
ــزاران  ــدام ه ــتار ۶۷ و اع ــت کش ــال گش ــه س ــدن ب ــر ش ــک ت ــا نزدی ب
زندانــی سیاســی در مــرداد و شــهریور مــاه آن ســال، رژیــم بربریــت 
کــم بــر ایــران گویــی دســت پیــش را گرفتــه و حتــی ســه مــاه پیــش  حا
از ایــن ســالگرد، از دهــان رهبــر خــود )خامنــه ای ( بــه طــرح ضــد 
حملــه ای رســوا اقــدام کــرده اســت. طرفــه اینکــه بــرای مثــال و در 
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــر کنون ــی، رهب ــرگ خمین ــالروز م ــم س مراس
)خامنــه ای ( گفــت کــه ‘’مواظــب باشــید در قضــاوت هــا دربــاره دهــه 
ــو  ــه جل ــرار رو ب ــود.’’ او ف ــوض نش ــاد ع ــهید و ج ــای ش ــصت، ج ش
را برگزیــده و اضافــه مــی کنــد کــه مجاهدیــن ۱۷ هــزار نفــر را تــرور 
ــد.  ــی نامی ــه طلب ــه تجزی ــیدی را ده ــه ۶۰ خورش ــد!! و ده ــرده ان ک
وی گلــه هــای اوبــاش قمــه بدســت و اعضــا جوخــه هــای مــرگ و ژ۳ 
بدســتان را فرزنــدان خلــق نامیــد و بــا جعــل رقــم ۱۷ هــزار شــهید و 
تولیــد دروغ بــزرگ تجزیــه طلبــی بــرای نیروهــای مخالــف رژیــم و 
انقابیــون بــه وارونــه نمایــی تاریــخ اقــدام نمــوده کــه امســال رژیــم 
اســامی قبــل از نیروهــای اپوزیســیون ضــد حملــه خــود را از طریــق 

دروغ پــردازی مســتمر دربــاره همــه کشــی دهــه ۶۰ اغــاز نمــود.
***

ــده  ــی و برگزی ــاع داخل ــو ارتج ــوان آلترناتی ــامی بعن ــوری اس جمه
کیــدا بــه  چهــار قــدرت غربــی )آمریــکا، انگلیــس، فرانســه و المــان( ا
مســولیت اصلــی خــود دایــر بر ســرکوب همــه جانبــه اندیشــه آزادی و 
آزادی خواهــان عمــل کــرده اســت. نــه تنهــا خــا قــدرت دیکتاتــوری 
ــه ماهیــت عقــب مانــده و ارتجاعــی  ــا ب ــر نمــود کــه بن ــان را پ پهلوی
خــود، قــادر شــد کــه جامعــه را بــه لحــاظ اجتماعــی، سیاســی و حتی 
اخاقــی بــه انحطــاط کشــاند. کــه وظیفــه تروریســت ها ایجــاد فضای 
قبرســتانی در ایــران بــود تــا بــه عنــوان قطعــه مهمــی از طــرح جامــع 
خاورمیانــه، ایــران از تــکان هــای سیاســی دموکراتیــک بــر کنــار 
بمانــد و ســرمایه داری )پیرامونــی( آن اســتمرار یابــد. در ایــن تصویــر 
کاخ ســفید و اتحادیــه اروپــا نقــش ویــژه ای بــرای جمهوری اســامی 
گــی هــای  کــه رژیــم اســامی ویژ قائــل هســتند. در همیــن راســتا امــا 
ــه  ــدارد و ن ــی را ن ــک جهان ــواه بان ــدل دلخ ــی م ــعه حت ــله توس مس
ــردم را  ــر م ــان آور ب ــار خفق ــرور و فش ــرکوب و ت ــه س ــد ک ــی خواه م
کاهــش دهــد، چــرا کــه انهــا نیــز خــوب میداننــد کــه شــل شــدن دامنــه 
ــام  ــت نظ ــرنگونی کلی ــوس س ــمارش معک ــان و ش ــا هم ــرکوب ه س

بربریــت همــان.
  ***

نیروهــای انقابــی و مترقــی مســئولیت دارنــد تــا اوضــاع و شــرایطی 
کــه بــه کشــتار ۶۰ انجامیــد را در جزییــات بــرای نســل جــوان مبــارز 
توضیــح دهنــد. کــه شــرح ماجــرای کشــتار و زنــدان و شــکنجه 
ــتی  ــار تروریس ــله و تب ــخ سلس ــوه ی ــوک ک ــا ن ــی تنه ــان سیاس زندانی
اســام سیاســی اســت کــه گذشــته از پیشــینه ۱۴۰۰ ســاله خــود، امــا 
ــان  ــلمین و فدایی ــوان المس ــال اخ ــط امث ــر توس ــخ معاص ــه در تاری ک
اســام )ســلف خمینــی و جمهــوری اســامی ( تکــرار شــده اشــت. 
بایــد گفــت و نوشــت کــه ادعــای خامنــه ای دایــر بــر ۱۷ هــزار کشــته 
رژیــم توســط مجاهدیــن جعــل روشــن و دروغ زنــی تکــرری اســت. 
کــه حتــی مجاهدیــن بــه مــدت دو ســال و نیــم خمینــی و رژیــم کــج 
کشــته و هــزاران مجــروح دادنــد، چــرا  دار و مریــض کردنــد، صدهــا 
ــض  ــدد تعوی ــود  در ص ــریه خ ــه نش ــغ و ارای ــق تبلی ــا از طری ــه تنه ک
ــای  ــایر نیروه ــاد س ــورد انتق ــی م ــه حت ــی ک ــد. روش ــاع برآمدن اوض
مخالــف در جبهــه چــپ و دموکراتهــا قــرار میگرفــت. یــورش رژیــم 
ــا نطــق خمینــی دایــر بــر ’’ایــن قلــم هــا  بــه تشــکیات مخالفیــن ب
را بشــکنید’’ آغــاز شــد. گلــه هــای اوبــاش قمــه بدســت در تمــام 
شــهرهای ایــران بــه همــراه ژ۳ بدســتان کمیتــه هــا و پاســداران 
گــر چــه عنصــر قهــر  چنــان ســاخی از فرزنــدان ایــران نمودنــد کــه ا
کــه بســیار دیــر بــود! آدم  را در دســتور کار مخالفیــن گــذارد ولــی بســا 
ربایــی هــا، ترورهــا و تیربــاران هــا در راســتای تثبیــت رژیــم بربریــت 

