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 دو تعريف و دو نگاه از زندانيان سياسی
  ]شصتۀ باختگان دھ در يادمان جان[

  

ھای اعتراضی و  بقاتی زندانيان سياسی، در دروِن جنبش و دو ديدگاه در حول و حوش ھويت حقيقی و طدو نگرش

روزھا و  فايده نيست که بافِت زندانيان سياسی، اين ای بی کيد به نکتهأدر آغاز، ت. نيروھای سياسی ايران موجود است

ه گمانی ب. جمھوری اسالمی تغيير يافته استۀ رژيم وابستۀ ھای امپرياليستی و از جمله در زير سلط تحت حاکميت نظام

  .  شصتۀست مابين زندانيان کنونی با زندانيان سياسی دھ تفاوت بسيار عظيمی

 ۀ، خالصی زندانيان سياسی، يعنی زندانيان کمونيست و انقالبی دھ-المجموع  حيث  و من-دستی و يا به عبارتی  يک

ن و مخالف جدی قوانين نظام وابسته  دردمندا شان در خدمت به منافع يت بود؛ زندانيانی که رفتار و اعمالؤشصت قابل ر

 و -ھا  باالئیۀ  و اّما و امروزه شاھديم که به دليل کشاکش شديد، در دروِن طبق و از جمله رژيم جمھوری اسالمی بودند

داری، اسير  ن سيستم سرمايها، تعدادی از مدافع-ھای دولتی  تر و کسب اھرم بری ھر چه بيش ھم بر سر سھم آن

در حقيقت يکی در پی زير و رو نمودن نظام سراسر جعل و سرکوب بود و سر و جان . اند کم بر ايرانمداران حاحکومت

ھای رژيم جمھوری اسالمی، بر سر،  چال اش در درون سياه"مبارزه"، مقاومت و "گیايستاد"خود را داد، و ديگری، 

و ُکشتار کارگران و مار و تخريب، با ُکشت ش با استثظام است؛ نظامی که قانون و بناي ن،حفظ و پايداری بيش از اين

جوامع و از جمله زنداِن تحت ۀ ھای ھم باری، بافِت زندان. ھا پی ريخته شده است ن و کمونيستازحمتکشان، مخالف

ھاست که جامعه، شاھد اسارِت  خود گرفت و مدت حاکميت سردمداران کنونی ايران، شکل و شمايل ديگری به

ی که عمالً در تقابل با منفعت ھا و عناصر ست؛ جناح رقيب حکومتیھای  يافته از جانب جناح اناپوزيسيون دولتِی سازم

 و صدھا کمونيست و مبارز را دستگير و شکنجه و اعدام، و - و دارند - ديده و محرومان قرار داشته  ھای ستم توده

  .اند ھای امپرياليستی را ايفاء نموده چنين نقش سوپاپ اطمينان نظام ھم

مداران بزرگ متفاوت از جانب قدرت  چنين با زير و رو نمودن جوامع ھر حال، با تغيير اوضاع و با گذشت زمان و ھم به

ھای  ھا، نياز به صراحت و شفافيت بخشيدِن به ماھيِت دو زندانی دروِن زندان جھانی، نياز به باز تعريف مفاھيم واژه

ۀ کنان طبقجنايتکاران و جاده صافو تدقيق شعارھای روشن و مرزبند، با ست؛ نياز به بارنگری  ھای امپرياليستی نظام

مانند  ھای رژيم جمھوری اسالمی و به مخالفتی نيست که در درون چھارديواری. ھاست داری در دروِن زندان سرمايه

يسيون دولتی روزھا اپور را اين ی که بخش اعظم آنئھا نگرش. اند و جدالھای متفاوتی، در جنگ  بيرون آن، نگرش

تر  ھای اعتراضی راديکال و حفظ و تقويت درازمدت تشکيل داده و ھدف و مقصودشان، به انحراف کشاندن جنبش

ھای  شان در چھارديواری روزھا جسم اگر چه باور بر آن است که حاميان ھر دو تفکر، اين. ست داری سيستم سرمايه
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ھا با  به اين دليل که جنگِ پائينی. ست تاً و بنياناً در تقابل با ديگریواحدی تحت نام زندان اسير است؛ اّما و يکی، ماھي

  تر منابع ھا بر سر تصاحب ھر چه بيش که، جنگِ درون باالئی  متضاد از ھم است و در حالیۀھا، جنگِ دو طبق باالئی

  توان در تمامی جوامع را می ست تجلی آن ست؛ جنگی که چند وقتی ھای خودی رانی به نفع جناح مملکت و حکمطبيعی

