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  ايران در ھفته ای که گذشت
  

  راني از خون مردم ائیاي دری بر رویحکومت اسالم

 از یريناپذ ئی جداءسرکوب، اختناق و کشتار، جز.  استشمار ی براني در ای اسالمی جمھورمي رژاتي و جناعيفجا

 از یکي، ۶٠ ۀ دھیھا  در سالیاسي ساني و قتل عام زندانیاسي سنااما کشتار مخالف.  استمي رژني اتيموجود

م  مردیھا  است که ھرگز از خاطره تودهراني اخي حاکم، در سراسر تاراني طبقات و فرمانروااتي جنانيتر بزرگ

  . محو نخواھد شدرانيا

 از ی در تعدادی متعددیھا ئی، مراسم و گردھما۶٠ ۀ دھیاسي ساني که گذشت، به مناسبت کشتار زندانیا  ھفتهدر

 ارتجاع ھار حاکم بر هي را علراني مردم اۀ باختگاِن مبارزات قھرمانان  جانني اادي جھان برگزار شد، تا یکشورھا

 که در کشتار ین محاکمه و مجازات قاتال،ی اسالمی جمھوریسرنگون مبارزه تا ني اۀ دارند و بر ادامی گرامرانيا

 مي مخالف رژیونيزي تلو- وي رادیھا  و فرستندهاتينشر. ندي نمادي دست داشتند، تأکرانيھا ھزار تن از مردم ا ده

 وحشتناک اتي از جنائیھا  گوشهدندي اختصاص دادند و به سھم خود کوشمي رژاتي جناني را به ای متعددیھا برنامه

  . شصت برمال کنندۀ در دھژهي را به وميرژ

 که ئی ماه در گلزار خاوران، جا]سنبله[وري اول شھرۀميگان، در نباخت  جانیھا ھاست که خانواده  اما سالران،ي ادر

پردند، گرد  به خاک سیجمع  دستهی را در گورھا۶٧عام شدگان سال   از قتلیري گروه کثی اسالمیجالدان جمھور

  . دارندی را گرامشان زاني عزادي تا ند،يآ یم

اما .  شوندھا ئی گردھماني و سرکوب مانع از ادياند با تھد  ھمه ساله تالش کردهی اسالمی سرکوب جمھوریروھاين

گ  بزرتي جناني از اران،ي مردم ایھا  مانع از آن گردد که تودهتواند ی ھرگز نممي رژۀگران  اقدامات سرکوبنيا

 از ھمان مي رژنيا.  و کشتار استتي مملو از جناران،يا در ی اسالمیسراسر دوران استقرار جمھور.  بمانندخبر یب

 از یھنوز چند روز.  را بر سرکوب، اعدام و کشتار بنا نھادشتي موجودد،ي به قدرت رسراني که در ایآغاز

ردستان و ترکمن صحرا، بمباران شھرھا و  به کی نظامیھا ی شاه نگذشته بود که با لشکرکشمي رژیسرنگون

 کشتار مردم را در دستور جان،ي از جمله خوزستان و آذرباگري سپس در شھرھا و مناطق د، کردستانیروستاھا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

.  صدھا نفر را اعدام کردی ئقهي چند دقیھا  دادگاهئی با برپایني خمۀژي وندهي جالد، نمایخلخال. کار خود قرار داد

 افزوده مي رژاتي بر ابعاد جنااهبا گذشت ھر م.  را ترور کردندیاسي شھرھا، فعاالن سی برخ درم،يمزدوران رژ

 بر یستيبا ی میحکومت اسالم.  را فرو ننشاندیآشامان اسالم  عطش خونھا، یگر ی و وحشعي فجانياما تمام ا. ديگرد

قلع و قمع و کشتار ھزاران تن از  جز با توانست ی نمی اسالمیجمھور.  بنا شودراني از خون مردم ایاي دریرو

 ی و برقرارانهي وحشیھا  با شکنجه،ئی قرون وسطایھا چال اهيھا ھزار انسان در س دن دهي به بند کشران،يمردم ا

  . ھدف خود برسدني ھولناک به ایاختناق

 نمودند،  منظور برگزارنيکه بدای  جلسه ني در چندی اسالمی سران و مقامات جمھور١٣۵٩ در اواخر سال لذا

