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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١٧ جون ٢٩
  

  !جالدانی که خود را قربانی جا می زنند
بارزاتی مردم ما در زير  ھر سال ، يادآور يکی از خونين ترين صفحات تاريخ حيات پر مشقت و م]جوزا[خرداد ماه

 از پيش طرح ۀ در چارچوب يک برنام١٣۶٠ خرداد ٣٠در .   جھنمی رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی ستۀسلط

ريزی شده، پاسداران و نيروھای سرکوب حکومت به فرمان خمينی مزدور در سراسر کشور وحشيانه به مردم و 

 کارگری و صنفی موجود ، حمله برده و با ھدف نابود کردن سازمان ھای مبارز و نيروھای مخالف و تمام تشکل ھای

خواھی ، دست به ارتکاب چنان جناياتی زدند که ننگ آن ھيچ گاه از دامن شان زدوده ز آزادی و آزاديھر نشانی ا

اين تعرض سراسری مکمل تعرض ھای پراکنده و اما مداوم رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی . نخواھد شد

ش به انقالب مردم ما بود؛ و پس از آن صورت گرفت که اين رژيم ضد خلقی در ز ھمان اولين روز روی کار آمدنا

 جمھوری اسالمی به توده ھای ۶٠ خرداد ٣٠در  .   حدود دو سال ، موفق به سازماندھی مورد نياز خود گرديدۀفاصل

در مقابل تھاجمات جمھوری اسالمی محافظت کنند مبارز و انقالبی که می کوشيدند از دست آوردھای انقالب خود 

  . يورش سرکوبگرانه ای را سازمان داد که به واقع ، آغاز تعرض سيستماتيک اين رژيم به مردم مبارز ايران بود

 ھمچنان ۶٠ ۀ در کوچه ھا و خيابان ھا آفريدند ، در طول دھ۶٠ خرداد ٣٠جنايات وحشيانه ای که پاسداران رژيم در 

فت به طوری که کمتر خانواده ای را می شد سراغ گرفت که جمھوری اسالمی، عزيز و عزيزانی را از آن ادامه يا

 طوالنی از مصاف خونين بين ۀاين دوره که بيانگر تشديد يک دور. خانواده بازداشت و به قتلگاه خويش نکشانده باشد

 پس از پايان جنگ ١٣۶٧عام ھولناک سال ی ھا اوج خود با  قتل ۀانقالب و ضد انقالب در کشور ما بود در نقط

  . ارتجاعی ايران و عراق تکميل شد

 ، دژخيمان رژيم جمھوری اسالمی از رھبر منفور آن يعنی خمينی مزدور گرفته تا تمام دار و دسته ھای ١٣۶٧در سال 

سياه " پاکسازی" حاکم به ۀھمه ھمصدا و يکدل در دفاع از نظام استثمارگران" معتدل"و يا " پيرو خط امام"موسوم به 

 را به سرانجام ۶٠ی دادند تا نسل کشی سال ھای أچال ھای کشور از انبوه شيرزنان و کوھمردان کمونيست و مبارز ر

  . برسانند

ت تحويل اجساد سوراخ أدون صفتی حاکمان در انجام اين جنايت تاريخی تا بدان جا پيش رفت که جالدان حتی جر

آنان ھمچون مردار .  شان را در وجود حقير خود نيافتندۀ کشيده شدۀ فرزندان مردم به خانوادسوراخ شده و يا به دار

سرخ " خاوران"خواران ، اجساد اين عزيزان را از ترس در گورھای بی نام و نشانی به وسعت ايران دفن کردند که 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

، مقاومت و مبارزه و انقالب توده ھا "ديگر تمام شد"بدين گونه آن ھا پنداشتند که . تھران ، تنھا يکی از آن ھاست

به نفع سرمايه داران ايران و " آرامش" اين جنايت ھا را برای ايجاد ۀاما دشمنان زبون مردم ما که ھم. سرکوب شد

تا آن ھا بتوانند بر خاکی که اجساد کشتگان خلق در آن ھا مدفون (انجام دادند ) امپرياليست ھا(سرمايه داران خارجی 

، نمی توانستند دريابند که خون )دتر از گذشته به کار چپاول و استثمار کارگران و توده ھای محروم ادامه دھندشده، شدي

کاشته شده در کشتزار خلق ، ھر سال قد کشيدند و شکوفه دادند " بذرھای ماندگار.  "ھای ريخته شده بر زمين نمی مانند

