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کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی در بستر کدام سياست

!سال و نگاهی به خيزش انقالبی مردم ايران پس از يک 

اب برای این که با زحماتشون امکان با درود به همه دوستان و رفقای حاضر در جلسه، و با تشکر از رفقای ميز کت

 اجازه بدین در ابتدا یاد و خاطره سترگ هزاران تن از زندانيان سياسی . ندبرگزاری چنين جلسه ای رو فراهم کرد

توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی  ۶٧مبارز و بویژه کمونيستهایی رو که در جریان قتل عام تابستان سال 

و بر تداوم راه و . در راه آزادی و بهروزی مردم ایران فدا کردند یکبار دیگر گرامی داریمجانشون رو اعدام شدند و 

انقالب رهایی بخش مردم ما بدون درخت تنومند بدون شک .  عزیزان تاکيد کنيمآنحقانيت تاریخی آرمانهای 

و هيبتی که در جریان طراوت مبارزات و فداکاریهای های عزیزان آن نسل خونين به پاخاسته هيچگاه از چنين 

  .برخوردار نبودخيزش توده ای اخير دیدیم 

بر عليه کارگران ی اسالمی مشحون از جنایات گوناگون بدون شک تاریخ حيات رژیم وابسته به امپریاليسم جمهور

نين اما قتل عام هزاران تن از زنان و مردان ما در یک فاصله کوتاه در آن تابستان خو. و خلقهای تحت ستم ماست

اندهی شده به فرمان در جریان این جنایت از پيش سازم. یکی از برجسته ترین آن جنایات ضد خلقی ست

به سياهچالها با قاطعيت وشقاوت تمام، یک " هيات های مرگ"خمينی جالد، کاربدستان حکومت با گسيل 

ير و دربند، حتی آنها که دوره در این کشتار نه تنها هزاران تن از جوانان اس. حمام خون بزرگ براه انداختند

 .دامنه قتل عام به خارج از زندانها هم کشيده شدمحکوميتشان تمام شده بود به تيغ جالد سپرده شدند، بلکه 

، پيشمرگانی که با دریافت امان نامه به زندگی عادی  آزاد شده بودندظاهراتعداد زیادی از زندانيان سابق نيز که 

دژخيمان . ه و خيابان و محل های کار ربوده شده و به کام مرگ فرستاده شدند از خانخود مشغول بودند،

جمهوری اسالمی حتی جایی که جوخه های اعدام و چوبه های دار پاسخگوی انبوه زندانيان نبود، با آتش زدن 

ا آفریدند و دیگر چنان جنایاتی رشيوه های غير قابل تصور بکارگيری و  )زندان رشت (زندان و سوزاندن زندانيان

به قول شاعر  (....."را هنوز از چشم خونابه روان استبازماندگان گورستانها چندان بی مرز شيار کردند که "

رسانه های امپریا  این جنایات وحشيانه در آن زمان با سکوت بيشرمانه و کامل ).مردم، زنده ياد احمد شاملو

 که شعارهای سرمایه داران جهانی در باصطالح دفاع از ده شو مرتجعين رنگارنگ روبرو شد و نشان دادليستی 

تاچه حد فریبکارانه است و آنها برای حفظ نظام وابسته و ارتجاعی خویش در ایران " دمکراسی"و " حقوق بشر"

  .رذالتی فروگزاری نمی کننداز هيچ 

خانواده های آن جان باختگان بستر مبارزات و افشاگریهای بر(ت تاریخی، سال از آن جنای٢٢ با وجود گذشت اکنون

برعکس  .  ننگ آن جنایت از حافظه تاریخی توده ها پاک نشده است،برغم تصور حاکمين) و نيروهای انقالبی

نسل جوان پرسشهای با طور فزاینده ه  بو بویژه اصالح طلبان حکومتی سردمداران رژیم جمهوری اسالمی 



در نتيجه . نایت یا کودکی بيش نبوده اند و یا هنوز بدنيا نيامده بودندمبارزی روبرو هستند که در زمان ارتکاب این ج

 چنگ بزنند،... و " بوده!!! دولت بی اطالع "و" که زندانبان نبودممن " با دروغگویی و دنائت تمام به حربه مجبورند

تقصير این جنایت و می کوشند تا با کمک جيره خوارانی نظير دار و دسته فرخ نگهدار و اصالح طلبان حکومتی 

نقش خود به دستان خون آلود و بياندازند و جنایت یعنی خمينی جالد  رسمیفاشيستی را صرفا به گردن آمر

در این رابطه نظر رفقا و دوستان . ( در انظار توده ها بپوشاننداین فاجعه رامثابه یکی از تصميم گيرندگان و عامالن 

