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َو صدمه ديده، نسل دادخواھی از آمران و عامالن کشتار دھۀ شصنسل آگاه   تِ

کنند محارب و محکوم به  نفاق خود پافشاری کرده و می ھای سراسر کشور بر سر موضع کسانيکه در زندان ":خمينی

  ".باشند اعدام می

َتخم کشتار " رھبر ".عينه ديد  زندانيان سياسی بههش عليفرمان توان در را می" عدالت "ِعمق نفرت، خشم و عقيدۀ حامی ِ
بدين سان . کشان افتادند زحمت ِبندان نظام، به جان بھترين فرزندان کارگران و ھا را پاشيد و ديگر قداره زندانِدر درون 

، - شود   و در حقيقت نمی- توان  المی را نمیجمھوری اس ھای رژيم ِواقعه و اتفاق سياسی دھۀ شصت در درون زندان

ُصرفا به تاريخ سپرد و از آن   و از توضيح و ازِتوان از مقاومت و از شجاعت آن جانباختگان نگفت ياد نکرد؛ نمی ً

ِتوان بزرگی  باز ماند؛ نمی عنوان آمران و عامالن اصلی جنايته ھم ب ِافشای ھر چه بيشتر ماھيت سران حکومت و آن
داشتن  ويژه زنده نگهه باری، يادآوری و ب. ُتفاوت بود بی  سران رژيم را کوچک به حساب آورد و نسبت به آنِجنايات

 ھای ھر انسان آزاده و مدافع  اولويتۀھای بعد از دھۀ شصت و آينده، از زمر آن به نسل جنايات سران رژيم و انتقال

گران و جالدان  ِجنايات شکنجه نونی و بعد از آن را، از کنهست تا نسل ک ضروری. ِرھائی از زير ستم امپرياليستی است

به دنبال آن، توضيح داد که چه بر سر زندانيان مقاوم و  رژيم جمھوری اسالمی در حق زندانيان سياسی آگاه کرد و

 ه راداد که چگونه رژيم جمھوری اسالمی نيروی عظيمی را سوزاند و ھزاران خانواد بايد توضيح پايدار آمده است؛

  ؟اش را کوک کند ِداغدار کرد تا ساز مناسبات و سيستم گنديده

ھا تودۀ دربند کاشت که گذشت چندين دھه، نه  ميليون ِتوھمی در آن نيست که نظام در آن دھه، داغ بس سنگينی در دل

  است که چگونه ھزارانفراموش نشده. تر کرده است تر و عميق ھا و دردھا را تازه زخم تنھا از بار آن نکاسته است بلکه

ت أيھ "ھای فرمايشی و دادگاه گران ّھای نحيف و خونين، اما با قامتی استوار در برابر شکنجه زندانی سياسی، با بدن

ِسرمايه تن ندادند؛ جانباختگان دھۀ شصت نشان دادند که مرگ آنان، نماد  ناھای مدافع ايستادند و به خواست" مرگ
ِچنين نماد وفاداری به آرمان ستم ايستادگی و ھم پايداری و اعتراضی و  ھای اين سوی حاميان جنبش. ديدگان است ِ

ِديده بود، و سوی ديگر آن، مربوط به سياست سران نظام ھای ستم توده ِست که به گمان خويش بر آن بودند، تا  جمھوری ُ
وران و بعد از قبول آتش بس ِ ارتجاعی دِجامعه را به سکوت مطلق واداشت و اھداف توان جمعی، می ھای دسته با اعدام

ھای  ِسياسی در درون زندان ِمداران بر آن بودند تا روحيۀ ايستادگی زندانيان جنگ با عراق را پی گرفت؛ حکومت در

ھا، از  که ھمواره زندان ّ؛ اما فارغ از آن.خود کنند طلبانۀ ھای تسليم را مرعوب سياست مخوف را در ھم شکنند و آنان
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آيد؛ فارغ از  يکی ديگر از ميادين نبرد طبقاتی با سرمايه به حساب آمده و می کشان، ن کارگران و زحمتامدافعجانب 

