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  !خلق های قهرمان ايران

  
  

رمانانه به هر طريق و وسيله ی ممکن با رژيم وابسته به      درود بی پايان به شما، درود به جوانان مبارز، به شيرزنان و شيرمردانی که قه

سالمی گرم و انقالبی به کارگران و زحمتکشان و سالم به همه ی توده های عزيز و دربند .  امپرياليسم جمهوری ی اسالمی مبارزه می کنند

ين بار با برجستگی ی هر چه بيشتری نفرت و  مردمی اخير يک بار ديگر و ا-درود انقالبی به شماهايی که طی جنبش دانشجويی.  ايران 

انزجار بی پايان و خشم انقالبی ی خود را نسبت به رژيم ضد خلقی ی جمهوری ی اسالمی آشکار ساخته و نشان داديد که عالرغم همه ی 

ده های مردم به کار می گيرد، شما ترفندهايی که اين رژيم پليد و جنايت پيشه برای تداوم سلطه ی ننگين خود و هر چه بيشتر به بند کشيدن تو

شما .  همچنان در مقابل آن ايستاده و با روحيه ی رزمنده گی ی قابل تقدير ازهر فرصت و امکانی برای پيش برد مبارزات خود سود می جوئيد

زم انقالبی ی شما برای سرنگونی نشان داديد که ترفندها و حيله های گوناگون گردانندگان پليد جمهوری ی اسالمی نتوانسته است در اراده و ع

  . ی اين رژيم مذهبی و خدمت گذار منافع امپرياليست ها در ايران کمترين خللی وارد نمايد

                                                                    

نشگاه های کشور و به خصوص در تبريز به وقوع پيوست  تيرماه ابتدا در دانشگاه تهران و سپس در ديگر دا٢٢ تا ١٨     آن چه در روزهای 

اگر چه يک بار ديگر درجه ی ددمنشی و قساوت يک مشت مزدور وحشی ی حکومتی را نشان داد، که امروز تحت عنوان نيروهای انتظامی، 

اين حقيقت را نيز با وضوح به همگان بسيج و سربازان گمنام امام زمان به هر جنايت و رذالتی در حق مردم آزادی خواه ما دست می يازند، 

آشکار ساخت که در طی دو سالی که می کوشند در کنار سرنيزه و چماق برای تحکيم ارکان جمهوری ی اسالمی سالح فريب و ريا را نيز 

دهای خاتمی ی وسيعن مورد استفاده قراردهند، شما فريب دغل کاری و نيرنگ مزدوران جمهوری ی اسالمی را نخورده و به وعده و وعي

در جريان خيزش انقالبی ی اخير هشياری و درجه ای از رشد آگاهی ی سياسی ی شما به نمايش در آمد و معلوم شد که .  مکار دل نبسته بوديد

ه شما عالرغم همه ی هياهوها و فريادهای دروغين اصالح طلبی، مدنيت خواهی، توسعه ی سياسی و غيره، نه نسبت به خاتمی ی مزدور و ن

نسبت به ديگر دغل کاران به اصطالح جناح اصالح طلب توهمی نداريد و کماکان به درستی به اين باوريد که تا رژيم جمهوری ی اسالمی بر 

سر کار است هيچ گونه رفرم و اصالحاتی که چاره ساز کمترين معضالت و مسايل جامعه ی ايران به نفع توده های وسيع زحمت کش و تحت 

به واقع اين رژيم به مثابه رژيم مدافع منافع امپرياليست ها و سرمايه داران وابسته ی ايران همان طور که بارها و .  ممکن نيستستم ما باشد 

بارها به اثبات رسانده است جز خشونت و وحشی گری، جز جنايت و رذالت و پستی وآدم کشی هيچ چيز ديگری نمی تواند به مردم ستم ديده ی 

  .                                                     ايران عرضه کند

    

يعنی همان ساواک دوران (     حمله ی انصار حزب اهللا و نيروهای انتظامی ی تحت فرماندهی ی جيره خواران وزارت اطالعات و امنيت 

 در مورد چگونگی ی حمالت مغول ها در تاريخ ايران در نيمه شب به کوی دانشگاه تهران به قدری فجيع و هولناک بود که تنها با آن چه) شاه

کشتند و سوختند و "دو روز بعد، مزدوران حتا ددمنشانه تر از اين به خوابگاه دانشجويان تبريز يورش بردند،.  ثبت شده قابل مقايسه است

ايه داری متصل اند، اين ها که در چارچوب نه نه، اين مزدوران که به آبشخور نظام سرم.  آن طور که در مورد مغول ها گفته شده" بردند

سيستم گنديده و سراپا  فساد و ارتجاع امپرياليسم جهانی قرار دارند و مأمورند تا ايران را برای سرمايه گذاری های خارجی و ايادی ی داخلی 

.  گبار مسلسل به روی دانشجويان آتش گشودندبا ر.  يشان امن و امان سازند، بسيار وحشيانه تر و جنايت کارانه تر از مغول ها رفتار کردند

! خوابگاه دانشجويان به خصوص خوابگاه شيرزنان دانشجو را غرقه در خون ساختند، چه تعدادی را کشتند، چه قدر مجروح به جا گذاشتند 

ه دسته دسته توسط مردم به در اين بين برمال شد که مجروحينی ک.  هنوز هم از ترس غليان خشم توده ها رقم درستی را ذکر نمی کنند

چه جنايت ها، چه ننگ و تبهکاری يی که .  بيمارستان برده شده بودند را از بيمارستان ها ربوده و يک راست به شکنجه گاه هايشان برده اند

  !مرگ و نيستی بر آن ها باد.  من هر چه قدر هم از قساوت اين بی شرمان بگويم کم خواهد بود.  نيافريدند



                                     

     به راستی روزی که اينان و همه ی حکومتيان و سرسپرده گان شان گرفتار آتش خشم انقالبی ی توده ها شوند، چه سرنوشتی خواهند 

ی کنند و دم به دم آن کسانی که مردم را به مصالحه و يا حداکثر به گزينش  راه های مسالمت آميز مبارزه دعوت م!  داشت؟  وای بر آن ها

سخن می گويند ، آيا به اين نيز معترفند که رژيم خون خوار جمهوری ی اسالمی همه ی راه های مسالمت " خشونت"برای مردم از مضرات 

ار آميز مبارزه را بر روی مردم بسته و به چيزی جز تسليم برده وار و دست بسته ی آن ها رضايت نمی دهد؟ و تنها خواهان تمکين خفت ب

مردم به شرايط نکبت بار و تمامن گند و کثافتی است که اين ها در خدمت به سرمايه داران وابسته و اربابان امپرياليست شان برای خلق های ما 

ی مگر جوانان دانشجوی ما، جز آن که سرفرازانه در مقابل زورگوئی های رژيم ايستاده و حاضر نبودند در برابر اعمال ب.  ايجاد کرده اند

؟  مگر دانشجويان در مبارزه !نهايت ارتجاعی و کثيف آن ها سرخم نموده و به نظم ضد خلقی يشان گردن نهند، به عمل خطائی دست زده بودند

ی خود برای کسب آزادی و تأمين حقوق دموکراتيک خويش به خشونت متوسل شده بودند که با چنان خشونت سبعانه ای از طرف سردمداران 

؟  وقتی جگر گوشه های مردم را در خوابگاه های دانشجويی در نيمه شب با لگد و ضربه ی باتوم هم راه با دادن دشنام !گشتندرزيم مواجه 

های رکيکی که شايسته ی خودشان است از خواب می پرانند، ان ها از پنجره ی ساختمان های دو و سه طبقه به بيرون پرتاب می کنند، 

شند، رگبار مسلسل بر روی دانشجويان می بندند و غيره و غيره ، با چنين اعمال ننگينی چه چيز ی جز توسل به خوابگاه ها را به آتش می ک

خششونت را به جامعه ی ما تحميل می کنند؟  بر اين اساس بود که وقتی در تهران مبارزه ی دانشجويان آگاه و انقالبی از صحن دانشگاه به 

 مردم واقع گشت و وقتی سيل توده های به جان آمده از مظالم جمهوری ی اسالمی به همراه دانشجويان خيابان ها کشيده شد و مورد حمايت

مبارز در خيابان ها ی منتهی به دانشگاه تهران و خيابان های اطراف بازار به حرکت در آمد، آن گاه در کنار شعارهايی نظير مرگ بر استبداد 

وای به روزی که : " سمان شهر طنين انداز شد و توده ها يک پارچه فرياد زدند و به فغان در آمدند که و زنده باد آزادی، شعار پرصالبتی در آ

. همين توده ها بودند که با خشم بجا و انقالبی ی خود به هر چه نشان از حکومت طبقه ی حاکم و امپرياليسم داشت يورش بردند".  مسلح شويم 

کشيدند، مراکز دولتی را مورد حمله قرار دادند و در مسير خود شيشه ی هيچ بانکی را نشکسته باقی  خودروهای نيروی انتظامی را به آتش 

  .                             نگذاشتند

    

