
 
 

 :اطالعيه کميته مرکزی درباره  
  
برگزاری کنگره پانزدهم سازمان کارگران   

  )راه کارگر (انقالبی ايران 
  

با شرکت اعضا  و  1389کنگره ساالنه سازمان در مرداد ماه  
 .  ميهمانان برگزار شد

در آغاز کنگره به ياد جان باختگان راه آزادی و سوسياليسم و 
ان ، شرکت کنندگان به پا خواستند جنبش رهايی بخش مردم اير

  . و به دنبال يک دقيقه سکوت و  کف زدن ادای احترام کردند
سپس با انتخاب هيئت گرداننده و منشی ها کار کنگره  پانزدهم  

  . شروع شد
طبق دستور کار کنگره ، در ابتدا گزارش کميته مرکزی و 

در نهادهای مرتبط با آن و همچنين گزارش کميسيون نظارت  
دستور نقد و بررسی  قرار گرفت و با اصالحاتی به تصويب 

کنگره  در بررسی اين گزارشات همچنين از  کميته . رسيد
مرکزی آينده خواست که فعاالنه تر راه کارهای تالش در مسير 

  . اتحاد هواداران سوسياليسم را دنبال کند
ماهه جنبش ضد استبدادی مردم ايران و  15ارزيابی از سير 

شم اندازها و وظايف نيروهای طرفدار آزادی و سوسياليسم چ
در اين باره دو . بخش اعظم کار کنگره را به خود اختصاص داد

سند درباره اوضاع سياسی  به کنگره ارايه شده بود که در 
سايت سازمان نيز قبل از برگزاری کنگره انتشار علنی يافته 

ن و طرح نظرات بحث فعال شرکت کنندگا  در کنگره پس از.بود
، کميسيونی منتخب از طرفداران هر سند و نيز ديگر گرايشات  
تشکيل شد تا با بررسی هر دو سند ونيز در نظر گرفتن  نظرات 
انتقادی و  يا اصالحی که در مباحثات شرکت کنندگان کنگره 
مطرح شده بود سند سياسی  را  تنظيم و برای بحث نهايی و 

کميسيون سياسی منتخب ، در  .دتصويب به کنگره ارايه کن
نشست خود  به اين نتيجه رسيد که دو سند را نميتوان درهم 
ادغام کرد و با اتفاق نظر اين  روش را برگزيد که بر پايه 

کميسيون اين .اشتراکات ، قطعنامه سياسی جديدی را تنظيم کند
طرح را با موفقيت پيش برد و پيش نويس  قطعنامه سياسی را 

کنگره با استقبال از روش کار . کنگره ارايه داد تهيه و به
کميسيون  پس از بحث و ارايه اصالحات اين سند را تصويب 
کرد که اکنون  همزمان با اطالعيه برگزاری کنگره  در اختيار 

  . عالقمندان قرار ميگيرد
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  :اعالميه کميته مرکزی درباره  
 
سالگرد قتل عام  

زندانيان سياسی در 
  67تابستان 

  
چه زشت و نفرت انگيز 
است قرنی که در آن 
هنوز چوبه دار خواب 
از چشمان مادری 

  .نگران می ربايد
  "فرزاد کمانگر "      

  4 در صفحه                                           
   -------- --------------------------------------------  

 !يدارمشعل به دستان ب           
درحال  67 ياسیس يانکشتارزندان سالگردفاجعه

 يگرد یوهوا
 تقی روزبه                                                 

 :يگر؟د یوهوا چرادرحال
. سپردن آن یراموشتبه کاران حاکم دربه ف یناکام يلقبل ازهمه بدل-ا

 يتبشر يهعل يتمصروف آن بودکه ارتکاب به جنا يمتالش رژ یتمام
باگذشت زمان  ياتصورابلهانه که گو ينباا.را مشمول مرورزمان کند

وفرسوده  کردن مبارزات   يزولهنسل ها و ا ينگسست ب يجادوا
مانده وپاک کردن  یباق ینشانه ها يجیبازماندگان فاجعه ،با محوتدر

 یتوان آن را بفراموش یو جهان م يرانمردم ا يخیزحافظه تارآن ا
  :شود یم يرخالصهکورخوانده بود دردوعامل ز يمچه که رژ آن. سپرد
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  دادمر 28 یکودتا                 
 که آموخته نشد  یکه اندوخته نشد ، درس یا تجربه

 
  آرش کمانگر                           
  

مرداد سالروز کودتای خونينی است که منجر به سرنگونی دولت  28
سال پيش در چنين روزهايی با همکاری  هفت پنجاه و . مصدق شد

پايتخت  مشترک آمريکا ، انگليس  و دربار پهلوی، ارتش خيابانهای
و ديگر شهرهای بزرگ ايران را به اشغال خود در آورد و با بسيج 
دستجات اوباش و جيره خوار به رهبری افرادی نظير شعبان بی ُمخ، 
موجی از دستگيری مبارزان و فعاالن سياسی را که اساسًا به دو 
نيروی عمده آن دوران يعنی جبهه ملی و حزب توده تعلق داشتند، 

بدنبال اين کودتای ارتجاعی و امپرياليستی ،هزاران تن . براه انداخت
از شريفترين انسانهای اين کشور بزير شکنجه کشيده شده و شماری 
از آنها تير باران شدند که از ميان آنها ميتوان از دکتر فاطمی و 

تا، با شکل دجناياتی که پنج سال پس از اين کو. خسرو روزبه ياد کرد
گسترش بيشتری پيدا کرد و خفقان  1337گيری ساواک در سال 

  .جهنمی را متجاوز از دو دهه بر کشورمان حاکم نمود
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قطعنامه سياسی مصوبه کنگره  
پانزدهم سازمان کارگران انقالبی 

  )راه کارگر(ايران 
 

 و ی اوضاع سياسی در باره
  وظايف ما

    2در صفحه                                   

  www.rahekaregar.com       تک برگی 
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  ادامه از صفحه يک 
  

             
  ...برگزاری کنگره پانزدهم            
  
  

ين سالگرد قتل عام زندانيان کنگره به مناسبت بيست و دوم
سياسی در زندانها ی جمهوری اسالمی و  در همراهی با 

به  مقاومت زندانيان سياسی و مبارزات مادران و خانواده ها ،
کميته مرکزی توصيه کرد که پيامی به اين مناسبت تهيه کند و 

و    67در برپايی سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 
رزه عليه اعدام و شکنجه وبرای آزادی کليه گسترش مبا

  . زندانيان سياسی ،  فعاالنه مشارکت کند
با توجه به اينکه تداوم اصالحات تشکيالتی  در برنامه کميته 

قرار داشت و طی يک سال گذشته به  14مرکزی منتخب کنگره 
دليل تمرکز روی مسايل جنبش در اين باره ادامه بحث ها و 

شده بود ،کنگره کميته مرکزی جديد را موظف اصالحات انجام ن
  . کرد که اين کار را به پايان  رساند

در پايان کار کنگره که انتخاب کميته مرکزی و کميسيون 
مرکزی  نظارت در دستور قرار داشت ،به دليل برخی مالحظات 
تشکيالتی و از جمله ناتمام ماندن اصالحات تشکيالتی ،کنگره 

مرکزی و کميسيون مرکزی نظارت   تصميم گرفت که کميته
  . را حداکثر تا کنگره بعدی  ابقا کند  14منتخب کنگره 

سازمان در فضايی رفيقانه و سرشار از اميد به  15کنگره 
پيشروی جنبش مردم ايران در مسير آزادی و برابری و 

