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 Human rights بشر حقوق

  
  در واشنگتن وزير فتحی: متن سخنرانی

  گروه پروسه: فرستنده
  ٢٠١۴ اگست ٢٢

  

  شصتۀمشخصه ھا و مشترکات زندانيان سياسی ِ دھ
  ديباچه 

   ماۀيدـون تپـه خــزاران بــرِخ ھــ سثِ ــديــح   ا ــ مۀدــيـنـاِن تــم درِد جــرح دھــه شــا کـيـب

  اـ مۀدــارسيــِل نــصــه فـــمـاِم ھــِل عــتــو ق   اِل بھار ـر نھــز بــيــئاــِر پــکــشــوِم لـــجــھ

   ماۀدـرام و ايــرد و مــبــِل نــود اصــه بــتچ   شصت و ھفت بر ما رفت بگويمت که چه در

  اـــ مۀدـــدي ل آبــسِ ـزِش آن نــــيـــواِب خــج   ير و ترکه و تخت ود و تــر بـاب بود و تبـطن

  ! ما؟ۀواست مگرخلِق رنج ديدـجز اين چه خ   وای آزادی ــــوق و ھــــقـــری و حــــرابــــب

  اــ مۀدـــديــِع پــود واقــنــه او شــک  ر آنــــھ    رداردـاس بـان سپـشــه نـــر بــــه ز ســــلــکُ 

   ماۀون ز ديدـرود روِد خـر بـــت گـــزاســس   ار ـتــشـذرد از آن کــگـر بـــال اگـــزار ســھ

  داد ن بیـد در ايـا رسـی تــت دادرســـاسـجـک

  !ا؟ـ مۀدـــم ديـــاِب زخــي ن دِل رهـــه داِد ايــب

  ]رھياب[

ھای مختلف در جرياِن اين برنامه  يا بعداً به صورتاکنون مستقيم و  ، دوستان، حضاِر محترم  و مردمی که ھمءرفقا

بيست و پنج ساِل .  بيست و پنج سال از قتِل عام شصت و ھفت گذشت! : شنويد گيريد و سخنان ما را می قرار می

ھای سراسِر ايران ھزاران تن از اسيراِن  اسالمی طِی يک کشتاِر عظيم در زندان پيش در چنين ايامی ؛ جمھوریِ 

ھای پيش و پس از انقالِب   نسلۀقالب، نسِل سترگ، نسِل راديکال، نسِل عصيان، نسلی را که برآينِد ھمنسِل ان

جناياِت ھولناکی که در تاريِخ معاصر ايران و شايد .  باران کرد آويخت و يا تير دار  بود را به۵٧مشروطه تا انقالِب  

اسالمی و   ارکاِن جمھوریِ ۀنظير بود و ھم ان بیاش، در تاريِخ معاصِر جھ از نظِر شکل و نوع و گستردگی

 مغضوبين و مطروديِن حاکميِت کنونی اند  و  چه ء که امروز جزئیھا اعم از  آن( اسالمی ھای جمھوریِ  لفهؤم

ھم توافق داشتند و ھم در . در اين جنايت شرکت داشتند )کنند اند و بيداد می چنان بر سريِر خون نشسته کسانی که ھم

  .  آن مشارکت داشتنداجرای

  : کنند ھا سال است که کشتار می ده. کنند ھا سال است که جنايت می ده
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  !کنند ھا که اينک اين جماعت می اين جنايت    ھای ماست شّمه ای از داستاِن رنج و محنت

  ]رھياب[

 پليد که از آغاز به  اين رژيمِ  بارز و اوِج آن جناياتی بود که در سرتاسِر عمِر ننگين ۀ قتِل عاِم شصت و ھفت اما قل

در واقع . دھند چنان انجام می اند و ھم شان انجام داده  قدرت تکيه زدنۀش و از آغاز بر اريکقدرت نشستن

تر  تر و سفاک رحم تر و بی که به مراتب درنده اسالمی بازگشِت ارتجاع و ضِد انقالب به قدرت بود، در حالی جمھوریِ 

ھايش  سره کند و آن نسل و حتا آرمان عمل کرد تا کار انقالب و نسِل انقالب را يک. کرد از ارتجاع پيشين عمل می

  .را منھدم کند

  

  ادوار سرکوب و کشتار در جمھوری اسالمی  

 که البته در کتاِب آرمان خواھان که جديداً - شصت بررسی کنيم ۀادواِر اين سرکوب را اگر بخواھيم تا پاياِن دھ

  طوِر مفصل توضيح داده شده است و اينجا تنھا به باشد به رسی می به راحتی از اينترنت قابِل دستمنتشر شده است و 

 شصت به پنج دوره ۀھا را تا پاياِن دھ توان آن   می-کنيم تا به اصل مطلب بپردازيم  نھا اکتفا میآاشاره ای به 

   .کرد تقسيم

خواسِت مردم کردستان . دست پيدا کردند تا سِی خرداد شصتھا به قدرت  اول ھمان از فردای انقالب که اينۀ دور

به زنان و کودکان و .  جواب دادندئیھای ھوا شان با توپ و تانک و بمباران ۀمال شد  حقوِق ھميشه پایۀرا برای اعاد

اب و اعر. روستای قارنا يکی از مصاديِق جناياتی است که در کردستان مرتکب شده اند  . پيراِن ما رحم نکردند

ھای  اعداِم علنی در مالءعام   تر سرکوب کردند و در آن خطه جوخه رحمِی ھر چه تمام شدت و بی خوزستان ما را به

صياداِن بندِر انزلی را .  را به جھنمی برای مردِم آن منطقه تبديل کردند-  سبز ۀ آن خط-ترکمن صحرا. انداختند راه به

شان بود که آن  ۀمال شد  برابِر اعتراِض به حِق صيادان برای حقوِق پایکردند و بعد در شان سلب  از حقوقءابتدا

ھمزمان و در ھمين دوران  به شکاِر  . انداختند راه گيران را به مسلسل بستند و در انزلی جويباِر خون به ماھی

گير و  انی را دستھا توماج و مختوم وواحدی و جرج ده.   ما پرداختندۀگاِه انقالبيون و مبارزاِن زبد بی و گاه

بعدھا خلخالِی جانی در مجلِس رژيم اعتراف کرد و  با افتخار اعالم کرد که بيش از نود نفر را . نيست کردند سربه

گير کردند  تقِی شھرام و محمدرضا سعادتی را در ھمين دوران دست. گير و اعدام کرده است در اين شرايط دست

ھا و محالت ريختند و جوانان و مبارزاِن نسِل انقالب   و برزن و خيابانزمان در کوی ھم. ودر فرصت اعدام کردند

گير شده بودند به پنجاه و  بسياری از  آنان که در ساِل پنجاه و نه دست. ھا کردند گير و وارِد زندان را فوج فوج دست

ھای   شده بودند که به زندانیھا معروف بودند و آنقدر بدوِن ھيچ حکم و محاکمه و دادگاھی در زندان نگه داشته نُھی

