بياد جانباختگان دھۀ خونين شصت
کشتارھای سيستماتيک سالھای خونين شصت لکه ننگی است بر پيشاني جمھوری جھل و سرمايه که با ھيچ رنگی استتار
نخواھد شد ،بی ترديد جانيان اين جنايت ھولناک در فردای انقالب کارگران و زحمتکشان بر ميز عدالت نشانده خواھند شد تا
پاسخگوی اعمال وحشيانه ارتکابی خويش باشند .اھريمن ھر چه شنيع تر عمل کند مجال فرار از عدالت را نخواھد داشت!
کشتار خونين تابستان شصت وھفت و دقيق تر از آن ،قتل و کشتار ھزاران آزاديخواه و کمونيست توسط جمھوری اسالمی از
بدو پای گيری قدرت اش در فردای پيروزی قيام بھمن پنجاه وھفت ،نشان از چھرۀ واقعی نظام سرمايه داری و حکومت آغشته
به مذھب اين ھيوالی تاريخ جوامع بشری است .که با ھيچ صفتی عمق پليدی اين جنايت پيشگان را نمی توان توضيح و شرح
داد .رژيمی که بمانند قارچ ھرز از بوستان الله ھای سرخ قيام پيروزمند ضد ديکتاتوری و ضد سلطنت سر برآورد و با تغذيه
امپرياليسم جھانی تاج و تخت را از سلف خود حکومت سياه پھلوی تحويل گرفت تا ثمره ی مبارزات و جانفشانی ھای صد ساله
ی توده ھای رنج و کار را که با خون ھزاران کمونيست و آزاديخواه از قيام مشروطيت تا به امروز ببار نشسته بود را اختاپوس
وار به دريايی از خون مبدل سازد.
قيام خونين  ٥٧قبل از اينکه تغييرات ريشه ای و ساختاری را تجربه کند و مسير انقالب اجتمائی را با تغيير در مناسبات توليدی
و روابط حاکم بر آن طی کرده باشد ،بدليل نبود حزب انقالبی منسجم ،پيشرو و تاثير گذار و نيز طبقه کارگر متحد و متشکل که
در شرايط خفقان دوران سياه پھلوی اکثر رھبران جنبش گرفتار زندان شکنجه و نھايتا سرکوب و اعدام شده بودند در نتيجه ی
وجود چنين فضای رعب و وحشت ،ناآگاھی و توھم توده ھا تشديد و فضا برای رشد نيروھای ارتجاعی که نه خطری برای
نظام سرمايه و نه برای مھره سرسپرده آن يعنی حکومت شاه بود ،موجب شد قيام  ٥٧عمال به کنترول ضد انقالب درآيد .تا بدين
گونه ديگر بازوی سرمايه در قالب انقالب اسالمی روند موجود را تداوم بخشد .جمھوری اسالمی در مقام سرسپرده امپرياليسم
موظف بود فرامين سرمايه و در راس آن امپرياليسم را دقيق تر از گذشته و آنچه که روند سرمايه و منطق آن حکم می کرد
تحت نام انقالب اسالمی و به نيابت از خدای جھل و تاريکی به اجرا گذارد .لذا برای دست يابی به اين ھدف ضد انسانی موظف
بود بنيادھای سرکوب و کشتار بجا مانده از نظام قبلی را تکامل ببخشد تا بتواند سيطره و ھژمونی خود را بدون وجود ھر گونه
مانعی در جامعه تسريع بخشد .و با طرح شعارھای پوپوليستی و عوامفريبانه در ميان توده ھای ناآگاه و متوھم که قادر به درک
ماھيت طبقاتی و خصلتھای ارتجاعي رژيم نبودند و ھمکاري جريانات باصطالح چپ و دست راستی و ديگر جريانات انحرافی
تحت عنواين مختلف در صف انقالب که دنيای ديگر را نه از رھبران و انديشمندان کارگران و زحمتکشان ھمچون مارکس و
انگلس و لنين و تجارب انقالبات و تحوالت تاريخی مبارزاتی طبقه کارگر ،بلکه در قامت خمينی و رژيم جمھوری اسالمی که
از دمل چرکين امپرياليسم سر برآورده بود ،دريافته و اينک بعنوان پادوی سرمايه بخدمت آن درآمده بودند .و البته با تاسف بايد
گفت بخشی از ھمين نيروھا با توجه به اتخاذ مواضع ضد رژيمی که بعدأ بدان رسيدند و موجبات خشم رژيم را فراھم ساخت،
در کشتارھای دھه شصت از تيغ جمھوری جھل نتوانستند جان بدر ببرند .رژيم با شروع اين کشتارھا از ھمان ابتدا عالوه بر
اينکه گامی در جھت تحکيم پايه ھای خود برداشته بود از سوی ديگر پيامی داده بود به امپرياليسم جھانی ،که ثابت کند در
اجرای فرامين سرمايه و اربابان خود ھيج کوتاھی و تعللی نمی کند حتی با قتل عام تمامي مخالفين خود .سکوت مجامع
باصطالح حقوق بشری و سازمان دول نسبت به فجايع ارتکابی رژيم در دھه خونين شصت گواھی است بر رضايت
امپرياليستھا از اين عمل وحشيانه رژيم .واقعيت اينست رژيم بر خالف طيف عظيمی از انقالبيون فاقد درک و شناخت از مقوله
انقالب و اھداف آن که ھر گونه جابجايی در قدرت حاکمه و سرنگونی را مترادف با انقالب تعبير و تفسير ميکردند ،مفھوم
آشتی ناپذير تضاد کار و سرمايه را بدرستی درک کرده بود و خوب ميدانست کوچکترين عقب نشينی و سازش با نيروی انقالب
به مثابه قدرت گيری طبقه کارگر و برچيده شدن بساط جھل و خرافات بعنوان يکی از مکانيسم ھای عمل کننده در نظام سلطه و
سرمايه و محو طبقه ای خواھد بود که از ارتزاق خون ميليونھا بل بيش از  ٩٥درصد توده ھای تحت ستم و استثمار به حيات
ننگين خود دوام بخشيده است.
