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  شباھنگ راد

 ٢٠١٣ سپتمبر ٢٠

  ۶٧سازمان اکثريت و يادمان قربانيان ُکشتار زندانيان سياسی تابستان 

  " جادوانی است ھم نام و آن ننگ"براستی که 

  

، مراسمی را تحت عنوان ۶٧گان سال باخت داشت جان يکم سپتمبر، در گرامی و اکثريت در بيست سازمان قرار است که

ھا ھمراِه عملی رژيم جمھوری  سازمانی که مدت. لمان برگزار نمايدادر برلين " ھم آن نام و ھم آن ننگ جادوانی است"

  .ھای اعتراضی دست داشته است  جنبشن، و در پس زدناھا و مبارز اسالمی بوده و در دستگيری کمونيست

کاری تمام  روزھا و با دغل ن آن، ايناھای متفاوت سرمايه و مدافع  جناحھر يک از. ای شده است دنيای بس در ھم ريخته

دادھای تلخ و  دھند و پای خود را از آن رخ اند، وارونه جلوه می شان آورده چه را که بر سر مردم و فرزندان ھر آن

روزھا ، سنگ دفاع از مردم و زندانيان سياسی را به  ای شده است و کسانی اين عجب زمانه. کشند به کنار میانگيز  غم

که جنايات رژيم جمھوری  واقعيت اين است. اند آنان نقش مستقيمی داشتهۀ زنند که خود در ُکشتار و شکنج سينه می

ۀ کاران عملی خود در دھ ن سرمايه و ھما مدافعاز ماندگاری خود را، مديونحد و حصر است و بخشی  اسالمی بی

ھای ايران به  ھا و در کوچه و پس کوچه گر نظام، در خيابان کارانی که دوشادوش نيروھای سرکوبمھ. باشد شصت می

جمھوری اسالمی از حرکت باز " مبارزۀ ضد امپرياليستی"ۀ ن پرداختند تا چرخامبارزساير ھا و  شکار کمونيست

  !ايستدن

چون سپاه، به  صحرا، کردستان، بازگشائی دفاتر در مراکز سرکوبی ھم گری در سرکوب جنبش ترکمن  و دخالتتخطئه

، اين واقعيات را  بار ديگر شصت، يکۀ ن امروزی قربانيان دھاھا از جانب مدافع نظام و کمونيستن اانداختن مخالفدام 

ھای  گری جنبش رفت انقالب و روشن  بخش اعظمی از پيشدھد که  آزادی و رھائی قرار می در برابر ھر انسان مدافع

ھمان ميزانی که نسل  در حقيقت به. باشد چون سازمان اکثريت می اعتراضی، منوط به طرد و افشای جريانات خائنی ھم

 اند را مطلع ش آوردهری اسالمی بر سر مردم و فرزندانچه را که سردمداران رژيم جمھو جوان امروزی را بايد ھر آن

کثريت را بر مال نمود و اجازه چون ا  ھمئیھا ھای عملی سازمان کاری  رياکاری و ھمدباي ھمان ميزان ھم می ساخت، به

الزم است تا در دنيای بلبشو و . ويژه نسل جوان امروزی به مسير ناصحيح سوق داده شوده داد، تا افکار عمومی و بن

 ھرگونه اغتشاش و   تاريخی را زنده نگه داشت و مانعۀ، حافظنشينی درازمدت جريانات کمونيستی در دنيای عقب

  .فکری گرديد  روشن–ھای اعتراضی  ناروشنی در صفوف جنبش

کاری و مراوده با سران نظام و طلبی، ھم  از خيانت، تسليمای مملو البته که پرونده و جايگاه اين سازمان در ھر ُدوره

ھا و  سازمانۀ مانند ھم سرنوشت اين سازمان به. باشد مھوری اسالمی میھای متفاوت رژيم ج بوسی جناح چنين دست ھم

