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 ٢٠١٧ جوالی ٣٠
 

  جمھوری اسالمی و نمايش ديدار از قتلگاه اوين
 يک اقدام طرح ريزی شده و نمايشی، ، رژيم جمھوری اسالمی در جريان١٣٩۶ ]سرطان[ تير ماه١۴روز چھارشنبه 

 که شکنجه گاه و ميدان قتل ھزاران ھزار تن از جوانان برومند و ئی کشور خارجی را به سياھچال اوين، جا۴٩سفيران 

ًمبارز ايران بوده است، برد تا به ادعای خود شرايط حاکم بر اين زندان را علنا   .  به نمايش بگذاردُ

 ديکته ۀاه ھای تبليغاتی حکومت ، ضمن نمايش وسيع تصاوير گزينشی و پخش يک اعالمي اين شو نيز دستگۀدر خاتم

الملل ستاد  آبادی، معاون امور بين شده از سوی وزارت اطالعات در مورد اين ديدار کوشيدند تا به قول کاظم غريب

را " وق بشری عليه ايراناساس برخی کشورھا پيرامون مسائل حق واھی بودن ادعاھای بی" قضائيه، ۀحقوق بشر قو

درستی راجع به کشتارگاه اوين به عنوان يکی از  دھه ب۴ به ثابت کنند و با اين کار واقعيت آن چه که در طول قريب

 ننگ و جنايت و شکنجه و اعدام در نظام جمھوری اسالمی در ذھن افکار عمومی مردم تحت ۀسمبل ھای شناخته شد

  .  دھندتغييره سراسر جھان شکل گرفته را به خيال خويش ستم ايران و انسان ھای آزاديخوا

ًطبيعتا ھنگام پيشبرد اين سياست مزورانه و ضد مردمی، بازديد کنندگان يعنی ديپلمات ھای دول امپرياليستی و 

ه آن ھا پس از قدم زدن بر روی فرش قرمزی ک. وابستگان شان نيز در حمايت از اين رژيم تبھکار ، سنگ تمام گذاشتند

 ۀجالدان رژيم بر روی سنگفرش ھای خونين اوين برای شان پھن کرده بودند، در حمايت از رژيم دار و شکنج

د نظام حاکم بر شکنجه گاه بدنام و رسوای اوين ، آن چنان عبارات ننگين و حتی چندش آوری به ئيأجمھوری اسالمی و ت

ھمواره پشتيبان آن ھا را نشان " امدادھای غيبی" نمايش و کار بردند که تنھا حد دست و دل بازی سازمان دھندگان اين

 پيشبرد خط ً که ماھيت فعاليت ھای به اصطالح ديپلماتيک آن ھا در ايران، اساساءدر ميان اين دسته سفرا. می داد

ا  نفوذ اقتصادی و سياسی امپرياليست ھا و پر کردن جيب غارتگران جھانی بۀاستعماری دولت ھای شان يعنی توسع

عقد قراردادھای ناصرالدين شاھی با رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی ست، برخی در تمجيد شکنجه گران 

برخی نيز  . شده اند" شگفت زده"حاکم بر قتل گاه اوين " مطلوب"اوين تا آن جا پيش رفتند که گفتند از شدت اوضاع 

ثير قرار داده ، انتظار نداشتم اين قدر أار خوب است و مرا تحت تشرايط زندان بسي"ال مدعی شدند که گمانند سفير پرت

توصيف " بھتر"برخی ديگر شرايط زندانيان دربند جمھوری اسالمی را از شرايط زندان ھای کشورشان ". خوب باشد

کتاب "، کردند و در پشت دوربين ھای دروغ و ريای حکومت جار زدند که به چشم خود ديده اند که در اوين، زندانيان
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ری با جمھوری ال جنوبی که دولتش قراردادھای ميليارد دوريایبه نقل از سفير ک(دارند؛ " خانه و نماز خانه و آرايشگاه

  ). اسالمی دارد

 سفرای کشورھای بازديد کننده از اوين به گونه ای است که گويا بايد انتظار داشت که از ۀتوصيفات سراپا فريبکاران

 کارتن خواب ھا و کودکان کار کشور که سھم آن ھا از نظام ننگين سرمايه داری حاکم بر ايران و فردا سيل گرسنگان و

صف کشيده و برای نجات از مرگ تدريجی " ھتل اوين"رژيم حافظ آن جز فقر و فالکت و گورخوابی نيست ، در مقابل 