حال آنچه که ما را بيش از پيش در قبال جنايات ارتکابی رژيم در دھه خونين شصت و بطور عموم در  ٣٤سال جنايت آفريني
اين حکومت ننگين ،وظيفه مند و متعھد می سازد اوال کالبدشکافی ،بررسی و تحليل دقيق علل کشتارھای صورت پذيرفته از
جانب اين قصابان تاريخ بشری است و اين امر مستلزم توجه عميق به ريشه ھای تاريخي اين جنايات و درک درست از ماھيت
طبقاتی و سياسی آن دارد و از سوی ديگر برخورد به موضوع حقوقی و دادخواھی آن است و طبيعتأ اين مسئله خود اوال
نيازمند شرايط الزم برای به محاکمه کشاندن آمرين و عاملين اين جنايت دارد و مسلم است چنين شرايطی تنھا در انقالب فردای
کارگران و زحمتکشان با سرنگوني اين رژيم خونخوار و تشکيل دادگاھھای مردمی صالحيتدار برای رسيدگی به جرائم اين
جنايت بيشگان خواھد بود .روشن است چنين دادگاھھايی متشکل از حقوقدانان ،کارشناسان و وکالی متعلق به اين امر که در
جنبش انقالبی کم نيست چنين انسانھای شريفی که دل در گروه رھائی طبقه کارگر و بر عليه ھر گونه انديشه ظالمانه و ذھنيت
ستمگرانه ھستند ،تشکيل خواھد شد .با اين عمل انقالب کارگران و زحمتکشان به افکار جھانی ،وجدانھای بيدار و فرودستان و
توده ھای تحت ستم استثمار نشان خواھد داد اوال ھيچ جنايتکاری بدون پس دادن توان جنايتھای ارتکابی خويش نمی تواند از

چنگال عدالت بگريزد .ثانيأ بنا به تجربه تاريخی ،انقالب فردا ملزم است ضمن اينکه خود را متعھد به حفظ کرامت و حقوق
انسانی مجرمين در حين اجرای عدالت بداند ،در عين حال از ھرگونه عمل خود سرانه توسط ھر فرد و گروھی تحت ھر
عنوانی که به اھداف انقالب ،آگاھانه يا ناآگاھانه آسيب برساند و ماھيت آن را در ذھن و افکار توده ھای کار و زحمت با ترديد
مواجه سازد الزم است قويأ برخورد نمايد تا ھر گونه امکان ضربه پذيری انقالب را از دشمنان به کمين نشسته سلب نمايد .اما
در شرايط کنونی تا حصول موقعيت تشکيل دادگاه واقعی ،مبرمترين مسئله در موضوع دادخواھی تبديل کردن آن به يک جنبش
اجتماعی است بدينوسيله ضمن روشن کردن افکار آن بخش از جامعه که اطالعات دقيقی از اين جنايات ندارند و امروز دنباله
رو باصطالح اصالح طلبان و سبز شده اند بدون اينکه متوجه باشند جنايات دھه شصت در دوره مسئوليت ھمين جنايتکاران
اتفاق افتاده است و اين رژيم گذشته از جناحھای مختلفی که دارد در يک موضوع متفق و ھم نظر ھستند آن ھم حفظ ھمين نظام
و برای آن از ھيچ جنايتی فرو گذار نخواھند بود .متوجه باشيم جنايتکاران ھمان دوران امروز در داخل و خارج با امکاناتی که
رژيم و امپرياليسم جھانی در اختيارشان قرار داده است ،وقتی مسئله کشتار دھه شصت مطرح است ضمن اينکه در بسياری
موارد اين جنايات را حق رژيم در برخورد با مخالفانش ميدانند از سوئی ھمواره تالش کرده اند از پاسخگوئی به آن فرار کنند و
عده ای جنايتکار را ھم مامور کرده اند شعار می بخشيم ولی فراموش نمی کنيم را در ذھن افکار جامعه تزريق نمايند .لذا طرح
مسئله دادخواھی در سطح جامعه جھانی و در داخل در قالب نه می بخشيم و نه فراموش می کنيم يک ضرورت تاريخی است.
ياد ياران ياد باد!
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