی دود ازسينما خارج شد، متوجه شدم که بيشتراجساد درمقابل « : يکی ازمامورين آتش نشانی گفت 
سوخته اند، واين امر ميرساند که تماشاچيان چه جنب وجوشی راهروی خروجی ودرخروجی رويهم انباشته و

  »برای خروج ازسينما داشتند
 باشرکت صدهاتن ٣/۶/۵٩نخستين جلسه دادگاه ويژه رسيدگی به فاجعه سينما رکس صبح روزدوشنبه 

. دازبازماندگان اين فاجعه، درسالن سينمای نفت آبادان؛ به رياست حجت االسالم موسوی تبريزی تشکيل ش
 نفرازآنها فراری وغايب هستند رسيدگی ٧ نفرازمتهمين، که ٣۴دراين دادگاه به جرائم 

  :درقسمتی ازکيفرخواست حسين تکبعلی زاده، متهم رديف اول اين فاجعه آمده است ..................خواهدشد
دی نبوده، بلکه برابرادله، شواهد، مدارک واسناد بدست آمده ؛ آتش سوزی سينما رکس تصادفی وغيرعم« 

رژيم گذشته وعوامل سرسپرده آن رژيم ومقامات محلی وقت باتمهيدات قبلی وتوطئه حساب شده قصد لوث 
ساختن حرکت انقالبی مردم مسلمان ونيز باآتش زدن سينما رکس قصد بهره برداری تبليغاتی عليه مردم 

  »مسلمان وروحانيت مبارزرا داشت 
  : براساس اعترافات صريح متهم آمده است درقسمتی ديگرازاين کيفرخواست ،

آغشته بمواد روغنی، سينما را بطورکمربندی به آتش کشيده » تينر« وی باتفاق سه تن ازدوستانش به وسيله « 
ونهايتا منجر به آتش سوزی صدهاتن ازمردم بيگناه شده، که سه نفراخيرنيزدرآتش سوزی جان می 

وی پس ازدستگيری . ازانظارپنهان ميکندج ازسينما ميشود وخودرافق به خروسپارندوحسين تکبعلی زاده مو
 باصدورقرار زندانی ودرتاريخ ۴/١٠/۵٧ابتدا مطالبی خالف واقع ومتناقض اظهارميدارد و درتاريخ 

 اززندان خارج ولی متعاقبا دستگيرميشود، وی درمراحل بازجوئی به آتش زدن سينما رکس ۵٧/٢٣/١١
  » اعتراف ميکند

سه حسين تکبعلی زاده، کارگرنقاش، ضمن اعتراض نسبت به مطرح کردن مسائل خصوصی دراين جل
. ازشما می خواهم آنهائی را که دربستن درهای سينما دست داشتند، بگيريد« وخانوادگی ، دردفاع ازخود گفت 

مقصران واقعی آنها هستند، چرا که درغيراينصورت عده زيادی ميتوانستند ازمرگ نجات 
 اين واقعه براساس کيفرخواست دادستان عبارتند ۵تا٢متهمين رديف .................................... ..»يابند
   سرتيپ علی اصغروديعی رئيس وقت ساواک منحله خوزستان، متهم به شرکت وطرح آتش٢متهم رديف : از

  حکيم رژيم منحط پهلویسوزی وتهيه مقدمات ايجاد حريق سينما وشکنجه ودستگيری مبارزين وتالش برای ت
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، سرتيپ اخراجی شهربانی رضا رزمی؛ رئيس شهربانی های قم وآبادن، متهم به شرکت ٣ رديف متهم غايب
  فعال درآتش سوزی سينما رکس ، کشتارمردم بی دفاع قم وآبادان ، قيام عليه استقالل مملکت 

دان، متهم به معاونت درآتش سوزی ، سرهنگ محمد علی امينی، معاون وقت شهربانی آبا۴ رديف متهم غايب
  وقتل وآزار مردم

، ستوان يکم بهمنی، افسرکالنتری مرکزدرزمان وقوع آتش سوزی، متهم به عدم گزارش به موقع ۵متهم رديف
  جريان آتش سوزی سينما رکس به آتش نشانی

  ه ميشوند نفرديگر به اتهام شرکت درآتش سوزی سينما دراين دادگاه محاکم٢٩به غيرازاين عده ، 
  ١٣۵٩شهريورماه ۶ پنج شنبه٣١٩ه مردم شمار

  
  :درمحاکمه متهمين

  جزئيات و چگونگی به آتش کشيدن سينما رکس آبادان فاش شد 
ماه تشکيل شد ر شهريو۴جلسه رسيدگی به پرونده متهمين آتش سوزی سينما رکس ابادان، روزسه شنبه سومين 

.  
اول، درجريان دفاع ازخود، پرده ازجزئيات فاجعه سينما رکس دراين جلسه، حسين تکبعلی زاده، متهم رديف 

وی پس ازتوضيح درموردچگونگی آشنائی خود با چندنفرازعاملين آتش سوزی، جزئيات . آبادان برداشت 
برنامه آتش زدن سينما سهيال، که موفق به آتش زدن آن نشدند و چگونگی به آتش کشيدن سينما رکس آبادان را 

  .شرح داد
  :قسمتی ازدفاعيات خود گفت وی در

ما اول قصد داشتيم سينما سهيالی آبادان را آتش بزنيم، که بعدازريختن تينر روی راهروی سينما، که « 
هنگام زدن کبريت ، که دوباراين کاررا انجام ) ما سهيال منظور سين(درآن قراردارددستشوئی وتوالت سينما 

سپس باچندنفرازديگر رفقايم، که جهت انجام .  شدن تينر بودداديم ، راهروآتش نگرفت واين به خاطر خشک
دادن اين کارآمده بوديم ، به علت انجام نشدن نقشه، به بيرون ازسينما آمديم وتصميمی گرفتيم که تنيررا 

  » مرداد به همين سينما، يعنی سهيال برويم ونقشه را عملی کنيم٢٩باروغن مخلوط کنيم وروز بعد يعنی 
  ا:  را شرح داد وگفت۵٧ مرداد ٢٨سپس جريان وقايع شب  تکبعلی زاده

، يک شيشه باخود مد بود که من ويداهللا وفالح سرکوچه مان ايستاده بوديم، که فرج آ٨همان شب حدودساعت « 
آورده بود واصرارداشت که همانشب برويم سينما سهيال را آتش بزنيم، من گفتم فردا اينکاررا بکنيم 

  » ب شد که همان شب برويمواواصرارکرد وتصوي
  »فکرنميکنيد فرج می خواسته حتما همانروز سينماآتش بگيرد؟« : رئيس دادگاه

  :وسپس ادامه داد» نميدانم ممکن است« : متهم
فرج وفالح آمدند آنجا و . باالخره قرارشد برويم وفرج رفت ومن ويداهللا رفتيم جگری محل شام بخوريم« 

هرکدام يک شيشه برداشتيم و بطرف سينما سيهال رفتيم ، که . شيشه هاراپرکرديم دوباره به خانه رفته وهمان 
گيشه سينما تعطيل بود وقرارشد برگرديم خانه، ولی فرج گفت بريم داخل شهرگشتی بزنيم، ببينيم . بليط بگيريم
اد به سينما انه، چشممان افت اصفهانيها ببنيم سخنرانی هست يازطرف سينما رکس رفتيم حسينه. استچه خبر
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وبدون اينکه منتظرشودما حرف بزنيم ، چهاربليط گرفت ورفتيم » برويم برای اين سينما« ، فرج گفت رکس
  » بلند شويم برويم وقت آن است « داخل سالن نشستيم ، يکربع بعد که تقريبا اوايل فيلم بود، فرج گفت 

  »چقدرطول کشيد فرج رفت وبرگشت ؟« : رئيس دادگاه 
  »  دقيقه ١٠دود ح« : متهم

فقط رفت دستشوئی وبرگشت ونمی دانيد جای ديگری رفته وباکسانی حضورا وياتلفنی حرف « : رئيس دادگاه
  »زده باشد؟

  » نميدانم ونمی توانم نظری بدهم« : متهم 
  » فکرنميکنيد که آنموقع ، موقع رفتن دستشوئی نبوده وبرنامه ای داشته ؟« : رئيس دادگاه

  »ری ندارم ونميدانممن نظ« : متهم 
نکته همين جاست که طرف بانهايت شدت اصرارداشته همان روز نقشه عملی شودووقتی سينما « :رئيس دادگاه

،  چه  سالن بعنوان دستشوئی بيرون رفتهسهيالنشده، به سراغ سينما رکس آمدندودراين ده دقيقه که ازداخل
  »کرده وباچه کسی صحبت کرده وچه کارکرده؟

  »نصفه های فيلم بود که گفت بيرون برويم « : ادامه دادسپس متهم 
  »پس ازبرگشتن ازتوالت چقدرنشست وبعد گفت برويم بيرون؟« : رئيس دادگاه 

  »  دقيقه ٢٠ تا ١۵حدود » : متهم 
  :چگونگی پخش تينرروغنی درسالن انتظاروآتش زدن سينما را شرح داد وگفت حسين تکبعلی زاده سپس

سومين نفری که موادرازودترتمام کرد، . ند داخل سالن نمايش ومن زودترازفالح موادراريختمفرج ويداهللا رفت« 
بعد فالح هم .طراف کردم ، اما هيچکس نبوددم ونگاهی به امن بودم و آمدم سرآن پيچ دوسالن، آنجا ايستا

  » گرفت، گرگرفتوقتی کبريت راانداختم، تقريبا دورتادورسالن آتش . موادش راتمام کرد ومن کبريت زدم
  : درمورد وحشت وهياهوی تماشاچيان داخل سينما گفت تکبعلی زاده 

فالح را درآنجا نديدم وباالخره جسدش هم پيدا . که صحنه آتش راديدم وحشتزده داخل سالن نمايش دويدمبعد« 
ه دقيقه بعديکنفرازپشت دوس. خواستم به آنها بگويم ودادبزنم ، اما نميتوانستم . نشستم پهلوی فرج ويداهللا . نشد

تماشاچيان همه جيغ کشيدند وبه طرف پرده سينما ، که به درخروجی ختم . دردادزد که سينما آتش گرفته است 
  » ميشد، رفتندوبه حساب خود ميخواستند ازآنجا بيرون بروند

  :زددراين موقع مادران چند تن ازشهدای اين فاجعه بشدت منقلب شده بودند ويکی ازآنها فرياد 
  »!کثافت، هنوزصدای آنها را می شنوی« 

. دست داد، بطوری که نتوانست به دفاعيات خود ادامه دهد حسين تکبعلی زادههنگام دفاعياتش، چندبارتشنج به 
  .به همين سبب چنددقيقه به نامبرده استراحت داده شد تابتواند براعصاب خود مسلط شود

  :اوگفت. ا ازسينماشرح داد متهم درادامه دفاعياتش، چگونگی فرارخودر
وقتی مردم بادربسته سينما مواجه شدند، به طرف ديوارسينما، که پشت آن به خيابان اميری آبادان متصل « 

است رفته، تا آن را خراب کنندونجات يابندودراين لحظه فيلم قطع شده بود و چراغها روش شد ويداهللا پهلوی 
بعد يداهللا گفت يک کپسول آتش نشانی نزديک دری . ديگراورانديدممن بود شايد فالح درآتش سوخته بودومن 

است که به بالکن ميخوردو يداهللا کپسول رابرداشت که شايد ازآتش جلوگيری کند ودراين لحظه چندتن 
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را شکستند وعده ای هجوم بردند بطرف در، که من هم دراثر »  ريالی ٣٠« ازتماشاچيان بالگد زدند ودر
  » آمدم فشارآنها بيرون 

  :وقتی شما سينما را آتش زديد، چرا باوحشتی که داشتيد، دوباره داخل سالن نمايش شديد؟« : رئيس دادگاه
  »نمی دانم، همينطوری رفتم داخل وفرج گفته بود که کبريت بزن وبيا داخل« : متهم

ول، که اين طرح رديف اکسانی که طراح اين نقشه بوده اندوبوسيله افرادی مانند حسين متهم « : رئيس دادگاه
، حتی نميخواستند يکی ازاين افرادهم زنده بماند،که مباداروزی گوشه ای ازاين طرح ننگين را پياده کرده اند

برای ملت شکافته شود وفرج هم که اصرارداشت درهمان روز قضيه اتفاق افتد، چرابه ايشان گفته بعد ازآتش 
  »رنامه ای تنظيم کرده و پياده کرده اند، چيزديگری نميتوان گفت زدن داخل بيا؟ جزاين است که اين آقايان ب

فکرميکنيد که مواد داخل شيشه های « : رئيس دادگاه سپس درمورد مواد آتش زای شيشه ازمتهم سئوال کرد
کوچک می توانسته سينما را آنطورآتش بزند؟ همانموقع توسط کارشناسان وقت گفته شد که موادی ميتواند 

ع وقابل اشتعال باشد، مانند بنزين واکتان، که پوست بدن وهمه چيز را می سوزاند، آيا با دوستان خود اينقدرسري
مانند فرج يادت نمی آيد که حرفهائی دراين مورد زده باشيد واطالع داريد که يکی ازبستگان فرج ساواکی بوده 

  »باشد؟
  »سئله به اينصورت نبودهاوساواکی نبوده، بلکه بوسيله ساواک دستگيرشده و م« : متهم

  »را ازکجا خريده ودرکجا مخلوط کرده بود؟ » رتين« نگفته بود که ) فرج( او « : رئيس دادگاه
  » نميدانم کجا، ولی وقتی آورد، مخلوط کرده بود« : متهم 

  »بوده وچيزديگرنبوده ؟ » تينر« ازکجا فهميديد مواد « : رئيس دادگاه 
  » است » تينر« فرج گفته بود « : متهم

  »کارشناسان گفته اند بنزين هواپيما بوده« : رئيس دادگاه 
  »من به گفته فرج اکتفا کردم. نميدانم« : متهم

  »تو مواد را بونکردی« : رئيس دادگاه
  » است » رتين« ال ريختم، مشخص بود که مال يبوی موادی که داخل سينما سه« : متهم 

  »نفهميديد؟بوی مواد سينما رکس را« : رئيس دادگاه
  » نه « : متهم 

  .دنباله جلسات دفاعيات متهم رديف اول وديگر متهمان به جلسه بعدی دادگاه موکول شد
  ١٣۵٩ شهريورماه ٨ شنبه٣٢٠ه مردم شمار

  
  : يکی ازشهود دادگاه ويژه فاجعه سينما رکس گفت 

  بعضی ازکسانی هم که ازسينما خارج شده اند، توسط ساواک کشته شده اند
 شهريورماه تشکيل گرديد، نکات ٧امه دادگاه ويژه رسيدگی به فاجعه سينما رکس آبادان؛ که درروزجمعه دراد

  .تازه ای ازاين فاجعه فاش شد
  :دراين جلسه دادگاه، يکی ازشهود، که خودشب حادثه شاهد آتش سوزی بودگفت
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ش ميسوخت، ازپلکان باالرفته هنگامی که به تنهائی برای خاموش کردن آتش سالن انتظارسينما، که درآت« 
. وقسمتهائی ازسالن انتظاررا خاموش کردم، که ناگهان شيئی محکم به سرمن اصابت کرد وديگرچيزی نفهميدم

وقتی چشم بازکردم، خودم را دربيمارستان يافتم، هنگامی که دربيمارستان بودم، پس ازمدتی چند 
  »ربانی برده و مورد بازجوئی قراردادندمامورشهربانی به بيمارستان آمده ومرا باخود به شه

ممکن است بعضی ازکسانی که ازسينما خارج شده اند نيز توسط ساواک وماموران ديگر « : اوسپس ادامه داد
کشته ودفن شده باشند، خودمن شب بعد ازحادثه درگورستان بودم وگروهی را که لباس شخصی ولباس 

سه جسد رابه گورستان آورده ودرحالی که درون پارچه ای پيچيده ماموران ژاندارمری به تن داشتند، ديم که 
  »بودند، دفن کردند

درادامه شهادت شهود، محمد بذرکار، برادرفرج بذرکار، يکی ازعامالن فاجعه، که درسينما سوخته است 
  :درجايگاه حضوريافت اوگفت 

ين ارتباط دارد و اعالميه های امام را من يکی ودوهفته قبل ازوقوع حادثه متوجه شدم که فرج برادرم با حس« 
می خوانند وبه سخنرانيها ونوارها گوش ميدهند، ولی مادرم ازاين موضوع خبرنداشت، تا اينکه شب فاجعه من 

  » مگرچطورشده؟ « گفتم . » محمد بلند شو فرج نيست« خواب بودم که مادرم ناگهان مرا بيدارکرد وگفت 
چندساعت .  صبح آنروز مادرم به گورستان شهررفت ومن درمنزل ماندم.» سينما رکس آتش گرفته « گفت 

هرچه کتاب واعالميه هست جمع کن : بعد رحيم ميرصفيانی پسردائی من آمد خانه وبه من فوری گفت 
فردای روزحادثه شنيدم که حسين فرارکرده و . وببربيرون، چون ممکن است که ماموران حمله کنند به اينجا

  »داهللا که بااوبودند، سوخته اندفرح وفالح و ي
پس . مساله مهم اين است که حسين دردفاعياتش گفته غيرازما چهارنفرکسی خبرنداشت « : اوسپس ادامه داد

رحيم ميرصفيانی چرا روز بعد ازحادثه بجای اينکه به مردم شهروداغديده ها کمک کند واجساد راازسينما 
اعالميه ها را جمع کن وببر؟ اين ميرساند « :  و به من گفت  ما آمدبه گورستان ببرد، به منزلبيرون آورد و 

  »که ايشان، که ساواکی هم بوده است، دراين ماجرا دست داشته است 
درپی اطالعات تازه برادرفرج، رحيم ميرصفيانی طبق دستوردادستان دستگيرشد وتحت بازجوئی قرارگرفته 

  است 
  ۵١٣يورماه  شهر٩ يکشنبه٣٢١ه مردم شمار

  
  درادامه محاکمه عامالن فاجعه سينما رکس 

  طرح عمليات ساواک درجنايت سينما رکس فاش شد 
آبادان، ديروز و پريروز، درآبادان ه عامالن جنايت هولناک سينما رکس يازدهمين و دوازدهمين جلسه محاکم

ی طی و. احضارشدود بنام حسين نجارزاده درجلسه يازدهم محاکمه، ابتدا يکی ازشه. پشت سرگذاشته شد
  :سخنانی گفت

که چراخودش همراه بامردم  آنشب شاهد بودم که همه ماموران فحش ميدادند، آنها به امام هم فحش ميدادند« 
  » درآتش نميسوزند

  :وی ازجمله گفت. سپس متهم رديف هفتم، بنام سرگرد مسعود خنيفر، به جايگاه احضارشد
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يشگاه که درخاورميانه بی نظيراست، چطورشد که سينما را خاموش نميدانم اين آتش نشانی پاال......... « 
  ».......عمليات پليس را سرهنگ امينی رهبری ميکردوتيمساررزمی به اطاق خودش رفته بود ! نکردند

  :شاهد بعدی دادگاه، علی محمدی گفت 
.....  وبرق خيابانها قطع شدنزديک کافه الدن ايستاده بودم، ديدم يکباره برق سينماقطع شد وصدای جرقه آمد« 

 مامورآمدندوجلوی درسينماراگرفتند وگفتند که چهارخرابکاررفتند باال ١۵ تا ١٠سرهنگ امينی آمد وبعد 
بگذاريد باماشين خودم بزنم درسينمارا بشکنم، اما نگذاشتند، بعد : پس ازآن گفتم . وميخواهند خرابکاری کنند

  »چهارطرف سينمارا ماموران بستند
دوازده « : م رديف هشتم، بنام سرهنگ سياوش امينی آل آقا نيزدرجايگاه متهمين حاضرشد وازجمله گفت مته

  » ماه به همراه گروهی ديگر ازافسران دراسرائيل دوره ديده ام ۶سال قبل به مدت 
 ۵٠ل وی درزمان ستوان دومی درساواک دوره ديده ودرسا«: دادستان دادگاه درتوضيح پرونده اين متهم گفت

