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  شباھنگ راد

 ٢٠١٢ سپتمبر ١٧
 ياد ياران بيادماندنیه ب

  

شصت زنده نگه ۀ ھای رژيم جمھوری اسالمی در دھ المجموع از زندان بجا و الزم است تا دو سند را من حيث

گران  کاری با شکنجه نشينی و ھم گی تا پای مرگ، و ديگری سند تسليم و عقبسند مقاومت و پايداری و ايستاد. داشت

  .و جالدان

چنين  نشينی و ھم ای از زندان و زندانيان سياسی در اين روزھا و در دنيای عقب گونه عابير و تفاسير گونهتالبته که 

گر   برداشت متضاد از ھم و نمايانھای غير فعال و رو در رو وجود دارد؛ تعابيری که مبين دو در دنيای فعاليت

ايم  ايم و ديده شنيده و خوانده. ھاست چنين ترويج يأس و نااميدی مقاومت و پايدارِی آرمان کمونيستی و ھمۀ رواج روحي

ھای مخوف  ايم که زندان خوانده و شنيده. رو و ناپيگير که تفاوت است مابين عنصر پيشرو و پيگير، با عنصر پس

دھند  و به تفسير  ناھمگون را پرورش داده  و میۀ ن خود ھمواره اين دو عنصر و اين دو پديدسرمايه در درو

نشينی و تزلزل  گر عقب جويان يکی نماد فداکاری تا سر حد مرگ به حساب آمده و ديگری نمايان بينان و حقيقت واقع

گران و جالدان، و خالصه در ميادين  کنجه ناداومی در مقابل شۀی که مبلغ و مروج ايدئبقاست؛  منظور بقای فردی به

  .باشد کشان می ناپذير کارگران و زحمت  دشمنان طبقاتی و آشتی متفاوت مبارزاتی عليه

 و با اين دو انديشه در کشاکش بوده است؛ کشاکشی که فکر ايران ھم ھمواره با اين دو ۀدر حقيقت زندان و جامع

به ھر حال و فارغ از .  به پای گرايشات و افکار متقاوت طبقاتی نوشترا توان آن ای می بدون کمترين شک و شبھه

توان از قلم   عملی را نمی–حقيقی ۀ مان پيرامون زندان و زندانيان سياسی، يک نکت ھای يکايک ھا و ارزيابی برداشت

ند، که فريب وعده و ھای محروم ايران، عمالً با افکار و يا از اعمال کسانی مفتخرا که توده انداخت و آن اين است

ھا گام  کومتحوعيدھای دروغين حاکمان را نخورده و پشت به مردم نکرده و در جھت ماھيت واقعی سران 

که ھمواره از افکار و  مگر بی دليل است. ھای جانيان بشريت زدند برداشتند و ايستادند و دست رد بر تمامی خواسته

کاران نظام جمھوری  ن را در ھر لباسی افشاء نمودند و به ارابه و ھمکنند که دشم از اعمال کسانی به نيکی ياد می

دارند که در درون  که ھر ساله ياد آن عزيزانی را گرامی می اسالمی تبديل نگرديدند؟ مگر بی دليل است

 از شصتۀ  راِه ايستائی و پس، مقدم شمردند؟ آری، ياران دھرھای مخوف جمھوری اسالمی، راِه پيش را ب چال سياه

اند و مھمتر  ھا نخواھند رفت و نه فراموش شدنی اند و ھرگز و ھرگز از خاطره ماندنیھمين دليل بياد اند و به ين دستها
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 ھزاران زندانی سياسی کمونيست و مبارز، که در ۀھای خانواد ھا  نه گذشت زمان قادر به التيام زخم اينۀ از ھم

  .باشد مرگ سپرده شدند، میۀ ای به جوخ ھای فرمايشی و چند ثانيه دادگاه

در اين دھه سران رژيم جمھوری اسالمی با تمام قوا و با سازماندھی نوين به ميدان آمدند و گرفتند و ُکشتند، تا 