گی اين سازمان به ی وجود دارد که بر تعلق و وابستاسناِد کامالً مبرھن. عناصر وابسته به سرمايه روشن و مبراست
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به نفع سازمان اکثريت به ھا را بناحق،  توان، قلم شود و نمی وجه نمی ھيچ گذارد و بر ھمين اساس، به سرمايه را صحه می

توان با ھيچ عطر و بوئی،  شود و نمی کند، از اذھان عمومی پنھان ساخت؛ نمی چه را که کرده و می گردش آورد و ھر آن

  .  بو نمود اين سازمان را معطر و خوشۀ افکار و تن گنديد

ھا انسان محروم   در حق ميليونترين جنايات  بزرگمرتکب  شکی در آن نيست که سردمداران رژيم جمھوری اسالمی 

چون سازمان   ھمئیھا عينه شاھد بودند که چگونه سازمان ھا جامعه و مردم ھم، به اند، اّما در کنار آن کش گرديده و زحمت

رفت انقالب ضد امپرياليستی حاکميت، و   پيشۀن را به بھانان و مخالفا مبارز و سايره تن از کمونيستھزاران اکثريت، 

ھا دليل خود را به خواب زده و  روزھا اکثريت بنابه ده اگر اين. ھای نظام نمود چال سياهۀ شصت روانۀ ر دھھم د آن

، ھمان کسانی بودند که توسط اين سازمان و کت بسته گرفتار ۶٧سال ۀ فراموش نموده است که صدھا زندانی اعدام شد

نموده است و باری را فراموش ن ين وظايف نکبت، چنانسانیۀ گر نظام گرديدند، اّما ذھن جامع ھای سرکوب ارگان

شان در کنار سردمداران رژيم  کشان و فرزندان  کارگران، زحمت داند، که چگونه اين سازمان در لوای دفاع از منافع می

  .ھای اعتراضی گردن نھاد گام به نابودی جنبش جمھوری اسالمی قرار گرفته است و گام به

توان ھزاران درد و مصبيتی را  مگر می. گانی مردم فراموشی شدنی نيستند کنان زنده ھرگز و ھرگز خانه خرابآری، 

توان درد و رنج ھزاران مادر و پدری را فراموش نمود   از يادھا بُرد؟ مگر می،اند که جانيان بشريت بر سر مردم آورده

توان از يادھا  شود و می شان گرديدند؟ مگر می ھای با جگر گوشه آخرين ديدار و وداع  گران، مانع که جالدان و شکنجه

چون اکثريت و حزب   ھمئیھا ھای عملی سازمان کاریھا و با ھم ھا در خيابان کمونيستبُرد که چگونه دسته دسته از 

که  ز اينرا مشبک نمودند؟ آری، تابستان ھر سال جدا ا شانۀ گران سين توده شکار شدند و در مدتی کوتاه، سرکوب

ھای  کاری حال يادآور جنايت ايران است، در ھمانۀ ديد ھای ستم لقخھای بھترين فرزندان  ھا و دالوری يادآور رشادت

ۀ ھای اعتراضی راديکال و جامع خوشبختانه جنبش. باشد کاران عملی آن می سردمداران رژيم جمھوری اسالمی و ھم

چه را که مناديان سرمايه بر سر کارگران،  وان ھر آنااری، تانسانی به انتظار نشسته است، تا روز و روزگ

  . باز پس گيرند،اند شان آورده کشان و فرزندان زحمت

شوند،  ھا دليل، پس کشيده و يا پس زده می ھم بنابه ده ھای کمونيستی و انقالبی و آن ھا و سازمان حقيقتاً که زمانی جنبش

ست که  ھا و احزابی عناصر، سازمان" تعلقی"، "سوزی دل"ين شاھد، چن جامعه شاھد عروج ھر کس و ناکسی، و ھم

ھای راستين و انقالبی  گانی مردم و نابودی کمونيست تر زند شان چيزی جز تلف نمودن ھر چه بيش وظيفه و رسالت