بل به سوال یکی از دانشجویان جلب می کنم که هنگامی که از او در رو به پاسخ موسوی تبهکار در دانشگاه با

نبوده و  و به این " زندانبان" در زمان نخست وزیریش پرسيد بيشرمانه مدعی شد که او ۶٧مورد قتل عام سال 

ت ضد و به این ترتيب اوج ماهي! ترتيب نباید در مورد این جنایت تاریخی در زمان صدارتش مورد سوال قرار بگيرد

  از این جنایت، دهه٢ درست به همين دليل است که با وجود گذشت بيش از )خلقی خود را به نمایش گذارد

اقتصادی و چه نيازی حکومت را به ارتکاب به چنين  -پاسخ به این سوال که کدام دالیل مشخص سياسی 

 چه اهداف مادی و منافع جنایتی واداشت و اصوال فاجعه قتل عام زندانيان سياسی در خدمت به پيشبرد

مشخص طبقاتی صورت گرفت از یک اهميت خاص مبارزاتی بویژه در نزد نسل جوانی برخوردار است که در ادامه 

 در یکسال اخير زمين را در زیر پای سران جنایتکار جمهوری ۶٧تگان قتل عام سال فراه و آرمانهای بخون خ

  . وس مرگ محتوم آنها را به صدا درآوردنداسالمی با هر جناح و دسته ای لرزاندند و ناق

 رژیم جمهوری اسالمی که تا آن زمان به ۶٧واقعيت این است که در مقطع قتل عام زندانيان سياسی در سال 

 سال مردم ما را گوشت دم توپ یک جنگ امپریاليستی و ارتجاعی با عراق کرده بود، بدليل رشد انفجار ٨مدت 

ت بسيج ماشين جنگی اش عدم قدرآگاهی به عليه جنگ و نابسامانيهای موجود و آميز نارضایتی توده ها بر 

در .  را نوشيده و به شکل فضاحت باری به پایان جنگ رضایت دهد"جام زهر"برای تداوم جنگ، مجبور شده بود تا 

ل آن سازمان داده و مسای" جنگ"امور جامعه را با مطالبات توده ها و اداره  دیکتاتوری حاکم که تمامی ،آن شرایط

اجتماعی هالکت بار ناشی  -بود به شدت از اوج گيری خشم توده ها و سرریز شدن آن بخاطر مصایب اقتصادی 

از سوی دیگر سران حکومت همانطور . از جنگ و بالنتيجه تعميق و رادیکاليزه شدن جنبش توده ای بيمناک بود

پس از جنگ در صدد ایجاد تسهيالت هر چه بيشتر برای " دوره بازسازی"که خود اعتراف می کردند با اعالم 

تامين امنيت به منظور سرمایه گذاری انحصارات و کمپانيهای امپریاليستی ای بودند که برای غارت هر چه فزونتر 

 بویژه در شرایط –زندانها " پاکسازی "در نتيجه، .  دندان تيز کرده بودندکارگران و خلقهای تحت ستم و منابع آنان

رشد مقاومت زنان و مردان دربند که پس از پایان دوره تواب سازی هر روز بر ابعاد مبارزات و مقاومتهای آنها در 

نظام ارتجاعی سرمایه " بازسازی"یکی از گامهای اساسی مورد نياز رژیم به منظور  -سياهچالها افزوده می شد

جناح باصطالح  گردانندگان رژیم از هر دورتجاعی بود که با توجه به این نياز نظام ا.اری در شرایط پس از جنگ بودد

 چاره را در قتل عام مبارزین در بند یافتند و کوشيدند تا با ایجاد فضای مرگ و رعب و محافظه کار و معتدل،

 وحشت در جامعه در جلوی مبارزات رشد یابنده توده ها سد بزرگی را ایجاد کرده و زمينه را برای پيشبرد برنامه

سران جمهوری . ی استثمار گرانه و ظالمانه نظام سرمایه داری حاکم بر ایران هر چه بيشتر آماده کنندها

 نابودی فيزیکی نسلی از جوانان مبارز پرورده شده در جریان قيام و حل بااسالمی با این شقاوت کوشيدند تا 

رستان را در جامعه تحت وو سکوت گمساله زندانيان سياسی به خيال خام خود به جنبش توده ها پایان دهند 

  .  با چنين اهدافی صورت گرفت۶٧ قتل عام زندانيان سياسی در تابستان سال .سلطه ما برقرار سازند

اما واقعيت این است که . بدون شک این جنایت دولتی یک ضربه محکم به جنبش انقالبی توده های مبارز ما بود

