
 ستارخان و برای ستار بهشتی ی به یاد و خاطره

 شود اما کشته می  گ وویسی که ییر شنوجه تسیی  وشدجوان کارگر و وبال

هم شاید برای ی ناشناخته بود و هنوز ا شناسند چهره کسانی که امروز او را می اش برای بیشتر ز به قتل رسیدنجوانی دیگر در ایران به خون کشیده شد، جوانی که شاید تا قبل ا

اما یک  ماجراشناخت کافی وجود نداشته باشد؛ در این باز آشنا شدند، مطلع و گران جمهوری اسالمی  دست شکنجهاش به  چگونگی کشته شدن پس ازاو  ماز کسانی که با نا برخی

و  شودداشت زیر شکنجه کشته زروز با و نه انسانی که طی چندق بود و نه سزاوار هر که بود و هر چه کرده بود نه ح ، ستاراساسی و قابل توجه وجود داردنکته بسیار مهم و 

کابوس و  بد نام و ننگ رژیم کهرییک، کهرییک ؟و از کجا تحویل بگیرند. بروید قبر بخرید و با ما توظی  کوید تا جوایه را تحویل بگیریداش بگویند:  خانوادهروز به  ۹بعد از 

 چرا؟  .دهد دلبندشان را نمی  کفن و به خاک سپردن غسل، ی حضور برای اجازه ی ستار خانواده، رژیم جنایت پیشه حتا به ۸۸در سال  داده در آن قلتگاه های عزیز از دست خانواده

در مقابل وضع موجود و حاکمیت مستبد، یعنی نگاه و باورهای او را  بلکه اندیشه، ، نه شخص ستارکند چرخد و ستار را به همه معرفی می ستار دارد در دنیا می *اکنون وبالگ

خواهم براساس همان خواستی که تا زنده بود و  سید، من اما میویسد و بگوید هر نقدی دارید بر من بنویهمان قلم و زبان سرخی که سر سبزش را بر باد داد، ستار دیگر نیست تا بن

 ماند برایش بنویسم. اش زنده می بر پیشانی وبالگ

، مگر گذشته آید به ضرب تفنگ به دست میداری  و سرمایهزیز از به خون خفتن تو و مبارزات ستارخان باید بیاموزیم که آزادی در حکومت استبدادی و آدمخوار آی ستار ع

با اهریمن و شتی عمل کردی امن همان گونه که باور دوار باید جنگید، تو حت دانند فدائی میکه خود را قدرت و حکومت مطلقه  یست. باید بیاموزیم با شاه و شیخچراغ راه آینده نی

 فیلم و کلیپ ،وبالگ حکومت، حکومتی نیست که با نامه، از این مبارزات درس بگیرند و بدانند ایناست اما جوانان ایران چه خوب  !خونخوار جنگیدی، دست مریزاد زنده باشی

  چه کند با دل چون آتش ما آتش تیر!غرش مسلسل است که به این نامردمان سنگ دل باید ندا داد:  د. باظلم و ستم بردار اید و دست از آدم کشی، جنایت،سر عقل بی

یک مورد  بهشتی بریزد، یاد آریم فرزاد کمانگر را هم چون ستارتا بن دندان مسلح و رحم  بیی علنی با این رژیم  چقدر جوان باید از دست بدهیم تا توهم به کار علنی و مبارزه

کنند و فعالیت "مدنی"!!  روز صحبت از "عدم خشونت"!! میو گناه فقط تسلیم نشدن و توبه نکردن از گناه ناکرده بود، کجایند آنانی که شب اتهام هم نداشت. یک  تاح جرم که هیچ

رژیم موفق شده بود سکوت قبرستانی را بر جامعه حاکم کند شاید  برند، مرگ یک بار و شیون یک بار. اگر مان می دادند، بس است دیگر یکی یکی دارند از بین را مدل روز می

ترسم  ند و ترسی از مرگ ندارند، میجنگ میدارند  در خط مقدمآزادی خواه  بزنم، اما حاال که جوانان دلیر، شجاع وی قهر آمیز و نبرد مسلحانه  کردم حرفی از مبارزه جرئت نمی

 رده بروید قبر بخریدعیییت مگویند  کسی میبه شود، وقتی  های مسالمت آمیز بسته می را با آنان در میان نگذارم، وقتی که تمام راه دی خوتاریخکنم تجارب عملی و  نمی و جرئت

این دریدگی،  تا به دوخت گلولهبا را فقط باید دهان چنین دژخیمی  .کوی  می خفه شو! فقط ما سئوالگویند:  می عیت مر گ چه بوده است؟پرسد:  می و او دل شکسته و شرافتمندانه

القلب ساواک به زباله دان تاریخ  گران قصی برای همیشه خاتمه داده شود و اینان چون جانیان و شکنجهسابقه است  که در تاریخ ما بیشرفی  بی و خونخواری شارالتان بازی،