  . سوسياليسم  ، با سرود انترناسيونال به کار خود پايان داد
 
   )راه کارگر ( ازمان کارگران انقالبی ايران کميته مرکزی س   
  

  1389مرداد                                    
  

   ----------------------------------------------------  
  

  قطعنامه سياسی مصوبه کنگره  پانزدهم سازمان     
 

  ی اوضاع سياسی و وظايف ما در باره  
  
ايران که در پی کودتای انتخاباتی جناح  بخش مردم جنبش رهايی) ١

ها، پرخروش و  - هارتر حاکميت با مارش ميليونی مردم در خيابان
توفنده سر برآورد، ارکان نظام جمهوری اسالمی را به لرزه درآورده 
است، و انبوه مردم را در ابعاد گسترده وارد نبردی سرنوشت ساز 

  .م فزاينده کرده استعليه استبداد سياسی و فالکت اقتصادی هرد
 

سال سرکوب بی امان و  ٣٠اين جنبش غرورانگيز ريشه در         
ها و  ترين حقوق انسانی مردم و تعميق گسل وحشيانه ی ابتدايی

شکاف های طبقاتی، جنسيتی، ملی و فرهنگی در حکومت اسالمی 
ها انسان معترض عليه کودتای  آميز ميليوناعتراض مسالمت . دارد
خاباتی رژيم، هنگام که با سد سرکوب بی مهار حاکمان رودررو شد انت

به " رأی من کو"و از شعار. به سرعت به يک جنبش بزرگ فراروييد
مرگ بر "، "ایمرگ بر خامنه"، "مرگ برديکتاتور"شعارهای 

گذر کرد و آشکارتر از پيش کانون اصلی قدرت در " اصل واليت فقيه
ين جنبش با گذر از مراحل چندی، در ا. رژيم اسالمی را هدف گرفت

در مقابل بسيج و يورش سهمگين نيروی سرکوب  ٨٨بهمن  ٢٢
گر شود رژيم، هر چند نتوانست چون گذشته در عرصه خيابان جلوه 

 و ُمهر خود را بر مراسم آن روز بکوبد؛ اما زان پس، در قالب حرکت

رده رژيم های موضعی به حيات خود ادامه داده، به رغم سرکوب گست
  .خاموش نشده است

های گوناگون  جنبش مردمی با به کارگيری شکل ها و شيوه        
ی مشارکت فعال توده ها، امکان مداخله ی  مبارزاتی، بر زمينه

مستقيم آنان را در تعيين سرنوشت خود فراهم آورد؛ و در اين مسير، 
-ه نمی يابی سود جسته است ک به درستی از اشکال متنوع سازمان

  .ها را ناديده گرفت توان و نبايد آن
 
های  جنبش های اجتماعی در متن اين مبارزه عمومی درخواست) ٢

-خود را به انحای مختلف اعالم و در حد معينی در اين گستره  نقش
  .اند آفرينی کرده

حرکت مستقل کارگران در اول ماه مه و ارائه منشور مطالباتی         
هايی از فعاالن کارگری که در آن درخواست های از جانب گروه 

جاری هم راه با مطالبات کالن سياسی و طبقاتی مطرح شده بود؛ 
اعتصاب غذای معلمان به مناسبت روز معلم؛ اعالم حمايت متقابل 

ديگر، اعتصاب عمومی در  دانشجويان و کارگران از مبارزات يک
شيرين علم هولی، علی کردستان در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر، 

حيدريان، فرهاد وکيلی و مهدی اسالميان؛ اعتراض مردم آذربايجان 
های  به نابودی محيط زيسِت درياچه اروميه؛ مبارزات خانواده

 در دوره اخير نمونه... زندانيان سياسی و گسترش مقاومت زندانيان
های مختلف مردم و جنبش های  ی مبارزه پاره های برجسته

  .اند اعی در يک سال گذشته بودهاجتم
سال گذشته در مصاف با رژيم  وانگهی، جنبش مردم در يک        

اسالمی، اساسا از تاکتيک تظاهرات بزرگ خيابانی استفاده کرده 
اين تظاهرات در مراحل آغازين و تکوين جنبش، نقش مؤثری . است

نفس و در افشای رژيم و سلب مشروعيت از آن، تقويت اعتماد به 
با اين همه، رژيم اسالمی با تمرکز و . خودباوری مردم ايفا کرده است

بسيج نيروی سرکوب خود عليه مبارزات گسترده خيابانی توانسته 
است در شرايط کنونی کارآيی اين شکل از مبارزه را  تا حد قابل 

  .مالحظه ای محدود کند
لباتی با در چنين شرايطی به ميدان آمدن جنبش های مطا        

های متنوع مبارزاتی، خواست های مستقل خود و به کارگيری شيوه
بخش کنونی  گشايی است که جنبش رهايی آن اقدام تعيين کننده و راه

تر کردن  در وضعيت کنونی، ما در مرحله ی تنگ. به آن نياز دارد
حلقه ی محاصره بر ِگرد رژيم اسالمی، تعميق مبارزات سياسی جاری 

يدان آمدن جنبش های مطالباتی به ويژه جنبش کارگری، زنان، و به م
... مليت های تحت ستم عليه بی حقوقی و تبعيض، جنبش دانشجويی

ترين  بی ترديد گسترش پايه اجتماعی جنبش جاری مبرم. قرار داريم
  .مسأله ی لحظه حاضر است

در جنبش عمومی جاری سه گفتمان اصالح طلبی، ليبرالی و ) ٣
توان در نگاهی گذرا موقعيت هر  يستی وجود دارند، که میسوسيال

 .يک را ترسيم کرد
 

طلب که تا مقطع راه پيمايی عاشورا با بخشی  رهبران اصالح        
کردند، از شعارهای  های مردم هم راهی می از خواست

ساختارشکنانه جنبش خودجوش مردم دچار هراس شدند و با صدور 
کردند مبارزه مردم را به باتالق حرکت در چارچوب هايی تالش  بيانيه

" اجرای بی تنازل قانون اساسی. "قانون اساسی سوق دهند
در شرايط تداوم حاکميت نظام کنونی جوهر پالتفرم " اتنخابات آزاد"و

بايست در همان حال که دستگاه واليت  ما می. دهدآنان را تشکيل می 
طلبان و دهيم، پالتفرم اصالحرا آماج اصلی حمله ی خود قرار می

  .کارهای قانونی را بی هيچ تزلزلی افشا کنيم اتکای آنان بر راه
طلبان هراسان از مبارزات مردم  چون اصالح ها نيز همليبرال        

با تأکيد بر ضرورت رهبرتراشی برای جنبش، از رهبری موسوی و 
ه و از شعار حمايت کرد - مشروط به بازی گرفتن آن ها -کروبی 

اصالح " انتخابات آزاد"شعار. کنندفعاالنه دفاع می" انتخابات آزاد"
طلبان و ليبرال ها در شرايط حضور يک جنبش فعال ساختارشکن، 
معنای ديگری جز برگرداندن امواِج  خروشان مبارزه مردم به پشت 

بايست در عين  از اين رو، ما می. سد شکسته نظام واليت فقيه ندارد
چالش گرفتن گفتمان ليبرالی، که معطوف به بازسازی نظام  به

ی گام به گام آنان  داری در ايران است، استراتژی مبارزه سرمايه



 
 

عليه رژيم اسالمی، يا به عبارت ديگر سايش تدريجی نظام حاکم، و 
  .  کارهای ناشی از آن را افشا کنيم راه