از طریق " جزیره ثبات"شکستن مبارزات توده ها و رویای برقراری تصور سران جمهوری اسالمی مبنی بر درهم 

این درست است که اعمال دیکتاتوری و سرکوب طبقات . کشتار و سرکوب مردم تصوری بی پایه و پوچ بود

ستمکش توسط طبقات استثمارگر حاکم ممکن است مبارزه حق خواهانه استثمارشوندگان را کند و یا تضعيف 



ا که نيروی محرکه مبارزات توده ها همانا رشد دائم التزاید تضادهای طبقاتی در جامعه تحت سازد اما از آنج

سلطه ما ست چيزی نگذشت که سياهچالهای خالی رژیم جمهوری اسالمی از نسل جدیدی از زندانيان 

های توده شورش. سياسی پر شد و موج نوینی از شورشها و مبارزات توده ای گریبان دیکتاتوری حاکم را گرفت

ای زحمتکشان  در اسالمشهر، اراک، قزوین، مشهد و شيراز و اعتصابات دليرانه کارگران شرکت نفت و کفش 

تداوم مبارزات مردم بویژه نسل جوانی که جای به تشدید مبارزه در سطح جامعه منجر شد و سرانجام ... ملی و 

سياسی نظام سرمایه -های دائم التزاید اقتصادیبر بستر بحران را گرفته بود، ۶٧مبارزین قتل عام شده سال 

این نظام چه در صحنه بين المللی و چه در صحنه داخلی منجر به ایجاد تغييراتی در داری حاکم بر ایران و مصالح 

در " اصالح طلبان" خاتمی فریبکار و دار و دسته اش زیر نام وردنسطح هيات حاکم جمهوری اسالمی و روی کار آ

 می کوشيدند با حمایت آشکار و وسيع امپریاليستها عمر نظام ارتجاعی جمهوری اسالمی را هر ایران شد که

 و سرکوب وحشيانه و خونين آن توسط دولت خاتمی ١٣٧٨ مردمی سال - اما قيام دانشجویی. چه درازتر سازند

ق العنان به مثابه  شکست این پروژه و رسوایی افسانه اصالح طلبی در چارچوب یک دیکتاتوری مطل،فریبکار

روبنای ذاتی نظام سرمایه داری ایران را به نمایش گذارد و بار دیگر پژواک گر آرمانهای حق طلبانه  و راه انقالبی 

مکراسی در برای سرنگونی رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی و برقراری آزادی و د ۶٧بخون خفتگان جاوید سال 

 .جامعه تحت سلطه ما شد

  

در یکسال گذشته موج نوین می گذرد ما شاهدیم که  دهه از این جنایت خونين ٢بيش از رایطی که در شاکنون 

ولی بزرگتری از انفجار مبارزات حق خواهانه توده ها، با استفاده از فرصتی که فضای انتخاباتی جمهوری 

م باعث تکانهای این جنبش عظي. اسالمی در سطح جامعه موجد آن شد  جامعه تحت سلطه ما را درنوردید

ميليونها تن از مردم تحت ستم به خيابانها .  سال گذشته بی سابقه بود٣٠عظيم در جامعه ما شد که در طول 

 خواب خوش را از  در طول قریب به یکسال خودرادیکال و شعارها و اقدامات مبارزاتی شور انگيز ریختند و با مارچ 

 همگان  به گوشهای فرتوت این رژیم استثمارگر و سرکوبگر را استخوانخرد شدنسران حکومت ربودند و صدای 

 این خيزش عظيم قبل ازهرچيز تحوالت جاری در اعماق جامعه تحت سلطه ما را به نمایش گذارد و یک .رساندند

آفریده در چارچوب خود نظام حاکم  ۶٧نسل جدید از جوانان مبارز و انقالبی که به تدریج پس از قتل عام سال 

دختران و پسران جوانی که با دالوریها و .  را به لحاظ مبارزاتی پروراند  و به جلوی صحنه رانددودنشده ب

فداکاریها و نسلی که بخش کوچکی از . فداکاریهایشان قدرقدرتی دیکتاتوری حاکم را به سخره گرفتند

اگر نسل کشی توان گفت که به جرات می . در خيابانها  دیدیمرا دالوریهایشان در برخورد با مزدوران رژیم 

یک دوره از مصافهای انقالبی بين خلق و ضد خلق دادن به  پایان به منظور ۶٧وحشيانه نسل انقالبی سال 

بود، عروج نسل جدید جوانان انقالبی در صحنه جامعه نویدگر آغاز یک دوران پر تالطم تر و اميدوار گرفته نصورت 

