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  "اشرار و اراذل" و سازماندھی ٨٨جنبش 
ی که سران اين رژيم شيادانه آن را ، خيزش مردمي٨٨ی سال ئ جنبش توده ۀ سال از سرکوب وحشيان۶با گذشت بيش از 

ھای سرکوب اين جنبش مردمی عليه رژيم سراپا جنايت جمھوری  ھادند، ھر روز شواھد بيشتری از روشنام ن" فتنه"

اسالمی و ابعاد وحشی گری دولتمردان حاکم در به خاک و خون کشيدن توده ھای به جان آمده در مقابل چشم ھمگان 

  .قرار می گيرد

فرماندھان ارشد سپاه پاسداران و از فرماندھان نظامی ، يکی از "حسين ھمدانی"دنبال کشته شدن سردار ه اخيراً ب

جمھوری اسالمی در جريان نقش آفرينی ھای ضد انقالبی جمھوری اسالمی در جنگ سوريه، رسانه ھای حکومتی 

 ۀمصاحبه ای از اين فرمانده اھريمنی سپاه پاسداران منتشر کرده اند که بخشی از آن، توضيح تاکتيک ھای تبھکاران

 بوده و نقش ضد خلقی اين مقام نظامی در اين جنايت را از زبان ٨٨ی حاکم در سرکوب جنبش مردمی سال ديکتاتور

خود در سازماندھی ھزاران تن از " ابتکار"او در اين مصاحبه با بيشرمی تمام صراحتاً راجع به . خود او بيان می کند

اين سردار معدوم .  می کندئیسخن سرا" ٨٨ث حواد"در شھر تھران به منظور سرکوب مردم در " اشرار و اراذل"

سپاه که در مقطع مذکور ، فرمانده سپاه تھران بود در اين زمينه اعترافاتی کرده است که از يک طرف با وضوح اوج 

 حاکم با بحران ھا را به نمايش ۀ نظام گنديدۀددمنشی و ظرفيت ضد خلقی ماشين سرکوب جمھوری اسالمی ھنگام مقابل

 ست که ضد انقالب حاکم به دليل ناتوانی اش در استفاده ئیو از طرف ديگر اظھارات او بيانگر مکانيزم ھامی گذارد 

ھم چنين در اين اظھارات به .   عظيم به پا خاسته به کار گرفتۀاز ابزارھای معمولی و رسمی در سرکوب يک تود

  .  آشکار می گردد٨٨ی سال ئی حقايقی چند در مورد جنبش توده روشن

 حاصل تشديد فشارھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی وارد بر حيات و معاش ميليون ٨٨ ھمه می دانند که خيزش سال 

وجود آورد  ه ی را بوضعيت بحرانياين فشار ھا . ھا تن از کارگران و زحمتکشان و اقشار بی چيز و محروم جامعه بود

 به انفجار خشم متراکم توده ھا انجاميد و سيل ناشی ٨٨شی سال که در نقطۀ اوج خود، سرانجام در مقطع انتخابات فرماي

جان آمده با ديکتاتوری ه  توده ھای بئی روياروۀاز قدرت مردم، خيابان ھای تھران و چند شھر بزرگ ديگر را به صحن

ه خاطر گرچه در اين جنبش اقشار و طبقات مختلف با خواست ھای متفاوت شرکت داشتند، اما ب.  حاکم تبديل نمود

حضور انبوه بی چيزان و محرومان در ميان اين توده ظاھراً بی شکل ، ھر چه که جنبش ادامه می يافت راديکال تر 
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پاخاسته با شعارھای نابودی جمھوری اسالمی و مرگ بر واليت فقيه و سرنگونی نظام با دست خالی به ه شده و مردم ب

  .  حکومت رفتندپيکار با نيروھای سرکوبگر و تا بن دندان مسلح

اين جنبش پس از فراز و نشيب ھای بسيار و ماه ھا نبرد جوانان و زنان و توده ھای مبارز در شرايطی که نيروھای 

ضد انقالبی بی وقفه سعی در منتسب کردن اين جنبش به خود می کردند، به دليل عدم وجود يک رھبری متشکل انقالبی 

بگر مسلح و گله ھای مزدور  در مصاف نابرابر با يک نيروی سرکو و نھايتاً  موفق به پيشروی بيشتر نشد،در رأس آن

اين جنبش با شعارھای مرگ بر جمھوری اسالمی . يافته از سوی حکومت و وزارت اطالعات آن به خون نشستسازمان

