
  
در  60دهه  در  جان باخته ندانيان سياسيزيادمان مراسم گزارشي از 

  !لندن
  

  
 زندانيان سياسی ھزاران تن ازبزرگداشت خاطره بمناسبت 

وابسته به  بدست رژیم ۶٠در دھه که  یبارزکمونيست و م
، و در ھمبستگی با  به قتل رسيدندجمھوری اسالمیامپرياليسم 

 اکتبر ٣ حاکم، روز شنبه نظام ظالمانهخيزش بزرگ توده ھا بر عليه 
فعالين ابتکار به  ۶٧سال  مين سالگرد قتل عامبيست و یکُدر 

چریکھای فدایی خلق و سازمان دمکراتيک ضد 
مراسم بزرگداشتی در  امپریاليستی ایرانيان در انگلستان

با استقبال سالن کتابخانه ایزلينگتون شھر لندن برگزار شد که 
با تصاویر  سالن مراسم. مواجه شدایرانيان مبارز مقيم لندن 

 اخير مردم بر عليه رژیم متعددی از صحنه ھای خيزش قھرمانانه
، تصاویری از سرکوب و کشتار و شکنجه جمھوری اسالمیسرکوبگر

. تزئين شده بودو ھمچنين عکسھای جانباختگان این خيزش  مردم
نيز نابود بايد گردد شعارھای جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته 

   .  در چند جای سالن نصب شده بود

 
 



  
  ۶٠زندانيان سياسی جان باخته در دھه بزرگداشت خاطره برنامه 

در ابتدای برنامه و پس از دکلمه . ت تشکيل شده بوداز چند قسم
و ستایش  ۶٠دھه جانباختگان خاطره گراميداشت شعری که در 

بود، جمعيت حاضر یک دقيقه به سروده شده آرمانھای واالی آنھا 
سپس ناھيد با . یاد تمامی کمونيستھا و مبارزین جانباخته کف زد

جنبش انباختگان خود قطعه کوتاھی را به یاد جرسای صدای 
پس . بعد سخنرانان به ارائه نظرات خود پرداختند. اجرا کردمردمی 

از تنفسی کوتاه یک اطالعيه در بزرگداشت خاطره قربانيان قتل عام 
 تعدادی از اشعارحسن جداری   قرائت شد و سپس۶٧سال 

 در ادامه برنامه. نمودبرای جمعيت حاضر قرائت خود را مبارزاتی 
سر "سرود  ھمراه باجمعيت پرداخت وھنرنمایی يگربه ناھيد بار د

من " بنام را خواند و باالخره یک ترانه زیبای افغانی" اومد زمستون
در انتھای " ناله واسع"توسط " برای شکستن قفل ھا آمده ام

اجرا شد که ھمگی مورد توجه شرکت کنندگان در این برنامه 
       . جلسه قرار گرفت

  
 تن از زندانيان سياسی ٢  به سخنرانی امهبرنبخش اصلی این 

 رفقا محمد ھُشی و شھاب شکوھی که از کشتار سبوعانه ،سابق
 در پرتو تجارب خود در  اختصاص داشت که جان بدر برده اند۶٧سال 

 



 ، ۶٠دوران اسارت بدست دژخيمان رژیم جمھوری اسالمی در دھه 

جاوز در بررسی نقش شکنجه و ت"ھر یک بحثی را در ارتباط با 
 که مورد استقبال گرم حاضران در مطرح کردند" استمرار دیکتاتوری
در این بحثھا به زوایای مختلفی از مساله فوق . سالن قرار گرفت

یکی از نکات محوری بحثھای ارائه شده، یادآوری . پرداخته شد
نقش مھره ھای جنایتکار و جناح ھای ضد خلقی ای از ھيات 

در قتل عام ) روبی، رفسنجانی و خاتمینظير موسوی، ک(حاکمه 
نسلی از بھترین فرزندان انقالبی و مبارز خلقھای تحت ستم در 

 بود که امروزه فریبکارانه در نقش منجی و طرفدار مردم ۶٠دھه 
تحت ستم وارد صحنه شده و در صددند تا انرژی جنبش مبارزاتی 

الفات جناح اختتوده ھای بپا خاسته و بویژه جوانان را در چارچوب 
نظام استثمارگرانه حاکم به ھرز برده و نظام ھای ھيئت حاکمه 

در بخش . تبھکار جمھوری اسالمی را ھمچنان حفظ و صيانت کنند
دیگری از بحثھای ارائه شده تاکيد شد که برخالف تبليغات 
فریبکارانه جاری، مساله شکنجه و تجاوز نه یک رفتار اعمال شده و 