رغم داری علی سرمايه دراين ميان گفتمان سوسياليستی و ضد         
های اجتماعی طبقاتی وسيع در جامعه ی ما و بی اعتبار شدن  زمينه

داری جهانی هنوز از موقعيت مناسبی نسبت به دو گفتمان سرمايه 
و اين در شرايطی است که نظام جهانی . ديگر برخوردار نيست

ه اقتصادی روياروست ک ترين بحران ترين و ژرف سرمايه با گسترده
بحرانی که همه . سابقه بوده استقرن گذشته تاکنون بی  ٣٠از دهه 

ارکان نظام مسلط را در نورديده، با  تسری آن به بخش های توليد، 
خدمات و محيط زيست، اکنون به يک بحران عمومی و سيستمی 

داری را بيش از هر هنگام  اعتباری مناسبات سرمايهفراروييده، و بی
اين بحران عظيم و تداوم آن، شرايط مساعدی را  .نمايان کرده است

برای برآمد يک گفتمان سوسياليستی استوار بر دموکراسی مشارکتی، 
  .محيطی و فمينيستی فراهم آورده است انديشه زيست

 
. گاه چنين متزلزل نبوده است وضعيت حکومت اسالمی هيچ) ۴

ر کانون ای را د های بی سابقه جنبش رهايی يک سال اخير، شکاف
ی الزم و متناسب برای اصلی قدرت حاکم به وجود آورده که اراده 

. کنترل بحران را زائل و دست يابی به آن را نيز نامحتمل کرده است
در چنين شرايطی، حاکمان بيش از پيش اميد خود را برای مهار و 

وانگهی، در متن بحران . اند آرام کردن مبارزات مردم از دست داده
مند  طرح هدف"المللی، اجرای جاری و افزايش فشارهای بينسياسی 

ها در بازار بی مهار و افزايش با آزاد سازی قيمت" ها کردن يارانه
تواند زمينه ی بارورکردن مبارزات مردم را  آور تورم، می سرسام

  .حتا به شکل انفجاری فراهم کند
ی عامل ای حکومت اسالم برنامه اتمی و سياست های منطقه) ۵

در شرايطی که جنبش مردم ايران به . تشديد تشنج در خاورميانه است
کارهای الزم  های شديد، درحال تجديد قوا و يافتن راه دنبال سرکوب

است، آمريکا و متحدانش سياست تشديد تحريم  برای تداوم مبارزه
گرچه آن ها ادعای هوش مندانه . اند های ايران را به اجرا گذاشته

ها را دارند و در ظاهر رژيم و سپاه پاسداران را  ن سياست تحريمبود
تر و خشک را با  ها اند، اما واقعيت آن است که اين اقدامهدف گرفته

ادعايی آنان را " حقوق بشر"سوزاند و هر جا الزم باشد  هم می
زنی با جمهوری اسالمی قرار  قربانی می کند و اساسا در خدمت چانه

سازی برای حمله نظامی، سبب  ها و زمينه ش تحريمگستر. دارند
های استراتژيک قدرت های  ميليتاريزه کردن منطقه و در جهت هدف

چنان بايد درعين مخالفِت قاطع با هر اقدام  ما هم. امپرياليستی است
های اقتصادی عليه ايران، که زندگی  بار نظامی و اعمال تحريم فاجعه

کند، خواهان برچيدن برنامه طاقت فرساتر میها انسان را ميليون 
  .ای حکومت اسالمی باشيمهسته

 
برای سازمان ما که خود را جزيی از جنبش بزرگ و متنوع ) ۶

داند و برای خودرهانی و ساختن دنيای ديگر  نيروی کار و زحمت می
کند، و در شرايطی که گفتمان  از همين امروز مبارزه می

عمومی از موقعيت درخوری برخوردار سوسياليستی در جنبش 
گيری  نيست، اهميت مبارزه برای تقويت گفتمان سوسياليستی و شکل

  :روازاين. شودبلوک طبقاتی معطوف به سوسياليسم روزافزون می
برد اين مبارزه، هم کاری و هم راهی همه ی  برای پيش -الف

يسم از داری و مدافعان مبارزه برای سوسيالمبارزان ضد سرمايه
همين امروز، يک ضرورت حياتی و غيرقابل چشم پوشی است و ما 

  .بيش از هر زمان ديگر برآن پای می فشريم
در مسير اين مبارزه، و برای سرنگون کردن حکومت اسالمی و  -ب

خواه  دفاع از حقوق و آزادی های مردم، با همه ی نيروهای آزادی
          .شويمگام می  راه و همهم 

        
    ٢٠١٠ژوئيه ٣١        

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 = پيوندها   =      
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

  روابط عمومی 
public@rahekaregar.com 

 
 برابری تلويزيون  -راديو

www.radiobarabari.com  
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.com 

  
  ايميل تلويزيون برابری 

info@tvbarabari.com 
  

  نسی عليه ستم ج
http://rahekaregar.com/feminism 

 
 راه کارگر خبری

http://rahekaregar.com/news  
 

       66851310 – 40 – 49 تلفن
  

 )انگليسی ( ايران بولتن 
       www.iran-bulletin.org 

  
  )تئوريک ( نشر بيدار 

       www.nashrebidar.com   
  
  مجله آوای زن  
  www.tvs.se/womensvoice  
  

  )سوئد (  راديو همبستگی 
http://biphome.spray.se/radiohambastegi   

  --- ------------------------------- 
 مواضع عمومی سازمان ما در :توجه 
ها، مصوبات واسناد با امضای  بيانيه

  .نهادهای سازمان طرح ميشوند
مقاالت با امضای فردی و يا مطالب  

لزوما مواضع  مصاحبه هامطروحه در 
 . دسازمان ما نيستن



 
 

  :درباره  سازمان  اعالميه کميته مرکزی   
 

  67سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 
  

چه زشت و نفرت انگيز است قرنی که در آن هنوز چوبه 
  .ربايد دار خواب از چشمان مادری نگران می

  "فرزاد کمانگر "                                                
  

بيست و دوسال از فرمان جنايتکارانه خمينی جالد برای کشتار 
هزاران زندانی سياسی در زندانهای رژيم اسالمی  ميگذرد ؛ که 
باز موجی از نگرانی و التهاب در مورد سالمت و جان زندانيان 

اعدام و به دارکشيدن . مردم را فرا گرفته استسياسی ،اذهان 
زندانيان سياسی نظير شيرين علم هولی ،فرزاد کمانگر،فرهاد 
وکيلی ،مهدی اسالميان ، علی حيدريان ؛شکنجه و تجاوز در 

؛  افزايش ... کهريزک های حکومتی و رجايی شهر و اوين
فشار به زندانيان سياسی و قطع و وصل مالقات ها  و اعتصاب 
غذای هفته های اخير گروهی از زندانيان سياسی در اعتراض 
به رفتارهای وحشيانه با زندانيان و اکنون  اعدام ناگهانی بيش 

نفر در يک اعدام دسته جمعی در  مشهد و اعالم اين  70از 
در زندان " خبر دهشتناک  از قول يک فعال حقوق بشر که 

به اعدام وجود متهم محکوم  2100وکيل آباد مشهد بيشتر از 
نفره به  70تا  30دارند و اعدام های دسته جمعی در دسته های 

زندان وکيل آباد مشهد انجام  6و  1صورت پنهانی و در بند 
و اينکه گويا اين اعدام ها با دستور و بخشنامه ." ميگيرد