 ئی ھفتاد يا در قيام دانشجوۀله در شورش ھای اوايل سال ھای دھو ھر از چند گاه يکبار در شورش ھای مردمی، از جم

 ۀ ناقوس مرگ محتوم ظالمان و نابودی نظام استثمارگران١٣٨٨ی سال ئ و در جنبش عظيم توده ١٣٧٨ مردمی سال -

  . حاکم را به صدا درآوردند

ا و مبارزات بی امان نيروھای مبارز چنين بود که بر بستر تداوم مبارزات خلق زخمی ما و ھمچنين بر بستر افشاگری ھ

 ننگين جنايات جالدان و حقانيت آرمان ھا و خون آن ھا با وجود گذشت چند ۀ ، خاطر۶٠ ۀو خانواده ھای شھدای دھ

ويژه جوانان پر شور و مبارز نسل ھای بعدی زدوده نشد و ھمين واقعيت به عنوان يک انبار ه نسل از ذھن مردم ما و ب

  .      اخ ھای ستمگران و حيات رژيم تبھکار جمھوری اسالمی را تھديد کرده و می کندباروت دائمی، ک

، يعنی در سالروز مرگ خمينی مزدور، رھبر و بنيانگذار رژيم ظلم و جنايت جمھوری ١٣٩۶ خرداد ١۴امسال در 

 ۶٠ ۀعليه مردم ما در دھ تمام به دفاع دوباره از جنايات ھولناک رژيمش ئیاسالمی ، خامنه ای طی سخنانی با رسوا

 ، ۶٠ ۀ شھدای دھۀولی فقيه رژيم با اين سخنرانی ، بار ديگر بر زخم ھای التيام ناپذير ھزاران ھزار بازماند. پرداخت

نمک پاشيد و بيشرمانه از انبوه چوبه ھای دار ، جوخه ھای اعدام و تيرھای خالص مزدوران بر پيکر نسلی از پاکترين 

در يک کالم از حمام خونی که جمھوری اسالمی در آن سال ھا در سراسر کشور به راه انداخت به فرزندان مردم ما و 

در کنار اين دفاع تمام قد از جنايت و خونريزی ، خامنه ای ، فريبکارانه . رژيمش نام برد" پيروزی ھای بزرگ"عنوان 

ح ھای درونی حکومت ھشدار داد که در اظھار وقايع اين دوره ، به تمام جنا" خطر تحريف "ۀبا اظھار نگرانی در بار

چرا که وی در اين ". جای شھيد و جالد عوض نشود" بايد چنان کنند که ۶٠ ۀ وقايع خونين دھۀنظرات شان در بار

قرار گرفته " تھاجم"در کشور ياد کرد که اکنون مورد "  کننده و حساستعيين ۀدھ" به عنوان يک ۶٠ ۀسخنان از دھ

  .است

وی به چشم می خورد، احساس ناامنی " قاطعانه" واکنش ئیته ای که در سخنان نفرت انگيز خامنه ای و چرانخستين نک

 جنايات جمھوری ئیدستان جمھوری اسالمی از مطرح شدن دوباره و وسيع رسواه و ھراس آشکاری ست که کارب

مه می دانند که در جريان نمايشات ھ.  ، در افکار عمومی از خود نشان می دھند۶٠ ۀاسالمی عليه توده ھا در دھ

انتخاباتی اخير رياست جمھوری ، رژيم در جريان مھندسی اين کارزار ، مجبور شده بود برای گرم کردن تنور 

) ١٣۶٧يکی از اعضای ھيأت مرگ در ارتباط با کشتار زندانيان سياسی در سال (نمايشات اين دوره ، ابراھيم رئيسی 

بفرستد، تا از " انتخابات" سيرک ۀدر مقابل روحانی به صحن "لولو خورخوره"داھا و در واقع را به عنوان يکی از کاندي

رغم چنين تالشی ه اما ب. طريق تظاھر به احتمال انتخاب اين دژخيم ، تعداد بيشتری را به پای صندوق ھای رأی بکشاند

يب تبليغات ننگين جمھوری اسالمی را  و به ويژه جوانانی که فر- برای نمايش انتخاباتی حکومت ، آگاھی مردم 

 از ماھيت و سوابق رئيسی دژخيم ، باعث شد که اين ترفند خود به ابزار برجسته ای در اثبات ورشکستگی -نخوردند 