 مردمی، مرتجعين در جناح به اصطالح اصالح طلب ابتدا با -     در اولين روزهای اوج گيری ی مبارزات دانشجويان و خيزش دانشجويی

آن ها دانشجويان را به بازگشت به .  هم کيششان به وجود آمده بود را به هم آورند(!)  قوا کوشيدند تا سروته غائله ئی که توسط برادران همه ی

خوابگاه های ويران شده شان و به سکون دعوت کردند و هنگامی که با موج خشم و غضب آن جوانان، که خونشان از مشاهده ی آن همه 

 به جوش آمده بود، مواجه شدند به هر تالش مذبوحانه ئی توسل جستند تا از اوج گيری ی مبارزه و راديکاليزه شدن آن جنايت و رذالت

نطق هائی که هدف شان . کردند" غرائی " آن ها برای دانشجويان نطق های .  جلوگيری نموده و دامنه ی جنبش را حدالمقدور محدود نمايند

 دانشجويان بود و کوشيدند مبارزات آنان را در چارچوب جناح بندی های خودشان و در پوشش ظاهری ی کور کردن آگاهی ی انقالبی ی

حاال در .  محدود و محصور نگاه دارند، ولی حنای آن ها در نزد دانشجويان مبارز رنگی نداشت " سالم " اعتراض به بسته شدن روزنامه ی

 خردادی ها وصل ٢، که سرشان به قول معروف به خود دم و دستگاه "تحکيم وحدت " م بهشرايط جديد اين ديگر رئيس و روئسای تشکل موسو

در اين جا حرف حرف دانشجويان اگاه و رزمنده، اين فرزندان راستين .  است، نبودند که به خواهند مسير حرکت دانشجويان را تعيين نمايند

جسارت و هوشياری ی انقالبی نقاب فريب را از چهره ی سخن رانان حکومتی حرف همان هلئی که با .  توده های مردم بود که عمل می کرد

تحت افشاگری های به جای اين دانشجويان بود .  می دريدند و به توده ی دانشجو امکان ابراز نظر واقعی يشان را نسبت به حکومت می دادند

اندرکاران رژيم نظير مصطفا معين وزير علوم و آموزش عالی را که جمعيت با شعارهای استعفا، استعفا، بعضی از عناصر فريب کار و دست 

مگر آن همه از قانون گرائی و مدنيت دم نمی زدند، ولی وقتی جمعيت بزرگی خود را به در وزارت .  مجبور به استعفا از مقام خود کردند

ئی به خواست های دانشجويان نشد و فقط پس از آن که کشور رساند و تظلم خواهی نمود، حتا يک مقام اين وزارت خانه نيز حاضر به پاسخ گو

دانشجويان خشم گين درب آهنی ی وزارت کشور را از جای کندند، تاج زاده معاون وزارت در جمع آن ها حاضر شد و در حالی که بنا به 



ج سازد، تنها توانست برای آرام وظيفه ی ضدمردمی اش می بايست کليت رژيم جمهوری ی اسالمی را از زير ضربات دانشجويان مبارز خار

دانشجويان خواستار مالقات با شخص خاتمی بودند ولی او خود را از دانشجويان پنهان .  کردن دانشجويان خشم گين وعده های سرخرمنی بدهد

.   تحويل دانشجويان دهدشرايطی که در آن حتا خنده نيز نمی توانست.  اکنون ديگر برای خاتمی شرايط دردناکی به وجود آمده بود .  ساخت

جنبش توده ها او را وادار کرده بود تا نقاب از چهره برداشته و در حالی که برای سرکوب جنبش دندان تيز می کرد در رأس شورای امنيت 

اند که دانشجويان ملی بنشيند و از زبان دبير اين شورا حسن روحانی برای دانشجويان خط و نشان بکشد و آن ها را از نيروهای انتظامی بترس

  .مبارز و يا به زبان آن ها آشوب گران را قطعه قطعه يا تکه تکه خواهند کرد

                                                                                                                                         

 خردادی هنوز اميد بهره برداری از جنبش دانشجويی به نفع خود را داشتند ولی طولی نکشيد که دريافتند ٢     در روزهای اول، فريب کاران 

" آن گاه وقتی مطابق . که جنبش بسيار جلوتر از آن چه در تصور آن ها بگنجد در حرکت است و آن ها به هيچ وجه قادر به مهار آن نيستند

دن مورد تهاجم اراذل و اوباش رسمی ی حکومتی قرار گرفتند و نيروهای سرکوب گر قانونن تمام جمهوری ی اسالمی دانشجويان مجد" قانون 

راه های منتهی به دانشگاه را بسته و دانشگاه را در محاصره گرفتند و هنگامی که جنبش دانشجويی با جنبش توده ای در هم آميخت و در خيابان 

ن دروغين در محکوم کردن دانشجويان ترديدی به خود راه ندادند و هم صدا با ديگر جالدان و ها جاری گشت، اين قانون گرايان و اصالح طلبا

جنايت کاران حکومتی در جناح ديگر، دانشجويان و ديگر توده های جان به لب آمده از مظالم جمهوری ی اسالمی را اخالل گر و آشوب گر 

خواند و در دفاع از " زشت و نفرت آور" جوانان، جنبش حق طلبانه ی آنان را آن وقت رئيس جمهور به اصطالح مدافع زنان و .  خواندند

  ! نيروهای سرکوب گر رژيم با وقاحت اعالم کرد که در جريان آشوب ها حتا يک گلوله نيز به سوی مردم شليک نشده است

                                               

 تبليغات پر سر و صدا و گسترده ای به راه انداختند که يا ايهاالناس بشتابيد –که از بحث فعلی خارج است  -     دو سال پيش بنابه مصالح چندی

و در انتخابات هميشه فرمايشی ی رژيم شرکت کنيد تا خاتمی ، که گويا قرار بود ريشه ی درخت سست بنياد رژيم را بزند، از صندوق ها 

ده ها جا زده شد، به اندکی بحث و ارائه ی دليل و استدالل نياز بود تا متوهمين نسبت به خاتمی را بيرون بيايد و بعدن نيز که وی منتخب تو

روشن ساخت که اين آخوند نيز همانند ساير آخوندهای مزدور تنها برنامه ی خدمت به منافع سرمايه داران وابسته ی ايران و امپرياليست های 

زم بود به کسانی که جهت فرار از مظالم جمهوری ی اسالمی می خواستند به حيله گری ها و فريب در آن زمان ال.  خارجی را دنبال می کند

کاری های حتا يکی از مهره های خود آن جمهوری با خوش بينی بنگرند، با حوصله توضيح داد که خاتمی در ضديت و دشمنی با توده های ما 

و تنها تفاوت بين او و ديگر سردمداران حکومت در آن است که وی می کوشد بر دست کمترين فرقی با ديگر مهره های منفور حکومتی ندارد 

حال اما .  های خون آلود و کثيف اش و بر پيکر سراپا ارتجاعی اش جامه ی مدرن بپوشاند و بر سالح رياکاری و فريب توده ها بيشتر تکيه کند

سته چه قدر سريع پرده ی توهمات را دريده و جالدی و خون آشامی اين موجود حقير مبارزات قهرمانانه ی دانشجويان آگاه و توده های به پا خا

هنوز خون دانشجويان از صحن دانشگاه ها پاک .  را نيز همانند ديگر گرداننده گان جمهوری ی اسالمی در مقابل ديد همه گان قرار داده است

گوش مردم به طور زنده طنين انداز است و شعارهای بسيار پر محتوا و با نشده، هنوز در حالی که فريادهای مبارزه جويانه ی آن ها در 

در همه " آزادی ی انديشه با ريش و پشم نمی شه ، مرگ بر اين حکومت ريش و پشم " ، يا " آذر ماست١٦ تير امسال ١٨" مسمای آنان نظير

رح می کند که اين نه دانشجويان بلکه عده ای اخالل گر و جا شنيده شد، اين مزدور پست که مردم را نادان تصور کرده ست با وقاحت مط

سپس برای اين که چنين دروغی را به خورد مردم دهد اعالم می کند که گويا در ميان بگير و .  آشوب گر بودند که بر عليه رژيم به پا خاستند

اين سخنان مکمل آن جوسازی .  اد معدودی دانشجو وجود داردببندهای گسترده ای که از همان روز هيجدهم تير ماه به راه انداخته اند تنها تعد

های بی مقدار خامنه ای بود که مذبوحانه مردم انقالبی ی تظاهر کننده بر عليه جمهوری ی اسلمی را عوامل صهيونيسم و امپرياليسم آمريکا 

يب دهد، به خصوص که توسل به اين قبيل ترفندها را از چنين ترفندهايی رسواتر از آن است که به تواند کسی را فر!  زهی بی شرمی .  ناميد

  . شاه منفور و جالدان و آدم کشان دوران سلطنت پهلوی به ارث برده اند، اختراع و ابتکار خودشان هم نيست

                                                                                                                            



     جوانان و نوجوانان ما از پدر و مادرها و بزرگ ترهای خود شنيده و می دانند و بزرگ ترها خوب به خاطر دارند که چه گونه وقتی پاک 