 پيش از هر چيز خود" سر اومد زمستون" آهنگ  ترنم دوبارهباکه ی ای نسل انقالب .می شدکننده تر مبارزاتی 

. گفتمان سازی و توليد اندیشه مرتجعين حاکم را به صدا درآوردنددستگاه های ناقوس مرگ تمامی تالشهای 

" یبی عالقگ"در نزد این نسل و " فقدان آرمان"و " نااميدی" که در سالهای اخير از باصطالح همان دستگاه هائی

  .و به مبارزه برای تغيير انقالبی جامعه داد سخن می دادند" انقالب"آنان به 

 توده ها به مانند هر مساله عظيم اجتماعی دیگر، اپوزیسيون جمهوری اسالمی را نيز بطور طبيعی  اخيرخيزش

از طيف .  شدتکان داد و باعث ایجاد سواالت جدید و پاسخها و تحليل های متفاوتی در ميان طيف اپوزیسيون

که بگذریم، این خيزش مسایل مبرمی و مجاهدین سلطنت طلبان و سبزهای وابسته به نظام ارتجاعی حاکم 

طيف  جنبش عظيم توده ها و به این اعتبار چگونگی برخورد و حد شرکت نيروهای ازهمچون تعریف و تحليل 



ر داد و به این ترتيب ما شاهد شکل را در مقابل همگان قرادر این جنبش  مدعی سرنگونی جمهوری اسالمی

  .خيزش اخير بودیماز در ارتباط با تحليل شيوه و متد برخورد  دوگيری و نضج یابی 

يعنی . رهبری اصالح طلبان حکومتی بر جنبش توده ها را می پذیرندکههستند  جریانات و افرادی يک سواز

خيزش بخشی از نيروهای این طيف . ش تمام کرده اندغات رژيم و حاميانکارشان را از آنجا شروع ميکنند که تبلي

ميليونی توده ها را زائده صف بندی دو جناح مختلف هيات حاکمه جمهوری اسالمی جلوه داده و با تاکيد بر 

 عظيم يکی از مدعی شدند که در حقيقت، آنها. خواندند" ارتجاعی" آن را ماهيت بورژوایی هر دو این جناح ها

مدافعين این تفکر، با  .ی ربطی به منافع توده ها نداردتماعی در طول حيات جمهوری اسالماجهای ترین خيزش 

به استدالالت این چنينی حتی به برخی صداهایی که از درون خود جامعه تحت سلطه ما بلند می شد، استناد 

جناح های مختلف و وابسته به " آقا زاده های"نبرد بين  متوسل می شدند که گویا تحوالت جاری انعکاسنيز 

بطور مشخص وابستگان خامنه ای و رفسنجانی ست که برای تعيين جانشين پس از خامنه ای به جان هم 

با فهم ماهيت ارتجاعی این جنبش طبقه کارگر ایران هم آگاهانه این گروه این بود که تاکيدات یکی از  !افتاده اند

  !ندهد اصوال در این جنبش ارتجاعی شرکت نکرده استبرای آن که همچون دوران قيام به بورژوازی سواری 

نقطه عزیمت خود را بر ادعاهای نيروهایی که به این شيوه با جنبش توده ای اخير برخورد می کنند، در واقع 

 که رهبری اصالح طلبان ،و با قبول تبليغاتیاند بوقهای تبليغاتی جمهوری اسالمی و امپریاليستها قرار داده 

ين تحليلی دیگر بدیهی ست که با قبول چن .کارشان را پيش می بردند   تبليغ می کرداین خيزش راحکومتی بر 

 برای شرکت نيروهای متعلق به تفکر فوق در این جنبش که ارتجاعی خوانده می شد وجود نه تنها ضرورتی

استوار می شد که در و هر حرکت مبارزاتی ای جنبش انقالبی نداشت بلکه تالش مدافعين این تفکر بر تحریم 

  .      حمایت از خيزش توده ها  در خارج کشور سازمان می یافت

  

. بين انقالب و ضد انقالب حرکت کرده اندروی مرز همواره  نيروهای دیگری هم موجود می باشند کهميان در این 

مانند درست  دن دارند ولی در حالی که خود را متعلق به سبزها نمی دانند و حتی ادعای چپ بودر اینجا نيز آنها

 این نيروها با توجيهاتی نظير این که . ادعای رهبری دار و دسته موسوی بر جنبش توده ای را پذیرفته اندگروه اول

 جنبش توده هاست و مردم تحت رهبری موسوی و کروبی بر عليه ، تحت رهبری اصالح طلبان حکومتیحرکت

