
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  

  شباھنگ راد

 ٢٠١١  سپتمبر١٧

 

  شصتۀ گان دھتخبا در يادمان جان
 

  

  

راه ه بۀ شصت بود؛ دھ ۀتابستان دھ. نشيند ھا می کاه بر دل  بس جانیاندوھورسد غمی  که تابستان فرا می ھر زمان

ھای فساد و تباھی و انگل صفتان،  جرثومه.  سرمايهه دارانخون در ميادين اعتراضی توسط گزماندازی حمام 

دفاع افتادند و تاريخ واقعی خود را با خون بھترين فرزندان اين مرز و بوم  وحشيانه به جان ھزاران انسان بی

ای از جانيان  توان از ياد بُرد که چگونه عده  فراموش شدنی نيست و نمیراستی که آن زمانه و آن دھه،ه ب. نوشتند

ن آزادی و ابه نابودی مدافعچون اکثريت و ديگر حاميان سرمايه کمر  کاری ھم ھمراه جريانات خيانت بشريت به

" البانق"منظور حفظ  و حراست از  ای که گرگان جمھوری اسالمی به دھه. شصت بستندۀ خواھان در دھ آزادی

قول خود  ای به مرگ محکوم نمودند تا به ھای فرمايشی و چند ثانيه شان، ھزاران انسان را در دادگاهۀ تقديم شد

ھم در صفی  ضد انقالبيون حکومتی و دولتی و غير دولتی و آن. را، از حرکت باز دارند" ضد انقالب"چرخش 

چنين سياست ۀ ن را سر دادند و در اداما معترضن وان، مخالفاھا، مبارز کمونيستخون ريختن  واحد، آوای به
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ن را به تور انداختند و تا توانستند دستگير نمودند، ان و مخالفامبارزھا،  ھا، کمونيست ی تا توانستند در خيابانارتجاعي

  .ھای مخوف مثله نمودند و تا توانستند، ُکشتند شانرا در درون زندان ھای تا توانستند بدن

ترين تحرکات ضد انقالبی، زندانبانان،  شصت شاھد دھشتناکۀ  در تابستان سوزاِن دھ ايرانۀجامع! آری

سالمی بوده ھای رژيم جمھوری ا چال  زندانيان سياسی در سياه داری وابسته عليه گران و مناديان سرمايه شکنجه

  .ديده بود ھای ستم طالبات تودهترين م یئ رسميت شناختن پايهه شان، دفاع از آزادی و ب ی که جرماست؛ زندانيان سياسي

ای که يادآوری آن ھمراه با غم و  دھه و واقعه. گذرد  تلخ و تاريخی می ست که از آن وقايع ا  بيش از دو دھه

وان تمامی آن جنايات اتآزاراند و بر آن است تا روزی  ی که دل ھر انسان آزاده را میئھا روزھا و خاطره. ستا اندوه

و " نادانان"گران،  ھا فراموش شدنی و از بين رفتنی نيست و خالف مشاطه آن روزھا و غم. دشنيع را باز پس گير

ن چنين جناياتی را ان و آمرعامال ۀتوان پروند گران، نه می ھای رقيب دولتی و استحاله ن امروزی جناحامخالف

توان سخن از  تر نمی بارتی حقيقیبه ع. کاران، بانيان و مسببين آنرا بخشيد توان ھم مختومه اعالم نمود و نه می

حال، سياست ترحم و بخشش را در قبال مسببين  ميان آورد و در ھمان ديده را به ھا انسان رنج حمايت و منفعت ميليون

رژيم . خود ساختۀ را پيش شان کشان و ُکشت و ُکشتار فرزندان به فالکت کشاندن زندگانی کارگران و زحمت

 مورد بازخواست قرار گيرند و به دباي اند و می مرتکب جنايت شدهش ھاي دار و دستهۀ مھمراه ھ جمھوری اسالمی به

  .شان برسند سزای اعمال ننگين

ت معنای فراموشی و پش  شصت بهۀکاران نظام در دھ ن و ھماش و فراموشی اعمال مجريان، مدافعدر يک کالم بخش

را سر افراز  شان ان بشريت ايستادند و جان دادند تا خلقست که در برابر جاني  اگانی تباخ پا زدن به آرمان جان

ود، مجريان و عامالن چنين جناياتی خبه تحريف جايگاه روزھا  ن نظام جمھوری اسالمی اينامدافعاگر . نمايند

جا و از اذھان عمومی پاک  توان جابه رسيده را نمیپردازند؛ اّما با صراحت تمام بايد اعالم نمود که تاريخ به ثبت  می