« اعزام شده وبعدا کشف رمزکرديم وفهميديم از» مرواريد« باکسب اجازه ازشاه به منظور طی دوره به کشور
 ساله تشويق ٢۵٠٠ ازشاه ترفيع گرفته وبخاطرجشن های ۴٧ و ۴۶درسال . کشوراسرائيل است » مرواريد

  »......بودندشده وبه ساواک گزارش داده است که درآتش سوزی سينما رکس بمب منفجرکرده 
  شرکت گسترده ساواک درطراحی عمليات 

دادستان دادگاه سينما رکس آبادان درچهارمين روزمحاکمه عامالن اين جنايت به نوارواسنادومدارکی که 
  :ازساواک وشهربانی آبادان بدست آمده است اشاره کرد وگفت 

يکرستان بوده ودقيقا گوياست که  ساعت است ودرآن مقاالت سرهنگ امينی وسرگرد پ٣اين نواردرحدود « 
فعاليت ساواک . باکمک ازيک خانم وعملياتی که ساواک ترتيب ميدهد، بوسيله همين خانم فعاليت ميکنند

وشهربانی درشناسائی اين افراد حاکی ازاين بوده است که ساواک درجريان جزئيات اين فاجعه بوده است 
 .داشته اند) يالت سهيالعم( ودرآبادان عمليات گسترده وخاصی را بنام 

دادستان دراين جلسه به ماهيت ساواک و رژيم ضدخلقی شاه وکارهای ضدمردمی عامالن اين جنايت وحشيانه 
  .وضدبشری اشاره کرد ودراين باره مطالب مشروحی را بيان داشت

  دادگاه ، تريبونی برای افشای جنايات رژيم شاه سابق 
اجعه هولناک سينما رکس، دريک مصاحبه اختصاصی با روزنامه کيهان، آقای نقيبی، دادستان ويژه پرونده ف

وی درباره . شهريوراين روزنامه چاپ شده است نکات جالب توجهی را بيان داشته است ٩که درشماره روز
  :متهمين وفراريان اين فاجعه گفته است 

مامورين شهربانی را تشکيل ميدهند، آنها که درمظان اتهام هستندازرئيس شهربانی وقت تامعاونين او گرفته و« 
که البته يک سری متهمان رده باال متاسفانه مثال سرتيپ رزمی قبل ازپيروزی انقالب فرارکرده، وبقيه هم 
بعدازانقالب بوسيله کسانی که اينجا صاحب سمت درکميته بوده اند، فراری داده شده اند واالن هم متواری 

دولت بايد به . ونده آنها رسيدگی خواهدکرد و حکم غيابی صادرخواهدشدالبته دادگاه به پر. وغايب هستند
هروسيله ای که ميتواند وتاحدی که امکان دارد، سعی کنداين فراريان را استرداد نمايد، چون اينها کسانی 

افرادی نظيرمهندس حائری شهردار وقت ومهندس عزيزی رئيس .نيستند که درخارج ازايران ساکت بنشينند

www.iran-archive.com 



 

  

- 39 -

واينها افرادی بودند که باگرفتن تضمين قرار وثيقه آزاد شدند وباوجودی که ما . ن آب فراری هستندمازسا
  »اسامی آنها را درروزنامه اعالم کرديم، خودرا معرفی نکرده اندـ

  : درارتباط با شرکت مستقيم رژيم شاه سابق دراين جنايات، دادستان گفته است
اين کارتوسط رژيم انجام گرفته که گمان ميکنم با برگزاری دادگاه آنقدرداليل وقرائن دردست هست که « 

اين يک کارسازماندهی شده ازپيش بوده است وجزرژيم . خودبخود اين مسئله برای همه روشن خواهد شد
هرچند عامل اجرايی ويک عده ازعوامل اجرائيش آدمهايی ساده واحيانا . هيچکس اينکاررا انجام نداده است 

. اين دادگاه ميتواند يک تريبونی باشد برای افشای يک صدهزارم ازجناياتی که آن رژيم کرد. بودندغيروابسته 
مثال سازمان اسناد ملی انقالب اسالمی، . ولی خوب متاسفانه مادست بدامن هرکس شديم ، سند ومدرکی بما نداد

 رجاکه فکرميکرديم مطلب بدردهت وباوجود مراجعات روزانه، مابه نامه ايکه خود آقای قدوسی نوش باوجود
  .هيچکس چيزبماندادندخوری ممکن است باشد مراجعه کرديم، بجزشهربانی کل،ب

که آدم وقتی که اسناد فراوانی وجوددارد. کننديکال مقامات مسئول ازدادن اسنادومدارک ابا دارند وخودداری م
ی که دررژيم سابق صورت گرفته تعجب تی که ارگان های اجرائی داشتند ازافشای جناياتبرخوردميکند ازغفل

  »ميکند
  :گفت » آيا افرادی که دستگيرشده اند واقعا مقصرند« : دادستان درپايان مصاحبه درجواب اين سوال که 

اينهائی که دستگيرشده اند اکثرشان مقصرندواگرکسان ديگری مادراين رابطه پيداکرديم، که مقصرودخيل « 
نها را دستگيرکرده وتحويل دهند، بنابراين جهت ندارد که اگرکسی مقصربوده ، بودند، مردم همه موظفند که اي
  البته . ماازتحويلش خودداری کنيم

ولی بهرحال . وظيفه من وقتی اينجا آمدم فقط اين بوده است که پرونده رابرای تحويل بدادگاه تنظيم کنم 
  »تحقيقاتی را کرده ام

  ۵٩١٣ شهريورماه ١٠ يکشنبه٣٢٢ه مردم شمار
* * *  

 چاپ پاريس ١٣٧٨، بهار٢٠ ،شماره چشم انداز رجوع کنيد به مجله برای شناخت عاملين فاجعه سينما رکس [
  »شيدا نبوی« از » ، سينما رکس ١٣۵٧ مرداد ٢٨آبادان،  « : گزارش مفصل وجالب ،

  ]: آن برميدارددراين گزارش مصاحبه شيخ علی تهرانی با عليرضا ميبدی پرده ازاين جنايت وعاملين اصلی
. عوض ميکند زده بودزمانحرفهائی راکه آن، همه ١٣٧٣، شانزده سال بعد، مرداد شيخ علی تهرانی« 

اوشوهرخواهرسيدعلی خامنه ای است وسالها بود به دنبال اختالف با خمينی به عراق پناهنده شده بود، 
گردد، درمصاحبه با راديو صدای امريکا می درآغازانقالب حاکم شرع مشهد بود چندماه قبل ازاينکه به ايران بر

  :گويد
 من کليه جزئيات پرونده را خواندم. من به اصرار خمينی به آبادان رفتم تا به پرونده سينما رکس رسيدگی کنم

ودرجريان آن متوجه شدم که درزمان شاه ، مدرسين حوزه علميه قم تصميم گرفتند برای آنکه آبادان را هم به 
آنجا را هم به ) چون آبادان يکی ازشهرهايی بود که هيچ امکان رخنه انقالبی درآن متصور نبود( هيجان بياورند
که سينمايی که قرار بود به آتش کشيده شود، سينما رکس  درجريان مطالعه پرونده متوجه شدم. آتش بگشانند

نگام چهارنفرازمدرسين درآن ه. نبود ولی بعد برنامه عوض شد وسينما رکس به عنوان هدف انتخاب گرديد 
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دقيقا نمی دانم چه کسانی ، ولی . حوزه علميه قم طرح مشترکی را برای به آتش کشيدن سينما به امضاء رساندند
آنها به آبادان اجرای اين طرح به سه مامور واگذار شد که . تصورميکنم يکی ازآنها شيخ حسينعلی منتظری بود

، زنده زنده درآتش سوختند امايکی توانست ازاين زآنها درجريان حريقشيدند ودونفرارفتند، سينمارا به آتش ک
اوبعدازاين اقدام دچار ناراحتی شديد وجدان شد، چون هيچکس . فاجعه جان سالم به دربرد وزنده بماند

من چطور ميتوانم حق را ! من نزد خمينی رفتم وگفتم آقا. فکرنميکرد مقدار تلفات اين آتش سوزی تااين حد باشد
ناحق جلوه بدهم؟ وقتی که مشتی بيگناه را گرفته اند و ميخواهند اعدام کنند وعامالن اصلی آتش سوزی همه 
مصدرکارند؟ وقتی درراه مشهد ازراديو اتومبيل شنيدم که تعدادی افراد بيگناه را به جرم اين جنايت فجيع به 

به باعليرضا ميبدی برای راديو صدای ايران، مصاح( ناحق اعدام کرده اند، خون گريستم ، واهللا گريه ام گرفت 
  )١٣٧٣ مرداد ٢١سال ششم ، جمعه ( ٢٧٧، شماره نيمروزامريکا، چاپ شده در

  
  : گزارش ميدهد١٣۵٧ مرداد ٢٩ در اطالعاتروزنامه

 تماشاگرکوچک وبزرگ که درسالن سينما رکس آبادان سرگرم تماشای فيلم بودند درجريان آتش ٧٠٠از....... (
 نفرديگردرميان جهمنی ۶٠٠ نفرتوانستند خودراازمهلکه نجات دهند وبه بيرون فرارکنند و١٠٠نها سوزی ت

  )..ازآتش سوختند
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اه مخلوع مردش  

 طبق گزارش خبرگزاری ها و نيزدفتررياست جمهوری مصر، شاه خائن ديروزمرد
 سال حکومت جابرانه وخون آلود خود ده ها هزار نفرازمردم آزادی خواه و ٣٧محمدرضا، فردی که درطول 

حق طلب ايران را به خاک و خون کشاند، هزارهانفرازجوانان اين کشوررا زيرشکنجه تکه تکه کرد ، ثروت 
ين کشوررا به نابودی و فرهنگ های مردم را غارت کرد ودراختيار اربابان امپرياليست خود قرارداد و اقتصادا

 ميليون انسان را به ورطه فقروگرسنگی ورنج ٣۵آن را به انحطاط کشانيد، گروهی را به غارت مردم گماشت و 
  .فروبرد ، ديروز رهسپار عدم شد

  اعتقاد دارند که شاه مخلوع بدست امريکا به قتل رسيده استمصری محافل مطلع 
هدف . ت امريکا نيز با آگاهی و هشياری مردم انقالبی ايران عقيم خواهد ماندبی شک اين توطئه جديد امپرياليس

مبارزات انقالبی مردم کشورما نه مرگ شاه مخلوع که قطع تمام وابستگی های سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، 
  ( !!!) ]ریدقت کرديد ، محافل مطلع مص             [ .ما به امپرياليسم امريکا است رنظامی و فرهنگی کشو

  ١٣۵٩ مرداد ۶ ، دوشنبه ٢٩۴مردم،   
  

  . . .!شوخی نيست 
  !تيرتوپ 

جسد شاه مخلوع را شش ملوان ازارابه توپ داربداخل مسجد حمل کردند درحاليکه جسد را داخل ...... « 
   مرداد٨اطالعات » . . . .بيست ويک تيرتوپ درقاهره شليک شد(!) مقبره می گذاشتند بعنوان احترام 

  !!چقدردلم ميخواست تيرهای توپ را من بسوئی که خودم ميخواهم شليک ميکردم: ريفی ميگفت ظ
  ١٣۵٩ مردادماه ١٣ دوشنبه٢٩٩ه مردم شمار

  
   نفرمجروح شدند ، گذشت ٢٠٠٠ نفرشهيد و ۵٠٠يکسال ازکشتارمشهد، که درآن 

  روزی که ازخيابانهای مشهد خون جوشيد
سال پيش درچنين روزی گرازهای شاه مخلوع . رين جنايات شاه خائن استدهم ديماه ، سالگرد يکی ازخونين ت

چنين کشتاری . شهيد بود۵٠٠شهرقهرمان مشهد رادرهم کوبيدند وبه کشتاری دست زدند که حاصل آن تنها 
  . شهريور بيسابقه بود١٧بعدازجنايت 

  ١٣۵٨ ديماه ١٠، دوشنبه ١٣١مردم شماره 
  

ترين خائن، بزرگترين جانی، و بزرگترين دزدتاريخ بايد محاکمه شاه مخلوع به عنوان بزرگ
  .تدارک شود

   سياستی راکه اين خائن درعرصه صنايع ، کشاورزی، مالی وبازرگانی پياده کرد، موجب گرديد که مشتی....
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سرمايه داروزمين داربزرگ وابسته، صاحب ثروتهای افسانه ای شوندوميليونها مردم زحمتکش بخاک سياه 
 بی مسکن، بی بهداشت، بی غذای کافی، بازحمت شاق شبانه روزی، ميليونها انسان شريف بامرگ .بنشينند

ناشی ازفقردرجنگی نابرابرقرارگيرند وهمچون برگ خزان، بويژه کودکان معصوم، درگورستان بزرگ ايران 
 بيگناه آذربايجان را  هزارنفرمردم٢٠بيش از١٣٢۵اودرسال . اوبزرگترين جانی تاريخ است . ........... بريزند

 ١۵ بيش از١٣۴٢قتل عام کرده، او درهمانحال درکردستان به کشتار بی امان پرداخته، اودرخرداد 
 مردادوبرای ايجاد رعب به خاطرايجاد ٢٨هزارنفرازمردم مبارز مارا به شهادت رسانده، اوبدنبال کودتای 

، او درمدت سلطنت استبدادی ست را تيرباران کرده افسرميهن پرزمينه امضا قرارداد باکنسرسيوم نفت ، ده ها
خود هزاران نفر ازبهترين جوانان مارا درميدانهای اعدام ، درکوچه وخيابان وبيابان ودرسياه چالها کشته ، او 

ده   ياکشته ويامثله و معلول کرده ، اودرجريان انقالب پيروزمندماه بهيمیهزاران نفررا زيرشکنج
« رده است، به زنش بازکشتار لذت ميلخورده را درخون غلطانده است، اودک وساهاهزارنفرمرد وزن وکو

، » ابهت ماکم نشود« زديدن سيل خون حالت تهوع باودست داده ، گفته است که بگذارادامه دهند تاازکه ا» ثريا
ا که ر» منصوری « سه بعدازنصف شب ازخواب برخاسته تا » فرح « اوازشکنجه لذت ميبرده است ، بازنش 

رقه ای ين جانی جتمام جنايات ا.است اوبدست خود آدم کشته . تماشاکند» ابرازندامت کرده بود« زير شکنجه 
، بايد مستند درفصل جنايتکاری او دقيق ومنظم گردآوری شود تادنيا بداند او چه حيوان مبتال به ساديسم

  ....ايران مسلط کرده بوده است خونخواری بوده وامپرياليسم امريکا چه گرگ خون آشامی را برملت 
  ١٣۵٨  آبان ماه٢۴شنبه پنج  ، ٩٣مردم شماره

  
  ١٣۵۶ بهمن ماه ٢٩ بمناسبت قيام مردم تبريز در  سال ازقيام قهرمانانه مردم تبريزگذشت٢

ضدانقالب هنوزدرآذربايجان سرگرم توطئه است بايد با ازميان بردن زمينه های موجودکه ميراث رژيم شاه 
  .، فعاليت ضدانقالب را خنثی کردخائن است

، مردم دليرتبريز به دادخواهی خون ١٣۵۶ بهمن ماه سال ٢٩درروز. ازقيام خونبارتبريز ميگذرددوسال 
  . شهيدان قم برخاستند
اعالم شد؛ دهها زاديخواهان وعلمای تبريزبه خاطر چهلم کشتارقم،عزای عمومی  چندتن ازآدراين روزازجانب

 پهلوی به جان آمده بودند، به خيابانها ريختند وبه ده، که ازجوروجنايتهای رژيم منحوسکشيهزارنفرازمردم ستم 
تظاهراتی که آميزه ای ازسوگواری برای شهدای قم واعتراض به شرايط اختناق واستبداد حاکم برايران 

 را به ميدان فرستاد رژيم شاه مخلوع که تاب ديدن هيچگونه تظاهراتی رانداشت ، پليس............بوددست زدند
دراين هنگام رژيم دست به دامان ارتش شد، سربازهای خودرا ............. و تظاهرات آرام آنها را بخون کشيد

به خيابانها فرستاد، تانکهارا به حرکت انداخت، هليکوپترهارا بپرواز درآورد، غرش فانتوم های خودرا برخ 
  ....منشانه حمله شدکشيد وازراه زمين وهوا بمردم بی سالح دد

دراين روزحماسه .جسد دهها شهيد عزيزبردستهای خلق بود وعزمی که درسينه برای ادامه نبرد می جوشيد
  .................فرمجروح ميشوند هزار ن١٠ نفرشهيد ونزديک به ۴٠٠آفرين 

  ١٣۵٨ بهمن ماه ٢٩، دوشنبه ١٧٠مردم، شماره 
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  مردم استعفای آيت اهللا خلخالی ونگرانی 
خبرمربوط به استعفای آيت اهللا خلخالی  حاکم شرع باآنکه خوشبختانه مورد قبول قرار نگرفت وهرگونه نگرانی 
را ازبابت اين استعفا واحتمال انعکاس آن روی ادامه کاردادگاههای انقالبی برطرف کرد، باتعجب وتاسف همه 

  .ميهن پرستان روبروشد
 واستعفای آقای درباره سمت آقای خلخالی دردادگاههای انقالبی وپاسخاظهارات آقای يزدی وزيرامورخارجه 

ما صرف نظر ازهرسليقه شخصی که درباره نحوه . ، انگيزه اين تاسف وتعجب بودخلخالی بدنبال آن
، اعالم ميداريم که کاردادگاههای ميبايست ادامه يابد وازانقالبيون دگاههای انقالبی وجود داشته باشدکاردا

سخنان وی درباره خاندان . نظير آيت اهللا خلخالی برای ادامه کاراين دادگاهها ميبايست استفاده شودمقتدری 
هکاران مورد تائيد خلق بپاخاسته ايران است ونبايد موجب تان شاه مخلوع وحکم اعدام اين تبپهلوی وهمدس

  نگرانی برخی ازمسئوالن اجرائی سياستهای دولت شود
   ١٣۵٨ خرداد ٧، دو شنبه ١٩مردم شماره

  
  . . .آری، پشتيبانی می کنيم 

  اطالعيه دبيرخانه کميته مرکزی حزب توده ايران 
به حزب ما داده شدودرعمل اين اتهام، » فرصت طلبی « وراست نسبت » چپ « پس ازاينکه مدتی از

« هام گيری اصولی ضد امپرياليسی، رنگ باخت، و پس ازاينکه بدنبال اتضعدربرابراستواری حزب درمو
به حزب ما زده شد ودرعمل معلوم گرديد که اين طعنه نيز آلوده به » دنباله روی« ، طعنه »فرصت طلبی 

بحال حزب ما » دلسوزی « غرض ضديت باحزب است ودرنتيجه دربين مردم بی اثرشد، اينک دراين اواخر 
  !آغازشده است 

» متاثر« باچهره ای . شده اند » دلسوز« ب ما افرادی که غالبا باحزب ما اساسا مخالفند، ناگهان برای حز
! ميکنيد » زياده روی « ، ولی درپشتيبانی ازامام شما، نميگويم، دنباله روی ميکنيد: نبانند و ميگويند سرميج

به برخی دوستان حزب نيرسرايت کرده است وبهمين » دلسوزی « برای رعايت انصاف بايد افزود که اين 
ی چند دراين باره بيان داريم  يعنی روی سخن مابيشتر بااين دوستان است تاباآن مخالفان، دليل الزم دانستيم سخن

  .زيرا دوستداران بی غرضند ودراشتباه ومخالفان ازموضع مخالفت هرروز شيوه ای بکار می بندند
موما وبرضد آری ، ما ازامام پشتيبانی ميکنيم، ازمشی قاطع وآشتی ناپذيرامام درمبارزه برضد امپرياليسم ع

امپرياليسم امريکا خصوصا پشتيبانی ميکنيم، ازنظريات امام درزمينه لزوم مبارزه قاطع با بازمانده نفوذ 
امپرياليسم درايران پشتيبانی ميکنيم، ازنظريات امام درزمينه ضرورت ريشه کن کردن ضد انقالب پشتيبانی 