داران جمھوری و ستون آن يعنی واليت فقيه در وسيع ترين سطح به ويژه در ميان جوانان، زمين را در زير پای سردم

ل برخی محله ھای شھر تھران واسالمی لرزاند و رشادت توده ھای شرکت کننده در روزھای اوج اين جنبش حتی کنتر

 ھيچ گاه در تاريخ مبارزات اخير فراموش ٨٨جنبش مردمی . را از دست ماشين جنگی جمھوری اسالمی درآورد

 قدرت نابرابر با ارگان ھای مسلح رسمی و غير رسمی ۀزنرغم آن که در يک مواه چرا که اين جنبش ب. نخواھد شد

ماشين سرکوب جمھوری اسالمی فروکش کرد، اما موفق شد تا با روشنی ھر چه بيشتر اوج پوسيدگی، بی پايگی و بی 

رغم ه  که جمھوری اسالمی بئیآيندگی اين رژيم در ميان وسيع ترين اقشار و طبقات اجتماعی را نشان دھد؛ تا جا

 تحت سلطه را به شرايط قبل از اين ۀ سال ھا، ھيچ گاه قادر نشد آب رفته را به جوی برگرداند و  شرايط جامعگذشت

ثيرات تاريخی و درس ھای انقالبی اين جنبش ھيچ گاه از أواقعيت اين است که ت .رويداد بزرگ اجتماعی باز گرداند

  .   زدوده نشده و نخواھد شد، به دنيا آمده بودند جمھوری اسالمیۀويژه نسل جوانی که در دوره ذھن مردم و ب

 را  ٨٨ مورد اشاره، جنبش مردمی سال ۀ معدوم در مصاحب"ھمدانی"درست با توجه به حقايق فوق است که سردار 

ناميده و ددمنشی ھای انجام شده برای سرکوب اين جنبش را "  ساله مھم تر است٨از سوريه و جنگ "رويدادی که 

که توسط   طوالنیۀدر اين مصاحب") جوان ھمدان "ۀسحام نيوز به نقل از روزنام. ("می داند" تاريخ"ر  درج دۀشايست

و يا " ل فتنهوکنتر" صورت گرفته مصاحبه کننده، در مورد چگونگی "ھمدانی"با سردار " جوان ھمدان "ۀروزنام

  :  ال را مطرح می کندؤاين س ٨٨سال " اتفاقات"

در اتفاقات .  است٨٨ل فتنه و كه نام شما در آن زياد ياد می شود مسايل مربوط به كنترسردار يكی از موضوعاتی"

ای كه شما فرماندھی سپاه محمد  دوره.  بعد از ورود نيروھای سپاه به طور ملموسی امنيت به تھران بازگشت٨٨سال 

خواھيم کم و  شد، می دوره منتشر میھای بيگانه اخبار متفاوتی در مورد آن  در رسانه. رسول هللا را برعھده داشتيد

طور مسلحانه ورود پيدا کرد؟  تک تيرانداز  ھا به واقعاً سپاه در اين درگيری. کيف موضوع را از زبان خود شما بشنويم

  "داشت؟ نقش وزارت اطالعات در آن دوران چه بود؟

 به روال مرسوم يک ء در ابتدا٨٨ سالجنبش ال در مورد نقش سپاه در سرکوب ؤ در پاسخ به اين س"ھمدانی"سردار 

 و ھم چنين نقش ٦٠ ۀخود در سال ھای دھ" تجارب"عنصر ظاھراً کار کشته در صف فرماندھی ضد انقالب، به 

 بنده جانشين ٧٨ ۀاوالً در فتن: " اشاره نموده و مطرح می کند٧٨ مردمی سال - ئیخويش در سرکوب جنبش دانشجو

ای در دو دوره در  يک سابقه. کرد اين تجربه به من کمک می. آن حوادث را داشتم ۀنيروی مقاومت بسيج بودم و تجرب

.  ھم فرمانده لشگر تھران بودم٨٢، در سال )ص( در تشکيل لشگر حضرت رسول٦١ و ٦٠ھای  تھران داشتم در سال

 جغرافيای انسانی و شناخت خوبی نسبت به. شناختم و برآورد خوب اطالعاتی از منطقه داشتم لذا کامالً تھران را می

ھا را در قرارگاه  ھا داشتم و آن اشراف خوبی نسبت به احزاب و گروه. زمينی و شرايط اقتصادی و فرھنگی تھران داشتم

