ساواک شاھنشاھی در خارج از ايران!
)دو سند تاريخی(

صبا راھی
بدون شک برای نسل جديد ايران که بيش از سه دھه با تمام وجود فضای رعب و وحشت و اختناق
دستگاه اطالعاتی رژيم اسالمی را لمس کرده است ،در مدرسه و دانشگاه در محل کار و خيابان مورد
ضرب و شتم ارازل و اوباش اطالعاتی و لباس شخصی ھای رژيم قرار گرفته ،عزيز يا عزيزانش در
زندانھای رژيم زير شکنجه ھای و بازجويی ھای دژخيمان اطالعاتی رژيم قرارگرفته و بعد از آنھم
اعدام و تيرباران و يا سر به نيست شدند ،تصور رفتار دستگاه اطالعاتی رژيم شاه ) ساواک( نمی
تواند زياد دور از ذھن باشد! ساواک که به " ماشين آدم ُکشی" شاه معروف بود و بر تمام سطوح
جامعه ،بر تمام اقشار جامعه سايه شوم خود را پھن کرده بود!دستگاھی که بر زبان و فکر و قلم،
سرکوبگرانه نظارت داشت و ھر گونه حرکت انتقادی را با شکنجه و تجاوز و کشتن جواب ميداد! شاه
اين نوکر قدرت ھای غربی خود را نماينده خدا بر روی زمين به مردم قالب ميکرد تا به اين وسيله
بتواند ھر چه بيشتر آنھا را بفريبد تا ھم نيروی کار آنھا را به صاحبان جھانی اش ُمفت تر بفروشد ھم
منابع و ثروت سرزمين مان را برای باج دادن بخاطر " تاجی" که امپرياليستھا بر سر او نھاده بودند به
تاراج برساند.
به راستی اگر اين شاه دلش برای مردمش سوخته بود و آنھا را دوست ميداشت چرا دستگاه اطالعاتی
مثل ساواک که شکنجه گرانش در سی آی ای و موساد دوره ديده بودند را برای کنترل مردم براه
انداخته بود؟ چرا مثل سردمداران اسالمی در ماشين ضدگلوله و با صدھا لباس شخصی و گارد
جاوديدان جا بجا ميشد؟ اگر واقعأ وطنش را دوست داشت چرا حاضر شد برای آمريکا و انگليس و
آلمان نوکری کند و شيرھای نفت را برای آنھا باز گذارد تا او " شاه " باشد ،تا خود و خاندانش در
جزيزه ی " ثبات" زندگی کنند و مردم در محروميت و فقر؟؟؟ اگر اين " شاه" وطن پرست بود و مردم
وطنش را دوست داشت که مردم انقالب نميکردند و تاج و تختش را به زير نمی کشيدند؟
جھت آگاھی بيشتر نسل جوان از دو سند تاريخی استفاده کردم .ابتدا يک سند تاريخی تحت عنوان دوم
ژوئن  ١٩۶٧را ترجمه کردم .اين سند مربوط به زمانی است که دانشجويان و محصلين آلمانی مخالف
شاه در آلمان  -برلين غربی ،به دليل سياست ھای سرکوبگرانه و استثمارگرانه شاه که او را " شاه
شارالن ،شاه قاتل" خطاب ميکردند ،به حضور شاه دست به تظاھرات ميزنند!

دوم ژوئن ١٩۶٧
 - ١بينو اونزرگ دانشجوی  ٢۶ساله ای که در دوم ماه ژوئن سال  ١٩۶٧ميالدی برابر با خرداد ماه
١٣۴۵که در تظاھرات بر عليه شاه ايران )در مقابل خانه اپرا در برلين غربی( شرکت کرده بود به
قتل ميرسد .او در محوطه ) حياط( خانه ای در خيابان کرومن منطقه شارلوتن بورگ شماره – ۶٧
 ۶۶بود وقتی که يک پليس لباس شخصی با شليک گلوله سربی او را از ناحيه سر مجروح ميسازد٢ .
– ساعاتی بعد در ھمان شب ،بينو اونزرگ بدليل جراحت ناشی از شليک گلوله پليس لباس شخصی به
سرش می ميرد.

 -١آوريل ١٩۶٧

 -٢دوم ژوئن ١٩۶٧
 – ٣در صبح آنروز دانشجويان و محصلين و ايرانيان مخالف رژيم شاه در بيرون محوطه تاالر
شھراشکونبرگ) مقر دولت برلين غربی( بر عليه سياست ھای شاه دست به اعتراض ميزنند.

 – ٣دوم ژوئن ١٩۶٧

 – ۴چندين تن از ماموران ساواک ،پليس مخفی ايرانيان ،کسانی که خودشان را "محافظين رضا
پھلوی" معرفی کردند ،شروع به ضرب و شتم تظاھرکنندگان ميکنند .پليس آلمان ،ھيچ عکس العملی
برای جلوگيری از آن حمله نشان نميدھد) .توضيح مترجم :وقتی درخارج کشورساواک ،اين چنين

وحشيانه مخالفين را زيرضرب وشتم می گيرد ،در زندانھای مخوف اوين و قزل قلعه و کھريزک و
 ،...برای جناياتش حد وحدودی قائل ميشده؟ بھروز دھقانی ،فاطمه امينی ،و دھھا آزاديخواه ديگر که
در زير شکنجه ھای حيوان ھای ساواک کشته شدند خود حکايت از ددمنشی دستگاه ساواکی بود که
سی آی ای و اينتليجنس سرويس به ھمراه شاه کودتايی شان برای مردم ستمديده ايران به " ارمغان"
آورده بودند( .