تفاده از امکانات شگفت آوری شوند که و گرسنگی در خارج از اوين ، خواھان زندانی شدن در اين بھشت موعود و اس

  ! بيش نيستئیياؤوجود آن ھا در خارج از زندان، برای ميليون ھا تن از محرومان ، ر

ن و ااما واقعيت اين است که برای توده ھای تحت ستم و مبارز ايران و برای خانواده ھای ھزاران ھزار تن از مبارز

ذشته در سياه چال اوين شکنجه  و يا اعدام شده و به قتل رسيده اند، برای انقالبيونی که در طول نزديک به چھل سال گ

را " شرايط مطلوبی"و " شگفت انگيزی" که زخم ھای التيام ناپذير ناشی از زندگی در چنين محل ئیتمامی آن ھا

ن آن پاسخ ھمچنان در روح و جسم خود حمل می کنند، اين شوی مسخره جز با ابراز خشم و نفرت عليه کارگردانا

توده ھای آگاه و مبارزی که با پوست و گوشت خود در طول قريب به چھار دھه ظلم و جنايات . ديگری نگرفت

ديکتاتوری حاکم را لمس کرده و تيغ زندان و زندانبانان جالد حاکم بر تن آن ھا و يا نزديکان شان نشسته ، برای ھيچ 

بيھوده . ی و اربابان و حاميان بين المللی اش تره ھم خرد نمی کننديک از اين دمکرات مآبی ھای رژيم جمھوری اسالم

 خانواده ھای زندانيان و ۀنيست که به دنبال اين ديدار و تبليغات بعد از آن ، سيلی از اعتراض و افشاگری ھای گسترد

غات دروغين جمھوری  زندانيانی که در داخل اين سياه چال به سر می برند عليه تبليانيروھای مخالف و مبارز و حت

  .اسالمی به راه افتاد

ديدار سفرای کشورھای خارجی از سياه چال اوين و تبليغات رسوای ماورای آن در شرايطی صورت گرفت که در 

معلوم شد که به جز تعداد انگشت شماری از قسمت ھا، اکثريت زندانيان در بندھای " مھمانی ھتل اوين"رابطه با اين 

عالوه .  شرايط آن ھستند ، با خبر نبودندۀت بزرگی در حال ديدار از اوين و مشاھدأھم از اين که ھي روح شان ااوين حت

 ، ده ھا زندانی سياسی را از اوين نقل مکان داده و ءبر اين مقامات رژيم برای محکم کاری درست پيش از ديدار سفرا

 يک زندانی سياسی يا به قول رژيم امنيتی ھم ابود که حتآن ھا را به نقاط ديگر منتقل کرده بودند و اطمينان حاصل شده 

که را  ئی خود تنھا ماھيت فريبکار قدرت و قدرت ھاۀاين واقعيت به نوب.  ت نگرددأ با اين ھيصحبتقادر به ديدار و 

ازمان  روشن می سازد و مشت س، سياه جالدان حاکم بر ايران نياز به چنين دروغ ھای گوبلزی دارندۀبرای تطھير چھر

سيسات به أھمچنين ھمه می دانند که اندک ت.  دھندگان و مجريان و شرکت کنندگان در اين شوی مسخره را باز می کند

ھم که در تبليغات جمھوری اسالمی در مورد اين " ئیسالن زيبا"و " رستوران"و " کتاب خانه"اصطالح رفاھی نظير 

 می باشد که زندانيان ساکن در ٧ی از ساختمان ھای زندان اوين يعنی بند کيد شده ، تنھا در اختيار يکأديدار روی آن ھا ت

 جزئی از امکانات ًآن اغلب افراد ثروتمند و متمولی ھستند که به اتھامات فساد مالی در زندان به سر می برند و غالبا

ی گذشته ، گزارشات دائم و جدا از اين واقعيات ، در طول سال ھا .مالی خويش را ھمراه خود به زندان ھم آورده اند

و نھادھای " حقوق بشری"ن عينی، سازمان ھای ا بر مشاھدات مستقيم شاھدءروزمره ای که از سياه چال اوين با اتکا

 آشکار می سازد که شرايط حاکم بر زندانيان سياه چال اوين به ئیبين المللی منتشر شده، برای ھر انسان حقيقت جو

