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خطاب به  :برگذارکنندگان يادمان کشتار زندانيان سياسی دھه شصت در ايران – مونترال

دلمشغولی به سرنوشت انسان درگستره خاک و تعلق سياسی به رھاﯾی
زحمتکسان از کار مزدی ورسيدن به آزادی وخسته نشدن از پی گيری مطالبات
آن جاندادگان راه آزادی وسوسياليسم ،تنھا با تکيه به نيروھای مستقل ازدو
قدرت مسلط بر سرنوشت وھستی ما ﯾعنی جمھوری اسالمی در کليت آن
وامپرﯾاليست ھای رنگارنگ  ،می تواند ما را در پيشبرد امر رھاﯾی از گزند و
ابتذال نجات دھد.

" آن که حقيقت را نمی داند نادان است  ،آن که حقيقت را می داند
ولی انکار می کند تبھکار است ".
برتولت برشت
حيات ننگين رژﯾم جمھوری اسالمی با درﯾاﯾی ازخون بھترﯾن فرزندان اﯾن مرز و
بوم و با سرکوب بيرحمانه کارگران و زحمتکشان ،زنان و جوانان ،اقليت ھای
قومی ومذھبی ھمراه است  .رژﯾمی برآمده ازاعماق قرون برای حفظ نظام
سرماﯾه و نو کيسه ھای سرماﯾه داربر بستری از تروﯾج خرافات ودﯾن داری قدرت
مآب از ابتدا به قدرت رسيدنش تا ھم اکنون جزء با تکيه بر سر نيزه نتوانسته
است حکومت کند .نابودی سازمان ھای سياسی ،اﯾن وجدان ھای بيدار جامعه
استبدادی ،که برای دسترسی به مطالبات انقالب پا فشاری می کردند وخواب
آسوده را بر به قدرت رسيدگان حرام کرده بودند  ،در دستور کار رژﯾم بود .
خمينی جنگ را نعمتی دانست تا به بھانه آن برای تثبيت قدرت خود و رژﯾم نو
سرماﯾه داران  ،حمله به سازمان ھا راآغاز کند .از کشته ھا پشته ھا ساختند و
گروه  ،گروه مرگ عزﯾزان ما را از رادﯾو و تلوﯾزﯾون و مطبوعات وابسته اعالم می
کردند تا ترس را به فضای عمومی تبدﯾل کنند .
رژﯾم جمھوری اسالمی در آغاز جنگ برای سرکوب مطالبات انقالب و تثبيت قدرت
خود ،نيروی ھای سياسی را ھدف گرفت و آنگاه که در پاﯾانه جنگ جام زھر را

نوشيد ،باز به سراغ زندانيان سياسی که دوران محکوميت خود را می گذراندند
رفت  .چوبه ھای دار را بر پا کرد و جان عاشق ترﯾن انسان ھا را که جزء رھاﯾی
وطن از جھل وستم طبقاتی چيز دﯾگری نمی خواستند ،گرفت  .طناب ھای دار
سنگين در وزش باد تکان خوردند  .آن جان ھای شيفته به دار شدند تا رژﯾم
شکاف ھای پيش آمده در قدرت را بتواند وصله پينه کند و بربستر ترس ھمگانی
به حيات ننگين خود ادامه دھد.
رد پای نظام امپرﯾاليستی در پھنه تارﯾخ با غارت و چپاول سرزمين ھای دﯾگر
ھمراه بود وھست  .تحميل دو جنگ جھانی انسا ن سوز به بشرﯾت برای جا به
جا کردن بازارھای جھان و صدھا کودتا در گوشه وکنار دنيا وحماﯾت از حکومت
ھای استبدادی در مقابل نيروھای پيش رو ،کشتارھای بی وقفه برای غارت
ثروت ملل دﯾگر ،از حداقل ھای حضور امپرﯾاليست ھا در عرصه تارﯾخ بوده
وھست  .قطب نمای آنان برای حرکت در گستره خاک  ،سود است برای خود و
وﯾرانی وتباھی برای دﯾگران .
در آشفته بازاری که برجھان سياست حاکم است،حاال امپرﯾاليست ھا برای
تسلط خود بر منابع دﯾگران ،خود را داﯾه ھای مھربان تر از مادرنيز نشان می
دھند وگاھی اشک تمساح می رﯾزند تا موقيعت خود را در شراﯾط بحرانی حاکم
در منطقه خاورميانه وبقيه نقاط دنيا حفظ کنند .آنھا برای به اسارت کشيدن ما
تنھا به غل و زنجير نياز ندارند  ،به حاميان داخلی و ذھن ھای بسته وکوته نگر
نيزنيازمندند.
از آنجا که عضو دعوت کننده ازمن برای شرکت در برنامه ای که در رابطه با
کشتار زندانيان سياسی در دھه  ۶٠است،از ترکيب شرکت کنندگان در برنامه
مرا آگاه نکرده بود،وگرنه زحمت اﯾن نوشتار پيش نمی آمد ،از آنجا که دربساط
اﯾران ترﯾبونال سرنخ ھا به قدرت ھای وﯾرانگر آلوده است  ،واز آنجا که نمی
خواھم بخشی از دکور نماﯾشی باشم که به صداﯾی موقعيت ومشروعيت می
دھد که در خدمت منافع جنگ افروزان جھانی است  ،از آنجا که نمی خواھم در
کنار آقای پيام اخوان در برنامه ای شرکت داشته باشم  ،بدﯾنوسيله انصراف خود
را از شرکت در برنامه شما اعالم می کنم واز شما می خواھم نام مرا از تمام
آفيش ھای تبليغاتی خود بردارﯾد .