ه مبارزه ی  در دفاع از منافع کارگران، زحمت کشان و همه ی خلق های ستم ديده ايران ب– چريک های فدايی خلق -باخته ترين فرزندان مردم 

مرگ و زنده گی با رژيم وابسته به امپرياليسم شاه برخاستند، تبليغات حکومتی مذبوحانه آن ها را خراب کار که گويا از خارج وارد خاک ايران 

روغ می شاه دروغ می گفت و اين گدا صفتان روضه خوان قبرستان ها نيز، که جانشين خلف او می باشند، د.  شده اند به مردم معرفی نمود

چرا ؟ به .  اين ها دانشجويان آگاه و انقالبی را شوب گران غير دانشجو می خوانند و توده های رزمنده ی به پا خاسته را عمال خارجی.  گويند

ام خونين شان اين دليل روشن که خود را آماج خشم و نفرت شديد مردم می بينند، به اين دليل که می دانند مردم ايران، همان ها که مبارزات و قي

در دوران شاه توسط اين مهره های سرسپرده ی امپرياليست ها مورد دستبرد و خيانت واقع گشت، از رژيم جمهوری ی اسالمی بی زار و 

 اين بنابراين وقيحانه دروغ می گويند تا حقايق را الپوشانی کنند و از اين طريق برای خود مشروعيت دست و پا نمايند، تا وقيحانه.  متنفرند

به حضور هميشه در " گويا به همين خاطر است که .  طور جلوه دهند که هم در دانشگاه های ايران پايه دارند و هم به طور کلی در ميان مردم 

  !!  پاسداران، اراذل بسيجی و نيروهای انتظامی ی ضد خلقی و غيره هميشه نيازمندند" صحنه ی 

                                            

 مردمی -     من حرف های زيادی دارم که با شما توده های رزمنده در ميان بگذارم ولی اکنون اجازه می خواهم که به اهميت جنبش دانشجويی

 مردمی اخير در چه بود و چه درس هائی -بسيار خوب، ببينيم اهميت جنبش دانشجويی. اخير و درس های مبارزاتی ی نهفته در آن ها بپردازم

  ! می توان از آن آموخت 

  

در تعيين اهميت اين جنبش حداقل سه فاکتور اساسی بايد مورد توجه قرار گيرند؛ خصوصيات اصلی جنبش، شرايط و اوضاع و احوال سياسی 

                        .                                                ن آئی که اين جنبش در آن به وقوع پيوست و درس ها و نتايج حاصل از 

                                                                                                 

 تير از دانشگاه تهران آغاز شد ولی خيلی زود با همراه شدن ديگر دانشگاه ها از حالت منطقه ای خارج شده و خصلت ١٨     جنبش در 

 تير، آن هنگام که خيابان ها ی محله های مختلف تهران ٢٢ و ٢١  با اين حال خصوصيات برجسته ی جنبش در روزهای .سراسری پيدا نمود

 مردمی را می -اصلی ترين خصيصه ی جنبش دانشجويی.  شاهد تظاهرات دانشجويان و ديگر اقشار و طبقات خلق بود، به منصه ظهور رسيد

ين جنبش همان طور که خود سردمداران رژيم بدان اعتراف نمودند به واقع يک اعالن جنگ از طرف ا.  توان در راديکاليسم آن جستجو کرد

در اين جا مساله بر سر تحقق اين يا آن خواست اقتصادی يا سياسی در چارچوب .  مردم به رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری ی اسالمی بود

در اين جا اساس نظام .  ن يا آن عمل کرد ضد خلقی اش مورد حمله قرار نگرفته بوديا صرفن يک بخش از حکومت اي.  نظام موجود نبود

اين تنها عمود خيمه ی منفور رژيم، يعنی رأس ديکتاتوری ی .  جمهوری ی اسالمی با هر جناح و دسته اش آماج حمالت توده ها قرار داشت

، بلکه آن ها خواستار " سلطنت را رها کن–خامنه ای حيا کن : "می دادندحاکم و ولی فقيه نبود که توده ها خشم گينانه بر عليه اش شعار 

ی راستين و بزرگی که آن ها بارها و بارها در جريان اعتراضات و " نه. "سرنگونی ی کل حکومت و تماميت جمهوری ی اسالمی بودند

: اين بار با صدای هر چه رساتر فرياد زده می شدمبارزات گوناگون شان در دوره های مختلف به رژيم جمهوری ی اسالمی داده بودند، 

هر تک شعار مردم در اين تظاهرات راديکاليسم ". مرگ بر اين حکومت پر فريب". " حکومت زور نمی خواهيم، آخوند مزدور نمی خواهيم"

، که تازه فقط پژواکی از فريادهای پر اين فرياد توده ای". دانشجو می رزمد، حکومت می لرزد" جنبش آنان را نماينده گی می کرد نظير شعار 

  . خشم و کينه ی ميليون ها کارگر و زحمت کش و ديگر اقشار تحت ستم ايران بود، چه لرزه ای بر اندام نحيف حکومتيان انداخت

                                                            

خواری و با صدائی گرفته و از ته چاه بيرون آمده مجبور شد خود را از حمله ی اراذل و      خامنه ای را همه ديدند که چه گونه با ذلت و 

دست .  اوباش حکومتی به کوی دانشگاه تهران غير مطلع جلوه داده و آن را محکوم کند و مزورانه از دانشجويان مبارز دلجوئی نمايد

از جمله خاتمی با ابراز صريح حمايت از خامنه ای و محکوم کردن مبارزات .  اندرکاران ديگر رژيم نيز به همين گونه به خود می لرزيدند



مردم قيام شروع شده، بيست سال " شعارهای .  مردم تحت عنوان خشونت گرايی تنها هراس زبونانه ی خود را از اين جنبش آشکار ساخت

تری عزم توده ها ی به پا خاسته برای نابودی ی قطعی ی با برجسته گی ی هر چه بيش" وای به روزی که مسلح شويم " و " سکوت تمام شده 

می توان يکی از بزرگ   مردمی اخير را -به واقع با توجه به مجموعه ی اين خصوصيات، جنبش دانشجويی.  حکومت را به نمايش گذاشت

  . اميد ن۶٠ بش های توده ای بعد از سالنن جتري

                                                                                                                                                                                    

جنبش در شرايطی .  مردمی اخير در ويژه گی ی شرايطی نهفته است که اين جنبش در آن به وقوع پيوست-    اهميت ديگر جنبش دانشجويی

.  کل گرفت که ظاهرن تصور می شد رژيم در پيش برد برنامه ای که دو سال پيش با روی کار آمدن خاتمی دنبال می کند کاملن موفق استش

دنبال کرده بود پيش رو نداشت، در شرايطی به " تعديل اقتصادی " خاتمی اگر چه برنامه اقتصادی ی متفاوت از آن چه رفسنجانی تحت عنوان 

به خصوص که در .  ی برگزيده می شد که تبليغات غرب در ميانه رو و معتدل جلوه دادن رفسنجانی به سنگ خورده بودرياست جمهور

دادگاهی در آلمان، سران رژيم از جمله خود رفسنجانی را به عنوان دستور دهنده گان قتل های فجيع رستوران ميکونوس محکوم شناخته و خبر 

بود که جمهوری ی اسالمی به مثابه رژيم تروريست و جنايت کار در بين افکار عمومی ی جهان شناخته شود، اين واقعه، که به حق باعث آن 

چنين شرايطی مسللمن امپرياليست هائی را که سياست غارت گرانه ی خود در کشورهای تحت . در رأس اخبار بين المللی قرار گرفته بود

ی و غيره پيش می برند با مشکل ايجاد يا تداوم رابطه ی رسمی و علنی با رژيم جمهوری ی سلطه را تحت نام دفاع از حقوق بشر و دموکراس

بنابراين در جهت تسهيل .  اسالمی مواجه می ساخت که خود مانعی بر سر راه سرمايه گذاری ها و جوالن سرمايه های خارجی در ايران بود

کماکان غارت منابع طبيعی ايران  اکيدن الزم بود چهره ی کريه جمهوری ی شرايط استثمار هر چه فزون تر کارگران و زحمت کشان ما و 

در .  خاتمی اين وظيفه را می بايست برای غرب به انجام رساند.  اسالمی بزک شده و آرايش يابد و به گونه ای ديگر به جهانيان معرفی گردد

با انفجارهای .  يعن با خطر خيزش های توده ای مواجه می ديدندصحنه ی داخلی، جمهوری ی اسالمی و حاميان امپرياليست اش خود را وس

در شرايط شديدن وخامت بار اقتصادی .  ناگهانی به خصوص از جانب کارگران و زحمت کشان، نظير آن چه در اسالم شهر به وجود آمد

 توده های رنجبر و زحمت کش قرار دارد، همراه با فشارهای مختلف سياسی و اجتماعی، که سنگينی ی آن ها به خصوص بر دوش کارگران و

آن ها می ديدند که به رغم به کارگيری ی همه ی شيوه های بربرمنشانه و قرون وسطائی جهت باز داشتن توده ها از مبارزه و عالرغم شدت 