زندانيان سياسی به طور اخص به طور وصف ناپذيری وحشيانه و غير انسانی و مغاير با طور کلی و شرايط حاکم بر 

  . می باشد" ھتل اوين" بازديد کنندگان تور ۀاظھارات فريبکاران
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 و ءتا آن جا که به اوضاع زندانيان غير سياسی و بندھای عادی باز می گردد، ازدحام زندانيان به دليل کمبود فضا

ی و برخوردھای سيستماتيک ئرسی به حداقل امکانات بھداشتی، شيوع بيماری ھای پوستی و تغذيه امکانات، عدم دست

 زندان بانان با زندانيان در اوين يک حقيقت آشکار است که بار ھا مورد اعتراض خانواده ھا و بستگان ۀوحشيان

ی جالد دولت روحانی يعنی پور وخامت اين اوضاع به گونه ای ست که وزير دادگستر. زندانيان قرار گرفته است

شوند، طبيعی است  وقتی در يک سلول ، ده پانزده نفر جا داده می" سال گذشته اعتراف کرد ]اسد[محمدی نيز مرداد ماه

  ".بندان او سرايت کند که بيماری يک زندانی به ھم

اطالعات جھنمی جمھوری  تحت نظر وزارت ًاز سوی ديگر زندانيان سياسی ساکن اوين که بندھای آنان مستقيما

اسالمی اداره می شوند، نيز عالوه بر تمامی شرايط غير انسانی فوق در معرض آزار و اذيت دائم و شکنجه ھای 

البته مقامات تبھکار جمھوری اسالمی . روحی و روانی و جسمی مزدوران وزارت اطالعات و زندان بانان قرار دارند

 و مبارزان و مخالفان خويش در زندان را ئیر که تمامی اسرای فدا حق خويش يعنی شاه مزدوهھمچون سلف ب

وجود ندارد و مخالفان ديکتاتوری حاکم " زندانی سياسی"می ناميد ، ادعا می کنند که در جمھوری اسالمی " خرابکار"

 ھم در مورد زندانيان سياسی در بند در نتيجه ھيچ آمار و يا گزارش رسمی. خوانده می شوند" زندانيان امنيتی"

با وجود اين خالف گزارش مھمانی اخير برای سفرای خارجی در اوين، وضعيت . جمھوری اسالمی در دست نيست

وخيم و مرگبار زندانيان سياسی در بندھای اوين در زير پنجه ھای خونين جمھوری اسالمی غير قابل انکار و يکی از 

ن در بند در سياه چال اوين از اشکنجه و قتل مخالف.  ماھيت ضد خلقی حکومت بوده استۀ کنندءموضوعات دائم افشا

 و اوضاع واقعی ء اوين تنھا يک نمونه از فضا٣۵٠ در بند ١٣٩١جمله قتل کارگر آگاه و مبارز ستار بھشتی در سال 

 به بند زندانيان ١٣٩٣ت در سال  نيروھای وزارت اطالعاۀ وحشيانۀھمچنين حمل. سياھچال اوين را به نمايش می گذارد

ً  تن از زندانيان دربند که به ھمت خانواده ھای نگران آن ھا وسيعا٣٠سياسی در اوين و ضرب و جرح و مصدوم کردن 

 اين اقدام ئیرسوا. شکنجه گاه اوين را به نمايش می گذارد" شرايط مطلوب" ديگری از ۀانعکاس عمومی يافت نمون

س وقت سازمان ئيود که مقامات جمھوری اسالمی مجبور شدند پس از مدتی بی سر و صدا ، رجنايتکارانه آن چنان ب

  .زندان ھا را از مقام خود خلع کنند

 برای درک اوضاع واقعی حاکم بر زندان ھای جمھوری اسالمی، يک ذھن حقيقت جو و آگاه بايد اين حقيقت را ًاصوال

دان در ھر جامعه ای ، در ھر دورانی انعکاس شرايط عمومی در  کل آن راه نمای خود قرار دھد که شرايط حاکم بر زن

 تحت سلطه و ملتھب ما نشان می دھد که در شرايطی که سرمايه داران حاکم بر ايران و ۀنگاھی به جامع. جامعه است

رسنه و بيکار و رژيم مدافع منافع آنان با مقاومت و يک نبرد دائمی مرگ و زندگی در مقابل کارگران و زحمت کشان گ

 به ءتوده ھای استثمار شده و عاصی از مظالم نظام ضد خلقی حاکم مواجه ھستند، در شرايطی که اين رژيم به جز اتکا