رقابت بين يک دژخيم شناخته شده و رسوا . اين نمايشات حکومتی و افشای کليت رژيم جمھوری اسالمی تبديل شود

ھمکار اين دژخيم و وزير (نظير روحانی که خود در ھمان زمانی که رئيسی و  پورمحمدی يعنی رئيسی با جالدی 

در (در ھيأت مرگ دست اندرکار کشتار زندانيان سياسی بودند ، در مقام تأئيد کننده آن کشتارھا ) دادگستری روحانی
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ت به رئيسی را که دستش تا مرفق به  جوانان آگاه نسبۀقرار داشت ، فرصتی برای ابراز تنفر گسترد) شورای امنيت ملی

خون مبارزان و نسلی از بھترين فرزندان مردم ايران آلوده است به وجود آورده و استھزای نمايشات انتخاباتی را از 

  . طرف آنان فراھم سازد

نی ، آن قدر آشکار بود که حتی روحا۶٠ ۀوسعت نفرت توده ھا از رئيسی ھا و ساير آمران و عامالن جنايات دھ

فقط "نام ببرد که " ئیآن ھا" از رئيسی به عنوان يکی از بيشرمانهجنايتکار ھم کوشيد در سخنرانی ھای انتخاباتی اش ، 

در نتيجه با توجه به وقايع و . بود" آن ھا" يکی از ۀ؛ بيشرمانه ، چرا که روحانی خود مظھر برجست"زندان و اعدام بلدند

 رھبر رژيم در سخنانش بر حقانيت کشتار مردم و اعدام ھای ۀکيد برجستأ اخير ، تمسايل طرح شده در تبليغات انتخابات

حتی مصلحت گرا، نشانگر نيازی ست که جمھوری اسالمی برای تعرض به تاريخ و " منتقدين" و ھشدار به ۶٠ ۀدھ

 ۀغات جھنمی طبقچرا که وی می داند مردم ما به رغم تبلي. تحريف آن به منظور تشديد فريب مردم احساس می کند

ت گردانندگان جمھوری اسالمی را خوب می شناسند و ھم أ جالدان و جنايتکاران رنگارنگ خلق در ھيۀحاکم، ھم چھر

در نتيجه اين ولی فقيه رژيم . خود را فراموش نکرده اند و جانباختگان مبارز در راه تحقق آرمان ھای مردمی ءشھدا

يعنی خامنه ای ست که به خاطر بيم از رشد آگاھی جوانان و  احساس خطر برای رژيمش ، در ذھن جوانان امروز می 

و تلی از علف ھای ھرز و " جالد" را ۶٠ ۀن دھاکوشد تا نسلی از گل ھای سرخ سرزمين ما يعنی انقالبيون و مبارز

و البته ھمه می دانند اين آخوند . جلوه دھد" قربانی"رگبار يعنی دژخيمان و مزدوران امپرياليسم و ارتجاع را به عنوان م

مزدور در اين امر استاد است ، چرا که روضه خوانی و تحريف تاريخ برای فريب توده ھای ستمکش ، يکی از پيشه 

  . ھم کيشانش در جمھوری اسالمی بوده استھای ناشرافتمندانه ولی دائمی امثال خامنه ای و 

در اين سخنرانی يک تحريف بسيار مھم " جالد"و " شھيد"کردن جای " عوض"صرف نظر از تالش خامنه ای برای 

ويژه برای نسل جوانی که در امر کنکاش در تاريخ مبارزاتی خويش ه ديگر نيز وجود دارد که روشنگری در مورد آن ب

 هيبا تجز مبارزه ۀدھ"به عنوان  شصت، ۀدھ خويش از ۀوی در سخنرانی زھرآگين و فريبند.  می باشد ، مھم است

ًبه خلق کرد ، اوال جنايات و " تجزيه طلب"نام برد و به اين ترتيب کوشيد تا به زعم خويش با انتساب صفت " طلبی ُ

 بيشمار کودکان و زنان و توده ھای ُعليه مردم کردستان و کشتار و قتل عام" جھاد"شقاوت ھای رژيم خود و از جمله 

. ُتحت ستم و بی دفاع مردم کرد در ھمان ماه ھای اول روی کار آمدن جمھوری اسالمی را مشروع و مقبول جلوه دھد

چرا .  ُناميدن مردم کرد در آن دوره تالشی مذبوحانه می باشد" تجزيه طلب"کوشش رھبر جمھوری اسالمی برای ًثانيا 