بی ی نهفته در آحاد جامعه را به يک نمونه از آن مبارزات که روحيه ی انقال.  اختناق موجود باز مبارزه در سطوح و صور مختلف ادامه دارد

 در دوره ی رياست جمهوری ی رفسنجانی در ٧٥ بهمن ٢٨طور برجسته نمودار ساخت، مبارزه ی دالورانه ی کارگران شرکت نفت در 

ولت تهران بود که شرايط سلطه ی شديد اختناق و گسترده گی ی فضای رعب و وحشت، کارگران در مقابل وزارت نفت تجمع نموده و از د

 مثلن آن طور که در واقع -در آن شرايط ديده می شد که هر حادثه ی کوچک و بزرگی.  خواهان رسيده گی به خوست های برحق خود شدند

 می تواند بر تجمع توده ای و به تظاهرات آن -پيش آمد، کشته شدن يک جوان دست فروش در موقع فرار از دست مأموران انتظامی در تهران

بارها خود مهره های گرداننده ی رژيم در جريان جنگ و جدال های درونی ی خويش اين موضوع را مطرح کرده .   منجر شودها عليه رژيم

بر پايه ی اين مجموعه فاکتورها خاتمی در پی .  و آشکار ساخته اند که چه گونه سران رژيم در آن مقطع جامعه را در حالت انفجاری می ديدند

دی ی رفسنجانی در رابطه با صندوق بين المللی ی پول و بانک جهانی موظف بود به فضای سياسی ی کنترل شده ای تعقيب سياست های اقتصا

به بخش های " حزب رستاخيز" و تحميل " حزب مردم و ايران نوين" رژيم شاه با عدم تحمل حتا احزاب فرمايشی نظير.  در ايران دامن زند

مردم را بسيار دير و موقعی که " صدای انقالب" شاه .  ست و بس،  قبول نداريد از کشور خارج شويدمختلف طبقه ی حاکم اعالم کرد همين ا

آن ها از تجربه ی شاه اين .  ولی اين وارثان به حق حکومت شاه نمی خواستند آزموده را دوباره بيازمايند.  ديگر کار از کار گذشته بود، شنيد

ذارند تضادها به چنان مرحله ی حادی برسند که ديگر قابل کنترل نباشند، فضائی برای تعديل تضادها و بر را آموخته بودند که قبل از اين که بگ

البته تأکيد کنم تا اشتباه نشود که گويا اين ها به مردم يعنی .  اين مبنا کنترل مبارزات مردم و انحراف آن ها از جهت اصلی به وجود آورند

وقتی از فضای سياسی .  نه اين طور نيست.   ضد امپرياليست در جامعه فضای سياسی ئی اعطا کرده اندکارگران و زحمت کشان و توده های

ها يعنی "خودی"نام می برد اين فقط در رابطه با " توسعه ی سياسی " ی کنترل شده صحبت می شود يا همان چيز که خاتمی از آن به عنوان 



و اال غير خودی ها يعنی اکثريت جمعيت .  مطرح است) ابسته و نماينده گان سياسی شان سرمايه داران و( بخش های مختلف طبقه ی حاکم 

کافيست به سابقه ی سردبيران و گرداننده گان .  ايران کماکان در زير سلطه ی اختناق و ترور جمهوری ی اسالمی به سر برده و می برند

فاع از به اصطالح عدالت اجتماعی، جامعه ی مدنی و مدرنيسم و غيره به راه  خرداد با ادعای آزادی خواهی و د٢روزنامه هايی که بعد از 

توسعه ی " انداخته شده توجه کنيم تا ببينيم چه مرتجعين آزادی کش کثيفی عهده دار کنترل آن به اصطالح فضای سياسی می باشند و دريابيم که 

روزنامه ی صبح .  ادی خواهان است، برای ضد آزادی طلبان استبرای غير آز.   رئيس جمهور برای آزادی خواهان نيست" سياسی ی 

امروز را حجاريان يکی از مسئولين سابق وزارت اطالعات و امنيت، يعنی يکی از روئسای شکنجه گران و قاتلين فرزندان مبارز توده ها می 

در رأس روزنامه ی نشاط، شمس الواعظين .  می بردوی مدت ها نيز در شورای امنيت ملی، امورات جمهوری ی اسالمی را به پيش .  گرداند

های اسم و رسم دار يعنی عبداهللا نوری "خودی " گرداننده روزنامه ی خرداد يکی از .  يکی از فرمانده هان سابق سپاه پاسداران قرار دارد

سروپای جمهوری ی اسالمی  را نيز در در اين فضا البته عجيب نيست که خلخالی، جالد معروف و بی .  وزير کشور سابق خاتمی می باشد

مدتی خبر دست گيری و محاکمه ی آخوندی به نام کديور به عنوان فردی آزادی طلب و مخالف واليت فقيه .  صف طرف داران خاتمی می بينيم

فاع کرد؟  او موسوی می دانيد چه کسی در مقام وکيل مدافع با ادعای آزادی خواهی از وی د. در رأس اخبار مطبوعات رژيم قرار گرفت

او همان کسی است که .  کسی که دستان اش تا مرفق به خون آزادی خواهان آغشته است.  قاتل صدها تن از فرزندان مبارز خلق .  تبريزی بود

ن نشاند توسط مزدوران تحت فرمان اش در جوخه اعدام از جمله در قلب پر طپش و سرشار از عشق به آزادی ی روح انگيز گلوله های سربي

 همان طور که صدها مادر -و در آن هنگام که مادر رنجديده ی من در جستجوی جسد خونين دخترش قبرستان های تبريز را زير پا می گذاشت

 خبر آن جنايت را از پشت بلند گوی مسجدی در تبريز اعالم کرد و با دشنام گوئی های بی شرمانه به روح انگيز -داغديده ی ديگر چنين کردند

بلی چنين کسانی امروز در سايه ی .  عزيز و ديگر اعضای خانواده ی ما تمامن کوشيد قلب بزرگ مردم آزاده ی ايران را جريحه دار سازد

.  فضای سياسی ی خاتمی ساخته، دستان خون آلودشان را از انظار پنهان می نمايند و بی شرمانه از آزادی و عدالت اجتماعی سخن می گويند

ضاعی است که آزادی خواهان واقعی و نويسنده گان مبارز و مترقی که کوشيده اند از فرصت پيش آمده و فضای موجود به نفع در چنين او

بر سر آن ها همان می آيد که در دو سال پيش بر سر تعداد .  آزادی، ترقی و پيشرفت استفاده نمايند دچار سرنوشتی می شوند که می دانيم

بازداشت ها و جلب شدن هايشان توسط گرداننده . آزار و اذيت رسمی و غير رسمی ی آن ها: يسنده گان مختلف آوردندکثيری از هنرمندان و نو

توسعه ی " در اين ميان برای آن که معنی ی .  قتل های مشکوک و پراکنده و قتل های زنجيره ای .  گان ساواک رژيم جمهوری ی اسالمی 

به توده ها و روشن فکران مترقی و مدافع منافع مردم تفهيم کنند و به ايجاد هر چه شديدتر فضای رعب ادعايی ی خاتمی را خوب " سياسی ی 

و وحشت در ميان آنان دامن زنند، حتا دو تن از اعضای برجسته ی حزب ملت ايران، داريوش و پروانه فروهر را نيز به شکل بسيار فجيع 

  .ی را که حتا خودشان هم مدعی نبودند که خواهان نابودی  ی نظام حاکم می باشندکسان.   وجالدانه کشته ودر خون خود غلطاندند

                                                                                                                         

رونی ی طبقه ی حاکم و صف آرائی ی شديد جناح های درونی ی حکومت       در اين جا به نکته ی ديگری بايد اشاره نمود و آن تضادهای د

صرف نظر از .  با روی کار آمدن خاتمی اين تضادها با عريانی ی بيشتری در مقابل ديد همه گان قرار گرفته است.  در مقابل يکديگر است

 جدال های اصلی و مهم جناح های حکومتی بوده است و اين که ريشه ی اقتصادی ی اين تضادها را چه بدانيم يک واقعيت از ديرباز موضوع

آن تضاد و اختالف نظر در شيوه ی حکومت بر توده ها يعنی در چگونه گی ی در بند واسارت و استثمار نگاه داشتن آن ها وبالنتيجه حفظ 

الی که ترديدی در اين واقعيت نيست که در ح.   اجتماعی ی موجود يعنی سيستم سرمايه داری ی وابسته در ايران می باشد-سيستم اقتصادی

نظام بر سر کار می آيد، ديکتاتوری ی خشن بوده و چيزی  اجتماعی ی حاکم برايران ورژيمی که برای حفاظت از اين -روبنای نظام اقتصادی

جناح های حکومتی در رابطه با حد وحدود اين ديکتاتوری وچگونه گی ی تلفيق آن با شيوه های فريب و ريا با يکديگر .  جز آن نمی تواند باشد