 اين اوضاع نيست، در شرايطی که اعمال وقفه ناپذير ديکتاتوری کنترولقدرت قھر و سرکوب و خفقان قادر به اداره و 

 مانند اوين و حصارک و رجائی ئی وجود کشتارگاه ھا و شکنجه گاه ھاًد، نتيجتا حاکم می باشۀمطلق ضامن بقای طبق

  .شھر ، نياز حياتی چنين سيستم سرکوب گرانه ای ست

 نظير اوين در سراسر کشور و با اعمال سيستماتيک شکنجه ئی جمھوری اسالمی با ايجاد و گسترش سياه چال ھاً اتفاقا

از اين رو تا چنين سيستم و نظامی . برآوردن منافع اربابان جھانی اش شده استو اعدام قادر به حفظ حکومت خود و 

 غير انسانی و ضد خلقی نيز وجود خواھند داشت و ھيچ ً نظير اوين با شرايط شديدائیبرقرار است، شکنجه گاه ھا

ت غير انسانی حاکم بر  جمھوری اسالمی و شرايط به غايۀ سياه رژيم دار و شکنجۀ چھرئیدروغی ھم قادر به سفيد نما

  .     زندان ھای آن نخواھد شد
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 ضد ۀاکنون پرسيدنی ست که چه اتفاقی افتاده و چه شرايطی جمھوری اسالمی را واداشته تا به فراست پوشاندن چھر

 يکی از مخوف ترين تجليات نظام ديکتاتوری ۀ دروازۀخلقی خويش بيفتد و به باز شدن ھر چند نمايشی و مھندسی شد

 تام و تمام جمھوری اسالمی در چشم توده ھای تحت ستم ايران، از ئیيش راضی شود؟ براستی در شرايط رسواخو

  ترتيب دادن چنين نمايشی چه سودی نصيب حکومت و حاميان آن خواھد گشت؟ 

  . ال فوق را بايد در متن شرايط کنونی يافتؤپاسخ به س

ن زيادی را در خود ا شاه نيز مبارزۀوجه به اين که سياه چال اوين در دورکيد کرد که با تأ بايد بر اين واقعيت تًمقدمتا

 ٣٩جای داده بود، خواست امکان بازرسی علنی و بدون محدوديت آن توسط نھادھای مردمی و دمکراتيک در طول 

ه در برده از سال گذشته يکی از خواست ھای خانواده ھای قتل عام شدگان در اين شکنجه گاه و زندانيان سياسی جان ب

اما به رغم تمامی فشارھای مردم ايران در طول اين مدت . آن و ھمچنين تمام افکار مردم آزاديخواه جھان بوده است

شکنجه گاه اوين به عنوان يکی از مخوف ترين و مرموزترين سياه چال ھا در رژيم ھای ديکتاتوری منطقه بر روی 

 سال گذشته جمھوری اسالمی تمامی درخواست ھای بازديد ١۴مثال در طول و به طور  بسته مانده استبازديد کنندگان 

 ۀ دھ۴ البته در طول قريب به نگاھی به سوابق اين امر نشان می دھد که. از اوين را با آرامش خيال رد کرده است

ی شده از اين  شرايطی خاص، نمايندگان برخی نھاد ھای امپرياليستی موفق به ديدار ھای مھندسنيز تنھا درگذشته 

دنبال ھر ديدار، گزارشاتی در ه شکنجه گاه شده اند و آن ھا به رغم تمامی محکوميت ھای ظاھری جمھوری اسالمی، ب

 در خدمت سياست ھای ضد خلقی امپرياليست ھا عليه مردم ما قرار ًد مستقيم و غير مستقيم ديکتاتوری حاکم که نھايتائيأت

  .دارند ، منتشر کرده اند

 و ۶٧ ترين اين گزارشات مربوط به ديدار گاليندوپل ، مدت کوتاھی پس از قتل عام زندانيان سياسی در سال  معروف

در اين . می باشد" بازسازی"برای " پاک سازی زندان ھا"متعاقب سياست معروف دوران رفسنجانی جنايتکار يعنی 

غارتگر امپرياليستی به ايران شروع شده بود دوره به کمک سياست ھای رفسنجانی موج جديدی از ھجوم سرمايه ھای 

و سرمايه گذاران بين المللی نياز داشتند تا برای پيشبرد و معقول نشان دادن سياست ھای نو استعماری خويش در افکار 