بندھا و بگير و بۀ حاميان سرمايه در اين دھه بر دامن.  ايران مختل نگرددۀداری وابست چرخش و منفعت سرمايه

ھا،  ھا را پُر از کمونيست  جنگ با کفر، سرکوب و زندانۀ و مخالفتی را، به بھانخفقاق افزودند و ھر اعتراض

ھای سياسی و کمونيستی را يکی از پس ديگری پس زدند تا با خيالی آسوده  ن نمودند؛ سازمانا مخالفن وامبارز

  .خود را به پيش ببرندۀ جويان ھای ارتجاعی و منفعت سياست

ھا انسان محروم توسط  امان به ميليون تعرض بیۀ ترس و وحشت و دھۀ  دھمرگ وۀ طرف دھ شصت، از يکۀ دھ

کشان و   مقاومت و ايستادگی کارگران و زحمتۀديگر دھ سردمداران رژيم جمھوری اسالمی، و از طرف

شتار، کُ ۀ ی بود که انديش ا ھم در ميادين متفاوت مبارزاتی بود؛ دھه ھای مخوف سرمايه و آن  ارگان شان عليه فرزندان

ھا  زندانزندانيان سياسی در درون جامعه و در درون  ۀ ھای لت و پار شد سرکوب و شکستن قلم و مثله نمودن بدن

اند که توضيح و ترسيم تمامی  چنان جناياتی در ايران مرتکب گرديده خود گرفت و سران حکومت آنه ای ب ور تازهدَ 

گر رژيم جمھوری اسالمی خون ريختند و با  ھای سرکوب ھا ارگان ای بود که در خيابان باشد؛ دھه ھا ناممکن می آن

ۀ عنوان سياست روزمر زيکی را بهھا سياست حذف ف ی"سر موضع"منظور برخورد با  ای به ھای چند ثانيه دادگاه

  .خود تبديل نمودند

کسانی ... "و تحت عنوان  –ای سازمانيافته از جانب خمينی  به بيانی حقيقی فرمان قتل عام زندانيان سياسی با نقشه

کنند، محارب و محکوم به اعدام  ھای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می که در زندان

قاضی (ی اکثريت آقايان حجه االسالم نيری دامت افاضاته أباشند و تشخيص موضوع نيز در تھران با ر می

 صادر گرديد و در - ، "باشد ای از وزارت اطالعات می و نماينده) دادستان تھران(اشراقی و جناب آقای ) شرع

ای، ھزاران  بندان، به جان زندانيان افتادند و با محاکمات دوباره و چند ثانيه مدت زمانی کوتاه مجريان و قداره

شان به مسلخ مرگ   ارتجاعیھای خواسته دليل تن ندادن بهه زندانی سياسی کمونيست و مبارز و مخالف را ب

ھزاران ُکشته و معلول و زخمی و قربانی، محصول تحرکات ضد انقالبی سران حکومت در درون . کشاندند

ھا، و  آن دردھا و رنجۀ که تابستان ھر سال يادآور خاطر ھمين دليل  است شصت بوده است و بهۀ ھا در دھ زندان

سو، و آشکار شدن ھر چه بيشتر ماھيت سردمداران رژيم جمھوری  پايداری و ايستادگی زندانيان سياسی از يک

  .باشد ديگر می  از سوی اسالمی

ھشت . سوز ايران و عراق فرا رسيد زمان نوشيدن جام زھر از جانب خمينی در جنگ امپرياليستی و خانمان

، جامعه و "کفر بر اسالم"سال جنگ و بدبختی و ھشت سال وعده و وعيدھای دروغين مبنی بر پيروزی 

افکار عمومی در انتظار تغيير بعد از پايان دوران . فضای ايران را به تلی از ُکشته و نداری تبديل نموده بود

انداخت و ديگر حکومت شاھنشاھی بود و تصورات بر آن بود که نسيم آزادی در سرتاسر ايران طنين خواھد 

ھا انسان در  ن، خبری خواھد بود و نه ميليونزاارھا و مب کمونيستۀ بندھا و سرکوب و شکنجنه از بگير و ب