  خرداد٣١ که از یکشتار و سرکوب.  سازندی عملیاسي سیھا  ھدف خود را با سرکوب سازمانني گرفتند که اميتصم

  . بودمي تصمني ای اجراد،ي آغاز گرد۶٠ سال ]جوزا[

 اعدام یھا  و گروه، گروه به جوخهري دستگیاسي سیھا  و ھواداران سازمانء، ھزاران تن از اعضا۶٠ سال در

.  بودیاسي سیھا  سازماناتي و نشرھا هيشان صرفاً پخش اعالم  اعدام شدگان جرمني از ایاديتعداد ز.  شدندسپرده

 ی برای اسالمی جمھورتکاري جناميرژ. ديرس ی نمزي سال ن١٨ھا به   که سن آنیآموزان ھا کم نبودند دانش  آنانيدر م

 ی خبریھا  از اعدام شدگان را در رسانهی تعدادی ماه، ھمه روزه اسامني جو رعب و وحشت، به مدت چندجاديا

 یھا  در برنامه،یئ قهي چند دقیھا  دادگاهۀرنديگ مي سران تصمژهي به وم،ي و مقامات رژکرد ی اعالم مزيخود ن

 را ھا ی حتا زخمخواستند، ی و از طرفداران خود مستودند ی را می حکومت اسالمنا کشتار مخالف،یونيزيتلو

  .زجرکش کنند

در طول . افتي ادامه ۶٠ ۀ اول دھمهي نیھا  بود، در تمام سال۶٠ که اوج آن در سال انهي سرکوب و کشتار وحشنيا

 که بردند یھا به سر م  در زندانمي رژیاسياما ھنوز ھزاران مخالف س.  شدندرباراني ھزار تن تنيھا چند  سالنيا

 رو به حبس محکوم شده ني کند و از ھمدايھا پ  اعدام آنیا بریلي نتوانسته بود دلاش یرحم ی با تمام قساوت و بميرژ

  .بودند

جالدان .  نداشتندشان تي محکومۀ را پس از اتمام دوراني زندانني اما قصد آزاد کردن ا،ی اسالمی جمھورسران

. ديرو روني زنده از زندان بميگذار ی اعالم کرده بودند که نمشيھا پ  از مدت،ی الجوردۀ از نمونیحکومت اسالم

 مي ماه، با دستور مستقوري اول شھرۀمي، تا ن۶٧ ماه سال ]اسد[از اواسط مرداد.  کردندني و چنميکش ی شما را مۀھم

 که در دي گردی عملراني در سراسر ایاسي ساني زندانیجمع کشان، کشتار دسته  قاتالن و آدمۀ سردستني ا،ینيخم

  . به خاک سپرده شدندیجمع  دستهیام و در گورھا اعدیاسي سی ماه، ھزاران زندانکيتر از   کمیمدت

 تعداد جان افته،ي انتشار یھا ش طبق گزار. ستي روشن نی اسالمی جمھورعي فجتي جنااني قربانني اقي دقتعداد

 توسط یاسي ساني زندانۀاني کشتار وحشنيا.  برآورد شده است۵٠٠٠ تا ٢۵٠٠ ني، ب۶٧گان قتل عام تابستان باخت

 نشان داد که یگر ی وحشني با ای اسالمیجمھور.  استاسي قابل قیتلري ھسمي فاشاتيفقط با جنا ی اسالمیجمھور

 و آشکار از دهي پوش،ی اسالمی که سران جمھورستي نليدل یب.  نداردسمي کم و کسر از فاشیزي چیحکومت اسالم

گونه که  اما ھمان.  کرده است را انکارسمي فاشاتي ھمواره جنانژاد ی و احمدکنند ی می جانبداریتلري ھسميفاش

 خود را حفظ کنند و سرانجام تي نتوانستند موجودشان اتي و جناعي با تمام فجایستي فاشی انسانضد یھا ميرژ

  . نخواھد داشتگري دیستي فاشیھا مي جز سرنوشت رژی سرنوشتزي نی اسالمیسرنگون شدند، جمھور