ھا را    را  ـ که امروز يکی از آنءاين رفقا. جا ديدم  را در اينءامروز يکی از اين رفقا. کش معروف شده بودند  ملی

ھا را قتِل عام   تا  ساِل شصت و ھفت در زندان نگه داشتند و در اين سال اکثِر قريب به اتفاِق آن-جا ديدم در اين

  . کردند

در واقع پيشاپيِش . ھا، درست از فرداِی سِی خرداِد ساِل شصت شروع شد ھا در جامعه و زندان  دوِم اين جنايتۀدور

دھِی وسيعی که داشت جتماعی  و سياسِی جامعه و سازمانھای ا اسالمی و تماِم ارکان آن با ديدِن رشِد آگاھی جمھوریِ 

سی، برای عقب نماندن از قافله و خالی نکردِن ميدان ھای سيا گرفت و جان گرفتِن تشکالت و جريان صورت می

 ئیگيرانه  در کِل جامعه شرايطی را خلق کرد که جامعه را به يک نبرد و رويارو برای مخالفين، در يک اقداِم پيش

سرانجام در ھمان سِی خرداد شصت تماِم نسل انقالب در . سره کند فرابخواند و در ھمان ابتدای انقالب کار را يک
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اسالمی ھم مصمم شد برای انھداِم آن  برابرتماميِت رژيم قرار گرفت و با تماِم وجود به اعتراض پرداخت و جمھوریِ 

  : بود کهئیاسالمی آن ھيوال در واقع جمھوریِ . نسل

  غ شديم و سينه کرديم سپرـما تي    افکند سپر ھر که بديدش با تيغ

  ]ئیجدا[

ايد  عناوينی که شنيده.... رباران، الجورديسم، تواب سازی، قيامت، تابوت وگيرِی بسيار گسترده، شکنجه و تي دست

ھا را  ھا و صدھا نفر از آن  ماالمال از زندانيانی بود که ھر روزه دهئیھای بازجو شعبه. در ھمين دوران اتفاق افتاد

در ھمين دوراِن . خاست برمیگان بود که به ھوا شد  شکنجهۀکردند و به آنجا می آوردند و فرياد و نعر دستگير می

شد، تا سر انجام بھمِن شصت و سه و تا اوايِل اسفندماه، اين نھايِت  ايستادگی و پايداری، به رغِم تلفاِت زيادی که داده

بست رسيد و الجوردی برکنار شد و در واقع دوِر سوِم  بی رحمی و شقاوت ھم در برابِر پايدارِی آن نسل به بن

  . زندان شروع شد

پنج به  و چھار و شصت و ھای شصت وره سوم در اين دور مديريِت زندان عوض شد و اکيِپ منتظری در سالد

ھا و در  ئیھا و بازجو ھايشان در مقابِل شکنجه شان و ايستادگی  شصت، با مقاومتۀزندانياِن سياسِی دھ. ھا آمد زندان

خواست   که میرژيمی. ث شدند رژيم شکست بخوردھای اين رژيم بود که باع داخِل زندان در برابِر تواب سازی

خواست  توانست تحمل بکند و می که اساساً وجوِد آن نسل را ھم نمی زيکی آن نسل را منھدم کند، بلتنھا از لحاِظ ف نه

ی ساز تواب. عنواِن مخالف، وجوِد خارجی نداشته باشند ھا را تبديل به موجوداتی بسازد که به ھا را مسخ کند و آن آن

گری ھم در ھمين دوران بود و شکست خورد و پس از شکسِت آن و آمدِن اکيِپ منتظری، زندانيان مجدداً  و تواب

ھويِت سياسِی خودشان را ابراز کردند و خواھاِن . شان شکِل ديگری پيدا کرد بار مقاومت خودشان را بازيافتند و اين

ھای  ھا شروع شدو يکی از بزرگترين اعتصاب زندان خودشان شدند و اعتصاباِت ئیحقوِق سياسی و حتی قضا

که ھمان تحريِم غذاِی يک ماھه در سالِن سه بود و يکی از زندانيان مجاھد در جريان و در ( شصت ۀزندان در دھ

  . وقوع پيوست در ھمين دوران به) ارتباط با آن به شھادت رسيد

ھيچ  ری اسالمی وضعيِت زندان را در اين دوره بهجمھو. باشد ھفت می و شش و شصت و  چھارم سالھای شصتۀدور

 در واقع ۶٧ و ۶۶ھای  سال. توانست تحمل بکند حضوِر آن نسل و وجودشان را نمی. توانست تحمل بکند عنوان نمی

 ءابتدا. تدارکشان ھم به اين ترتيب بود که آمدند طِی مراحلی زندانيان را تفکيک کردند .  را ديدند ۶٧عام  تدارک قتل

 زندانيان را به زنداِن گوھردشت ۀداشتند و بقي ندانيانی که ابد داشتند و يا زيِر حکم بودند را در زنداِن اوين نگهز

از  .گرِی تمام  وپارکردِن زندانيان با سبعيت ووحشی  شروع کردند به شکنجه و لتءدر گوھردشت ابتدا. فرستادند

ايستاده بودند و زندانياِن ...  طرِف تونل پاسداران با شلنگ و چماق وبدِو ورود به آنجا تونلی ايجاد کرده بودند و دو

زدند و زندانيان را از بندھا خارج   وحشتناک کتک میئیھا بسته را تا رسيدن به بندھايشان به نحوه بسته و دست چشم

کردند به تفکيِک  روعزمان در زندان ش در اين. زدند ھای متوالی کتک می کردند و به ھمين منوال روزھا و ھفته می

دادند  زندانياِن مجاھد و ساير زندانياِن مذھبی را جداکردند و در بندھای جداگانه جای.  زندانيان از لحاِظ ايدئولوژيک

ھا ھمه تدارک برای  اين. را جدا کردند و در بندھای ديگر قراردادند... و زندانياِن چپ، کمونيست و مارکسيت و

و در .  اين کارھا برای اين بوده استۀکه بعدھا از روی شواھد و قراين متوجه شديم که ھم بود، چيزی ۶٧عام  قتلِ 

االِت مختلف جلوِی زندانيان گذاشتند که موضِع زندانيان را ؤ با سئیھا نامه ، پرسش۶۶نھايت آمدند در زمستان 

 انجاِم اين کارھا منتظر فرصت و بعد از! خواستند ببينند اين زندانی سِرموضعی است يا نه؟ کرد و می مشخص می

  :گرفت   صورت۶٧عامِ  ، قتلِ ۶٧نشستند و در تابستاِن 
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  رگ از دِر آھنين درآمدـم   رآمد ـن بـيه از زميـآِب س

  ا نماند برگیـن مـبُ ـوز گل    ا تگرگی ـاِغ مـد به بـباري

  ]نظامی[

ِت أبند ھا بيرون کشيدند  و پس از بردن جلوی ھياز زندانيان را از  ھای ده بيست نفره، سی نفره، دسته دسته ، دسته