 درزمينه ضرورت رعايت اصول انسانيت وعدالت و ميکنيم، ازنظريات امام درزمينه مخالفت باهرنوع اختناق،
  .آزاديها پشتيبانی ميکنيم 
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مشی اصولی وسياست بنيادی حزب دراين زمينه های مهم، بويژه درزمينه مبارزه ضد امپرياليستی، بانظريات 
ه ايم، ووقتی قاطع وپيگير امام انطباق دارد و بنابراين ما ازامام که پشتيبانی ميکنيم ازسياست خودمان دفاع کرد

  .راه خودرا پيگيری کنيم، ازامام پشتيبانی کرده ايم 
اينست که مادرمطبوعات خود پيوسته برلزوم آتش توپخانه سنگين انقالب برضد » زياده روی « اگرمنظوراز

ی زياده رو« امپريالسم، بويژه امپرياليسم امريکا، که دشمن اصلی وآشتی ناپذيرخلق ماست، تکيه ميکنيم؛ مااين 
را ادامه خواهيم داد، زيرا ماوظيفه خود ميدانيم که بقدرتوان خود، قدرت رزمنده توده ها را برای ريشه کن » 

، »زياده روی « اگر منظوراز. ساختن نفوذ اين دشمن اصلی درتمام عرصه های زندگی درايران بسيج کنيم 
مينه دفاع ازانقالب ايران، درزمنيه حمايت اينستکه مابرگفته های امام درزمينه مبارزه ضد امپرياليستی، درز

نيزادامه خواهيم داد، زيرا امام رهبرانقالب ايران است، » زياده روی « اززحمتکشان تکيه ميکنيم، ماباين 
سخنان ايشان درميان توده ها نافذ است وبنابراين تکرار وتکيه براين سخنان، بازهم کمکی است بهمان بسيج 

اطع وپيگيربرضدامپرياليسم، بسرکردگی امپرياليسم امريکا، برای مبارزه درراه تثبيت توده ها برای مبارزه ق
  .وتحکيم دستاورهای انقالب

بعالوه بايد افزودکه ما، بين مذهبی وغيرمذهبی مرز نميکشيم وبنابراين طبعا ما درهمان جبهه ای قرار ميگيريم 
تقالل طلب، آزاديخواه ومترقی قرار دارند وطبعا که مذهبی ها وغيرمذهبی های انقالبی، ضدامپرياليست، اس

بدترازساواکی « ر آن غيرمذهبی ها ونيرمذهبی های ضدانقالبی ومرتجعی قرار ميگيريم، که بگفته امام بدربرا
  »اند

تنها کاری که ميکنيم . اله روهم نبوده ايم، زياده روی هم نميکنيممانطورکه فرصت طلب نبوده ايم ودنبپس ما ه
اديها وحقوق يران ازاسارت وظلم، برای تامين آز درجهت اتحاد عمل برضد امپرياليسم، برای رهائی اپافشاری

  .دموکراتيک مردم است
ما به مشی . مخالفان خود دانند؛ آنها هرچه دل تنگشان ميخواهد بگويند. اين را دوستان حزب مابايد بدانند

   اصولی خود، بی وقفه وبدون انحراف ادامه خواهيم داد
  ١٣۵٨  تيرماه٢۵، دو شنبه ۴٠مردم شماره

  
  نامزد های حزب توده ايران برای مجلس خبرگان 

  رفيق نورالدين کيانوری، دبيراول کميته مرکزی حزب توده ايران، ازتهران
  رفيق احسان طبری، عضوهيات سياسی کميته مرکزی حزب توده ايران، ازتهران

  کميته مرکزی حزب توده ايران، ازآذربايجانرفيق انوشيروان ابراهيمی، عضوهيات سياسی 
  رفيق حسين جودت؛ عضوهيات سياسی کميته مرکزی حزب توده ايران، ازآذربايجان

  عضوهيات سياسی کميته مرکزی حزب توده ايران، ازخراسانرفيق علی خاوری خراسانی، 
  رفيق محمد علی عموئی، عضوهيات سياسی کميته مرکزی حزب توده ايران، ازتهران

  رفيق عباس حجری بجستانی، عضوهيات سياسی کميته مرکزی حزب توده ايران، ازتهران
  رفيق رضا شلتوکی، عضوهيات سياسی کميته مرکزی حزب توده ايران، از کرمانشاه

  رفيق ابوتراب باقرزاده، عضوهيات سياسی کميته مرکزی حزب توده ايران، ازمازندران
  زب توده ايران ، ازتهرانرفيق آصف رزم ديده، عضوکميته مرکزی ح
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  رفيق صابرمحمدزاده؛ عضوهيات سياسی کميته مرکزی حزب توده ايران، ازتهران
   عضوهيات سياسی کميته مرکزی حزب توده ايران، ازتهرانرفيق مريم فرمان فرمانيان فيروز،

  رفيق علی المعی، مسئول سازمان حزب توده ايران درشهرستان بهشهر ازمازندران
  ضا روحانی شهرکی، ازمسئولين سازمان ايالتی حزب توده ايران دراصفهان، ازاصفهانرفيق غالمر

  رفيق حسين آذر، ازمسئولين سازمان ايالتی حزب توده ايران دراصفهان، ازاصفهان
  رفيق علی اکبرمايل زاده، ازمسئولين سازمان ايالتی حزب توده ايران درخوزستان، ازخوزستان

  ١٣۵٨  مردادماه١٠ شنبه چهار، ۴٧مردم شماره
  

  اطالعيه کميته مرکزی حزب توده ايران
پيرواطالعيه قبلی کميته مرکزی حزب توده ايران درباره پشتيبانی حزب ما ازنامزدهای غيرحزبی برای مجلس 

رضا  ، اعضا وهواداران ودوستان حزب، عالوه بررفيق کرمانشاهخبرگان، اينک به اطالع ميرساند که در
وی رای خواهند يونس موس سيد سياسی کميته مرکزی حزب توده ايران، به حجت االسالم ، عضو هيئتشلتوکی

  .داد
 نامزد باشند، به ايشان رای  صادق خلخالی آيت اهللاحزب توده ايران، ضمنا اعالم ميدارد که درهرنقطه ای که

  خواهد داد
  ٩/۵/١٣۵٨کميته مرکزی حزب توده ايران،؛ 

  ١٣۵٨ رداد ماه م١٠ شنبه چهار، ۴٧مردم شماره
   

  توضيح 
بنابه اطالع رسيده، متاسفانه برخی مطالب مندرجه درمقاله ای که به مناسبت روزشهادت علی ابن ابی طالب 
درروزنامه مردم نگاشته شده بود، دربرخی نقاط مورد تعبيراتی قرارگرفته که گويا قصد برخوردخاصی نسبت 

  .به شخصيت مذهبی خليفه سوم درميان بوده است 
چنانچه بارهاگفته ايم، روش حزب ما احترام به مذهب ومعتقدات مذهبی است وقصد اهانت به هيچيک ازاديان 

  .ومذاهب راندارد وازاين کار کمترين سودی نميبرد
مابنوبه خودازاين جريان سخت متاسفيم واحترام صادقانه خودرابه همه اديان ومذاهب، بويژه به دين اسالم که 

ست وازآن جمله به مذهب جعفری اثناعشری و مذاهب اربعه اهل تسنن يکبارديگر تصريح دين مردم کشورما
  ميکنيم 

  ١٣۵٨  مرداد٢٧، شنبه ۵۴مردم شماره
  

  تلگرام گروهی ازاعضای کانون نويسندگان ايران به امام خمينی
  قم ــ دفترامام 

  سالمی ايرانحضورعالی آيت اهللا العظمی امام خمينی ، رهبرآزموده ورهشناس انقالب ا
  درتائيد سياست استوارضد امپرياليستی آن بزرگوار
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، که بااشغال النه فتنه انگيزی وجاسوسی  وتازه جنبش رهائی بخش ملی ايرانپيوستگی باموج بزرگ درهم
  .سفارت امريکا ازسوی جوانان عزيز وارجمند دانشجوی ما ميرود تابه اوج قله پيروزی برسد

زحمتکش ومحروم ايران که انقالب اجتماعی، استقرارعدل وبرابری، ونيل به حد درهمگامی باقشرهای انبوه 
  .آبرومندی ازرفاه درسايه کارشريف وباروررا دنباله طبيعی و ضروری انقالب سياسی ميدانند

و به اميد آن که خلق قهرمان ايران بامجاهدات جانبازانه خود موفق گردد تااستقالل سياسی، اقتصادی، مالی، 
ل واقعی، حقوق وآزاديهای مدنی حقق بخشد، ودرسايه اين چنين استقالی وفرهنگی کشوررابه نحو اکمل تنظام

واجتماعی رابرای همه افراد مردم وشرکت عملی شان را دراداره امورملی و محلی ، بدورازهرگونه تبعيض 
  .تامين کند

 اخيراين کانون معترض بوده وهستيم، ما امضاکنندگان زير، اعضای کانون نويسندگان ايران، که به فعاليت
اعالم ميداريم که صف مبارزه ما همان صف واحد انقالب به رهبری امام است وازاين پس نيز، همچنان که 
  درگذشته، نيروی انديشه وقلم وبيان هريک ازما وقف خدمت به خلق وانقالب خلقی واسالمی ايران خواهد بود

  باسالم ودرود گرم انقالبی 
ـــ فريدون تنکابنی ــ محمدتقی ) سايه( ــ سياوش کسرائی ــ اميرهوشنگ ابتهاج) به آذين( تمادزادهمحموداع
  برومند
  ١٣۵٨ آبان ١۵

* * *  
 ١۴به امضای )  آبان١۶(بدست آورد، نامه فوق طی يک روز» مردم « طبق آخرين اطالعی که 

  :يريننفرديگرازاعضای کانون نويسندگان ايران نيزرسيده است ، بشرح ز
مهدی اسفنديارفردــ هانيبال الخاص ــ علی امينی نجفی ــ محمود برآبادی ــ جاهد جهانشاهی ــ محمد خليلی ـــ 

 ناصر موذن ـــ جمال ـجالل سرفراز ــ اسداهللا عمادی ـــ محمد قاضی ـــ کامبوزيا گويا ـــ غالمحسين متين ــ
  امورــ رحيم ن) نيک آئين (  هوشنگ ناظمی ،ميرصادقی 
  ١٣۵٨  آبان ماه١٧شنبه پنج ، ٨٧مردم شماره

  
  ن عضو سرشناس کانو۵برپشتيبانی اعضای کانون نويسندگان ايران ازتلگرام 

ـــ فريدون تنکابنی ــ محمدتقی ) سايه( ــ سياوش کسرائی ــ اميرهوشنگ ابتهاج) به آذين( محموداعتمادزاده 
  .، به امام خمينی ـــ افزوده ميشودبرومند
امام  عضو سرشناس کانون نويسندگان ايران به ۵ اطالع رسيده آقايان زير نيز پشتيبانی خودراازتلگرام طبق

  .اعالم داشته اندخمينی 
اميرحسين آريان پور، ناصرايرانی، اصغرالهی ، محمدرضا اصالنی، محمدپورهرمزان، ناصرپورقمی، 

اوری، رکن الدين خسروی، محمد زهری، جعفرجهانبخش، بهرام حبيبی ، بهاالدين خرمشاهی ، بهرام د
منوچهرشيبانی، احسان طبری، نازی عظيمی، محمد رضا فشاهی، کامران فانی ، بهزاد فراهانی ، جعفرکوش 

  اسماعيل نوری عال ) نوح( آبادی، پرويز مسمجدی، محمدعلی مهميد، کيومرث منشی زاده، نصرت اهللا نوحيان 
  ١٣۵٨  آبان ماه٢٢شنبه سه  ، ٩١مردم شماره
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  پشتيبانی نويسندگان متعهد ازمشی ضد امپرياليستی وخلقی امام خمينی
، درتلگرامی به امام ه نگارعضو کانون نويسندگان ايران نويسنده، شاعر، مترجم، محقق وروزنام۴١تاکنون 

ت خمينی، رهبرانقالب، پشتيبانی خودرا ازمشی ضد امپرياليستی وخلقی امام اعالم داشته وازاشغال سفار
  .امريکا حمايت کرده اند

   تلگرام باين شرح استمتن
  ١٣۵٨ آبان ١۵قم ــ دفترامام ــ 

  ، امام خمينی، رهبرآزموده ورهشناس انقالب اسالمی ايرانالعظمیحضورعالی آيت اهللا 
پيوستگی باموج بزرگ وتازه جنبش رهائی بخش ملی  درتائيد سياست استوارضدامپرياليستی آن بزرگوار، درهم

ن که بااشغال النه فتنه انگيزی وجاسوسی سفارت امريکا ازسوی جوانان عزيز وارجمند دانشجوی ما، ايرا
  .ميرود تا به اوج قله پيروزی برسد

درهمگامی باقشرهای انبوه زحمتکش ومحروم ايران که انقالب اجتماعی، استقرارعدل وبرابری، ونيل به حد 
  .دنباله طبيعی وضروری انقالب سياسی می دانندآبرومندی ازرفاه درسايه کارشريف وباروررا 

وبه اميد آن که خلق قهرمان ايران با مجاهدات جانبازانه خود موفق گردد تا استقالل سياسی، اقتصادی، مالی، 
نظامی وفرهنگی کشوررابه نحو اکمل تحقق بخشد، ودرسايه اين چنين استقالل واقعی، حقوق وآزاديهای مدنی 

مه افراد مردم وشرکت عملی شان رادراداره امورملی ومحلی، بدورازهرگونه تبعيض، واجتماعی را برای ه
  .تامين کند

ما امضا کنندگان زير، اعضای کانون نويسندگان ايران اعالم ميداريم که صف مبارزه ما همان صف واحد 
يان هريک ازما، وقف انقالب به رهبری امام است وازاين پس نيز، همچنان که درگذشته، نيروی انديشه وقلم وب

  .خدمت به خلق وانقالب خلقی واسالمی ايران خواهد بود
    باسالم ودرود گرم انقالبی 

ـــ فريدون تنکابنی ــ محمدتقی ) سايه( ــ سياوش کسرائی ــ اميرهوشنگ ابتهاج) به آذين( محموداعتمادزاده
  برومند

  امضا کرده اندنويسندگان زيرين هم پس ازارسال تلگرام به قم، متن آنرا 
اميرحسين آريان پورــ مهدی اسفنديارفردــ ناصرايرانی ــ هانيبال الخاص ـــ علی امينی نجفی ــ اصغرالهی  ـــ 
محمود برآبادی ــ ناصرپورقمی ــ جاهد جهانشاهی ــ جعفرجهانبخش ــ بهرام حبيبی ــ محمد خليلی ـــ رکن الدين 

م داوری ــ شيخ مصطفی رهنما ــ جالل سرفرازـــ احسان طبری ـــ خسروی ـــ بها الدين خرمشاهی ــ بهرا
نازی عظيما ــ اسداهللا عمادی ـــ بهزاد فراهانی ــ کامران فانی ـــ محمد قاضی ـــ جعفرکوش آبادی ــ کامبوزيا 

ـ کيومرث گويا ـــ جمال ميرصادقی ـــ ناصر موذن ـــ غالمحسين متين  ــ محمد علی مهميد ــ پرويز مسجدی ــ
  ــ رحيم نامورــ کاظم هژيرآزادی ) نوح ( ــ نصرت اهللا نوحيان ) نيک آئين ( منشی زاده ـــ هوشنگ ناظمی 

  ١٣۵٨  آبان ماه٢۴شنبه پنج  ، ٩٣مردم شماره
  

  پشتيبانی نويسندگان متعهد ازمشی ضد امپرياليستی وخلقی امام گسترش می يابد
شی ضدامپرياليستی وخلقی امام اعالم داشته وازاشغال سفارت امريکا خمينی، رهبرانقالب پشتيبانی خودراازم

  .حمايت کرده اند
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اينک نام . به چاپ رسيد» مردم«  نفرازاين نويسندگان متعهد همراه بامتن تلگرام، روزپنج شنبه در۴٠اسامی 
  . کرده اند، به اطالع خوانندگان گرامی ميرسدد نفرديگری که متن را تائي١٣
مزان؛ منوچهرشيبانی، محمدزهری، محمدرضا اصالنی، محمدرضا فشاهی، حسن اصغری، جالل مد پورهرمح

علوی نيا، حسن غالمعلی پور، کامبيزصديقی، عبداهللا عسگری، فرهاد عابدينی، مجيد دانش آراسته، اسمعيل 
  نوری عال
  ١٣۵٨  آبان ماه٢۶ شنبه ، ٩۴مردم شماره

  
  اگرمحتاج اسلحه شديم 

  »ط بتوانيم بگيريم، خواهيم گرفتر باشيم، ازهرکجا که بدون قيد وشاگرمحتاج اسلحه« 
گفته درستی است حاکی ازموضعگيری درست . اين گفته آقای بنی صدر، سرپرست وزارت خارجه است

  .اطالعات م بيان شده است « درزمينه تسليح ارتش، که درپاسخ به سئوال خبرنگار
؟ آری ميتوانيم، د وشرط اسلحه ازخارج دريافت کنيمآيا ما ميتوانيم بدون قي........................................

