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.  بود1367جمعه ای که گذشت، جمعه ديدار با قربانيان قتل عام زندانيان سياسی شهريور 

امسال، عالوه بر مراسم شعرخوانی و گلباران کردن گورهای دسته جمعی و قبرهای فردی و 
تهران شناخته شده قربانيان، بحث محوری پيرامون طرح توطئه آميزی بود که شهرداری 

ها که  آن: است هدف از روز روشن تر. می خواهد اجرا کند" بازسازی خاوران"تحت بهانه 
قتل عام را سازمان دادند و اجرا کردند، به همراه کسانی که دستشان در جنايات سياسی 

با غلفتی که تهرانی ها (شهرداری و شورای شهر را . ديگری آلوده است، به قدرت رسيده اند
، مجلس به چنگ آورده )درصد رای مردم پايتخت 2,5  انتخابات کردند و بادربرای شرکت 

را هم ضميمه آن کردند و بدنبال آن رياست جمهوری و قوه مجريه را نيز به تصرف در 
 ساعت مقاومت در برابراصالحات امروز دست 8اين ترکيب حکومتی، که پس از . آوردند

. و سنگ قبر و لوح يادبود نهادن در خاوران نداردخود را گشوده می بيند، خيال جاده سازی 
به خيال خويش می خواهد نشانه اين جنايت تاريخی . خيال پاک کردن صورت مسئله را دارد

هم از مراسم و . را که مثل تاول در کنار تهران روز به روز بزرگتر می شود پاک کند
ئله را به فراموشخانه تاريخ گردهم آمدن سالی دوباره خانواده ها خالص شود و هم اصل مس

  .بسپارد
سخن بسيار دقيقی را فريبرز رئيس دانا، در پايان مراسم جمعه گذشته در گفتگو با راديو 
برابری گفت که اگر عقلی در کار طراحان توطئه عليه خاوران باشد به گوش جان بايد 

 بالئی که دلتان گيرم که اينجا را صاف کرديد و جاده کشيديد و يا هر: او گفت. بشنوند
خواست بر سر آن آورديد، با قلب مردم چه می کنيد؟ مگر نام و ياد افسران توده ای را که 
شاه اعدام کرد و در فاصله کمی از همين خاوران، در مسگرآباد زير خاک کرد، فراموش 

  خاوران خفته اند فراموش شود؟  ها که در شد، که نام و خاطر آن
  يرند؟ چرا از تاريخ درس نمی گ

نسلی که . جوان ها آمده بودند. های ديگر شرکت کرده بودند در مراسم امسال، بيش از سال
اما، اين . های اول پس از انقالب را به ياد دارد های پيش از انقالب را ديده و نه سال نه سال

 آننسل آرمان های برباد رفته ای را می بيند که پدران و برادران و خواهرانش در دفاع از 
و باز، رئيس دانا در گفتگو با راديو برابری همين نکته را ياد آور می . ها به خاک افتادند
آنها که زنده مانده اند و يا بزرگ شده و چشم باز کرده اند، می بينند فجايع : شود و می گويد

. اقتصادی و بحران همه جانبه ای را که با اعدام دسته جمعی زندانيان سياسی سرعت گرفت
اصل آن قتل عام، تنها گورهای دسته جمعی نيست، فقر و نکبت و نابرابری و غارت ح

همان فقر و فالکت و اختالف فاحش . حکومتی است که در جای جای ايران حاکم است
طبقاتی که مقصران و متهمان اصلی آن، به احمدی نژاد گفتند، با شعار سير کردن شکم مردم 

هوری که گفت پول نفت را می خواهد سر سفره مردم رئيس جم. برو جلو تا رای بگيری
خاوران گلی است بر سينه انقالب . غارت شده ببرد، فعال بلدوزر به خاوران می خواهد ببرد

، همانگونه که داغی است بر پيشانی نظامی که حتی از اصالح خويش نيز وحشت دارد و 57
  . سال در برابر آن مقاومت کرد8

 در ايران، عليه انقالب کودتا 67ها بود که در سال  تنها سخن توده ایها،  اين، شايد تا سال
کودتا در !  مرداد و يا کودتای نظامی ها در شيلی باشد28کودتا که حتما نبايد به سبک . شد

مگر در هر کودتائی، کودتاچيان در اولين قدم چه می کنند؟ جنبش . ماهيت اين اقدام است



ام می کنند، قدرت الن اين جنبش را به زندان می برند و اعدمترقی را سرکوب می کنند، فعا
  .ترين سيستم اقتصادی تثبيت می کنندرا به سود فاسد