  .عينه مشاھده نمود ايران بهۀ خاورميانه و از جمله در جامعۀ منطق

ۀ گرايان ھای سرکوب داری که از رد سياست سيستم سرمايهۀ يافت ن سازمانااند عناصر و مدافع ستند و فراوانکم ني

چنين . اند ھای رقيب نظام ر جناححال، اسي د و در ھماننران  متفاوت سخن بر زبان می ھای حاکم بر جوامع دولت

 مابين  ترديدی تفاوت ماھوی رديف با افکار و خواست بنيانی مردم نيست و بدون کم شان، ھم عناصری، افکار و خواست

تر نمودن مناسبات جامعه،  چنين روان ی و ھمئ  توده-حق کارگری  دن مبارزات بهآنان، به ھرز بُرۀ آنان نيست و نيِت ھم

با اين اوصاف و بر مبنای چنين تفکری، صحيح نيست تا جنگِ يک نيرو و عنصر ارتجاعی . ست ھا باالئیۀ به نفع طبق

 افراد و  دار و مدافع گرا قرار داد و جانب ھا را، در کنار زندانياِن سياسی کمونيست و تحول يافته در دروِن زندان سازمان

در چنين  ويب قانون ارتجاعی رژيم جمھوی اسالمی و ھميا عناصری بود که خود، نقش بس بزرگی در تدوين و تص

وجه  در يک کالم و به ھيچ.  دارند- داشته و -کش، کودکان و زنان بر عھده ھا کارگر و زحمت تخريب زندگانی ميليون

ھا و  بانی از آنان، به معنای تحريف مفاھيم واژه بانی نيستند و دفاع و پشتی اين افراد و عناصر، قابل دفاع و پشتی

  .اغتشاش طبقاتِی دروِن جامعه است

ای از ماھيت   متفاوت، تعريف تازه گرا در جوامع دليل فقدان نيروھای کمونيستی و انقالبی عمل ھا به متأسفانه اين نظام

کشانند؛ با  فکری را به انحراف  روشنۀ دھند تا افکار دنيای انسانی و جامع ھا، دمکراسی و حقوق بشر ارائه می جنگ

داری، در اثر   و مناسبات سرمايهنمايند تا مبادا سيستم ھا را به جامعه و به مردم غالب می يله و با فريب، خودیح

ھای  ھا و جناح ی که ريشه در تنفر و انزجار تمامی دار و دستهئھا غيانطرو شود؛ ی زير و ئ ھای اجتماعی و توده غيانط

ديگر  يکۀ ھای درونی نظام، پاچ ونی بنيادی دارد و بايد اجازه داد تا جناحاين سيستم نياز به دگرگ. متفاوت سرمايه دارد

به ۀ طرف تالش ورزيد تا دامن تر، به پيش رود؛ بايد از يک گيرند، تا کار و بار مردم و انقالب آينده، کمی راحترا ب

ھا و بر تخاصمات  گی شکافردديگر، بر گست د نمود و از سویھای امپرياليستی را محدو تخريب کشاندن قربانيان نظام

 ۀترين قرابت منفعتی با طبق گان آنان، کمھا و وابست باالئیۀ به اين دليل که اين دو طبقه، يعنی طبق. ھا افزود دروِن باالئی

ن توا  نمی سانی ترين يک  آن کم  مابين اين دو طبقه نيست و به تبع ترين نزديکی منفعتی در حقيقت پائين. دارندھا ن پائينی

طلبان حکومتی و ديگر عناصر و نيروھای   اصالح  شصت با زندانيان مدافعۀمابين زندانيان کمونيست و انقالبيون دھ

چون زندانی سياسی آزاد بايد گردد،  بر مبنای چنين حقيقتی، طرح شعار واحدی ھم. المللی ديد ھای بين وابسته به سرمايه

  . شصت نيستۀدھۀ باخت  ھزاران جانۀچنين خواست خانواد ھا و ھم تگوی افکار کمونيسسخنھا و  گر خط فاصل روشن

کاران و اسيران  زده و در ھم ريخته، مملو از جنايت  جنگ ھای ايران بلکه اکثر جوامع روزھا نه تنھا زندان حقيقتاً که اين

، "القاعده"چون  مسازی ھ از عناصر و نيروھای ارتجاعی دست. ست داری سرمايهۀ ھای متفاوِت طبق سياسِی جناح

چون رفسنجانی، خاتمی،  ی ھمطلبان حکومتي و اصالح" اعتدال"داران و غيره گرفته تا طرف" داعش"و " النصر"

در جھت توان چنين اسيران زير يک سقف را، يکی دانست و با عينک واحدی نگريست و  نمی. موسوی و کروبی

