
 ! 60يكي از جالدان دهه  و تطهير 67قتل عام 

یاد آور یکی از ننگين ترین جنایات رژیم دار و شکنجه جمهوری ، تابستان هر سال 

اسالمی عليه مردم ما، یعنی کشتار سازمان یافته و وحشيانه زندانيان سياسی در 

ه این جنایت تاریخی که نقطه اوج قتل عام های بربرمنشان. سراسر کشور است

توسط جمهوری اسالمی بود زخمی ،  ۶٠خواه در طول دهه  انقالبيون و مبارزین آزادی

 مصاف بين انقالب و ضد انقالب در سرزمين ما ۶٠ دهه   در.عميق بر پيکر جنبش انقالبی مردم ما بر جای گذارد

و رفسنجانی و ری  گرفته تا منتظدر شدیدترین حالت خود قرار داشت و سردمداران جمهوری اسالمی از خمينی

ذیالنه و بيشرمانه رخامنه ای و موسوی و غيره در جبهه ضد انقالب برای سرکوب انقالب توده ها به هر جنایت 

در طول این دهه سياه و  در شرایطی که  .در روزنامه های خود علنًا تبليغ می کردندجنایات خود را دست زده و 

جناح های مختلف ان جوان و پير و نوجوانان و کودکان پر شده بود زنان و مردهای سراسر کشور از  زندانجهنمی 

از مدت ها ... سيد احمد خمينی وخامنه ای و طبقه حاکم از جناح منتظری گرفته تا دارو دسته رفسنجانی و 

 سياسی در يانبرای چگونگی حل قطعی مساله زندانها،  پيش از عملی شدن توطئه قتل عام در زندان

 راه حلی ارائه می دادند که تفاوت" ها سبک کردن زندان"و هر یک برای یکدیگر مسابقه گذاشته  با ،رژیمشان 

در فرجام این تضادها به دستور شخص خمينی جالد، . شان البته در ميزان و رقم کشتار زنداینان سياسی بود

  .  در دستور کار حکومت قرار گرفت" ها پاکسازی زندان"

 

 در هر کوی انتوسط دژخيم" کباب قناری بر آتش سوسن و یاس" دستور ننگين، بزم بالفاصله پس از صدور این

ترین فرزندان نورستۀ خلق، همچون غنچه دالوربرزنی بر پا گشت و در طول تنها چند ماه، نسلی از رشيدترین و 

ها هجوم  الجالدان تاریک اندیش حکومت به سياه چ.  پر پر شده و سوختند" هيات مرگ"های بهاری در چنگال 

خواهی و برابری طلبی  بردند و با احکام آنان ظرف مدت بسيار کوتاهی هزاران هزار جان شيفته به جرم آزادی

دسته دسته در مقابل جوخه های ، بدون برخورداری از کمترین حقوق انسانی، بدون هرگونه محاکمه واقعی 

  . ها داده شود شان به آن ت آخرین وداع با عزیزانبی آن که فرص، اعدام قرار گرفته و یا به دار کشيده شدند 

خوار  همچون کفتارهای خون، مزدوران جمهوری اسالمی که حتی از وجود تل اجساد قربانيان خود می ترسيدند 

های اطراف شهر ها  ها و خاوران گان را در بيابانهجنازه اعدام شد، با شتاب و به ننگين ترین شيوه ها ، و پست 

 آن. ها مواد شيميایی و آهک ریختند معی دفن و برای از بين بردن آثار این جنایت تاریخی بر روی آنبه صورت ج

 احکام ددمنشانه زندان خود را سپری کرده ولی همچنان در که ها حتی زندانيان سياسی ای را به قتل رساندند

وجوانان زیر هيجده سال تشکيل می  را نعزیزان زندانی تعداد زیادی از .می کردند" ملی کشی"چنگال حاکمان 

بخشی از اعدام شدگان از زمره اسرایی بودند که با سپری کردن دوران حبس آزاد شده و  همچنين  .دادند

با این حال در همين ایام دوباره و بدون هيچ دليلی دستگير شده و به کام مرگ  مشغول زندگی خود بودند و

  . فرستاده شدند

 مرتکب چنان جنایات و ۶٧و بویژه در قتل عام سال  ۶٠های  و در سال ۶٠ سالالمی سران تبهکار جمهوری اس