طرف در  ھمان سازمانی که از يک. ھا به حساب آورد دست سازمان توان از اين سازمان اکثريت را به جرأت می. نيست

دارد که خود در  ای را گرامی می وره و خاطرهدديگر  ست، و از طرف پی مدارا و مرادوات با رژيم جمھوری اسالمی

 چنين زورکه خود نقش بسزائی در بدارد   را گرامی می۶٧وقوع آن نقش مستقيمی داشته است؛ ياد قربانيان ُکشتار 

  .داد تلخ و ناگواری داشته است رخ

، ھمان کسانی بودند که توسط خود آنان گرفتار ۶٧داند که صدھا تن از قربانيان سال  ر اکثريت بخوبی میبه بيانی ديگ

شان به اتمام رسيده بود ۀ وره و محکوميت چندين سالکسانی بودند که دداند که صدھا تن از آنان، ھمان  ليس شدند؛ میوپ

داند که دوشادوش  ھای مرگ سپُرده شدند؛ می ای، به جوخه هھای فرمايشی و چند ثاني ھم در دادگاه  و آن۶٧و در سال 

ضد "ۀ ن قرار گرفته است تا مبادا روند مبارزان و مخالفاھا و مبارز مقابل کمونيستھا در  سپاه و بسيج و در خيابان

ازمان اکثريت به واقع که س... و . ھای انقالب گير کند اندازی سردمداران رژيم جمھوری اسالمی، در دست" امپرياليستی

اش حک شده است و پاک شدنی  باشد و ننگ آن، تا ابد بر پيشانی برخوردار می" درخشانی "ۀاز چنين گذشته و پشتوان

  .نيست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ھای متفاوت نظام و سرمايه، وقاحت و  ن امروزی جناحايروز رژيم جمھوری اسالمی و مدافعکاران عملی د مھباری، 

" سوگ" مولد آنند؛ به در بخشینشينند که خود  ورانی میبه پاس روزھا و دکه اند  گی را به حدی رسانده دريدچشم 

گران رژيم جمھوری اسالمی روانه  نشينند که با دستان خود، صدھا تن را به دم تيغ جالدان و شکنجه  می۶٧تابستان 

ش از چنين ھاي ت سياستحقيق و در -باری، مجاز نيست  با اين تفاصيل و بر مبنای چنين اعمال سراسر نکبت. ساختند

  .  تا ياد آن عزيزانی را گرامی دارد که خود در ُکشتار آنان دخيل بوده است-باشد  ظرفيتی برخوردار نمی

دارد؛ در سر جای واقعی خود قرار ن، "حزبی"و يا " سازمان"ست که دنيا وارونه شده است و ھيچ کس و ھيچ  پذيرفتنی

توان،  توان با صراحت تمام اعالم نمود و آن اين است که نمی ی، يک چيز را میيعمل در چنين دنيای ناروشن و بیاّما 

چنين  ھای سرمايه، و ھم نظام  ھای مدافع ھای وفادار به مردم را با سازمان جايگاه و کارکرد انقالبيون و کمونيست

مان قربانيان ُکشتار سال چون ياد  ھمئیھا کاران عملی رژيم جمھوری اسالمی مخدوش نمود و با برگزاری مراسمھم

نيست تا به پاس در حقيقت اين سازمان در جايگاه و مقامی . کثيف و ماھيت ضد انقالبی خود را بزک نمودۀ ، چھر۶٧

گوی اعمال سراسر کثيف خود در به قتل رساندن صدھا کمونيست و  نشيند؛ چرا که بايد پاسخ ب۶٧گان سال باخت جان

  . شصت باشدۀ مبارز دھ

جانيان ۀ  ھم ھمراه ت که ھم آن جنايات فراموش شدنی نيستند و ھم اعمال سراسر کثيف سازمان اکثريت بهجاس اين

  .بشريت، ابدی و جادوانی خواھند ماند

  

  ٢٠١٣مبر  سپت١٩

              ١٣٩٢ ]سنبله[ شھريور٢٨

  

 

 