در حقيقت . گر است سرکوب ھای ِھای وابسته به امپرياليسم، مبلغ آگاھی و اشاعۀ ماھيت نظام ھای دولت چال سياه که آن

ِسنت زندان و زندانيان سياسی وابسته به حاميان  ِ ُديده، سنت رودروئی با جھل و خرافات، و سنت پايداری و  ستم ھای تودهُ ُِ
   .ديده است ھای ستم کشان و ديگر توده کارگران، زحمت ِوفاداری به آرمان

روزگارھای متفاوت و در جدال بين دو طبقۀ متضاد از  شود در ای را می ُمبالغه آميز نيست که چنين سنت و شاخصه

ِداری، انعکاس  ھای سرمايه ھای نظام آن مبالغه آميز نيست که کارکرد زندان رد؛ عالوه برھم، بخوبی مشاھده ک
ھاست که بر  اوضاعی دھه چنين. ھا است ھای اعمال شده از جانب باالئی عدالتی  بیهِنيروی پائين جامعه، علي ِالعمل عکس

ھای تفتيش عقايد،  هُوب، و به يمن دم و دستگاو سرک ُفضای جامعۀمان سيطره انداخته است و اگرچه رژيم، به يمن زور

 ّی را محدود نمايد، اما ھرگز نتوانسته است،ئ ت گسترۀ اعتراضات کارگری و تودهاس ی توانستهئھا ورهًبعضا و در د

ی، زنان، ئ کارگری و توده ِدر حقيقت ماشين اعتراضات. بخواۀ خود را به آنان تحميل کند ھای دل ھا و خواست سياست

و براستی که سران نظام را با معضالت و مشکالت گوناگون  جلو خود باز نه ايستاده ِانان و دانشجويان از روند روبهجو

برد  سر میه ی بئِکه، جامعۀ ايران در التھاب و در تنش سياسی بسيار باال تر اين روشن به عبارت. رودرور ساخته است

دستگيری، شکنجه و . است ِ با اعدام قربانيان نظام امپرياليستیبندھا، و مترادفبھر روز آن، مترادف با بگير و  که

ھای تبليغاتی  ناايستاست و بنابه گزارش دم و دستگاه ھا در زير سلطۀ رژيم سراپا مسلح مدت و اعدام ھای طوالنی حبس

رگری به چندين ھای کا ن جنبشاکارگر از جمله اسماعيل بخشی و ديگر فعاالن و مدافع ماه گذشته، چندين نظام در يک

در . اند بشريت اعدام شده ھای جانيان ھای متفاوت در دادگاه چنين نزديک به چھل تن، به جرم حبس و شالق و ھم سال

ِھا انسان دردمند با شتابی  به جان و به معيشت ميليون ِحقيقت سياست حبس و دستگيری و شکنجه و اعدام و نيز تعرض
ِخواھند با استفاده از ابزار و آالت مدرن شکنجه، روحيۀ  ميان سران نظام می اين بيش از پيش، در پيش است و در

شصت  بار دھۀ ن را پس زنند؛ سياستی که برگرفته از اعمال خوباکشان و معترض کارگران، زحمت جويانۀ مبارزه

اختگان، زجرآور و ھای جانب خانواده ويژه برایه کش و ب ھا کارگر و زحمت ای که يادآوری آن، برای ميليون است؛ دھه

   .باشد ھولناک می

 آزگار نظام دستگير کرد و ۀچھار دھ. نيست ُپر واضح است که خيانت و جنايت سران حکومت مختص به دھۀ شصت

 ۀُکشان را با سرکوب عريان پاسخ داد و چھار دھ کارگران و زحمت ھای ترين خواسته  آزگار بديھیۀُکشت؛ چھار دھ

روزھا نه  اين ه و اگرچهيشدر حا. ت و تسليم را حاکم گرداندھا، سياست سکو ا در درون زنداناست ت آزگار، تالش نموده