دشت  ھای اعدام در زنداِن گوھر فرستادند در سمِت چِپ راھرو که به سوله ال میؤمرگ و پس از پرسِش چندين س

  . کردند در آنجا امکاِن تيرباران وجود داشتند و تيرباران می. شد و در اوين ھم به مقِر تير باران منتھی می

  

  مھم در خصوص کشتار شصت و ھفت دو موضوع 

  :جا با توجه به وقِت اندک حتماً بايد به اين موضوعات اشاره بکنم ست که در اينا دو موضوع 

افتاد مجامع بين المللی، ھمين جوامعی که اکنون برای ما  عام اتفاق می که اين قتل له اين است که زمانیأ نخستين مس

کنند، دولت ھا،  ريزند و حتی در کانادا يادمان برگزار می ا اشِک تمساح میريزند، برای شھدای م اشِک تمساح می

کردند و با سکوتشان به آن جنايت رضايت داده  موقع سکوت المللی، آن جھانی و جوامِع بين داریِ  رسانه ھای سرمايه

 بشِر سازماِن ملِل متحد در  کميسيوِن حقوقِ ۀ ويژۀنمايند( قتل عام بيِخ گوِش رينالدو گاليندوپل صورت گرفت. بودند

گاليندوپل خيلی ديرتر در اواخِر مھرماه گزارشی را به مجمِع عمومی داد و در آن ليستی ھزار نفره را به ). آن زمان

نه کشورھای مختلف، نه  نه مجمع عمومی، نه سازماِن ملل، نه شورای امنيت،. عام شده اند ھا اعالم کرد که قتلِ  آن

زاران نظم مسلط جھانی آن موقع و ھمين موقِع جھان، نه در آن زمان و نه اکنون کاری نکردند و گردانندگان و کارگ

تنھا سکوت کرده و رضايت داده اند بلکه شادمانی نيز  سکوت کردند و حتا ھزاران قرائن و شواھد وجود دارد که نه

وز از  کشوِر ما بوِی خون و جنازه ھنزمان که سرتاسرِ  است که در آن يکی از آن ھزار و يک دليل آن. کردند می

 ھای بازرگانی و اقتصاديشان راھِی ايران شدند و طول و عرِض تھران را گز می تأفضايش رخت برنبسته بود، ھي

ھای ھزاران تن از شھداِی ما و برای ما و شھداِی  اند بر سر جنازه امروز ايستاده! کردند  کردند و قرارداد منعقد می

ترکيه که بودم . کنم که يک نمونه از رفتار اين ھاست موضوعی را برای شما مطرح می! آورند ما  شکلک درمی

کرد که وقتی از زندان آزاد شدم و پس از ورودم به خارج از کشور،   شصت برايم تعريف میۀيکی از زندانياِن دھ

بشر سازمان   کميسيوِن حقوقِ ۀ ويژۀنمايند(بود   که آن زمان جانشيِن رينالدو گاليندوپل شده- به ديداِر موريس کاپيتورن

رويد به  شما که می: کرد که به او گفتم  رفته بود و نقل-)ر نام داده استييملل متحد که اکنون به شوراِی حقوِق بشر تغ

 عامِ  ای به قتلِ  گرديد، در مورِد نقِض حقوِق بشر در ايران ھيچ اشاره کنيد و برمی ايران و گزارش تھيه می

آن موضوع در زمان :  به من گفتدھيد؟ و او در پاسخ ِت تحقيق تشکيل نمیأچرا يک ھي! کنيد؟ ھفت نمی و شصت

پس شما چطور : و نقل کرد من به او گفتم! ھا پيش بوده و به من مربوط نيست سال! وليِت من اتفاق نيفتاده استؤمس

ھايتان   و آن را به عنواِن نقِض حقوِق بشر در گزارشکنيد ھايتان مرتباً از فتواِی قتِل سلمان رشدی ياد می در گزارش

و گفت ! نبوده است؟ وليِت شما ھمؤھای پيش افتاده و زماِن مس ر سالکه اين اتفاق ھم د کنيد، درحالی به آن اشاره می

  !کار خويش گرفتۀ ن انداخت و دنبالئيموريس کاپيتور سرش را پا

ھای ما،  ِن ماِ، تبعيدیادھيم ما، مھاجر  به شما ھشدار میاز نداريم، ولی شما نيۀھای بشردوستان  امروز ما به دخالت

 تاريخِی مردِم ايران خوب ۀتصور نکنيد که حافظ. پناھندگاِن ما و مردِم ما را قربانِی زدوبندھای خودتان نکنيد

نرال جموريِت أالوپ و ماند، کنفرانِس گواد  را فراموش نکرده٣٢ھشت مرداِد  و گونه که بيست مردِم ما ھمان. نيست

  !اند ھويزر برای سر بريدِن انقالب و تحويل آن به آخونديسم تبھکار را ازياد نبرده
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کنيم اين است که جمھوِر جمھورِی  گردد که بايد به آن اشاره  برمی۶٧عاِم  ھم به ھمين قتلِ   دومين موضوع که باز

اسالمی مشارکت داشتند و  کاراِن جمھوریِ   جنايتۀھم. جھل و جور و جنايت در اين قتِل عام مشارکت داشتند

به انتخابات   اگر اختالفاتی شروع شد و اوج آن- اند و اختالفشان از فرداِی انقالب انھداِم آن نسل توافق داشته بر ھمه

  : از آن زمانی آغاز شد که به تقسيِم غنايم پرداختند-  رسيد٨٨

  دگرندکـاِن يق و مھربـفـمش    سگان را وجوه پيدا نيستتا

  دگر بدرندـتا که پھلوِی ھم     دازـانشان انـه ای در ميـلقم

  ]سعدی[

 تعدادی از زندانياِن سياسی را بر سر يک ۶٧ساِل . ھشت تا اواخِر ھفتادويک بود و  پنجم از ساِل شصتۀدور

ر وحدت و تعدادی از  ترتيب دادند و يک سمينار در تاالئیيک راھپيما. موضوعی به ناِم عفِو امام آزاد کردند

کنيم و براِی  ھا را فراموش نمی ما ھرگز آن زندانيان را، شخصيت و احتراِم آن. کردند زندانيان در آن مراسم شرکت

برای .  مقاومِت بعد از زندان نبودندۀھا نمايند ولی پس از آن زندان ھميشه وجود داشت و آن. ھميشه محفوظ بوده

که ھمين روزھا در ) ھمين شيخ محمِد مقيسه ای(که ناصريان  اِن ديگری بودند که زمانیزمان، زنداني که در ھمان اين

کلمات و اصطالحات  در جمھورِی اسالمی (بود ! کند و آن زمان داديار چنانی صادر می ھای آن ه حکمئيقضا ۀ قو