دیکتاتوری به ميدان آمده اند، دنباله روی خود از اصالح طلبان حکومتی را تئوریزه کرده و به بهانه های مختلف زیر 

  بهلی و متفاوت از سبزها مطرح می کنند،یاین دسته هرچند شعارها . رچم  کروبی و موسوی سينه می زنندپ

انحاء مختلف با شعار نابودی جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته که خواست قلبی اصلی توده هاست 

ویژگی مشترک همه این جریانات همانا این نکته اساسی ست که آنها موضع گيری خود را .  مخالفت می کنند

ليغات فریبکارانه دشمنان نه بر اساس بررسی و توجه به واقعيت بلکه با حسابگری های ذهنی و تحت تاثير تب

 .مردم اتخاذ کرده اند

  

که  دیگری وجود دارد طيفکه یک شيوه برخورد غير واقعی با جنبش توده ها ست  در مقابل شيوه برخورد اول 

  خيزش ند کهمعتقدمدافعان این شيوه برخورد . رسيدن به حقيقت را از بررسی واقعيات عينی شروع می کنند

تحت ستم ایران بود که با شرکت تمامی اقشار و طبقات  جنبش خودبخودی توده ای توده های ميليونی یک

 ٣٠بود که تحت فشارهای ناشی از  فاقد رهبری این یک جنبش. نيروهای ضد خلقی امکان نفوذ در آن را یافتند

یش چه در یک موقعيت خاص سرباز کرد و در جریان خورژیم جمهوری اسالمی و سرکوب مداوم سال ظلم و جور 



با سردادن شعارهای ضد نظام و رژیم ارتجاعی حاکم و چه با توسل به شيوه های قهرآميز و رادیکال مبارزاتی در 

 این کردن امواجو باالخره با فروکش  .روزهای اوج،  خواست دیرینه مردم ما برای آزادی و دمکراسی را فریاد زد

.  که توجه به آن ضامن پيشرویهای آینده استجای گذارد دستاوردهای مبارزاتی گرانبهایی را از خود ب،جنبش

مدافع چنين نظرگاهی بوده و هستند و من در ادامه  چریکهای فدایی خلق ایران از ابتدای طغيان خيزش توده ای،

 .بحث زوایای بيشتری از این نظر را باز خواهم کرد

توده ها را برشمردم با اجازه شما می حال که مشخصه های اصلی تفکرات مختلف در ارتباط با ماهيت جنبش 

 گروه اول دستگاه تحليلی خود را بر پایه آنها مدافعين تفکر ذهنیخواهم تا به برخی از داده ها و استدالالتی که 

  اونها رو با استناد به خود واقعيات عينی نشون بدمو عدم انطباق استوار کرده اند بپردازم و نادرستی 

  . برجنبش توده هاهبری اصالح طلبان حکومتی و بطور مشخص دار و دسته موسویمساله قایل شدن ر) الف

بویژه در خارج کشور اشاعه این توهم بوده که جنبش یکی از تمهای تبليغاتی بلندگوهای تبليغاتی امپریاليستی 

تحت رهبری به طور متشکل و یک پارچه که به بهانه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد عظيم توده ها 

کروبی و با خواست حداکثر ابطال نتایج انتخابات تقلبی ریاست -اصالح طلبان حکومتی یعنی دار ودسته موسوی

این ادعا در شرایطی مطرح می شه که اوال حتی خود اصالح طلبان از خاتمی و . جمهوری حرکت کرده است

 این خيزش با استيصال فریاد زده اند که این موسوی گرفته تا سایر احزاب باصطالح اصالح طلب بارها در جریان

 محسن آرمين از رهبران سازمان ،جدا از موسوی و خاتمی. این جنبش نيستيم" رهبر"و ما " خود جوشه"جنبش 

"  خرداد حرکاتی٢٢ که اعتراضات بعد از انتخابات در اين زمينه گفته استمجاهدین انقالب اسالمی با صراحت 

" تصميمات و طراحی های این یا آن حزب"بوده است و نبايد آنها را به حساب  "ماندهیساز"و بدون  "خود جوش 

نه در مورد شعار ها و نه در مورد حضور مردم در " ويداو  در مصاحبه با نشريه اعتماد می گ. اصالح طلب گذاشت

وایم بر بستر پراتيک ادعا رو بخ در ثانی اگر همين " خيابان ها احزاب اصالح طلب هيچ نقش جدی نداشته اند

اتفاق افتاده در جریان خيزش اخير بررسی کنيم آیا نباید از کسانی که چه بخاطر تعلق خاطر و طرفداری از  

