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جنبشــی همــه جانبــه زیــر پوســت شــهرهای سراســر کشــور در

تردیدناپذیــر نظــام اســامی اســت و امیــدوارم بــا خشــم و کینــه

مماشــات طلبــان بــه کــف خیابانهــا و میادیــن میایــد .ایــن بــار بــه

ـد .چنانچــه در حکــم مزبــور مشــاهده میشــود ،خمینــی
جلــب نماییـ ٌ

تعرضــی تظاهــر کننــدگان مــرگ بــر دیکتاتــور و خواســت گــم و گــور

همــه کشــی را توصیــه کــرده و دســتور بــه اجــرا میدهــد .اربابــان و

جریــان اســت و هــر از گاهــی و ایــن بــار توســط زحمتکشــان و نــه

وضــوح شــعار کار نــان و آزادی ســر داده میشــود و محتــوی شــعارهای

انقالبــی خــود نســبت بــه دشــمنان اســام رضایــت خداونــد متعــال را
کینــه خــود را پنهــان نمــی دارد و طبــق آمــوزه هــای دینــی ،یــک

شــدن آخوندهاســت .گرانــی قحطــی ،بیــکاری و فقــر بــرای ا کثریت

متحدیــن بیــن المللــی رژیــم اســامی روی خــود را برگرداندنــد و

ایــن تظاهــرات بــه تنهایــی و بــدون ســازماندهی و رهبــری و هــدف

نظــام اســامی بــه همیــن منظــور بــه صحنــه آورده شــد! چــرا کــه

مــردم تولیــد مــوج نارضایتــی عظیمــی نمــوده اســت .بــی شــک

اجــازه دادنــد رژیــم و خمینــی قتــل عــام را اجــرا کنــد چــرا کــه ا کیــدا

مشــخص نمــی توانــد بــه ســر منــزل و مقصــود شــرکت کنندگان برســد

ســیل خروشــان جنبــش اجتماعــی ســال  ۱۳۵۷بــا شــعار آزادی (از

و آنهــم بــه مــوازات حرکــت جنبــش هــای دیگــر ،آغــازی اســت بــر

حکومــت مردمــی را یــک ائتــاف داخلــی و بیــن المللــی در پوشــش

و تنهــا در جریــان درس آمــوزی و تجربــه اندوختــن نســل نــو مبارزان
پایــان رژیــم بربریــت .در ایــن فضــا و تصویــر بــاال شــرکت و تــاش

کمیتــه هــای علنی-مخفــی مبارزیــن در بهــم پیوســتگی جنبــش
هــای کارگــری ،زنــان ،بیــکاران و… و شــرکت مســتمر فعالیــن در

خــروش هــای مردمــی اســت کــه میتوانــد مــزدوران رژیــم و نوکــران

رنگارنــگ ســرمایه و ارتجــاع مال باختــه و کنونــی را از درون صفوف
تظاهرکننــدگان دور ســازد .از گونــه جنبــش هــای مطــرح کنونــی،

یکــی هــم جنبــش دادخواهــی کشــتار  ۶۷اســت کــه بــی شــک و بــا

اســتبداد) و اســتقالل (از ســلطه ســرمایه و دخالــت امپریالیســتها) و

کمیتــه ســازش ٌ و بــرای ســرکوب مــوج آزادی خواهــی بــه ضدانقالبی
تروریســتی بنــام جمهــوری اســامی بــدل نمــود.
***

هــم ا کنــون هــم در برخــورد بــه ایــن مســئله دادخواهــی کشــتار ۶۷
دو نــوع برخــورد و تــاش بــرای اقــدام سیاســی از ســوی مدعیــان
مطــرح اســت .کــه نــگاه و برخــورد نــوع اصــاح طلبــی پوســیده و

همبســتگی عملــی بــا جنبــش هــای دیگــر میتوانــد فضــای الزم برای

اصــاح طلبــان شــناخته شــده ،دائــر بــر شــرکت در حــرکات مدنــی

موضــوع مطلــب حاضراســت.