 – ۴دوم ژوئن
١٩۶٧
 – ۵عصر ھمانروز ،تظاھرکنندگان و شاھدان عينی و تماشاچيان در خيابان بيسمارک جمع ميشودند،
برای مھمان دولت شاه برای اپرا آماده ميشوند.تنش ھا بسرعت نمايان ميشود.

 – ۵دوم ژوئن ١٩۶٧
 - ۶پليس شروع ميکند به بيرون کشيدن تظاھرکنندگان ازميان جمعيت .

تظاھرکنندگان شمع ھای دودزا و سنگ به طرف پليس پرتاب ميکردند ،يک نفر با صدای بلند اشتباھی
اعالم ميکند که يک پليس مورد حمله قرار گرفته .برخی از تظاھرکنندگان تالش ميکنند که از محل
فرار کنند .پليس ھای لباس شخصی سازماندھگان تظاھرات را دستگير ميکنند .ماشين ھای آب پاش
پليس به روی جمعيت تظاھر کننده يورش ميبرند .و بعد ،در محوطه خيابان کريومه آن شليک مرگبار
به صدا در ميآيد .در نتيجه يک محاکمه ،پليس متھم شده به قتل  ،تبرئه ميشود .برای جنبش دانشجويی
دوم ژوئن  ١٩۶٧يک نقطه عطف تاريخی ميشود .عملی که پليس به آن دست زد ،گزارشات افترا
آميز داالنھای رسانه ای ،يک طرفه به قاضی رفتن ديدگاه ھای رھبران سياسی ،و تبرئه پليس دليلی
برای حقانيت ھر دوی اين عواقب بود :يکی آمادگی رشد مبارزات ،و ديگری راديکال شدن اين
مبارزات در بين آن بخش از دانشجويان مخالف تا قھر و خشونت را در مقابله با قھری که به آنھا از
طرف پليس سرکوبگر اعمال ميشود ھر چه بيشتربکارگيرند.

 - ۶دوم ژوئن ١٩۶٧
و اما سند تاريخی دوم فيلمی است که سند تاريخی اول را تکميل ميکند ،اين فيلم به زبان آلمانی که
لينک آنرا در اينجا قرار ميگيرد.
http://www.youtube.com/watch?v=E0PqUmtFkLk

در اين فيلم در دقيقه ٣:١١مشاھده ميکنيد که ماموران ساواک ،ھمانھايی که خود را " محافظين" ناميده
بودند ،چگونه ددمنشانه با چوب ھای پالکادر به ضرب و شتم مخالفين شاه پرداخته ،با " فرھنگ ناب
شاھنشاھی" که مشابه ھمان " فرھنگ ناب اسالمی" است که مزدوران رژيم فعلی از آن استفاده
آلمانی شاه می افتند .پليس آلمان ھيچگونه دخالتی نکرده و ماموران ساواک را
مخالفين
ميکنند ،به جان
ِ
ِ
در سرکوب مخالفين آزاد ميگذارد .چرا؟ دليل آن چيست؟ سکوت پليس آلمان در برابر حمله وحشيانه
حيوان ھای ساواک به مخالفين شاه علتی ندارد جز باج ھايی که شاه جالد به اربابان غربی اش ،که تاج
را بر سر او گذاشته بودند می پرداخت! باج ھايی که از جيب کارگران و زحمتکشانی که استثمار
ميشدند تامين ميشد ،از چپاول گری منابع و ثروت سرزمين ما توسط اربابان جھانی شاه! از باز
گذاشتن شيرھای نفت مجانی برای آمريکا و انگليس!
با ديدن چنين سند ھای تاريخی آيا تصور اين که شکنجه گران ساواک ،حيوانھايی نظير پرويز ثابتی،
که در بازجويی مھدی رضايی در دھان آن مبارز ادار ميکند تا به اين وسيله مقاومت او را بشکند،
جنايتکاری که اخيرأ تبھکارانه در صدد تطھير رژيم سرمايه داری سلطنتی و دستگاه سرکوب و آدم
کشی ساواک آن برآمده ،چگونه در زندانھای " ستم شاھنشاھی" مخالفين رژيم شاه را مورد شکنجه و

اذيت و آزاد قرار ميدھند مشکل است؟ در نوشته بعدی و سندی ديگر بيشتر به شکنجه در زندانھای
شاھنشاھی و اساس شکل گيری "ساواک آدم ُکش" پرداخته ميشود! برای آگاھی ھر چه بيشتر در تکثير
اين نوشته از مھربانی دستان تان استفاده کنيد.
بيست و ششم بھمن ماه ١٣٩٠
توضيخ :ترجمه سند تاريخی دوم ژوئن ١٩۶٧از انگليسی به فارسی از لينک زير که به دو زبان آلمانی
و انگليسی ميباشد صورت گرفته است.
http://www.berlin.de/imperia/md/content/bacharlottenburgwilmersdorf/bezirk/bennoohnesorginfotafel.pdf?start&ts=1229950308&file=bennoohnesorginfotafel.pdf

ترحم بر ستمگران

ستمکاری بود بر کارگران!