تِ  أکرد و به ھي  میئیاسادھند، يعنی جالدی بود که زندانياِن سر موضعی را شن مفھومند و معناِی مخالف می بی

 ۀ بشک- يعنی زندان –جا  اين آمد دِر زندان را باز کرد و گفت اين). گفت حتماً قتِل عاَمش کنيد و بکشيَدش مرگ می

تن از زندانياِن کمونيست، سوسياليست و چپ نرفتند و  ٧٠بيش از ! باروت ھست و اين طرف اتوبوِس آزادی است

 زيادی از مجاھدين و زندانياِن مذھبی که ۀعد!  باروت بنشينند ۀد بروند و بر روی بشکبه قوِل ناصريان ترجيح دادن

خواستند  ن حتی اگر میاشيمجاھدين البته بعضی ھا.  شرکت نکردندئیھا ھم در راھپيما در زندان بودند ماندند و آن

شان  دانست شرايط د، چون میھا را آزاد کن اسالمی حاضر نبود و نمی پذيرفت که آن شرکت ھم بکنند، جمھوریِ 

صرِف ماندن : اوالً . شوند شان ملحق می روند و به جرياِن سياسی مربوطه متفاوت است و پس از آزادی دوباره می

:  ثانياً . ٧١ و ٧٠ ، ۶٩ ، ۶٨ ، ۶٧ھای  توسط زندانيانی که ماندند در سال. در زندان خودش مقاومت و ايستادگی بود

کردند که حکِم امام پابرجاست  کيد میأعام که زندانيان خوب به ياد دارند که ھر روز ت ضای قتلِ عام و ف بعداز اين قتلِ 

در چنين شرايطی، مراسِم مرگِ خمينی بود ؛  اکثِر زندانيان شرکت .  شما را ھم اعدام خواھيم کردۀو سِرفرصت بقي

ھا کلنجار  زندان را آمدند که تحميل کنند و مدتلباِس . جمھوری بود ؛ اکثراً شرکت نکردند انتخاباِت رياست. نکردند

چه که عده ای از وادادگان و وارفتگانی که آمدند بيرون و  و سرانجام خالِف آن. رفتند که باز زندانيان قبول نکردند

ھا   و آنداری ھای اين چنينِی جھاِن سرمايه وله و رسانه ای، دويچه او سی، وی بی  مثل بیئیھا تکيه دادند به اين رسانه

 ؛ - س و نااميدی و تسليم طلبی را رواج بدھندأ يۀخواستند روحي که می  به خاطِر اين- ھم صداِی آنان را پژواک دادند 

چنين نبود  به ھيچ وجه اين... ھا که نوشتند و طِی بيست سال اخير گفتند و مطرح کردند که زندان تسليم شد خالِف آن

چنان   نيز آن۶٧از  اسالمی مقاومت کرد که پس ِل انقالب ايستاد و در برابِر جمھوریِ  آن نس۶٧تنھا تا ساِل  و نشد و نه

اسالمی را برای مصاحبه ، برای انزجارنامه و ھمکاری نپذيرفت ، و   ايستاد که شرايِط زندانبان و جمھوریِ 

ھا را آزاد کرد و   زد و آنتدريج در برابِر آن نسل زانو اسالمی بود که خاموش و آرام و به سرانجام اين جمھوریِ 

و بسياری حتی اين کارھا را ھم ] آزاد کرد[نامه سابق نبود  دوخط که ديگر آن انزجار ھا را با يکی بسياری از آن

 تا ساِل ۶٠ ۀترتيب زندان و سرکوِب دھ بدين. نه مصاحبه نه انزجارنامه و بلکه با تعھِد کوتاھی آزاد شدند. نکردند

   . بدين ترتيب گذشت٧١
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  شصت ۀ مشخصه ھا و مشترکات زندانيان دھ

 چيست ؟ ۶٠ ۀھا و مشترکاِت آن نسِل انقالب و زندانياِن سياسِی دھ موضوع صحبِت ما اصلش اين بود که مشخصه

ست که با ابسياری از مطالب . وعه قرار بدھدشود آن نسل را در يک زير مجم ست که موجب میای ئچه چيزھا

  : کنم ه میتوجه به فرصت به آن اشار

يعنی  ايستادگی تا سرحدی که بازجويان به زانو . شصت ۀ شھامت و فداکارِی آن نسل ؛ زندانيان سياسی ِ دھ

در يکی از شعباِت اوين و در : عنواِن يک نمونه فقط به. ھای خيلی کوتاھی برای اين موارد خواھم زد نمونه. آمدند در

بندی  کنند و بعد از شکنجه با طناب يا دست دختر بود شکنجه می يکی از زندانيان را که يک ئیشعباِت بازجو

کنند و آن ھم  گويند کناِر تخت بنشين و زندانِی ديگری که يک مرد بود را ھم شکنجه می بندند و می ھايش را می دست

گر ممکن و شکنجه از طريق ضربات کابل دي[است  والش شده وقتی که ديده بودند پاھا و بدنش آش. کرد مقاومت می

رويم بعد از  بودند  می کردند دير وقت و نيمه شب بوده که گفته وقتی قپانی می. گفته بودند آن را قپانی کنند] نيست

بودند، آن  پس از ده دقيقه که رفته. ھر وقت خواستی حرف بزن. گرديم يک ساعت ديگر يا ھر وقت خواستی بر می

ھای زندانِی مرد رسانده بوده و گفته بود که پاھايش را روِی کمر او دختر ُسريده و يواش يواش خودش را به زير پا

جوری که ] کردند آويزانش می[بستند و ھای زندانی را از پشت می  قپانی به صورتی ست  که دستۀشکنج(بگذارد

آورد و يکی از بدترين دردھای شديد و زجر و  ھايش بر روی زمين باشد و ھر لحظه بدنش کش می نوک پنجه

! نه« : گويد  که زندانی بتواند تحمل کند و مرد زندانی به او می) شود ست که ھر لحظه فزاينده می  تدريجییا نجهشک

! نگران نباش « : گويد و زن می! »! کبابت می کنند ! چون اگر بازجوھا و نگھبانان سر برسند پوستت رو می کنند 

  سانتی متری ھست که اگر کسی در حال نزديک شدن بهاز زير درب يک! »  زيِر درب مواظب ھستمۀمن از فاصل

آيد  پس از يک ساعتی که دختر زندانی متوجه می شود که کسی دارد می.  ش شد درب باشد می شود خوابيده متوجھ

کشد و  گردد و زندانِی مرد در حالی که واقعاً از اين حرکت ناگھانی دردش ھم گرفته ، نعره ای و آھی می می بر

 ]معنی اش اينست که[گويد يعنی  اش را ھم کشيده ديگر و وقتی چيزی نمی کرده زندانی قپانی  که فکر میبازجو ھم

  . کردند  بدين ترتيب مقاومت می.چيزی ندارد

: گويم  فقط  يک نمونه در اين مورد را می! وارم که وقت داشته باشم اميد. داقت و صميميت داشت آن نسلص

