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  شصت،ۀ ُکشتار زندانيان سياسی دھ
   نمادی از ماھيت رژيم جمھوری اسالمی

  
براستی که . ی بر شمردئ  توده– مبارزات کارگری  ھایبارترين دھه عنوان يکی از خون توان به  شصت را میۀدھ

مداران بزرگ  ھای قدرت شان، سنگ تمام گذاشتند و در تداوم خواسته داری سران حکومت در اين برھه از زمام

در . ويژه به زندانيان سياسی سازمان دادنده ديده و ب ھای ستم ھا، توده ای را به خلق سابقه جھانی، يورش گسترده و بی

ھای مخوف رژيم جمھوری اسالمی بوده است؛  حقيقت جامعه در اين دھه، شاھد دو نبرد نابرابر در درون زندان

گران سرمايه، و مقاومت و پايداری و ايستادگی،  گران و سرکوب شاھد دو پيام از جانب زندانبانان، شکنجه

در اين . ھای رژيم جمھوری اسالمی چال ر سياهھای امپرياليستی د ن و قربانيان نظاماھا، مبارز فشانی کمونيست جان

ھا سازمان دادند  ای را در درون زندان يافته ھفت، زندانبانان سرمايه، يورش سازمان و ويژه در سال شصته دھه و ب

  .و جان ھزاران تن از زندانيان سياسی را گرفتند

 رژيم جمھوری اسالمی بود که ھیندپايان جنگ امپرياليستی ايران و عراق و نوشيدن جام زھر از جانب فرما

ھدف گستردگی رعب و وحشت در درون جامعه و . بندان حاکميت تبديل گرديد  تاخت و تاز قدارهۀھا به عرص زندان

آور  گرايانه و خفقاق ھای چپاول به عبارتی سياست. کشان بود اعتراضات رو به افزون کارگران و زحمتۀ تخطئ

بايست روند و چرخش  خود گيرد؛ می ای به در اين برھه از زمان، شکل تازهبايست  رژيم جمھوری اسالمی می

بايست با اتخاذ  کند؛ میر نھای اعتراضی گي اندازھای جنبش ، در دست-ھم بعد از اعالن آتش بس   و آن-سرمايه 

ھرگونه بايست ندای  نمود؛ میمی تر، اعتراضات اجتماعی را در نطفه خفه  رحمانه تر و بی ھای خشن سياست

ترين و  ھا، آماده بنابر اين زندان. نمودمی طلبی و دادخواھی را سرکوب و حاکميت امپرياليستی را تضمين  حق

وران  که شاھد اتمام دھا و زندانيانی زندان. ترين ميدان تعرض برای سردمداران رژيم جمھوری اسالمی بود امن

را سازمان دادند، " کميتۀ مرگ"سران حکومت . مبارز بودزندانيان کمونيست و ۀ دوبارۀ محکوميت، و شاھد محاکم

مجدد قرار ۀ ای مورد محاکم ھای چند ثانيه ھم در دادگاه ای و آن االت کليشهؤزندانيان سياسی را دوباره و با طرح س

؛ .نددنکشان را به مسلخ مرگ کشا ترين فرزندان کارگران و زحمت باخته دادند و بيش از ھزاران تن از بھترين و پاک

  .ھای فساد و تباھی نفس راحتی کشند جمعی جای دادند تا جالدان و جرثومه را ُکشتند و در گورھای دسته آنان
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ست که از جنايات سران  ا ست که از ُکشتار زندانيان سياسی سال شصت، و بيش از دو دھه ا در حقيقت سه دھه

ۀ ھا و دردھای جامع  زخمازه تنھا گذشت زمان، ُکشتار و جناياتی که ن. گذرد ھفت می و حکومت در سال شصت

 که بر ئیھا تر نگه داشته است؛ دردھا و زخم تر و تازه کاست بلکه تازهشصت نۀ ھای قربانيان دھ انسانی و خانواده

  . شصت سنگينی کرده و زندگی را به کام آنان تلخ نموده استۀ ھای زندانيان دھ جسم و روح خانواده

ن امدافعۀ ال در مقابل ھمؤ، اين س-که، بايد بخشيد و فراموش نمود  ھای رايج، مبنی بر اين ده و خالف اي-براستی 