اصــاح اوضــاع!! هدف آنهاســت و اکیدا و هنوز نشــانی از ســرنگونی

حرکــت عمومــی و علیــه قاتلیــن فرزنــدان ایــران فراهــم آورد کــه

مخالفیــن وضــع موجــود بــرای تولیــد فضائــی قابــل تحمــل تــر و
و عبــور از رژیــم تروریســتی در ذهــن و تــاش آنهــا نیســت .نــوع

***

دوم امــا کــه از ســوی مبارزیــن و خانــواده هــای زندانیــان سیاســی

در تابســتان  ۶۷و پــس از اتمــام جنــگ و نوشــیدن جــام زهــر توســط

دادخواهــی و بیــن المللــی بــرای افشــاء ایــن جنایــات و بویــژه

ایــران و بــه منظــور بیمــه کــردن رژیــم اســامی طــی حکمی ،دســتور

هــای اجتماعــی بــه منظــور بزیرکشــیدن حا کمیت تروریســتی اســت.

حکــم خــود آورد کــه ٌ … کســانی کــه در زندانهــای سراســر کشــور بــر

ســکوی پــرش هرکــدام ســخت مقابــل هــم .یکــی هنــوز از فروپاشــی

خمینــی ،وی بــه منظــور انتقــام گیــری از زندانیــان سیاســی و مــردم

قتــل اســیران زندانــی در زندانهــای کشــور را صــادر نمــود .وی در
ســر موضــوع نفــاق خــود پافشــاری مــی کننــد محــارب و محکــوم بــه

ـند .و ادامــه میدهــد کــه و رحــم بــر محاربیــن ســاده
اعــدام مــی باشـ ٌُ
اندیشــی اســت و قاطعیــت اســام در برابــر دشــمنان خــدا از اصــول

و بازمانــدگان اعــدام شــدگان مطــرح اســت دائــر بــر حضــور جنبــش

اسیرکشــی تابســتان ۶۷و پیونــد ایــن حرکــت مــداوم بــا ســایر جنبــش
هــر دو نــگاه در ســطح داخلــی و بیــن المللــی فعــال هســتند و

نظــام ســرمایه اســامی وحشــت دارد در حالیکــه دیگــری در پــی

یــک انقــاب اجتماعــی و یــا حداقــل زمینــه ســازی بــرای موجبــات

آن اســت .یکــی وعــده محا کمــه کمیتــه کشــتار امثــال رئیســی را در

فــردای نیامــده میدهــد و در حالیکــه مبارزیــن در جســتجو و پیگــرد

دائــم امثــال او!

و یــا نماینــگان بــورژوازی مــال باختــه (پیشــین) شــعارها و مســیر
حرکــت تظاهــرات را مــال خــود کننــد .اجــازه ندهیــم همیــن هــا
از جنبــش دادخواهــی مــا بــه نفــع ایــن و آن ســوء اســتفاده کــرده و

***

مســئله ســرنگونی نظــام تروریســتی را از اهــداف و لیســت مطالبــات

نامــه و حکــم خمینــی بــرای اعــدام دســتجمعی زندانیــان سیاســی

زحمتکشــانش را وقتــی گرامــی میداریــم کــه تــاش در جهــت افشــاء

رژیــم سیاســی و پیــش از آن افشــاء و ســند یــک ایدئولــوژی اســت

قــرار دهیــم ،مناســباتی کــه دیکتاتــور و جــاد پــرور اســت و در

در تابســتان  ۶۷قبــل از هــر چیــز ورشکســتگی همــه جانبــه یــک

حــذف کننــد .مــا یــاد عزیــزان و رفقــای نازنیــن و فرزنــدان ایــران و
مناســبات و ســلطه ســرمایه و نوکرانــش و گــذر از آن را هــدف خــود

کــه در قالــب یــک دیــن دولتــی عرضــه شــده اســت .بربریــت محــض

همبســتگی جنبــش هــای موجــود خطــر غافلگیــر نشــدن مجــدد در

صــدر اســام میرســد .کــه ایــن بربریــت وســیله ای مناســب بــرای

تروریســتی را بــی شــک میتــوان و بایــد در اقدامــی سراســری علیــه

کــه بــه تاریــخ اســام و برخــورد آنهــا بــه مخالفیــن و مدعیــان در

فــردای ســرنگونی جمهــوری اســامی را تقلیــل دهیــم .کــه نظــام

ســرکوب مــوج آزادی خواهــی مــردم ایــران در ســال  ۵۷خورشــیدی

کلیــت آن و ابتــدا بــا اتحــاد نیروهــای انقالبــی و شکســت ماشــین

پیرامونــی .کــه دیکتاتــوری پهلــوی دوم امــکان ادامــه نداشــت و

عــوض کردنــی و از روی ســر مــردم ،شکســتی دیگــر بــرای آزادی

بــود و امــکان ادامــه مناســبات ســرمایه داری پوســیده و ورشکســته
در غیــاب آن سیســتم ســرکوب ،امپریالیســت هــای چهارگانــه کوچــه