گان را هنوز از هبازماند"د که از وسعت آنان به قول شاعر هایی بر پا ساختن فجایعی شدند و چنان گورستان

  ".  چشم، خونابه روان است

انتقام خلق برای حفظ نظام حمام خونی که سران جمهوری اسالمی در هراس از دستان ، بدون شک 

 رغم تالش مرتجعين حاکم و توطئه سکوت آنه استثمارگر و ننگين خویش در آن تابستان خونين به راه انداختند، ب

جالدان . ها و اربابان امپریاليست شان هيچ گاه از حافظه تاریخی مردم ما پاک و فراموش نگشت و نخواهد گشت



ها و حفظ و بقای نظام  زندان" پاکسازی"به طور لحظه ای موفق به حاکم اگر چه با این توطئه ننگين 

 اما هيچ گاه نتوانستند این جنایت تاریخی را از ذهن توده ها و جوانان آگاه محو، استثمارگرانه خویش گشتند 

و  شور و شکوه و حماسه های نانوشته ای که آن تبار پاک در مصاف با مرگ آفریدند ،خون پاک آن نسل. سازند

های اعدام و بر ارتفاع دار بر دل دشمن نهادند، با هيچ ترفندی قابل پاک  داغی که با لبخند پيروزی شان در ميدان

به همين دليل مشعل پایداری و فداکاری های آن عزیزان به اشکال . شدن و یا استتار کردن و نابود شدنی نبود

قالبی و مبارز، به رغم غضب جالد همچنان فروزان مختلف توسط خانواده های داغدارشان و توسط نيروهای ان

چنين است که به رغم . باقی ماند و چهره کثيف نظام دیکتاتوری حاکم را در طول حيات انگلی اش افشا کرد

همچون دملی چرکين بر پيشانی   سال، این جنایت فاشيستی به مثابه یک نسل کشی آشکار،٢٨گذشت 

گان و مویدان و مجریان این هدهند  جمهوری اسالمی یعنی آمرین و سازمانکثيف تمامی دار و دسته های درونی

  .باقی مانده و خواهد ماند ، قتل عام وحشيانه 

در حالی که خانواده های شجاع قربانيان قتل عام می کوشند با هر ، این روزها در سالگرد این جنایت تاریخی 

 را در ۶٧ و قتل عام شدگان تابستان ۶٠ی جانباختگان دهه چه در توان دارند خاطره سترگ جگر گوشگان خود یعن

زیر سلطه بال منازع سرنيزه و سرکوب پاس دارند، ما شاهد گسترش دوباره تالش های نامقدس برای آرایش 

چهره کثيف نظام دار و شکنجه جمهوری اسالمی از طریق شستن دست بخشی از قاتلين حاکم از این جنایت 

اصل والیت " انتشار نوارهای صوتی منتظری که حاوی گوشه ای از مباحثات بين این طراح با. تاریخی می باشيم

ها می باشد، بخشی از دیالوگ درونی  خمينی جالد، با برخی از اعضای هيات مرگ در آن سال" اميد" و "فقيه

ياسی دوباره تازه بين جناح های متنازع جمهوری اسالمی حول چگونگی برخورد بهتر نظام با کشتار زندانيان س

در جریان این دیالوگ درونی بين . شده و به موضوع یک کارزار تبليغاتی برای فریب مردم ما تبدیل گشته است

مرتجعين حاکم که محتوای آن قبال هم در کتاب خاطرات منتظری چاپ و در اختيار همگان قرار گرفته ، منتظری با 

می " هشدار"ها  رگ خمينی در اعدام زندانيان سياسی به آنذکر برخی نمونه های برخورد فاشيستی هيات م

نام ببرد و یا چهره جمهوری ... و" جالد"ها به عنوان  دهد که نگذارند تا با این اقدامات و زیاده روی ها ، تاریخ از آن

سوزی او تاکيد می کند که تمامی این موارد را برای حفظ نظام و از سر دل. اسالمی و رهبر آن مخدوش گردد

  . برای آن و رهبر نظام مطرح می سازد

در انتشار دوباره سخنان منتظری به عنوان یک مهره اساسی نظام وابسته حاکم، ، طور که تاکيد شد  همان