 شصت ۀمانند دھه  ب-المجموع  حيث  و من-  ھای رژيم جمھوری اسالمی ِساختار، بساکه بافت زندانيان در درون زندان

اند که منفعت و  ھا شده ولت، روانۀ زندانِھای رقيب وابسته به د جناح شماری از عناصر و نيست و پيداست که تعداد بی

ست تا  و ضروری بنابراين الزم. ھيچ ربطی با منفعت و گفتمان زندانيان کمونيست، کارگر و مبازر ندارد شان، گفتمان

ِو جايگاه دو زندانی را از ھم متمايز سازد و  ِخواھی، با اشراف و با توضيح به بافت زندان، خط فاصل ھای آزادی جنبش
مھمتر از آن، بايد با صراحت تمام اعالم نمود که زندانيان متعلق به . گردند ھا نع اغتشاش طبقاتی در درون زندانما

ِو نيستند؛ چرا که نسل  ِمتفاوت و ديگر اعوان و انصارشان، از تبار زندانيان کمونيست، مبارز و انقالبی نبوده ھای دولت
ِآگاه و صدمه ديده، نسل حامی مدافع .  حکومتی نيست- ِھای رقيب دولتی  عناصر رانده شدۀ جناح داری و قۀ سرمايهن طباِ

ُ و در کشت و کشتار زندانيانِقانون اساسی رژيم جمھوری اسالمی، در تقويت ساختار نظام ناست که ھمۀ مدافع حتمی ُ 

وان االب، تانق  در فردایديبا اند و می ويژه جانباختگان دھۀ شصت سھيمه کمونيست، مبارز، کارگر و ب

     .را بازپس دھند شان ھای کاری جنايت
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 توان مردان کنونی در دھۀ شصت می حاکمان و دولت را در ھمراھی با در يک کالم بايد گفت که نه نقش يکايک آنان

توان  می ال اين است که چگونهؤ؟ به ھررو س"بخشيد "  بايد  و میبايست را و عامالن آنکرد، و نه آمران " فراموش"

ِتوان غم  نظر کرد؟ چگونه می صرف خواھی ای کرخت شدۀ ھزاران خانوادۀ جانباخته را التيام داد و از عدالتھ زخم
 تسکين داد؟ ،اند شان دنبال يافتن قبور فرزندانه مختلف سرگردان و ب ھای  را که بعد از چندين دھه، در گورستانیمادران

  ...و 

ِتمام پاسخ سياست ن و با صراحتبی ترديد مادران خاوران با تجمع خود، تاکنو ھای مماشات طالبانۀ حافظان سرمايه را  ُ

در  یوحلۀ نخست کمترين تعلل و کوتاھيپس در . طلبی تبديل شده است ُسمبل دادخواھی و عدالتبه  اند؛ خاورانی که داده

داری با زندانيان  طبقۀ سرمايهوابسته به  داشتن حافظۀ تاريخی، و در ثانی عدم تفکيک زندانيان تجليل و يا در زنده نگه

آشکار است که . دو زندانی متضاد از ھم، به دنيای بيرونی است ِچنين اغتشاش دھۀ شصت، کاری بس ناصحيح و ھم

تمام  شرمی با بی» پورمحمدی«چون  شان پيشمان نيستند و امثالی ھم ای از اعمال شنيع لحظه رژيم و سردمداران آن،

ھای حقوقی و  که در وسط ميدان جنگ از بحث انتظار اين است ":گويند میمعی دھۀ شصت ج ھای دسته پيرامون اعدام

  ".ھای شھروندی و انسانی حرف بزنيم؟ مراقبت

ُحقيقتا جرثومۀ نظام به خطا نرفته است و درست می ِداری وابسته، زندانی کمونيست،  ھای سرمايه در نظام گويد که ً
ِ نوع ترين حقوق انسانی از نجير، پای به نبرد طبقاتی، و جنگی گذاشته است که فاقد پائينز ِمبارز و انقالبی در غل و