) در رابطه با کشتار کارگران خانون آباد توسط رژﯾم جمھوری اسالمی وابسته به امپرﯾاليسم(

صبا راھی
 ٢٠٠نفر از کارگران ساختمانی مجمتع مس ،ھشت سال پيش در خاتون آباد شھر بابک استان کرمان ،توسط کارفرمای
معدن مس اخراج ميشوند .در حاليکه کارفرما برای بھره کشی ھر چه بيشتر از نيروی کار کارگران و پرداخت کمترﯾن
دستمزد به آنان وعده دورغين داده بود که پس از پاﯾان کار ساختمان سازی ھمواره بعنوان کارگر معدن کار کنند دست به
اخراج آنھا ميزند.
کارگران اخراجی به اعتراض به اﯾن وعده دورغين کارفرما ،که مانند ھمه کارفرما ھا دورغگو و رذل و زالوصفت است ،ھمراه
با خانوده ھاﯾشان اقدام به اعتصاب و تحصن ميکنند .و وقتی اعتصاب و تحصن شان با بی اعتنانی کارفرمای دزد و دورغگو
مواجه ميشود ،کارگران از راه کار دﯾگری استفاده کرده ،و برای جلب توجه جاده خاتون آباد – شھرک بابک را می بندند.
به عوض پاسخ گوئی به مطالبات کارگران ،نيروھای رژﯾم سرکوبگر و ضدکارگر به صف اعتراضی کارگران با ھليکوپتر
حمله ميکند .در اﯾن حمله سرکوبگرانه ﯾک نفر از کارگران توسط مزدوران رژﯾم به قتل ميرسد!
حرکت بعدی کارگران رفتن به سوی فرماندھی شھر بابک ميشود که در اﯾن مقطع مردم نيز به آنھا می پيوندند.
رژﯾم ضدکارگر که از پشتيبانی و حماﯾت مردم با کارگران و خانواده ھاﯾشان به وحشت مرگ می افتد که مبادا منافع
سرماﯾه داران خارجی و داخلی به خطر افتد ،به ھمين دليل توسط نيروھای سرکوﯾگر اعزامی ،حيوان وار از زمين و
آسمان به کارگران و مردم ﯾورش ميبرد .در نتيجه اﯾن حمله ددمنشانه رژﯾم ضدکارگر چندﯾن کارگر و ﯾک کودک توسط
مزدوران رژﯾم به قتل ميرسند و صدھا کارگر و اعضای خانوداده ﯾشان بشدت مجروح ميشوند.
توجه داشته باشيم که رژﯾم ضدکارگر و جناﯾتکار اسالمی درست ھمان جناﯾاتی را در حق کارگران و محرومان اعمال
ميکند که رژﯾم شاه ضدکارگر در مورد کارگران و محرومان اعمال ميکرد ،که در واقع اﯾن خود نشان از ماھيت نوکری اﯾن
دور رژﯾم ضدکارگر برای سرماﯾه داران جھانی ميباشد .بطور مثال مزدوران ساواک و نيروھای وﯾژه رژﯾم شاه ضدکارگر
نيز به کارگران معترض در کاروانسراسنگی جاده کرج – تھران چنين حمله ای کرده و کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند و
اعتراضات برحق آنھا را به خاک و خون کشيدند.
مھم تر از ھمه آنکه ظالمان و ستمگران استثمارگر خارجی و داخلی که اﯾن رژﯾم وابسته حامی سود سرماﯾه آنھا
ميباشد حق دارند به کارگران دورغ بگوﯾند ،آنھا را با وعده ھای دورغينشان بفرﯾبند ،تا به اﯾن وسيله با کمترﯾن
دستمزد نيروی کار آنان را بدزدند  ،پيشگيری ھای اﯾمينی را در محيط ھای کار برای کارگران فراھم نياورند و کارگران را
ھر روز به قتلگاه بفرستند ،بعد ھم با قلدری تمام آنھا را اخراج کنند چون خيال شان راحت است که پاسداران سود
سرماﯾه ھای از زمين و ھوا آنھا را مورد حمله قرار ميدھندو آنھا را قتل عام ميکنند! نيروی کارش مفت؟ جانش ھم
مفت؟
اما ستمدﯾدگان استثمارشده که مانند بردگان نيروی کارشان توسط سرماﯾه دار دزدﯾده ميشود در رژﯾم ھای سرماﯾه
داری اسالمی و سلطنتی نوکر امپرﯾاليستھا اﯾن حق را ندارند که نسبت به دزدی و غارت نيروی کار و دسترنح شان،
نسبت به وعده ھای دورغين و ظلم و ستم ناعادالنه دستمزد ھيچ گونه اعتراضی داشته باشند!