کار  ھيچ. کار اطالعاتی که از پيش در قرارگاه ثارهللا انجام داده بوديم جواب داد. ثارهللا به دقت بررسی کرده بوديم

ھای بسيج را در دو تجمع بزرگ جمع کردم و به   فرماندھان پايگاهۀھم. گيرد تمرين صورت نمیموفقی بدون آمادگی و 
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گفتم پايگاھی که .  خود را تأمين کنندۀاز ھمه خواستم تا سازماندھی خود را حفظ کنند و امنيت محل. ھمه مأموريت دادم

ن فوق که بيانگر آن است که ارگان ھای سرکوب نظام پس از ايراد سخنا". نتواند اين دو اقدام را انجام دھد پايگاه نيست

در چه سطح وسيعی به کار اطالعاتی و تدارکاتی برای در ھم کوبيدن تظاھرات ھای مردمی مبادرت ورزيده بودند، 

مزدور برای سرکوب "  ھزار بسيجی٤٥"کند که عالوه بر نيروھای رسمی سرکوب و دارای يونيفورم،  وی معلوم می

  ". ابان ھا حضور داشتنددر خي"مردم 

سخنان فوق در حالی از زبان يکی از سران نظامی رژيم ابراز می شود که دولتمردان حاکم به رھبری ولی فقيه تبھکار 

بوده که با " خدا"و " مردم"کار خود " ٨٨ ۀفتن"جمھوری اسالمی در تبليغات خود ھمواره مدعی شده اند که سرکوب 

 مذکور ماھيت واقعی ۀدر حالی که در مصاحب .صورت گرفت" حضرت امام زمان"به اصطالح " کمک ھای غيبی"

.  از زبان خود دژخيمان حاکم روشن می گردد" حضرت امام زمان"ی مورد نظر جمھوری اسالمی و "خدا"و " مردم"

 چنان ٨٨ خود برای سرکوب و مقابله با جنبش سال ۀواقعيت اين است که جمھوری اسالمی در جريان تعرض وحشيان

ن در آن ا اين رژيم و قصابی مبارز۶٠ ۀ از جنايت را در خيابان ھا آفريد که يادآور ددمنشی ھای خونين دھئیصحنه ھا

ن تظاھرات توسط تک تير اندازھا گرفته تا گذشتن از روی دوره می باشد؛ از ھدف قرار دادن و کشتن جوانان و فعاال

 در خيابان تا حد مرگ و سوزاندن اجساد و به قول ادروھای نيروی انتظامی و شکنجه حتتظاھر کنندگان با موتور و خو

جوانان و جناياتی از اين قبيل، ھمه روش ھای جنايتکارانه ای بودند که از طرف نيروھای " کھريزکی کردن"خودشان 

  . مسلح جمھوری اسالمی عليه توده ھای انقالبی به کار گرفته شد

 تالش ھای شان و بسيج گسترده ۀرغم ھم ردار سپاه اين واقعيت به وضوح آشکار می شود که علی سخنان سۀدر ادام

برای سرکوب توده ھای انقالبی، آن ھا ھنوز قادر به در ھم شکستن مقاومت مردم به جان آمده نبودند؛ و معلوم می شود 

سرانجام سردار سپاه جنايتکار و ھمکارانش  مبارزاتی پر شور در خيابان ھا بود که ۀکه ھمين مقاومت مردمی و روحي

کار "ھم زمان با اين : "را مجبور به انديشيدن تدابير ضد خلقی ديگری می کند که وی در توصيف آن ھا می گويد

ھا حضور داشتند ولی در   ھزار نفر از کسانی که در آشوب٥. "کرد" صدا"اقدامی انجام داديم که در تھران " اطالعاتی

شان  لوشان کنتر  کرديم و در منزلئیانات سياسی حضور نداشتند ، بلکه از اشرار و اراذل بودند را شناسااحزاب و جري

ھا را عضو  بعد اين. شدند و اجازه نداشتند از خانه بيرون بيايند ل میوھا کنتر زدند اين روزی که فراخوان می. کرديم می

ر بخواھيم مجاھد تربيت کنيم بايد چنين افرادی که با تيغ و قمه  اين سه گردان نشان دادند که اگبعداً .  گردان کردم

 می پردازد و با توصيف نقش ٨٨وی سپس به توصيف روزھای اوج جنبش ."  کار بياوريم سروکار دارند را پای