بعضی ديگر بر اين .  ستن شمشير از رو استوار استدر حالی که تأکيد جناح يا جناح هائی بيشتر بر سرکوب عريان وب.  اختالف نظر دارند

عقيده اند که صرف به کار گيری ی چنين روش هائی منجر به انفجارهای اجتماعی واز دست رفتن کنترل اوضاع خواهد شد ودر کنار به کار 

به نظر اين دسته در .  ها تجويز می کنندگيری ی شيوه های سرکوب، اتخاذ روش های حيله گرانه وفريفتن توده ها را جهت آرام نگه داشتن آن 



شرايط فشارهای طاقت فرسای اقتصادی و اجتماعی بر روی مردم که زمينه ساز خيزش های توده ای می باشند با به کارگيری ی شيوه های 

امپرياليست و ضد سرمايه بودن  يعنی مسير ضد -فريب وريا بهتر می توان به کنترل مبارزات توده ها پرداخته وآن ها را از مسير واقعی يشان

  .         منحرف نمود-آن ها

  

     در سال های اخير هر چه مبارزات توده ها رشد وگسترده گی ی بيشتری يافته است، تضادهای درونی ی حکومت نيز تشديد شده و جناح ها 

نه قتل فجيع فروهرها نه فقط به ارعاب توده ها منجر نشد مثلن  به وضوح ديده شد که چه گو.  با سراسيمه گی ی بيشتری به جان هم افتاده اند

در چنين شرايطی بود که درخواست مجازات عاملين قتل .  بلکه عاملی شد که خشم و نفرت آن ها را نسبت به رژيم هر چه بيشتر بر افروخت

مبنی بر اعمال ) اسالمی(پ نامه ی سعيد امامی های زنجيره ای به يکی از محورهای مهم دعواهای جناح ها تبديل گشت و بل اخره کار به چا

امری که به نوبه ی خود به توده ها امکان داد از .  فشارهای باز هم بيشتر به مطبوعات روزنامه ی سالم وبسته شدن اين روزنامه کشيد

  .             تضادهای حکومتی به نفع خود استفاده کرده وبرعليه کل حکومت به مبارزه برخيزند

  

   سعيد امامی يکی از مسئولين ارشد وزارت اطالعات و امنيت رژيم بود که وقتی در اثر فشار افکار عمومی مجبور شدند توجيهی برای   

کشتار نويسنده گان و روشنفکران مبارز وقتل فروهرها دست و پا کنند، در داستانی که ساختند وی را رئيس محفلی ی به اصطالح خود سر در 

در رابطه با سود جستن از دعواهای جناح ها .  ه معرفی کردند که گويا مغز متفکر و طراح قتل های زنجيره ای او بوده استآن وزارت خان

بايد به ياد داشت که پيش از اين نيز توده ها مثلن در قزوين نشان داده بودند که به خوبی قادر به استفاده از تضادهای دشمن به نفع خود می 

 از اين که کار به اين جای باريک برسد، تصور همه ی جناح های حکومت بر آن بود که سياستی که توسط خاتمی يا به نام او به اما قبل.  باشند

به همين .  پيش برده می شود کاملن موفق به فريب توده ها و هرز بردن انرژی ی مبارزاتی ی جوانان به خصوص در دانشگاه ها شده است

رسانه های امپرياليستی تمامن به تأئيد خاتمی رداخته و از او .  وده گی ی خاطر به دريدن يک ديگر مشغول بودندخاطر هم با سرمستی و آس

را ارائه می " بنياد گرايان اسالمی" چهره ی يک روحانی ی به اصطالح دموکرات منش و اصالح گرا و اساسن متفاوت با به قول خود آنان 

ازش کاران و هم چنين دوستان نادان خلق در همه جا از جمله از طريق راديوهای خارجی ی فارسی زبان با خيانت پيشه گان سياسی، س.  دادند

متجدد و مدرن خواندن خاتمی از او اصالحات گدائی می کردند و مردم را به دفاع از خاتمی تشويق و به معجزه ی به اصطالح برنامه های 

 گوئی که خاتمی به راستی در صدد ايجاد يک جامعه ی مدنی در ايران، تأمين آزادی برای زنان، سپس.  اصالح طلبانه ی او دل گرم می نمودند

بلی درست .  کند حرکت می کند) ؟(!شغل برای جوانان و غيره است اين به اصطالح انتقاد را به او وارد می کردند که در اجرای برنامه هايش 

 مردمی کاسه کوزه ی تبليغاتی از اين قبيل را شکست و رشته های بافته شده ی دو -جويیدر چنين شرايطی بود که جنبش قهرمانانه ی دانش

  .                                                                                                                                            ساله را پنبه کرد

  

 آن طور که در طی دو سال جلوه داده می شد و سازش کارانی در عين ادعای مخالفت با - داد که مردم تحت ستم ايران      اين جنبش نشان

در عين حال راديکاليسم جنبش نه .   طرف دار خاتمی نبوده اند–رژيم جمهوری ی اسالمی سعی می کردند آن را به باور مردم تبديل سازند 

خود را رو کرده و هم دلی و هم زبانی ی خويش با خامنه ای و ديگر هم پالگی هايش در جناح به اصطالح فقط خاتمی را مجبور ساخت دست 

.  محافظه کار را در جلوی چشم توده ها به نمايش بگذارد بلکه طرف داران ريز و درشت و مويدين علنی و غير علنی ی او را نيز رسوا نمود

                       

دو خردادی ها و جريانات سياسی نظير جبهه ی ملی و نهضت آزادی و غسره که تا ديروز خود را مدافع مردم وانمود می      حال جبهه ی 

و نسخه های رفتاری ئی که اين ها می " قانونی" کردند در مقابل مردم ايستاده و به سرزنش آن ها پرداختند که چرا برخالف  مجوزهای          

صد البته در خارج از کشور نيز جبهه ی ضد خلق از چنين قافله .  ام به پا خاسته اند و تازه دست به خشونت هم زده اندپيچيدند بر عليه کل نظ

از چکمه ليسان اکثريتی علی کشت گرها و فرخ نگه دارها گرفته تا به اصطالح اپوزيسيون جمهوری خواه رژيم همه گی با .  ای عقب نماند



 مردم، تحت عنوان مخالفت با خشونت گرائی بار ديگر دشمنی ی خود را با توده های تحت ستم ايران مورد تأکيد تقبيح مبارزات دانشجويان و

  .قرار دادند

                                                                                                                           

در اين صورت .  ويند اگر می خواهيد سازش کاران و فريب کاران واقعن افشا گردند، جنبش توده ها را راديکال کنيد     معروف است که می گ

 اجتماعی ی -در اين صورت مثلن در جامعه ی ايران بنا به شرايط اقتصادی.  صف آرائی ی طبقاتی تکميل شده و خود را آشکار خواهد ساخت

همه خواهند ديد که کارگران و زحمت کشان و اقشار دوست و همراه آنان در يک طرف و دشمنان شان معين و اوضاع و احوال کنونی اش 

 مردمی يک بار ديگر به اثبات رساند و تأئيد -اين حقيقت را جنبش دانشجويی.  يعنی مدافعين سيستم و نظم کنونی در طرف ديگر ايستاده اند

 هر قسم و رقم در مقابل آن ها متحد شدند و تضادهای خود را موقتن به فراموشی سپردند و در کرد که وقتی توده ها به پا خاستند، دشمنان از

مثلن در تبريز مردم به هر طريق ممکن به کمک .  طرف نيروهای خلقی نيز البته همکاری و هم ياری ی آنان با يک ديگر تجلی پيدا کرد

يا .   و به شيوه های مختلف دانشجويان را از دست دژخيمان حکومتی فراری می دادنددانشجويان شتافتند،  زخمی ها را به بيمارستان رساندند

. در تهران در آن روزهای متالطم، مردم در محله های اطراف دانشگاه به عمد درهای خانه ی خود را برای پناه گرفتن دانشجويان باز گذاشتند

نين صحنه های زيبائی حتا برای کسانی که دست اندرکار انجام آن بودند باور چ.   چه قدر غذا و نوشابه برای دانشجويان متحصن برده شد

اين واقعيت از جنبه های ديگر،  درسی به خصوص .  همه ی اسن ها بيان گر صف ارائی ی مردم در مقابل دشمنان شان بود.  نکردنی بود

 تضادهای درونی ی حاکميت تأکيد ورزيده و در اهميت آن برای آن دسته از نيروهای سياسی ی چپ و يا به ظاهر چپ که بيش از حد روی

چنان کسانی قاعدتن تحت عنوان کوشش برای تشديد تضادهای درونی ی حکومت، .  برای جنبش توده ها اغراق می کنند، در خود نهفته دارد

ابل يک جناح دعوت می کنند و اين طور جلوه توده ها را به طرف داری از اين يا آن جناح حکومتی و يا اگر تخفيف داده شود به سکوت در مق

ولی مروجين چنان ايده و تفکراتی به .  می دهند که گويا با اين شيوه می توانند حکومت را به عقب نشينی و دادن امتيازاتی به مردم وادار نمايند