حال بياﯾيد تصور کنيم که اگر کارگری ﯾک پيچ ﯾا آچار ﯾا ﯾکی از محصوالت کار خود را از اموال کارفرمای دزد و دورغگو و زالو
برای استفاده خود بردارد ،چيزھاﯾی که به راحتی ميشود آنھا را جاﯾگزﯾن کرد ،تمام قوانين کاری و مدنی و الھی برعليه او
ردﯾف ميشوند تا او را به جرم سرقت داراﯾی و اموال کارفرما محاکمه کنند!
اما وقتی کارفرما دورغ ميگوﯾد تا با اﯾن حيله روﯾاه مابانه بيشتر شيره جان کارگران که تنھا داراﯾی و اموال آنھا ميباشد
را بمکد و بعد ھم آنھا را اخراج کند ھيچ قانونی او را نه تنھا مجازات نميکند بلکه قوانين زور و ستمگری در حماﯾت از آنھا بر
ميآﯾند! و آن ميشود که در خاتون آباد شاھد بودﯾم کشتار کارگران!
و در سيستم فاسداخالق و گندﯾده سرماﯾه داری به اﯾن ميگوﯾند "برابری در برابر قانون"! البته قوانينی که تنھا برای
کارگران و زحمتکشان و محرومان و بيکاران قابل اجرا ميباشد! برای اﯾنکه اﯾن قوانين اساسأ برای حفاظت و پاسداری از
د اخالق تنظيم شده و نه در جماﯾت از احقاق حق
ن دزد و غارتگر و جانی فاس ِ
مال و جان ظالمان و ستمگرا ِ
ستمدﯾدگان!
وقتی چنين است آﯾا نباﯾد به کارگران گفت که تنھا قانونی که از آنھا حماﯾت ميکند ھمانا ھر چه بيشتر باال بردن آگاھی
مبارزه طبقاتی شان ،ھر چه بيشتر و منسجم تر متحد شدن ،سازش نکردن و تسليم نشدن ،سازماندھی کردن در ﯾک حزب
انقالبی ھمراه با مبارزه قھرآميز در مسير ﯾک انقالب است .انقالبی که تمام ابزار استثمار و سرکوب سرماﯾه داری را در ھم
ميکوبد و ستمگران را به مجازاتی که شاﯾسته اشان است ميرساند؟
ب ﷲ برای حفظ منافع آنھا
اﯾنکه صاحب ﯾا صاحبان معدن مس چه کسانی ھستند که اﯾنچنين قلدرند که
رژﯾم حز ِ
ِ
نيروھای سرکوبش را از زمين و آسمان برای کشتار کارگرانی که حق طلب د روانه ميکند ،موضوعی ست که در اﯾن
نوشته کوتاه نميگنجد .آنچه اما آشکار ميباشد اﯾن است که منابع و معادن و ثروت سرزمين ما؛ سی و سه سال است که بنا
بر ماھيت وابستگی و سرسپردگی رژﯾم حزبِ الھی با باز کردن درھای سرماﯾه گذاری ھای خارجی ،توسط غارتگران
روس و چين و آمرﯾکا و انگليس و آلمان ...به بغما ميرود و سينه کارگران و محرومان نيز به "جرم محارب ،جاسوس و مزدور
آمرﯾکا و اسراﯾيل و برھم زننده نطم اجتماعی" و خالصه به ھر دليلی که مالھای نوکر در آسيتن ھای دراز دﯾنی شان
دارند،آماج گلوله نيروھای رژﯾم ﷲ سرکوبگر ميشود!
و تمام اﯾن اتھامات توسط کسانی مانند سردمداران رژﯾم به کارگران و انقالبيون واقعی زده ميشود که خود مزدور
امپرﯾاليستھا ھستند و در پشت شعار مردم فرﯾب " مرگ بر استکبارجھانی" پنھان شده بودند که البته از ھمان
روزھای اول به قدرت رسيدنشان نقاب از چھره شان توسط نيروھای انقالبی برداشته شد و مردم نيز به ماھيت آنھا با جوی
ھای خونی که از نيروھای انقالبی برراه انداختند پی بردند!
اگر جرﯾانات خائن و ضدکارگری مانند حزب توده منفور و سازمان ضدفداﯾی اکثرﯾت ،ھمان باند فرخ نگھدار جانی و
تبھکار  ،با وزارت اطالعات رژﯾم ھمکاری نميکردند و از " امام ضدکارگر" شان حماﯾت نميکردند و به امام امپرﯾاليستی شان
رھنمود " کارگران برای تودھنی زدن به امپرﯾاليستھا بيشتر از  ٨ساعت کار ميکنند" و ساﯾر رھنمودھای پشتيبان سود
سرماﯾه مانند " برگرداندن اسلحه ھاﯾی که کارگران و زحمتکشان از تسخير پادگانھا بدست آورده بودند به کميته ھا "...را
نميدادند اﯾن رژﯾم ﯾک روز ھم نمينوانست بر حيات منحوس و خونبار خود ادامه دھد و اولين گلوله اش سينه کارگر را نشانه
بگيرد!
برای تمام چاکر قلم ھا که قلمشان و دﯾدگاه آلوده سياسی شان در کنار رژﯾم است و بجای روشن کردن دﯾدگاه ھای
سياسی شان از ماھيت رژﯾم اسالمی ضدکارگر ،وقتی که نقاب ھمفکری با رژﯾم توسط منقدﯾن نظرات وطن بورژاﯾی دوست
شان برگرفته شد ،منتقد را جاسوس و مزدور جار ميزنند ،ھمان حربه ای که رژﯾم منفور اسالمی وقتی نقاب از چھره
ضدامپرﯾاليستی اش در ھمان ابتدای حاکميت رژﯾم دست نشانده افتاد ،به انقالبيون زد و آنھا را زﯾر تيغ اعدام برد ،باﯾد ﯾادآور
شد که ھمان اولين صفحات تارﯾخ ننگين رژﯾم سرماﯾه داری اسالمی وابسته که امپرﯾاليستھا بر جای شاه شان نشاندند قبل
از ھر چيز ،برای محکم کردن پاﯾه ھای منافع زالوھای خارجی و داخلی ،با رﯾختن خون کارگران نوشته شد! و سينه کارگر را
نشانه گرفت .و اولين کارگری که سينه اش آماج گلوله رژﯾم اسالمی مزدور جدﯾد امپرﯾاليستھا قرار گرفت ناصر
توفيقيان کارگر بيکار شده کارخانه بيسکوﯾت مينو در جاده اصفھان بود.
اگر افراد ﯾا نھادھای باصطالح مدافع کارگری ھم که ھر روز مثل قارچ ميروﯾند را به دسته چاکر قلم ھای وطن
بورژاﯾی دوست اضافه کنيم ھمه در ﯾک نظر مشترک ھستند و آنھم "دلسوزی برای گرگ ھای ستمگر که شکم
گوسفندان را ميدرد تا با آن الشه خود را پروار کنند" است!
ستمگرانی که ﯾا به افعانستان وعراق و ليبی لشکرکشی ميکنند و کارگران و محروان را به خاک و خون ميکشند تا منابع
شان را غارت و سلطه ددمنشی خود را گسترده تر کنند ،ﯾا حزب ﷲ دست ساز خودشان را در اﯾران به جای شاه کودتاﯾی
شان ميگذارند ،تا مثل شاه کارگران و فرزندانشان را از دم تيغ بگذارند ،تا انقالبيونی نباشد که با سياست ھا و عوام فرﯾبی
ھای مزدوران جدﯾد مخالفت کند ،تا آنھا توسط رژﯾم جدﯾد مزدور منابع ما و نيروی کار کارگران را ھر چه بيشتر غارت کنند و
مافيای روس و چين را ھم وارد معرکه غارتگری کنند.