بــکار آمــد. 
***

ــه  ــر انک ــو ت ــتار ۶۷ نیک ــت کش ــخ سالگش ــه تاری ــدن ب ــک ش ــا نزدی ب
کمــی هــم بــه زمینــه ســازی و بازیهــای کثیــف رژیــم بــرای اغــاز کشــتار 
مخالفیــن بپردازیــم. نســل نــو و مبارزیــن جــوان احتیــاج دارنــد تــا از 
ماهیــت همیــن حضــرات اصــاح طلــب فعلــی و بازجــو و شــکنجه 
ــرات  ــوند.که حض ــر ش ــا خب ــای ان روزی ب ــع، ادم خوره ــر و بواق گ
ــه  ــوردی ب ــت الج ــپس درمعی ــه و س ــو گرفت ــدا وض ــب ابت ــاح طل اص
بازجویــی و شــکنجه زندانیــان سیاســی پرداختند. چگونه دســت در 
دســت هــم از خــط امــام و غیــره. بچــه هــای مــردم را در گــروه هــای 
ــال  ــرای مث ــه ب ــد ک ــه ش ــر دامن ــان پ ــتار چن ــدام و کش ــره اع ــا نف دهه
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روز ۳۱ خــرداد و اول تیــر مــاه ســال ۶۰، دختــران و پســران اعــدام 
شــده را بطــور فّلــه ای رویهــم ریختــه و تحویــل پزشــک قانونــی در 
ــطه از  ــه واس ــوان ب ــن ج ــد. مبارزی ــهر دادان ــارک ش ــی پ ــع جنوب ضل
دســت دادن خــون بــدن، بــا صورتهــای مهتابــی حتــی بــدون اســم 
ــن  ــان باخت ــت ج ــت و عل ــد هوی ــژه تایی ــرگ وی ــان و ب ــام و نش و ن
کــه مــا منتظــر جســد ســعید  کردنــد. همــون روز  ــار امبوالنــس هــا  ب
ــران از  ــد چم ــا آوردن جس ــان ب گه ــم و نا ــن بودی ــور نازنی ــلطان پ س
جبهــه همگــی بایــد محــل را تــرک مــی کردیــم، چــرا کــه گلــه هــای 

ــه مــردم حملــه ور شــدند. اوبــاش ب
***

ــرکوب  ــان و س ــرایط خفق ــرر از ش ــازی مک ــرح و تصوبرس ــا ش ــد ب بای
و حملــه اوبــاش مســلح بــه گردهمایــی هــای نیروهــای انقابــی 
ــی و  ــه جهان ــه جامع ــی ک ــال های ــا و س ــاه ه ــه م ــت. ب ــت و نوش گف
بویــژه اربابــان رژیــم اســامی چشــم خــود را بــر روی ترورهــا، کشــتار 
مــردم و ادم ربایــی و در کل فضــای ســرکوب در ایــران بســتند. اجــازه 

کثــری نیروهــای مخالف  دادانــد تــا رژیــم بــا جنایــت و ســرکوب حدا
کشــتار  را بتارانــد و تثبیــت شــود. بــه چــه بهایــی؟ بــه بهــای نــه تنهــا 
ــد  ــک و تولی ــا تحری ــدا ب ــه ج ــران ک ــردم ای ــر م ــد دلی ــزاران فرزن ه
جنــگ بــا عــراق بــه وظایــف و مســولیت هــای محولــه جامــه عمــل 
بپوشــاند. کــه هنــوز پــس از ایــن همــه ســال شــب هــا چهــره مهتابــی 
بچــه هــای اعــدام شــده بیــادم میایــد و بویــژه در چنیــن ایامــی. کــه 
خامنــه ای دروغ میبافــد و ۱۷ هــزار کشــته اپوزیســیون آزادی خــواه 
داد تــا از شــرف انســانی در مقابــل تروریســتهای تاریخــی دفــاع 
نمایــد. مــن مطمئــن هســتم کــه باالخــره جمهــوری اســامی، خــود 
کشــتار  حلقــه آویــز طنــاب ایــن اعــدام هــا خواهــد شــد. حلقــه آویــز 
۶۷ و اعدامیــان دهــه ۶۰!  کــه خامنــه ای در مراســم ســالروز مــردن 
خمینــی دروغ گفــت هماننــد خمینــی کــه دروغ میگفــت از جملــه 
‘’بلــه ایــن هــا هســتند کــه خرمــن هــا را  آتــش میزننــد و بعــد میگویند 

کــه مــا فــدای خلقیــم !‘’ کــه رونوشــت برابــر اصــل اســت.
***


