ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ  ٢۵ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٧

ﺻﻔﺣﮫ ١

ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ای

ﮐﻪ در آن هﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ
داﺷﺘﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ

زﻧﺪاﻧﯽ و اﻋﺪام ﻧﮕﺮدد!

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از:
اﻃﻼﻋﯿﻪ هﺎ – ﭘﯿﺎم هﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎ در ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دهﻪ  ۶٠و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﯿﻦ ۶٧

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻫﻪ  ۶۰و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﻴﻦ ۶۷

ﺻﻔﺣﮫ ٢

در ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺟﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﮐﺷﺗﺎر زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑر آن ﺷدﯾم ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎ،
ﭘﯾﺎم ھﺎ و اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس و ﻓﻌﺎﻟﯾن اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن را در ﻣورد ﻋﻠل ﮐﺷﺗﺎر
اﻧﻘﻼﺑﯾون و ﻣﺑﺎرزﯾن دھﮫ  ۶٠و ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ۶٧را در اﺧﺗﯾﺎر ﺧواﻧﻧده ﮔﺎن ﻗرار دھﯾم.
در دوره ای ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﯾروھﺎی ﺳﺎزﺷﮑﺎر و ﻓرﺻت طﻠب ھﻣراه ﺑﺎ دارو دﺳﺗﮫ ھﺎی
رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ارﺗﺟﺎﻋﯽ در ﺑراﺑر ﮐﺷﺗﺎر زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﻌﺎر "آﺷﺗﯽ ﻣﻠﯽ" ﺳر داده ﺑودﻧد،
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس در دھﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد اﯾن ﮐﺷﺗﺎر ﺑﮫ درﺳﺗﯽ طرح ﺧواﺳت ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ
ﻋﺎﻣﻠﯾن و آﻣرﯾن اﯾن ﺟﻧﺎﯾت را در ﺷﻌﺎر "ھر ﮔز ﻓراﻣوش ﻧﺧواھﯾم ﮐرد و ﻧﺧواھﯾم ﺑﺧﺷﯾد" را
ﭘﯾش ﮔذاﺷت .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﺷﻌﺎر ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺧواﺳﺗﯽ درﺳت و اﺻوﻟﯽ طرح ﺷده ﺑود ،ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ
وﺳﯾﻌﯽ ﺗرﯾن ﺷﮑل در ﺑﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن و ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ ﻓراﮔﯾر ﺷود و
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن ﺧواﺳت ھﺎ در آﯾد.
رژﯾم ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻼش ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳت زدن ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ﯾﮏ ﻧﺳل اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ اﯾن ﻧﺳل آرﻣﺎن ﺧواه و ﺗﺟﺎرب ﮔراﻧﺑﮭﺎﯾش را از ﻧﺳل ﺟوان ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﻋﻣﯾق
ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺧﺎﻧواده ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﺑﮫ ھﻣراه ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﯽ و ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ
ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون در ﺧﺎوران و  ...ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﺎد اﯾن ﻋزﯾزان را ﮔراﻣﯽ داﺷﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺑرای ﻧﺳل ﺟوان ،ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ ﻧﺳل ﮔذﺷﺗﮫ و اﯾده ھﺎ و آرﻣﺎن ھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﺎز ﮔو
ﮐﻧﻧد.
اﻣﯾد دارﯾم ﮐﮫ اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرای آﮔﺎه ﮐردن ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺳل ﺟوان از
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ ﺟرﺋت ﮐرد ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در آن زﻧدان و زﻧداﻧﯽ ﻣﻌﻧﺎ
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺧﻼف ﺟرﯾﺎن ﺷﻧﺎ ﮐﻧد.
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﺨﺎﻟﻒ زﻧﺪاﻧﯽ و اﻋﺪام ﻧﮕﺮدد! ﺻﻔﺣﮫ ٣
ﻋﻘﺎﻳﺪ۶۷
داﺷﺘﻦﺧﻮﻧﻴﻦ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
دﻫﻪ  ۶۰و
داﺷﺖ
× ﭘﻴﺶﮔﺮاﻣﯽ
ﺳﻴﺎﺳﯽﮐﺲ
ﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻫﻴﭻ
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن زدر آن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ
ﺑﺴﻮی

۴

× درﻫﺎی زﻧﺪان ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎد!

۶

× ﺷﺐ ﻫﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن

۱۰

× از ﭼﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ؟

۱۳

× ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ! ﻋﻔﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!

۲۱

× زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ زن ،ارزشﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ!

۲۳

× ﻫﺪف رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭼﻪ ﺑﻮد و در ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؟

۳۳

× ﭼﻮﺑﻪ ﻫﺎی دار ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﻫﻢ ﺷﮑﻨﻴﻢ!

۳۹

× ﮔﻨﺠﯽ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﻩ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن !۱۳۶۷

۴۱

× ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ

۴۸

× ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران ﭼﻮن ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ!

۵۶

× ﭘﻴﺎم ﺑﻪ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در اﻳﺮان

۵۷

× ﻳﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  ۶۷ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد! زﺧﻤﯽ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺎزﻩ!

۵۹

× ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ۶۷داغ ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

۶۲

× اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ۱۵ﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد

۶۷

× ﭘﻴﺎم ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس

۷۱

× ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ

۷۳

× ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ ای ازﺟﻼدان ﺧﻠﻖ ،ﺳﺎزش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﻢ!

۷۶

× ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺗﺮﻳﺒﻮﻧﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

۸۰

× ﻳﺎد ﺟﺎﻧﺒﺨﺘﮕﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  ۱۳۶۷ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد!

۸۳

× ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺒﺎرزﻩ در دﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ

۸۸

ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻫﻪ  ۶۰و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﻴﻦ ۶۷