دسته دوم که ھر کدام کلمه کارگر را به دنبال اسم نھاد ﯾا فعاليت خود دارند ،و امروز -دسته دوم برای کارگران قتل عام
شده خاتون آباد توسط ستمگران سرکوبگر ﯾادواره گرفته اند و شعار " فراموش نميکنيم" را تروﯾج ميدھند .باﯾد از دسته
پرسيد که آﯾادواره ميگيرﯾد که با شعار فراموش نميکنيم آشتی طبقاتی راه بيندازﯾد؟ ﯾک رژﯾم آمده عوض اﯾنکه به مطالبات
کارگران توجه کند ،اولين گلوله را به سينه کارگر نشانه گرفته و بعد ھم کارگران معترض را قتل عام کرده و شما ميخواھيد
آشتی طبقاتی با اﯾن ستمگران گرگ برپاکنيد؟
ميکشد بگوﯾيم فراموش
خوب است دﯾگر! رژﯾم کارگر را ميکشد بگوﯾيم " فراموش نميکنيم" ! فرزندان کارگران را در زندانھا ُ
نميکنيم! معلم را ميکُشد بگوﯾيم فراموش نميکنيم ،استاد دانشگاه را ميکُشد بگوﯾيم فراموش نميکنيم؟ بھاﯾی را ميکُشد
بگوﯾيم فراموش نميکنيم ،کمونيست را ميکُشد بگوﯾيم فراموش نميکنيم ،نوﯾسند و شاعر و را ميکُشد بگوﯾيم فراموش
نميکنيم ...خوب نسل ھای آﯾنده به ما چه ميگوﯾند؟ مردم در داخل اﯾران ھم اﯾن گونه که شما در مورد اﯾن رژﯾم فکر ميکنيد
فکر نميکنند! در مورد جناﯾات اﯾن رژﯾم به ھيچ وجه "بخشندگی" ندارند! آخر اگر آن کارگر و آن دانش آموز خود تو بودی و ﯾا
فرزند تو بود چه ميکردی؟ باز ھم ميگفتی فراموش نميکنيم؟ از مدافعين کارگران چه انتظاری داشتی؟ آنھا را به دادگاه ھای "
بين المللی" که اتفاقا از جان اﯾن گرگ ھای ستمگر دفاع ميکنند بسپارﯾد؟ مگر مردم اﯾران چه اﯾرادی دارند که دادگاه ھای
بين المللی باﯾد برای مردم اﯾران در مورد مجازات گرگھای ستمگر تصميم بگيرند؟ مگر وقتی رژﯾم سينه کارگر را نشانه
ميگرفت با اﯾن باصطالح " دادگاه ھا " مشورت ميکرد؟ ﯾا اﯾن دادگاه ھا به آن اعتراض ميکردند؟
از ھمه مھمتر اﯾن جماعت جيب خود نگر ھرگز به روی مبارکشان نمی آورند که اگر ﯾک کارگر آگاه انقالبی از فرط بيداد
ظلم و ستمی که بر او خانواده و تمام ھم طبقه اش اعمال ميشود آتش خشمش شعله ور شد و سينه کارفرمای
دزد و دورغگو و غارتگر را با گلوله ﯾا بيل ﯾا آچار و کلنگ و ھر چه دم دستش بود نشان گرفت چه ميشود؟ نه تنھا تمام
فوانين و فرامين زمينی و آسمانی بر عليه آن کارگر روی ميز ستمگران ردﯾف ميشود و حکمش ميشود اعدام! بلکه ھمين
نھاد ھای کارگری و فعالين کارگری دلسوز ستمگران ھم او را ھمنوا با بلندگوھای رسانه ھای غربی )بخوان سرماﯾه
داران جھانی( ترورﯾست لقب ميدھند!
سرماﯾه داری می کُشد! چه در چرخدانه ھای کار! چه توسط نيروھای سرکوبگر رژﯾم ھای مزدور شاه و مالﯾش ،چه در
فراھم نيآوردن امکانات پيشگيرانه برای حفظ جان کارگران و زحمتکشان! ھمين سطر ھا که نوشته ميشود ﯾکی از اخبار
کارگری حکاﯾت ميکند که سه کارگر در آتش سوزی چاه نفت شماره  ١۵سه راه بی بی حکيمه کامال سوختند و
جزغاله شدند! گفته ميشود که ھمزمان ھم پليس در محل حاضر بوده و ھم آتش نشانی! با اﯾن وجود سه کارگر جلوی