 پایه ا و ارتجاعی خوندن جنبش این ادعا رآنها و چه بخاطر ضدیت با  کروبی بر جنبش توده ها-موسوی" رهبری"

 اصلی رابطه بين رهبران یک جنبش با رهبری شوندگان،همانا حرکت خودشون قرار دادن بپرسيم که مگر شرط

 از شعارها و رهنمودهای رهبری و از آن مهمتر اجرای آن رهنمودها در صحنه عمل رهبری شوندگانتبعيت 

 که بار ها و بارها با ع باید پرسيد این چه جور رهبری استست؟ اگر این واقعيت بدیهی رو بپذیریم اون موقني

جمهوری اسالمی نه یک کلمه کمتر نه یک " دنبال توده ها می دود و اطالعيه صادر می کند که استيصال به

و و بازگشت به دوران طالیی خمينی جالد معرفی می کند " والیت فقيه"و خود را پيرو و متعهد به " کلمه بيشتر

و با فریادهای مرگ بر رژیم از آنها می خواهد که شعارهای ساختار شکنانه ندهند ولی توده های تحت رهبری ا

پاسخ این رهنمود را می جمهوری اسالمی ، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل والیت فقيه 

 چه رهبری ایست که رهنمود می ؟ ایندهند و با هلهله و شادی عکسهای خمينی و خامنه ای را می سوزانند

اطالعيه  "قهر و خشونت"ما هستند و در مذمت " برادران"، "ارتشی"و " پاسدار"،  "بسيجی"نيروهای  " دهد

صادر می کند در حالی که توده ها با حمله و خلع سالح آنها و آتش زدن قرارگاه های این مزدوران به ندای 

ست که هر چه می گفت و می گوید توده ا و باالخره این چه رهبری ای می گویند؟" لبيک"باصطالح رهبری خود 

اتفاقا بر خالف این القائات، رجوع به خود روند صطالح رهبری او درست برخالفش را انجام می دهند؟ های تحت با

نها آعينی جنبش در طول قریب به یکسال و بررسی فعاليتها، شعارها و اشکال مبارزاتی ای که مردم ما به 

  . ددست یازیدند کامال در تخالف با شعارها و خواستهای امثال موسوی و کروبی بو



شرط اعمال رهبری بر یک جنبش توده ای برخورداری  از درجه معينی از تشکل و که ما می دونيم از طرف دیگه 

چه در زمان شاه و چه (ولی در جامعه تحت سلطه ما اصوال نظام سرمایه داری حاکم تاریخا . ستاسازماندهی 

تشکل به  ذاتی خود نه تنها اجازه ایجاد کمترینبا اعمال یک دیکتاتوری عریان به مثابه روبنای ) جمهوری اسالمی

به شکلی که در (هيچ نيروی مردمی ای رو نمی ده، بلکه این نظام حتی تحمل تحزب اقشار مختلف طبقه حاکم 

رو هم نداره، خوب چگونه با توجه به این واقعيت، عده ای چنين نقش ) یک نظام سرمایه داری متروپل شاهدیم

رجوع به خود واقعيات با کننده ای برای اصالح طلبان حکومتی قایل می شوند؟ اصوال رهبری کننده و متشکل 

کسانی که برای جنبش توده ها تشکل و رهبری قایل می شوند یکی از می توان دید که جامعه ما 

   .وبژکتيویستی ترین برخوردها را به نمایش می گذارندس

ه دیگر آیا می توان ادعای رهبری موسوی بر جنبش توده ها را با در نظر گرفتن این واقعيات و ده ها فاکت مشاب

بر اساس این دروغ استوار را تاکتيک های مبارزاتی خود تحليلها و پذیرفت و از آن بدتر در طول این جنبش 

   ساخت؟

   .ایده عدم شرکت طبقه کارگر در خيزش عمومی یکسال گذشته) ب

ریانات سياسی برای توجيه پاسيفيسم سياسی خود جنبش عظيم برخی از نيروها و جهمونطور که اشاره کردم 

عدم شرکت "و یکی از دالیل مهم چنين تحليل مشعشعانه ای رو هم اندند مردمی یکسال اخير رو ارتجاعی خو

  .در این جنبش معرفی کردند" طبقه کارگر

 چنين ایده ای مراجعه به برخی در اثبات عدم صحت اما آیا طبقه کارگر ما در این اعتراضات گسترده شرکت نکرد؟

البته در اینجا تأکيد کنم که طبقه کارگر نيز مثل بقيه نيروهای خلقی با . از اسناد و شواهد موجود الزم است

تشکل و صف مستقل خود نتوانست در این جنبش شرکت کند؛ و بحث در اینجا بر سر شرکت کارکران یعنی 