 .سرنگون شوند

فعال باید از خود دفاع  مان نبرند خواهیم دست و دهان بسته به مسلخ در کار نباشد باید تفنگ برداریم، اگر می خواهیم تفنگی خواهیم جنگی در کار نباشد باید بجنگیم، اگر می اگر می

 کنیم. و مسلحانه ب

چرا با غرور و افتخار روی به فعالیت  ؟چرا دست خالی تسلیم مرگ پرستان بشویم ؛یک تفنگ مرگ استداشتن یک تظاهرات و شرکت در  یک اعالمیه، وقتی جرم یک وبالگ،

علنی  ی هائی یک عنصر مبارز مخفی حکم یک لشکر را دارد، و در مبارزه مخفی نیاوریم و وحشت و نا امنی را در سرتاسر کشور برای دژخیمان ایجاد نکنیم، در چنین رژیم

سیاسی کمونیست و مبارز زندانی چند هزار نفر  ه استنشان داد -۷۶در سال  –ی این رژیم  تجربه د،مه را دستگیر کنتواند ه رژیم از چند هزار نفر هم ترسی ندارد به راحتی می

او ثابت کرده است به هیچ قانونی حتا قانون  .قتل عام کرده است چند هفته طی ؛شان تمام شده بود حکم گرفته بودند و بسیاری حکمخودش های فرمایشی  که از دادگاهرا و مجاهد 

 ها باید درس گرفت و آموخت. کرد. از واقعیتتهران چگونه برخورد  "قانونی" سکوت چند میلیون نفریبا راهپیمائی  نشان داد ۸۸در سال که هم چنین هد نیست.خودش متع

ثابت کرده است، مبارزات چریکی دروان شاه که ؟ تجارب گذشته که خالف این را است ی مسلحانه تلفات از این بیشتر خواهد بود و تاثیرش کمتر سئوال این است آیا در مبارزه

بینند و آماده برای سرنگونی  ی قطعی آموزش می ها چگونه برای مبارزه هو تود ای دارند های دیکتاتوری چه ترس و وحشتی از انقالبیون مخفی و حرفه بدرستی ثابت کرد حکومت

از باال  مرکزی هیچ قدرت را و رژیمی هیچ پ؛وجمهوری اسالمی رژیم ساخته و پرداخته در گوادلجنایت کار یم رژحتمن آموختند بعد از سرنگونی مردم شوند. البته این بار  می

در این زمینه  دمکراتیک و انقالبی خود را بکار بندند. ، شورائی،مردمی های روش ها، را نپذیرند، بلکه مکانیزم داران خونخوار ها و سرمایه و دست پخت غارتگران و امپریالیست

 تجارب تاریخی زیادی وجود دارد.

در تردید  بیبر پا دارند. نه نترسید، را های دار  خواهند فردا باز چوبه ها می ی مسالمت آمیز زود به خشم و خروش نیایند، که این امیدوارم باز طرفداران کار آرام سیاسی و مبارزه

سرنگونی این رژیم که از اما تا قبل  برای همیشه ای دستگاه قضائی ایران جمع خواهد شد. ر گاوقالبی مجایات م هوشیار و با شعور، ،وسل  پر شورفردای آیادی ایران و این 

ی مسلحانه  مبارزه - و مدرک و نهایتن کشتار آنان بدون دلیل و جرم زندانی سیاسی بخصوص در حق به بند کشیدگان  -کند  حتا کوچکترین قانون مورد قبول خود را رعایت نمی

 است. و علمی ای مدرن و مترقی و انسانی  ی از خود اصل مبارزه حق است و دفاع مسلحانه

سود جست و توان از تمام اشکال مبارزاتی  ی طبقاتی هیچ شکلی از مبارزه ممنوع نیست و متناسب با تحلیل مشخص از شرایط مشخص می مبارزهبدیهی است در امر  در حقیقت

 استفاده کرد.ت و بهره گرف

بورژوائی  های معتقد هستند رژیم  استراتژی در ه  برنامه ودر هم دادند  می ( یا مارکسیست لنینیستکمونیستمارکسیست )وهائی که خود را که تمام نیراست مگر نه این اما 

از یوغ و ستم  آیادی پیروزی و به قیا  مسیحاوه از این طریق توهایعنی پرولتاریا  ؛د شدنسرنگون نخواه انقالبی ی ی مسیحاوه مباریهبدون قهر انقالبی و نهایتن داری(  )سرمایه

و  ای توده جنگ ،دهقانیشهری، قیام قیام  :اش ) چگونگی. دارد بر جامعه اعمال میی طبقاتی خود را  ارادهو کند  میکسب قدرت سیاسی  طبقاتیاعمال قهر با  و رسد میسرمایه 

  پس: قبول دارند. ه تاکتیک به عنوان یک باز در برنامه و را  ی مسیحاوه مبایرههمه مگر نه این که ( و بماند شهرها از طریق روستا و . . .ی  ، محاصرهطوالنی

 !ی مسیحاوه ه  استراتژی ه  تاکتیک یوده باد مباریه

  !ی مسیحاوه که توها راه رسیدن به آیادی است یوده باد مباریه
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