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  شکست رژيم در مقابله با شکست ناپذيری زندانی انقالبی

 

 
 

 است که در سراسر نی ثبت شود، ارانی معاصر اخی در تاردی با٦٠ دهه یها  که از زندانیشرح درست ...

 که وفادار ماندن به ی وجود داشتند که درست در فضا و شرايطیریو شکست ناپذ قهرمان اني زندان٦٠یها سال

.  فشردندی خود پااعتقادات بر باورها و گرفت، ی نمی جز شکنجه و مرگ پاسخ،ی مبارزاتیاعتقادات و باورها

ا رمز شکست  هماننی و اداد ی مليها را تشک  کنه آنی انسانی و زندگتي که دفاع از انسانیباورها و اعتقادات

 می رژکی یمنی که با در افتادن با قدرت اهری مبارز ومقاوماني زندانیری بود؛ رمز شکست ناپذاني آن زندانیریناپذ

 و مرگ را  با هم ی گونه زندگنی بودند و بدستادهی خود در برابر مرگ ای از زندگحظه در هر ل،یدار هیمدافع سرما

 پيروز یچنين بود که زندگ.   سر دادندیچه زيبا با مرگ خود سرود زندگ که چه زيبا زيستند، و ی براستستند؛یز

  . شدروزي پقتي شد؛ و حقروزيشد؛ مبارزه پ

  

 ی به روشنتوان یاند، م  را تصوير کردهی اسالمی جمهوریها  فراوان زندانیها  که دهشتیهاي  ميان نوشتهدر

 ری وصف پذمي شناسی که می با کلماتی که به سادگها   و نکبتها ی و پليدها یديد که در ميان انبوه آن زشت

قادر بود ) کرد ی که بسته به شرايط بروز میا وهيدر هر شکل و ش( تنها و تنها مبارزه و مقاومت زندانيان ستند،ين

. ها، تغيير دهد  و مبارزه آنگانی باشد اميدبخش و فضا را به نفع انسانيت و به نفع ستمدی نور،یدر آن سياه

 درک کنند که از هر چه ظلم و توانند ی می را مسلمًا تنها کسانیهائ  و عظمت چنان مبارزات و مقاومتیزيبائ

در آن شرايط نکبت بار و .  و متنفرندزاري است، بی و خالصه از هر چه غيرانسانیکتاتوری و درستم و استثما

 بود که به هر شکل در مقابل رژيم وابسته ی جاری شريفیها  در مبارزه و مقاومت انسانیکثيف، حقيقتًا زيبائ

  .ستادندیا ی اسالمی جمهورسميالیبه امپر

  

 کلمات ها یها، آن نوع فداکار  آن نوع گذشتها، ی آن نوع قهرمانز،ي برانگني تحسیها  آن نوع مقاومتیبرا

ار و مباهات همه  موجب افتخ٦٠ دهه ی انقالباني زندانی حماسیها مبارزه و مقاومت!  زاده شونددی بایدیجد



 که امروز بر جامعه ايران یا ی ظلمانیها گان ما در شب انقالبيون و مردم ستمديده ايران است، و به خون خفته

  ...پاشند ی می ستمديدگان نور زندگیها  هستند که بر دلیحاکم است، ستارگان درخشان

  

  ٦٠ی اسالمی در دهه تحليلی از زندانهای جمهور" در جدال با خاموشی" :برگرفته از کتاب

  نوشته رفيق اشرف دهقانی

  

  :زیر برای عالقه مندان قابل دسترسی می باشدهای  از طریق آدرس این کتاب ینسخه الکترونيک
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