، ۶٠ ۀ را در دھی اسالمی تمام سران و مقامات جمھورران،يم ا مردیھا  که تودهدي فرا خواھد رسی روز، به زودآن

   برسانندشان ني و ننگکارانه تي اعمال جنای محاکمه بکشند و به سزازي می به پاتي بشرهي علتيبه اتھام جنا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  

  هي نسبت به سورمي رژاستي چرخش در سیساز نهيزم 

 متحد نيتر کي نزدهيسور. گران کرده است را به شدت نی اسالمی جمھورانه،ي خاورمۀ منطقیاسي ستحوالت

 ۀاني که به رغم کشتار وحشدھد یشواھد موجود نشان م.  بزرگ روبروستیاسي بحران سکي با ی اسالمیجمھور

 ی روست که جمھورنياز ھم. ارد کشور وجود ندني ای استبدادی بعثمي رژی بقای برایانداز  چشمه،يمردم سور

 برخاسته بود، خود را در مخمصه هي سورمي ھمه جانبه از رژتيگذشته به حما که در طول چند ماه زي نیاسالم

 کشور و از دست دادن ني از ای اسالمی کوتاه شدن دست جمھوری نه فقط به معناهي سوری بعثميسقوط رژ. نديب یم

 که مخالف  وجود داردهي در سورئیھا  گروهدني بلکه احتمال به قدرت رست، متحد خود در منطقه اسنيتر کينزد

 از دست رفتن نفوذ و ی به معناهي در سوریاسي تحول سني چنکي.  آن ھستندیھا استي و سی اسالمیجمھور

 اط بسداشت، یهللا لبنان وجود نم  از حزبهي سورتياگر تاکنون حما.  ھستزي در لبنان نی اسالمی جمھورتيموقع

 که ست ا یطي شرانيتحت چن.  شده بوددهيچ برشيھا پ  از مدتی اسالمی طرفدار جمھوری گروه ارتجاعنيا

 یساز نهيلذا زم.  استريي در حال تغی واني به زشي از پشي اکنون متوجه شده است، اوضاع بی اسالمیجمھور

 بتواند مناسبات خود را دي آغاز شده است تا شاهي سورمي ھمه جانبه از رژتي حمااستي نسبت به سینينش  عقبیبرا

 دست دوم خود یھا  نخست، مھرهاست،ي سني اشبردي پی برای اسالمیجمھور.  بشار اسد بھبود بخشدمي رژنابا مخالف

  . بشار اسد، به جلو فرستاده استمي در قبال رژی تاکنونیھا استيرا به عنوان مخالف س

 یھا ی از خبرگزاریکيگو با  و  مجلس، در گفتی خارجاستي و سی ملتي امنونيسي عضو کمکي ھفته، ني ادر

 ی ملتي امنی شورای شده از سونيي را که در واقع تعی اسالمی جمھورۀ وزارت امور خارجاستي س،یدولت

 بود که ني منطقه ایھا انقالب گري با دهي اشتراک سورۀنقط: " مورد انتقاد قرار داد و گفتست، ا ی اسالمیجمھور

 وارد ري دهيحکومت سور." "کند ی حکومت متير بر اکثتي کشور وجود ندارد و اقلني در ای و انتخابات واقعیآزاد

 نيچرا که انتقادھا از حکومت ا. دنديشن ی را می اعتراضات مردمدي باھا ني زودتر از ایليآنان خ. اصالحات شد

 تي وضعني به اآمد، ی با مردم کنار مھا ني زودتر از اهي بود و اگر سورات با ھدف اصالحءکشور در ابتدا

پس از ."  نبودی کار درستهي مطلق ما از سورتي است که حماني اتيواقع: "رديگ ی مجهينت سپس یو." ديرس ینم

 ني او ھم، به تکرار ا،ی خبرگزارني با ھمئیگو و  مجلس، در گفتی ملتي امنونيسي کمسي رئبي نایو

گونه   ما آنیبه طور کل: " پرداخت، عملکرد وزارت امور خارجه را مورد حمله قرار داد و گفتدي جدیريگ عموض

  ."مي تحوالت منطقه خوب عمل نکردۀني در زمدي و شاديکه با

 چراغ خواھد ی حال که مني ھفته، در عني مجلس در ای خارجاستي و سی ملتي امنونيسي کمی اعضایريگ موضع