  : است افراد طبقه کارگر در جنبش توده ای اخير

در روزهای اول خيزش یک شرکت آلمانی فعال در تهران با مشاهده ابعاد خيزش توده ها و شرکت کارگران در 

تظاهرات و خطری که این کار بر کارکرد شرکت داشت، کارگران خود را تهدید کرد که در صورت شرکت در 

  .خواهند شد" اخراج"تظاهرات 

بطور در آنها نشان داده می شود که گان خيزش توده ها ست که مورد دیگر مشاهده ليست شهدا و جانباخت

مشخص تعدادی از آنها کارگر و یا بيکارانی بوده اند که علی االصول جزء ارتش ذخيره کار محسوب شده و به این 

مورد دیگر اسناد منتشره از سوی خود رژیم جمهوری اسالمی . اعتبار بخشی از طبقه کارگر را تشکيل می دهند

 شنيع مزدوران  از جنایات هنگام تعطيلی بازداشتگاه مخوف کهریزک در اثر رسوایی ناشی از افشای بخشیدر

 مسئول ندر مصاحبه ای که خبرگزاری جمهوری اسالمی با یکی از افسرا. در حق بازداشت شدگان است

ه در جریان نقش رسيدگی به وضع بازداشت شدگان تظاهرات های ضد رژیم در کهریزک می کند افسر نامبرد

 نفر بازداشتی کهریزک بخش قابل توجهی ١٨۵آفرینی به عنوان دایه دلسوزتر از مادر اعتراف می کند که از تعداد 

کارگر وجود داشته اند که بدنبال دستگيری در جریان تظاهرات و انتقال به کهریزک شغل خود در کارخانه ها را از 

در صدد بازگرداندن آنها به  تن از کارگران بازداشت شده ٣٠کایت با بررسی شدست داده اند و اکنون دولت 

یافتن شغل برای او اضافه می کند که عالوه بر کارگران شاغل بازداشتی اکنون در صدد . کارخانه هایشان است

من برای جلوگيری از طوالنی شدن بحث  .بخش دیگری از بازداشت شدگان کهریزک می باشد که بيکار هستند

ه همين مثالها بسنده می کنم و وارد این بحث نمی شم که اصوال در جامعه ایران جایی که نرخ بيکاری در فعال ب

 و و ادبار درصد نيروی کار می رسه جایی که پدیده حاشيه نشينی و غوطه خوردن در فقر ۴٠بعضی استانها به 



جامعه در زیر خط فقر به سر می برند باید بيکاری ابعادی وحشتناک پيدا کرده و طبق آمار دولتی بيش از نيمی از 

 و حاشيه نشينان و بيکاران در شرایط بروز یک جنبش ،کور بود تا مدعی شد که اصوال  کارگران و زحمتکشان

  .هرهای بزرگ در آن شرکت نکرده اندعظيم ميليونی در ش

فشار و رشد  بود که در اثر واقعيت اینه که خيزش توده ای اخير، یک جنبش توده ای خودبخودی و فاقد رهبری

حاکم در همه عرصه های سرمایه داری  ناشی از سه دهه اعمال دیکتاتوری خشن نظام تضادهای طبقاتی

اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی توده ها به بهانه تقلب در انتخابات منفجر و در جامعه تحت سلطه ما 

ش عمومی بود که همه اقشار و طبقات و ازجمله طبقه  یک جنب اخير،جنبش توده های به پاخاسته. جاری شد

به علت سلطه یک دیکتاتوری عریان که تمامی تشکلهای صنفی و باز تأکيد کنم که . کارگر در آن شرکت داشتند

هم سياسی را در هم شکسته است در این جنبش نه تنها طبقه کارگر بلکه هيچيک از اقشار و طبقات  دیگر 

 ءشرکت کنند و در شرایط خالور متشکل و با صف مستقل طبقاتی و شعارهای مشخص خود قادر نبودند تا به ط

رهبری، نيروهای ضد خلقی و ازجمله اصالح طلبان حکومتی کوشيدند تا با استفاده از حمایتهای همه جانبه 

 آن در هراس دستگاه های تبليغاتی امپریاليستها و مرتجعين که از رشد این جنبش و تعميق و رادیکاليزه شدن

خشم و نفرت شدت . اما آنها در این هدف شکست خوردند. بودند این جنبش را تحت سيطره و نفوذ خود درآورند

انباشته شده از نظام ارتجاعی حاکم در قلب توده های بجان آمده و بویژه زنان و جوانان انقالبی موجب بروز آن 

