
  !بايد گردد زنداني سياسي آزاد
  

در هفته های اخير خيزش عظيم و دالورانه توده های بجان آمده بر عليه نظام استثمارگرانه حاکم 
قدرت تاریخی بيکران توده های تحت ستم بر عليه دشمنانشان را به نمایش جلوه ای از نه تنها 

مپریاليسم جمهوری اسالمی در جریان گذارد، بلکه ماهيت سرکوبگر و جنایتکار رژیم وابسته به ا
سابقه در مقابل افکار عمومی با وضوحی بی  وحشيانه این جنبش آزادیخواهانه را قلع و قمع
 در مصاف دليرانه ای که در طول هفته ها بين امواج خروشان اقيانوس به حرکت آمده از .هویدا کرد

صد ها تن از  ،ی حاکم به وقوع پيوسترژیم ضد خلققدرت توده ها با مزدوران تا بن دندان مسلح 
و هزاران تن زخمی و یا دستگير و در سياهچالهای  جوانان و مردم به پاخاسته جان باختند

شماری از این دستگير شدگان به وحشيانه ترین .  درآمدنددشمندژخيمان حکومت به اسارت 
ان باختند و دژخيمان جمهوری اسالمی جشکلی در هفته های گذشته در زیر شکنجه های 

اجساد آنها با رفتاری که تنها از قاتلين حرفه ای و ضد خلقی بر می آید به خانواده های 
 برخالف انتظار مقامات جمهوری اسالمی منجر به مرعوب و تسليم گشتن البته چنين رفتار ضد خلقی ای. داغدارشان تحویل شد

عکس آتش نفرت عمومی را هر چه بيشتر برعليه رژیم جمهوری اسالمی مردم به پاخاسته در مقابل اراده جالدان حاکم نگشت و بر
  . گداخت

 

  
 و نه تنها آنها بلکه ی تمامی دستگير شدگان وقایع اخير بطور طبيعی خواست آزادی اخيررویدادهاواضح است که 

ویژه ه ها و برا با برجستگی به یک خواست عمومی و قاطع  توده آزادی بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی 
زندانی سياسی آزاد باید "بی دليل نيست که اکنون شعار  . خانواده های مقاوم و نگران اسرای ما تبدیل کرده است

با قدرت و طنين فریاد زده می شود و توده های تحت ستم ما با تمام وجود کوچک یا بزرگ در هر تجمع مردمی " گردد
در شرایط   و گستردگی آن درک همين واقعيت. را فریاد می زنندن دشمچنگال اسرایشان از مامی تخواست آزادی

 ،که هر یک در دوره های مختلف) وسوی و کروبیامثال م(طبقه حاکمه  از یجناحه که حتی دباعث شملتهب کنونی در جامعه ما 
فاده از نيروی توده ها در جریان برای فریبکاری و استمظهر خونين ترین جنایات جمهوری اسالمی بر عليه زندانيان سياسی بوده اند 

زادی دستگير آ"مجبور به تکرار این شعار توده ای یعنی خواست  در درون حکومت  مقابلتضادهای قدرت طلبانه خویش با جناح 
ی وابسته به اصالح طلبان نيز توسط نيروهای رژیم " شخصيتها"به خصوص که در جريان حوادث اخير شماری از  . شوند"شدگان
  .ر و به زندان افتاده انددستگي

  
چالهای رسمی و غير رسمی شان را از  گزارشات منتشره حاکی از آنند که مزدوران جمهوری اسالمی در شرایطی که سياه

نظير نمونه (  که گاها به مرگ دلخراش آنان نيز منجر شدههزاران تن از جوانان و توده های مبارز پرکرده اند، با شکنجه زندانيان
حتی جرات اعالم آمار واقعی دستگير شدگان را ندارند، در مقابله با حرکات اعتراضی و تجمعات ) ترانه موسویيانه کشتن وحش

روزمره خانواده های دلير زندانيان به سرکوب و ضرب و شتم آنها پرداخته و حتی از انتشار محل نگهداری فرزندان مردم خودداری می 
   .کنند

  
و به  مبارزه جاری در داخل ایران  مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی به یکی از اولویتهای برجستهبر بستر چنين شرایطی ست که

مختلفی برای جلب افکار عمومی برای آزادی دستگير شدگان و  تجمعات اعتراضی خارج کشور تبدیل شده و مبارزاتتبع از آن 
  .  براه افتاده استدر کشورهای مختلفرساندن صدای خانواده های زندانيان سياسی 

  
این مساله هستيم که هر کدام ختلف حول مسياسی  موضع گيری نيروهای شاهد مان شعار فوق  برجسته شداز سوی دیگر با

 هنگامو نهایتا از منافع  و اهداف طبقاتی مختلفی حکایت می کند که نيروهای حامل آن بوده  آنهای مختلف منعکس کننده درک ها
  . در نظر دارند، به مثابه یک خواست دمکراتيک این شعارسر دادن 

  
گرچه در ظاهر امر شعار آزادی زندانيان سياسی به مثابه یک شعار عمومی و نخستين نکته در بررسی این مساله این است که 

 ویژه در شرایط اخيره خواست دمکراتيک و عادالنه جنبش انقالبی توده های تحت ستم ماست که همانگونه که گفته شد ب
 نيرو نمی  اما صرف تکرار این شعار دمکراتيک توسط هر نيرویی چهره و ماهيت دمکراتيکی به آن،برجستگی خاصی پيدا کرده است