چه را که جانيان بشريت  توان آن گيرد که آيا می سرمايه قرار میۀ کشان از زير يوغ سلط رھائی کارگران و زحمت

اند را  دفاع و در غل و زنجير آورده بیچنين بر سر زندانيان سياسی  ھا انسان در درون جامعه و ھم بر سر ميليون

نظر و سياست نرم و مدارائی با مناديان سرمايه را  حاکمه صرفۀ ھای طبق کاری توان از جنايت ناديده گرفت؟ آيا می

 طبقاتی آنان مورد ارزيابی و بررسی قرار  داد تلخ و دردآوری را خارج از منافع توان چنين رخ اتخاذ نمود؟ آيا می

داری رژيم   معينی از زمامۀور، مختص به دای گرايانه  اين باور بود که اتحاذ چنين سياسِت سرکوبداد و بر

ھا و  اکنون با سياست خوی نظامی بوده است که ھم  چنين از جانب عناصری پليد و درنده جمھوری اسالمی و ھم

  باشد؟ ربط می ھای نظام و مجريان جديدش بی خواسته

دھد، و مھمتر  ھا و استناجات سياسی سخيفی را نشان می  حقايق موجودی خالف چنين ارزيابیھا، ادله و البته فاکت

 هگذارد که سردمداران رژيم جمھوری اسالمی در ھر برھ ھا کارکردھای نظام بر اين واقعيات صحه می  اينۀاز ھم

ه از خود نشان م حاکميت سرمايدواجھت اند و کمترين تعللی در  شان عمل نموده  طبقاتی و زمانی، بر اساس منافع

راه انداختن حمام ه ای جز، ب دھد که اين نظام چاره ھمگان قرار میديد ن واقعيات را در معرض ي اچنين ھم. اند داده ن

 ربه اين دليل روشن که سران رژيم را با زور و چماق ب. داشته و نداردھا ن سطح جامعه و در درون زندانخون در 

ً که پروند. اند داری گمان با کار بست زور و چماق، قادر به حکومت اند و بی جامعه و به مردم تحميل نموده  ۀحقيقتا

توان و جايز است تا نسبت  ھا، بسيار کالن و سنگين است و بر اين اساس نمی عرصهۀ نظام و سران حکومت در ھم

حد و  تفاوت بود و بر جنايات بی ش بی رنگارنگانرژيم جمھوری اسالمی و مجريۀ به کارکردھای ددمنشان

اند را ناديده گرفت و   زندانيان سياسی روا داشهۀچه را که بر سر خانواد توان ھر آن حصرشان سرپوش گذاشت؟ نمی

شصت و قربانيان نظام ۀ  زندانيان سياسی دھۀخانوادۀ ھای کرخت شد ، بر زخم"دوستی انسان"با علم نمودن پرچم 

  يد؟التيام بخش

سران حکومت از آغاز . گانی و حيات سردمداران رژيم جمھوری اسالمی با سرکوب گره ُخورده است به بيانی زند

ن مرتکب اديده و مخالف ھا انسان رنج چنان جناياتی در حق ميليون اند و آن با شمشيرھای از رو بسته به ميدان آمده

ۀ مردان متفاوت، ھمان راه و خطی را در دھ ن نظام و دولتاي. باشد ھا ناممکن می آنۀ اند که توضيح ھم گرديده

اند؛ ھمان سياستی را در  شان به آنان ديکته نموده ھای امپرياليستی در زمان برگماری اند که نظام شصت پی گرفته

ھم  ناران بزرگ جھانی و آمد شصت، خواست قدرتۀ ُکشتار دھ. اند که سرمايه به دنبال آن بود مقابل خود قرار داده

 ھرگونه اعتراضات راديکال  بايست مانع چرا که می. بوده استوره از حيات رژيم جمھوری اسالمی در آن د

فضای رعب و وحشت جامعه ۀ بايست بر دامن ِی بعد از اعالن آتش بس در درون جامعه گرديد؛ میئ  توده–کارگری 

کشان،  تعرض گسترده به کارگران و زحمتش نياز به منظور پايداری منافع  انقالب بهدر حقيقت ضد. افزود

فکری را با توده قطع نمايد و توده را از فھم  روشنۀ ھا و انقالبيون داشت؛ نياز به آن داشت تا ارتباط جامع کمونيست