محسنی اژه ای دادستان کل کشور اجرا ميشود ، بار ديگر نشان  
را عليه  60سياست وحشيانه دهه  ميدهد که رژيم اسالمی

زندانيان سياسی و عالوه بر آن عليه  زندانيان غير سياسی  به 
اشکال گسترده به کار گرفته و طرح های شيطانی جنايتکارانه 

  . ای  در دست اجرا دارد
سال پيش درفضای سياسی شکست حکومت اسالمی در  22

های  جنگ با عراق ودر هراس از گر گرفتن احتمالی جنبش
اعتراضی،  فرمان قتل عام زندانيان سياسی توسط  بنيان گزار 

اکنون سر بلند کردن يک جنبش . جمهوری اسالمی  صادر شد
پرشکوه انقالبی که با چند مارش بزرگ  خيابانی شروع شد و 
در برابر شدت سرکوب به اشکال ديگر در زير پوست جنبش 

شابه ای های متنوع مردمی جاری است ، فضا ی سياسی م
بوجود آورده و غريزه فاشيستی پاسداران نظام  واليت فقيه را  

  . متوجه نقشه های جنايتکارانه جديد کرده است
اگر آنزمان جالدان واليت فقيه  توانستند تا اجرای قتل عام   

ماهه از بی  2زندانيان سياسی در يک زمان بندی حدودا  
طرح فاشيستی خود را خبری خانواده ها و مردم استفاده کنند و 

امروز به برکت . امروز اوضاع ورق خورده است. اجرا کنند
مبارزه بی وقفه بازماندگان و خانواده های جان باختگان و 
خاطرات جان به دربردگان از آن حادثه شوم و افشا گری های 
گسترده آزادی خواهان در داخل و خارج کشور ؛ خاطرات آيت 

جفری " صفحه ای قاضی  145اهللا منتظری و گزارش 
اسناد و مدارک گسترده ای در باره چگونگی "  رابرتسون 

برنامه ريزی و اجرای اين قتل عام کم نظير  و  آمرين آن در 
انتشار اين گزارشات و ثبت اسناد و مدارک . دسترس قرار دارد

موجود درمورد جنايات رژيم اسالمی از بدو به قدرت رسيدنش 
سرا  و کردستان تا اعدامها و جنايات سال ، از حمله به ترکمن 

و پرونده قتلهای  67و سپس قتل عام سال  63تا  60های 
زنجيره ای و باالخره جنايات رژيم در يک سال اخير در مقابله 
با جنبش انقالبی مردم، در شرايطی که مبارزات قهرمانانه مردم 

ش ما اذهان همه جهانيان را متوجه خود کرده است ، طبعا نق
بسزايی در جلب همدلی و همراهی افکار مترقی و بشر دوست 

  . با دادخواهی قربانيان جنايات رژيم اسالمی ايفا ميکند
در چنين شرايطی ،هدف فوری مبارزات خانواده های زندانيان 
سياسی و آزاديخواهان ايران در داخل و خارج کشور قبل از 

ن برای تکرار هرچيز مقابله با طرح های در دست اجرای جالدا
در اين . در اشکال تازه بايد باشد  67فاجعه قتل عام سال 

مبارزه مقابله عليه شکنجه و اعدام چه در مورد زندانيان 
اکسيونهای . سياسی و چه غير سياسی توامان بايد سامان يابد

گسترده عليه سنگسار سکينه آشتيانی نمونه برجسته ای از 
بارزه برای اين هدف فوری در طبعا  م. اين نوع مبارزات است 

عين حال  بستر  يک جنبش  گسترش يابنده برای برپايی  يک 
دادگاه بين الملی برای رسيدگی به جنايات رژيم اسالمی و فراهم 
کردن شرايط محاکمه آمرين و عاملين اين جنايات  را فراهم 

  . ميسازد
،  67امسال برگزاری يادمان قتل عام زندانيان سياسی در سال 

درعين حال که در فضای سياسی مساعد ناشی از جنبش 
انقالبی يک ساله اخير امکان پخش افشاگريدر اين باره  در 
ابعاد گسترده در ميان مردم را فراهم کرده است ، در عين حال 
سکوت يا نوع فريبکارانه سخن گفتن اصالح طلبان حکومتی 

ار آزادی در باره آن لزوم تالش مشترک و فعال نيروهای طرفد
و برابری را برای مبارزه تا به آخر عليه شکنجه و اعدام و 
افشای ناپيگيری اصالح طلبان که شريک جرم اين جنايات 

نيروهای مبارز در راه آزادی و . بودند را نيز نشان ميدهد 
برابری بايد تالش کنند که بر پايه اشتراکات، هر چه بيشتر در 

  . نند اين مبارزه همگامی و هماهنگی ک
سازمان ما  ، همراه و هم صدا با  مادران  عزا دار و  خانواده 

ساله حکومت اسالمی ، بخصوص  32های قربانيان جنايات 
و همراه با جنبش های گسترده مردم  67جان باختگان سال 

آزاديخواه ايران و همه نيروهای مترقی مدافع حقوق بشر و 
م ايران در اين مخالف شکنجه و اعدام و حامی مبارزه مرد

مسير مبارزه ميکند  و آن را حلقه مهمی از زنجيره مبارزات 
متنوع مردم برای سرنگونی حکومت اسالمی و مبارزه برای  

  . آزادی و برابری  ميداند
   

       
  !سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی    

جاودان با ياد و خاطره جان باختگان راه آزادی و 
  !سوسياليسم 

  
  )راه کارگر( رکزی سازمان کارگران انقالبی ايران کميته م
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ... يدارمشعل به دستان ب      
  

 :دوره اول
گرفتن مقاومت وپایداری بازماندگان فاجعه   نخست، دستکم

خود کوشيدند، با که باهمه توان  ووجدان های بيدارنسلی 
ها وبزرگداشت های عزیران   ودادخواهی  تداوم اعتراض ها

خود وجان باختگان راه آزادی و برابری ومقابله با تالش های 
محو گورهای دسته جمعی ودفن  حکومت اسالمی برای 

  شدگان گمنام،نقل سينه به سينه فجایع،عليرغم همه
تهدیدها وفشارهای دستگاه های امنيتی ، 

هم چنين بخش قابل تحسينی .وغبارفراموشی را بروبندگرد
ازاین تالش ها حاصل نگارش وبازنمائی جنایت های صورت 

. زندانيان ازبند و ازمرگ جسته بود گرفته درخاطرات مکتوب 
وباألخره باید به تالش های افشاگرانه وبرگزاری آکسيونها 
واقدامات تشکل های گوناگون ونيروهای رادیکال ومترقی 

روشن نگهداشتن    وهمه تک تک دردمندانی اشاره کرد که
این دودهه ودربدترین شرایط ازجمله   این اخگرسوزان درطی

  . مدیون مبارزه خستگی ناپذیرآن ها است
آن چه که به بازتاب این جنایت درميان حکومتيان بازمی 
گردد،دراین دوره تنها منتظری بودکه زیرفشارخانواده ها و پاره 

ق و ویژگی های شخصی،یک تنه به مخالفت ای عالئ
وافشاءآن پرداخت واطالعات خویش را به مثابه گواه وسندی 
مهم درپرونده این جنایت به ثبت رساند والبته تاوان این 

بقيه دولتمردان وقدرتمداران رده های . نافرمانی خود را نيزداد
با    و چه غيرمستقيم  بامشارکتشان  باال چه بطورمستقيم