 معقول در حقوق بشر ۀو دارای يک کارنام" ميانه رو"و " معتدل" يک رژيم ۀعمومی جھانی از جمھوری اسالمی چھر

با اين وجود .  گزارش از زندان ھا به ايران فرستادندۀدر نتيجه آن ھا با بوق و کرنا يک ھيأت برای تھي.  ندجلوه دھ

زندانيان سياسی بازمانده از آن دوران مرگ و نيستی و خانواده ھای داغدار جان باختگان به خوبی به ياد دارند که 

از جمله ( معلوم الحال چنان شرايط خفقان بار و تبھکارانه ای نگزارش دھندگا چگونه در آن مقطع نيز ميزبانان جالد آن

در ) با ديوار کشی و به انفرادی فرستادن  تعدادی از زندانيان سر موضعی و ناپديد ساختن آن ھا از چشم بازديدکنندگان

 سر اسيران دردمند و اوين آفريدند که ھيچ کس نتواند از حقيقت شرايط حاکم بر اين شکنجه گاه و آن چه بر" نمايشگاه"

  . مقاوم آن آمده، آگاه گردد

ی تعدادی از تحريم  برجام و لغو ھر چند بطاکنون نيز نگاھی به اوضاع و احوال پسا برجام نشان می دھد که با امضای

 ھای دول امپرياليستی عليه رژيم، راه برای انعقاد قراردادھای پر سود و غارتگرانه با جمھوری اسالمی توسط برخی

به عنوان نمونه قرارداد شرکت فرانسوی توتال در (از بزرگ ترين انحصارات و کمپانی ھای امپرياليستی باز شده است 

مريکا جھت پيشبرد برخی از سياست ھای جنگ طلبانه و ااما اين وضع در شرايطی است که امپرياليسم ).  نفتۀحوز

 ۀخاذ نموده و در ھمين رابطه الزم می داند که بر روی پروندرا ات" ايران ھراسی"بحران آفرين خود در منطقه سياست 

شدن " عادی"ًبرای رفع اين تناقض که ظاھرا مانع بزرگ پيشاروی . نقض حقوق بشر جمھوری اسالمی تأکيد کند

 ۀ تطھير پروندۀدرست در ھمين رابط. می بايست چاره ای انديشه شودروابط غرب با جمھوری اسالمی می باشد ، 
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شری بسيار وخيم جمھوری اسالمی در دستور کار قرار گرفته است و نھادھای امپرياليستی با کمک خود حقوق ب

 مھمانی اوين و نمايش شرايط مطلوب اين سياه چال در کنار تبليغات فريب .جمھوری اسالمی در اين جھت می کوشند

ار عمومی جھان بسازند، گامی ست برای  ميانه رو و معتدل برای افکۀ مشخصی که می کوشند از روحانی چھرۀکاران

جمھوری اسالمی تا بتوانند زمينه را برای تطھير اين رژيم جنايتکار و " حقوق بشر" سياه  ۀسرپوش گذاشتن بر کارنام

پوشاندن دست ھای تا مرفق به خون آن در افکار عمومی در غرب آماده تر ساخته و در جھت کسب مافوق سود 

  . اقتصادی خود را پيش ببرندۀی غارتگرانامپرياليستی برنامه ھا

اھداف ضد مردمی شوی رژيم ، راجع به ديدار از اوين که يکی از رسواترين برای مردم آگاه ما و وجدان ھای بيدار 

ن و اربابان امپرياليست شان بايد بدانند که در ااز اين رو مرتجع. شکنجه گاه ھای جمھوری اسالمی ست آشکار است

 خون ھای عزيزی که ريخته شده قادر به تحريف حقايق و ۀ دروغ ھا و فريب کاری ھای آنان به پشتوانبارگاه تاريخ

، ھای قدرتمند توده ھادور نيست روزی که در اثر يک انقالب مردمی توسط دست . ماھيت جنايتکاران حاکم نخواھد بود

 شکنجه گاه ۀآن گاه درواز.  ما نابود شودۀ امپرياليست ھا و رژيم ھای مزدوری چون جمھوری اسالمی در جامعۀسلط

 جنايات جالدان جمھوری اسالمی در اين شکنجه گاه در مقابل چشم ھمگان قرار ۀاوين بر روی عموم باز شده و پروند

 .  خواھد گرفت
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