رند وهم اباين دليل ميتوانيم که هستند کشورهائی که هم درجبهه جهانی مبارزه برضد امپرياليسم قرارد
  ب ايرانند بخش، ازجمله انقالو درنتيجه طرفدار انقالبهای رهايیطرفداراستقالل کشورهای زيرنفوذ امپرياليسم 

  ١٣۵٨  آبان ماه٢٨شنبه دو ، ٩۶مردم شماره
  

سخنرانی رفيق احسان طبری، عضو هيئت سياسی کميته مرکزی حزب توده ايران ، درزمين 
  چمن دانشگاه پلی تکنيک

، که جاذبه سياسی دردست مردی است مانند امام خمينیازخوشبختيهای اين انقالب آنست که رهبری آن . . . .  
يعنی (  روحانی همراه دارد ودراتخاذ تصميم، قاطع وباکفايت است وباتوجه به مشخصات عصرما را باتقوای

نی به نوازشی هم اکنون نام خمي. صائب وارد ميسازدرا جانانه و  ضربات خويش) عصرافول قدرت امپرياليسم 
هن ما، بلکه درمقياس ، بغرشی خشمگين برای قشرهای انگل وغارتگر نه تنها درمقياس ميمهرانگيزبرای خلقها

برای ديدن واقعيت عصرما ؛ که چشمش ش بيخردانه وپرفيس وافاده امريکاجهانی بدل شده است و ميشود ورو
بيهوده نيست که روزنامه ديلی اکسپرس که ازشنيدن نام خمينی گوشش . ، برحيثيت اين نام می افزايدنابيناست

  .، آه ميکشدازگردانند، که بتوانند چرخ حوادث را به عقب بیای ژنرانهای باصطالح اليق ايرانآزرده ميشود، بر
، نه تنها ازسنن انقالبی غنی ايران بهره ميگيرند، بلکه بدنبال اين رهبربحرکت درآمده اندتوده های عظيمی که 

حسين ، اينروزها بجاست از درميان اين چهره ها. م می پذيرندازچهره های روشن مذهب اسالم وتشيع نيزالها
، تاآخرين نفروتا آخرين قطره خون خود عليه دشمنی قسی وکين توزانه ال نام ببريم که برراس قيام کرب علیبن

  .سلسله پليد اموی ايستاد
، که ياد کرد سوگ او ، اين شهيد جاويد تاريخ تشيعحسينبدين مناسبت اجازه ميخواهم چندکلمه درباره 

، بويژه آنکه سنت يادکرد ازروز نقش مهمی داشت، سخن گويملبانه ما ايرانيان وقهرمانی اودرمبارزات حق ط
« ، ازطرف حزب ما ودر روزنامه ابوعبداهللا حسين بن علی امام سوم شيعيانعاشورای حسينی وبزرگداشت 

حزب ما و روزنامه ارگان ما درآن هنگام که عزای حسينی تنها برای گريه واقعی . سنت ديرينه ايست » مردم
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.  عليه يزيد بن معاويه سرمشق هرمسلمان قرارگيرد حسيند، می نوشت که بايد نمونه جانبازیيا گريه نمائی بو
  .سرمشق نبرد بی امان عليه  ظلم و سيطره غارتگران

 ايفا کرد و هم اکنون عاشورای او نقش مثبت وسازنده انقالبی وحسين، سنت خوشبختانه درانقالب اخيرايران
درراه وروشی دلها را ، امام خمينی يک سوگواری عبث بيرون آمده ، وبگفته ، ازحالتنيزاين سنت، اين يادکرد

  .شهادت جويانه هماهنگ ميکند
 بايزيد، به تضاد عميق دوجناح مردمی واشرافی قريش يعنی خاندان بنی هاشم و آل سفيان حسينمبارزه 

 شکست خورد اسالم ابوسفيان خودپس ازانکه ازلشگر مهاجران وانصاربه رهبری پيغمبر . بازميگردد
) که بنی هاشم باشند ( ، ولی کينه اين جناح اشرافی قريش عليه جناح مردمی آن سانه به اسالم تن دردادوسالو

، آتشی نتيجه حيثيت عظيم وچيرگی ناپذيرشاين کينه تا پيغمبر اسالم ميزيست ودر. کماکان باقی بود 
ان ميدان ، معاويه بن ابی سفيعلیپس ازقتل .  ورشد وقتی پيغمبر درگذشت اين تضاد شعله. بوددرزيرخاکستر

  .؛ خالی ازرقيب يافت را برای تصرف مجدد قدرت
. نحله غربی بدنبال حاکم دمشق، يعنی معاويه افتادند. درآن هنگام مسلمين به دوگروه يا نحله تقسيم شده بودند 

اعراب شيفته خاندان رسالت بودند، نحله شرقی که کوفه را مرکز خودفرا می نمودند وغالبا ازايرانيان و
  نامه ميفرستادند که حاضرند بخاطر امامت حسين بی علیآنها دائما به . باسيطره امويان ازدرمخالفت درآمدند 

  .وپيشوائی او جانبازی کنند
، مردی هرزه گرد وشرابخوار وزن باره و بی پسرش يزيد. ازدشواری کارخبرداشت معاويه درزندگی خود 

و عبداهللا بن زبير را به  حسين بن علی بدستور معاويه او می بايست به محض رسيدن به خالفت . ود تدبير ب
  .آنها را بی درنگ گردن بزند تابعدهادچارمخمصه نشود. وادارد واگر اين دو ازبيعت تن زدند بيعت 
عراق عرب روی  توانست ازخطر بگريزد وبه مکه برود وسپس به اجابت دعوت مکرر کوفيان به حسينولی 

دردشت کربال سد حسين را ه را بر ) بدستوريزيد ( آورد ولی سپاه اعزامی عبيداهللا بن زياد، فرماندار عراق 
اين . کرد واو و هفتاد ودو تن ازياران وفادارش را به شهادت رساند وخاندانش را به اسارت به دمشق فرستاد 

ازسوئی ديگر، واقعه ای کم نظير حسين  مخالفان شهادت سرشار ازحماسه ازسوئی وقساوتها ورذالتهای
  .درتاريخ پديد آورده است 

، نوه پيغمبر اسالم  فاطمه بنت محمد، که به پارسائی ودليری شهره وازراهحسينشگفت نيست که مردی چون 
دون پس ازدرگذشت پيغمبر اسالم، مشتی جاه طلبان . ماند  هجرت نبوی چنين تنها و بی ياور ب۶٣، درسال بود

يره ، که سخن ابوهر. ، که قدرت امويان را بامطامع خود سازگار می يافتند، گرد معاويه را گرفتند صفت
الصلوه خلف علی اتم وطعام « : او ميگفت . ، درحق اين  طايفه صادق است زمانی ازصحابه رسول بود

که شما پشت سرعلی می خوانيد و يعنی نمازتمام وکمال همان نمازی است » معاويه ادسم التل يوم الحرب اسلم 
، به المترين جارا درروز جنگ خواهانيدپلوی چرب وچيل را تنها برسرسفره معاويه ميتوان خورد و اگر س

 درهمه اعصار است، که» حزب باد« فرصت طلبان واعضا الحق که شعار کامل همه ! پشت تپه ها پناه ببريد 
ان الحيوه عقيده «  برآن بود که حسين، درمقابل اين اراذل. د دارندم وجووجود داشته اند و متاسفانه تاامروز ه

وی درخطابه خود،  .  پيکارکردن است يعنی معنای زندگی درايمان داشتن و درراه اين ايمان خود. » و جهاد
ميدان جنگ برای من بمثابه محراب نماز ودعا است و من « : ت دبن معاويه گفشگر يزيبرابر ل، درروزعاشورا

  .» اهمان هيجان وشوق بدان روی می آورم ب
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ازياد نبرده بود و بهمين جهت وقتی » غزوه بدر«، شکست فاحش نياکان خودرا دربرابر يزيد بن معاويه
يعنی » ليت اشياخی به بدرشهدوا« : ؛ باشادمانی بانگ برآورد برگرفتند حسيندربارگاهش پرده ازسر بريده 

همين جمله نشان ميدهد که چه کينه عميقی دردل »  اين منظره می بودند ايکاش نياکان من درغزوه بدرشاهد«
   وجود داشت حسيناين طاغوت متفرعن اموی نسبت به شخصيت انقالبی 

  ٨١٣۵ ماه آذر ٧شنبهچهار، ١٠۴ردم شماره م
  

  !آری : مادرهمه پرسی قانون اساسی ميگوئيم 
ايران دعوت ميکند که بخاطرتحکيم اتحاد همه ران خود وهمه مردم احزب توده ايران ازهمه اعضا وهواد

نيروهای خلقی درنبرد عليه امپرياليسم به سرکردگی امپرياليسم امريکا وبخاطر پشتيبانی ازرهبری ضد 
، رای مثبت ون اساسی شرکت کنند و به اين سندم قانامام خمينی هرچه وسيعتردررفرا ندوامپرياليستی و خلقی 

  زی حزب توده ايران  کميته مرک. . . . . .دهند
 مردم شماره١٠۵ ، شنبه ١٠ آذر ماه١٣۵٨

  
 ازهمه زنان دعوت ميکندکه متحدا به قانون اساسی نوين رای تشکيالت دموکراتيک زنان ايران

  مثبت دهند
بخوبی به نواقص قانون اساسی وبخصوص مواد مربوط به زن واقف ..... تشکيالت دموکراتيک زنان ايران 

  ، اعم اززن ومرد، بزرگ وکوچگ ، بايد دريک جبهه واحد همگام شوند ه امروز مردم ايران اما برآنيم کاست
امام خمينی رهبرانقالب اسالمی ايران هميشه مقام زن را واالداشته ونقش  زن ايرانی را درانقالب . . . 

اجتماعی خودتان، درمسائل سياسی خودتان، درمسائل « : بسيارارجمند شمرده و بارهاخطاب به زنان گفته اند
  » برخالف مسيرملت باشد، انتقاد کنيد دخالت کنيد ازهرچيزکه

  ١٣۵٨ آذر ١١، يکشنبه ١٠۶مردم شماره 
  

  :امام خمينی 
  براين داريم که امورهرجاراخوداهالی آنجا، خودآنهائی که درآنجا هستند ، انجام دهند بنا ما

يک طرف کشوررازيادترازطرف . يگر توجه کندحاکم وولی امر نميتواند به يک ناحيه بيشترازناحيه د
  ديگرکشورآبادکند

  ١٣۵٨ آذرماه ٢٨، چهار شنبه ١٢١مردم شماره
 

 سالمت امام را آرزو منديم
 سالم به امام ، سالم به وحدت خلق است 

 اعتمادبه امام ، تکيه دادن به نيروی توده هاست 
قلب امام ، استمرار انقالب است طپش   

ام انقالب است دوام عمرامام ، دو  
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 راه امام ، ادامه انقالب است 
شيطان بزرگ امريکاست : صدای امام ، فرياد خلق است   

 سالمت امام ، آرزوی توده های ميليونی خلق است 
 ما، ازخلقيم 
 ما، با خلقيم 
:ما، با خلق   

  سالمت امام را آرزومنديم  
  ١٣۵٨ بهمن ماه ۴، پنج شنبه ١۵٠مردم ، شماره 

 
  ، درلحظه ای حساس باقلب همه مردم سخن ميگويديمارستان قلبام ازبام

  پيام انسانی وانقالبی. پيام وحدت درراه خلق 
، باسياست صائب و باقاطعيت پوالدين خود انقالب مارا رهبری کرد،  ، مرديکه باروشن بينی ژرفامام خمينی

  تدريکی ازلحظات دشوار برای سالمت خودش ، درفکر مردم وفکرانقالب اس
کسی نيست که پيام تکان دهنده وعميقا انسانی وانقالبی اوراازبيمارستا ن قلب تهران شنيده باشد و بارديگربه 

  .عظمت روح و صالبت انديشه رهبر انقالب آفرين نگفته باشد
رهبر، دربستربيماری است ، رهبری که توده های ميليونی به او وسالمت او می انديشند ، ولی اوبا درک عميق 

 منع پزشکی و به بهای سالمت ودرانديشه انقالب است و الزم می بيند که عليرغم درفکرمردم ساسيت لحظه ،ح
 ومتحد باشيد، چه حاال ، متصل لحظه حساسی است،نچه را که درقلب دارد بهمه بگويد، بمردم بگويد، آخويش

  يد، نشان دهيد که رشيد هستوچه فردا، نزاع و نفاق نکنيد، بهم اعانت کنيد
  مردم ، شمار١۵١ ، شنبه ۶ بهمن ماه ١٣۵٨

 
١٣۵٨ بهمن ۶سياوش کسرائی  .دعای من   

من / درکسب نان وآب حاللی به وسع خويش / بيدارميکنم/ وقتی که خانواده ام را ازخواب/ صبح ازسپيده دم 
 کارميکنم

پيکارميکنم/ درهرکجا که هستم وهرجبهه ای که هست / بادشمن بزرگ   
.جان را  زعشق آينه کردار ميکنم/ هم رای ميدهم/ هم راه ميروم/ قهمراه باخالي  

وبرزن و ميدان شهر وده درکوچه ها / آری کالم حق را / دارم نشست و آمد ورفت وبگومگو/ باکوچک وبزرگ 
جان را براه حق ايثارميکنم/ وان روز اگر رسد / نم تکرارميک/   

نت ميدهم اينگونه ، ای خجسته، ترا  
 مردم ، شمار١۵٢ ، يک شنبه ٧ بهمن ماه ١٣۵٨

 
  نامه کميته مرکزی حزب توده ايران به امام خمينی 

  ، امام خمينیرهبرعاليقدرانقالب
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خبربيماری وانتقال شما به بيمارستان برای همه اعضای حزب توده ايران وهواداران آن خبری سخت تکان 
 آن درجهت ضد  بزرگ مردم ايران وتداومنقش قاطع شما دررهبری انقالب. دهنده وبسيار دردناک بود 

، آن چنان سرنوشت ساز و عظيم است که هيچ انقالبی راستينی نميتوانست جز بانهايت امپرياليستی و خلقی
  .نگرانی چنان خبری را دريافت کند

  : بهمن ماه ازبيمارستان قلب که گفتيد۴نخستين سخن شما درپيام تاريخی  روز 
د خمينی و  االسالم حاج سيداحموسپس اطمينا ن هائی که حضرت حجت» نيست حال خودم الحمداهللا بد« 

همه ما ازصميم قلب آرزومنديم که سالمت . مايه بسی خرسندی است  ، برای همه ماپزشکان معالج داده اند
کامل خودرا هرچه زودتربازيابيد و نقش برجسته خويش را دررهبری امورکشوروپيش برد انفالب ما کماکان 

، الدينی که وجه مشخصه رهبری شماستا کنيد وباهمان روشن بينی ژرف وسياست صائب قاطعيت پوايف
، غلبه بردسايس رنگارنگ احاطه کردهرا آنو مهلکه هائی که انقالب ايران رادرجهت غلبه برانواع خطرات 

  .ضد انقالب ــ امپرياليسم امريکا وعمالش ــ هدايت نمائيد
، ع وبی تزلزل شما، به خط امام خود زحمتکش ايران به وجود شما، به رهبری قاطانقالب ايران وکليه مردم 

نيازحياتی دارند  صادقانه اميدواريم که سالهای سال موهبت سالمت وفعاليت پرثمرشما ارزانی انقالب ومردم 
  ايران باشد 

نورالدين : دبيراول . ان کميته مرکزی حزب توده اير . باتقديم درود های صادقانه وآرزوی صميمانه تندرستی
  کيانوری

   ٨١٣۵ماه  بهمن  ٨شنبه دو، ١۵٣ردم شماره م
  

 سالروز بازگشت امام به ايران گرامی باد 
، آمدپيام وحدت برای مبارزه با آمريکاامام، با   
 سال نبرد خلق های ايران، سرنگونی رژيم وابسته به ٢۵٠٠اين جمله کوتاه خبری ، ثمردادن . امام آمد
  .دارک نبرد آينده با امپرياليسم خونخواررايک جا درخوددارداليسم وتامپري

  .، فريادهای شهدا، متجلی است ه ساده ، تاريخ معاصرايران، آوای غريو خلقژدراين دو وا. امام آمد
 ١٧ماجرای . ، به ايران بازميگشت سال تبعيد١٧روز امام، بعدازآن.  وآن روز، امسال يک ساله است.مام آمدا

   نبرد امام باشاه خائن ، خود بخش مهمی ازتاريخ معاصرايران استسال
  مردم ، شمار١۵۶ ، پنح شنبه ١١ بهمن ماه ١٣۵٨

  
   ١٣۵٧ بهمن ماه ١٢جالل سرفراز . . .    باوقارپرنده دورپروازی

.دکه باران سربش ازپای درنينداز/ باوقارپرنده ای دورپروازدرگرداب آسمان / سنگين می آيی / می آيی  
درفوران خون / بامردمی که پيش ازاينت به گرمی ستوده اند/ تادروازه های بسته تاريخ را بگشائيم/ می آيی 

.که آزادی را ارج می نهاد/ شهيد   
که بااشاره چشمی / وبرجمجمه پوک خنياگران مرگ / برتوده نگران خاک وطنم می بينم/ شکوه پروازت را 

.ازپايشان درانداخته ايم  
  درنگاهت
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 آينه ای ميبينم، به وسعت آزادی   
 مردم ، شمار١۵۶ ، پنح شنبه ١١ بهمن ماه ١٣۵٨

 
 شادباش کميته مرکزی حزب توده ايران 

 به محضرمحترم حضرت آيت اهللا العظمی امام خمينی 
 رهبرعاليقدرانقالب ايران 

ران و آغاز قرن پانزدهم کميته مرکزی حزب توده ايران نخستين سالگذشت انقالب بزرگ و شکوهمند مردم اي
، ازصميم قلب شادباش نمايه اين انقالب شناخته شده ايدهجرت نبوی را به شخص آن حضرت که بحق رهبر گرا

  .ميگويد
، که طی هزاران سال دراين سرزمين منشا آنهمه ساز، نظام فرتوت سلطنت مستبده رااين انقالب عظيم وتاريخ 

  .ی نخستين بار، نظام مردمی جمهوری را درميهن مابرپا ساخت بيدادهاو فسادها بود، برانداخت وبرا
اين انقالب نه تنها انقالبی عليه استبداد شوم سلطنتی بود، بلکه ازآن باالتررايت طغيان مقدس عليه امپرياليسم ، به 

ن ، را برافراشت وناچيزی وناتوانی اين قدرت سلطه گررا برجهانياکردگی امپرياليسم جهانخوارامريکاسر
  .آشکارکرد

اين انقالب نه تنها به چنين قيام حماسه آميزی دست زد، بلکه رهائی مستضعفين ايران وجهان رااز اسارت وستم 
  .مستکبرين وظيفه خودشمرد وبدينسان ازانقالب مهم سياسی ، به يک انقالب بزرگ اجتماعی نيز بدل شد

 نظير توده های ميليونی زحمتکشان وهمه ميهن همه اين برکات ونعمات انقالبی مديون قاطعيت وجانبازی کم
دوستان ايران و درايت وروشن بينی وسرسختی انقالبی شماست که تحسين واعجاب جهانيان را برانگيخت ونام 

  .شمارادررديف بزرگترين نامهای تاريخ جای داد
ا سخت رنجه ونگران ساخت ازآنجمله ماربيماری شما همه مردم ايران و.اردانقالب درتداوم خود بوجودشما نيازد

، راه خويش را ادامه دهد وکشتی آن ، علی قالب بتواند درزير رهبری شخص شماازصميم قلب آرزومنديم که ان. 
  .رغم توطئه دشمنان رنگارنگ ، به ساحل مراد بپيوندد

تاريم ومانند ، برای شما تندرستی وعمرطوالنی وکاميابی بردشمنان مستضعفان ايران وجهان را خواسدراين آرزو
، پشتيبانی خواهيم تش، باصميميتی بی خللدهميشه ازتالش مقدس شما بسود مردم ايران واستقالل وآزادی وسعا

. کميته مرکزی حزب توده ايران      کرد ودراين راه برای اجرای همه وظايف ملی وميهنی خويش آماده ايم
 دبيراول : نورالدين کيانوری      مردم ، شمار١۶۴ ، دو شنبه ٢٢ بهمن ماه ١٣۵٨

  
  تبريک جمعيت ايرانی هواداران صلح 

  به حضورعالی امام خمينی رهبربزرگ انقالب اسالمی ايران
د انقالب کبيرايران را که به رهبری قاطع آن حضرت وباجانبازی ونثارخون جوانان وطن به رنخستين سالگ

  .بريک ميگوئيمپيروزی رسيد، به حضورامام بزرگوار ومردم انقالبی ايران ت
،  وصلح جهان جزبانابودی مستکبران حاصل نخواهدشدسالمتبه پيروی ازرهنمود امام که فرموديد، 

ونيزبااعتقادبه اين حقيقت که امروز مهمترين وظيفه هواداران صلح، دفاع ازانقالب ومبارزه قاطع با امپرياليزم 
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ن درخط امام کوشنده باشيم وبارامانتی که بدوش جنگ افروزامريکاست، بارديگر پيمان می بنديم که بادل وجا
  .گرفته ايم، به سرمنزل امن وسعادت جهانی برسانيم

   دبيرخانه جمعيت ايرانی هواداران صلح دوام عمروعزت امام را آرزومنديم                    
  ١٣۵٨ بهمن ماه ٢٣،  چهارشنبه ١۶۶ه مردم شمار

  
  سالمت امام خمينی مايه خرسندی است

مام خمينی، رهبر انقالب ايران ، سالمت خودرا براساس گزارش پزشکان ، کامال بازيافته وتاآخر هفته جاری ا
  .بيمارستان را ترک ميکنند
حال امام فوق العاده خوب است وتمام آزمايشات و نوارها حاکی ازسالمت کامل امام « : پزشکان اعالم کرده اند

  »است 
دراين لحظات حساس که وجود . رای حزب توده ايران مايه نهايت خرسندی استبازيابی سالمت امام خمينی ، ب

، رفع بيماری ايشان برای توده ها وحزب توده ايران ارمهمی درروند انقالب ايران داردامام مانند هميشه نقش بسي
  .مژده بزرگی است 

ده های ميليونی زير رهبری ايشان مابارديگر دوام سالمتی امام خمينی را آرزو ميکنيم و اطمينان داريم که تو
  .، به نبرد تاريخ ساز خود ادامه ميدهند کن کردن دشمن اصلی انقالب ايران، يعنی امپرياليسم امريکاتاريشه

   .حزب توده ايران دراين نبردسترگ همراه خلق ورهبر انقالب می رزمد وخواهد رزميد
 مردم ، شمار١٧١ ، سه شنبه ٣٠ بهمن ماه ١٣۵٨