تشان درارتکاب این جنایت عليه بشریت در آواخرقرن سکو
  . بيستم مشارکت داشتند

  :دوره دوم
اشتباه محاسبه جنایتکاران حاکم فقط آن نبود که مقاومت 

بيداررا دست کم کرده  ومبارزه بازماندگان ومشعل بدستان 
بودند،بلکه هم چنين آن بودکه آنها براین گمان ابلهانه بودندکه 

گران هميشگی بوده و می توانند مردم را گویا خواب دی
غافل ازآن . همواره همراه و حامی تمکين پذیر خود به پندارند

که هرچه قدرت خود را بيشترتثبيت کنند بوی گندشان مشام 
ازین رو وقتی درسال گذشته .عمومی را بيشترخواهد آزرد

موجب فوران خشم مردم " انتخاباتی"دست بردن رژیم به آراء 
دیک جنبش توده ای گردید،یک باردیگرتنبيه مردم ونسل و برآم
واین بارنه فقط فعاالن واعضاء وهواداران سازمان های -جوان 
ازطریق دستگيری وزندان وشکنجه،ضرب و شتم  -رادیکال

وکشتارخيابانی ودفن پنهانی و شبانه، ازطریق بر پاکردن 
د ورو. دردستورقرارگرفت… کهریزک ها و تجاوزها واعدام و 

مادران وخانواده های جان   انبوه زندانيان وفعاالن وانبوه 
باختگان وزندانيان مبارز وجدید،درکنارحمایت های گسترده 
جهانی، زمينه سازپيوند بين نسل های گذشته وحال، و زخم 

  .های دیروزوامروز گردید
رویکردانقالبی وساختارشکنانه به نفی رژیم ونظام حاکم، یک 
شبه ازآسمان نازل نشد؛بلکه حاصل انباشت تجربه های 

وچنين بود که . بيش ازسه دهه عملکرد وجنایت رژیم بود
زمينه های پيوند جنایت های دهه اول وجنایت های دهه 

 باین ترتيب بود که.اخيروبویژه یک سال اخيربوجود آمد های 
بازگشائی پرونده جنایات رژیم دراذهان نسل های جدیدی که 

نباید . به وادی نبردبا رژیم پانهادند روزبروز بيشتر مطرح شد
   بيش ازآن که  فراموش کردکه در بازگشائی این پرونده

اشکال رسمی وحقوقی آن واجداهميت باشد،گشوده شدن 
 آن درنزدوجدان عمومی مردم ایران وجهان دارای اهميت

  .است
  60اصالح طلبان و جنایت های دهه 

بی شک با تعميق جنبش وفراروی آن به عرصه های 
ساختارشکن، بسترمناسبی برای گره خوردن عملکرد 

واین البته آزمون .گذشته وحال رژیم فراهم گشته است 
مدعيان واقعی آزادی  بزرگی است برای محک زدن 

آن ها .رعمومیودموکراسی وازجمله اصالح طلبان توسط افکا
  :بصورت گریزناپذیر دربرابردوسؤال بزرگ قرارگرفته اند

که ازقضا دربخش  - نخست به مثابه شرکاء قدرت درآن زمان
های اطالعاتی وامنيتی وسرکوب واجرائی نقش های مهمی 

چه موضعی و سهمی درانجام این جنایت داشته  -داشتند
ائی پرونده وثانيا امروزکه جنبش عمومی خواهان بازگش. اند؟

سؤال   این.جنایت رژیم است، چه رویکردی دربرابرآن دارند؟
تفننی وازباب افشاء صرف ویا آنگونه که ازسوی آن  ها البته 

ها ادعامی شود برای ایجاد تشتت درصفوف جنبش نيستند؛ 
ادعاهای  بلکه تبدیل به خطيرترین آزمون برای محک زدن به 

ه استبداد وبرای دموکراسی امروزین آن ها درمورد مبارزه علي
وچنين است که گذشته وحال به هم . واقعی بشمارمی روند

گشائی به   بدون پاسخ به آن قادربه راه" حال"پيوند خورده و 
دستگاه ایدئولوژیک  تمامی حيثيت . سوی آینده نيست

ومدینه ناکجاآباد ووعده و وعيدهای آنان با این سؤال گره 
که فرمان دهنده اصلی این  توسل به خمينی.خورده است

جنایت است وروحانيت همراه او که نقش مرکزی درایدئولوژی 
حفظ نظام دارد وکليه کارگزاران درجه یک سياسی او ازاولين 

منزلت کذائی "کسانی هستند که درافشاء این جنایت 
. دودشده وبه هوامی رود والبته دیگران بسياری هم  "اشان

سره ازناسره ودرهم شکننده صافی این سؤال، جداکننده 
پيرامون جنایتی است که لباس مصلحت " سکوت جنایت آميز"

شاید بتوان لحظه روبروشدن بااین فاجعه را . برتن کرده است
بازهم به عقب انداخت وامروزوفرداکرد،هم چنان لب فروبست 

جامعه درمسيرپيشروی به سوی . اما دیگرازآن گریزی نيست
يری ازتکرارآن ها، چاره ای دموکراسی راستين وجلوگ

جزبازگشائی و تصفيه حساب با این جنایات، وبا جنایتکاران 
بدیهی است تصفيه حساب باوجدان اجتماعی جهت .ندارد

ممانعت ازتکرار جنایت ها، به معنی ميدان دادن به خشم 
وانتقام واحيانا تکرارآن درشکل وشمایل دیگروتوسط کسان 

معنی خشکاندن بسترها و بلکه به . وفاعلين دیگرنيست
گسل های مولد خشونت وبيش ازهمه شکل گيری یک 
وجدان اجتماعی حساس ومراقب دربرابروقوع جنایت و تکوین 

  .بستری برای رشد آزاد وانسانی است
بيش ازهرچيزسکوت  تاکتيک اصالح طلبان ونمادهای آنان، 

وعبورازکنار این سؤال است وبصورت ضمنی القاء این 
ن نسل جدید که گویا درآن زمان نه خبری ونه تصوردرميا

وعجيب آن که دست . نقشی درتصميم گيری ها داشته اند
آویزسکوت ومحذوریت امروزشان نيزادعای سوء استفاده 

البته سنگرگرفتن !. حاکميت ازافشاء جنایت دیروزآن است
بيش ازآنکه کمک کننده باشد " دالیل"درپشت این گونه 

چه کسی اگرریگی به . يان استبازکننده مچ دست مدع
کفشش نباشد، می تواند ادعا کند مبارزه ضد استبدادی با 

و هيچ خدمتی به !.افشاء جنایت جنایتکاران تضعيف می شود
نظام هم درچنين بزنگاه تاریخی بهترازمقابله بابازگشائی 
پرونده این گونه جنایت ها ونجات دادن سرکردگان نظام 

البته دليل واقعی .ومی نخواهد بوداززیرضرب این پرسمان عم
: نيزروشن است این گونه ادعاها درامتناع ازافشاء این جنایت 

نه فقط بدليل روشدن نقش خودشان درآن، بلکه مهم ترازآن 
   درخدمت نجات کل استراتژی آنها درحفظ نظام وسوق دادن

مبارزه به چهارچوب قانون اساسی وپيشبردائتالف با روحانيت 
ی مثل اردبيلی ها وصانعی ها و خوئنيی ها و با کسان

سمت های کليدی قضائی و  که درآن زمان ...ورفسنجانی ها 
آن چه هم که به . را به عهده داشته اند  ...قاضی القضاتی و

اسناد استعفای موسوی درآن سال مربوط می شود، که 
البته با تشروتحکم خمينی بالفاصله پس گرفته شد، هيچ 