 در ی رسمراتيي ھموار ساختن راه به منظور تغی برایساز نهي زمقتي بشار اسد نشان دھد، در حقنا به مخالفیسبز

  . بشار استمي در قبال رژی اسالمی جمھوراستيس

 به آن بازگرداند؟ پاسخ به هي را در سوری اسالمی جمھورۀ از دست رفتتي موقعتواند ی ماستي سريي تغني ااي آاما

 موضع راني ای اسالمی نسبت به جمھورداً ي شدهي مردم سوریھا چرا که نه فقط توده. ست ا ی سؤال قطعاً منفنيا

 بلکه اند، دهي و تظاھرات خود به آتش کشھا ئیمايپ  راهر را دی اسالمی و تاکنون در موارد متعدد پرچم جمھوردارند

 یھا  دولتیاسي تحت نفوذ ستر شي ھستند، بهي در سوری بعثیکتاتوري دمي که خواھان برافتادن رژیياسي سیھا گروه

 آن دي عایزي بتواند چی اسالمی جمھوراستي سی رسمريي است که حتا تغدي بعنيبنابرا.  قرار دارندهي و ترکیغرب
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ھا حتا   آنرسد، ی به نظر مدي که بعستا ی به حدی اسالمی جمھورهي بشار اسد علمي رژنا مخالفیريگ موضع. ازدس

  . را داشته باشندراني امي با رژی مناسبات رسمی برقراریفعالً آمادگ

 بشار اسد یکتاتوري دمي بر سر کار ماندن رژی برایانداز چشم است که افتهي ھم دری اسالمی ھر حال، جمھوردر

 في تضعجهي و بالنتهي سورمي رژی فراتر از سقوط و سرنگونیزي چی اسالمیاما معضل جمھور. وجود ندارد

 کند یتر م  تنگی اسالمی محاصره را به گرد جمھورۀ حلقشي از پشي تحوالت بنيا. هللا در لبنان است  حزبگاهيجا

 ی اسالمی جمھوراني مدام به زانهياوضاع در خاورم.  روبرو خواھد شدیتر ني سنگی و خارجی داخلیشارھاو با ف

  .ستا ی اسالمی جمھوری سرنگونی براراني به نفع مردم اراتيي تغني است و ارييدر حال تغ

 ی بر رخوت و سستاموزند،ياند، ب  آوردهی روامي مردم سراسر منطقه که به انقالب و قیھا  از تودهدي باران،ي امردم

  زندي به پا خی اسالمی جمھورعي نجات خود از شر فجای غلبه کنند و برایکنون

  

  ست؟ي ھمه جار و جنجال بر سر چنيا

 به نام انتخابات ھرگز یزي چ،ی اسالمی جمھوری استبدادمي بود که در رژدهي نفھمراني در ای در گذشته کساگر

 مهي بد و بدتر برخوردار است، خاني بود که الاقل از حق انتخاب مني اشھي توجايوجود نداشته و نخواھد داشت و 

چه که در   آنتي از ماھی اکنون کسرسد، ی به نظر مدي به ھمه داد که بعی چنان درس٨٨ سال ی انتخاباتیباز شب

  . اطالع باشندیاند، ب  بر آن انتخابات نھادهرانيا

 را یئ  تودهۀ، چنان آشکار شد که خشم و اعتراض گسترد٨٨ر خرداد سال  دمي رژی انتخاباتی شب بازمهي خئیرسوا

  . داشتیدر پ

ھا را   کاله سر مردم بگذارند و آنتوانند ی نمی آن به سادگی درونیھا ھا و گروه  و جناحمي رژ،ئی رسواني از اپس

 از یس، حتا نتواند گروھ مجلی انتخاباتی شب بازمهي نگران است که در خداً ي شدمي رو رژنياز ا.  دھندبيفر

 یريگ ی رأیھا  صندوقی بد و بدتر بود، به پااني مخاب انتشان هي توجني از اشي را که پمي از رژیطرفداران جناح

 مهي سال به خکي که ھنوز ی در حال،ی سال جارلي که از اواافتي درتي واقعني از اتوان ی را می نگراننيا. بکشاند