ھای  رژيم جمھوری اسالمی تداوم سياستۀ که وظيف اّما غافل از آن. ور خواھند شد فقر و نداری غوطه

درست . - باشد   و می–داران جھانی بوده  اقتصادی، اجتماعی و نظامی حکومت گذشته و تأمين منفعت سرمايه

 گماردن رژيم جمھوری اسالمی بود که سران حکومت، اولين نوروز را به کام بعد از بر سر کارروز چھل 

ھای جنگ  ھای امپرياليستی شعله سياستۀ ھا خلق ُکرد تلخ نمودند و در مدت زمانی کوتاه و در چھارچوب ميليون
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ھای  جنبشۀ اش تخطئ تر نمودند؛ جنگی که ھزاران نيروی انسانی را در کام خود بلعيد و وظيفه را بر افروخته

  .ايران بودۀ ی سرتاسر جامعئ  توده–اعتراضی کارگری 

چرا که . برای آنان بود" نعمت الھی"به باور حاکمان ايران، بر افروختن جنگ امپرياليستی ايران و عراق 

ن  از آن و در دورا ھر اعتراض و مخالفتی را سرکوب نمايند و به تبع" متجاوزين"مبارزه با ۀ توانستند به بھان

چنان جناياتی را در حق زندانيان سياسی در  آن" بازسازی و سازندگی"ھم تحت لوای  پايانی و آتش بس و آن

در . آزاند ای را می دھنده و دل ھر انسان آزاده ھا تکان  آنۀغل و زنجير مرتکب گردند که طرح و بيان دوبار

کشان در درون  رزندان کارگران و زحمتجمعی ف ھای دسته ايران شاھد اعدامۀ ای بود که جامع چنين دوره

  کاری و پايداری به مواضع دليل عدم ھمه ھا بود؛ در اين زمان بود که بار ديگر زندانيان محکوم شده ب زندان

ً مورد محاکمه قرار گرفته و به جوخه  ھای مرگ سپرده شوند؛ در اين دوره بود که ھزاران زندانی  شان مجددا

ھای ارتجاعی حاکمان ايران زدند و صف خود را   مايه گذاشتند و دست رد به خواستهسياسی مقاوم از جان خود

اند که کمتر  ی از خود بر جای گذاشتهئھا چنان خاطره و دالوری وده و آنطلبان مجزا نم گران و تسليم با کرنش

 کمونيست و مبارزی که آری، زندانيان. ست، تا ياد آن ياران را گرامی ندارد و از آنان به نيکی ياد نکند کسی

  .ره گرفتندخ نمودند و مرگ را به سُ در دروِن خود، سياست ايستادگی و پايداری را نھادينه

ھمين  دارد و به را به تسليم وا" سر موضع"که تالش جمھوری اسالمی بر آن بود تا زندانيان  واقعيت اين است

چين شده را در مقابل ھزاران زندانی سياسی   دستای و االت کليشهؤدليل بعد از پايان جنگ ايران و عراق، س

نمود و طناب دار و  ھا معين می ھا، جايگاه زندانی را درون زندان قرار داده و پاسخ منفی به ھر يک از آن

  . ميادين اعدام در انتظار پايداران راه انقالب و رھائی نشسته بود

م ُخورد و بدون کمترين ترديدی، تفکيک و توضيح گونه رق ھای رژيم جمھوری اسالمی اين آری تاريخ زندان

سياست مقاومت و ۀ چنين بر شماری بجا و تبليغ ھزار بار حقايق و واضح از جانب ھر انسان آزاده و ھم

خود نماد وفاداری به افکار و اعمال ۀ نوبه ھا ب نشينی در درون زندان پايداری در برابر سياست تسليم و عقب

ھای رژيم  شصت، چه در درون زندانۀ يز و در دھرجنگ و گۀ ترور، و در دھۀ ست که در دھ يارانی

  .اوت نابرابر و طبقاتی ايستادند و جان باختندفی اسالمی و چه در ديگر ميادين متجمھور

  !ياد آن عزيزان گرامی باد
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