  
  : خلخالیآيت اهللا

  ماباکمال قدرت زمينها واموال منقول وغيرمنقول را ازفئودالها گرفته ومصادره ميکنيم
  ١٣۵٨ اسفندماه ۴، شنبه ١٧۴ه مردم شمار

  
  شادباش نوروزی کميته مرکزی حزب توده ايران 

  به امام خمينی، رهبرانقالب وبنيانگذارجمهوری اسالمی ايران
  خمينی ، رهبرانقالب وبنيانگذارجمهوری اسالمی ايرانحضورحضرت آيت اهللا العظمی امام 

درآستانه دومين بهارآزادی وبمناسبت عيد نوروز، عيد همه خلق ستمکش واميدوارما، کميته مرکزی حزب توده 
  .ايران شادباش های گرم خودرا به حضورشما تقديم ميدارد وتندرستی وشادکامی شماراآرزوميکند

ی انقالب ما و کشورما وهمه مردم زحمتکش مابهمراه دارد، آنچنان قاطع خيروبرکتی که رهبری شما برا
واثربخش است که ترديد نداريم همه زجرکشيدگان ومحرومان جامعه، همه نيروهای اصيل انقالبی ومترقی، 
ن ودرميان آنها کليه اعضا وهواداران حزب توده ايران، که چشم اميد به ثمرات انقالب بزرگ مادوخته اند، دراي

  آرزوی قلبی وصميمانه همصدای ما هستند
ماراه درازی برای پيشبرد انقالب و رسيدن به هدفهای ضدامپرياليستی وخلقی آن درپيش داريم وبرای پيمودن 

. اين راه، بوحدت کلمه وعمل همه نيروهائی که اين انقالب عظيم رابه پيروزی رساندند، نيازحياتی است 
  .بری شما نقش قاطع درنيل به اين اهداف ودرپيمودن اين راه داردبشهادت تاريخ وانقالب ما، ره
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آرزو داريم درسالی که ميآيد، انقالب ايران درنبرد عليه امپرياليسم، بسرکردگی امپرياليسم امريکا، وبقايای 
رژيم مخلوع ودرجهاد سازندگی برای بنای ايرانی مستقل، آزاد وآباد، برای سعادت توده مردم، زيررهبری 

  يگيرومدبرانه شما وبه نيروی متحد همه مردم انقالبی ايران، به پيروزيهای بازهم بيشتروبزرگتری نائل آيد پ
  نورالدين کيانوری : کميته مرکزی حزب توده ايران، دبيراول

  ١٣۵٨ اسفند ماه ٢٨، سه شنبه ١٩۵ه مردم شمار
  

  درود وافتخار بردانشجويان مسلمان پيرو خط امام 
، استقامت وپايمردی ياليسم جهانخوارو جنايتکارامريکااطع و سازش ناپذير امام درمبارزه باامپربدنبال موضع ق

دانشجويان مسلمان پيرو خط امام درباقی ماندن گروگانها دردستهای محنت کشيده مردمی که ازامپرياليسم غدار 
      .تازيانه ها خورده اند، سهم اساسی داشته است 

   ١٣۵٩ فروردين ماه ٢١نبه شپنج ، ٢٠٧مردم شماره 
 

 تسليت به امام خمينی و همه شيعيان جهان 
طبق پيام امام خمينی شهادت آيت اهللا سيدمحمد باقرصدروهمشيره ايشان بوسيله رژيم جنايتکاربعثی عراق مسلم 

 شده است 
.ما اين  ضايعه را به امام خمينی و همه شيعيان جهان صميمانه تسليت می گوئيم   

 مردم ، شماره ٢١٨ ، چهارشنبه ٣ ارديبهشت ماه ١٣۵٩
 

  پيام تشکيالت دمکراتيک زنان ايران
  »امام خمينی« ما نهضت خودمان را مديون زنان ميدانيم  

زطرف مقامات جمهوری اسالمی ايران بعنوان ، بانوی بزرگ اسالم ا)ع (د فاطمهبيستم جمادی الثانی، روزتول
  .روز زن درايران برگزيده شده است

زنان ايران باشرکت . يالت دمکراتيک زنان ايران اين روز را به همه بانوان ومادران ايرانی تهنيت ميگويدتشک
فعاالنه خود درهمه مراحل انقالب نشان دادندکه درجامعه ماديگر هيچ نيروئی نميتواند مانع شرکت زنان 

  .درتعيين سرنوشت کشورشود
 ازانقالب ضد ليت زنان ومادران را درحفظ و دفاع و پرمسئوتشکيالت دموکراتيک زنان ايران، وظيفه سنگين

  .کشور، درلحظه حساس کنونی يادآورميشود امپرياليستی، مردمی وشکوهمند
  دشمن درکمين است، اورابراندازيم

  جامعه نودرجلوی مااست، آنرا باهم بسازيم
 تشکيالت دمکراتيک زنان ايران     ١٣۵٩/٢/١۴ مردم شماره ٢٢٧، سه شنبه ١۶ ارديبهشت ماه ١٣۵٩

 
یپيام تبريک کميته مرکزی حزب توده ايران بمناسبت سالروز تولد امام خمين  

، امام خمينی ، رهبر و  بنيانگذارجمهوری اسالمی ايران می العظرت آيت اهللا حضورحض  
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يی رها، مردمی که بحق ن ساخته ايمرا با سپاس ميليونها مردم محروم خود قري  امامدشادباش سالروز تول
 امام ، ناشی ازدرايته جباران؛ خيانتکاران ومزدوران سالل، وحکومت پهلوی ــخودراازستم امپرياليسم امريکا

  . رهبری او ميدانند  قاطعونقش
، تندباد خشم توده ها را برفراز ميهن ما به گردش درآورد، گرگ درمبارزهامام قاطعيت وپيگيری 

به شادی اين رهائی برای . ، رمارم گريختندحنه های رژيم بيداد اوزمه ها و شخونخوارازترس عقب نشست و گ
  . ساليان دراز حکومت برقلوب محرومان جامعه را آرزو ميکنيم امام
 باتکيه برنيروی اليزال توده ها، طلسم بسته استيالی امپرياليسم متجاوز را شکست و ما به شکرانه اين امام
  .گر عمر پربار آرزومنديم ساليان دراز دي امام، برایمت بزرگنع

، ترسو و دودل نبود، چه انتکاران، سازشکاران وعناصر مردد، متزلزل دربرابر خي اماماگرپايداری واستقامت
 امام، آرزوی سالمت کامل به شکرانه اين رويداد نيک. ماند بسا که روند رهايی درنيمه راه متوقف می 

  .دردلهايمان شعله ميکشد
، که نند وبارهبری قاطع خود انقالب را، ساليان دراز بما، رهبر باتدبيرانقالبمينی امام خآرزومنديم که 

  .رانند، به  پيش ن روزها درخطرجدی استدراي
  .همگی آرزومنديم 

١۶/٢/١٣۵٩. دبيراول ــ نورالدين کيانوری . کميته مرکزی حزب توده ايران   
 مردم ، شماره ٢٢٨ ، چهارشنبه ١٧ ارديبهشت ماه ١٣۵٩

  
، هم وظيفه شرعی وهم وظيفه قانونی داريد که دستگاه راديو تلويزيون را شما موظفيد.  . . : مام خمينی ا

، تصفيه کنيد واشخاصی که ها بودندازگروههائی که منحرف هستند ويا ارتباط با رژيم سابق داشتند ودرخدمت آن
مه قضيه اخباراست که بايد کامال دقت  شود مهمترازه. . . . فاسد هستند که موجب فساد ميشوند هم تصفيه کنيد 

لذا . فيلمهائی که ازخارج به ايران می آيد ، اکثرا استعماری است . . . که اشخاصی منحرف درآن راه نيابند
بارديگر تذکر ميدهم که آنجارا . . . . ، مگرصددرصد صحيح باشدمهای خارجی استعماری را حذف کنيدفيل

، البته مصاحبه اشکالی ندارد، ولو اينکه يک کمونيست بيايد وحرفش را ه کنيدازوابستگان رژيم سابق تصفي
  تلويزيون ازسخنان امام درباره راديو  اين مانعی ندارد. د بزند وهمانجا ازشخص ديگری جواب بگير

 مردم ، ٢٣۶، شنبه ٢٧ ارديبهشت ماه ١٣۵٩
 

 قاطعانه حجت االسالم خلخالی مردم تهران ديروز درراه پيمائی وسيعی حمايت خودراازاقدامات
عليه  عصرديروز مردم تهران بمنظورحمايت ازاقدامات قاطعانه وانقالبی حجت االسالم خلخالیاعالم داشتند 

اين راه پيمائی بدعوت جامعه اصناف تهران .، راه پيمائی کردند ن مواد مخدر، سودگران مرگ ونيستیقاچاقچيا
هائی حمايت دمردم تهران درطول مسيرباحمل پالکار. ا برگزار شد ازدانشگاه تاجلوی النه جاسوسی امريک

بيدريغ خودرا ازاقدامات انقالبی حجت االسالم خلخالی اعالم کردند ودرشعارهای خود، خواهان بسط وگسترش 
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اين قاطعيت انقالبی درتمام عرصه و دربرخورد باانواع مشگالتی که درمقابل رشد وگسترش انقالب ضد 
 ، شدند وخلقی ما سد ايجاد کرده انديستیامپريال

  ٩١٣۵ خرداد ماه ١٠ ، شنبه٢۴٧مردم ، شماره 
  

 اتحاد مسلمانان انقالبی پيرو امام خمينی و پيروان راه سوسياليسم علمی 
 ضرورت حياتی وتاريخ و مطمئن ترين وثيقه برای تامين پيروزی قطعی ونهائی انقالب ايران است 

ی صميمانه به مردم ايران وهمه نيروهای انقالب، رهبرانقالب، یاد را به امام خمين خرد١۵مين سالگرد قيام ههفد
  تهنيت ميگوئيم

 مردم ، شماره ٢۵١ ،چهار شنبه ١۴ خرداد ماه ١٣۵٩
 

  فرياد پردرد امام خمينی
ن انقالب بارديگر باصراحت ، قاطعيت ربرابر خانواده های شهدا ومعلوليامام خمينی درگفتارتاريخی خود د

های انقالب ايران را دردوران پس ازسرنگونی رژيم شاه کافی نمی دوصميميت خاص خود اعالم کرد که دستاور
. . . . ، درمقام رهبری انقالب ، دربرابر مردم ايران عذرخواهی کندداند و تاآن حد کافی نميداندکه الزم ميشمارد

  ن انقالب ايران می نشستامام مانند هميشه صادقانه سخن ميگفت و سخنانش دردل دردمندا
  مردم ، شماره ٢٧١ ،سه شنبه ١٠ تير ماه ١٣۵٩

 
: اخبار مجلس   

تصويب » مظهر عدل علی « به » مظهرعدل مظفر« رپايان مجلس ماده واحده ای رادرباره تغيير نام د
.کرد   

 مردم، شماره ٢٩٣ ، يکشنبه ۵ مرداد ١٣۵٩
  

  جانیبيماری حجت االسالم هاشمی رفسن
يروزمجلس علی اکبرپرورش اعالم کرد که حجت االسالم هاشمی رفسنجانی، رئيس مجلس شورای درجلسه د

ما اميدواريم رئيس مجلس شورای اسالمی . اسالمی، به علت بيماری وانجام يک عمل جراحی بستری است
  هرچه زودتربهبود يابد ودرجلسات مجلس حاضرشود 

  ١٣۵٩ آذر ماه ٢۶ چهار شنبه ٣٩٧ه مردم شمار
  
:مام خمينی ا  

  آنها را می پذيرم. . . . هرکس ازافراد ملت، اسلحه را کناربگذاردوبيايددرملت واردبشود
ساده انديشی است که ماگمان کنيم که بايد همه اينها که تخصص دارند، هرطورکه ميخواهندباشند، بايد بيايند 

.وماازشان استفاده کنيم   
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نديشی است که ما گمان کنيم که فقط تخصص ميزان است وعلم ميزان ساده ا: ...... امام خمينی ازجمله گفتند
علمی الهی هم ميزان نيست ، علم توحيد هم ميزان نيست ، علم فقه هم وفلسفه هم ميزان نيست . است   

  ١٣۵٩ ديماه ٢٠، شنبه ۴١۵مردم شماره 
 
 

  
  !!»زن« پوسترحزب بمناسبت روزجهانی 
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  :آيا راست است 

بازار بانک ملی ازحاميان رژيم شاه مخلوع بوده وهنوزهم بنفع رژيم سرنگون شده سلطنت تبليغ که رئيس شعبه 
  ميکند؟

  ١٣۵٨ اسفندماه ٧، سه شنبه ١٧٧ه مردم شمار
  

  آيا راست است 
که آقای اسحق فرهمندپور، معلم خصوصی بهمن، پسرغالمرضا پهلوی، خودرا ازطرف جامعه يهوديان نامزد 

يملی کرده وصالحيت او، عليرغم تذکرات مکرر يهوديان ايران، ازطرف وزارت کشور نمايندگی مجلس شورا
  تائيد شده است ؟

  ١٣۵٨ اسفندماه ٢١، سه شنبه ١٨٩ه مردم شمار
 

.طئه کودتا درهم شکسته شد تو  
:رفيق نورالدين کيانوری درجلسه پرسش وپاسخ درباره کودتای نوژه   

فه ما چيست ؟کودتا شکست خورد اما وظي. . . . . .    
ص دهيم و چشمها و گوش هايمان هفت برابربازباشد وبدانيم فعالين ضد انقالب را درهرگوشه ای تشخي.. . . . 

، آنرا منتقل بکنيم به مرکز د که اين نمونه ها قابل توجه هست، اگرنمونه هائی پيدا بشوباسرعت آنرا منتقل کنيم
، ازجاهای مختلف، بتوانيم فعاليت ضد  مختلف اطالعات مختلفن نمونه هایوازاين جا ما بتوانيم باجمع کرد

. انقالب را خالصه چشم بينائی نسبت به آن داشته باشيم و کمک بکنيم ازاين راه برای مبارزه عليه ضد انقالب
درهرجائی که هست چه درداخل . اين مسئله فوق العاده مهم است و و ظيفه هرانقالبی درشرايط کنونی است 

  . ، چه جای ديگرحزب هست
ی ، ازضد امپرياليستها و انقالبی های ديگری که هوادار حزب هم نيستندما حتی ازهواداران حزب، حتی نيروها

، ازآنها هم روی خوشی ندارند يا انتقاد دارند، فعاليت ميکنند وباحزب ماهم ديگری هم که درجامعه ما همستند
، هرگونه هرچه که هست،  بوسيله سازمان ما، بوسيله نامهاخواهش ميکنيم که بوسيله سازمانهای خودشان ي

حتی کافی است مثال، چون يک وقت . پديده فعالی ضد انقالبی را می بيننند، اين پديده را حتما بما اطالع بدهند
ممکن است . می بينيد يکنفر يک اعالميه گروه نقاب يا گروه آريا ، يا گروه بختياررا دريک اداره پخش ميکند

هرگونه دمی که ازضد . اين را کوچک نگيريم رفقا. ، پی ببريم قالبیين آدم مابه يک سازمان مهم ضد انازا
بايستی چشم و گوش انقالب را هرچه که . انقالب پيدا ميکنيد، اين دم ميتواند جنبش را به نتايج مثبت برساند 

تمام طيف نيروها ی انقالبی ايران هست ممکن هست شنواترکرد، بيناترکردواين وظيفه يکايک افراد انقالبی در
  ، نه فقط و ظيفه حزبی افراد حزب توده ايران و هواداران آن

 مردم ، شماره ٢٨٠ ،  شنبه ٢١ تير ماه ١٣۵٩
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  !شبکه ضد انقالب را درميان تاکسيرانان کشف کنيد ودرهم کوبيد
ه تماس گسترده ای که بامردم دارند اينان بواسط.  ضدانقالب درميان تاکسيرانان بسيارفعال است بکه عواملش

ا به پای عليه انقالب تبليغ ميکنند ، نارسائيهای انقالب و خرابکاريهای ضد انقالب را برجسته ميکنند، آنر
، برای رژيم پيشين و تو طئه گران جنايتکاری چون بختيارها، آه می کشند و رژيم رهبری انقالب می گذارند
  منفورپهلوی را می ستايند

مزدوران که بطورعمده عوامل ساواک جنايتکارهستند وسازمان يافته به درون اين عرصه مهم رسوخ کرده اين 
اند، آخرين شايعات و تبليغات ضد انقالب را که بوسيله شبکه سياسی ضد انقالب ساخته وپرداخته ميشود 

تباط ميان عناصرمختلف ، برقراری ارينان همچنين نقش مهمی درخبررسانیا. درميان مردم منتشر ميسازند 
  .....ضد انقالب ايفا ميکنند و 

شبکه ضد انقالب را که خودرا زيرپوشش تاکسيران پنهان ساخته است مورد ( برای حصول به اين مقصود
پيشنهاد ميکنيم که مسئولين باتعيين مرکزی برای بررسی ) يعنی حزب توده ( ما ) پيگرد وشناسائی قراردهند 

 دراختيار اين را بخوانند که اطالعات خويش را درمورد تاکسيرانان  ضد انقالبی مردم را ف،راين ام
، که شناخت بيشتری نسبت سيرانان زحمتکش و مومن به انقالب به تاک، دراين زمينه مراجعهمرکزقراردهند

ب را ، بازده اين امررا فزونتر خواهد کرد وکشف اين شبکه مخرر مشکوک درميان تاکسيرانان دارندبه عناص
  تسهيل خواهد نمود   

  ١٣۵٩ شهريور ٢٣ شنبه  يک ،٣٢٣ مردم،
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هزاران دست ، مشت شده، هزاران صداهلهله، يک . ازجاکنده شد انبوه جمعيت رفيق کيانوری که آمد؛
  صداهادرود به رهبری حزب بود. صداهاشوروسرود بود. صدا، صداهاشد

  ١٣۵٨  مهرماه٢٩شنبه يک، ٧١مردم شماره
  

  يده دمان تا آفتاب     ژاله ازسپ
  به شهيدان راه انقالب

  به سرزمين آفتاب/ مرابه سپيده دمان خواندی
  محوشدی/ درمرززمين وآسمان/ اماخود، درصبحی سربی فام

واينک تو / آنگه که خون توبرطاق سربينه آسمان پاشيده شد/ اين پايانی بودبرای طلوع دگرباره ات!/ ای شهيد
  ومرا به سپيده دمان فراخواهی خواند/ ودمی ديگر آفتاب خواهی شد/ خود آسمان شده ای 

  ١٣۵٨  ديماه١٠شنبه دو، ١٣١مردم شماره 
  

  شبنم     وطن فروشی که می گريخت
ولی / باچمدانهای انباشه/ بستوه آمده، بی لگام/ وباالپوشش درباد تاب ميخورد/ همه اوراديدند که می گريخت

  .....همه اوراديدند/ همه اورا ديدندکه ميگريخت/ ردوشباباری ازخيانت ب/ بامغرتهی
  ١٣۵٨ ديماه ١١، سه شنبه ١٣٢مردم شماره 

 
 

  ١٣۵٨دی ماه .        احسان  طبری حزب
وز رزميدن / ازسيردرسنگالخ نفرسودی/ ولی تو، چاووش، تو، کاروان ساالر!/ بسی ازتوروتافتند، بگذار

  نياسودی
وراستی را چيرگی / وچون کاستی را تيرگی/ بشوق ستيغ آينده؛/ ارزجروافترادرتيرب/ سربازت بی توقع پوينده

  .تاصبح پيروزی است / شکيب بسيار/ روزی است
چون زردربوته رنج / تاطارم نورباال فراختن / نام انسان را سزيدن/ توآموختی ازمغاک خود برون خزيدن

  .به وارستگی پيوستن / ازدل بستگی گسستن / گداختن 
وزخاره / زيستن را نه موئيدن ، بل سرودن / چون خورشيد درخويش سرزدن / تی به کوی اميد درآمدنتوآموخ