ضد خلقی که رسما و عمال " اپوزیسيون" کما این که امروز بخشی از نيروی .دهنده ماهيت مردمی آن نيرو نيست دهد و نشان
بدیهی .  شعار آزادی زندانيان سياسی را سر می دهدز هيات حاکمه یعنی جناح موسوی و شرکا می باشد،طرفدار بخشی ا

ست که در پالتفرمهای فعاليتهای چنين نيروهایی، آگاهانه حتی کلمه ای از ضرورت سرنگونی رژیم سرکوبگر 
کارگران و زحمتکشان، توده های  سال است ایران را به زندانی بزرگ و شکنجه گاهی برای ٣٠جمهوری اسالمی که 

رجوع . ( ستمدیده، زنان، جوانان، دانشجویان و در یک کالم خلقهای تحت ستم ایران بدل کرده به چشم نمی خورد
و باز بدیهی ) کنيد به پالتفرمهای حرکتی این طيف و بویژه سازماندهندگان اعتصاب غذای اکبر گنجی در نيویورک

از طريق قدرت گيری جناح ديگری از  که خواهان حفظ رژیم جمهوری اسالمی است که این موضع یعنی موضعی
قدرتهای امپریاليستی و محافل و سازمانهای مستقيم و غير مستقيم وابسته  برخی ازهستند، بویژه از سوی رژيم 

   .به این قدرتها نيز بشدت تایيد می شود
  

ه حقيقی راه ستمدیدگان در هنگام سازمان دادن حرکات اعتراضی در خارج درک این واقعيت بویژه برای نيروهای مبارز صادق و پویند
 در شرایطی که امپریاليستها و مرتجعين در جریان جنبش جاری با هزار و یک ترفند اجازه دادنباید . کشور بسيار مهم و حياتی ست



بش توده های به پاخاسته بر عليه نظام حاکم و و با استفاده از بلندگوها و امکانات وسيع تبليغاتی خود در صدد انحراف مسير جن
انداختن آن به زیر پرچم جنایتکارانی از خود طبقه حاکم هستند، شعارها و خواستهای حق طلبانه مردم به پاخاسته و از جمله 

ه گردد که  و با پالتفرمهای راستی آراستخواست آزادی زندانيان سياسی و تمامی دستگير شدگان خيزشهای اخير مصادره گشته
برای احتراز از این امر .  می گرددحتی خارج از خواست افراد مبارز به وسيله ای برای بهره برداری نيروهای مرتجع و ضد انقالبی بدل

شدیدًا ضروری است که پالتفرم های نيروهای مبارز و انقالبی بطور کامًال شفاف نشان دهد که آنها برخالف کسانی که می 
محصور کند خواهان نابودی تماميت رژیم جمهوری اسالمی طبقه حاکمه نی را در چهار چوب تضادهای درونی خواهند جنبش کنو

  .می باشند
   

بنابراین، نيروهای انقالبی و مبارز، هنگام مطرح کردن شعار آزادی زندانيان سياسی و تمامی دستگير شدگان وقایع اخير با تمام قوا 
 حاکم بر کشور سرمايه داری، شکنجه و اعدام ذاتی حيات نظام وجود زندانی سياسی  دهند که این حقيقت را به مردم توضيحبايد

می باشد، و رهایی قطعی توده های تحت ستم  ما از هر گونه قيد و بندی، تنها با در هم جمهوری اسالمی پاسدارش ما و رژیم 
با توجه به این واقعيات است که مبارزه برای . ذیر استپ شکستن کليت نظام استثمارگرانه حاکم و رژیم جمهوری اسالمی امکان

آزادی تمامی زندانيان سياسی باید با تشدید مبارزه برعليه نظامی که زندان و اعدام ذاتی آن است، همراه و به این اعتبار با مبارزه 
  . برای سرنگونی جمهوری اسالمی گره بخورد

  
 کشور باید با تمام قوا مبارزه برای آزادی بدون قيد و شرط تمامی اسرای دربند را در حمایت از جنبش حق طلبانه توده ها در داخل

باید با تمام قوا از خواست خانواده های رنجدیده مبنی بر انتشار اسامی ناپدید شدگان و زندانيان و محل نگهداری آنها . ادامه داد
می را هرچه وسيعتر در افکار عمومی خارج از کشور افشا نمود و و باید چهره پليد و جنایتکار رژیم جمهوری اسال. پشتيبانی کرد

این اقدامات مبارزاتی را بدون دچار . فریاد حق طلبانه خانواده های زندانيان سياسی را در سطحی هر چه وسيعتر منعکس کرد
به  "نابود بايد گرددجمهوری اسالمی با هر جناح و دسته "شدن به تردید و مماشات طلبی باید زیر شعار روشن و شفاف 

این موضع . استفاده نيروهای راست و ارتجاعی از مبارزه نيروهای انقالبی در این زمينه جلوگيری نمود پيش برد تا از هر گونه سوء
 و تمامی زندانيان سياسی واقعی اکثریت قاطع توده های تحت ستم ما و خواست قلبی خانواده های جانباختگان وقایع اخير،

  . ند ماستاسرای درب
  

  !جمهوري اسالمي با هر جناح و دسته نابود بايد گردد
  !زنداني سياسي آزادي بايد گردد

  !زنده باد كمونيسم! زنده باد انقالب
  با ايمان به پيروزي راهمان
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  ٢٠٠٩ ژوئيه ٢۴  - ١٣٨٨مرداد دوم 