ھای امپرياليستی را  کن نظام شان تالش ورزيد؛ عناصری که نقش جاده صاف قطاران رھائی آنان، از زير چنگال ھم

تفاوت است . ھا بودند ھا انسان و کمونيست در درون جامعه و زندان ونيداشته و مسبب بدبختی و ُکشت و ُکشتار ميل

  يافته و مدافع  عامی، با افکار و نگرش عنصر تشکيالتی و سازمان سازمانی و-مابين افکار يک عنصر غير تشکيالتی 

ھا، بل توضيح جايگاِه  مقصود نه تخطئه و به بند کشيدن و محدود نمودن اّولی. ھای سراسر استثمار و جھل عملی نظام

  . ھاست حقيقی و برخورد عملی با دّومی
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 اساسی ۀداشت آن رزمندگان، به اين نکتجدا از تجليل و گراميشصت، ۀ گان دھباخت الزم است تا در يادمان جانبنابر اين 

 و انقالبيون، از تبار و برخاسته از منفعت طبقاتی معينی بودند که با آرمان و با اھداف اکثريت ءاشاره نمود که آن رفقا

گران نظام، با اسيران  کيد نمود که نگاِه جمھوری اسالمی و شکنجهأچنين و بايد ت ھم. باشد زندانيان کنونی در تضاد می

وضوح آشکار شده است که چگونه سردمداران و جالدان سرمايه، از ه باشد و ب ھا، متفاوت بوده و می دروِن زندان

ساز  ديگر، زمينه  و از طرف-کشانند   و می-اش به دار کشيده  طرف يکی را به دليل اعتقادات و باورھای کمونيستی يک

گران  مگر فراموش شده است که چگونه جالدان و شکنجه. اند ھا و جامعه در درون زندانھای نظام   نظرات خودیۀاشاع

ھا با شکنجه و با مثله  اينۀ  زيستی و فراتر از ھم- ھای گوناگوِن بھداشتی  رژيم جمھوری اسالمی، با ايجاِد محدوديت

اياتی آفريدند که بعد از گذشت چندين دھه از چنان جن ھا آن ن و انقالبيون، در درون زنداناھا، مبارز نمودن بدن کمونيست

تر  تر و افزون تر، دردناک شده است بلکه تازهشصت کاسته نۀ گان دھجانباختۀ عمر آن، نه تنھا از دردھا و از آالم خانواد

  . ھم شده است

به جرم غير شصت را به جرم پخش اعالميه و ۀ ھای نظام، زندانيان سياسی دھ جانيان بشريت به ياری دار و دسته

اعدام سپردند تا به ۀ ھای متفاوت، به جوخ باوری به اسالم و نماز و روزه، و به جرم ھواداری از جريانات و سازمان

ت مرگ را سازمان دادند تا طول عمر يأپاک سازند؛ ھ" ھا ضد انقالبيون و کمونيست"قول خويش، جامعه را از شر 

ھا  ميليونتھی ۀ تری به سفر اندازی ھر چه بيش ھا را قطع نمودند تا دست  قلمھا و ھا، زبان خود را درازتر نمايند؛ دست

شده است که چگونه مدعيان ست و فراموش ن فراموش ناشدنیشصت، ۀ وره و دھآری، جنايات آن د. ندندازانسان ندار بي

ای عميقی بر دل ھزاران ھ ، زخم-ھم به عنوان دست اندرکاران نظام   و آن-  مردمی و حقوق شھروندی  امروزی منافع

روزھا، به  متأسفانه و اين. زندانيان کمونيست و انقالبيون کاشتند که با ھيچ قلمی قابل توضيح و توصيف نيستۀ خانواد

چون رفسنجانی، خاتمی و موسوی و امثالھم  کارانی ھمدرون جامعه، جنايت انقالبی در -دليل فقدان نيروھای کمونيستی 

. گيرند  را می پُز دفاع از زندانيان سياسی و تبادل نظر در درون جامعه انيان سياسی بر آمده ون زندامدافعدر مقام 

رفسنجانی، موسوی، کروبی و افکاری که عامل مستقيِم ُکشت و ُکشتار ھزاران زندانی سياسی کمونيست و مبارز در 

شصت از زمين تا ۀ گان دھان و راِه جانباختو راه آنان، با آرمای، آرمان  ترين شک و شبھه شصت بوده و بدون کمۀ دھ

کش و ھا انسان زحمت در دل ميليونترين جايگاھی  بايد اعالن نمود که نه تنھا چنين افراد و افکاری، پائين. آسمان است

 ۀھای بر زمين ريخته شد گيری خون دارند بلکه عمالً و قلباً، در انتظار باز پسنشصت ۀ گان دھ جانباختۀخانواد