ن زنده که خود در مبارزات ای اسناد تاريخی موجود ، وجود سازمان ھای انقالبی و نسلی از شاھدکه عالوه بر تمام

ً خلق کرد مستقيماۀآزاديخواھان  شرکت داشته اند و بسياری از نيروھا و ياران شان يعنی جوانان پرشور و رزمنده را در ُ

از دست داده اند ، گواه غير قابل " پيشمرگه"افتخار ُ خلق قھرمان کرد در لباس پر ئیجريان مبارزه برای آزادی و رھا

  .به نمايش می گذارد" تجزيه طلبان" و فريبکاری جمھوری اسالمی را در مورد مبارزه با ئیانکاری از دروغگو

ُ خلق ايران که بعد از قيام ، بزرگترين نيروی سياسی در جنبش خلق کرد بود ، ئیھمه می دانند که سازمان چريکھای فدا

 خونين به ۀ اين خلق دلير عليه رژيمی که دشمنی خود با مردم را با حملۀ مسلحانۀه جای سازمان دادن مبارزب

در مقابل اين رژيم خونخوار صادر ) آشپيتال(ُمحرومترين توده ھا در کردستان آشکار کرده بود ، دستور خلع سالح 

ند و از آن مقطع ، نيروھای اصلی شرکت کننده در جنبش ُکرد و در نتيجه مردم کردستان از اين سازمان روی برگرداند

ُخمينی مزدور عليه مردم کردستان تشديد شد، عبارت از حزب " جھاد"ُخلق کرد و در جنگ خونينی که با فرمان 

ُدمکرات کردستان ايران و سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان  اين دو نيرو ھر يک در مناطق .  کومه له بودند-ُ
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ُردستان دارای پايگاه وسيع اجتماعی در ميان مردم کردستان بودند و توسط توده ھای رنجديده در مقابل ُمختلف ک

  . حکومت سرکوبگر و جنايتکار پشتيبانی می شدند

 ۀ و به زعم خامنه ای تجزيئیُخلق کرد در ايران و نه جدا" خودمختاری"شعار ھر دوی اين احزاب  مبارزه برای کسب 

دمکراسی برای ايران و خودمختاری "ُ طور مثال شعار محوری و معروف حزب دمکرات کردستان ايران به. ايران بود

ُ مبارزات خلق کرد نشان می دھد که خلق کرد ھمواره مبارزات ۀ اسناد و تاريخ زندۀ مطالعًاصوال. بود" ُبرای کردستان ُ

م ايران می ديد و شعارھای سازمان ھای سياسی  خويش را در پيوند با مبارزات خلق ھای تحت ستم تماۀآزاديخواھان

کاری که (در نتيجه ھيچ گاه بدون دست يازيدن به دروغ و تحريف تاريخ .  ُاصلی کرد نيز انعکاسی از اين خواست بود

عام ھای نمی توان مدعی شد که سرکوب وحشيانه ، اعدام و شکنجه و قتل ) خامنه ای بيشرمانه به آن دست می زند

بوده " تجزيه طلبی"اين رژيم سرکوبگر با ۀ  به دليل مبارز۶٠ ۀُالمی در کردستان از جمله در طول دھجمھوری اس

  .  است

 مشخص سازمان خود ما يعنی ۀُدر مورد سازمان ھای سياسی ديگر فعال در جنبش خلق کرد می توان به تجرب

ُ جمھوری اسالمی به خلق کرد و ايستادن کيد کرد که ضمن شرکت فعال در جنگ تحميلیأ خلق ايران تئیچريکھای فدا

ُ مبارزات آزاديخواھانه خلق کرد ، ھمواره با بلند کردن پرچم ضرورت رفع ستم ملی و دفاع از حق ملل در ۀدر جبھ

ُ خلق کرد با مبارزات انقالبی سراسری کارگران و توده ھای ۀ سرنوشت خويش ، مدافع پيوند مبارزات قھرمانانتعيين

 جمھوری اسالمی بوده و ۀ خلق ھای تحت ستم ايران عليه دشمن مشترک يعنی امپرياليسم و رژيم وابستمحروم و ساير

ُ خلق در اين راه با تقديم شھدای بسياری به جنبش خلق کرد ، ھمواره و پيگيرانه از حق خلق ئیچريکھای فدا.  می باشد

اصل در يک محيط دمکراتيک و فارغ از سرکوب  سرنوشت خويش دفاع کرده و بھترين شکل تحقق اين تعيينُکرد در 