  .راض به این جنایت یافت نمی شودنکته ای دراعت
بدیهی است که پيش بردافشاء این جنایت تارسيدن به 
سرانجام خود، هم چون تاکنون، بردوش زخم دیدگان مستقيم 
این جنایت وبازماندگان وبيش ازهمه، مدافعان آزادی وبرابری 

با این تفاوت که اکنون زمينه های بهترومساعدتری . قراردارد
گسل های اعتراضی نسل پيشين ونسل  برای گره خوردن

امروزه ما شاهد مبارزات . های جدید بوجود آمده است
ازسوی زندانيان و خانواده های آن ها   پرشکوه وگسترده ای

مادران اعتراضی ومبارزه ای که برای آزادی زندانيان   ازجمله



 
 

مبارزه ضداعدام   جریان دارد وهم چنين دامنه وسيع
پيوند بيش ازپيش گسل  .جهانی هستيمبابرد ... وسنگسارو

با گسل های اعتراضی نسل  60های اعتراضی نسل دهه 
بی گمان می تواند یک جنبش عمق تروبالنده  های بعدی،

رژیم را به مثابه بخش  دربرابرخشونت وسرکوب  تردادخواهی 
به  مهم و جداناپذیرازجنبش اعتراض آزادی وبرابری وآزادی 

  . وجود آورد
می توان گفت که سوای اهميت هميشگی وسنتی ازاین رو

شهریورامسال بدالیل انضمامی   فاجعه قتل عام زندانيان، ده
بيشتری یافته است که برخاسته ازجنبش   اهميت بازهم

اعتراضی مردم دریکسا ل گذشته وفضای برآمده ازآن است، 
فرصت وبسترمناسبی را برای بزرگداشت هرچه گسترده  که 

و تبدیل آن به مبارزه ای عليه رژیم تبه کارفراهم تراین یادمان 
آورده است که به شرط درنظرگرفتن اصل حاکم برشکل گيری 
جنبش ها یعنی همگامی حول اشتراکات عليرغم اختالفات 
ودوری گزیدن از تک روی ها، می توان به این پتانسيل ها 

  :فعليت بخشيد
مای فوق دراین راستا ودرجهت  کاربردی دادن به اصل راهن

  :توجه به نکات زیرحائزاهميت است
باتوجه به آن که برگزاری پراکنده ومنفرد این روزدرخارج :هدف

کشورسنتی است کمابيش مرسوم وامسال هم 
اگربيشترنباشد کمترازسال های گذشته نخواهدبود؛ مساله 
مرکزی اقدام باید متوجه پيوند وگره زدن هرچه بيشتر این 

د با یکدیگرباشد تا بتواند با گامی موجو  گونه مراسم های
ملموس و   نسبت به سالهای به حضوری  کيفی و جدید 

متمایزبرای گفتمان نيروهای رادیکال وآزادیخواه درجهت 
  .بایگدیگر باشد  همگامی

الزمه این کاربرجسته کردن اشتراکات درميان پایگاه اجتماعی 
ی گسترده ولی پراکنده متعلق به این گفتمان حول برخ

برای   سایت مشترک  شعارها،همزمانی آکسيون ها،ایجاد
  تهيه بيانيه ویا متنی با  درج همه گونه فعاليت ها درآن،

امضای حتی االمکان گسترده وفراگير ،برگزاری مراسم مرکزی 
لوگوی  پالتاکی به مناسبت این روز،توافق حول پوسترویا 

این مشترکی برای درج درسایت های همراه و متعلق به 
طيف وتشویق سایت های اپوزیسيون مترقی وآزادیخواه 

به   ووبالگ ها وبرخی سایت های اجتماعی وخبررسانی 
برای پوششن  درج آن،تالش برای تبليغات رسانه ای کالن 

دادن به آن، تبليغ آکسيون ها به مثابله حلقات یک اقدام 
  .مشترک وهم آهنگ با یکدیگرواقداماتی ازاین قبيل است

ید فراموش کنيم که استفاده ازنشانه ها وسمبل های نبا
مشترک برای نشان دادن همبستگی و گره زدن آکسيون ها 

مهم آن است که هم چون . به یکدیگر دارای اهميت است
زنجير این آکسيون ها درپيوند با هم دیده   حلقات یک

باداشتن حلقات مشترک ،ولوحداقلی   بطوری که.شوند
هراقدام منفرد ومحلی به  -ممکن باشد ودرهراندازه ای که

مثابه بخشی ازیک حرکت سراسری و جمعی نمود ومعنا 
  .پيداکند

طبعا تشکل ها وکانون هائی که بطورسنتی حول این گونه 
مناسبت ها به فعاليت می پرداخته اند،می توانند به مثابه 

فراخوان دهندگان دارای نقش مناسبی  هسته مرکزی 
ایت هرچه بيشترجریانات و تشکل ها باشندکه ازطریق حم

وافراد واجد بيشترین امکان بسيج وبرانگيختن کمترین 
قرارنيست کسی زیرچترکسی دیگری . حساسيت باشند

  . برود اگربنابرهمسوئی وهمگامی حول اشتراکات باشد
شعارهای اصلی ومشترک خوشبختانه اکثرا روشن هستند 

ظيرآزادی زندانيان و ن  :وقاعدتا اجماع حول آن ها وجود دارد
،پی گيری جنایات رژیم ..توقف شکنجه ولغواعدام وقصاص و

مثابه جنایت عليه بشریت،ومحکوم کردن نقض حقوق   به
نهادهای   بشر ازسوی مجامع جهانی ،ارسال نمایندگان

یا شعارسرنگونی حکومت ... حقوق بشربرای بازدید اززندان، و
  . ...جمهوری اسالمی و آزادی وبرابری و

بزرگداشت هرچه گسترده  همه کوشش خود را برای
تر فاجعه ده شهربور،جنبش آزادی زندانيان، 
لغوشکنجه و اعدام وتقویت گفتمان صفوف آزادی 

  ! بکارگيرم وبرابری 

  ادامه از صفحه يک 
  

  .....  مرداد 28 یکودتا             
  

  
کودتا، با بدست  اکنون در سالروز این رویداد ننگين ، نواد گان همان

به سراغ مردم جویای رهایی و به " آزادی و دمکراسی" گرفتن بيرق 
تنگ آمده از حاکميت جمهوری اسالمی، آمده اند و از ایشان 

از کف داده اند، مجددًا  57ميخواهند که تاج و تختی را که در انقالب 
س آنان در این کارزار گسترده، روی یأ. باز گرانند" سرورانشان" به 

نسل جوان از وقایع تاریخی چند " نا آگاهی " مردم و البته احتماال 
و هر جا با روشنگری . دهساله اخير ایران حساب باز کرده اند

نيروهای سياسی در مورد بيالن جنایتبار و خيانتبار خاندان پهلوی و 
مواجه می شوند، به بهانه  1332مرداد  28مشخصًا کودتای فاجعه بار 

اما . خواستار فراموشی تاریخی مردم می گردند" ط اتحادامروز فق" 
چگونه می توان چشم بر رویداد تعيين کننده ای در تاریخ کشور مان 
بست، در حاليکه ميدانيم چه نقش ویرانگرانه ای بر سرنوشت مردم 

واقعه ای که بدون تردید اگر رخ نميداد، در . ایران بجای نهاده است
داریم نمی بودیم و مردم کشورمان مجبور نقطه ای که اکنون قرار 