  .ستبرنگ روزن گشودن
وگلگشت / عطرآميز: چه جاده ها/ چه پرتورهادرنهانت/ شگرد شگرف ارانی را / توآموختی پيکارآرمانی را

  و ازرستاخيز،مژده گ/ وريشه جاويدانت / شورانگيز، / آتش افشان / شهيدانت

www.iran-archive.com 



 

  

- 62 -

  !سزاوارم کن / وزبهرسلوکی رنجبار!/ دربندهای جادوهشيارم کن / ای مادر، ای آموزگار
  ١٣۵٨ ديماه ٣٠، يکشنبه ١۴۶مردم شماره 

   به حزب . رهنمون فردا ها 
ازمعراج / ازکوچه های بخون تپيده / ازشقايق زار ايثار/ ازافق آمد/ جهان روشنايی را پيام آور/ گل قاصد

  برای خصم / با سينه ای پرازکين ،/ برای دوست / بادستی پررهاورد، / آرزو
/ نامردمان را دشنه/ لب تشنگان را چشمه / درخشکسال آرزوها/ ابری باران زا/ باپرچم سرفرازرهايی 
با عشق زالل / کالمی ازعصيان شعله ها/ نشسته چهره ها/ پيامی ازسرزمين به زردی / شعرظفروشوق سفر

وخشم پايدار/ امروز هم چون ديروز/ ای حزب من! / رهنمون باش! / رهنمون فرداها.      ژاله  مردم شماره 
 ١۵۵، چهار شنبه ١٠ بهمن ماه ١٣۵٨

  
  توضيح 
شايان ذکراست که اين . چاپ شده است» ژاله ن « ويا » ژاله « اشعاری بنام » مردم « تاکنون در

  .نيست ) اصفهانی ( اشعارازژاله بديع 
  ١٣۵٨اسفندماه ١٢، يک شنبه ١٨١ه شمارمردم 

  
  سياوش کسرائی                           پيغام
  آگاه / تازه نفس تر/ جوانتر/ ستاربود/ توفنده گردبادی ازراه/ آمد

/ تصويرهرچه چهره دلخواه/ سيمای مهربانش درجام شيشه ها/ آرام ايستاد بدرگاه/ ايوان وبام خانه ميلرزيد
  گويا / درسايه روشنان اطاقم،/ با سينه اش شقايق خون بود/ بی کالم/ برآورددستی بروی سينه 

  !تبريز منتظربشما ميدهد پيام!/ بازآمدم، بگو/ پيچيداين صدا
  ۵۶رخ مينمود ماه         اسفند / سياه شب بود ودرگرفتگی ابردل

  ١٣۵٨ بهمن ماه ٢٩،  دوشنبه ١٧٠ه مردم شمار
  

  ازانتشارات حزب توده ايران 
  بزودی منتشرميشود

  زندگی دوباره * 
  زمين بکر* 

  ازآثار رفيق لئونيد برژنف
  . که به تازگی انتشاريافته است، نخستين اثرازاين آثار سه گانه رفيق لئونيد برژنف است زمين کوچککتاب 

  ١٣۵بهمن ماه ٣٠،  سه شنبه ١٧١ه مردم شمار
  

  درگردهم آئی انتخاباتی بزرگ حزب توده ايران 
 عضوکميته مرکزی وکانديدای حزب توده ايران برای رفيق مريم فيروزدرقسمت بعدی برنامه ، ........ .....

  :نمايندگی مجلس شورای ملی ازتهران سخن ميگويد، هزاران دهان آواز معطرمهربانی و صداقت راندا ميدهند
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  !رود برشيرزن حزب ماد
 درگوشه ای ازسخنان رفيق مريمن ميگويد،  اززنان، ازانقالب، ازمشگالت وازمبارزه سخرفيق مريم

  خودوصيت نامه هوشی مين را ميخواند
  کوه ها برای هميشه ماندگارهستند« 

  رودهابرای هميشه روان هستند
  خلق مابرای هميشه زنده وجاويدان است 

  آنگاه که مابرمهاجمين امريکائی پيروزشويم 
  »کشوری ده برابرزيباتربرپا ميسازيم 

. مردم ايران برامريکای جهانخوارپيروزشده اند، ولی اين پيروزی رابايد حفظ کرد« ت  گفرفيق مريمو
تنها با انتخاب . ماباانتخاب نمايندگان شايسته می توانيم اين وظيفه بزرگ را به انجام رسانيم . اودرکمين است 

  »نمايندگان دلسوز وفداکار ميتوان کشوری صدهابارزيباترساخت 
  ه ميشودبدرق» شيرزن حزب ما  برادرودب« مچنان  رفيق مريم هسخنان

  ١٣۵٨ اسفندماه ٢۵، شنبه ١٩٢ه مردم شمار
 

 پيام به امريکا 
 چه می خواهی توای دژخيم دوران 

 ازايران سرزمين قهروعصيان؟
 زپشتيابی ضحاک خونخوار

 نداری شرم ؟ شرمت بادازاين کار
 توخوددانی که اين جالد تاريخ 

هی است گسسته حلقه ی زنجيرشا  
.که بااوبسته شد شهنامه ی ما  
 ونامش مرده درتاريخ ما باد
 دگرآن روزگاران برنگردد
 که بنشيند کسی برتخت بيداد
 کنون ايران پيروزسرافراز

 زرنج قرن ها آزاد گشته است 
 دهان بچه های کوچه حتی

 بجای خنده پرفرياد گشته است
 که روزانفجارخشم وکين است 

ين استکه ايرانی حماسی آفر  
 شرارسينه ها ــ آتشفشانهاست 

 نفس ها شعله ورازسوزجان هاست 
 که هشياراست وبيداراست ايران 
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.ونبض قرن تبداراست ايران  
 تجاوزگربود محکوم تاريخ 

 جزايش نفرت است و انتقام است                     
 شکستت را چه زودازياد بردی
 که جاويدان بياد ويتنام است

جنگ افروز مغبون شود بی شبهه   
١٣۵٨ آذر)  اصفهانی(ژاله                                نمکن بازی دگر باآتش وخو  

١٣۵٩ فروردين ماه ٢۴، يکشنبه ٢٠٩مردم شماره   
 
شن خلق ج  

.جشن برمزارشهيدان. خيابان جشن در. جشن درمزرعه. جشن درکارخانه . جشن خلق   
.دهقان برشانه ماهيگيردستی ازکارگر، بربازوی دهقان، بازوی   

.جشن درروستای سيستان. جشن درکپرهای بوشهر . جشن درجنوب تهران. جشن خلق  
.دستی ازنفتگر، برشانه بزرگر، بازوی برزگربرشانه سوزن بان  

.جشن درباغ های نيشابور. جشن درشاليزار. جشن درواحه سوزان يزد. جشن خلق  
:دست هادردست ، مشت بزرگ. شانه انزلیبازوی کرمان بر. دست تهران، بربازوی کرمان  

:ــ ايران  
.زيرباران شکوفه های گيالس. جشن ايران . جشن خلق  
. . .پدرم درخيابان وشليک دژخيمان: کودکی/ شويم درشکنجه گاه : زنی . . . / پسرم تيرباران شد : مادری  

:صدای خلق   
. . .ــ مرگ برامريکا  

:سرود خلق   
.شادمانيم . پای ميکوبيم .  می ورزيم عشق. گسست رابطه باشيطان  

: و مردمانغري  
 ـــ برکنيم ريشه امريکا 

 
تاکارسرود رهائی بخواند درکارخانه، درمزرعه: کارگری   

درشاليزار: زنی  
تاکپرهای بوشهر بميرد: مادری   

تاقطارها شقايق بياورند وعشق درايستگاههای تنهائی گل کند: سوزن بان  
:ومردمان   
شود ايران ــ تاآزاد   

 ازيوغ سرمايه 
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. . .و توده ای   
 ازخلق درميان خلق ، باخلق

:پای می کويد، سرود ميخواند   
: ايران ! ــ وطنم   

 تيرباران شدم تازنده بمانی
!برزگر! کارگر! خلقم   

 ازمعبرخونين شکنجه گذشتم 
 تافتح کنيم باغ های فردا
 دستم را بگيرايران من 
 همه باهم بخوانيم يکصدا

:يران ، يک دهانا  
         نام شاعرذکرنشده است          .. . . ــ مرگ برامريکا 

 مردم شماره ٢٠٩، يک شنبه ٢۴ فروردين ماه ١٣۵٩
 

  !ای بی خبران ، مارا آئينی است 
تابناک مانند خورشيد، گرما بخش مانند / آئينی درخدمت انسان وبهروزيش / ای بی خبران مارا آئينی است 

  .باشورپيامبران و قهرمانان/ ستغنا درويشان وايثارعاشقانبا ا/ آتش
زيبائی را درراستای / عدالت رادردستهای پينه بسته می پرستيم/ حقيقت را رها ازشائبه سالوس می پرستيم

وفارادررزم دشوار می / رزم را باديوان آدميخوار/ عشق را درپيوند جانها می پرستيم /زندگی می پرستيم
  .پرستيم
  !وهمه ياران ستم ودروغ درنزد ما ملعون/ انبازان راه حق درنزد ما مقدسندهمه ج

/ نه به کرسی رياست ونه به تاج پيروزی/  غرفه رضواننه به سکه زر ونه به/ داشتی نيستواين ايمان را چشم
 .ط. ا.  تنديس تکامل نهاده ميشودرپاید/ که بخاطرخرسندی خلق / واين ايمانی است چون بنفشه های محجوب 

 مردم شماره ٢١٣، پنج شنبه ٢٨ فروردين ماه ١٣۵٩
 

  روزبه 
  سياوش/ مردافسانه/ مردميدان/ درچمنزاران آتش/ می خرامد/ خون به کاکل
  بی غل وغش / مردآتش / ازتبارش می گريزد/ داستانی / روزگارش / مهربانی / برگ وبارش

/ های همزبانش » توده « / يرود بامردمانش م/ روبه ميدانی پرازخوکان فربه/ روزش به ازبه / روزبه 
  نيزه برمرززمانش / سردو سنگين / چوآرش/ تافروآرد

چنين  ــ وين/ آتشش را شبگزاتر/ درسرش سودای انسان/ خاشاک وخاکستر/ خاروخس/ بادهايش می ربايد
  جان بخش ومرگ آور/ رايتی/ می شود رويين سرودش/ مغرور
  : د مذاب خلقبسترش رو/ روزش به ازبه/ روزبه
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  جالل سرفراز         صيقل خورده جان خنجر/ ش فرود آري/ تابيفروزيش خشم اخگر/ برديوان ديوان
  ١٣۵٩ ارديبهشت ٢١، يکشنبه ٢٣١مردم شماره 

 
۵٩، شهريورسياوش کسرائیبفرمان رهبر، به پيمان حزب        

 سرود آمادگی 
به پيوند باخلق آزاده / به فرمان رهبر، به پيمان حزب/ باش چراغم نگه دار وآماده / ندا ميدهد انقالبت که باز

 باش
نگينی ز خون شجاعت نشان/ براين حلقه ننگ و نامردمی/ زهرسو گرفته ترادرميان/ سپاه ددان ازکران تاکران  
یبسازيم فردای آسوده ا/ که همراه وهمگام و همداستان/ فراهم کن ازخلقها توده ای / برآور زداد و زدانش علم  

دگرگونه سازيمشان / نمانيم و پيکارپايان دهيم / بشوريم برفوج سرمايه دار/ به پيوند اين دست وبازوی کار
 روزگار

گران سنگ و جاويد دريا / برآريم ازموجها ؛ موجها/ دراين شط تاريخ ، يکجا شويم/ ممانيم تک قطره های جدا
  شويم

 
۵٩ مرداد ١۶. سياوش کسرائی      وقت است   

بس موج / دريای زجا کنده افراشته باليد/ وقت است که بازش بنويسيم بيائيد/ ده ، نگارنده تاريخ شمائيدای تو
بيدار بمانيد / امروز چوخورشيد براين بام برآئيد/ چون ماه بسی درتک شبها بنشستيد/ بلندا که شمائيد، شمائيد

دشمن به کمين است / وقله گرفتيدرشايان ، کمراز راه گ!/ آخرنه شما چشم و چراغ همه مائيد/ وفروزنده جاويد 
 دراين تنگ ، بپائيد

  ١٣۵٩ مردادماه ١٨ ، شنبه ٣٠٣مردم ، 

 
  ١٣۵٩ آذر٢٧سياوش کسرائی                    !راه را بازکنيد
مردم ومردمی / باشما شعله به بازار درانداختگان!/ سود وسرمايه وسودا به طمع باختگان/ باشما هستم من

  ! نشناختگانازکاال
/ دل خويش خوش گرفتيد ازين پيش مراد!/ درگذرگاه چنين سيلی جاخوش مکنيد/ به عبث راه مگيريد به خلق

  !پس ازين بيهده انديشه ناخوش مکنيد
/ گردبادی به قفس افکندن؟/ به کمندی کت امواج خروشان بستن؟/ پيرهن برتن توفان کردن؟/ کی بودعقل پذير

بانگ وفرياد به جای دگر !/ برويد.ازشمايان، همه، می پرسم من!/ ام آوردن؟ياحريقی را درمشت به د
  !راه را بازکنيد/ باشماهستم من!/ خلق ازين راه گذردارد، ای!/ آغازکنيد
  ١٣۵٩ آذر ماه ٣٠،  يک شنبه ۴٠٠ه مردم شمار

 
  سايهکاروان اميد        

 کجابودی ای کاروان اميد؟  که عمری دلم انتظارت کشيد
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  مغان به حزب توده ايرانرا
/ کلخنده پرسپاس مردوزن!/ درمقدمتان فشانده ترباد/ ای پرده دران سحراهريمن/  بارگاه مهرای رهسپران

  .کاندررهتان به شوق افشانند
ای مژده سرای !/ اين بلبل نکته دان خوش آواز/ وين کوره همی شود فروزان تر/ اين راه درازرا نهايت نيست

  .اين خلق بتو اميدها دارد/ روزرخشان تر؟ 
: / کزپرتورهگشای ايمانت/ ردل نبود مرا جزاين اميدد/ رانتابه سلک ي رابپذيرم/ بنای ره نبرد را برمن

  .گردم» توده ای « شايسته نام 
باشوق زدل برآوردم / توشادشوی وخصم نافرجام/ اميد ستمگران رودبرباد/ بدخواه ترا مجال افسون نيست

  .» مردم « نوم پيامت ازچون می ش/ فرياد
به شکوه وشوربی پيچيد / درسينه هرجوان ايرانی/ درخامشی بزرگ کوهستان/ درهمهمه تالش هستی ساز

  .توده ايران آوازه حزب / پايان
۵٩رئوف ــ رشت ــ آبان   

 مردم شماره ۴٢٢، يکشنبه ٢٨ ديماه ١٣۵٩
 

١٣۵٧ئی ، آذرماه  سياوش کسرا              قصيده دراز راه رنج تا رستاخير  
دلکاسه ، / نه / خيابان درشهر/ چنانکه جمعيت درخيابان و/ که درخود نمی گنجيدم/ تنها/ ازخانه بيرون زدم

 حوصله ی دريا نداشت 
های / را نوازش ميکرد» پل چوبی« / دمم/ بود و» شهياد« درکاربلعيدن/ که دهانم / شايد اژدهائی/ جانوری بودم

  جان ميگرفتافسانه ازواقعيت/ های
قالی تاريخ : / پاها، فرشی تازه می بافت / برراهی واحد ميدويد/ ازهرگوشه ی شهر/هرگام  

مزارع / سماع جادوئی اتحاد/ امادرمجموع/ باهم آمدن/ ورزش سبک برآمدن/ کالی درکردار/ نوپائی و نوزبانی
پيری درپياده / درشعر ميگرديد/ ينهک/ شهادت برپرچم و / سرود سرخ / باغنچه مشتهای سفيد و/ سياهپوش آدمی

همراه ميآمد/ يابرسينه مادر/ دست دردست پدر/ آينده/ رو ميگريست و   
آتشنامه های خلق/ دفتروقايع وآرزوبود و/ ديوارها  

به نيم / هرسپيده دمان درصف تيرباران شدگان :/ تومان آموخته بودی/ بساليان/ بصف ميرفتيم که صف شدن را
 شبان درصف

/ وهرگاه و بيگاه درصف نفت/ بارربشامگاهان درصف خوا/ به نيمروز درصف طويل مالقات کنندگان/ يانزندان
!برابرتو بوديم ای مردمی شکن/ واينک صف درصف   
نه تبری برای / کوره ای گداخته ازخشم/ ودربرابردشمن سربی/ برگونه شهر/ خال کبودغم/ توده ی تيره ای بوديم

يت برای ذوب کردناما گرمائی بکفا/ کشتن   
/ درکربالی حاضر/ شورآورده بود/ شادی آورده بود/ ولی حضورهمگان/ برخاسته بوديم / گرچه بسوگی عظيم 

نه مرثيه که حماسه ميخواست / حسين   
/ باتو آمديم ببدان مهلک/ ماندگارشدند/ باتوماندند و/ نه بدان گذرگاه که امتی اندک! / حسين / به کربالی تو آمدم 

بشهادت/ ازسرصداقت / که بآئين تو/ ونه بدين تو/ معبرملتی استکه   
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وشنلی ازخون / درشت ترکنم/ درشت کنم/ تااين گلگونه را / بعشرات برم/ تا عاشورا را باعشاربرم/ باتوآمدم 
شايسته اندام بمردم / برآرم   

/ نهال نا زک اندوه نه / يشه گرمقلمزن واند/ طواف و باربرم/ آموزگارم/ خدمتکارم/ نفتگرم!/ درمن بنگرحسين 
.ازريشه ی سهمگين حسرت/ درخت خون  

واينک / برمن نشست و شگفتم/ تا شبنم سرخ تو نيز/ به بسياران/ به کسان رسيدم! / درپيگيری رد خون ، حسين 
 ازستمشاهی /راهی ازرنج تا رستاخير/ ونه ازمدينه بکوفه وکربال / نه ازپل به ميدان / راهی دراز بايدمان رفتن/ 

.تابرداری   
. خرمنی باخويش آورد/ که درغلف الغرخويش/ گندمی/ خلقی بخانه بازآمدم/تنها رفتم و  
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  !ياد هزاران شهيد فرقه دمکرات آذربايجان گرامی باد
، صفحه ای دی، استقالل وتمامين ارضی ايران روزقيام خلق آذربايجان برای دفاع ازآزا١٣٢۴ آذر ٢١

 درخشان درتاريخ جنبش رهائی بخش ضدامپرياليستی ملت ايران
  مردم شماره ١١۵، چهارشنبه ٢١ آذر ماه١٣۵٨

 
  مردم شوروی خاطره دکترمحمد مصدق را گرامی ميدارند

  راديو مسکو، دربخش فارسی خود، بمناسبت سالروزدرگذشت دکترمحمد مصدق گفتاری پخش کرد
  ٨١٣۵ ماه اسفند١٩ شنبهيک ، ١٨٧مردم شماره 

 
 پيام تبريک لئونيد برژنف به امام خمينی 

    سالگرد برقراری روابط ديپلماتيک ميان اتحاد شوروی وايرانشصتمين مناسبت به
 مردم ، ٢٣٩، سه شنبه ٣٠ ارديبهشت ماه ١٣۵٩

 
:رفيق فرانتس موری ، صدرحزب کمونيست اطريش درمصاحبه با نامه مردم   

ميقا ازانقالب ايران دفاع ميکند حزب کمونيست اطريش ع  
!] عضو دارداطريش ميليونی ٧  جمعيت ١% بدنيست بدانيد که حزب کمونيست اطريش چيزی حدود [  

 مردم ، ٣٢٩ ،چهار شنبه ١٩ شهريور ١٣۵٩
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  توسط مردم » مردم « درسی وهشتمين سالروزتاسيس حزب توده ايران و آغازانتشارمجدد 
  گلباران شد » ردمم« دفتر
درحضوررفيق نورالدين کيانوری دبيراول کميته مرکزی حزب توده ايران وعده ای ازاعضای » مردم« دفتر