که جلسه شورای تأمين استان تھران در  وقتی: "ضدخلقی خويش در امر سازماندھی نيروھای سرکوب اضافه می کند

برآورد من اين بود که روز عاشورا .  برآوردھا اين بود که فردا تھران آرام خواھد بودۀعاشورا برگزار شد ھمشب 

 فوق العاده داديم و جلسه تشکيل شد و ۀبه ھمين خاطر دو بار ديگر درخواست جلس. اتفاقاتی در پيش خواھد بود

ھا با  بچه. ھا را در اختيار گرفتيم  تمام مدارس و حسينيه. سينماھای تھران را اجاره کردمۀھم. باش اعالم کرديم آماده

ت را ھم که با من مرتب در تماس بودند را ھم آماده کرديم و أ ھي٣٠نزديک به . لباس مشکی در ميدان حضور داشتند

ته مشخص الب". در روز عاشورا ھمين سه گردان غائله را جمع کردند. ھا را به سمت ميدان دانشگاه بياوريد گفتم دسته

است که اين دژخيم صرفاً برای بزرگنمائی خود مطرح می کند که گويا ديگر ھمپالگی ھای وی نگران روز عاشورا که 

را در اين روز پيش بينی می " اتفاقاتی"اتفاقاً بيشترين جمعيت در خيابان ھا حضور پيدا می کنند نبودند و فقط وی وقوع 

ان استثمارگر و جانی حاکم و کارشناسان نظامی آنان نظير ھمدانی ھا بھتر از در ھر حال اما، سرمايه دار. کرده است

آن ھا اين را ھم می . روزھای بحرانی مطلع بودندھر کس ديگری از قدرت توده ھا و خطر آن برای نظام شان در آن 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    

ه ھای نيروھای  در ميان برخی از ردئی موجب بروز شکاف ھا٨٨دانستند که شدت و گستردگی جنبش مردم در سال 

سرکوبگر حتی در ميان سپاه ضد خلقی ھنگام مصاف با مردم گرديد و در قاطعيت اعمال قھر ضد انقالبی از سوی 

مسلم است که اين واقعيت نمی توانست از . برخی مزدوران ماشين سرکوب عليه توده ھای به جان آمده خدشه وارد نمود

 يکی از عواملی بود که باعث شد سازماندھی اراذل و اوباش بی ريشه تحت اين واقعيت .چشم سرداران سپاه پنھان بماند

دستان اشرار مزدور را زير ه ب" تيغ و قمه"در دستور کار فرماندھان دشمن قرار گرفته و آن ھا سيل " مجاھدين"نام 

حی ديگر سرمايه داران و ندازند تا بتوانند چند صبابياسالم به جان مردم بی سالح و فاقد تشکل انقالبی " مجاھد"نام 

  . آن ھا را از آماج خشم توده ھا مصون نگاه دارندۀسيستم ظالمان

تمامی جوانان مبارز و زنان و مردانی که با خواست عميق سرنگونی رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی در جريان 

ه ياد دارند که عالوه بر گله خوبی به  با گرفتن جان خود در دست شان به خيابان ھا می رفتند ب٨٨خيزش مردمی سال 

بسيجی و " سانديس خور"ھای مزدور نيروی انتظامی و سپاه، رژيم جمھوری اسالمی چگونه با اعزام ھزاران 

دستان و قمه کشانی که با ھدايت عناصر ه مزدوران قمه کش و چاقو به دست به جان تظاھر کنندگان افتاد، چاقو ب

س نيروھای سرکوب رسمی در مقابله با مردم انقالبی بند می آمد و تسليم می وزارت اطالعات اھريمنی ھر جا که نف

و خون پاک مردم را بر " به جمعيت می زدند"شدند، با ھجوم به صفوف تظاھر کنندگان به قول سردار معدوم سپاه 

  .زمين می ريختند

از نيروھای بی ريشه و لمپن يا به قول  مزدور در حالی که سازماندھی و استفاده "ھمدانی"سردار  ياد شده، ۀدر مصاحب

برای قتل مردم و جاری کردن جوی خون در خيابان ھا را جزو " اشرار و اراذل"و " غائله"خود وی ُگردان ھای 

ی اراذل و اوباش نشان دادند که "ُگردان ھا"در ستايش آنان بيشرمانه می گويد که   قلمداد نمودهافتخارات خود و رژيمش