من با او حرف . در سالِن سه ، ھفته ای يک جلسه از او وقت گرفته بودم. ايد معينی را  اسمش را شنيده هللا ھيبت

 زد و ھی صحبت کرد و او ھی قدم می تجربياتش را منتقل می.  ھرروز . کردند  ھا با او صحبت می خيلی. زدم  می

روز که بحِث جرياناِت قبل از انقالب بود ما  يک. ی بسيار نيرومند بوداز زندانياِن باتجربه و از لحاِظ نظر. کرد می 

! کاِل مشِی چريکی چه بود ؟ اِشئیتوانی در يک جمله به من بگو بين صحبت ھايش از او پرسيدم و گفتم که می

واھم داشته خ  به من بگو، میجملهيک ! نه : گفتم . توانم بگويم، بايد توضيح بدھم که من نمی» يک جمله« :  گفت

.   تيمی ۀترين مشکِل ما اين بود که از دانشگاه در آمديم ،  مستقيم رفتيم  خان اساسی«: و گفت...فکر کرد . باشم

امروز . گذشت  عنوان  از آن نمی در نقِد خود ھم صداقت داشت و به ھيچ. آن نسل صداقت داشت »!جامعه را نديديم

کنند و ھر روز يک کراواِت  گر و کارشناس، حضور پيدا می ه عنواِن تحليلچنانی بعضی ب ھای آن بينيم در رسانه می

چيزی که اکنون به . مرتباً آن نسل  مغزش فعال بود.آورد   جديد میۀکه آن نسل ھر روز يک ايد زنند درحالی جديد می

   .آن نياز داريم
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زندانيان فرصتی پيدا . بود] ھم بند[ سه محمد صبوری با ما در سالنِ : زنيم ای مثال می نمونه. صالبت و ايمان داشت

محمِد صبوری ھم روی يک سکه يا روی استخوان يک طرحی زده بود . کردند کرده بودند و کاردستی درست می

به او گفتم محمد معنی اين . که يک مشتی از ميان مردم به بيرون می آمد و ايران و جھان را در دستش می گرفت

 نرسيد و او ۶٧دانستيم حکمش اعدام است و اصالً به قتل عام  حکم بود و ھمه ما میمحمدی که زير (طرح چيست؟ 

معنی اين طرح اين است که ما، يعنی کارگران ، «: گفت) را قبل از آن اعدام کردند خودش ھم مسلماً می دانست

ايمان داشت، حتی در آن نسل صالبت و » !کنيم ريزيم و فتح می کنيم، اين مناسبات را درھم می جھان را فتح می

  .شد می شد و اعدام  دار يا تير باران میۀرفت پاِی چوبھ  که خودش ھم میئیھا لحظه

ِر آن برخاست و با تماِم وجود ھمت ييانديشيد بلکه به تغ نه تنھا به تفسيِر جھان می. گرا و جبرگرا نبود  آن نسل مشيت

  :دجا يک شعری برای ما خوان  در آنئیحسيِن صدرا. گماشت

 برھنه پای بر تيغ

   برھنه تن در آتش

   قد افراخته از آزموِن سرخ می گذرم

 و سرنوشت نه در پيشاپيش

  ...دود چو سگی رانده به دنبالم می که ھم

ِر ييپذير نبود، به تغ  آن نسل صحبت کنيم، ولی مسلماً آن نسل مشيت گرا نبود، تسليمئیگرا  ارادهۀتوانيم دربار می

وار  توانيم فھرست ھا را گفتيم و می اينۀ ھم. خاسته بود انديشيد و بر اِن پيرامون  ِ خودش میوضعيِت خودش و جھ

جا کشيد تا صحبت بکنم  که آن ضرورتی که خودم را ھم به اين ای بود بر اين در واقع مقدمه. م اما فرصت نيستئيبگو

آن نسل ) : گران و مردم را بگيريموگرنه اگر صحبتی نيست چه ضرورتی دارد وقت خودمان و دي(ست که  اين

 . بود۶٠ ۀ آن نسل و زندانياِن سياسِی دھۀخواه بود و اين ويژگِی مشترِک ھم آرمان

   

  مخروط جامعه شناسی و جايگاه آرمان خواھان 

شناختی تقسيم کنيم به مردمی که فعال نيستند؛ مشارکِت  لحاِظ جامعهه  اجمالی بکنم که اگر جامعه را  بۀيک اشار

يعنی مخروط جامعه شناسی را در نظر .  که فعال اندئیھا ِن سرنوشت ندارند؛ و آنييمستقيِم عينِی روزمره در تع

توانيم   را که جلوی حرکت جامعه حرکت می کنند ؛  آن نيروھاِی فعال را باز نيز میئیس آن نيروھاأبگيريم و در ر

ای   فعال نيستند و جزو آن دستهۀرايِط عادی جزِو اين دستنيروھاِی اکثريِت مردم در ش.  به سه دسته تقسيم کنيم

 روزمره ندارند ولی خوشبختانه در شرايِط ۀ خودشان مداخلۀسفانه مستقيماً در سرنوشِت روزمرأھستند که مت

. گيرد ھای بزرگ تاريخی در ھمين شرايط و دوران  صورت  می آيند وسِط ميدان و اتفاقاً جھش انقالبات اجتماعی می

 ھستند که وضِع ئیھا ھمان. کاران ھستند  اول محافظهۀدست: ن دسته ای که اما ھميشه فعال ھستند سه دسته اندآ

لحاظ فلسفی ھم  اگر مذھبی ھستند ه ب. کند برند و منافعشان ھم ايجاب می خواھند حفظ کنند، منفعت می موجود را می

رسيده  ھستند در بوق و کرناھايشان می دمند که تاريخ به پايانمذھبی  بينند ھستی را، و اگر غيرِ  می» نظاِم اَحسن « 

که اين [ گويند  و اين پاياِن تاريخ است و اين بھترين مناسباِت موجود است و اگر خيلی با انصاف باشند مثل پوپر می

 و  ھا خواھند وضعيت موجود را حفظ کنند و قدرت به ھر حال می. است» ترين ّشِر ممکن  کم« ] مناسبات 

 دوم ۀ دست.کنند از ھمين دسته ھستند ی که وضِع موجود را توجيه میئھا ھا از ھمين دسته ھستند و آکادميسين حکومت
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خواھند اين سيستم و وضعيِت موجود را از ريشه به  ھا کسانی ھستند که نمی آن. طلبان ھستند ھا و اصالح رفورميست

  :گفت  ما که میخالِف نسلِ . ر دھندييصورت راديکال برکنند و تغ

  تا نظم کھنه را ھمه زير و زبر کنيم       م در جھانـئيای بسرا ازهــِم تــا نظــت

  ]رھياب[

 پريروز  در اخبار اتفاقاً . ھا ھا و اين مثل سوسيال دمکرات.  ھا خواھاِن زير و زبر کردِن وضع موجود نيستند اين