ﺻﻔﺣﮫ ۴

ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن هﯿﭻ ﮐﺲ
ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ زﻧﺪاﻧﯽ و اﻋﺪام ﻧﮕﺮدد!
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  24اﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ٢٠١١ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ۶٣۴ﻧﻔﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻛﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻋﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎم اول در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن را در زﻣﯿﻨﮫ ﺣﮑﻢ
اﻋﺪام ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ! از اواﺋﻞ ﺳﺎل  ٢٠١٢ﺗﺎ ﮐﻨﻮن طﺒﻖ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ دھﮭﺎ ﻧﻔﺮ در ﮔﻮﺷﮫ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﻮر اﻋﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ.
راﺑﻄﮫ ی رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل از ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ در ﺳﺮﮐﻮب ،زﻧﺪان،
ﺷﮑﻨﺠﮫ ،ﺗﺠﺎوز و اﻋﺪام ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ .در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻣﻠﯿﺖ ھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ھﻤﮫ ﻣﺮدم ﻣﺠﺮم اﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺎﺳﺪ و
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از ﺑﺪو ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﻼم ﮐﺮد زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺎب اﯾﻦ ﺳﻤﺒﻞ ﺑﺮدﮔﯽ
را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﻨﺶ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ و ﭘﺪر ﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ زﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﮐﺮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﯿﮫ ﺗﺸﮑﻼت را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻤﻠﮫ وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ اش ﺑﮫ ﮐﺮدﺳﺘﺎن
را آﻏﺎز ﮐﺮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اراذل و اوﺑﺎﺷﺶ را رواﻧﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰ ﮐﺘﺎب ھﺎی ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺮد،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺒﺎرز ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ را دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد ،ﺑﮫ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ
ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ھﻮﯾﺘﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺮای اداﻣﮫ ﺣﯿﺎت ﻧﻨﮕﯿﻨﺶ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮭﺎر ﺳﺎل از ھﻮﻟﻨﺎک ﺗﺮﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺬرد .در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻣﺎه،
ھﺰاران ﻧﻔﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺸﺖ درھﺎی زﻧﺪان و در ﺧﻔﺎ ،ﺑﮫ دار آوﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪﻧﺪ .اﺑﻌﺎد ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮدن آﺛﺎر ﺟﺮم ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ در
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ﮔﻮرھﺎی دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﻣﺪت ھﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ را از اﻋﺪام ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
و ﻣﺤﻞ دﻓﻦ را ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺧﺒﺮ ﺑﮫ ﺑﯿﺮون درز ﮐﺮد و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻼ ﺷﺪ .در ھﻤﺎن
زﻣﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت رﺿﺎﯾﺘﻤﺪاﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﺷﺎن ﻧﯿﺰ دم ﺑﺮ
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮔﺮان ﺑﮫ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﮭﯽ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ درس ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻞ
زﻧﺎن ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻼق و ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﺗﺠﺎوز ﺟﯿﺮه زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﻦ ﺑﮫ ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺳﺮدﻣﺪاران رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ آﺛﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺗﻼش ﮐﺮده
اﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎری را ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ھﺰاران
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺎن را از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ و آرﻣﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﺎری از
ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر داﺷﺘﻨﺪ و ﺟﺎن ﻋﺰﯾﺰﺷﺎن را ﺑﺨﺎطﺮ آن از دﺳﺖ دادﻧﺪ را از ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎل ﻋﺪه ای از ﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ رژﯾﻢ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼب و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ھﺮ ﭼﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن دادن ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺠﺎزات ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ زﻧﺎن
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﮫ ھﯿﺒﺖ "اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن" در آﻣﺪﻧﺪ .طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﻮد و آﻣﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﺗﻼش اﯾﻨﺎن اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم را
ﺑﮫ ﺟﮭﺘﯽ ﺳﻮق دھﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﮐﻤﯽ "ﺗﻐﯿﯿﺮ" ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
طﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻗﺎدر ﺷﺪﯾﻢ ﺷﻌﺎر "ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ،ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ" را ھﻢ ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ
ﻋﺮﯾﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ھﻮﻟﻨﺎک رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻣﻮش و
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد را ،ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺧﺎطﺮه ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دھﮫ  ۶٠و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ای ﻛﮫ ھﺪف ﻧﮭﺎﯾﯿﺶ اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ
در آن ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺨﺎطﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ زﻧﺪاﻧﯽ و اﻋﺪام ﻧﮕﺮدد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ اش در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺸﺮوی
و رھﺎ ﺷﺪن ﮐﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس )اﯾﺮان-اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(  -ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٢
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ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﯿﻢ!
درهﺎی زﻧﺪان ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎد!
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﺪو ﺑﻘﺪرت رﺳﯿﺪن ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اش دﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﻣﺮدﻣﯽ زد ﮐﮫ ﺟﺮات ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ
ﭘﮭﻠﻮی را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزﻧﺪ .ﭼﺮﺧﮫ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزﻧﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺮﺗﺠﻊ اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
دھﮫ  ۶٠و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﯿﻦ  ۶٧زدﻧﺪ .
رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و اﺳﺘﯿﺼﺎل و ﺑﻌﺪ از
ﺷﮑﺴﺖ در ﺟﻨﮓ ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﻤﺪت دو ﻣﺎه ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ
را در دادﮔﺎھﮭﺎی ﯾﮏ دﻗﯿﻘﮫ ای "ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻣﺮگ "ﺑﺠﺮم ﮔﻔﺘﻦ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭼﻮﺑﮫ
ھﺎی دار ﺳﭙﺮد .اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ھﻮﻟﻨﺎک ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺨﺺ
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺑﺎ ھﻤﺪﺳﺘﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺎﺣﮭﺎی رژﯾﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را زﻧﺎن ﺟﺴﻮر و ﺑﯽ ﺑﺎﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﮫ در دوران اﻧﻘﻼب
ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺻﻒ اول ﻣﺒﺎرزه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اداﻣﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد
در زﻧﺪان و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری و ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮدن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﮫ
ھﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ،ﺗﺠﺎوز و اﻋﺪام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ زن ﺳﺘﯿﺰ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮود آورﻧﺪ .ﺳﻨﺖ ﺷﮑﻨﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺖ اﯾﻦ زﻧﺎن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اھﺪاف ﺧﻮد،
ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬار ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی ﻣﮭﻢ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ.
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در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ و ﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺷﺎن و
ﺣﻔﻆ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪﺷﺎن ﻣﮭﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت زدﻧﺪ.
اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ھﻮﻟﻨﺎک ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از ﻣﺒﺎرزات ﮔﺴﺘﺮده در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ داﺳﺘﺎن
ﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﯽ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم را راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻋﺪام ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و
آزاﯾﺨﻮاھﺎن را ﺑﮫ ﮔﺮدن ﺟﻨﺎح دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺷﻌﺎر" ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ
وﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﻢ" در ﺻﺪد ﺣﻔﻆ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﮐﻮب ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﺗﺠﺎوز ،ﺷﮑﻨﺠﮫ و اﻋﺪام ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﺋﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﻣﺮدم از داﺷﺘﻦ ﺣﺎﻓﻈﮫ ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزاﺗﺸﺎن
ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻋﺎری از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر .
ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘﺤﺪﺗﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی
را ﺳﺎزﻣﺎن دھﯿﻢ .ﯾﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ دارﯾﻢ و ﭘﯿﺎم ﺳﺎزش ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺷﺎن را ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ
ﺑﺎﻧﮕﯽ رﺳﺎﺗﺮ و ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺘﻮارﺗﺮ در ﺟﮭﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ و ﺷﮑﺴﺘﻦ درھﺎی زﻧﺪان ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس )اﯾﺮان  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١١
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ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﯿﻢ!
ﻣﺮدﮔﺎن آن ﺳﺎل ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪه ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺧﻮد ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن آﻏﺎزی ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮد.
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﺮ ﺑﺮاه ﮐﺮدن زﻧﺎن ﺳﺮﮐﺶ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن و ﻣﺮدم ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺘﮫ ﺳﺒﻌﺎﻧﮫ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﺮده آﻧﮭﺎ ﻓﺮود آورد .در طﻮل دھﮫ  ۶٠و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﯿﻦ  ۶٧ھﺰاران ھﺰار زﻧﺪاﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ رواﻧﮫ ﺟﻮﺧﮫ ھﺎی ﻣﺮگ ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺸﺘﺎر و ﺳﺮﮐﻮب را در ﺻﺤﻦ
زﻧﺪاﻧﮭﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﮑﺮ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪه ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ دار آوﯾﺨﺘﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر
ھﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را در ھﻢ ﺷﮑﻨﺪ .اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﭘﮋواک ﺻﺪای ﻣﺒﺎرزه و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ارﺗﺠﺎع اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻦ دھﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪای آرﻣﺎن رھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دھﮫ  ۶٠و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﺑﺎ ﺳﮑﻮت رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪاﻧﮫ ﻗﺪرﺗﮭﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ
"ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن ﭘﺎﺳﺪاری از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ" ھﻤﺮاه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﻣﮭﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ھﻢ ﺳﻮﺋﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎت
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮدﻣﺪاران ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ در دھﮫ  ۶٠در ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻟﺒﺎس اﺻﻼح طﻠﺒﯽ ﺳﺒﺰ ﺑﮫ ﺗﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﻼش دارﻧﺪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺸﺘﺎر دھﮫ ﺷﺼﺖ را ﺑﮫ ﺟﻨﺎح دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ اﻓﺮادی از اﯾﻦ
رژﯾﻢ ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﺟﮭﺘﯽ ﺳﻮق
دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
در ﮐﺸﺘﺎر دھﮫ  ۶٠و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﯽ
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دادﮔﺮی ھﺎ و ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻔﺮت و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ
ﺟﮭﺎن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ رژﯾﻢ زن ﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺎﻟﻮده رﻧﺠﮭﺎی
ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ.
زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎدی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ از ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﮫ ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در وﺟﻮد آﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ طﻐﯿﺎن ﮔﺮان ﺿﺪ ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﭘﺪرﺳﺎﻻری را ﻣﯽ
دﯾﺪ .ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اذﯾﺖ و آزار ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ زن ﺑﻮدن ﺑﺮ آﻧﺎن روا
ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﮐﻮب ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺎن و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮدﮔﯽ آﻧﺎن ﺗﺤﺖ رژﯾﻢ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺴﺎل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﯾﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دھﮫ  ۶٠و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧را ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻮج ﻧﻮﯾﻨﯽ
از وﺣﺸﯿﮕﺮی اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر روﺑﺮوﺋﯿﻢ .ﻣﻮج ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﮐﺸﺘﺎر ،زﻧﺪان ،ﺷﮑﻨﺠﮫ ،ﺗﺠﺎوز و ﺳﺮ
ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮدن ﺻﺪ ھﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ .اﯾﺠﺎد ﺗﺮور و وﺣﺸﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪاره ﺑﻨﺪان ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﮫ اﺳﺘﯿﺼﺎل رژﯾﻢ ﻣﺤﺘﻀﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﮫ زﻣﺎن را ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﮫ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آوای ﺳﮭﻤﻨﺎک ﺑﭙﺎﺧﯿﺰی ﺗﻮده ھﺎ در دﻟﺸﺎن ھﺮاس اﻓﮑﻨﺪه و
ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﮫ ای را ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺮش ﺗﻨﺪرآﺳﺎی ﻣﺮدم ،
ﺧﻮد و ﻧﻈﺎم و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ورﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ھﯿﮭﺎت! ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﺰم و اراده ﺷﺎن در ﻣﺒﺎرزات اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻋﺐ و
وﺣﺸﺖ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﻣﺮﻋﻮب ﻧﺸﺪه و ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧﻮﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ داد.
ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی
را ﺳﺎزﻣﺎن دھﯿﻢ .ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮاﻓﺸﺎ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﯾﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن را
ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ ،ﭘﯿﺎم ﺳﺎزش ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺷﺎن را ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای آزادی ﮐﻠﯿﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و
ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮓ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺎ ھﺮ ﭼﮫ رﺳﺎﺗﺮ ﺑﮫ ﮔﻮش رﺳﺪ و ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای درھﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻦ درھﺎی زﻧﺪاﻧﮭﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.
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ﺷﺐ ھﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن
ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر دھﮫ  ۶٠و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧در ﻟﻨﺪن
ﺷﺐ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎن را ﺑﺎ ادای اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﻣﺮدم آزاده و ﻣﺒﺎرزی آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات
دﻻوراﻧﮫ و اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺮﺗﺠﻊ و واﭘﺴﮕﺮا اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺮ ﻣﯿﺪھﯿﻢ اﻣﺎ ﺗﻦ ﺑﮫ
ﺧﻮاری ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داد.
ﺑﺎ ادای اﺣﺘﺮام ﺑﮫ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺷﺠﺎﻋﯽ ﮐﮫ در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﻮد
اداﻣﮫ دادﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮭﺪﯾﺪ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﻨﮭﺎدﻧﺪ و رژﯾﻢ ﻣﺮﺗﺠﻊ و زن ﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را زﺑﻮن و ﺧﻮار ﮐﺮده و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ رﺳﻮا ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ادای اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ اﺷﺎن ،درس ﻣﺒﺎرزه و دﻻوری را ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ
و ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن را ﺑﮫ ﺗﺤﺴﯿﻦ واداﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ادای اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ھﻤﮫ آﻧﺎﻧﯿﮑﮫ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ دﻧﯿﺎی ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻣﺎ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ و روﺷﻨﯽ ھﺎ ی ﻓﺮدا را ﻧﻮﯾﺪ دھﻨﺪ
ﻧﺪاھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﻧﻔﺮﻏﺮق در ﺧﻮن ﺷﺪﻧﺪ ،و آﻧﺎﻧﯿﮑﮫ در ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﮭﺎی رژﯾﻢ
در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﺗﺠﺎوز ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ھﻮای ﺗﺎزه ای را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺪﻣﻨﺪ.
ﺑﺎ ادای اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ھﻤﮫ آزادﮔﺎن در ﺑﻨﺪی ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﮭﺎی ﻣﺨﻔﻮف رژﯾﻢ ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﮫ
ھﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ و ﻣﺪرن ﻗﺮار داﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺑﺎ ادای اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻧﺒﺮدھﺎی ﺗﻮده ای اﺧﯿﺮ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ را ﺑﮫ
ﻋﺮﺻﮫ دﯾﮕﺮی از ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﯾﺎد ھﻤﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دھﮫ  ۶٠و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧و آﻧﺎﻧﯿﮑﮫ
ﺷﮑﻨﺠﮫ ھﺎ ی وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ و آزارھﺎی روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺟﻮﺧﮫ ھﺎی ﻣﺮگ
ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ را ﮔﺮاﻣﯽ دارﯾﻢ .ﯾﺎد آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﮫ
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ﻓﺮﻣﺎن رھﺒﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎرش ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﻧﺪ.
رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ھﻤﺎن روزھﺎی اول ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﺶ ﻧﺸﺎن داده ﮐﮫ ھﻮﯾﺘﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب
داﺋﻤﯽ ﻣﺮدم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺮﮐﻮب ،ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻮده و ھﺴﺖ.
ﺳﺎل  ۶٧در ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﮐﻮﺗﺎه ھﺰاران ﻧﻔﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﻮﺧﮫ ھﺎی اﻋﺪام ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻧﮫ اوﻟﯿﻦ ﺗﺒﮭﮑﺎری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﻧﮫ آﺧﺮﯾﻦ آن .اﻣﺎ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اوج ﺟﻨﺎﯾﺖ
رژﯾﻢ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد.
ﭼﺮا ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻤﺒﻞ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ارﺗﺠﺎع اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و آﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﮫ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺪرﺗﮭﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ
"ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن ﭘﺎﺳﺪاری از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ" ھﻤﺮاه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﻣﮭﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺷﺎن ﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ان
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در دھﮫ  ۶٠و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ھﻢ ﭼﻮن زﺧﻤﯽ ھﻤﯿﺸﮫ ﺗﺎزه ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺮدم
ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺗﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮر اﺳﻼﻣﯽ زﺧﻢ آن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﯾﺎدﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻮج ﻧﻮﯾﻨﯽ از وﺣﺸﯿﮕﺮی
اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر روﺑﺮﯾﯿﻢ .ﻣﻮج ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﮐﺸﺘﺎر ،زﻧﺪان ،ﺷﮑﻨﺠﮫ ،ﺗﺠﺎوز ،و ﺳﺮ ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮدن
ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ھﻮﻟﻨﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎ.
اﯾﺠﺎد ﺗﺮور و وﺣﺸﺖ ،ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﺗﺠﺎوز ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪاره ﺑﻨﺪان ﺟﻤﮭﻮر اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﮫ ﺗﯿﺮه روزی
رژﯾﻢ ﻣﺤﺘﻀﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﮫ زﻣﺎن را ﺑﻌﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﻧﺸﺎﻧﮫ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎن
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آوای ﺳﮭﻤﻨﺎک ﺑﭙﺎﺧﯿﺰی ﺗﻮده ھﺎ رﺳﺎﺗﺮ از ھﺮ زﻣﺎن در ﮔﻮﺷﺸﺎن طﻨﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﮫ و
ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﮫ ای را ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻨﺒﺎر ھﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺮش ﺗﻨﺪر آﺳﺎی ﻣﺮدم
ﻣﺎ ،ﺧﻮد و ﻧﻈﺎم و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ورﺷﮑﺴﺘﮫ اﺷﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زﻧﮓ زده ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﻣﺮﺗﺠﻊ رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﮫ
ھﺎﯾﺶ ﺑﺴﺮﻋﺖ از آن ﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻮھﻢ ھﺎ رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺗﺤﺎدﺷﺎن ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ
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ﭘﺎﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮآن ﻧﺸﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﻧﻮک ﺗﯿﺰ ﺷﻤﺸﯿﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ھﯿﮭﺎت! ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺰم و اراده اﺷﺎن در ﻣﺒﺎرزات اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ھﯿﺒﺖ ظﺎھﺮی و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﻣﺮﻋﻮب ﻧﺸﺪه و ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد اداﻣﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ
داد .زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﮭﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت را ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﺬارد.
ﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﮫ ﮔﻮاه ﭘﯽ ﮔﯿﺮﯾﮭﺎ ،رﺷﺎدﺗﮭﺎ و ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯿﮭﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻮرش ﺑﺮﺣﻖ ﺧﻮد
ﻧﻈﻢ ﮐﮭﻦ را ﺑﮫ ﻣﺼﺎف طﻠﺒﯿﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ طﻐﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺣﯿﺎت و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای رﺳﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﺮان ﺑﺰدل و ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﯿﺎم دادﻧﺪ ﮐﮫ زﻣﺎن
ﺷﻤﺎ ای ورﺷﮑﺴﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺎم دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن از آن ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﭼﮫ اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻮده ھﺎ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﭼﮫ ﺷﻮر اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺎ طﻐﯿﺎن ﺑﺤﻖ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ و واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎن زن ﺳﺘﯿﺰ
را ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ طﻠﺒﻨﺪ.
ﭼﮫ ﻏﺮوراﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻮده ھﺎ ،ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ را در ﻣﻌﺮض ﯾﮏ ﻗﻀﺎوت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ ھﺎ ،دﻻورﯾﮭﺎ و ﻣﺒﺎرزات ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫ زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ھﻤﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان درود ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﮫ دﺳﺖ زدن ﯾﺎد ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارﯾﻢ.

ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس)اﯾﺮان -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( -اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠٠٩
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از ﭼﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ؟
ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٦٧
ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس )اﯾﺮان -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ
از ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  !١٩٨٨ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺠﺎھﺪ ،ﭼﭗ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ،
دﻣﻮﮐﺮات و اﻧﻘﻼﺑﯽ در زﻧﺪانھﺎ! ﻗﺘﻞﻋﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ! رژﯾﻤﯽ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز ﺑﺪون ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ!
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،١٩٨٨در ﻓﺎﺻﻠﮫای ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻣﺎه ،ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺘﻮای ﺻﺮﯾﺢ آﯾﺖ
ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﻞ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮگ؛ ﺑﮫ ﺟﻮﺧﮫھﺎی اﻋﺪام ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه از ﻓﺮزﻧﺪان در ﺑﻨﺪﺷﺎن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ! ﭘﺲ از ﻣﺪتھﺎ
ﺑﯽﺧﺒﺮی ،ﺑﮫ دﺳﺖ آﻧﺎن ﺳﺎک ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ! ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن اﻋﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ! ﺑﺪون دادن ھﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﮫای از ﻣﺤﻞ دﻓﻦ آﻧﺎن!
در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ھﻤﺎن ﺳﺎل ،ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در دھﮫ  ٨٠ﺑﮫ دﺳﺖ رژﯾﻢ اﻋﺪام ﺷﺪه و
در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻟﻌﻨﺖ آﺑﺎد دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﮫ دﺳﺖ و ﭘﺎ و اﺟﺴﺎدی ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ در اﺛﺮ ﺑﺎرانھﺎی
ﭘﺎﯾﯿﺰی ﺑﮫ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ درﻏﻠﺘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ آﻧﺎن ﮔﻮرھﺎی ﺟﻤﻌﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ!
اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر در واﻗﻊ ﻧﻘﻄﮫ اوج ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺑﺪو ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از
ﺳﺮﻧﮕﻮی ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم در زﻣﺴﺘﺎن  ١٩٧٩ﺑﻮد .ﭘﯿﺸﺘﺮ در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی دھﮫ ھﺸﺘﺎد
ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺻﻔﺣﮫ ١۴

 زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺷﺪه ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٩٨٨اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ زن و ﻣﺮدی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﺷﺎن در آن ﺷﻤﺎر ﮔﺴﺘﺮده ،ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ رژﯾﻤﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﮫ در ﺳﺎل ١٩٧٩ﺳﻮار ﺑﺮ
اﻧﻘﻼب ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ھﺪﻓﺸﺎن آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن را
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺮﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ! ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ دھﮫ زﻧﺪان و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و
ﺷﮑﻨﺠﮫھﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ،از ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آرﻣﺎن ھﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ .اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در اﻓﺸﺎی رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن از زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻨﮏ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدن در زﻧﺪان ھﺎی رژﯾﻢ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه
ﺗﻨﺒﯿﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
اھﺪاف و آرﻣﺎن آﻧﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ
آرﻣﺎن رھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﺑﻠﮑﮫ رھﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺗﺤﻘﻖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺳﺘﻢ و
اﺳﺘﺜﻤﺎر را در ﺳﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد ،ﺑﮭﺎی ﭼﻨﯿﻦ آرﻣﺎﻧﯽ را دادﻧﺪ.
زﻧﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺷﻤﺎر زﯾﺎد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ زن در اﯾﻦ
دوره از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ از ھﻤﺎن
آﻏﺎز ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻤﯽ دﺳﺖ زدﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب و ﻓﺮودﺳﺘﯽ
زﻧﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎورھﺎ و ارزش ھﺎی ﻋﺼﺮ ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﺸﺮ ﯾﮑﯽ
ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ )ﺷﺮﯾﻌﺖ( ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب و ﺑﮫ ﮐﻨﺞ ﺧﺎﻧﮫ راﻧﺪن زﻧﺎن ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﻗﻮاﻧﯿﻦ درآﻣﺪه اﺳﺖ .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻦ دادن ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻦ
دادن ﺑﮫ ﻓﺮودﺳﺘﯽ و ﺣﻘﺎرت اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺎن اﯾﺮان .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،روزاﻧﮫ ﭘﻨﺞ
ﺑﺎر ﺟﯿﺮه ﺷﻼق را ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز اﺟﺒﺎری ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺷﻼق ﺟﺎن
ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ زن ﺳﺘﯿﺰ روی آراﻣﺶ ﺑﺨﻮد
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ،دﺧﺘﺮان ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از اﻋﺪام ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺸﺖ ﻧﻤﯽروﻧﺪ! ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﻮزه ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
زﻧﺎن ﺑﺎﮐﺮه ﺑﮫ ﺑﮭﺸﺖ ﻣﯽروﻧﺪ!

ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻫﻪ  ۶۰و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﻴﻦ ۶۷

ﺻﻔﺣﮫ ١۵

 ﭼﺮا اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺷﺪﻧﺪ؟آﻧﭽﮫ اﻣﺮوز ﻣﺎ از اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮان رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪه اﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺳﺮان ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮای وی ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ
دو ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﮭﻢ را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺟﻨﮓ .ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٩٨٨ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﺗﻤﮫ ﺟﻨﮓ
از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺮان رخ داد .وﺟﻮد ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪان ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺟﺮﻗﮫ ای ﺷﻮد ﺑﺮای اﻧﺒﺎر ﺑﺎروت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ھﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در طﻮل ھﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﯽ
ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﻘﺮ و ﺗﺮورر و ﺳﺮﮐﻮب را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ھﻤﺮاه ﺑﻮد ﺑﺎ
آﻏﺎز دور ﻧﻮﯾﻨﯽ از رواﺑﻂ ﮔﺴﺘﺮده اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و دول ﻏﺮﺑﯽ و ورود ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺪون ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .ﺣﺎﮐﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
در ﺟﺎﻣﻌﮫ رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ اﯾﺤﺎد ﮐﺮده و ﺳﮑﻮت ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ رھﮕﺬر ﺛﺒﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ اﯾﺮان را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن از طﺮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﺪ و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻮﺷﺶ ھﺎ و ﺟﻨﺒﺶ ھﺎ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ از
طﺮﯾﻖ رﺷﺘﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ
زﻧﺪاﻧﺒﺎﯾﻦ ﻣﯽ اﻓﺰودﻧﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ رژﯾﻢ ﺗﺌﻮﮐﺮاﯾﮏ اﯾﺮان در زﻧﺪاﻧﮭﺎ ﻓﻘﻂ
ﻣﺠﺎزات ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﮫ از طﺮﯾﻖ ﺳﺮﮐﻮب و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺑﺪﻧﯽ و روﺣﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد دﺳﺖ
ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﮫ اﺳﻼم روی ﻣﯽ آورد و اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻞ از طﺮﯾﻖ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﯿﺮ
ﺧﻼص زدن ﺑﮫ ھﻢ رزﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻘﺎوم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .وﺟﻮد ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻤﺒﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ رژﯾﻢ را دزد اﻧﻘﻼب ﺧﻮد ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻦ دھﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﺟﮭﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﮭﻢ ﺗﺮی از رژﯾﻢ ﺷﺎه در ﻣﻨﻄﻘﮫ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ
ﻧﻘﻄﮫ ﺿﻌﻒ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد.
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 ﻋﺎﻣﻼن و آﻣﺮان اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﺮا اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ از اﻧﻈﺎرﺟﮭﺎﻧﯿﺎن ﭘﻨﮭﺎن ﻣﺎﻧﺪ؟
اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﺻﺮﯾﺢ آﯾﺖ ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﻨﺪ ﻓﺘﻮای آﯾﺖ ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ده ﺳﺎل
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،در ﮐﺘﺎب ﺧﺎطﺮات آﯾﺖ ﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﺷﻮد،
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮای وی دو ﻣﺴﺌﻠﮫ
ﻣﮭﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد :ﯾﮏ ،ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﮐﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،آﺗﺶ ﺑﺲ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﻌﺪی زﻧﺪان ھﺎی ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﻮاﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻠﮫ از طﺮﯾﻖ اﻋﺪام ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ طﺮح ﺷﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﮫ آﯾﺖ ﷲ ﺧﺎﻣﻨﮫای – رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر وﻗﺖ ،ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ – رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ وﻗﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ  -رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺑﮫ
اﺻﻄﻼح دﻣﻮﮐﺮات اﯾﺮان ﮐﮫ در آن ھﻨﮕﺎم وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،ھﻤﮫ از طﺮاﺣﺎن
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻋﺎم و ﯾﺎ در ﺟﺮﯾﺎن آن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن آﯾﺖ ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن آن را "ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮگ"
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ،دﻓﺘﺮ دادﺳﺘﺎﻧﯽ و وزارت
اطﻼﻋﺎت ،ﮐﮫ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﮭﺮان اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﻌﻔﺮ ﻧﯿﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺷﺮاﻗﯽ و
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی .ﮐﮫ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ھﻢاﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از وزرای دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد اﺳﺖ.
وظﯿﻔﮫ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮگ آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،زﻧﺪاﻧﯽ "ﻣﺤﺎرب" اﺳﺖ ﯾﺎ "ﻣﺮﺗﺪ" ،ﮐﮫ ھﺮ دو ﮔﺮوه
اﻋﺪام ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺤﺎرب ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
"ﻣﺮﺗﺪ" زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﭼﭗ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و دﻣﮑﺮاﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ھﺎ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ آﻣﻮزه ھﺎی ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺠﺎزات ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در اﺳﻨﺎد ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺧﺎطﺮات ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﺳﻨﺪ ﻓﺘﻮای ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ھﺪف از ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﯾﮏ
ﮐﻠﯿﺖ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻨﺎحھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رژﯾﻢ در اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺳﮭﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ از
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ﻧﻈﺮ رژﯾﻢ ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ھﺮ اﻧﺪﯾﺸﺔ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوه ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ
ﺧﺎطﺮه و ﯾﺎ راﺑﻄﮫ ای ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ دﺳﺖ ﭘﺮورده ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﮫ اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻋﺎم ،آرﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺷﺘﯿﺎقﺷﺎن ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻧﻮ را ﻧﯿﺰ دﻓﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪﺑﺎن ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ،ھﯿﭻﮔﺎه ﮔﺰارش
ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ اراﺋﮫ ﻧﺪاد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﮭﺎدھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺸﺮی را
اﻓﺸﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻦ
ﺳﮑﻮت ﺑﮫ دﯾﺪﮔﺎهھﺎ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ آن زﻣﺎن ﮐﮫ طﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از آﻧﮭﺎ را
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ.
ﺳﮑﻮت ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ھﺪف رژﯾﻢ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی آﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﺎ در
ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﮫ اﯾﺮان ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺎﻣﻼن و آﻣﺮان
اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻓﻘﻂ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﮫ دول ﻏﺮﺑﯽ ھﻢ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻨﺪ و
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪاﻧﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺎظﺮان اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ،ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ھﻮﻟﻨﺎک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 ﭼﺮا از اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ؟از اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،از آن آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﮭﺖﮔﯿﺮیھﺎی ﺧﻮد ،دﺷﻤﻦ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﺎ آن ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ.
از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٩٨٨ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ زﯾﺮ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ
ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺧﺎوران ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺎطﺮه اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .آﻧﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﮐﮫ  ٢٠ﺳﺎل از اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ھﻮﻟﻨﺎک ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد
اداﻣﮫ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﮫ را ﺑﮫ ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ١٩٨٧ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزھﺎی اﯾﺮان ﺗﻼش
