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زندان ، . کارنامه رژیم جمهوری اسالمی ازهمان آغاز، سیاهه ای ازخیانت ، فساد وجنایت است

برنامه ی همیشگی رژیم سرمایه شکنجه وقتل کمونیستها ودیگرمخالفان سیاسی، بخشی از

کشتارانقالبیون درترکمن صحرا وکردستان ، آغازی ازجنایت اسالمی بود . اسالمی بوده وهست

 .  تری یافت و همچنان به اشکال گوناگون ادامه دارد   که درسالیان بعد ابعاد گسترده

ی است که به رژیم ا یادآور مبارزات درخشان ومقاومت حماسه ای هزاران انسان آزاده 60 دهه

جنایتکار اسالمی ایران ، نه گفتند وبرای آزادی وعدالت اجتماعی جان برکف نهاده 

ای دیگرازتاریخ ننگین  ، همچنین صفحهاین دهه نیز. وازستیزنابرابرتحمیل شده گریز نکردند

جمهوری شرح مبسوطی ازجنایاتی که به نام اسالم وتحت فرماندهی . جنایات اسالمی است

ای مختصر دراین کوتاه  ها خواهد شد وحتی اشاره ازجمله برایران رفته است کتاب میاسال

کشتارهزاران غیرمسلمان بهنگام هجوم مذهبیٌ منجیان ً صدراسالم، . نوشته، امکان پذیرنیست

کشتار ً کافران ً درسبزواربهنگام حاکمیت سربداران، قتل عام سنی مذهبان درآذربایجان بدست 

تنها چند نمونه اند که فراموش شدنی ... یان، قتل عام بهائیان دردوران قاجاروقزلباشان صفو

آور نبایستی باشد که دینداران حاکم درایران، مشابه همان جنایات را درقرن بیستم  تعجب. نیستند

که جدائی دین  ازحکومت به عنوان یکی ازاصول مدنیت شناخته شده است،  به نام اسالم وبرای 

و تابستان  60 سالت جنایتکاراسالمی  تکرارکرده اند وکماکان ازآن همه جنایت درتثبیت حکوم

شمارند و جانباختگان آن دهه را  کنند، آنرا به عنوان حفاظت ازاسالم می دفاع می 67

 . ازکوزه همان برون تراود که دراوست. خوانند سزاوارسرکوب وقتل می

شود  وبربریت مجازشمرده می ماهیت ارتجاعی وضد بشری حاکمیت دینی، جنایت

خامنه ای  درمقام .  وانتظاردیگری ازحامیان وپیروان چنان حاکمیتی داشتن، بیهوده وناروا است

ریاست جمهوری ،  موسوی درمقام نخست وزیری ، کروبی درمقام نماینده ورئیس مجلس ، 

ومتی که با خاتمی وروحانی درمنصب های باالئی حکومتی وحتی اکثراپوزیسیون امروزی حک

کرشمه دل دردوران زیبای حیات امامشان دارند ، هریک به نحوی در کشتاردهه ی شصت 

تمامی دست اندرکاران حکومتی آن  دهه  درجنایات آن زمانی نقش .  ایفای نقش کرده اند

اند ومی بایست دردادگاهی که به اراده توده های کارگروسایرزحمتکشان برپا خواهد شد   داشته

 . باشند پاسخگو

، ، تمامی سخنگویاِن تداوم حاکمیت دینی ازهرطیف وجرگه ای باشنددررژیم جمهوری اسالمی

اکنون برمصدرحکومت قرارداشته باشند ویا درمقام   ، چه همیا اصالح طلب چه اصولگرا

اپوزیسیون حکومتی ایفای نقش کنند، درماهیت امریکسانند وهمواره آماده اند برای  ًعظمت  ً 

، حفظ نظام سرمایه داری وهموارساختن راه جلوس خود وحواریون شان  درکنارحوریان  سالما

اگرهم اکنون . ، به هرگونه کشتارانسانهای دگراندیش دست یازندوجویباران شهد وشراب بهشت