اتفاقن جنبش اخير با .  م را به آن ها توصيه می کننداين ترتيب تنها توده را از مبارزه باز می دارند و به واقع تمکين خفت بار به مظالم رژي

 مردمی بود که مزدوران -اين قدرت جنبش دانشجويی: وادار کردن ئشمنان به عجز و البه در مقابل مردم، صحت آموزش ديگری را تأئيد کرد

 يا اگر عبارت ادبی ی اين مفهوم گفته شود به و" غلط کردم گفتن " حکومتی از خامنه ای و يزدی و صانعی و اردبيلی گرفته تا خاتمی را به 

خامنه ای به عنوان رأس هرم ديکتاتوری که از ارسال اوباشان و طفيلی های حکومتی به دانشگاه ها می .  عذرخواهی از دانشجويان وادار کرد

ار نمود که توده های به پا خاسته هر جا که خواست رژيم را در ذهن توده ها قدرقدرت جلوه دهد با خيزش توده ها کارش به آن جا کشيد که اقر

دست شان می رسد عکس های او را از در و ديوار کنده و پاره می کنند و او را مورد دشنام های خود قرار داده اند و به اين ترتيب اعتراف 

  . کرد که تا چه حد وی و رژيمی که او در رأسش قرار گرفته مورد خشم و نفرت بی حد و حصر توده هاست

                                                                               

     هر چند که عمر اين جنبش کوتاه بود و دشمنان خيلی زود مجددن به قدرت نمائی در برابر مردم پرداختند با اين حال جنبش اخير با عريان 

 سال اخير به چنين وضوح و آشکاری ئی ديده نشده بود مهر تأئيد بر صحت اين ١٨ساختن هراس و وحشت حکومتيان از توده ها که در 

آموزش کوبيد که نه از طريق سازش کاری و مماشات بلکه تنها از طريق مبارزه است که می توان تضادهای حکومتيان را تشديد نمود و از اين 

اين جنبش هم چنين خط .   عقب نشينی در مقابل توده ها وادار ساختطريق است که می توان دشمن را دچار ضعف و زبونی ساخته و او را به

ادعا می کردند که مردم .  بطالن بر آن تبليغات زهرآگينی کشيد که مدعی بودند مردم ايران از انقالب خسته شده و خواهان انقالبی ديگر نيستند

نگونی ی جمهوری ی اسالمی بلکه صرفن استحاله ای در درون آن نه سر.  صرفن تغييراتی و اصالحاتی در چارچوب همين نظام را می طلبند

  .                                                                             را خواهانند

  

م، ورشکستگان      چنين سخنانی که در اصل ورد زبان رسانه ها وبلندگوهای امپرياليستی بود و توسط مشتی از مخالفين استحاله چی رژي

سياسی ی مختلف وبخشی از سلطنت طلبان اشاعه می يافت تنها به اين اعتبار ممکن بود باعث فريب و يا گيج سری ساده انديشانی شود که 



ونه در فضای اختناق البته می شود همه گ.  ديکتاتوری ی خشن امپرياليسم حاکم مانع از ابراز آزادانه ی خواست ها ونظرات مردم ايران است

 مردمی محکی برای سنجش صحت وسقم آن -حال اما جنبش دانشجوئی.  اتهامی به توده ها وارد کرد که ظاهرن به آسانی نيز قابل طرد نيستند

تبليغات گرديد و درست در نقطه مقابل تبليغات مغرضانه ی نيروهای ضد خلقی آشکار ساخت که مردم ايران به هيچ استحاله ای در رژيم 

جنبش پتانسيل واقعن انقالبی ی مردم .  اسالمی اعتقاد ندارند و قاطعانه جز به سرنگونی ی رژيم جمهوری ی اسالمی نمی انديشندجمهوری ی 

پتانسيل عظيم آنان برای ايجاد يک تحول بزرگ در جامعه را تنها با يک چنان انرژی وخواست مسلم برای انقالب .  را به نمايش گذاشت

درمقابل رژيم هاری که حتا در موارد غير سياسی کمترين تنبيه ومجازات گردانندگان اش، شالق زدن، قطع انگشتان ودگرگونی امکان داشت 

توجه کنيد که اين ها حاال ديگر به چنان دريوزه گی افتاده اند که .  دست وپا، سنگ سار واين قبيل شيوه های بربرمنشانه است، قد برافراشت 

م امام زمان شان را با همان لباس شخصی مجهز به مسلسل کرده و در خيابان ها ول می کنند تا به اين ترتيب ساواکی های به اصطالح گمنا

اگر کسی به اين واقعيت ها خوب توجه کند خواهد ديد که .  نمايند" سرکوب و منکوب" چشم مردم را ترسانده و به گفته ی خامنه ای آن ها را 

قالبی در مردم ، تنها سرکوب آن حد از قاطعيت برای انقالب در توده هاست که ضرورت چنين ديکتاتوری ی تنها مهار آن درجه از پتانسيل ان

دراين جنبش حتا نشان داده شد که مردم دشمنان شان را نيز خوب می .  عنان گسيخته و وحشيانه ی حاکم بر جامعه ی ايران را توضيح می دهد

حمله کردند بلکه شيشه های بانک ها را نيز ) در اصفهان(وهای سرکوب گر را آتش زدند، به مقر بسيج آن ها نه فقط اتومبيل های نير.  شناسند

. راستی چرا چنين چيزهائی مورد حمله قرار گرفتند؟ هم اکنون چريک فدائی ی خلق رفيق پويان کبير را در ذهن خود مجسم می بينم! شکستند

 اعالميه ای که برای اولين بار امضای چريک های فدائی ی خلق در آن ها قيد شد را برای ١٣  روزی که در خانه تيمی مان در تهران يکی از

و در آن نقش بانک ها به عنوان " بانک ها چرا و به دست چه کسانی مصادره می شوند؟:  " عنوان اعالميه اين بود.  تايپ و چاپ آن به من داد

در اعالميه های ديگر نيز به همين ترتيب ارگان های ضد مردمی مورد توضيح .   شده بودارگان های امپرياليستی ی استثمارگر توضيح داده

می بينيد در آن زمان چريک های فدائی ی خلق به مثابه ی پيشاهنگان توده ها خود را موظف به شناساندن ارگان .  وافشاگری قرار گرفته بودند

 بهمن، خود نشان دادند ٢٢ و ٢١مردم در قيام عظيم .  ه مراکز مختلف دولتی می ديدندهای امپرياليستی به مردم وتوضيح داليل حمله ی خود ب

که درس های پيشاهنگان شان را آموخته اند و امروز در حالی که نسل جوان از تجربه وشناخت نسل پيش از خود سود جسته و با آن درآميخته 

بزرگی بين آگاهی ی مردم ما در آن زمان و آگاهی وشناخت آنان در امروز راستی چه فاصله ی .  است نشان می دهد در کجا ايستاده است

  .     وجود دارد

  

     با اين حال بايد اذعان کرد که بين آگاهی ی انقالبی ی امروز مردم ما و آگاهی ئی که بايد کسب کنند تا قادر به تحقق اهداف و خواست های 

کی از بزرگ ترين ضعف های انقالب به انجام نرسيده ی قبلی آن بود که مردم در حالی که برای ي.  مبارزاتی ی خود گردند، فاصله وجود دارد

نابودی ی نظام ضد خلقی ئی که رژيم شاه آن را نماينده گی می کرد قاطعانه به پا خاسته بودند ولی هنوز شناخت درستی از مختصات و 

اين حقيقت در شعارهای .  ايه داری ی وابسته ی ايران گردد در دست نداشتندمشخصات نظامی که می بايست جانشين رژيم شاه و نظام سرم

 قبل از اين که تبليغات امپرياليستی، خمينی را به ماه به فرستد و از او به اصطالح امام و رهبر به سازند ٥٦ -٥٧آنان در جريان مبارزات 

 راه افتاد که گويا مقدس بودن خمينی باعث آن شده که عکس اش در ماه منظورم آن شايعه ايست که در ميان مردم عامی.  کاملن منعکس بود

اتفاقن در تظاهرات اخير تهران نيز عالرغم عمر .  شعارهای تظاهرات بيشتر جنبه ی سلب کننده گی داشت تا جنبه ی ايجابی.  ديده شود

های مرگ بر حکومت يا مرگ بر اين و آن مرتجع چه بسيار شعار.  کوتاهش، شعارهای زيادی داده شد که همين خصوصيات را داشتند

هم چنين در دوره ی شاه پس از آن که .  در حالی که شعارهای ايجابی تقريبن محدود به خواست آزادی و دموکراسی بود.  حکومتی سر داده شد

وده ی دانشجو به آن حد با ادبيات پيشاهنگی ی کمونيستی ی چريک های فدائی ی خلق بر قشرهای آگاه جامعه شناخته شد و پس از آن که ت

مارکسيستی آشنا شد که دريابد تنها با متشکل شدن طبقه ی کارگر و با رهبری ی اين طبقه است که انقالب ايران می تواند به پيروزی دست يابد 