نبودند در قرن بيست و یک، اسير یک رژیم مذهبی و قرون وسطایی 
  .شوند

از انقالب مشروطه بدین سو، یکصد سال است که مردم ایران در 
آن انقالب با .  جستجوی آزادی پنجه در پنجه استبداد افکنده اند

بودن قدرت شاه،  و اعالم مشروط"  مجلس شورای ملی " تأسيس 
قصد داشت با لگام زدن بر استبداد قاجاری، ایران را از گرداب عقب 
مانده گی و تحجر نجات دهد، اما درست زمانی که قدرت سلسله 
فاسد قاجاریه در منتهای ضعف و درماندگی خود بود، استعمار با 

کودتای  -یعنی رضا خان مير پنج –تشویق یک نظامی جویای نام 
شمسی را سازمان داد تا برای هميشه دستاوردهای  1299اسفند 

آن انقالب مردمی را به تاراج برد و مترسکی از آنرا در قالب یک 
اما درست زمانيکه . مجلس فرمایشی و گوش به فرمان  بجای گذارد

در هنگامه جنگ جهانی دوم، انگليسی ها بدليل نزدیکی رضا شاه به 
ه تبعيد فرستادند، مردم جویای آلمانی ها، او را از قدرت خلع و ب

رهایی بار دیگر با استفاده از فرجه بدست آمده، به توسعه 
در . جنبشهای سياسی، اجتماعی و طبقاتی خویش همت گماردند

جریان این اعتالی سياسی و عليرغم ميل محمد رضا شاه جوان و 
اربابان او بود که مردم توانستند ضمن ایجاد و گسترش احزاب 

تشکلهای سندیکایی خود، از اهرم انتخابات مجلس سياسی و 
شورای ملی برای فرستادن برخی از نماینده گان مترقی خود بهره 

نماینده گانی که در اوضاع سياسی آنروز ایران توانستند . جویند
در جریان این فرآیند . بازتاب دهنده بخشی از خواستهای مردم باشند

ز تعویض پی در پی نخست سياسی بود که محمد رضا پهلوی بعد ا
وزیران فاسد و بی عرضه، مجبور شد تحت فشار مردم، از دکتر محمد 

مصدق پس از پذیرفتن این . مصدق برای تشکيل کابينه دعوت کند
مقام، ضمن احترام نسبی به آزادی بيان، مطبوعات و تشکل، موضوع 

ایران را کليدی پایان دادن به سلطه امپریاليسم بریتانيا بر منافع نفتی 
در سر لوحه کارهای خود قرار داد، تالشی که سرانجام و عليرغم 
. مخالفت امپریاليستها منجر به ملی شدن صنعت نفت کشور شد

این پيروزی بر دربار پهلوی خوش نيامد و آنها که آز افزایش محبوبيت 
مصدق در برابر شاه و نيز توسعه بيسابقه آگاهيهای سياسی و 

ان به وحشت افتاده بودند، محمد رضا شاه را اجتماعی مردم ایر
ترغيب به برکناری دکتر مصدق نمودند اما مردم با بر پائی تجمعات 

شاه را وادار کردند که موقتًا دست  1331اعتراضی غيابانی در تيرماه 
به عقب نشينی بزند و مصدق را مجددًا به مقام نخست وزیری 

شفتگی شاه شده بود، سبب برگزیند این پيروزی مردم که باعث بر آ
گردید که وی کشور را ترک کند تا به بهانه نابسامانی اوضاع 



 
 

سياسی و اقتصادی ، دست دربار، ارتش و سازمانهای جاسوسی 
این محور . آمریکا و انگليس را برای طراحی یک توطئه شوم باز گذارد

بعد از ماهها بررسی و تدارک ، توانست ارتش را با سردمداری 
د زاهدی وادار به محاصره  دفتر نخست وزیری و اعالم حکومت ارتشب

کودتاچيان و اوباشان آنها عليرغم ّقلت . کند د 32مرداد  28نظامی در 
ناچيزشان، توانستند بدليل عدم آماد گی مردم در شهرها، عدم 

که اکثریت بزرگ جمعيت کشور را ( آگاهی دهقانان در روستاها 
خيره کننده دو نيروی سياسی اصلی  و ناتوانی) تشکيل ميدادند

جنبش یعنی جبهه ملی و حزب توده در سازماندهی مقاومت 
بخش اعظم جبهه . مسلحانه در برابر کودتاچيان، براحتی پيروز شوند

ملی و از جمله خود مصدق بدليل سياستهای مسالمت جویانه و 
مماشات طلبانه خویش، عليرغم در دست داشتن دولت نتوانستند 

ير پيشگيرانه و به موقعی را جهت بر هم زدن توطئه های پنهانی تداب
سهم حزب توده نيز که در اپوزیسيون بود چندان . در بار سازمان دهند

فقط در تهران دارای   کمتر از رهبران جبهه ملی نبود، چرا که این حزب
که در ميان آنها صدها افسر و پرسنل ارتش و  شش هزار عضو بود
تند ، یعنی کسانيکه بعيد بنظر ميرسد متوجه پليس وجود داش

. تحرکات پنهانی شماری از فرماندهان جيره خوار ارتش نشده باشند
البته سهم روحانيون مرتجع به رهبری آیت اهللا کاشانی نيز که در 
ماههای پيش از کودتا در ضدیت با مليون و توده ایها، به شدت به 

وی  و همپالگی هایش در تهران  .دربار نزدیک شده بودند نيز کم نبود 
و دیگر شهرهای یزرگ از نفوذ مذهبی خود در ميان اقشار مذهبی و 
سنتی  مردم برای پيروزی دربار و اربابان خارجی آنها بهره فراوان 

مرداد به یک دوره برزخی از حيات  28به هر رو کودتای . جستند
تا  1320ساله بين تابستان  12سياسی کشورمان یعنی دوره 

پایان داد، دوره کوتاهی که عليرغم برخی فراز و  1332تابستان 
از جمله قتل عام جنبش های ملی و حق طلبانه ( نشيب ها 

شاهد یک فضای سياسی نيمه باز و ) 1325آذربایجان و کردستان در 
. شکوفایی احزاب ، اتحادیه ها و مطبوعات دگراندیش در ایران بودیم

محمد رضا پهلوی با نمد مالی کردن هر چه  بعد از این کودتا بود که
بيشتر قانون اساسی مشروطه به افزایش روز افزون اختيارات فردی و 
دیکتاتورمنشانه خود پرداخت، ساواک را بر جامعه خفقان زده کشور 
حاکم نمود، مجلس شورای ملی را از محتوای واقعی اش تهی و 

" توشيح ملوکانه"رم مجلس فرمایشی سنا را به آن متصل کرد و با اه
در همين دوره بود که . راه را بر تصویب هر گونه الیحه دردسر زا بست

" ( طالی سياه" رژیم پهلوی با تکيه بر درآمدهای نجومی ناشی از 
" هزار فاميل"هم بر حجم ثروت خانواد گی خود و اليگارشی ) نفت

ز آینده افزود و هم با برنامه ریزیهای اقتصادی غير اصولی و بدور ا
نگری، کشور ما را در تمام حوزه ها به امپریاليسم جهانی به سرکرد 

مجموعه این سياست های خانمان برانداز و . گی آمریکا وابسته نمود
از جمله هجوم گسترده دهقانان تهيدست به محالت فقير نشين و 
حلبی آبادهای شهرهای بزرگ، ضمن به نمایش گذاشتن ابعاد عظيم 