بــاز نمودنــد تــا اســام سیاســی بــا مدیدیــت و توحــش ذاتــی خــود

ســرکوب آن برنداخــت .کــه پایــان رژیــم در صــورت هــر گونــه دســت

و رفــاه و تــاش نســلی دیگــر از ایرانیــان خواهــد بــود .لحظــات
حساســی اســت کــه رژیــم در سراشــیب ســقوط اســت و تــاش مــی

جانشــین ماشــین قبلــی شــود و مناســبات اقتصــادی موجــود امــکان

کننــد کــه بــا عقــب نشــینی مقابــل امریــکا ،فرصــت نفــس کشــیدن

شــیرین آمــد و پرچــم دار اجرائــی طــرح خاورمیانــه بــزرگ (ســلطه

اجــازه ندهیــم تــا فرزنــدان ایرانیــان و رفقــای خــود مــا و هــزاران

ادامــه پیــدا کنــد .ایــن طــرح بــه مــذاق اردوی خمینــی و اصحــاب

مجــدد بیابنــد و ایــن امــر حتــی مــورد قبــول اربــاب ســرمایه اســت!

اســام سیاســی از لیبــی تــا پا کســتان شــدند) .کــه جمهــوری اســامی

مبــارز جــوان بــا تردســتی و خلــق بحرانــی دگرگونــه راه نجــات

ایــن طــرح بــه اســامیون سیاســی کــه قــرن هــا دورخیــز کســب قدرت

خواهــی و خانــواده زندانیــان و جــان فشــانان میاینــد و تــاش در

زدن نیروهــای چــپ و دموکــرات و حفــظ مناســبات ســرمایه داری

 ۶۷یــکان یــکان و بــر اثــر بیمــاری و … جــان میبازنــد بــدون اینکــه

معلــم اول داعــش هــا و متحــد و معلــم القاعــده هــا و شــرکاء شــد.

کــرده بودنــد و بــه منظــور ادامــه وضــع موجــود و ادامــه ســرکوب و

پیرامونــی ،امــکان تشــکیل حکومــت داد.

بیابنــد در ایــن پیونــد اســت کــه مبارزیــن بــه یــاری جنبــش عدالــت
پیوســتگی آن بــا ســایر حــرکات جامعــه دارنــد .بازمانــدگان کشــتار

محا کمــه و مجــازات قاتلیــن را شــاهد باشــند .جــا دارد تا یــاد تمامی

عزیــزان از جملــه قهرمــان ملــی مــا مســعود (طاغنــی زاده ) ،جــواد

***

(نجفــی) ،بهنــام و … ســایرین را گرامــی داریــم و دســت یــاری و

بــی تردیــد نقطــه توانائــی و قــدرت مــا در هشــیاری و نیــروی

رژیــم تروریســتی تــازه آغــاز کار خواهــد بــود و صــد چنــدان راهــی

ســازماندهی ماســت .جنبــش داخواهــی بایــد در مســیر همبســتگی
بــا جنبــش هــای مطــرح و تــاش بــی وقفــه مــا ،و منســجم تــر و بــه

لحــاظ تبلیغــی و افشــاء گــری فعــال تــر شــود .ا گرچــه کار تبلیغــی

و توضیحــی در خــارج از مرزهــای کشــور و طــی ســالیان دســت
آوردهــای مهمــی داشــته امــا کــه ،میتــوان بــرای روشــن گــری در

داخــل کشــور نیــز مکانیســم هــای جدا گانــه یافــت .برخــی تــاش
میکننــد تــا همیــن جنبــش دادخواهــی خانــواده هــای جــان
باختــگان را در چهارچــوب اصــاح بربریــت حاضــر محــدود کننــد

و مســئولیت مــا یکــی هــم افشــاء ایــن رونــد خطرنــا ک اســت.
حــال کــه عصیــان عمومــی علیــه گرانــی و ســرکوب ،بیــکاری و فقــر

همگانــی علنــی شــده ،جــای دارد تــا اجــازه ندهیــم عوامــل رژیــم

همــکاری ســوی نیروهــای دیگــر و انقالبــی دراز کنیــم که ســرنگونی
مشــگل تــر از زدن نظــام بربریــت کنونــی.
***