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ھﻮﻟﻨﺎک رژﯾﻢ را ﺑﮫ ﮔﻮش اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و
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ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﮐﮫ ھﻢ ﭼﻨﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اداﻣﮫ دارد ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﯾﮏ
روز ﺑﺪون ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺪاوم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﻌﺎر "ﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ!" ﻓﺸﺮده ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن
و ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ھﻤﮫ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﺮا ﻧﮫ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﻧﮫ ﺑﺨﺸﺶ؟
• ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﺎ ھﻢ در ﭘﯽ آرﻣﺎن ھﻤﮫ آن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﻧﯿﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﮫھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮭﻦ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .
• ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺎﻓﻈﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ رھﺎﯾﯽ و آزادی ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزه ،و ﻓﺪاﮐﺎری و از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ھﺮ ذره از آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ دوش ﻣﺒﺎرزه و
ﺟﺴﺎرت و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ھﺰاران اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﮫ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و رھﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ھﻤﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
• ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﭼﻮن در ﭘﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی و اﺻﻼح ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺧﺸﺖ ﺧﺸﺖ آن ﺑﺮ ﻗﺘﻞ و
ﮐﺸﺘﺎر و ﺳﺮﮐﻮب و زﻧﺪان ﺑﺎﻻ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
• ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﭼﻮن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ،ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺴﺮد ﮐﺮدن ھﺰاران ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮای دادﺧﻮاھﯽ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ دﻟﺴﺮد ﮐﺮدن ﻣﺮدم از ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم
ھﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر .
• ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن و ﺑﺨﺸﯿﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﺮﺧﮫ آن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﻣﺮدم از داﺷﺘﻦ ﺣﺎﻓﻈﮫ ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای
ﺗﺪوام ﻣﺒﺎرزاﺗﺸﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮوی ﺗﺎرﯾﺦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ارﺗﻘﺎ آﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﮑﺎن
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ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﮫ ﻧﻈﺎم ھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ .
• ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺗﺤﻮﻻت آﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻄﻮر ﻻﯾﻨﻔﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر در اﺑﻌﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﻓﺸﺮده
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داده اﺳﺖ .ﮐﻞ
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎن را ﺑﮫ اﺳﺎرت ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آورده اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻮﯾﮋه ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﮑﻮﻻر و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺮﺗﺪ ﻋﻠﻨﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮدم ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎورھﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ طﺒﻖ آن اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﻦ را در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻧﺸﺎن داد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﻣﮭﻢ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺟﺪاﯾﯽ ﻗﺎطﻊ دﯾﻦ از دوﻟﺖ
اﺳﺖ .ﻗﻠﺐ ﺷﻌﺎر ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻈﺎم روﺑﺮوﯾﯿﻢ .ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ
درز و ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای آﺷﺘﯽ ﺑﺎ آن ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
• ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﻋﺎﻣﻼن و ﻋﺎﻣﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﻣﮭﻢ از ﺷﻌﺎر "ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻋﻔﻮ
ھﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ" اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﻋﺎﻣﻼن و ﻋﺎﻣﺮان اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﮑﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ از آن ﮐﺸﻒ ﺟﻮاﻧﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ھﻮﻟﻨﺎک اﺳﺖ .اﻣﺮوز در اﯾﺮان ﺑﺨﺸﯽ از
طﺒﻘﮫ ﺣﺎﮐﻤﮫ ﮐﮫ ﺧﻮد را دﻣﻮﮐﺮات و اﺻﻼحطﻠﺐ ﻣﯽداﻧﺪ و از ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﺘﺎرھﺎی اﯾﻦ
دھﮫ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺷﻌﺎر "ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﻢ!" ،در ﺻﺪد ﺣﻔﻆ ﮐﻠﯿﺖ
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیاش ھﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ
درﺻﺪد اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ھﻮﻟﻨﺎک را ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻓﺮد ﺑﺪ طﯿﻨﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞ دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﮫ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺒﺮﺋﮫ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ھﻨﻮز ﺑﮫ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ
طﺒﻖ آﻧﮭﺎ ﮐﺸﺘﺎرھﺎی دھﮫ  ٨٠و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٨٨اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ.
• ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺻﻠﯽ ﺷﻌﺎر ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ! ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و رواﺑﻄﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﺰ
ﻻﯾﻨﻔﮏ آن اﺳﺖ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﮑﺎﻣﻼت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و آزادی
ﺧﻮاھﺎﻧﮫ ﻓﺮدای ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﺑﺪو ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی
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رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﮭﺎر  ١٩٧٩و ﻧﻘﻄﮫ اوج اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎرھﺎ در ﺳﺎل ١٩٨٨در ﺳﺮاﺳﺮ
زﻧﺪان ھﺎی اﯾﺮان ،ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﮫای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﯾﻨﺪه
اﺳﺖ! و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮای آرﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ ﮐﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؛ ﭘﺲ طﺒﻌﺎ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان  ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﻞ ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه ،طﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ و دادﺧﻮاھﯽ آن در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و
اﻣﺮوز ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﯽ اﻟﻔﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎی ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﻞ ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن و ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺰرگ در ھﯿﭻ ﮐﺠﺎی
ﺟﮭﺎن ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد .در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ درﺟﮫ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ،ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم
ﺟﮭﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﮐﻤﺎن روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ .ھﻨﻮز ﺑﺎ زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﮫ و اﻋﺪام ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ
ﻧﻈﺎم طﺒﻘﺎﺗﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ .در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻣﺮدم طﯽ ﻣﺒﺎرزهﺷﺎن ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﺸﺘﺎرھﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺎت روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اھﻤﯿﺖ داﻣﻦ زدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺮای اﻓﺸﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ و دادﺧﻮاھﯽ آن در
دادﮔﺎھﮭﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اوﺿﺎع اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن
دو ﻣﻨﮕﻨﮫ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ،ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻈﺎم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ .ﻣﺮدم ﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﻈﺎم ﭘﻮﺳﯿﺪه ،ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﺸﺖ ﭘﺮده و اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری دول ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ ﮐﮫ اﻣﺮوز از اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﺑﮫ راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﮐﺸﺘﺎر  ١٩٨٨و ﮐﻠﯿﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ دھﮫ  ٨٠در اﯾﺮان اﯾﻔﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﺎی
ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫای ﻋﺎری از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺷﮭﺮﯾﻮر  - ١٣٨٧ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2008
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ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دهﻪ ﺷﺼﺖ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ! ﻋﻔﻮ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ!

ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ– از ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺰرگ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٦٧ﻣﯿﮕﺬرد .رژﯾﻢ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺣﻤﻠﮫ
ﺑﮫ زﻧﺎن را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن آﻏﺎزی ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮد .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺮاه ﮐﺮدن زﻧﺎن ﺳﺮﮐﺶ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن و ﻣﺮدم ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺘﮫ ﺳﺒﻌﺎﻧﮫ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﺮده
آﻧﮭﺎ ﻓﺮود آورد .در طﻮل دھﮫ ﺷﺼﺖ ھﺰاران ھﺰار زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻣﺬھﺒﯽ و ﭼﭗ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ،
رواﻧﮫ زﻧﺪاﻧﮭﺎ و ﺟﻮﺧﮫ ھﺎی ﻣﺮگ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  ٣٥٠ﻧﻔﺮ از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ رژﯾﻢ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺗﺮور ﺷﺪه اﻧﺪ ،ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﮭﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ،زﻧﺪاﻧﯽ و ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ ،ھﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﺟﺮم ﺷﺪ و
ﻣﺠﺎزاﺗﺶ ﺷﻼق و اﻋﺪام؛ ھﺰاران ﻧﻔﺮ در ﻣﻼ ﻋﺎم ﺷﻼق ﺧﻮردﻧﺪ .ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺑﮫ زﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺷﺪ .ﺻﺪھﺎ زن ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪﻧﺪ .زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻞ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺟﺎدوﮔﺮ ،آب دھﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن
و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮔﺮان زﻧﺪاﻧﮭﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﮭﯽ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ درس ﻋﺒﺮﺗﯽ
ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻼق و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺟﯿﺮه روزاﻧﮫ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﻦ ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﻼﻣﯽ زن ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺪھﻨﺪ ،ﺳﺮان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اوج ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از ﭘﺲ اﻧﺘﻘﺎم ،از اﯾﻦ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .ﺟﻮﺧﮫ ھﺎی ﻣﺮگ را در ﺻﺤﻦ زﻧﺪاﻧﮭﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﮑﺮ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪه ھﺰاران
ھﺰار زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ دار آوﯾﺨﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎرھﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
را درھﻢ ﺷﮑﻨﺪ ،ﻓﺎﺟﻌﮫ ھﻮﻟﻨﺎک ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٦٧ﻧﺸﺎن ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﺮان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در زﻧﺪاﻧﮭﺎ ﺣﻤﺎﺳﮫ ھﺎی ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ .اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن،
ﭘﮋواک ﺻﺪای ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ارﺗﺠﺎع اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻦ دھﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪای آرﻣﺎن رھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺳﺘﻢ و
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﻘﻄﮫ اوج اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮﺑﮭﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  67اﺳﺖ ،در ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻣﺎه ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ دار
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺒﺎﻧﮫ اﺟﺴﺎد آﻧﮭﺎ را در ﮔﻮرھﺎی دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت در ﺗﺎرﯾﺦ
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ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎت ھﯿﺘﻠﺮ و ﭘﯿﻨﻮﺷﮫ و ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺿﺪ ﺑﺸﺮی ھﻨﻮز
ﺑﺎز اﺳﺖ .دو دھﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ،اﯾﻦ زﺧﻢ ﻋﻤﯿﻖ و ھﻤﯿﺸﮫ ﺗﺎزه را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺧﻮد ،ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران را ھﻢ ﭼﻮن ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮔﺮﭼﮫ ھﻨﻮز ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ و آﻣﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت در ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺟﻮﺧﮫ ھﺎی
ﻣﺮگ ﺗﻨﮭﺎ اﺑﺰار ﺗﺪاوم ﺣﮑﻮﻣﺖ زن ﺳﺘﯿﺰ و ﻣﺘﺤﺠﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺗﺠﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن دھﮫ
60و ﮐﺸﺘﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٦٧در ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران و اﻓﺸﺎﮔﺮی و ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﺧﺎطﺮات زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﺎﺑﻖ ،ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎی رژﯾﻢ را ﺑﺮای ﺑﮫ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدن اﯾﻦ ﭼﻨﺎﯾﺎت ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ.
طﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ در ﭘﯿﮑﺎر ﺧﺎطﺮه ھﺎ ﻗﺎدر ﺷﺪﯾﻢ ﺷﻌﺎر "ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﻔﻮ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ" را
ھﻢ ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻋﺮﯾﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ھﻮﻟﻨﺎک رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه و ﭘﯿﮑﺎر ﺧﺎطﺮه ھﺎ ،اﻣﺮوز ﻣﺎ را ﺑﮫ
ﻣﺮﺣﻠﮫ ای رﺳﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ داﻣﻦ زن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻈﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺷﻌﺎر
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ وﻣﺠﺎزات آﻣﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت در ﺻﺪر ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺣﻖ طﻠﺒﺎﻧﮫ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ آرﻣﺎن ھﺎی
رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن را ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﮕﺬارﯾﻢ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺑﺪون طﺮح ھﻮﯾﺖ و آرﻣﺎن ﺷﺎن وﺳﯿﻠﮫ ﻣﻈﻠﻮم ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺷﮭﯿﺪ ﭘﺮوری ﺷﻮﻧﺪ .زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه
ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺷﮑﻨﺠﮫ ،اﻋﺪاﻣﮭﺎی دھﮫ ﺷﺼﺖ را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮده و ﺑﺎ داﻣﻦ
زدن ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ھﺮ ﭼﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﻮھﺘﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ھﺎی ﯾﺎدﺑﻮد ،ﺗﻈﺎھﺮات
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،آﮐﺴﯿﻮن ھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﺎر دھﮫ
 ٦٠ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮﯾﺎد دادﺧﻮاھﯽ ھﺰاران ﺧﺎﻧﻮاده داﻏﺪﯾﺪه را ﺑﮫ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮل ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮده ای وﺳﯿﻌﯽ را داﻣﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ روﻧﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ و ﻣﺠﺎزات اﯾﻦ
ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ ارﯾﮑﮫ ﻗﺪرت ﻧﺸﺴﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم
ﺟﮭﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺑﯿﺪادﮔﺮی ھﺎ را ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﮔﺮﯾﺰی از اﯾﻦ ﻗﻀﺎوت و ﺣﮑﻢ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس )اﯾﺮان -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  –١٣٨٧اﮔﻮﺳﺖ 2008
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زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ زن،
ارزشهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﮐﺸﻤﮑﺶهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ!
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اراﺋﮫ ﺷﺪه در دوﻣﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻠﻦ ،آﻟﻤﺎن  -ﺷﮭﺮﯾﻮر
٢٠٠٧ -١٣٨۶
آذر درﺧﺸﺎن