دلمشغولی به سرنوشت انسان درگستره خاک و تعلق سياسی به رھاﯾی
زحمتکسان از کار مزدی ورسيدن به آزادی وخسته نشدن از پی گيری مطالبات
آن جاندادگان راه آزادی وسوسياليسم ،تنھا با تکيه به نيروھای مستقل ازدو
قدرت مسلط بر سرنوشت وھستی ما ﯾعنی جمھوری اسالمی در کليت آن
وامپرﯾاليست ھای رنگارنگ  ،می تواند ما را در پيشبرد امر رھاﯾی از گزند و
ابتذال نجات دھد.
پناه بردن به امپرﯾاليست ھا برای داد خواھی  ،بی اعتبار کردن آرمان ھمه ی آن
جاندادگان است که تا آخرﯾن دقاﯾق عمرشان برای نابودی چنين سيستمی
جنگيدند و آرمانشان رھاﯾی انسان از ستم وغارتگری ھای امپرﯾاليست ھا
وجمھوری اسالمی بود .
از شکست نيروھای سياسی نمی توان محملی برای انکار مسئوليت خوﯾش
تراشيد وبه آغوش گرم امپرﯾاليست ھا پناه برد  .ما را از جنگ مدام با دروغ
گرﯾزی نيست  .آن ھا که در پشت نام عزﯾزان ما پناه گرفته اند تا در زمان
مناسب به ما ﯾورش ببرند ،آن ھا که در خيال خود وﯾرانی ما را رقم زده اند
ونقشه ھا دارند تا از رھاﯾی و دسترسی ما به نان وآزادی جلوگيری کنند  ،ما را
درو خواھند کرد تا به خرمن ثروت خود برسند  .پناه بردن به آنان حاصلی جزء
تباھی و وﯾرانی برای انسان نداشته وندارد.
به خيال دل خوش داشتن  ،سعادت زود گذر و فرجامی دردناک ھمراه دارد .
شما در خيال راھی جسته اﯾد و حوادث و واقعيت راھی دﯾگر نشان می دھند .
مدارک تا ھم اکنون در دست نشان می دھد که نه تنھا دم خروس ،که خود
خروس اززﯾر قبای اﯾن به ظاھر دل سوخته گان برای کشتاردھه  ، ۶٠بيرون زده
است .
سيالب رود خانه مدارک دﯾر ﯾا زود اﯾن بساط را با خود خواھد برد  .ھيچ چيز
وﯾرانگرتر از آن نيست که درﯾابيم فرﯾب ھمان کسانی را خورده اﯾم که باورشان
داشته اﯾم .به پيام اخوان وسالمت اندﯾشه اش در رابط با مسائل اﯾران ازجمله
کشتاردھه شصت باور ندارم  .در برنامه شما شرکت نمی کنم  .چون نام من در
آفيش ھای تبليغاتی شما آمده  ،حق خود می دانم نظر خود را در رابطه با اﯾن
برنامه عمومی کنم  .راه غلط ھيچ تعھدی ندارد که ما را به نتيجه ی درست

برساند  .برای رسيدن به ھدف درست باﯾد تمام قدم ھا را درست وسنجيده
برداشت .
کسی به آقای کوﯾنز گفت :قاضيان ما رشوه خوار ھستند .آقای کوﯾنز
پاسخ داد  :متاسفانه اصلن اﯾنطور نيستند  ،حتا با باالترﯾن مبالغ ھم
نمی توان آن ھا را تطميح کرد تا حق را بگوﯾند  .فيل  /برتولت برشت
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