و با ذکر مثال " کار بياوريم مجاھد تربيت کنيم بايد چنين افرادی که با تيغ و قمه سروکار دارند را پایاگر بخواھيم "

اين ستاری وقتی به . ھا فردی بود به نام ستاری يکی از اين: " در مورد حد جنايت پيشگی آن ھا تأکيد می کندئیھا

  ". درصد شد و سال گذشته ھم به شھادت رسيد٧٠جمعيت زد جانباز 

 ٨٨ سال پس از يکی از جنايت بارترين برخوردھای جمھوری اسالمی با توده ھای به پا خاسته در سال ٦به اين ترتيب 

مشاھده می کنيم که سردار سپاه معدوم اين رژيم با طيب خاطر و خونسردی تمام از نقش خود و رژيمش در به خاک و 

ت و سازماندھی مزدور از ميان اراذل و اوباشی که ھر روز تجربۀ تربي. خون کشيدن جنبش مردمی داد سخن می دھد

 سياه ديکتاتوری حاکم در ابعاد اجتماعی توليد و باز توليد می شوند، نشان ۀ نظام و سايۀدر زير مناسبات استثمارگران

ش توده ھا و  حاکم در اعمال قدرت طبقاتی خويش برای مقابله با جنبۀ تنوع تاکتيک ھای ضد انقالبی است که طبقۀدھند

 استفاده و سازماندھی اشرار و اراذل و اوباش به عنوان زائده ای ۀالبته تجرب. تقويت بنيۀ سرکوبش به آن دست می يازد

در زمان کودتای .  نيست٨٨از ماشين جنگی در خدمت طبقۀ حاکم منحصر به جمھوری اسالمی و کاربرد آن در جنبش 

ھا و " شعبان بی مخ " بودند که ھمين گله ھای لُمپن و اشرار که به رھبری  نيز مردم ما شاھد١٣٣٢ مرداد ٢٨ننگين 

ی در ه بودند، چه نقش مخرب و ضد مردميدھی شد سازمانئیمريکاانرال ھای مزدور ارتش جبا پول سازمان سيا و 

ارگران و  طوالنی از خفقان و ديکتاتوری بر جان و مال کۀپيروزی آن کودتای امپرياليستی و استيالی يک دور

 نيز ھمين باندھای سياه متشکل از لمپن ھا و اراذل و اوباش بودند که ٦٠ خونين ۀدر دھ.  کردندءزحمتکشان ما ايفا

 جمھوری اسالمی را با ترور و ربودن و ۀ مورد نياز برای رژيم تازه به قدرت رسيدۀبسياری از اقدامات جنايتکاران

  .  مبارزه ، انجام می دادندۀن از صحناارززنده به گور کردن و حذف کمونيست ھا و مب
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 ، زنان و مردان دالوری که با مشت ھای گره کرده و بادست ٨٨در جنبش سال  از طرف ديگر، اين واقعيتی است که

 ھا و اربابانش در حاکميت حرام کردند، درس "ھمدانی"خالی ماه ھا زندگی و کشيدن نفس راحت را برای امثال سردار 

بر اين اساس در .   دادند،می نامد" مجاھدين" آن ھا را  "ھمدانی" به اراذل و اوباش حکومتی که سردار ھای خوبی ھم

  بحرانی نمیۀ آن دورۀ توده ھا حتی ھنگام يادآوری خاطرۀ مشاھده می شود که اين دشمن قسم خورد"ھمدانی"سخنان 

نان چه وی با خشم و نفرت ضد انقالبی اعتراف می چ.  محروم به پاخاسته را بروز ندھدۀتواند خشم خود نسبت به تود

اين اعترافات در ضمن نشان می دھند که ".  تا قطع نخاعی داشتيم٨٠"و ".  جانباز داديم٨٣٠در اين اتفاقات : "کند که

 چه مقاومت جانانه ای از خود ٨٨ ما در جريان جنبش سال ۀبه رغم وجود يک توازن قوای نابرابر، مردم به پاخاست

درسی که توده ھای قھرمان به مزدوران ھم چنين با . ان داده و با چه رشادتی به مقابله با مزدوران دشمن پرداخته اندنش

خونينی در انتظار رژيم و فرماندھان آنان دادند اين امر را نيز خاطر نشان کردند که دير يا زود سرنوشت خفت بار و 

 .      ھا قرار داردسازمان دھندگان اراذل و اوباش و مزدوران آن

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۴ ]ميزان[ ، مھر ماه١٩۶ ۀشمار

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   