  . نمود و خط بطالنی بر آن جنايات گسترده کشيد

 سردمداران نظام جمھوری اسالمی با ھر ۀی در کار نيست و ھمموش نمود و بخشيد؟ مدارا و آشتيتوان فرا مگر می

 شصت نقش داشتند و ۀدانيان سياسی دھکاران آنان در ُکشت و ُکشتار زن ن و ھمامدافعۀ جايگاه و مقامی، و ھم

  . مورد بازخواست و مواخذه قرار گيرند دباي مقصراند و می

اند و بسياران، در حول و  ھای رژيم جمھوری اسالمی گفته کاری شکی در آن نيست که فراوان در وصف جنايت

بايد گفت و زنده نگه داشت . اند ھا نوشته گران و جالدان رژيم جمھوری اسالمی در درون زندان حوش ُکشتار شکنجه

ھای حال و آتی بدانند که سردمداران رژيم جمھوری  ای از تاريخ ايران حبس ننمود تا نسل روزھا را و در گوشه آن

ھای تحت کنترل  ھم در چھارديواری ھا و آن ترين انسان دفاع اسالمی به ياری جريانات و عناصر مزدور، در حق بی

  . اند ردهو در غل و زنجير، چه ک

گردد و اين رژيم از  شصت خالصه نمیۀ جنايات رژيم جمھوری اسالمی صرفاً به دھۀ البته ناگفته نماند که پوش

جويان و زنان افتاده  کشان، جوانان، دانش ھا به جان کارگران و زحمت ش و در تمامی دھهرسيدنقدرت  ھمان آغاز به

شود؛   ميرنده مربوط میۀيل چنين اوضاع و سياستی، به منفعت طبقدل. ھزينه گرفته استھا ر و صنف اقشۀ او از ھم

ای جز  ھای جھانی وظيفه عنوان حافظان و نگھبانان سرمايه که سردمداران رژيم جمھوی اسالمی به گر آن است نمايان

 با ارتکاب  تا– و است –شان بر آن بوده   و ھدف- و ندارند -ھا بر عھده نداشته  به تباھی کشاندن زندگانی توده

گرانه، بر ميادين متفاوت اعتراضی و مبارزاتی تسلط يابند و  ھای سرکوب بندھا، و با اتخاذ سياستجنايت و بگير و ب

  .جويانه و راديکال در درون جامعه گردنند  ھرگونه تحرکات مخالفت مانع
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عوب نمايند؛ به زندانيان سياسی به  شصت به خون کشيدند تا جامعه را مرۀھا را به اين دليل در دھ  به بيانی زندان

ھا گردنند؛ دسته دسته زندانيان سياسی را   ھرگونه تحرکات اعتراضی در چھارديواری اين دليل حمله نمودند تا مانع

باری، جمھوری اسالمی . آتی خود را تضمين نمايند" آرامش"جمعی انداختند تا  اعدام نمودند و به گورھای دسته

  .ست ا تداوم و انجام چنين کاری  چنين کرد و مدافع

 و پايداری به آرمان آنان نھفته ھا، در باور دھهۀ شصت و ھمۀ گان دھداشت از جانباخت واالترين گرامیبدون شک 

ترين دوران ايستادند و  ھم در خفقاق  با جانيان بشريت و آن چرا که آنان بدون کمترين مماشات و مداراجوئی. باشد می

ست تا  ا بنابراين الزم و ضروری. کشان را آبياری نمايند رفتند تا نھال انقالب کارگران و زحمتمرگ را به سخره گ

گران و جالدان رژيم جمھوری اسالمی، بر نقش و کارکرد تمامی  نجهگداشتن جنايات ش افشاء و زنده نگهجدا از 

کيد نمود و با تمام وجود و توان، أاری تب  تلخ و تأسف کاران ريز و درشت چنين وقايع ن، دست اندرکاران و ھمعامال

دوران و در  ھای اعتراضی و جوانان بايد بدانند، چه کسانی در آن ماھيت درونی آنانرا بر مال ساخت؛ چرا که جنبش

اند و ھزاران کمونيست، مبارز و مخالف را از سر   ضد انقالب، به انقالب و انقالبيون يورش آوردهۀصف مقدم جبھ

شمار ھزاران مادر، پدر، برادر و  ھای بی اشتند؛ بايد بدانند که گذشت زمان نه تنھا بر درد و رنجراه خود بر د

  .  شصت نه کاسته است بلکه ھمواره و ھميشه زنده و تازه استۀگان دھياران جانباختۀ خواھر و ھم

  ! يادشان گرامی باد

              

  ٢٠١١ سپتامبر ١۶

  ١٣٩٠ ]سنبله[ شھريور٢۵

 

  