ھا در برابِر رياضِت اقتصادی و تحميِل  آن. ا اعتصاب کرده بودندشنيدم که کارکناِن بخِش حمل و نقِل عمومِی ايتالي

 ۀھا جمل يکی از آن. شان اعتراض کرده بودند  ۀدستاِن جامع داری بر فرودستان و کارگران و تھی مصيبِت سرمايه

فھميد که اپيديمی توان تعميم داد و  که منظورش در ايتاليا بود که البته می(به احزاِب سياسی « :  گفتئیخيلی با معنا

ھا   اينۀھا ھم ھا، دمکرات مسيحی ھا، سوسيال مسيحی سوسيال دمکرات. شود اعتماد کرد ديگر نمی) است

اصالح » .تر بايد کرد فکری اساسی. دھد ر نمیييشان ھيچ تفاوت اساسی با ھم ندارد و وضعيت ما را تغ ھای برنامه

گرفته که انقالب  اصالحات حقيقتاً زمانی صورت]ھمواره[قيقت در ح. ھا از اين صيغه ھستند  طلبان و رفورميست

آن موقع بوده که مناسباِت موجود و وضِع موجود و .  خطِر خودش را بر حامياِن وضِع موجود نزديک نشان داده 

ت يعنی شما حتی برای اصالحا. اند به اصالحات ت حاکمه تسليم شدهأ حاکم و ھيۀو طبق) دراين دوره( سرمايه داری

 آرمانی ۀخواھان جامع. خواه ھستند  سوم ما کسانی ھستند که آرمانۀدست. ھم نيز نياز داری که به انقالب بپردازی

ھا  آن. خواستند آنان آزادی را بی قيد و شرط می. خواه بودند  و آن نسِل انقالب، آرمان۶٠ ۀزندانياِن دھ. ھستند

خواھاِن دگرگونِی وضعيت از ريشه . خواستند ومی را کامل میبرابری حقوقی، طبقاتی، سياسی، جنسی ، مذھبی ، ق

 که برای ئیھا خواھند االن مطرح شود، آن ست که نمی اين چيزی. سوسياليست بودند، کمونيست بودند. و بن بودند

را  که ھزاران گوسفند ئیتو گو! ريزند سوزانند و اشِک تمساح می می  دل۶٠ ۀ ودھ۶٧عام  شدگاِن ما در قتلِ  کشته

خواستند،  ھا چه می برند که آن اسمی از اين نمی!! ھا ناراحت ھستند ھای عادی را کشتار کردند و آن سربريدند يا آدم

عام  ست، که اگر ھمين امروز ھم تکرار شود و خطرش را اگر احساس کنند باز ھم قتلِ  ھايشان چه چيزی خواسته

ھا  ھا و سوسياليست خواھی البته فقط مختص  ِ کمونيست  آرمانموضوعِ . ھا سکوت خواھند کرد کنند و باز ھم اين می

خواه  ھا ھم آرمان ِن جمھورِی اسالمی بودند، آناجا جزِو مخالف ت مذھبی نيز که آنمجاھدين و ساير جريانا. نبود

  . بودند

 

  ! گذرد ؟  توحيدی از کدامين سو میۀبی طبقۀ جامع

با ھم . ستاجا  ن رفقای مجاھد ما االن اينآيکی از . بوديم و حبس کشيديمشناختيم و با ھم زندان  مجاھدينی که ما می

  ۀبا ايمان به جامع.  توحيدی معتقد بودندۀطبق  بیۀھا به جامع آن. تواند شھادت بدھد می. زندان بوديم و حبس کشيديم

ھرگز ما نديديم که مجاھدين  اگر چه. ھای تيرباران ايستادند زدند و جلوی جوخه  توحيدی بر طناِب دار بوسهۀطبق بی

داری؟ و اين  گذرد؟ سوسياليسم يا سرمايه  توحيدی از کدامين سو میۀطبق  بیۀجامع. توضيح بدھند و شفاف بيان کنند

دھد ھرگاه ، ھرجا ؛ کسی يا کسانی، جمعی يا جريانی، در اعالِم مواضع و  ست که نشان می ھم از مصاديِق روشنی

 ابھام و ايھام بگذارند، شرايط که مھيا گشت آن موقع ۀتِی خودشان تعلل بورزند و يا در پرد طبقا-ايستارھای تاريخی 

داری  ند و در آغوِش سرمايهتغل پروا به دامِن راست می ل و بیتعل بار بی چرخند و اين  پاھای خودشان میۀبر پاشن

ھا  آن نسِل انقالب است که آن. ست ا۶٠ ۀ دھۀکنيم دربار  اما آن چيزی که ما داريم صحبت می.گيرند جای می

  .خواھی امروز نياِز مبرِم ما است، نياِز درواقع جنبِش ما ست آرمان. خواه بودند آرمان
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   ۶٧ قتل عام ۀطرح ھا و برنامه ھای جنايتکاران در مواجھه با پروند

 سال ٢۵در اين . گذرد  سال از آن جنايِت عظيم می ٢۵سال پيش صورت گرفت و حاال ٢۵ھفت،  و جنايِت شصت

شان اين بود  طرح اول.  عظيم در پيش گرفتندۀجانيانی که مرتکِب اين جنايات شدند سه طرح را در برابر اين پروند

) ناگفته و نانوشته(يک توافِق .  صحبتی نکنندش را در نياورند و اصالً ، صدايکه اصالًموضوع را مسکوت بگذارند

ست که اصالً اچنان  ھای جمھوری اسالمی بود  و ھم  جريانۀدر بيِن ھم) خبر يم نوشته وگفته شده که ما از آن بی(يا 

دانيم اضافه  که ما می تر از آن چيزی اراتی می کنند يک کلمه بيششدر اين زمينه صحبتی نشود و حتی اخبراٌ ھم که ا

طور که  ھمان(ا سکوت برگزار کننداگر نتوانستند ب: دوم. اند با سکوت برگزار کنند کنند و سعی کرده اند و نمی نکرده

اگر ديدند ) ھا خاک دفن کردند، اين پرونده را ھم در پستوی تاريخ دفن کنند عام کردند و زيِر خروار آن نسل را قتلِ 

ھای آماری و از اين  با بحث. توانند، طرِح دوم اين بود که موضوع را کوچک کرده و کوچک جلوه بدھند نمی

راه ! و از دست بحث ھای آماری » ! اين تعداد بودند ! اين تعداد نبودند ! نه « .  نندک  که مطرح میئیآمارھا

کی « طرِح سوم اين بود که اگر طرِح دوم ھم جواب نداد، ِرنگ ِ . گرفته اند ندازند  اکنون که ديگر تحِت فشار قراربي

القضاِت    قاضی.کنند  اسالمی دارند  می ریِ ھمين کاری که االن مقامات جمھو. را بگيرند» ! بود ؟ کی بود؟ من نبودم

