
 
 

 :دیناسناد سخن می گو
   در حمايت از جمهوری اسالمی"حزب توده" و "تیاکثر" سازمان نگاهی به مواضع ضد انقالبی

  
 به توده ها با همه قوا به خيانتبا که هستند مطرح   یجریانات به مثابه  "حزب توده" و "اکثریت" سازمان

 جمهوری جنایتکار در دفاع از رژيم ناتیاجر این  .نددفاع از رژيم ضد مردمی جمهوری اسالمی بر خاست

 و عمال  رژيم همنوائی نمودندایننقالبی با  که در سرکوب مردم و سازمانهای اند رفتپيشاسالمی تا آنجا 

  .ند شدایراندست ارتجاع در سرکوب توده های تحت ستم  هم

  

در ی فوق  تشکيالتها   انقالبیمواضع ضد ، ات انتخاب شده اند که از ميان نشريات خود اين جريانزیراسناد 

 سرکوب مطالبات و مبارزات مردم ما بوسيله جنايتکاران حاکم و توجيهات آنها درحمايت از جمهوری اسالمی 

 اسناد مربوط به دورانی است که جمهوری اسالمی به این  .دن در مقابل ديد همگان قرار می دهدیگررا بار 

 بر شرکت عملی در اين عالوه نيز  و توده ای کاسه ليسان اکثريتیسرکوب انقالب مردم ما برخاسته بود و 

مطالعه اين .  در نشرياتشان بر عهده گرفته بودند را وظيفه توجيه خونريزی های جمهوری اسالمی،سرکوب

دسته  و  دار، اسناد به خصوص اين روزها که در فضای سازشکاريها و مماشات طلبی های برخی از نيروها

 جهت اطالع نسل جوان از آنچه ،دنرا الپوشانی نمايخود  گذشته سراسر ننگين می کوشدرسوا ی اکثريت 

  . حائز اهميت بسيار می باشد،مرتجعين بر سر مردم ما آوردنددر آن سالها 

  
  که از ميان نشريات توده ای ها انتخاب شده است تنها منعکس کنندهیاسنادالزم به ياد آوری است که 

مربوط به دورانی این اسناد  .دسته رسوا می باشد و جزء کوچکی از مواضع ضد مردمی حزب توده ،اين دار

  !!خود با جمهوری اسالمی از جان مايه می گذاشتند" وحدت استراتژيک"است که توده ای ها برای تحقق 

  وسمی خود تبديل نمودحزب توده با قدرت گيری جمهوری اسالمی پشتيبانی از اين رژيم را به سياست  ر

 سياست های ضد ، مورد نظرشان" سوسياليسم"جمهوری اسالمی با " اسالم"با اعالم وحدت استراتژيک 

 سرکوب مردم بوسيله جنايتکاران حاکم همانطور که گفته شد در انقالبی رژيم جمهوری اسالمی را توجيه و

   .نمودعمال شرکت 

يارانی که اين اسناد  هيه و در اختيار ما گذاشتند و همچنين با سپاس ازبا تشکر از رفقائی که اين اسناد را ت

اينکه با همکاری خوانندگان عزيز بتوانيم به تدريج اين به  اميد به  .را برای درج در سايت آماده نمودند

  .مجموعه را تکميل نمائيم

  

 ١٣٨۶ اردیبهشت –چریکهای فدایی خلق ایران 
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