آنچه تفاوت اين کودتا با هر کودتای کالسيک ديگری است، نه .  چنين شد67در کودتای 
 که هنوز امری. ناشی از ماهيت کودتا، بلکه ناشی از شرايط ايران از انقالب بيرون آمده بود

با آن انقالب .  سرنگون نمی شد57به اين ترتيب است که با يک کودتا، انقالب . هم هست
 يکی از اين 67 سال عامعظيم با کودتاهای مرحله ای و گام به گام به مقابله برخاستند و قتل 

قتل عام زندانيان سياسی، . خاوران داغ هميشه تازه اين کودتاست. گام های کودتائی بود
کناری آيت اهللا منتظری، خانه نشين کردن و گوشه نشين شدن آيت اهللا خمينی، تبديل احمد بر

خمينی به ماشين امضای توطئه های کودتائی به نام پدر، تغيير قانون اساسی و گام بلند واليت 
 اقتصادی و -مطلقه برای احيای نظام سلطنتی در ايران، سلطه نظامی ها بر ارکان سياسی

 با سرمايه داری بزرگ تجاری کشور، از منبر به زير کشيدن بقايای روحانيونی که پيوند آنها
دلی با انقالب داشتند و در ترورها کشته نشده بودند و از منبر باال رفتن امثال مصباح يزدی، 

اينها اگر کودتا نيست، نامش چيست؟ آنها که خيال صاف ... حائری شيرازی، احمد جنتی و
 را 57ارند، به نمود و نشانه يک رويداد بزرگ که سرنوشت انقالب کردن خاوران را د

 زندانيان سياسی، بخشی از پيکره آن توطئه رداخته اند، غافل از آنکه قتل عاممشخص کرد پ
اگر به دار کشيدن و خنجر در پهلوی ملک . عظيم است و البته بخش خونين و جنايتکارانه آن

پس از به توپ بستن کودتائی مجلس بدستور (  دنالمتکلمين در باغشاه تهران فرو کر
اين . را تاريخ فراموش کرد، قتل عام زندانيان سياسی را هم فراموش می کند) محمدعلی شاه

که ملک المتکلمين و صوراسرافيل در کجا خفته اند و سنگی بر قبرشان هست يا نه، فرع بر 
اينست آن درس بزرگی که ارتجاع قادر به . ها در تاريخ انقالب مشروطه است جاودانگی آن

اين ارتجاع می تواند عمامه بر سر داشته باشد، می تواند سرش زير . آموختن از آن نيست
. کاله نظامی باشد، می تواند امام جمعه و رهبر باشد، می تواند فرمانده نظامی و پادشاه باشد

اينست تفاوت نگرش توده ای ها با ديگرانی . فراد و پديده ها کار دارندها با ماهيت ا توده ای
  .که شعارشان گاه بيش از شور اجتماعی و انقالبی شان است

ما خاوران را اينگونه می بينيم و وقتی از شعار و شور سخن می گوئيم، روی سخنمان به 
. ذشته است که می شنويدهمان بخش از سخنان دردانگيز رئيس دانا در پايان مراسم جمعه گ
او نمی گويد و نمی تواند . آنجا که می گويد هنوز می خواهند خط و خط کشی سياسی کنند

به معنای واقعی کلمه .  سردادند57ها در انقالب  توده ای: اما، ما می توانيم بگوئيم. بگويد
دند بسياری از آنچه از کسی طلبکار نيستند، به کسی هم بدهکار نيستند، اما معتق. نيز سر دادند

ها حزب توده ايران گفت و چون ميخ دو سر بر زمين شخم نخورده انقالب  که در آن سال
می انديشيم و به همين دليل " اتحاد"ما به . فرو نرفت، امروز صحت خود را نشان داده است

ها در موقعيت را برای بازگشائی برخی دفاتر کهنه نامناسب می دانيم، اگر چنين نبود، نه تن
 و اشتباهات عظيمی که سازمان های سياسی، با ماجراجوئی 57های اول انقالب  باره سال

از . های نزديک اصالحات نيز سخن بسيار داريم های خود کردند، که درباره همين سال
نه ... زودپروازی ها، تندروی ها، غفلت از توازن نيروها، غافل ماندن از شکم توده مردم و