مدی نژاد مزدور بلکه جزء الیتجزای حاکميت منحصر بفرد دولت اح
به و سياه جمھوری اسالمی از اولين روزھای روی کار آمدنش 

بوده در ایران در دوران زمامداری دارو دسته موسوی فریبکار خصوص 
که با ھدف سرکوب نھضت آزادیخواھانه مردم ایران و حفظ نظام 

 و در زمان اوج ۶٠سرمایه داری حاکم صورت پذیرفته و اتفاقا در دھه 

 



جھت سرکوب اين یابی مبارزات مردم و سازمانھای انقالبی، 
شکنجه و تجاوز در ھر جا که نياز طبقه حاکم بوده به مبارزات، 

عليه مبارزین و انقالبيون در درون سياه وحشيانه ترین وجھی بر 
  . بکار گرفته شده استی رژيم چالھا 

  
در جریان بحثھای جلسه، سخنرانان با ارائه فاکتھای روشن و 

مستدل نشان دادند که به دليل نياز نظام و طبقه استثمارگرحاکم 
م گردانندگان رژیبرای بقای خویش و تداوم سرکوب توده ھاست که 

 ررا تحت عنوان تعزيشکنجه کوشيده اند تا می جمھوری اسال
تاکيد بحثھا بر این بود که برغم تبليغات فریبکارانه . يت بخشندقانون

در مورد شدت اختالفات بين دارو دسته ھای حاکم ، وسيع جاری 
تا آنجا که به این اختالفات یک امر واقعی و عينی بوده ولی گر چه 

ی حاکم باز ميگردد، ھمه  نظام سرمایه دارحفاظت ازمساله 
جناحھای ارتجاعی این رژیم از رھبر و احمدی نژاد گرفته تا موسوی 
و باصطالح اصالح طلبان موضع واحدی داشته و نمی خواھند که 

 ،جمھوری اسالمیو رژيم حافظ اش، نظام اين کوچکترین گزندی به 
  . وارد شود

  
و پاسخ و بحث آزاد از سوی به پرسش بخش دیگری از برنامه 

در این قسمت از برنامه نيز شماری از . حاضرین اختصاص یافته بود
در توجيه سرکوب شرکت کنندگان نظرات خود در مورد نقش اسالم 

 



چرایی شدت و وسعت ، سرکوب، زمينه ھای اقتصادیمبارزات مردم
و باالخره ماھيت سيستم و نظامی که شکنجه را تجاوز به زنان 

ب می کند با جمع و با سخنرانان در ميان گذاشته و سواالتی را ایجا
یکی از سوالھای شرکت کنندگان در این قسمت به .مطرح کردندنيز 

 افکار و مواضع برخی از  در"دگرگونی"و " تحول"مساله امکان 
و " موسوی"و این که باالخره امکان دارد کارگزاران حکومت 

در این مورد نيز در . د بازمی گشتکرده باشن" تغيير"ھمفکرانش نيز 
پاسخھای ارائه شده توسط سخنرانان مطرح شد که مردم باید از 

 استقبال چنين افرادیھر تغيير واقعی ای و نه ادعایی در مواضع 
کنند اما با توجه به اظھارات و عملکردھای تاکنونی خود موسوی و 

ازگارا و جناحش، و یا حتی ادعاھای افراد دیگری نظير گنجی و س
که تا دیرزمانی خادم صادق و کارگزار دستگاه کشتار و شکنجه .... 

به حاکم بوده اند کوچکترین نشانه عملی ای از این تغيير مواضع 
شده  و بطور مثال این افراد تا کنون حتی حاضر نچشم نمی خورد

 که در مورد جنایات زمان خود و ابعاد و نقششان در آنھا یک اند
م و بویژه ھزاران تن از خانواده ھای اعدام شدگان و کلمه با مرد

. زندانيان سياسی در ميان گذاشته و حداقل معذرت خواھی کنند
امری که نشاندھنده عدم وجود کوچکترین عنصر صداقت در ادعاھا 

  . و تبليغات کنونی آنھاست
بطور کلی در جریان بحثھای سياسی مطرح شده در قسمت اصلی 

، این واقعيت مبارزاتی که جمھوری اسالمی با تمام جناح برنامه 
ھای تشکيل دھنده ارتجاعيش دشمن اصلی مردم ماست و 
سرنگونی آن شرط حداقل برای دستيابی به یک نظام عادالنه، 
دمکراتيک و مردمی و عاری از شکنجه و دیکتاتوری ست با استناد 

ياسی در ایران ه تجربه زندانيان سژبه تجارب عينی زندگی و بوی
  . مورد تاکيد قرار گرفت

  
  فعالين چريکھای فدائی خلق ايران در لندن

  ٢٠٠٩تبر ک ا۵   - ١٣٨٨ مھر ١٣
   