، درهیأت وزیران دولت روحانی ، یکی ازبزرگترین جنایتکاران کشتاردهه شصت بنام آوائی



یانی چند درمقام دادستانی دزفول واهواز وهمچنین عضوی ازهیأت مرگ زندان شخصی که سال

، ایفای نقش کرده است، جانشین ، درکشتارصدها انسان آزادیخواه وانقالبییونسکو دزفول

وزیردادگستری  ، یکی ازعناصرپرنفوذ هیأت مرگ تهران درآن دوره ومصطفی پوردمحمی

این جماعِت مشتاقان حکومت دینی بهنگام سرکوب . ، نبایستی جای تعجب باشدشود می

گاه خودی را به  دگراندیشان وادامه ی استثماروستم زحمتکشان همدست وهم منافع هستند و هیچ

برخی گفتاررنگ آمیزشده گه گاهی این یا آن طیف ازخودی . غیرخودی  ارجح نخواهند داشت

ران به این باوررسند که گویا انتخاب بد ها برای فریب وتحمیق مردم است تا ناآگاهان جامعه ای

بارها به اثبات رسیده است که درجهنم . تواند مزایائی درپی داشته باشد دربرابربدتر، می

 . به امید سراب اسالمی نشست و ، بد وبدتر یکسانند ونباید به چنان ژاژگوئیها باورآورداسالمی

، درس تلخی است برای آنانی که به پرونده ی چند ماهه ی دوردوم ریاست جمهوری روحانی

. را به بدترارجح دانستند وازانتخاب مجدد بد ، شادمانی وپایکوبی کردند امید سراب اسالمی ، بد

جوالنگاه جالدان معروف اسالمی نیزهیأت وزیران این دوره دوم ریاست جمهوری روحانی 

در کشتاردهه ی شصت یا ازآن جمله اند که یا ... آوائی ، علی ربیعی ، جهرمی و. است

، تشدید فشاربرکارگران. اند دست داشته 88درسرکوب وقتل سیاسی  پس ازاعتراضات سال 

، یکی ، آموزگاران و دیگرفعالین اجتماعی وملیتیدستگیری وزندان فعالین کارگری

 . دیگرازثمرات اسالمی دوردوم ریاست جمهوری روحانی است

له های اپوزیسیون دولتی مبنی براینکه جنایات اسالمی ندبه های آن بخش ازمنتظرالوکا

وکشتارزندانیان سیاسی را می باید فراموش نکرد ولی آمران وعامالن آنرا مورد بخشش 

، خوش خدمتی به قاتالن کمونیستها ، سایر آزادیخواهان وانقالبیون ونوعی هم پیمانی با قرارداد

، این جماعت ضدمردمی با طرح چنان گفتاری .های حکومتی است ادامه دهندگان همان شیوه

 ازیکسو خواهان برائت خود ازننگ دست داشتن درکشتاردگراندیشان بوده وهستند وازدیگرسو

، درصدد چاره اندیشی برای در هم نوائی با ادامه ی سرکوب وکشتارتوسط قدرتمندان امروزی

گوشزد کنند که  ،رسی قرارگیردفردای احتمالی خود میباشند تا هرچند گاه که گذشته مورد بر

، هم جانیان کنونی وهم ادامه عفو جنایتکاران اسالمی ـ هم عامالن وآمران جنایات پیشین

هرآزاد اندیشی می باید همراه با . دهندگان جنایات اسالمی درآینده ـ نیزنبایستی فراموش شود

، ان وکسانی که دستگیریهای جانباختگان دهه ی شصت وسایرکشتارهای اسالمی درایر خانواده

اند ، درضمن بزرگداشت یاد جانفشانان دهه ی  زندان وشکنجه وستم اسالمی را تحمل کرده

 . بخشیم  کنیم ونه می نه فراموش می:  ،  همچنان فریاد برآورد کهشصت
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