 و جار و جنجال بر سر انتخابات به راه انداختند، تا غاتي بود، تبلی ماه باق]حوت[سفند در اشان ی انتخاباتیباز شب

 و مي روست که ھمه سران رژنياز ھم.  قرار دھندري از مردم را تحت تأثئیھا  بتوانند الاقل گروهقي طرني از اديشا

ر تالشند تا به قول خودشان تنور  از انحاء دی به نحویا  و مصاحبهیھا، در ھر سخنران  وابسته به آنیھا گروه

ھا، انتشار اخبار و   آنیطلب و شرط و شروط ھا  مرسوم به اصالحیھا  اطوار گروهوادا . انتخابات را گرم کنند

 یھا ی بر سر انتخابات، ھشدارھا و نگرانانيگرا  اصولی درونی در مورد اختالفات باندھای در پیگزارشات پ

  . آن استی درونی و باندھامي ھدف رژنيدر جھت ھم ی مورد، ھمگني در ایا خامنه

 هي زاونيله اختصاص داد، اما از اأ مسني خود را به ایھا  از صحبتی باز ھم بخشرشي اخی ھم در سخنرانیا خامنه

امسال ما در آخر سال انتخابات : "او گفت.  رخ دھدی به اصطالح انتخابات اتفاقني ااني ممکن است در جرايکه گو

 تي چالش به امنني اد،يمراقب باش...  استزي چالش برانگۀ حادثکي ی در کشورھا تا حدودشهيانتخابات ھم. ميرا دار

 ما صدمه تي است، به امنتي امنۀ است، پشتوانتي امنۀري که ذخیزي چني اجازه داد که ادينبا... کشور صدمه نزند

 تين امهي از انتخابات علخواھند یکه دشمنان م را ی آن وقتدي لمس کردکي از نزدد،ي حس کردد،يديد. وارد کند

  ." ھمه مراقب باشند، ھمه به ھوش باشندديکشور سوء استفاده کنند، با
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 یزي ذھن مردم را متوجه چخواھد یاو م.  کندی بازارگرماش ی انتخابات قالبیھا برا  حرفني با اخواھد ی میا خامنه

  . به آن ندارندیا  عالقهنيتر سازد که کم

 واقعاً او نگران کشمکش اي آست؟ي او از چینگران.  استشي در پی مھمألۀ مساي وانمود کند که گوني چنخواھد ی ماو

 ھمواره وجود داشته و اکنون با ھا یريھا و درگ  کشمکشني حاکمه است؟ گرچه اتأي ھی درونی باندھایريو درگ

او نگران . ستي نھا یريھا و درگ  کشمکشنينگران ا او ااند، ام  حادتر شدهم،ي رژی درونیھا و تضادھا  بحرانديتشد

 کنند، مي تحرسره کي را یشي و فرمای نه فقط انتخابات قالبراني مردم ایھا است که با توجه به اوضاع منطقه، توده

  . آن قرار دھندليبلکه انقالب را بد

 در سال رانيمردم ا.  شده استی سپرھا ی بازني اۀاما دور. مشغول کند" انتخابات" ذھن مردم را به خواھد ی او ملذا

 نشاندن مطالبات ی به کرسیھا برا آن.  استدهي رساني به پامي رژی انتخاباتبيند که دوران فر در عمل نشان داد٨٨

 جنبش نيھرچند ا.  آوردندی رومي رژی سرنگونی و تالش برایاباني خی تظاھرات، سنگربند،ئیمايپ خود به راه

 انتخابات ميتحر.  مجدد آن ھم اکنون موجود استی اعتالی الزم برایني عطيست، اما تمام شراعجالتاً فروکش کرده ا

 ی جمھوردني برچی جز تالش برایگري دی معنامي تحرنيا. ستي نی معمولمي تحرکي گري دران،ي مردم ایاز سو

 ینه از کشمکش باندھا یا  خامنهینگران.  آن نخواھد داشتبي و فرقي سرکوب، تحمیھا  و تمام دستگاهیماسال

ھا به پا   جاروب کردن آنی برامي رژیشي انتخابات فرمامي که با تحرست  ای مردمۀ بلکه از تودم،ي رژیدرون

  زنديخ یم