چشم آتش نشانی و پليس در آتش جزعاله ميشود و مثل ھميشه گفته ميشود که " مسئله مورد بررسی است"!
چرا و چه عواملی باعث شده که سه کارگر جلوی چشم پليس و آتش نشانی بطور کامل در حرﯾق اﯾجاد شده بسوزند؟ آﯾا
اﯾن تنھا حادثه اﯾست که منجر به کشته شدن کارگران ميشود؟ خير! آﯾا تا بجال شنيده شده که ﯾک کارفرمای زالوی ستمگر
در حرﯾق چاه نفت ،در معدن آتش بسوزد و بميرد؟ خير! و ﯾا در حال ساختمان سازی به پاﯾين بيفتد و کشته شود؟ خير! ﯾا
ضمن حفر چاه در چاه مدفون شود؟ خير! ﯾا ﯾکی از اﯾن سردمداران جناﯾتکار رژﯾم که به عمرشان کار نکرده اند؟ خير! غير از
اﯾن است که ھمه شان از وحشت مرگ آنھم بدست ستمدﯾدگان سوار ماشين ھای ضدگلوله ميشوند و صد تا محافظ و
لباس شخصی دور آنھا را محاصره ميکند تا مبادا شعله ھای آتش خشم ستمدﯾدگان به آنھا سراﯾت کند!
باﯾد سرماﯾه داری و تمام بساطش را کُشت و نابود کرد! ستمگرانی که جاده ھای ستم بر کارگران و زحمتکشان و
محرومان را ھموار کرده و ميکنند و سينه کارگر و فرزندان آنھا را در خيابانھا و زندانھا نشانه گرفته اند فقط و فقط و بدون ھيچ
ترجمی تنھا شاﯾسته ﯾک مجازات ھستند و آنھم مجازات مرگ در ﯾک پروسه مبارزه طبقاتی ﯾعنی انقالب ميباشد ﯾا ھر
زمانی که اﯾن امکان فراھم آمد .ھمان مجازاتی که کمون پارﯾس به درستی به ستمدﯾدگان می آموزد و اگر طبقه کارگر اﯾران
با قاطعيت از اتورﯾته ای که در ﯾک انقالبی که خود سازماندھی کرده باشد) نه انقالب نفتخواران جھانی( به دست ميآورد
استفاده نکرده و با قاطع ترﯾن شکل با تمام ابزار و ماشين و سيستم سرکوبگر با قاطعيت برخورد نکند ،و ستمگران که سينه
ھمه طبقه اش را نشانه گرفته اند را قاطعانه مجازات نکند و تمام ابزار آن سيستم اسثتمارگر را نابود نکند ،امپرﯾاليستھا
مزدوران منتظر به خدمتش را که امروز مانند رضا پھلوی انگل و دزد و غارتگر دسترنج کارگران که دست بوس شده است در
صف مزدوری دارد ،کسی که درست مثل خمينی جالد فرﯾبکارانه وکيل مدافع " زندانيان سياسی" شده که ھمه خواھان
آزادی آنھا ھستند و ھر کس که بی تجربه بود و طومار اﯾن مفتخور را امضا کند دستش و پاﯾش را می بوسد ،تا با
طومارش بگوﯾد " خب اﯾنھمه مرا ميخواھند عمو سام بزن برﯾم وطن انقالب ليباﯾی کنيم"  .حکاﯾت رضا پھلوی دسترنج خور
حکاﯾت ھمان مفت خور مزدور امپرﯾاليستھا )خمينی( ميشود که فرﯾبکارانه شعار من دست کارگر را می بوسم را داد و
گفت " شاه فاسد جوانان ما را بخاطر داشتن ﯾک نشرﯾه ممنوعه در تابه بو ميداد ،جوانان باﯾد آزاد باشند و
مارکسيستھا ھم آزاد ھستند! ندﯾدﯾم چطور خودش باھمکاری ميرحسين موسوی نخست وزﯾر کشتار و ساﯾر جناﯾتکاران در
راستای منافع سرماﯾه داری جھانی ،با جوانانی که ﯾک اعالميه ممنوعه داشتند ھمان کاری را کرد که شاه مزدور
امپرﯾاليستھا کرد؟
ترحم بر ستمگران