  هيئت سياسی وکميته مرکزی، توسط نماينده دادستان کل انقالب گشوده شد
  ١٣۵٨  مهرماه١۴، شنبه ۵٨مردم شماره

  
  براثرغزل مشهورمولوی» مردم« بمناسبت بازشدن دفتر

  ازگشائی ب
  !بيائيد! ای توده کجائيد؟ بيائيد

  !دربه گل ونقل گشائيد برخانه خود
  باردگرنوبت شادی من وتو شد

  غم ازبرمارفت وستم ديرنپائيد
  ياران خطرکار، دگرباره رسيدند

  !وقت است کزاين غربت جانسوزدرآئيد
  نشنيديد» مردم« گهی صحبت گرچند

  !امروزبه همخوانی او نغمه سرائيد
  بخواهيد يکی شمع شب افروزازيار

  ١٣۵٨مهر ٩       !برراهروان دل شب، راه نمائيد
  ١٣۵٨  مهرماه١۶شنبه دو، ۶٠مردم شماره

  
  سياوش کسرائی      سرود دريا  

اينک که / بآوازميخوانند/ اينک که ازهرساحلم/ ؟!بال موج برنکنم   چرا/ نتابم چرا/ نتوفم  چرا/ نبالم چرا
  ؟ !درمن گره ميخورد/ عاشقانه/ جويبار و شط  زارانبازوی ه/ ازهرکرانه 
  ١٣۵٨ آذرماه ٢٨، چهار شنبه ١٢١مردم شماره

  
  !اينست منطق ضدانقالب

  بمب گذاری ضدانقالب دردفترحزب توده ايران دراراک
  ١٣۵٨ديماه ٢، يک شنبه ١٢۴مردم شماره 
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  اطالعيه دبيرخانه کميته حزب توده ايران
  به شدت اعتراض ميکنيم» مردم « عليه تجاوزبه دفتر

ارگان مرکزی حزب توده » مردم« ديماه، سه وسيله آتش زا بسوی دفتر١٠ازنيمه شب دوشنبه   بعد٢ساعت 
يک بطری دارای مواد محترقه .  ــ پرتاپ شد۶٨ آذرشماره ١۶ايران ومحل دبيرخانه حزب ــ خيابان 

مشتعل شد وسيمهای تلفن راسوزانيد و سومی يکی ديگر روی بالکن . وزيانی ببارنياورد بديواراصابت کرد
پنجره اطاقی راشکست وروی ميزکارافتاد واسناد وکاغذهاويکدستگاه تلفن را طعمه حريق ساخت و به 

  دروديواروسايروسايل زيانهائی وارد نمود
نامهای دراين واقعه ما دست جنايتکار ساواکی ها را می بينيم که امروزه به لباسهای مختلف درآمده اند وبا

زبانی برخی همدستی وهمبنابه سابقه موجود،.ی عمل ميکنندگوناگونی عليه نيروهای پيگيرضدامپرياليست
بينند وازگسترش روزافزون نفوذ حزب توده ايران  ، که آبروی نداشته خودرا برباد میازگروهکهای مائوئيستی

جزو ديوانه نگران شده ودچارخشم عادرميان زحمتکشان و پيروزی انديشه های اصيل وراستين انقالبی سخت 
 دبرخانه کميته مرکزی ..........، درچنين حوادث جنايتکارانه غيرمحتمل يا عجيب نيستکننده ای گرديده اند
  ١٣۵٨ ديماه ١٠حزب توده ايران  

 مردم شماره ١٣٢، سه شنبه ١١ ديماه ١٣۵٨
 
  ضربه شالق زدند٧۵دراهواز » مردم « فروش نامه » جرم «  رفيق توده ای را به ٣

حزب توده ايران  ضمن ستايش ازاصوليت، بردباری، مقاومت وهشياری سه رفيق توده ای بشدت به اين حکم 
  .غيرقانونی اعتراض ميکند

  مردم ، شماره ٢۵٣ ، يکشنبه١٨ خرداد ماه ١٣۵٩
 

:اعالميه کميته مرکزی حزب توده ايران   
ان بمناسبت حمله واشغال دبيرخانه حزب توده اير  

ويژه عمل متحد توده ايها ومبارزان مذهبی عليه ه ب سالروز قيام متحد نيروهای خلق و،ز سی ام تيرماه، روديروز
توطئه امريکائی انگليسی دربار طاغوت ، دبيرخانه کميته مرکزی حزب توده ايران ومرکز سازمان جوانان 

 ودانشجويان دموکرات ايران مورد حمله وچپاول قرار گرفت 
انهای وابسته به گروههای امريکا ئی ــ افغانی وگروهک ضدانقالبی ــ مائوئيستی حزب رنجبران دراين افغ.

.توطئه شرکت فعال داشتند  
 حمله و تخريب دفترمرکزی سازمان جوانان ودانشجويان 

 مردم، شماره ٢٩٠، چهار شنبه ١ مردادماه ١٣۵٩
 

تمحل دفترنامه مردم فعال دراشغال عناصرغيرمسئول اس  
  مردم شماره ٣٠٣ شنبه ١٨مرداد ١٣۵٩
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  کاخ بيداد را زبن کنديم
  خانه حزب را کنيم آباد

  : کمک به خانه حزب
   ريال٣٠٠٠ارسالن ازتنگ دره 

  ريال١٠٠٠٠يعقوب پور 
  جمع آوری پول برای ساختن خانه حزب توده ايران 

  فعال دراشغال عناصرغيرمسئول است » مردم « محل دفترنامه 
  ١٣۵٩ مردادماه ٢۵، شنبه ٣٠٨ه مردم شمار

  
  حمله به دفاتر حزب توده ايران را متوقف کنيد 

مقصود ازاين حمله، تخريب وغارت دفاترسازمانهای حزب توده ايران ــ حزبی که بااستواری ............
ترا، ، هرگونه تهمت وافامام خمينید مردم ايران برهبری رپشتيبانی صادقانه ازانقالب شکوهمنوپيگيری د

، گاميکه دشمن اصلی ما، امپرياليسم، چيست، آنهم هنرا تحمل کرده است» چپ«  ازراست وهجوم وتعرضی
بسرکردگی امپرياليسم امريکا تدارک گسترده توطئه تجاوزجدی نظامی عليه انقالب وجمهوری اسالمی ايران 

ئه امپرياليسم امريکا عليه انقالب وم خود بخشی ازهمين تدارکات زمينه توطا مدترا ديده است ؟ آيا اين حمال
  !...............................ايران نيست ؟

  نيست » مردم«هنوز دراختيار نامه » مردم«دفترنامه
  ١٣۵٩ شهريورماه ١١ يکشنبه٣٢٣ه مردم شمار

  
  ندارد» خانه تيمی « حزب توده ايران 

ی به آنها را وظيفه ای ضروروجدی اخباروشايعاتی انتشارمی يابد که دروضع حساس کنونی، پاسخگوئ
  .ميشمريم

 ومرج طلبی وتوطئه وشند به حزب توده ايران برچسب هرجمحافل و منابع معينی، دانسته ويا ندانسته، ميک
» جمهموری اسالمی « گری بچسبانند، برای نمونه دومطلب زيررا، که متاسفانه هردوی آنها درروزنامه 

  .منتشرشده ، نقل ميکنيم
دراين زيگ حاکی است که بعدازظهرپريروز نيريک گزارش ديگر ازخبرگزاری پارس دربندر«  : مطلب اول

 ميان هواداران مجاهدين خلق ، حزب توده و چريکهای فدائی خلق ازيکسو وجوانان مسلمان ازسوی ربند
  »....ديگرزدوخورد شديدی روی داد، دراين درگيری چندتن بوسيله سنگ وچماق و چاقو مجروح شدند 

  ۵٩ شهريور ١٠جمهوری اسالمی 
  : منتشرشده ، چنين است »کشف خانه تيمی حزب توده « مطلب دوم، که زير عنوان 

روابط عمومی دادستان کل انقالب جمهوری اسالمی ايران طی اطالعيه ای اعالم داشت، بحکم دادستانی کل « 
قالب خيابان فخررازی ــ بن بست فرهاد پالک انقالب اسالمی انتشارات پويا و انتشارات رزم واقع درخيابان ان
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 که ازپايگاههای حزب توده بوده و درلوای انتشارات ازاين محل بعنوان خانه تيمی نيز استفاده ميشده، ٣٣
  ۵٩ شهريور ١١جمهوری اسالمی » توقيف گرديد 

ها به ذکردونمونه ، که برای رعايت اختصارتنوح درجاهای ديگر انتشاريافته استنيزباهمين رمطالب ديگری 
  فوق اکتفا کرديم 

اطمينان داريم که مسئوالن متعهد امورمملکتی وتوده های وسيع مردم آگاه وهشياروبيدارايران، که طی مدت 
 روشن وسياست حزب توده ايران آشنا گشته وحتی درعمل وتجربه روزمره خود باموضع ماه پس ازانقالب ١٩

اربی اساس ازقبيل نمونه هائی که درباال ذکرشده را بهيچوجه باورنميکنند الفت وانسيت گرفته اند، شايعات واخب
: ولی بهرحال الزم می آيد مطالب زير رابارديگر باصراحت تمام و قاطع اعالم نمائيم که . وحتی به آن ميخندند

وخبرشرکت  شرکت نکرده، نميکند ونخواهدکرد،حزب توده ايران درهيچ بلوا وغوغا وآشوبی
مطلقا حقيقت نداردونميتواند داشته باشد » کشف خانه تيمی حزب توده« بروخدرزدوخورد

حزب مادرهمه جا وحتی درمناطقی چون کردستان، که همه امکانات برای ..........................
هرخرابکاری بدون مجازاتی آماده است، يگانه حزب ونيروئی است که درزيرشديدترين مخاطرات وگلوله های 

، افشا و طرد ضد انقالب وپايان مقابله ومخاصمه  همبستگی با جمهوری اسالمی ايران، مردم را بهبضد انقال
همه اعضا وهواداران حزب ما، حزب توده ايران،.......................باجمهوری اسالمی ايران فرا ميخواند

 متعهد جمهوری اسالمی ايران درهمه جا دوش بدوش نيروهای اصيل انقالبی، نهادهای انقالبی وهمه مسئوالن
ماوظيفه مقدس تاريخی خودمان را . پاسدار قانون ونظم انقالبی، تفاهم واتحاد وهمبستگی انقالبی بوده وهستند 

حزب پرافتخارما، درهمه شرايط واوضاع واحوال، ازصراط ان بايد اطمينان داشته باشند که ميدانيم وهمگ
  ، حتی يک طرفة العين منحرف نخواهد شد ی ايرانمسالالمستقيم دفاع ازانقالب وجمهوری ا

  ١٣۵٩ شهريورماه ١٢ يکشنبه٣٢۴ه مردم شمار
  

  :٣٢٧ شماره »مردم«  نامه های تيتر
  کارزار دروغ وبهتان عليه حزب توده ايران را متوقف کنيد

  .اشغال شد » اتحاد« دفترنشريه کارگری ! توسط اشخاص متفرقه 
  !م بعلت کشف نشريات يک سازمان سياسی ديگردستگيری سه توده ای دربندرديل

  راديو، اززبان کيهان، عليه حزب توده ايران 
به دادستان کل انقالب، » اتحاد مردم « صاحب امتياز ومدير روزنامه » به آذين ( نامه آقای محمود اعتمادزاده

  دراعتراض به اشغال دفتراين روزنامه توسط افراد غيرمسئول
   هواداران حزب توده ايران دراراکدستگيری ده تن اعضاو

   کسماء نيزسرايت کردودفترحزب توده ايران درشهرستان کسماء اشغال شددرتشنج و درگيری 
  ، بمناسبت سالگرد جمعه خونين منتشرنميشود۵٩ شهريور١٧روزدوشنبه » مردم « نامه

  نيست » مردم «  هنوز دراختيار نامه »مردم« دفترنامه 
  ١٣۵٩ شهريورماه ١۶به يکشن٣٢٧ه مردم شمار
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بسود امپرياليسم امريکا، برهبری امپرياليسم امريکا، ومقدمه اجرای توطئه : کارزار ضد توده ای
  .امپرياليسم امريکا است 

دردام کارزارضدتوده ای نيفتيد : دراين کارزارشرکت دارند، اينست که  اصرناآگاهی کهنهشدارمابه ع
  !ری اسالمی ايران کمک نکنيدوناخواسته به دشمنان انقالب وجمهو

قوانين ( حزب توده ايران به موجب قوانين موجود«  که معتقد بود رانتظامامي..................................
  »ی است وتااين قوانين لغو نشده اند، بقوت خود باقيندنغيرقانو) شاهنشاهی 

 ايران را بدليل تالش برای کشاندن انقالب همان کسی است که جاسوس سيا ازکاردرآمد و خشم ميليونی مردم
   عليه خود برانگيختاامپرياليست،ايران به راه سازش ب

 خود ران بسود اربابان جنايتکارامپرپاليستزپايمال ساختن استقالل ايران وآزادی مردم اي که آرزوئی جنزيه
رفدارخمينی ورهبران سرسپرده اولين هدف انقالبيون بايد نابودی آخوندهای ط« : ندارد، اعالم ميکند که 

  !» حزب توده باشد
« : عنصرخودفروخته وسرسپرده ای که توسط مردم انقالبی ايران، ازکشوربيرون رانده شد؛ ميگويد،بختيار

، تمام احزاب را درت برسماگر بق« و» اولين خصم من حزب کمونيست توده است (!) بعدازاينکه بقدرت برسم 
 ايران »حزب توده نماينده مسکواست «  و»ب توده که آنرا نابود خواهم کرد آزاد خواهم گذاشت، مگر حز

  ۵٩ مرداد ٢٠تايمز 
  ١٣۵٩ شهريورماه ٢٧ پنج شنبه٣٣۶ه مردم شمار

  
  نگذاريد چماقداران جمهوری اسالمی را بی اعتبارکنند

ت امام تاکيدابرخالف . گروهی اشخاص بی مسئوليت، که عمل آنها برای جمهوری اسالمی زشت وسنگين است
» مردم«ن مقامات مسئول،همچنان به اشغال خانه حزب ماودفترنامهوسخناخمينی، تصريح قانون اساسی 

  درتهران ودفاترومراکزفروش نشريات حزب درشهرستانها ادامه ميدهند
  : امام خمينی ميگويد

  شما حزب کمونيست را غيرقانونی ميدانيد؟: س
صالح ملت کارکنند،  مبه آرای عمومی خواهد بودوهمه احزابی که برایحکومت اسالمی ما متکی : امام خمينی

  ١٣۵٧ آبان ١٠ باخبرنگارگاردين  امام خمينی ازمصاحبه              .آزاد خواهند بود
  بود؟ درجمهوری اسالمی آيا حزب کمونيست آزاد خواهد: س
درجمهوری . آزادی داده است بی اسالم بيش ازهردينی وبيش ازهر مسلکی به اقليت های مذه:مام خمينیا

 ١۶» دی ولت کرانت « با روزنامه هلند  امام خمينی ازمصاحبه .  آزادنداسالمی کمونيستها نيزدربيان عقايد خود 
  ١٣۵٧آبان 
 ها ومارکسيست ها آزادی اظهار عقيده و بيان يک، ميخواهيم بدانيم آيا کمونيست درمورد آزاديهای دمکرات:س

  انه ؟خودشان را دارند ي
 وهرکس ميتواند اظهارعقيده ......هستيک دولت دمکراتيک به معنای واقعی دولت اسالمی : امام خمينی

 امام خمينی ازمصاحبه     و دولت اسالمی همه منطق هارابا منطق جواب خواهد داد.......خودش رابکند
  ١٣۵٧ آبان ١٨باگروهی ازخبرنگاران غربی، 
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  سيستها آزادی عقيده، آزادی بيان عقيده دارند؟آيا درحکومت اسالمی، مارک: س 
درحکومت اسالمی همه افراد دارای آزادی درهرگونه عقيده ای هستند، وليکن آزادی خرابکاری : امام خمينی

  ١٣۵٧ آبان ١٩ با نماينده سازمان عفوبين المللی، کيهان امام خمينیازمصاحبه  . ندارند
زاد خواهند بود خواسته های يران ايجاد شود، مارکسيستها آرا هنگاميکه حکومت اسالمی د :امام خمينی

 به خبرنگار روزنامه لبنانی  امام خمينیسخ   پاخودرا بيان کنند، اما آزادی توطئه عليه کشوررا نخواهند داشت
  ١٣۵٧ دی ٢۶اللوا، کيهان 

  آيا احزاب آزاد خواهند بود؟: س
امام  اولين مصاحبه    که مخالف مصلحت مملکت ومردم باشداحزاب وهمه مردم آزادند، مگرحزبی : امام خمينی

  ١٣۵٧ بهمن ٣ باخبرنگاران ايرانی، کيهان خمينی
امام ازپيام آزادی بيان وقلم وعقيده برای همگان آزاد می باشد، ولکن مردم توطئه را هرگز اجازه نميدهند   

  ١٣۵٧ اسفند ٩ چهارشنبه خمينی
ستان بقيع قم سخنرانی امام درگور. .   . آزادی بله وتوطئه نه . د بگويدآزادی بيان هست هرکس هرچه ميخواه

  ١٣۵٧ اسفند ١٩
  پس چرا؟ 

، تاکيد امام برآزادی مارکسيستها؛ ياران انقالب، درمصاحبه های ينی زبان گويای توده های ميليونیامام خم
  متعدد، بيان خواست مردم انقالبی است 

ست، قولی که قانون اساسی هم برآن صحه ميگذارد وتائيد  ، وثيقه انقالب ا امام خمينیقول
  ..........................ميکند

« ، تصريح قانون اساسی وسخنان مقامات مسئول چرا  باوجود تاکيدات مکرر امام خمينی :مابازهم می پرسيم
  اجازه می يابند به اشغال ها وحمله های خود ادامه دهند ؟» اشخاص متفرقه 

 ودفاترومراکزنشريات حزب را ندرتهرا» مردم«ماو دفترنامه  هرچه زودترخانه حزب: يخواهيم هم مبازما
  درشهرستانها به ماپس بدهيد

  ١٣۵٩ شهريورماه ٢٧ پنج شنبه٣٣۶ه مردم شمار
  

  دفاترحزب توده ايران را بازپس دهيد
  تاامکان دفاع حزب ماازانقالب وجمهوری اسالمی ايران گسترش يايد

» مردم« ، دفترمرکزی نامه خانه کميته مرکزی حزب توده ايراناه ازاشغال غيرقانونی دبير م٣قريب به 
درشهرستانها ميگذرد، ولی متاسفانه عليرغم مخالفت جدی و صريح » مردم« دراهران ونيزدفاترحزب ونامه 

 وهنوز نرسيده است» حق به حقدار« مسئولين درجه اول جمهوری ايران بااين اعمال غيرقانونی، هنوز
دفاترحزب توده ايران که هيچگونه ايراد قانونی به فعاليت آن واردنيست، دراختيارحزب توده ايران قرارنگرفته 

  ..............................است
غم توطئه های ضد انقالب وبا تحمل دشواريهای فراوان توانست توطئه های امريکا و رحزب توده ايران علي

 دستياران امپرياليسم امريکا را مرتبا افشا کند واخبارآنرا دراختيار مسئولين جمهوری رژيم صدام حسين وديگر
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شرط انصاف، صداقت انقالبی وتعهد نسبت به انقالب وجمهوری اسالمی ..............اسالمی ايران قراردهد
ه ايران بازپس درتهران وشهرستانها به حزب تود» مردم « ايجاب ميکند که هرچه سريعتراماکن حزب ونامه 

  داده شود
  برقرارباد اتحاد همه نيروهای ضدامپرياليستی ودموکراتيک درجبهه متحد خلق 

  دريکدست باابزارکارودردست ديگر بااسلحه ازميهن انقالبی دفاع کنيد ! کارگران مبارزايران
  !برای مبارزه باامپرياليسم امريکا، دشمن اصلی مردم ايران، متحدشويم