نه تنها با اپوزيسيون، که با . طلبان مذهبی و حاکم، که با اپوزيسيون نيزفقط با اصالح 
 18از روزهای تحصن پس از شبيخون . ها همين سال رهبران جنبش دانشجوئی کشور در

مراجعه کنيد به اطالعيه های راه !( ئيداها که از دانشگاه بيرون ني تير و فرياد و فغان توده ای
از اولين جلسه هنرمندان دگرانديش با سالنی که ). ل دسترسی استتوده که در همين سايت قاب
در اختيار گذاشته شده بود و معاون جديد ارشاد، خود " مهاجرانی"به همت وزير تازه ارشاد 

همان جلسه ای را می گوئيم که خانم سيمين بهبهانی پا را در . مدافع و مقام حاضر در آن بود
ما نوشتيم . سه تکليف اعدام سعيد سلطان پور روشن شوديک کفش کرد که بايد در همين جل

از غفلت . ها در راديوهای فارسی زبان تشديد شد اين چپ روی است و سيل حمله به توده ای



ضرورت شرکت در انتخابات شوراها و غفلت بزرگ تر، برای اتحاد اصالح طلبان و اعالم 
هم حرف " خط امام"ما درباره . ديگريک کانديدا بجای سه کانديدا و تبليغ تحريم از سوی 

: ها بدهند و بگويند بيهوده تالش می کنند، جمهوری اسالمی کنونی را نشان توده ای. داريم
  .اين يعنی حاصل خط امام

 سال گذشت و تازه امروز به اين نکته پی برده اند، که سمبل ارتجاع آيت 16دو هشت سال، 
امروز تازه فهميده اند که او .  قربانيان بزرگ ارتجاع بوداهللا خمينی نبود، که او خود اتفاقا از

چهار دوره رياست جمهوری بايد ". حکومت اسالمی"و نه " جمهوری اسالمی: "چرا می گفت
طی می شد، تا هوشيار شوند و ببيند که سکان داران حکومتی در زمان حيات آيت اهللا خمينی 

ا به قدرت يک اصالح است و برای اصالح چگونه در انزوا قرار گرفته و بازگرداندن آنه
اين که او چه اشتباهات بزرگی کرد و يا حزب توده ايران در کدام مقاطع . يک ضرورت

 سال گذشته و بويژه 27دچار اشتباهات تاکتيکی شد، در چارچوب حوادث بزرگ و پرشمار 
ميهنی و  سال اول پيروزی انقالب بجای خود بايد بررسی شود، اما انصاف و صداقت 4

حزب توده ايران درست ديده بود و استراتژی آن برای انقالب و : انقالبی الزم است تا بپذيرند
  .جمهوری اسالمی دقيق و درست و علمی بود

کمتر از کسانی که دستشان در داخل   در صف دگرانديشان غير مذهبی و مهاجر، انصافشايد
ها يقين دارند، که جبهه وسيعی از   توده ایباشند، امااند رسيده به اين  وکشور در آتش است 

مذهبيون، مکالهای مذهبی، روحانيون و حتی نظامی های صادق جمهوری اسالمی در دل 
  !حزب توده ايران حق داشت و درست می گفت: خود به اين نتيجه رسيده اند

ت بازگش"رويکردی که امروز و پس از انتخابات اخير رياست جمهوری در ايران با شعار 
های اول  ها پذيرش آن واقعياتی می دانند که در سال شروع شده را توده ای" به خط امام
حتی تالش ارتجاع و مخالفان اساس انقالب برای پنهان شدن پشت نام آيت اهللا . انقالب گفتند

نگاه کنيد به حقه بازی مصباح يزدی در راه انداختن مرکز پژوهش های امام ( خمينی 
 را که بنام خط 57تر بايد رئوس اساسی انقالب  ت می کند که هرچه سريعنيز ثاب) خمينی

امام ثبت است بيرون کشيد و بر پيشانی طرفداران تحوالت و نجات انقالب نصب کرد تا 
  .يا اگر افتاده است، با آن مقابله شود. فرصت تحريف بدست امثال مصباح يزدی و رهبر نيفتد

يار دارند، اما به همان اندازه نيز پايبند ضرورت اتحادند توده ای ها، سخن بس: راست اينست
  . و امروز بيش از ديروز نيازمند اين اتحاديم

  .تهيه شده است" روشنگری"هر سه مصاحبه ای که می شنويد، به همت راديو 
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