ستمکاری بود بر کارگران!

ھشتم بھمن  ١٣٩٠برابر با بيست و ھشتم ژانويه ٢٠١٢

از سياھکل شروع شد!
صبا راھی
مبارزه چريکی در "سياھکل" چرا شروع شد؟
"...کودتای امپرياليستی  ٢٨مرداد موجب از ھم پاشيدن تمام سازمانھای سياسی ملی و ضدامپرياليستی
گرديد .تنھا نيروئی که میتوانست از اين شکست درس بگيرد و بر اساس تحليل آن ،يک خطمشی نوين
متناسب با شرايط نوين اتخاذ کند ،و رھبری نيروھای ضدامپرياليستی را که واقعاً آماده مبارزه بودند ،در دست
بگيرد ،يک حزب پرولتری بود .اما متاسفانه خلق ما فاقد چنين سازمانی بود ،و رھبری حزب توده ،که فقط
کاريکاتوری بود از يک حزب مارکسيست  -لنينيست ،تنھا توانست عناصر فداکار و مبارز حزب را به زير تيغ جالدان
بياندازد و خود راه فرار را در پيش گرفت .بدين ترتيب مبارزه متشکل اساساً متوقف شد ....ھيوالی سنگين
سرنيزه دوباره ھمهجا را زير سلطه خود گرفت .اما شرايط جديد يک فرق اساسی با شرايط بعد از کودتا داشت:
ديگر کسی نمیتوانست به شعارھای گذشته ،به شيوهھای کھن مبارزه ،و اشکال مھجور سازمانی اعتماد
کند .حزب توده که در حيات خود حتی لحظهای ھم نتوانسته بود نمونهای از يک حزب کمونيست باشد ،حاال
سازمانھايش از ھم پاشيده ،عناصر فداکارش سرکوب شده و رھبران خيانتکارش فراری بودند .اين حزب حتی
نتوانست برای مراحل بعدی مبارزه يک سابقه تئوريک و تجربی فراھم کند .بدين ترتيب در شرايط خفقان و ترور،
در شرايط شکست مبارزه خلق ما ،و در شرايطی که روشنفکران انقالبی عمدتاً فاقد ھر گونه سابقه تئوريک و
تجربی بودند ،کار از نو بايد شروع میشد*"...
ھدف از مبارزه مسلحانه وارد کردن ضربات سياسی بر دشمن بود .ھدف اﯾن بود که به انقالبيون و خلق راه
مبارزه نشان داده شود ،ھدف آن بود که آنھا را از قدرت خوﯾش آگاه سازد ،ھدف اﯾن بود که به آنھا نشان
دھد که دشمن آسيب پذﯾر است ،ھدف اﯾن بود که نشان دھد امکان مبارزه وجود دارد ،ھدف اﯾن بود که
دشمن را افشا کند و خلق را آگاه گرداند.
مبارزه چرﯾکی در "سياھکل" ﯾکی پس از دﯾگری اھداف خود را با رزم بی امان چرﯾکھای فداﯾی خلق ،با فداکاری
و از جان گذشتگی خود بدﯾنگونه متحقق ساخت:
سياھکل افسانه "جزﯾره ثبات" را در ھم شکست .سياھکل سرزمين ما را صحنه مبارزه پرشور
ضدامپرﯾاليستی توده ھا ساخت .مبارزه ای که با ھر حرکت خود نظام امپرﯾاليستی را در سراسر جھان به
وحشت می انداخت .سياھکل پاﯾه ھای رژﯾم مزدور امپرﯾاليستھا را در ھم شکست و به توده ھا نشان داد که
رژﯾم " ببر کاغذی" ﯾی بيش نيست!
تاثير مبارزه مسلحانه چرﯾکھای فداﯾی در شھر چه بود؟
تحت تاثير مبارزه مسلحانه و به منظور پاسخگوﯾی به ندای اﯾن مبارزه بود که دانشجوبان انقالبی
دانشگاھھا ،قھرمانانه به پا خواستند و شکوھمندترﯾن تظاھرات سالھای  ۴٩و  ۵٠را بر پا ساختند و حادترﯾن و
انقالبی ترﯾن شعارھای ممکن را مطرح ساختند.
تخت تاثير ھمين مبارزه مسلحانه بود که کارگران رزمنده "جھان چيت" دليرانه برای تحقق خواستھای خود
پافشاری کردند و قھر ضد انقالبی را با قھر انقالبی )گر چه نه با اسلحه( پاسخ گفتند و دھھا شھيد دﯾگر بر
شھدای انقالب اﯾران افزودند.
در چنين شراﯾطی بود که مردم مشغوليت ھای فکری تازه ای پيدا کردند .از خود می پرسيدند ،چرﯾکھا برای
چه و به خاطر که می جنگند؟ اﯾن فداکاری و از جان گذشتگی چگونه امکان پذﯾر است؟ و می دﯾدند اﯾن جانبازی
امکان پذﯾر است ،و می توان با نيروﯾی کوچک در برابر دشمنی اﯾن چنين تا دندان مسلح ،به پا خاست.
بدليل تاثيرات مبارزه چرﯾکی در " سياھکل" که در باال اشاره کوتاھی به برخی از آنھا شد ،امپرﯾاليستھا و رژﯾم
شاه مزدورشان از ھمه گير شدن مبارزه مسلحانه به وحشت مرگ افتاده بودند .نشرﯾه پيک مبارز شماره ﯾک
دی ماه  ١٣۵٠نوشته انجمن محصلين و دانشجوﯾان اﯾران در برلن غربی در مقاله ی نگاھی به اسناد -
زندانھای شاھنشاھی می نوﯾسد... " :زندان عمومی قزل قلعه  ٢۵٠سلول انفرادی و ھمگی ُپر ،اوﯾن دﯾگر
جا ندارد لذا ساختمان انفرادی اﯾن زندان با  ٢۵سلول برپا ميشود ،و ھنوز خشک نشده  ۴برابر ظرفيتش به زور