  ١٣۵٩مهرماه ٢٢ سه شنبه٣۵٧ه مردم شمار
  

 سه عضو حزب توده ايران در مياندوآب آزاد شدند
ای را درتهران آزاد کنيد سه رفيق توده  

 سه هوادارحزب توده ايران دربم را آزاد کنيد 
نيست » مردم« هنوز دراختيار نامه » مردم « دفترنامه   

 مردم شماره ۴١٢، سه شنبه ١۶ ديماه ١٣۵٩
 

ران دربم آزادشدند هوادارحزب توده اي٣  
ماضمن ابرازخوشحالی ازآزادی اين رفقا، خواستاراتخاذ تدابيری برای ممانعت ازوقوع مجدد اين حوادث، که 

 به زيان انقالب و جمهوری اسالمی ايران تمام می شود، هستيم 
نيست » مردم«هنوزدراختيارنامه » مردم « ، دفترنامه   

 مردم، شماره ۴١۶، يکشنبه ٢١ ديماه ١٣۵٩
 

 دفاترحزب توده ايران را بازپس دهيد
توسط » مردم«  ماه ازاشغال دبيرخانه کميته مرکزی حزب توده ايران ودفترمرکزی نامه ۶نزديک به 

.عناصرغيرمسئول می گذرد  
  ١٣۵٩ ديماه ٢٣، سه شنبه ۴١٨مردم شماره 

 
.خانه حزب توده ايران را بازگردانيد  

بايد هدايت شوند» نادان« نی برسند وافراد بايد به مجازات قانو» مغرض « عناصر  
  مردم شماره ٣٣٢، يکشنبه ٢٣ شهريور١٣۵٩

 
 

 ضايعه اسف انگيزدرگذشت فرزند حجت االسالم محمد مجتهد شبستری نماينده محترم مجلس  :تسليت 
  شورای اسالمی را به ايشان وخانواده محترم شبستری صميمانه تسليت ميگوييم 

   ١٣۵٩ شهريور٢۴، دوشنبه ٣٣٣ره  صفحه اول مردم شما.
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  رفقای توده ای ما را درکردستان آزاد کنيد 
  برای مقابله باتجاوز نظامی امريکا ، تمام خلق بايد ازنظرنظامی مجهزشود

  چريک ها باپای لنگ به دنبال مارکسيسم 
   شناخت دشمن اصلی ــ امريکاــ مهمترين ويژگی خط امام

  ١٣۵٩يورشهر٢۶، چهارشنبه ٣٣۵مردم شماره
  

نيست   » مردم « هنوزدراختيار نامه » مردم « دفترنامه   
 مردم ،٣٣٧، شنبه ٢٩ شهريور ماه١٣۵٩
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  ١٣۵٩ ماهآبان 
اين بارگفته شد که .  آبان بازداشت شد١٧قطب زاده در. بارديگراجازه انتشاريافت» مردم « پس ازدوهفته 

  جانمی جان، زورمابه قطب « : درحوزه حزبی رفيقی گفت............. استحزب اسنادی درافشاء او ارائه داده 
بعدش ..... ، چيزی،  سفت کنيم ، بعد يک کودتائیيک کم ديگرجای پايمان را! زاده چربيد، ديگر چيزی نمانده 
  !به به.........مثل افغانستان. هم شوروی را می گوئيم بيايد

، تشارات حزب دموکراتيک مردم ايرانشيوا ، ازان. ف» باگام های فاجعه « جزوه  قطب زاده پس ازسه روز آزاد شد
  ، آلمان غربی١٣۶٨پائيز

 
   شمسی١٣۶١ بهمن ماه ١٧يکشنبه 

دربامداد دردل سياهی شب که هنوز به صبح نپيوسته بود، بطور همزمان به خانه های اعضای رهبری 
درساعات صبح همه دفاترومحل . رکردندعده بسياری را دستگيوردند وآوکادرهای اصلی حزب يورش 

. ف» باگام های فاجعه« ازجزوه      بط شد وکارکنان آنها دستگيرشدند ض حزب نيز تسخيرو  کارشعبه ها ونواحی
  ، آلمان غربی١٣۶٨، پائيزتشارات حزب دموکراتيک مردم ايرانشيوا ، ازان

 بدون » اوينزندان«منجملهای ايران و هزاران تن اززندانيان سياسی درزندان ه ١٣۶٧درتابستان سال [
، )اکثريت اقليت و( مجاهدين ، فدائيان خلق چون وابستگی  به سازمان های سياسی ه جرممحاکمه وتنها ب

روانشان ..درزير رگبارمسلسل جان سپردندحلق آويز ويامخالفت با رژيم اسالمی و، سازمان های مائوئيستی
  شاد باد

هم اين گروه که تعدادشان .  تعداد زيادی افراد توده ای نيزديده ميشدومردان بيگناهعظيم زنان اين لشگرميان  در
، سردعوا با رژيم اسالمی نداشتند و تالحظه دستگيری بی چون وچرا ازجمهوری اسالمی برخالف بقيه  نبودکم

  .تبعيت ميکردند) امام خمينی ( خمينی  العظمیورهبرآن آيت اهللا
وجان ميدهندفدا ميشوند چی برای ونميدانستند که چرا  حتی تاآخرين ثانيه حيات ، نانآ اکثربراين گمانم کهن م  

  ].روانشان شاد باد
ازاعضای حزب توده ايران که درزندان های جمهوری اسالمی حلق آويزيا اسامی تعدادی 
  :تيرباران شدند
           کيومرث زرشناس
                   منوچهربهزادی
ی سيامک بهزاد  
                  مهرداد فرجاد

          عبدالحسين آگاهی
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       ابوالحسن خطيب         
       اسماعيل ذوالقدر                
    حجری بجستانی                 

 مهنازارشدی 
 خسرواسدی 

         ابوتراب باقرزاده
        محمدپورهرمزان
 دکترجعفرجاويد فر

             حسن جودت
 جهانگيرجهان بخش 

 ابراهيم چاووشی 
   عباس حجری بجستانی 

)          آوانسيان(گاگيک   
 هدايت اهللا حاتمی 
 دکتراحمد دانش

 اصغرمحبوب          
 تيمورراوندی 

 آصف رزم ديده 
 ناصر شاهسوند 
) جوانشير( فرج اهللا ميرانی   

) نيک آئين ( اميرهوشنگ ناظمی   
 رحمان هاتفی

ا تن ديگروصده  
www.borjian.net/2006/09/blog-post.html وب نوشت های مسعود برچيان«  دروبت سايت يا   

: چنين آمده است  
اطالعات ارائه شده . پس ازآنکه يکی ازافسران اطالعاتی روسيه بنام کوزيچکين به غرب پناهنده شده بود «

توسط سازمان جاسوسی انگليس به پاکستان توسط او درباره عملکرد سازمان جاسوسی شوروی وحزب توده ، 
طول کشيد تابرخورد ) ۶١مهرماه تابهمن ( بااين وجود، پنج ماه . داده شدوازاين طريق به دست ايران رسيد

دومين عمليات گسترده ) که به ضربه اول مشهورشد( پس ازاين موج . عملياتی باحزب توده آغازشود
حزب دراين ) .ضربه دوم ( ت عاالن حزب توده را به دام انداخ انجام گرفت وبسياری ازف۶٢درارديبهشت 

درواقع فعاليت های حزب توده اززمان کشف اسناد . ، همچنان زيرنظربود وفعاليت هايش رصد ميشدفاصله
 حزب . زيرنظربود۵٨درسال ) رئيس سازمان مخفی حزب ( سازمان مخفی حزب درخانه ی مهدی پرتوی

اين سازمان پس ازانقالب موفق به جذب . ازمان نظامی خودرا نيزحفظ کرده بودتوده به جز سازمان مخفی، س
 محاکمه ومحکوم به ١٣۶٢، فرمانده نيروی دريائی ارتش جمهوری اسالمی شدکه درآذرماه افضلیناخدا 
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 درسيما ظاهرشده وبه خطاهای خويش ۶٢پيش ازمحاکمه ی او چندتن ازسران حزب درارديبهشت . اعدامشد
، محمود اعتمادزاده معروف به )عضو ارشد سازمان نظامی حزب( محمد علی عموئی : رده بودنداعتراف ک

) ارشد حزبنظريه پرداز( واحسان طبری ) ازروشنفکران عضو حزب که چندی پيش درگذشت( » به آذين«
ررا وادار سران حزب حتی دردادگاه عليه يکديگردست به افشاگری ميزدند وهمديگ. ازجمله ی اين افراد بودند

  .ناخدا افضلی درپی افشاگری های مهدی پرتوی دردادگاه، ناچارمجبوربه اعتراف شد. به اعتراف ميکردند
ه کيانوری دبيراول حزب ونو. دام شدناخدا افضلی اع. درپی اين دوعمليات گسترده؛ سران حزب محاکمه شدند

  . عمربه همراه همسرخود مريم فيروزتن دادی شيخ فضل اهللا نوری به زندان وپس ازآن به حبس خانگی تاپايان
کتاب درنقد مارکسيسم ه اعترافات خويش ادامه داد وچند بسال هائی چنداحسان طبری نظريه پرداز ارشد حزب 

  .و حزب توده ودفاع ازاسالم وانقالب اسالمی نوشت
  »  برای هميشه بسته شد١٣۶٢پرونده حزب توده نيزدرارديبهشت 

  

* * *  
پس ازاعدام های دسته عموئی، محمد مهدی پرتوی، حسن قائم پناه، مريم فيروزمحمد علی نوری، نورالدين کيا

 درزندان اوين بازداشت بود، پس ازآن تاسال ١٣٧٠اززندان آزاد شدند، کيانوری تاسال جمعی زندانيان سياسی 
 بمنزلش اآزادی کامل ب١٣٧۵د ازسال  درآپارتمانی به همراه همسرش تحت مراقبت ويژه قرارداشت وبع١٣٧۵

  .درخيابان سنائی بازگشت
   »ازمصاحبه محمد علی عموئی با روزنامه عصرآزادگان و آفتاب امروز« 
 .بسته شد(!) حزب توده موقتا» آرسن لوپن «  درتهران فوت کرد وپرونده ١۴/٨/١٣٧٨کيانوری درتاريخ [

  لگی بمرگ طبيعی فوت کرد  سا٧۵ شمسی درسن ١٣۶٨درساری ، درتاريخ ١٢٩۵احسان طبری متولد 
 توانست بموقع  شمس الدين بديع درخارج ازايران بسرميبرند،حميد صفری، حبيب فروغيان، ژيال سياسی،

به ) ١٣٢۵ ( وشکست فرقه دموکرات دروقايع آذربايجان  بودوفسرنيروی هوائیبديع ا ، راترک کندتهران 
هنگام به  وردتهران شدوا) بجای گذرنامه(م دبستان شوروی پناه برد واوايل انقالب با کارنامه کالس چهار

 بسربردچندسالی درمسکو ،دو ازمرزبازرگان ازايران خارج شباکمک قاچاقچيان بموقعيورش به حزب توانست 
درخانه  سالگی ٨۵درسن  ٢٠٠۵درهفتم ژانويه  و درلندن پيوست دو پسرش و ــژاله اصفهانیــ همسر وبعد به 

جدا ازبدنه بديع ان باهم ميانه خوبی نداشتند و ل ذکراست که دکتربديع و کيانوری هيچ زم؛ قابسالمندان درگذشت
 سياوش کسرائی ، هم بهمين نحوفعال بود درتهرانميکرد وفعاليت ) مقامات شوروی(زيرچتردرکميته مرکزی و

 پس ١٩٩۶ژانويه  ودر به همسرش پيوستطاقت نياورد وبه ويندرمسکوازراه افغانستان به مسکورفت، 
  فوت کردوين ازجراحی قلب دربيمارستان 

 » باگام های فاجعه«جزوه هجوم رژيم به حزب توده ودستگيری رهبران حزب به از ت بيشتراطالعبرای ا
  .رجوع کنيدشيوا، ازانتشارات حزب دموکراتيک مردم ايران .ازف 

تاآخرين » کيانوریباند «  عضوو حزبتن ازاعضای کميته مرکزی خسروی و فرهاد فرجاد دواميربابک 
  .گذاشتندمي  خط مشی فاجعه آور حزب صحهلحظه بر
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فرهاد فرجاد مسئول حزب دراصفهان ،خارج ازکشورآمد معالجه به رایخسروی قبل ازدستگپری ها بامير بابک
 ازايران خارج که دستگيرو تيرباران شد،توانست برخالف برادرش مهرداد فرجاد» پدرکيا «  خاصوازشيفتگان

  ] .برپاکردند را» مردم ايراندموکراتيک« حزب د ، اين دو بعد ها دراروپا ازتتمه حزب انشعاب وشو
 

  :»با گام های فاجعه « نکاتی ازجزوه 
  ۵٩ مرداد ١١

درپاسخ رفيقی که درباره علل حمله به دفترحزب می پرسيد، » پرسش و پاسخ « کيانوری درحاشيه جلسه 
  :ازجمله گفت

ا تبليغات منفی دشمن، اينها حق دارند که ازما وحشت داشته باشند وبه ما اعتماد نکنند، وقتی  سالهلبه دلي..... 
که می بينند ما می توانيم شبکه مهمی مثل شبکه نوژه را بشناسيم وخبربدهيم، ازقدرت وامکانات مابه وحشت 

. های مارامحدود کننددامه فعاليت امی افتند وبه تحريک بعضی ازدست اندرکاران به فکر می افتند که 
، دونفرازرفقای ارزنده را  شديم دوتاازمهره های مهم مان رادرجريان افشاء همين کودتای نوژه، ما مجبور

مدام فشار می آورند و می گفتند اطالعات شما . قربانی کنيم و لوبدهيم تا باورکنند که ماراست می گوئيم 
  تند ويکی راهنوز آزاد نکرده اند اين دورفيق را هم گرف. کجاست وازکجا می دانيد

  
  ۵٩بهمن 

  :درجلسه حوزه حزبی رفيقی دربحث با رفيق ديگری که ازيک رهنمود ابراز نارضايتی ميکرد؛ گفت 
شما اصال ميدانيد حزب يعنی چی ؟ کارحزبی چگونه است ؟ مرکزيت دمکراتيک به چه معنی است ؟ ! رفيق 

الزم االجراء . مثل فرمان نظامی است . زباال می آيد، مقدس استاين ديگر برما مسلم است که رهنمودی که ا
 رهبری حزب ،ديگر ايراد گرفتن چه معنی دارد؟ آن باال، رفيق. بايد باجان ودل به دنبال اجرای آن رفت. است 

 آنجا رفقا همه چيز را .مغز متفکرهدايت کننده حزب است ! شوخی که نيست. طراز نوين طبقه کارگر است 
يعنی همه اطالعات آن باال جمع ميشود، ! خردجمعی که ميگويند يعنی همين . دانند وهمه چيز را می بيننمی د

اگر زمانی نکته ای بود که برای ما روشن نبود، بايد . نندند وبعد رهنمود الزم را صادر ميکرفقا تصميم ميگير
. خودشان همه چيز را ميدانند .  آگاهندحتم بدانيم که اشکال ازخود ماست وگرنه رفقای رهبری برتمام مسائل

بايد فکرکنيم که حتما علتی دارد که رفقای رهبری فالن تصميم را گرفته اند واين علت را ممکن است الزم 
  .اصال خيلی وقت ها اين طور پيش می آيد که الزم نيست ما خيلی چيزهارا بدانيم . نباشد که ما بدانيم

  ۵٩اسفند 
را باهمراهی يک عکاس ازموسسه اطالعات به منزل سياوش کسرائی بردم تا » مروزجوانان ا« سردبيرمجله

  :درميان بحث سردبيرگفت. باکيانوری مصاحبه کند
  .فکرميکنم شما مسلمان شده ايد، يا شايد من دارم به عقايد شما نزديک ميشوم 

  ۶٠مهر
  ی کشد وبرای همين اينقدرهار و عصبیمن فکرميکنم که امپرياليسم دارد آخرين نفس های خودرا م: طبری گفت 
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 يا حداکثرتاسال نود کم کم طليعه های جهان بدون ٨٠احساس من اين است که درميانه همين دهه . شده است 
  .امپرياليسم را خواهيم ديد 

  ۶٠آبان 
  وآن عده که١۶منتخب پلنوم ( حزب برای تامين امکان ادامه فعاليت علنی ، فهرست اسامی اعضاء رهبری 

  .ونشانی آنها را دراختيار دولت قرارداد) درجريان مبارزات انتخاباتی درنشريات حزبی معرفی شده بودند
  

 ۶١آذر 
طبری را به خانه ای بردم . يکی ازافراد نزديک به يکی ازعاليترين مقامات دولتی خواستار مالقات با طبری شد

  :پس ازديدار، درراه بازگشت طبری گفت . تابااوديدارکند
ترا به خداکاری کنيد که « طفلک نگران شده وميگويد . اين يکی ازمسلمانان عالقمند به سوسياليسم وحزب ماست

ز اقال بخشی ا زرهبريتان را ا. همه جا نقشه قلع وقمع شمارا ميکشند.  مرداد پيش نيايد٢٨افتصاح بعدازکودتای 
، منظم و حساب شده عقب نشينی کنيد ، اقال  مهم تشکيالتتان را کورکنيدزير  ضربه خارج کنيد، شاخه های

نگذاريد همه گير . امکان ندهيد همه چيز را يک جا نابود کنند. امکاناتی برای فعاليت های بعدی باقی بگذاريد
ان ميدهد که هيچ اما رفيق کيای ما مرتب اطمين. » بيافتندو اعدام شوند، يا درزندان بپوسندو يک نسل تباه شود

اصوال حرف زدن . ا همه سروصدا است ودرآن باال کسانی هستند که مانع حمله به ما هستندنهخبری نيست واي
اوراقی . اومانع ايجاد فضائی ميشود که کسی حرفی بزند ونظری بدهد. درجلسات با حضور کيا کارسختی است 

کند، يا يکلی اضافه مبين حاضران پخش ميکند که بخوانند ونيمی ازوقت جلسه به اين شکل ميگذرد وبعد مطالبی 
! شنيده ايد ، يا خواهيد شنيد » پرسش و پاسخ « کند و ميگويد تحليل مسائل را درنواريآنکه حتی اين کارراهم نم

خيلی چيزها ميداند که هيچ وقت نمی گويد وارتباط های . تری دارد  عالبته او اطالعات وسي. وجلسه تمام ميشود
اما اين دوست مسلمانمان مرد .....، .شايد هم حق بااوست. آن بی خبريم اازفراوانی دارد، آدم هائی دارد که م

 »  مرداد نشود٢٨يک کاری بکنيد که مثل بعداز« خواهش والتماس ميکرد که . نازنينی است 
 

  ۶١دی 
. رفقايمان عموئی و شلتوکی را خواسته بود که به ديدنش بروند! اين مردک، الجوردی، ديوانه است: طبری گفت 

ا اين مردک ام. رفقا بررسی کردند وقرارشد که عموئی تنها برود ورفت به زندان اوين به دفتر کارالجوردی
هيچ ميدانی که االن ميتوانم تورا اينجا نگهدارم « ، وسط خنده وشوخی ناگهان گفته است بعدازقدری چاق سالمتی

» !نم که اين کارها ازتو ساخته استمی دا! خوب، بله« رفيقمان گفته » واصال  دستوراعدامت را بدهم؟
پس برای چه کاری « رفيقمان پرسيده » ! ميتوانی بروی ! االن اين کاررا نميکنم! ولی نترس « الجوردی گفته 

( دلم برای توو آقارضا ! آخر ناسالمتی ما سالها هم زنجير بوديم ! هيچ « واو جواب داده » احضارمان کردی؟
ولی اين را هم بدان » ! تم ببينم که اگر احضارتان کنم ، با پای خودتان می آييد يانه خواس! تنگ شده بود) شلتوکی

  »!ی وغيره هيچ اهميتی برايم نداردکه اگرالزم باشد اعدامت کنم ، می کنم وهمزنجير
  !اين حرف ها کامال بوی ديوانگی ميدهند! عجب ديوانه ای است 

  پايان
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