گير جمهوری اسالمی و اوج گيری  اما در شرایط تشدید بحران گریبان. هيچ مورد تازه ای به چشم نمی خورد

ز همان سخنان به حربه ای در دست دشمنان دوست نمای مردم تبدیل شده و  امروخشم و نارضایتی عمومی،

 توده ها را فریب داده و خشم و نفرت آن ، موج جدیدی از تفکرات رفرميستی به راه انداختنها می کوشند با آن

 نمودهیم مقامات و دست اندرکاران این رژبرخی  صرفًا متوجهها از کليت رژیم ننگ و جنایت جمهوری اسالمی را 

  .و به این ترتيب چند صباحی دیگر بر عمر جمهوری اسالمی بيافزایند

شاهد تبليغاتی هستيم که با استفاده از بلندگوهای تبليغاتی امپریاليستی به تامين پوشش تبليغاتی ما امروز 

ش است تا پرداخته و فریبکارانه در تالمنتظری تر محتوای نوار صوتی  گسترده و آگاهانه برای پخش وسيع

و " ها مخالف اعدام"منتظری و طرفدارانش که یکی از پایه های نظام دار و شکنجه جمهوری اسالمی بوده اند را 

در حالی که منتظری در تمام مدت زندگی اش و حتی از زمان . عمال نيروی مدافع مردم و در صف خلق جا بزند

را کرده و نه هيچ گاه " نظام اسالمی" برائت از مغضوب شدنش توسط بيت امام و جناح رقيب، نه خودش ادعای

های مردم تحت ستم و انقالبی را بر کل نظام ننگ و نکبتی که خود یکی از پایه گذارانش بوده  منافع و خواست

منتظری هيچ گاه و در هيچ برهه ای از این جنایات سيستماتيک مخالف اصل مجازات و اعدام . ترجيح داده است

خواهان مدیریت این تبهکاری به گونه ای بوده که آبروی نظام و تنها مخالفين نظام نبوده بلکه خواهان و  آزادی



رغم این واقعيات، به موازات پژواک تبليغات مسموم فوق و تقویت سياست شوم شستن دست ه ب. رهبر آن نرود

ف مختلفی از نيروهای هاست که ما می بينيم طي خونين بخشی از حکومت تبهکار جمهوری اسالمی و تبرئه آن

و کسی " نستوه" ، مبارز"پدر حقوق بشر"متزلزل و فرصت طلب نيز به ميدان آمده و با ناميدن منتظری به عنوان 

 های جان و همچنين ستودن اعوان و انصار او، درواقع خون...  یاد خواهد کرد و" نيکی"که گویا تاریخ از وی به 

منتظری از دم تيغ  -  توسط رژیم جمهوری اسالمی و با رهبری خمينی و نسل انقالبی ای که۶٠باختگان دهه 

  . پایمال می کنند، گذشتند را 

های منتظری و اشاره وی به موارد بسيار کوچکی  صحبت  که پژواک وسيع خبر انتشار نواراین شکی نيست در

ریکا و امثالهم موجب  در بی بی سی و صدای آم۶٧از عمق جنایات توصيف ناپذیر جمهوری اسالمی در سال 

های وی  این هم درست است که انتشار دوباره صحبت. مطرح گشتن این واقعيت در سطح جامعه شده است

 تضادهای درونی بين جنایتکاران حاکم را تشدید کرده و باعث شده تا بسياری ،در شرایط ملتهب و بحرانی نظام 

دان بيایند و مجبور به اظهار نظر و اعتراف به وقوع کشتار از تبهکاران وابسته به دار و دسته های مختلف به مي

چه اما باید متوجه بود که اوًال . شان گردند  توسط رژیم۶٧ و قتل عام زندانيان سياسی در سال ۶٠دهه 

وادار کرده است و  اين نوار شرایطی در ميان توده های مردم دشمنان دوست نما را به انتشار و پخش وسيع 

با اندکی توجه می توان ! دفی به نفع خود و بالطبع به ضرر مردم ستمدیده ایران از آن تعقيب می کنندثانيًا چه ه

 در هيچ یک از اظهار نظرهای دار و دسته های حاکم از محافظه کار گرفته تا اصالح طلب و طرفداران دید که