ده تا ده تا بيست تا « ) : ستاش ست  و فلماصدايش ( گفت موسوی اردبيلی که در نماِز جمعه می  هللا آن زمان آيت

حاال ! » مرتبه تمام شود له يکأشان کشته شوند و مس ۀکاش ھمولی اي. آورند قضاِت ما رند و میب بيست تا پرونده می

موقع  زمان که آن نخست وزيِر  آن! کند من اصالً مخالِف آن کشتار بودم مروز از زباِن ايادِی خودش مطرح میاو ا

بعد ھم که ! گويد من اطالع نداشتم  امروز می! » کنيم ما رحم نمی« : گفت  کرد و می با تلويزيوِن اتريش مصاحبه می

گويد  جا می و يک» آوردند   نمیحساب ما را به«: گويد  ا میج يک. گويد اقض  میمتن» ...کردم گويد اطالع پيدا می

رئيس جمھوِر وقِت آن زمان که االن !! کنيم ما رحم نمی: گفت  کسی که می ھمان» !کردم جلويش را بگيرم سعی«

ين  با صدای بلند از باِم ايران و جھان بر روی زمئیمقاِم عظمای واليت ھستند اخيراً که ديدند طشت ِ  اين رسوا

، توسِط مادرانی که ۶٠ ۀھای زندانياِن سياسِی دھ   با فعاليت-  را ؛ ۶٧عام  اند جرياِن قتلِ  افتاده و ھمه فھميده

 خانه ۀزمانی آمدم ديدم مادرم گوش .-کردند  خانه گريه میۀصدايشان فقط در حلقومشان  می پيچيد، مادرانی که گوش

داد و  بود و  نواِر بيداِد شجريان را گوش می کرده پاھايش را دراز. ھا را گرفته نشسته و انواع و اقسام بيماری

بينند ديگر  امروز که می....). کرد و می گفت چه شد؟ چه شد؟ اين ھم گريه می... چه شد چه شد،: خواند شجريان می

ما که سالياِن  شۀبه انواع و اقسام و طرِق مختلف به وسيل. زندانياِن سياسی حرف زدند. صداِی مادران اوج گرفت

باالخره . ثر بودهؤھا م  اينۀھم. کرديد و مراسِم يادبود و يادمان گرفتيدءدراز خارج از کشور ھستيد و برنامه اجرا

خواھند با دو انگشت جلوی خورشيد و تابِش  خواھند جلوی حقيقت را بگيرند؟ تا کی می تا ِکی می. توانستند ديگر نمی

. تابيد  خورشيِد خوِن سرِخ آن نسل در نھايت می! اما خورشيد بود! ديدند نمیخورشيد را بگيرند؟ فقط خودشان 

شان  اين طرِح سوم!   گرفته اند ! کی بود ؟ کی بود ؟ من نبودم : حاال که تابيده ؛ ِرنگ ِ . چنان که باالخره تابيد  ھم

  . ھوده ست بی.  فايده ست   اين تشبثات ِ غريقانه  بیۀاما ھم. بود

  !  حساب پس می دھيد ! داشته باشيد که آن روز فرامی رسد ترديدی ن

 ۀناپذيرترين پروند ترين و گريز ترين ، سھمگين ترين ، سنگين  خون و خيانت؛ قطورۀمردِم ما خالِف آنان که در معامل

آِن را در ) اش،  تاريخِ معاصِر جھان و حتی در نوع و شکل و گستردگی( تاريِخ معاصِر ايران ئی جنا- سياسی

 و اگر نبود مقاومِت - به عربستان و قطر و ترکيه و سازمان کثيف ھمکاری اسالمی واگذار کردندئیتريبوناِل کذا
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ھا در اين بساط، و اگر نبود مقاومت و عدِم ھمکارِی ھزاران ھزار  ھا زندانِی سياسی و عدِم شرکت آن ھا و صد ده

 ۀو خارج از کشور که به اين مضحکه نپيوستند،  شايد اين معاملفشاناِن ما در داخِل کشور   شھيدان و جانۀخانواد

در ايراِن فردا، در فردای انقالِب اجتماعی ! ئیخالف آن تريبوناِل کذا!  بله -گرفت کثيف و اين بيَع صورت می

 رو به سوی( شما ۀھم) ۶٧ ماننِد ئیھا عدالتی و نه ھمچون بی(محتوِم ايران، در دادگاھی علنی و عادالنه 

آياِت عظاِم ! المغز کاران را، شما علمای اَعالِم منجمد  شما جنايتۀ ھم!)به ھمه شما می گويم! اسالمی جمھوریِ 

 شما را ھمراه با فلسفه و مکتِب ناپاک و  ۀھم! شما پاسداراِن سود وسرکوب و سرمايه! مراجِع تقليِد ترياکی! ميلياردر

 ۀعدالت خواھند کشاند و خودشان ھم قضاوت خواھند کرد و به پروندبارتان پاِی ميِز  مرام و منِش سياسِی نکبت

ده برابر حساب پس . حساب پس خواھيد داد. ترديدی نداشته باشيد آن روز فرا می رسد. کرد کثيفتان رسيدگی خواھند

يا !)  کنيدببخشيد و فراموش(خوانيد که   که برای ما میئیھا بيھوده است اين روضه.حساب خواھد بود . خواھيد داد

گاِه مادران و خواھران و پدران  روز در پيش خوانی و ھر دفاعيه ای داريد آن ھر روضه!). ببخشيد و فراموش نکنيد(

جا بخوانيد،  ، آن۶٧عام  و قتلِ  ۶٠ ۀ، سرتاسِر دھ۶٠ ۀفشانان دھ و برادران و ھمسران و فرزنداِن آن شھيدان و جان

! به اين ترتيب . تان رسيدگی خواھد شد به حساب. فاِع خودتان را انجام بدھيدجا د زانو بزنيد و التماس کنيد و آن

  !خود ِ مردم ]توسط[

 ما نه تنھا شما، بلکه فلسفه و مکتب و مرامتان را به محاکمه خواھيم کشيد، تا ببينيم و مردم ما و مردم جھان ببينند 

فلسفه و چه مکتب و چه مرام و چه منِش سياسِی فوِق اين چه ! داِد مذھبی ست؟ داد و اين چه بی اين چه مذھِب بی

ِت بشريت را، منتھای انسانيت را، کِل شان و منزلِت انسانی را پيِش پاِی قدرت،  پيش پای يماکياوليستی است که تمام

باِر  داری و نظاِم ستم مصلحِت نظام و حفِظ مصلحِت نظام، مصلحِت حفِظ نظام، نظاِم پليِد نگاھبان سرمايه

اين فلسفه را به ! اين چه مکتبی ست ؟! کند؟ گاِن سود و انباشت و سرمايه قربانی می داری و پيِش پای خدای رمايهس

  .محاکمه بکشيم 

   