خورشيدی آبستن  50طبقاتی، جامعه را از نيمه دهه نابرابریهای 
از اینرو وقتی جنبش تهيدستان خارج از . انفجارهای اجتماعی نمود

در تهران شروع شد و شب ها ی شعر کانون  56محدوده در سال 
نویسند گان ایران در انستيتو گوته، آسمان اختناق را شکافت، شاه و 

یکسال بساط سلطنت برچيده  اربابانش تصور نمی کردند که در عرض
سال پس از  25اما افسوس که مردم ستمدیده کشورمان . شود

مرداد، بدليل ضعف آگاهيهای سياسی دمکراتيک و طبقاتی  28کوتای 
و از جمله غيبت خيره کننده آلترناتيو های قدرتمند مترقی و چپ، 

تا عنان اختيار خود را به همپالگی های آیت اهللا کاشانی ها سپردند 
در کمتر از دو سال، جهنمی هولناکتر از سلطنت آریامهری را در قالب 

  .یک رژیم اسالمی متعلق به عصر شتر خوانی بازسازی کنند
رژیم پهلوی و اربابان خارجی اش سهم به سزایی در شکست مجدد 

رژیم سلطنتی بدليل سرکوب بيرحمانه . مبارزات مردم داشته اند
کران الئيک و باز گذاشتن دست سوسياليست ها و سایر روشنف

دهها هزار آخوند در مساجد و منابر، و امپریاليست ها بدليل ترس از 
جهت گيری برابری طلبانه و ضد سرمایه داری انقالب مردم ودر 

به دور اتحاد ) اسالمی" (کمربند سبر" راستای استراتژی کشيدن 
خوندها، شوروی و از جمله ماهيت سرمایه دارانه و ضد کمونيستی آ

نقش بسزایی در هموار کردن راه خمينی و شرکاء بسوی تصرف  
  .قدرت سياسی داشته اند

بدین ترتيب خاندان پهلوی دو بار مرتکب جرمی نابخشودنی شده 
 –یکبار بخاطر کودتای ارتجاعی عليه دولت ملی دکتر مصدق : است 

 که شانس بزرگ مردم کشورمان را برای برخورداری از یک دمکراسی
و بار دیگر بدليل هموار کردن راه قدرتگيری مذهبيون  -نسبی سوزاند

مرتجع، کشور ما را قرنها به عقب برد و در منجالت خفقان ، بربریت و 
اکنون نيز که جمهوری اسالمی در بحرانی مزمن . فالکت اسير کرد

دست و پا ميزند و خواست سرنگونی این نظام جهنمی بيش از هر 
توده های وسيع مردم هوادار پيدا نموده است، بازماند زمان ، در ميان 

مرداد و دربار پهلوی، با حمایت های سياسی، مالی  28گان کودتای 
و تبليغاتی خارجی، مجددًا خواب احيای حاکميت موروثی و اشرافی 

به یکی از جاذبه " گفتمان دمکراسی" را می بينند ، منتهی چون 

" ل شده، حضرات نيز های اصلی صحنه سياسی کشور تبدی
شاه قرار است سطلنت :  " شده اند و از شعارهایی چون" دمکرات

انتخابات یا رفراندم عمومی برای تعيين نوع " و " بکند و نه حکومت
سخن می گویند، اما نمی گویند نيم قرن پيش زمانی که " نظام

مصدق حتی کمتر از این مطالبات را بر زبان رانده بود، چرا سرنگون 
د و کشور ما را به روز سياه نشاندند؟ این حضرات حتی تا امروز ش

حاضر نشده اند برای فریب مردم هم که شده، ذره ای انتقاد از عمل 
خود ارباب در دوره ریاست جمهوری . فاجعه بار خود صورت دهند

مرداد  28کلينتون ، به گونه ای شرمگينانه از دخالت آمریکا در کودتای 
د از آن پوزش طلبيد، اما آقای رضا پهلوی و شرکاء و سياست های بع

حتی در این حد سمبليک نيز حاضر به عذرخواهی از مردم شریف 
  !ایران نيستند؟

خصوصًا . آنها روی ضعف حافظه تاریخی مردم سرمایه گذاری کرده اند
فراموش نکنيم که دو سوم از جمعيت . اکثریت جوان سکنه کشور

ميبرند، یعنی نه تنها خاطره ای از  ایران در زیر سی سال بسر
ساواک، اختناق، : نظير  –مرداد و عواقب فاجعه بار آن  28کودتای 

ندارند، بلکه اکثرًا  -شکنجه و وابستگی تمام عيار به آمریکا و غيره
. حتی در دوره پایانی حکومت محمد رضا شاه نيز زندگی نکرده اند

گاهی از رویدادهای همين پارامتر یعنی بی اطالعی و یا عدم آ
تاریخی کشورمان است که سبب می شود در غياب یک آلترناتيو 

دمکراتيک ، سلطنت طلبان به مدد چندین رادیو و تلویزیون  -رادیکال
ساعته و ماهواره ای ، بطور روزانه مردم و جوانان جویای رهایی  24

آنها  در داخل ایران را مورد خطاب قرار دهند تا به خيال خود  از صفوف
برای مارش ارتجاعی خود بسوی کاخهای شاهنشاهی یارگيری 

به همين خاطر دفاع قاطع از اهداف بزرگ و دیرینه مردم . نمایند
" آزادی، استقالل و برابری اجتماعی و نيز حاکم کردن : کشورمان

بر صحنه سياسی کشور برای واکسينه " گفتمان نان ، آزادی ، برابری
مکش جامعه در برابر انواع آلترناتيو ها و کردن خود و اکثریت ست

نيروهای ضد دمکراتيک که به حق حاکميت بی چون و چرای مردم 
باور ندارند، یکی از وظایف عاجل همه نيروهای مترقی و چپ 

برای این منظور یعنی بی بدیل و بی رقيب کردن . محسوب می شود
ای ارتباط  جنبش برخاسته از چنين گفتمانی ، باید آستين ها را بر

گسترده با اکثریت زحمتکش کشورمان باال زنيم، تدارک برای 
ساعته مشترک چپ  24سازماندهی یک رسانه بزرگ ماهواره ای 

آزادیخواه و برابری طلب  که ميليونها  نفر به آن دسترسی داشته 
الزمه این تدارک ، . باشند، ابزار مهمی برای تحقق این مهم است 

گرایی و همگامی ، همگرایی و اتحاد پيروان  پایان دادن به فرقه
  . است ) گفتمان آزادی و برابری ( گفتمان چپ 
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   در خاموشی گاليا و پريا              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گاليا و پريا دختران زيبا و خردساِل رفقا فرزانه و بهرنگ، چون دو 
. وش و خوش آواز؛ به ناگهان خاموشی گرفته اندپرنده ی پرجنب و ج

حادثه ايی که . اين فاجعه در يک حادثه ی رانندگی رخ داده است
کوهی از َاندوه بر شانه های همه ی ما، همۀ آنان که اين خبر هولناک 

برای دو پرنده کوچکی که تجسم ! را دريافته اند؛ آوار کرده است
ه اند، جز سرود زندگی چه می زيبايی ها و شيرينی های زندگی بود

توان سرود؟ بدرقه ی پرندگان ما که جان شادی و رويش بوده اند، در 
زمان و مکان آن بعدا به اطالع همگان خواهد . لندن انجام می گيرد

سازمان ما که خود به اندوه نشسته است، برای عزيزان . رسيد
بردباری جگرسوختۀ ما فرزانه و بهرنگ و همه ياران و دوستداران 

  . و شکيبايی آرزو می کند
 

  ) راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران    