دیده نمی شود و   آن ابعاد و تاریخینه تنها کلمه ای در مورد محکوميت بی قيد و شرط این قتل عام... منتظری

هویت همه جالدان، ليست تمامی قربانيان و بسياری واقعيات و سئواالت نه تنها نام و مشخصات و به طور کلی 

تر از  اصل این کشتار و از آن مهمها از  بلکه آن، مطرح نمی گردند به حق مردم و خانواده های قربانيان 

  .  این دشمن قسم خورده مردم ما دفاع کرده و می کنند، اسالمی موجودیت پوسيده نظام جمهوری 

جلوه می  ،  کسی که گویا مخالف اعدام فرزندان شریف و مؤمن مردم ایران بوده است راها امروز منتظری  آن

ه کاران بر عکس تبليغات فريب. ها تبه کاران هستند که حقيقت را می دانند ولی آن را انکار می کنند این. دهند

 منتظری کسی ست که در تمام تصميم های کليدی گردانندگان نظام استثمارگر حاکم با هدف استحکام ،جاری

 طراح اصل تبهکارانه والیت سلطه خونين این رژیم جنایتکار بر گرده مردم ما شرکت داشته؛ وی کسی ست که

البته با  - پا خاسته ترکمن صحرا ، کسی که خلخالی دژخيم را با حکم خود برای کشتار مردم بهمی باشدفقيه 

 که با ماموریت ۶٠های اول دهه  در طول سال" انقالب"اکثر قاضی های .  گسيل کرده است- "رعایت احتياط"

 به سراسر کشور گسيل خواهان تغييرات اساسی به نفع مردم قلع و قمع و نابودی جوانان مبارز و انقالبی و 

منتظری مهره ای ست که نامش به عنوان . بوده اند" تر آیت اهللا منتظریدف"می شدند از محصوالت و منصوبين 

یکی از پایه گذاران نظام ننگ و ظلم و نکبت موسوم به جمهوری اسالمی و یکی از مهره های موثر در تثبيت این 

  . حکومت خونخوار در تاریخ مردم ایران ثبت شده است

گان کشتار هجارب تلخ و فراموش نشدنی زندانيان سياسی و بازماندبا توجه به این واقعيات و با توجه به تمامی ت

تنها یکی از آمران و عاملينش بود، مرثيه خوانی ، شان از جنایاتی که منتظری   و خانواده ها و عزیزان۶٠دهه 

 تر آرمان برای یک جالد جز تف کردن بر روی حقيقت و پایمال کردن خون یک نسل در خون نشسته و از آن مهم

  .های انقالبی آن نسل معنای دیگری ندارد

سياست تطهير . سياست تطهير منتظری نه تطهير یک شخص بلکه سياست تطهير جمهوری اسالمی ست

 که در ميان جالدان و قصابان حاکم است" خوب و بد"منتظری، تکرار پرده دیگری از سياست ورشکسته یافتن 

این . کار باز می گردد پا ضد مردمی و جنایت  ابتدای حيات این رژیم سرافریبان به  استفاده از آن توسط عوامتاریِخ



سياست، سياست رواج رفرميسم و خارج کردن کل نظام ظالمانه سرمایه داری به مثابه دشمن اصلی کارگران و 

  . هاست توده های تحت ستم ما از آماج خشم و نفرت به حق آن

 دهه سياه بدست جالدان جمهوری اسالمی سراسردانی که در در بزرگداشت یاد تمامی شير زنان و کوه مر

ها پا بفشاریم و خواست قلبی  های آن خون پاک و بی گناه شان بر زمين ریخت، وظيفه ماست که بر آرمان

نه می بخشيم و نه فراموش می " تمامی بازماندگان این جنایت تاریخی را هر چه وسيعتر با شعار زیر فریاد زنيم

  !"نقالب عليه استثمارگران، به آتش می کشيم بساط دار و شکنجه راکنيم، با ا

  

   ٦٠جاودان باد خاطره پر افتخار جانباختگان دهه 

  

  !زندانی سياسی آزاد باید گردد

  

  !نابود باید گردد، با هر جناح و دسته ، جمهوری اسالمی 

  

  چریکهای فدایی خلق ایران

١٣٩٥ شهریور ١٠