 اين واقعيت می توان گفت که با در نظر گرفتن.  شنيده می شد" دانشجو، کارگر پيوندتان مبارک " در تظاهرات دانشجويی شعارهائی نظير

راديکاليسم مبارزات اخير توده ها بيشتر در نفی و خواست سرنگونی ی رژيم جمهوری ی اسالمی، در آگاهی ی آنان به ضرورت مسلح شدن 



ئی ی يک رژيم در مقابل دشمن و در اقدامات جسورانه و تهاجمی ی آنان به مرکز دشمن، خود را بيان نمود و نه در خواست آنان برای برپا

اين نقصی است که خود نمايان گر عدم حضور يک پيشاهنگ واقعن کمونيست در جامعه ی ايران می .  واقعن انقالبی و استقرار سوسياليسم

ضعفی که بدون بر طرف کردن آن رسيدن به اهداف انقالبی مان ممکن .  واقعيتی که ضعف بزرگ ما در مقابل دشمن به شمار می رود.  باشد

اما هدف انقالبی کدام است؟  آيا با صرف سرنگونی ی جمهوری ی اسالمی می توان به آن هدف نائل شد؟  امروز اغلب ديدی نادرست .  ستني

نکته ی اساسی ی انحراف، در ناديده گرفتن نقش امپرياليسم در ايران می باشد .  از چگونه گی ی به ثمر رسيدن انقالب ايران به چشم می خورد

هدف انقالب ايران در .   حتا بسيار وسيع تر از دوره ی شاه در همه ی شئونات اقتصادی، نظامی و سياسی ی جامعه ی ما  نفوذ داردکه امروز

ولی رسيدن به اين هدف قبل از هر چيز در گرو نابودی ی امپرياليسم در ايران .  درجه ی اول تأمين استقالل، دموکراسی و رفاه توده هاست

ت ديگر سرنگونی ی رژيم منفور جمهوری ی اسالمی همراه با قطع نفوذ امپرياليسم در ايران است که امکان تأمين منافع به عبار.  است

در اين جاست که می بينيم که خيلی ها به نادرست در .  کارگران و زحمت کشان و ديگر توده های تحت سلطه ی ايران را به وجود خواهد آورد

همان طور که پيش از اين نيز عالرغم آگاهی ی .   صرفن به سرنگونی ی جمهوری ی اسالمی می انديشند و بسرابطه با پيروزی ی انقالب

مردم از وابسته گی ی رژيم شاه به امپرياليسم اين طور جلوه داده شد که گويا با صرف رفتن شاه و سرنگونی ی رژيم سلطنتی بدون اين که 

در دوران شاه .  دست يافت" آزاد و آباد " ايران به امپرياليست ها قطع شود می توان به ايرانی وابسته گی ی اقتصادی، سياسی و نظامی ی 

وقتی جنبش دموکراتيک و ضد امپرياليستی ی توده ها اوج گرفت، در اوضاع و احوال مشخص جهانی در آن زمان به خصوص با توجه به 

ه مثابه رقيب امپرياليست های غرب، در شرايط تفوق ايده های کمونيستی در گسترده گی ی مرزهای همسايه گی ی ايران با شوروی سابق ب

 هر چند در آن زمان سازمان ما را فرصت طلبان و سازش –جامعه و با توجه به پشتيبانی ی بسيار وسيع توده ها از چريک های فدايی ی خلق 

 مسلحانه ی توده ای آن هم تحت رهبری ی نيروی چپ و در نتيجه  امپرياليست ها از وحشت اوج گيری ی جنبش های-کاران قبضه کرده بودند

آن ها در ميان روحانيت و آخوندها ياران و يا اگر بخواهيم به .  از دست دادن منافع آزمندانه ی خود در کشور ما به رفتن شاه رضايت دادند

خود دست و پا کردند و در شرايط فقدان يک رهبری ی کمونيستی کلمات باری مطابق با واقعيتی که بيان گر آنند را بدهيم نوکران جديدی برای 

که تداوم بخش راه چريک های فدايی ی خلق در آن برهه ی حساس باشد، کوشيدند خمينی و دارودسته اش را با حمايت های مادی و تبليغاتی ی 

اما .  از سرنگونی ی رژيم سلطنتی توسط توده ها نشدندبه اين ترتيب از پشتيبانی ی شاه دست کشيده و مانع .  خود رهبر توده ها جا بزنند

سقوط رژيم سلطنتی بدون قطع نفوذ امپرياليسم در ايران منجر به آن گرديد که رژيمی با ادعاها و شکل و شمايلی متفاوت از رژيم شاه، ولی با 

ر مقابل کارگران و زحت کشان و همه ی توده هائی که همان ماهيت وابسته گی به امپرياليست ها، قدرت سياسی را در جامعه به دست گيرد و د

بنابراين قيام بهمن با همه ی عظمت و شکوهی که داشت، قيامی پيروزمند .  منافع شان با منافع امپرياليست ها در ايران متضاد است، قرار داد

اين که اگر چه قيام بهمن شکست خورد ولی دست آوردهای در اين جا بالفاصله جنبه ی ديگری از اين واقعيت را نيز بايد متذکر شد و آن .  نبود

مثلن به طور برجسته خيزش توده ها باعث درهم پيچيده شدن طومار عمر رژيم شاهنشاهی در ايران .  بسيار با ارزشی با خود به همراه آورد

زش و اهميت تاريخی است و خود بيان گر اين امر از اين لحاظ که يک شکل ارتجاعی ی حکومت از طرف توده ها طرد شد دارای ار.  گشت

 در ارتقاء آگاهی ی مردم و در اعتالی روحيه ی رزمنده گی ٥٦ -٥٧هم چنين می توان به نتايج مبارزات .  پيشرفت تاريخی ی بزرگی است

نتوانسته است آن ها را از  سال ٢٠آگاهی و روحيه ای که حتا مصائب، رنج ها و جنايت های جمهوری ی اسالمی در طی .  در آنان توجه کنيم

در اين جا البته هدف برشماری ی دست آوردهای قيام و مبارزات پيشين نيست، فقط از آن جهت به بعضی از آن دست آوردها اشاره .  بين ببرد

يستی است و يا به  کمون-کردم که می بينم امروز عده ای با مطرح کردن اين واقعيت درست که جنبش در حال حضر فاقد يک رهبری ی انقالبی

عبارتی که خودشان به کار می برند آلترناتيوی نيست که جای رژيم جمهوری ی اسالمی را بگيرد از آن طرف افتاده و هر نوع جنبش خود به 

أثير آن  مردمی اخير و ت-بنا به چنين طرز فکری آن ها اهميت و ارزش جنبش دانشجويی.  خودی ی توده ها را بی ثمر و غير مهم می خوانند

ولی واقعيت اين است که مبارزات توده ها هر چند به .  بر روندهای آتی ی مبارزاتی را درک نکرده و می کوشند آن را کم رنگ جلوه دهند

طور خود به خودی و بدون يک رهبری ی انقالبی صورت بگيرد و هر چند کاملن به هدف خود نايل نيايد، تجارب و درس های مبارزاتی ی 

 رود ااساس.  شبرد جنبش ياری می رسانندتجاربی که در روندهای بعدی مبارزه موثر واقع شده وبه پي.  ئی با خود به ارمغان می آوردگرانبها



. خروشان مبارزات توده ها آن گاه در پهنه ی جامعه جاری می شود که پيش از آن جويبارهای مبارزاتی ی خرد و کوچکی به وجود آمده باشند

. جويبار های کوچک وبزرگ، با اهميت و ثمره ی کمتر يا بيشتر.  پيوستن چنين جويبارهائی است که رود خروشان به وجود می آيد به واقع از 

 وانگهی گاه يک حرکت مبارزاتی ی توده ای با چنان سرعتی آگاهی ی انقالبی ی مردم را ارتقاء می دهد که نظير آن را در مواقع عادی نمی 

در عرض چند روز چنان موجب رشد آگاهی ی مردم نسبت به فريب کاری های .  ه همين مورد مبارزات اخير توجه کنيدب.  توان شاهد بود

حکومتيان ديروز به خود می باليدند که توانسته اند .  رژيم گشت که يخ های توهم نسبت به خاتمی در بين بخش های وسيعی از جامعه ذوب شد

ی را مورد تحمل مردم جلوه دهند، امروز مجبورند به هر شگردی متوسل شوند تا بگويند اين مردم نبودند توسط خاتمی رژيم جمهوری ی اسالم

ديروز در اثر مبارزات توده ها مجبور شده بودند با رسوائی ی تمام به هر دوز .  که نابودی ی جمهوری ی اسالمی را در خيابان ها فرياد زدند

امروز از آن مخمصه نجات نيافته به شر آن گرفتار شده اند .   های زنجيره ای داستانی سر هم بندی نمايندو کلکی متوسل شوند تا در توجيه قتل

آن ها حاال می خواهند آب رفته را به .  که بايد به گونه ای مساله ی حمله ی اراذل و اوباش حکومتی به کوی دانشگاه را از گردن خود بياندازند