رجوع کنيد .  (و ديکتاتوری را تحقق خودمختاری اين خلق در چارچوب يک ايران آزاد و دمکراتيک اعالم کرده بودند

 از انتشارات چريکھای -ُ ملی در ايران به طور کلی و در کردستان به طور مشخص ألۀ موضع ما در قبال مسۀبه جزو

  )  htm.question-nationality/publication/com.siahkal.www://http -١٣۶٢ اسفند -يران  خلق ائیفدا

ا و ن غالب و مغلوب در نظام حاکم ، چه سازمان ھای سراسری و چه نيروھاخالف دروغ ھای خامنه ای و ساير مرتجع

ُاحزاب محلی در گير در جنگ کردستان و جنبش خلق کرد ، ھيچ يک تجزيه طلب نبودند اما رژيم وابسته به .  ُ

 با استفاده از ءُ خود در کردستان در شرايطی که با تمام قواۀامپرياليسم جمھوری اسالمی برای توجيه اعمال وحشيان

ُعنی جاش ھا ، ھزاران تن از مردم بی گناه خلق کرد را کشته ارتش و سپاه پاسداران ضد خلقی و مزدوران محلی خود ي

 آن ھا را بر سرشان ويران می کرد ، آن ھا را آواره و دربدر می کرده ، می کوشيد ۀو مجروح می نمود، خانه و کاشان

ُاز پيشمرگان قھرمان کردستان يعنی دختران و پسران زحمتکش ، فداکار و آگاه خلق کرد ، چھر زيه طلب و  مشتی تجۀُ

وابسته به بيگانه ارائه دھد که البته اين تاکتيک ضد انقالبی و کثيف ھيچ گاه در اذھان مردم آگاه ايران کارگر نيفتاد و 

  .را گرفت" سنگر انقالب ايران"ُکردستان به حق ، از جانب توده ھای تحت ستم ما در ايران تا سال ھا لقب پر افتخار 

 ، خود چه به عنوان يکی از اعوان و انصار ۶٠ ۀ جمھوری اسالمی در سال ھای سياه دھواقعيت اين است که ولی فقيه

نزديک خمينی جنايتکار ، و چه در نقش رئيس جمھور يک رژيم سرکوبگر ، نقشی کليدی در تصميمات کالن اين رژيم 

ای تحت ستم ، قتل عام ُو از جمله تداوم جنگ خانمان سوز با عراق ، جنگ ضد مردمی در کردستان ، سرکوب خلق ھ

 و سال ھای ۶٠ ۀ کرده است و به دليل ايفای ھمين نقش ضد انقالبی ، از متھمان اصلی جنايات دھءايفا...  و ۶٧سال 

به ھمين دليل ھم دروغ پردازی ھای وی در سخنرانی اش تالش جالدی . پس از آن در بارگاه عدل محتوم مردم ماست

  .   ست که خود را قربانی جلو می دھد
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 ، ۶٠ ۀن نظام در طول دھاسخنان اخير خامنه ای، دفاع صريح وی از کشتار و قتل عام سيستماتيک توده ھا و مخالف

 حاکم در تمامی اين ۀُدفاع از جنگ کثيف و ضد مردمی عليه خلق کرد و تالش او برای نمايش قاطعيت ضد انقالبی طبق

 نظير وی و کارگزاران رژيمش را در مقابل مردم به ئی جالدھائیموارد به افکار عمومی بيش از ھر چيز کوس رسوا

خواندن آن نشان می دھد که " حساس" و ۶٠ ۀاين دفاع تمام قد از سياست ھای ننگين و جنايات دھ. نمايش می گذارد

 ، پايه ھای ضد ۶٠" سرنوشت ساز "ۀ به کدام شيوه ھای جھنمی توانست در دھءجمھوری اسالمی چگونه و با اتکا

 استثمار شوندگان و محرومان عليه استثمار کنندگان ۀاما ھمان گونه که تاريخ مبارز. خلقی حکومت خود را محکم کند

محرومانی که با تنی مجروح ولی ايستاده بر پاھای ايمان ، . نشان داده در اين نبرد دير يا زود پيروزی با محرومان است

نه می بخشيم و نه فراموش می " جالدان حاکم فرياد می زنند ۀه ھمھر روز با مبارزات و مقاومت ھای خود خطاب ب

  ."کنيم، با انقالب عليه استثمارگران، به آتش می کشيم بساط دار و شکنجه را
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