  .اند ھای متفاوت نظام جمھوری اسالمی شان از سردمداران و ديگر دار و دسته انفرزند

ھای ظالمان،  گری  متفاوت و به دليل تعرض و غارت طبقاتی و شکل و شمايل جوامعۀ گی فاصلگر گسترديبه بيانی د

ھا  ميزان تفاوت. ان شده استھا بسيار عري ھا و پائينی ھا و شکاف طبقاتی مابين باالئی چنين فاصله بسيار شفاف، و ھم

 درصد ١ درصد از آحاد جامعه، به جيب ٩٩ مملکت و زحمات  شود و منابع تر می روز به روز گسترده و گسترده

 اکثريت جامعه رش را ب، سياست و حاکميت بناحقگرش سرکوبھای   درصدی که به يُمن دستگاه١. شود سرازير می

مازاد . گيرد تری می زند و تلفات بيش محرومان را میۀ  خان، درِ  بعد از ديگری  آن، تعرض يکی کند و به تبع تحميل می

ترين حقوق انسانی در دنيای  یئ نی سياسی و محترم شمردن به پايهھای دمکراسی و زندا ھا، مفاھيم واژه اينۀ بر ھم

 محرومان را محدود و مداران بزرگ جھانی، امنيت و آسايش روزھا، زير و رو شده است و قدرت سرمايه ھم اين

ند و مردم ا داران گان واقعی آن سرمايهکنند؛ جنگی که برند جا زمزمه می  جنگ را در ھمهۀاند و تران محدودتر نموده

  . آيند گان اصلی آن به حساب میبازندعنوان   و به-دارند  و ن-ترين نفعی در آن نداشته  کم

توان گفت که روز به روز  ھا قابل عالج نيست و به جرأت می زخم. درد مردم در اين دنيای نابرابر، يکی دو نيست

ای که زندانيان را در  در جامعه. افزايند کش می ھا کارگر و زحمت داران بر انبوه دردھا و بر جراحات ميليون سرمايه
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مايند و کودکان، به ن ای که ، حق پوشش را از زنان سلب می کشانند؛ در جامعه ی به پای مرگ میئ ھای چند ثانيه دادگاه

ای که پدر و مادر،  شان از فراگيری علم و دانش محروم و مجبور به فروش نيروی کاراند؛ در جامعه دليل نداری والدين

ھا  انداز زندگی امن و بدون جنگ برای ميليون ای که چشم خبراند؛ در جامعه شان بی خواھر و برادر، از قبور عزيزان

ن چنين اوضاع ناھنجاری اانسانی قلمداد نمود و مدافع   جوامعۀتوان، از زمر ده است را نمیانسان محروم تيره و تار ش

ھای امپرياليستی به حساب آورد و به دفاع از آنان  ، در رديف ديگر قربانيان نظام- ھر دليل و برھانی  ھم به  و آن-را 

ۀ گان دھ جانباختکرد ھا، اين عمل اينۀ ر از ھمت  ھزاران کمونيست و مبارز نيست و مھمۀاين خواسِت خانواد. برخاست

ھا، به  وری از آنگيری و دُ  می نبود و طبعاً ناديدهرژيم جمھوری اسالۀ ن نظام گنديده و پوسيداشصت در مقابل مدافع

ن بی ابار مدافع خونۀ چنين تطھير چھر شصت و ھمۀ معنای پشت پا زدن به آرمان واالی ھزاران کمونيست و مبارز دھ

موضوع   بخشيدن به اينيتشفاف. شان است قطاران چون موسوی، کروبی و ديگر ھم داری ھم ن و چرای نظام سرمايهچو

يافته و مزدور، که دستی در به تخريب کشاندن زندگانی ھزاران  يعنی مجزا نمودن عملی مابين عنصر و نيروی سازمان

ھا به حساب آمده و  دروِن جامعه ،از اولويتۀ ديد اقشار ستمن و حاميان ا، با مخالفکمونيست و محرومان داشته و دارند

ن اشصت، با راِه و صِف، مدافعۀ الزم است تا بار ديگر بر اين نظر اصرار داشت که راه و صِف، زندانيان سياسی دھ

آن رزمندگان و . باشد  می- بوده و -گونه  ھای حاکمان کنونی، بسيار و بسيار، گونه ھای امپرياليستی در درون زندان نظام

حاکمان کنونی در " مغلوبين"اند و در عوض  بانی کشان، قابل دفاع و پشتی گان راه رھائی کارگران و زحمت جويندۀ ھم

  .  ھا، مستحق افشاء و طرداند درون زندان

    

  ٢٠١۴مبر  سپت١٢

  ١٣٩٣ ]سنبله[ شھريور٢١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