. مسلمن شعله های مبارزات اخير خاموش نگشته و باز زبانه خواهد کشيد.  توده ها اين گونه تاريخ می سازند.  دجوی باز گردانند، ولی نمی شو

 درست است که دشمن موفق شد اين جنبش را سرکوب واز تداوم تظاهرات توده ای جلوگيری نمايد، اما واقعيت اين است که او نتوانسته و 

بر اين مبنا جنبش اخير زمينه ساز جنبش های .  اعث اوج گيری ی چنان جنبشی بود را ازبين ببردهرگز نمی تواند آن شرايط مادی که ب

  .               پيروزمند آينده می باشد

  

همانطور که می دانيم رژيم در جريان مبارزات اخير وپس از آن وسيعن .       در آخر بايد به يک مساله ی اساسی و بسيار مهمی اشاره کنم

بايد دانست که هدف از اين دستگيری ها صرفن ايجاد رعب و .  م به دستگيری ی جوانان مبارز وانقالبيونی نمود که هنوز هم ادامه دارداقدا

هدفشان کشف و از هم پاشی ی تشکل های .  وحشت در ميان مردم نيست، بلکه آنها از اين امر هدف بسيار مهم ديگری را تعقيب می کنند

آنها از شکل گيری ی تشکيالت واقعن انقالبی وحشت دارند، به همين دليل در فضای ايجاد شده همچون خرس زخم خورده ای .  مبارزاتی است

به هر جائی يورش می برند تا مطمئن شوند تشکل های جدی و انقالبی ايجاد نشده و يا اگر در حال شکل گيری اند آن ها را در همان نطفه از 

امری که .  ز خوب می داند که اتفاقن تجربه ی جنبش اخير نسل جوان ما را به ايجاد تشکل های انقالبی سوق می دهدولی دشمن ني.  بين ببرند

واقعيت اين است که جوانان رزمنده ی ما نيازها و ضرورت های الزم برای .  اميد می رود يکی از مهم ترين دست آوردهای اين جنبش گردد

جنبش .  آموختند و بی ترديد در می يابند که بايد با جديت تمام در جهت ايجاد تشکل های انقالبی گام بر دارندپيشروی جنبش توده ها را در عمل 

به آن ها ياد داد که بايد خود را از زير نفوذ تشکل های رژيم ساخته و آن هائی که در چارچوب تضادهای جناح های حکومتی انرژی های 

ند و با جديت تمام در جهت ايجاد تشکل هائی گام بردارند که بتوانند عهده دار پاسخ گوئی به نيازهای مبارزاتی را به هرز می برند، برهان

در اين جاست که بايد خطاب به جوانان متعهد و مبارزمان بگويم که با مبادرت به پاسخ گوئی به اين .  واقعی و انقالبی ی جنبش توده ها باشند

از وسيع مبارزاتی قرار خواهد گرفت و شما خواهيد ديد که در جهت انجام وظايف انقالبی تان بايد بسيار نياز در مقابل شما جوانان چشم اند

  .من در اين جا فقط روی يکی دو موضوع مهم تأکيد می کنم.  بياموزيد و خوب عمل کنيد

                                                                                             

اين تبليغات به .       همان طور که می دانيد امروز تبليغات زهرآگينی از طرف غرب در سراسر دنيا بر عليه کمونيسم به راه افتاده است

خصوص فروپاشی آن چه به نام اتحاد جماهير شوروی خوانده می شد را دال بر عدم حقانيت کمونيسم جلوه می دهد و تمامن می کوشد خط 

 به روی آن ايدئولوژی ای  بکشد که رهايی از هر گونه ستم و استثمار و جهل و نادانی تنها در پرتو آن ممکن است،  يعنی ايدئولوژی ی باطل

بر اين اساس هيچ نيروی سياسی ئی هر .  علم شرايط رهائی ی طبقه ی کارگر است.  ولی بايد دانست که کمونيسم علم است.  طبقه ی کارگر

 لنينيسم و آگاهی از تجارب -ر تحقق ايده آل های انقالبی اش قاطع باشد بدون مسلح شدن به اين علم و آموزش جدی ی مارکسيسمچه قدر هم د

بنابراين من در درجه ی اول جوانان مبارزمان، آن هائی .  جنبش کمونيستی در جهان نمی تواند به طور کاملن مؤثر به امر انقالب خدمت نمايد



بدون چنين آموزشی به هيچ وجه نمی .   لنينيسم فرا می خوانم-بی جدی و پی گيرند را به مطالعه و يادگيری ی عميق مارکسيسمکه در کار انقال

  . توان به خدمت گذار صديق توده ها و در رأس آن ها طبقه ی کارگر تبديل شد

                                                                                                       

     بر خالف نسل ما، شما جوانان امروز از سابقه ی تئوريک و تجربی ی غنی ی نسل پيشين خود برخوردار بوده و به خوبی می توانيد از آن 

 اکيدن بايد به تجارب و آموزش من می خواهم به شما مبارزين کمونيست بگويم که برای انجام وظايف کمونيستی تان حتمن و.  ها استفاده نمائيد

 بخش برجسته ای از تاريخ جامعه ٥٠مبارزه ی چريک های فدايی ی خلق در سال های .  های انقالبی ی چريک های فدايی ی خلق رجوع کنيد

کمونيست هائی که تاريخی که با خون و رنج بهترين فرزندان خلق، .  ی ما را تشکيل می دهد، تاريخی که مشحون از افتخار و سربلندی است

از اين رو هيچ انسان آزاده و متعهدی که قلب اش حقيقتن برای توده ها و در رأس . توأمان صداقت انقالبی با آگاهی ی انقالبی بودند، ساخته شده

 رژيم حامی شان آن ها طبقه ی کارگر می تپد و جددن خواهان رهائی از قيد جهنمی است که توسط امپرياليست ها و سرمايه داران وابسته و

جمهوری ی اسالمی در ايران به وجود آمده، نمی تواند نسبت به آن آموزش ها و تجارب بی اعتنا بوده و درس های الزم را آن گنجينه برای 

ئی به بهروزها من اين را به هيچ وجه به دليل وابسته گی و علقه های ديرينه و پايدارم به رفقای گران قدر فدا.  پيش روی های آينده کسب نکند

بحث در اين جا .  و صمد ها و کاظم ها و هزارانی ديگر که راه آن ها را پيمودند و به سازمان پر افتخاری که خانه ی من بوده است، نمی گويم

  .         بر سر يک شيوه ی برخورد علمی نسبت به دوره ای از تاريخ جامعه ی مان و درس آموزی از آن می باشد، نه چيز ديگر

                                                                                                                  

ی رفيق مسعود احمدزاده در کتاب مبارزه ی مسلحانه هم استراتژ.       نکته ی آخری که بايد روی آن تأکيد ورزم، مبارزه با پليس سياسی است

 مفصلن اين موضوع را مورد بحث قرار داده است که می تواند منبعی ٤٠و هم تاکتيک در رابطه با شرايط جامعه ی ايران در اواخر دهه ی 

اما من می خواستم به خصوص در رابطه با دست گيری های اخير بگويم که به هيچ وجه نبايد فريب فضای هرج و .  برای درس آموزی باشد

 را که در حال حاضر در بوروکراسی ی حاکم موجود است را بخوريد واز اين واقعيت غافل بمانيد که تحت ديکتاتوری ی مرج و بلبشوئی

امپرياليستی ی حاکم عالرغم همه ی بی نظمی ها و پريشان حالی ها و دسته بندی های حکومتی وغيره، يک ارگان بسيارمنظم و منضبط عمل 

بنابراين مبارزين جدی و پی گير بايد به اين امر توجه در خور .  ات و امنيت جمهوری ی اسالمی استمی کند و آن دستگاه وزارت اطالع

مبذول داشته وراه مبارزه و مقابله ی مؤثر با پليس سياسی را بايد با در نظر گرفتن همه ی الزامات شرايط موجود بياموزند و اجازه ندهند 

                                          .دشمن به آسانی بتواند به آنها دست يابد

    

      حال اجازه دهيد به عنوان ختم کالم به اين واقعيت اشاره کنم که با توجه به گسترده گی و رشد روز افزون مناسبات سرمايه داری ی وابسته 

اين امر به طبقه ی کارگر امکان .  ست يافته استدر ايران طبقه ی کارگر ما چه از نظر کمی و چه به لحاظ کيفی به رشد قابل مالحظه ای د

تأمين رهبری ی طبقه ی کارگر در جنبش تنها اميد خلق های ايران برای .  می دهد با قدرت هر چه بيشتری مهر خود را بر انقالب ايران بکوبد

توارتری در انجام وظايف انقالبی ی خود در اين واقعيت روشنفکران کمونيست را به برداشتن گام های هر چه اس.  دست يابی به پيروزی است

بکوشيم خدمت گزار صديق طبقه ی کارگر انقالبی ی خود باشيم ودر راه متشکل کردن اين طبقه و تأمين يک .  قبال انقالب ايران فرا می خواند

  .                   رهبری ی کمونيستی در جامعه با شدت هر چه بيشتری عمل کنيم
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