  !ما حق داشتيم ! حق با ما بود 

واه، خ عام شدِن آن نسِل آرمان رفتن و قتلِ  و اما امروز پس از گذشِت ربع قرن از آن نبرِد نابرابر، پس از به اسارت

   .روی ما و در دستوِر کار ما است  چنان و ھنوز پيشِ   ناتمام، ھمئی نبرد ناتمام، آن روياروۀکاِر ادام

القضات و رئيِس ديواِن عالِی کشوِر اسبق بود، در يکی از  يزدی، ھمان که قاضی هللا شيخ محمِد يزدی ھمان آيت

ر کرده است، يک جمله دارد که ماھيِت تماِم ديدگاِه آنان را و اسالمی منتش خاطراتی که نوشته و  مرکِز اسناِد انقالبِ 

ِن جمھورِی اسالمی، چون ا مخالفۀشما بخوانيد ھم( منافقين  « : گويد می.  کند جمله مشخص می وضعيِت آنان را آن

 ؛ و نقل ) علویۀبود به مدرس  آمده- امامشان –زمانی ست که که خمينی (؛  ) گونه است ھا اصطالحاتشان اين اين

ھا را سرکوب  ھا را نگذاريد نزديک بشوند و اين ندازيد بيرون، اينھا رو بي اينکند که ما رفتيم پيِش امام و گفتيم  می

تفکر و ! » است  تازه فھميده بودند چه کالِه گشادی بر سرشان رفته] يعنی مجاھدين [ ھا اين] به اين ترتيب [ کنيد و 

اند، انقالب را راھزنانه و دزدانه مصادره  عتقد بودند کالِه گشادی بر سر نسِل انقالب گذاشتهھا اين بود که م ديدگاِه اين

  ! ] و حال اينچنين عربده کشی و پايکوبی می کنند ...[ اند  قدرت تکيه زدهۀاند و بر اريک کرده

ويژه  سلی بوديم که سياست را بهتجربه بود، تجربياِت چندانی نداشتيم، ما ن نسل ما کم.  ما ، بله ، اشتباھات داشتيم

ما سياست بلد !. » ھا اصالً سياست بلد نيستند اين«که  :بار گفت فھميد و امامتان يک سياست از نوعی که شما می

طور بود، نسِل پيش از ما  ما مبارز بوديم، انقالبی بوديم، نسِل ما اين. بازی است ويژه از آن سياستی که حقه به. نبوديم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

ما به اين ھمه ظرفيِت . ھای تئوريک داشتيم ما ضعف! مبارزه، انقالب ، فداکاری: بودند  ما آموختهطور به اين

لحظه و ھر زمان و ھردم سر حقه ای  فريبی و تزوير ؛ که ھر ظرفيِت پايان ناپذير  ِ مردم. فريبِی شما آگاه نبوديم مردم

فريبی  کنيد و به مردم کاری می چنان و ھنوز فريب ايد و ھم پرداخته! پردازيد   کنيد و به مردم فريبی می تازه باز می

ما آماده نبوديم، زود به ما . ما پراکنده بوديم ، نتوانستيم متحد شويم. قدر آگاه نبوديم به وضعيِت شما اين. می پردازيد

. کنيم اشتيم و اذعان میما اشتباھات د. ولی در برابرتان ايستاديم و سرکوب کرديد. تحميل کرديد آن نبرِد نابرابر را

 ۀيافته تا تمام اعماِق جامع فقر و فساد و فحشای گسترش! ما حق داشتيم! حق با ما بود! کشان کاران و آدم اما جنايت

 تضاِد ۀيابند تر شونده و گسترش ھای ھر دم عميق دره! حق با ما بود! کنونی ايران مبيِن آن است که ما حق داشتيم

 آن است که وقتی برابری ۀدھند گی در سوی ديگر نشان و فقر و گرسنئیت در سوطبقاتی و انباشِت ثرو

ھا به رسميت  خواستيم و جلوی شما ايستاديم، وقتی شما را چه در نبرد چه در زندان خواستيم، وقتی شما را نمی می

دستان و فرودستاِن جامعه   تھیشنويم که کارِ  خوانيم و می بينيم و می وقتی می! ما حق داشتيم! نشناختيم، حق با ما بود

 ۀورط. حق با ما بود . شويم که ما حق داشتيم فروشی رسيده  ، مطمئن می  چشمۀاز کليه فروشی گذشته و به قرني

   .بريد مبين آن است که ما حق داشتيم مھلکی که کشور را به آن سمت داريد می

چنان  عيار ھم نبردی تمام.  و ھنوز نياِز مبرِم امروِز ماستچنان اش ھم خواھی آرمان. حق بود خواھاِن ما به نسِل آرمان

اِت  بشری رخت بربسته و نه مناسبۀکشِی انسانی از انسان در ايران و درسراسِر جھان از جامع نه بھره. درپيش است

 گرسنگی محو نه فقر و. است  گی و کاِرمزدی به مناسباِت برابرانه و برادرانه مبدل شدهداری و برد باِر سرمايه ستم

ھای  ھای امپرياليستی، جنگ نه جنگ. يافته است  دم فزاينده کاھش  طبقاتِی فاحش و ھرۀمتری از فاصل شده و نه ميلی 

اند  آدمی را از خودش بيگانه کرده. انسان ھنوز ھم آزاد نيست. است شده برانداز ، تبديل به صلح مستقر کثيف و خانمان

بيگانگِی  از خود. اند  ، گراز ، موش ،  گوسفند  ، و تبديل به حيواناِت بارکش کردهتبديل به خوک. اند و مسخ کرده

  .کند چنان قطع می داری گردِن انسانيِت انسان را ھم انسان مثِل گيوتيِن مناسباِت سرمايه

 ]اقبال[ست  ِل آدم شدهـداری قات رمايهــآدم از س     ست راز داِر جزء و کل از خويش نامحرم شده

  

  !ی تمام عيار ھمچنان در پيش است بردن

 تاريخِی ما ، ۀھا ھمه و ھمه گويای آنند که مبارز اين. داد منسوخ شده است رفته نه مذھِب بی داِد مذھبی از ميان نه بی

شد خواھد عيار منجر  تمامئیچنان ادامه دارد و سرانجام به رويارو  طبقاتی ما، نه تنھا به پايان نرسيده، بلکه ھمۀمبارز

دستان و   حرِف اول و آخر آن را فرودستان و تھی۵٧ تاريخ از انقالِب مشروطه تا انقالِب ۀکه اين بار خالِف ھم

 .اسالمی ست  کارگر خواھدزد که سين سرآغازش سرنگونِی جمھوریِ ۀکارگران و طبق

  اخورده در رگِ تاک استـ نۀھزار باد        گمان مبر که به پايان رسيده کار مغان

 ]اقبال[

 

 )لم توسط گروه پروسه ده شده از فمتن پيا(

  ١٣٩٢]  ميزان[ مھرماه٢٧برابر با ٢٠١٣بر و اکت١٩رخ ؤم

  

  

 