در خود جای ميدھد ،ولی باز ھم جا کم است ،و باالخره در حياط زندان اوﯾن چاد زده ميشود و عده ای درون
چادرھا پذﯾراﯾی ميشود ....با اﯾن وجود شاه جالد با رذالت تمام در مصاحبه ھای خود ميگوﯾد ما زندانی سياسی
ندارﯾم و آن عده که در زندانھا ھستند مارکسيست ھا و ترورﯾست ھا ھستند!"
ﯾکی از شاھدان عينی بنام محمد نوری چنين نوشته است..." :آنچه را که شاھدش بوده ام را ميگوﯾم .درسال
 ۴٩و  ۵٠گروھبان سه وظيفه و جزء گردان ٧١١پاسدار بوده که محل استقرار اصلی اﯾن گردان پادگان عشرت آباد
تھران و نگھبانی فروشگاه ھای ارتش،زاغه ھای انبار مھمات پارچين و...قسمت بيرونی زندان اوﯾن با اﯾن گردان
بود .توضيحا اﯾنکه سربازان و گروھبانان وافسران وظيفه اﯾن گردان بمانند مابقی ارتش تحت امر وفرماندھی درجه
داران وافسران کادر)شغل اصلی وتمام عمر(بودند.
در زمانيکه عکس فدائی ھا بعنوان خرابکار با جاﯾزه تعين شده برای لو دادن آنھا در پشت شيشه سينماھا
و...نصب شده بود)بخاطر ندارم چقدر پس از سياھکل بود(من و گروھان ما)گروھان سه(نگھبانی قسمت وﯾا
محوطه بيرونی زندان اوﯾن را عھده دار بود ولی حق وارد شدن به داخل ساختمانھا را نداشت .آنچه که من ظرف
چھار روز با چشم خود دﯾدم وقبل از آن سابقه نداشت،چادرھای زﯾادی بود که در فضای بيرونی بر پا وتعداد
کثيری جوان را در داخل آنھا کرده بودند .وقتی علت را ازسرکار استوار دوم کادری که فرمانده دسته ما بود
پرسيدم،گفت اﯾنھا مشکوک به طرف داری از خرابکاران ھستند .چھار روز پس ازبر پائی چادرھا تمامی سربازان و
گروھبانان وافسران وظيفه گروھان سه از اوﯾن به عشرت آباد منتقل شدند.
بعدھا فھميدم که علت آن،ترس دستگاه از تحت تاثير قرار گرفتن نفرات وظيفه بوده است".
سياھکل به توده ھای استثمار شده نشان داد که رژﯾم ھای مزدور امپرﯾاليسم "ببرھای کاغذی" بيش نيستند
و از ھمين رو بود که امپرﯾاليستھا و رژﯾم ھای مزدورشان ) چه سرسپردگان رژﯾم سرنگون شده شاه و چه رژﯾم
مزدور اسالمی( ،تا به امروز از تمام نيرو و امکانات شان ،چه از طرﯾق "پژوھشگران" ضدکمونيست و فداﯾی
ستيزی مانند تورج اتابکی و ...وھاب زاده  ،..و چه از طرﯾق مزدوران وزارت اطالعات رژﯾم مانند محمود نادری و
پاودھای اﯾنترنتی او ،استفاده ميکنند تا ھر حيله و نيرنگی و دورغی را بکار برند ،تارﯾخ را به شنيع ترﯾن شکل
تحرﯾف و حقاﯾق را سالخی کنند تا به اﯾن وسيله ھرمزخرفی را در جھت " بدنام" کردن سياھکل و مبارزه
مسلحانه بر قلم آلوده شان بياورند .چرا که ازنظرسرماﯾه داران وپادوھاﯾشان ،از نظر رفرميست ھا  ،آرام کارھای
سياسی ،قلم چاکران وطن بورژاﯾی دوست ،کارگران زحمتکشان و محرومان حق شورش ندارند ،فقط می توانند،
تقاضای صنار و سه شاھی بيشترداشته باشند  ،آن ھم به شکل عاجزانه وخواھش وتمنا!
اما آنچه تارﯾخ در تمام دوران ھا حقانيت آنرا ثابت کرده است ،از دوران برده داری تا به امروز ،از ھمان اولين روزی
که مالکيت خصوصی ساﯾه مرگ بارش را بر سفره کارگران و زحمتکشان جھان پھن کرد و شکل گرفت ،اﯾن است
که تنھا با قھر انقالبی است که ميتوان در پی ھرچه گسترده تر شدن آگاھی مبارزه جدی و بی امان طبقاتی
ظلم و ستم نابرابری را نابود کرد و سرماﯾه داری و رﯾشه ھای ظلمش را نابود ساخت و ستمگران را به مجازات
مرگ که شاﯾسته شان است رساند .باﯾد بی امان در اﯾن راه کوشيد تا رھاﯾی واقعی از چنگال خون آشامان
جھانی و داخلی ميسر گردد.
به مناسبت  ١٩بھمن  ١٣۴٩چھل و ﯾکمين سالگرد سياھکل سرخ
پانزدھم بھمن  ١٣٩٠برابر با چھارم فوريه ٢٠١٢
*شرايط پيدايش و رشد جنبش نوين کمونيستی
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