ۀ ھا دامن اينۀ دور نگه دارد و مھمتر از ھمه ش بگ امپرياليستی و حاميان رنگارنگو درک واقعی ماھيت جن

  . ش را محدود سازدھ دھای سود جان و مال سرمايه و دم و دستگاهھرگونه تعرض به 
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نادرست نظام بر اين باور واھی بود ه گيری نيست و ب آری، رياکاری و جنايات رژيم جمھوری اسالمی قابل اندازه

وادارد؛ ھای طبقاتی خود به سکوت  رحمانه، جامعه را تا ابد در مسير خواسته تواند با ُکشتار گسترده و بی که می

مقاومت ۀ تواند بر روحي ن متعھد، میاھا و مبارز ھا از کمونيست زندان" سازی پاک"بنادرست بر اين باور بود که با 

ھا حاکم گرداند؛ بنادرست بر اين انديشه بود  خود را در درون زندانۀ طلبان ھای تسليم گی غلبه نمايد و سياست و ايستاد

ھا در درون   نارضايتی ھا تحميل نمايد و مانع  تودهر خود را ب هخواتواند مسير دل ای می ار سبوعانهکه با چنين ُکشت

ن در اھا و مبارز چنين پايداری کمونيست بروز صدھا اعتراض و مقاومت در درون جامعه، و ھم. جامعه گردد

ۀ طلبان ايانه و تسليمگر ھای سرکوب يد اين واقعيات بود که کار بست سياستؤھای رژيم جمھوری اسالمی، م چال سياه

شان در ميادين  ديده و فرزندان ھای ستم تعرضی تودهۀ گی و روحي مناديان سرمايه، مولد مبارزه، مقاومت، ايستاد

ھا حمايت   آن شصت و به تبعۀ ھای قربانيان دھ اعتراضات دانشجويان، زنان و خانواده. باشد متفاوت طبقاتی می

گذارد   و می–خود بر اين حقيقت صحه گذاشته ۀ نوبه ھای زندانيان سياسی ب از آرمانھا انسان آزاده،  دريغ ميليون بی

حق خويش  ھای ابتدائی و به گيرد، از خواستهھای سران حکومت را باز پس ن اریک وان جنايتا توده، ت  که تا زمانی-

  . پس نه خواھد کشيد

تر،  مراتب گسترده اند، به ميزانی به  و جنايات زدهھمان ميزانی که سران حکومت دست به ُکشتار پُر واضح است به

ھای نظام سراسر   سياست اقشار تحت ستم عليهۀ کشان، جوانان، دانشجويان و زنان و خالصه ھم کارگران، زحمت

بی دليل ھم نيست سردمداران رژيم جمھوری اسالمی، فاقد . اند ريا و سرکوب دست به اعتصاب و اعتراض زده

ھای  مداران بزرگ جھانی و ارگان  و پايداری خود را مديون حمايت قدرتدواماند، و  مردمیکمترين پايگاه 

ھای رژيم جمھوری  چال ھم در سياه ھا را و آن ترين انسان دفاع  که بیئیھا باشند؛ ھمان ارگان گرشان می سرکوب

شان حبس نمود و  ۀ را در سين که نفس ھزاران کمونيست و مبارز ئیھا اسالمی قتل عام نموده است؛ ھمان ارگان

  .ننگی ابدی بر پيشانی سران حکومت کوبيد

کيد به راه و افکار آنان، يعنی به سازش ناپذيری أ شصت، تۀگان دھباخت داشت از جان االترين گرامیبا اين اوصاف و

 و خطوطی بود که جاست تا مبلغ آن آرمان و خطباشد؛ و الزم و ب نيان بشريت میشان در قبال جا و ايستادگی عملی

ھزاران زندانی سياسی و اين يگانه راه يادمان . ھا جان دادند ھزاران زندانی سياسی کمونيست و مبارز برای آن

خود ۀ ی پيشنشيني دند و کمترين تزلزل و عقبباشد؛ زندانيانی که تا پای جان ايستا شصت میۀ گان دھباخت جان

  .ساختندن

  شان پايدار باد ياده و راه

  ٢٠١٣مبر  سپت٧

  ١٣٩٢ شھريور ١۶

  

  

  

 