 از هر جناح و  شد که خواب را از چشم گردانندگان نظام چنان روحيات انقالبی و اعمال و شعارهای رادیکالی

ربود و آنان را واداشت تا برای سرکوب این خيزش و حفظ نظام ارتجاعی شان از وحشيانه ترین شيوه دسته آن 

های سرکوب از شکنجه و تجاوز گرفته تا شليک به سوی مردم بيگناه و زیر گرفتن تظاهر کنندگان با استفاده از 

 یک رهبری متشکل و انقالبی در راس جنبش و سرکوب ءسرانجام بر بستر خال. یشان استفاده کنندخودروها

اما جمهوری . وحشيانه و جنون آسای رژیم جمهوری اسالمی امواج این خيزش عظيم توده ای فرو نشست

 پيش از وقوع این از هميشه به هيچ رو نتوانست اوضاع را به حالتو بحرانی تر اسالمی رسوا تر و بی پایه تر 

   .جنبش بازگرداند

 و روحيات جوانان آغازیدن گرفت جدیدی در سطح جامعه ما مبارزاتی و فضای سياسیدر اثر این جنبش نسيم 

نسلی جدید از جوانان مطابق اصل حاکم بر دوره های انقالبی بسرعت این خيزش . ما را بسرعت عوض کرد

آموزش داد و در جریان عمل به مجموعه ای از روابط مبارزاتی و را ه اند که در دوران همين رژیم بدنيا آمدمبارز 

 تا با استفاده از تجارب این خيزش خود را برای نبردهای بزرگتر و خونين تر ابتکارات انقالبی در ميان آنها شکل داد،

ر اختناق حاکم بر جامعه در اثر فضایی که این جنبش ایجاد کرد برغم دیوا.  کنندآینده بر عليه دشمنانشان آماده

خيزش ميليونی . ونی طلب افزوده شدگنيروهای انقالبی و سرنطرف بر گرایش عمومی توده های تحت ستم به 

مردم تحت ستم ما که قریب به یکسال طول کشيد نشان داد که تضادهای عميق طبقاتی در جامعه ما چگونه 

 اعمال یک دیکتاتوری سيستماتيک و وحشيانه است که در زمينه های انقالب را در قعر جامعه پرورانده و تنها

 بر ضرورت مبارزه ای قهر ، این جنبشبه همين اعتبار. مقابل این امواج انقالبی و نياز به تغيير مقاومت می کند

این جنبش برغم عدم بهره بردن از یک رهبری انقالبی، چهره . آميز برای شکستن سد این دیکتاتوری تاکيد کرد

شام رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی را چه در سطح داخلی و چه در افکار بين المللی هر چه بيشتر و خون آ

صدای خرد شدن بين غارتگران حاکم را تشدید نمود و توده های ما روشنتر به نمایش گذارد و تضادهای 

خره این جنبش سریعتر و وباال.  در مقابل قدرت دورانساز خود را شنيدنداستخوانهای فرتوت نيروهای ضد خلقی

بهتر از هرگونه تحليل و تئوری پردازی نيروهای سازشکار و راست، راه اصلی مبارزه با دیکتاتوری حاکم را در 

مقابل مردم نهاد و عوامفریبی پنهان شده در پشت دستگاه های  گفتمان سازی و نهادهای اطالعاتی را در 



پته اصالح طلبان حکومتی را بر آب ریخت و . را افشا کرد" قهر "و" انقالب"و نکوهش " اصالح طلبی"ستایش از 

    .    بهمن به نمایش گذارد٢٢اوج رسوایی آنان و اهداف ضد مردمی شان را در جریان تظاهرات 

توده ای اخير نمی   وتجارب بجا مانده از آن ، جنبش۶٠بدون مبارزات قهرمانانه نسل انقالبی دهه بدون شک 

 پيشروی و سرانجام پيروزی نهایی ، راه برایياید و بدون این خيزش دالورانه و تجارب ناشی از آنتوانست بوجود ب

  .هموار نمی شد نيزمبارزات آتی کارگران و زحمتکشان ما 

یاد تمامی عزیزان،  با سپاس از حوصله ای که در شنيدن حرفهای من به خرج دادید اجازه بدهيد یکبار دیگر 

و مادران و پدران و رفقای گرانقدر خود را یاد داریم که با سری افراشته در آن تابستان خونين در برادران و خواهران 

  :مقابل جالد ایستادند و در سخت ترین شرایط با تحقير مرگ این ترانه را سرودند که

 !ای جالد

............................  

  این ذره ذره گرمی خاموش وار ما 

  یک روز بی گمان

  !!ی زند زجایی و خورشيد می شودسر م