شان  کشان و فرزندان کارگران، زحمت ُدرست گفته است که چنين ميدانی را جانيان بشريت به! ست"حقوق بشری"

توان  ُند؛ درست گفته است که می مستقيم نيست-غير از زور و سرکوب   به- اند و بنابراين به ھيچ صراطی  تحميل کرده

ُزندانی دوران برای حفظ  توان محکوميت و تمام شده را، دوباره به پای ميز محاکمه کشاند و جان وی را گرفت؛ می ِ

ھای  را با گلوله ُھای تير برد و سينۀ آنان ميدان ھای لت و پار شده، زندانيان را به ھای شکسته و بدن ِنظام قدار، با دست

 در وسط ميدان "ِو زنان زندانی را قبل از اعدام مورد تجاوز قرار داد؛ چرا که توان دختران شانه گرفت؛ میسرمايه ن

  !معناست ُ، سخن گفتن از عطوفت و انسانيت، قانون و حقوق شھروندی، پوچ و بی"جنگ

ِاين افکار متعفن و بذر روحيۀ غير انسانی و مسلم است که سران حکومت، جامعه و به مردم حقنه کرده  ست که نظام به ِ

ُعلت بوده است که از ھمان  مگر بی. اند گذاشتن حقوق شھروندی است که به ميدان آمده در جنگ با مردم و با زير پا

ُدليل بوده است  مگر بی اند؟ ديدگان تعيين کرده ھا و مطالبات محرومان و ستم تکليف و سياست خود را با خواست آغاز،

ُند، شکنجه و کشت و کشتاربِ تخم بگير و بکه از ھمان ابتدا، ن را در ميادين متفاوت کاشتند؟ در حقيقت اين نظام امخالف ُ

ِمعرف جنگ و جنايت، معرف پس . ھا انسان دردمند و محروم است استثمار و سرکوب و تعرض به سفرۀ ناچيز ميليون ِ

سوئی با جانيان بشريت و  حکومت، به معنای ھم ِبار سران ، در برابر اعمال جنايت"بخشش"و " فراموش "ِسياست ِطرح

   .جانباختگان دھۀ شصت است ھای شمار خانواده ويژه زخم پاشيدن بر دردھای بیه ب

سوزی و يا شفقتی  و نه صالح است تا کمترين دل ِخالصه فاجعه و رخداد دردآور دھۀ شصت، نه از ياد رفتنی نيست

در . ھا از خود نشان داد داری در درون زندان ه به طبقۀ سرمايهوابست خصوص عناصره نسبت به جانيان بشريت و ب

ه و ب ھای اعتراضی ی، خيانت به جنبشي سياس- ھم با ھر توجيه تئوريک  چون بخشش، و آن موضوعی ھم ِنتيجه طرح

ِدنبال آن، اغتشاش طبقاتی در درون جامعه و نيز در درون زندان تاکنونی ھای  است که پيگيری سياست معلوم. ھا است ِ

نظام وابستۀ جمھوری اسالمی در برابر کارگران و  ِھای متفاوت، انتخاب سياسی و عملی سردمداران در عرصه

که  ھای اعتراضی است ِتنھا، با انتخاب سياسی و عملی نيروھای مدافع جنبش کشان است و در مقابل تنھا و زحمت

ُو شکنجه، از کشت و کشتار و از نبودِھای درون جامعه، از دستگيری  عدالتی شر بی توان از می ھا خالصی  ناامنی ُ
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روزۀشان، برابر با گسترش فقر و  و ماندگاری يک اند ش بناحقھای رنگارنگ ھا و جناح ر و دستهاين نظام با ھمۀ دا. يافت

خواھی  ھای عدالت ِکشان، زنان و زندانيان سياسی وابسته به جنبش کارگران، زحمت بدبختی، برابر با از دم تيغ گذراندن

   .است

  ١٣٩٨ ]سنبله[ شھريور٢۴
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