ﮐﯽ ﻣﯽرود ز ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮن روان ﯾﺎران
ﺑﺎ درود ﺑﮫ ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪای آرﻣﺎن رھﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮ از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﺘﻢ و
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮخ ﺑﮫ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺮ دادﻧﺪ و ﺳﺮ ﻧﺪادﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﮫ طﺮح ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازم ،ﮐﮫ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ و آزادیﺧﻮاه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ آنھﺎ روﺷﻦ و ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﮔﺎھﯽ
ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ارﺗﻘﺎء داده و ﻣﺴﺌﻠﮫی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم آﻧﺎن را
ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﯽ و آزار دھﻨﺪهی اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﺮ دوش ﻣﺎﺳﺖ.
ﻧﻮﺷﺘﺎر زﯾﺮ ﺳﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻔﺎوت اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ در ﻣﻮرد زﻧﺪان و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
***

 -١ﭘﺪﯾﺪهی ﺗﻮده ای زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
در دھﮫ ی  ،۶٠زﻧﺪان ھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎھﺪ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﻮد :ھﺰاران زن زﻧﺪاﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﮫ زن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ای اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮده ای و
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ؟

ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻫﻪ  ۶۰و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﻴﻦ ۶۷

ﺻﻔﺣﮫ ٢۴

اﻧﺮژی ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ زن در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب  ۵٧آزاد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ زﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ
ﭘﮭﻠﻮی ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﺎه ﺑﺮایﺷﺎن طﻠﻮع آزادی و رھﺎﯾﯽ از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺑﻮد.
زﻧﺎن از اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﯽھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﺣﻖ طﻠﺒﺎﻧﮫ و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺧﻮد
را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ .اﻧﻘﻼب ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺛﻤﺮهی آن ھﻤﮫ اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری را ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ از
ﻣﺮدم دزدﯾﺪﻧﺪ .ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻧﯿﺮوﯾﯽ رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﮫ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرﺗﺶ را ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب
زﻧﺎن و ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن در ھﻤﮫی ﻋﺮﺻﮫھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮه زد.
ﺧﻤﯿﻨﻰ در ﺳﺎل  ،(١٩٨١) ١٣٦٠ﮔﻔﺖ" :ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺛﻤﺮه ی اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺣﺠﺎب زﻧﺎن
ﺑﻮد ،اﮔﺮ ھﯿﭻ ﺛﻤﺮه دﯾﮕﺮى ھﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺣﺠﺎب ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ" .ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺠﺎب
اﺟﺒﺎری و ﺑﺮدﮔﯽ زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﯿﭙﻮر ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺻﺪای اﯾﻦ ﺷﯿﭙﻮر را ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫھﺎیﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻏﻮل از ﺷﯿﺸﮫ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺳﺎده ﻧﺒﻮد .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﻮار
و ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻏﻮل ﺑﮫ ﺷﯿﺸﮫ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد .اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﻋﻼم ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ،ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن زﻧﺎن از ادارات ،ﺣﺬف زﻧﺎن از ﻣﺴﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻧﺎﻗﺺ اﻟﻌﻘﻞ ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﻀﺎوت ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﺬف ﺑﺴﯿﺎری از ھﻨﺮﻣﻨﺪان زﻧﺎن از
ﺻﺤﻨﮫی ھﻨﺮ و ﺣﺘﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮی و اﻋﺪام ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻣﺠﺎزاتھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ،ﺳﻨﮕﺴﺎر دهھﺎ زن در آﺳﺘﺎﻧﮫی اﻧﻘﻼب و  ....اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫھﺎی
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮد .ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﮐﻞ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﮫ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﮫ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺴﻮراﻧﮫ در ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﭘﮭﻠﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻦ ﺑﮫ ﺣﻘﺎرت و ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻈﺎم
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪادﻧﺪ و از ﻓﺮدای اﻋﻼم ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺮودﺳﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ را آﻏﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزهی ﮔﺴﺘﺮدهی زﻧﺎن ،دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺴﺘﺮدهی آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮداﺷﺖ .زن
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺻﺤﻨﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻮده ای ﺑﺪل ﺷﺪ.

ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻫﻪ  ۶۰و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﻴﻦ ۶۷

ﺻﻔﺣﮫ ٢۵

ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن اداﻣﮫ
ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺎن ،در ﮐﻮﭼﮫ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ و ﭘﯿﮑﺎری ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن در
ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد و ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ھﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﯿﮑﺎری ﮐﮫ در آن
ھﺰاران زن و دﺧﺘﺮ ﺟﻮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺒﺮد ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ زدﻧﺪ و اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺋﯿﻨﮫی ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺮدﻣﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﮫ ﺑﺮ ﺗﺎرﮐﺶ ﺳﺮﮐﻮب و ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻤﺒﻞ ﭘﺎﻓﺸﺎری و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آرﻣﺎنھﺎﺋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب  ۵٧ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ از دﺳﺘﻮر روز ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎر
ﻧﺮﻓﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻨﺎر رود.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن در زﻧﺪانھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﺸﺮدهی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮد.
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫی آرﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در زﻧﺪانھﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .در ﭘﺸﺖ دﯾﻮارھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺻﺪھﺎ ﺑﺎزﺟﻮ ،ﺷﮑﻨﺠﮫﮔﺮ و ھﺰاران زن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ،ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﻧﻈﺎم واﻗﻌﯽ ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻮد .آﯾﮫھﺎی ﺳﻮرهی ﺗﻮﺑﮫ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺳﻂ
ﻻﺟﻮردیھﺎ ،ﺣﺎج رﺣﻤﺎﻧﯽھﺎ و ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ اﻣﺜﺎل ﺣﺠﺎرﯾﺎن و ﻗﺎﺿﯿﺎن ﺷﺮع ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺷﺪ .ﺟﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺳﺮﮐﻮب آرﯾﺎﻣﮭﺮی را ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺮور ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺸﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ھﻮﻟﻨﺎک ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻈﺎم ﻣﺪرن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دﯾﻦ را
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮد .ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺪرن زن ،ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری آن ﺷﺪ .زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮی ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﮫ در ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫ اﺳﺎرت ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ زﻧﺎن ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﺒﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ )ﮐﮫ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻗﺮآن ،ﺗﺠﺎوز و ھﺮ ﺗﻌﺪی ﺑﮫ آﻧﺎن
را ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺷﻤﺎرد( ﺑﻠﮑﮫ وﺟﻮد آزادهﺷﺎن اﻋﻼم ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺑﻮدن ﺗﻼشھﺎی اﯾﻦ واﭘﺲﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺮای
اﺣﯿﺎء رواﺑﻂ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﻮد.
ﺧﺎدﻣﺎن زﻣﯿﻨﯽ ﺧﺪا از ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ ﺗﺮس و ﺗﻨﻔﺮ داﺷﺘﮫ و دارﻧﺪ .زﻧﺎن ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺗﻦ ﺑﮫ
ﺣﻘﺎرت و ﻓﺮودﺳﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ادﻋﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺎن را داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺷﺪ زﻧﺎﻧﯽ را
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ و از ﺧﺪای زﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ھﺮاﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﮫ زاﻧﻮ درآورد؟ ﭘﺲ زﻧﺎن
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﺷﻼق و ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﮭﺎی ﺗﻮ در ﺗﻮی اوﯾﻦ ،ﻗﺰل ﺣﺼﺎر،
ﮔﻮھﺮدﺷﺖ و ﻋﺎدل آﺑﺎد و  ...ﺻﺤﻨﮫی ﻧﺒﺮدی ﺑﺰرگ و ﺑﺲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد .زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﮫ
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ﺻﻔﺣﮫ ٢۶

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﺷﮑﻮه و ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآوردﻧﺪ .در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی  ۶٠ﺗﺎ  ۶۴ھﺰاران زن
ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﭘﺘﻮ ﺷﻼق ﺧﻮردﻧﺪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﺣﺠﺎب ﺳﯿﺎه ﺗﯿﺮﺑﺎران و ﺣﻠﻖ آوﯾﺰ ﺷﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺑﺎﻟﻎ در زﻧﺪانھﺎی اوﯾﻦ ﺳﻼﺧﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮫ
ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ زﻧﺎﻧﮕﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺖ زﻧﺎن ﺷﻼق ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.اﻣﺎ آن روزھﺎ ﺑﮫ ﺟﺰ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﯿﺮون زﻧﺪان ،آرﻣﺎن و راه رﻓﻘﺎی در ﺑﻨﺪ را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮫھﺎ ،در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮭﮋھﺎ و
در ﮐﻮهھﺎ و در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﺻﺪای ﺷﻼق را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان
زﺑﺎن ﻧﻘﺪ را ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮﷲای ﺳﮑﻮت ﭘﯿﺸﮫ ﮐﺮدﻧﺪ.
ھﺰاران زن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﻨﺠﮫھﺎﯾﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻓﻮق ﺗﺼﻮر ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻧﺎن
آن ﭼﻨﺎن آﺑﺪﯾﺪه و ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺪون ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻤﮭﻮری زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼﻣﯽ
را ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮔﺮان رژﯾﻢ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ از زﻧﺎن رﺣﻢ ﻧﮑﺮدﻧﺪ
و ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﮫ طﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎرﻗﮫھﺎی اﻣﯿﺪی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺎم ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزهﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده
ھﺎیﺷﺎن و دوﺳﺘﺎنﺷﺎن ﺑﮫ ﺑﯿﺮون از دﯾﻮارھﺎی ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺪان درز ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ھﺮاﺳﯽ ﺑﻮد در دل
ﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻮق و ﺟﺴﺎرت در دل زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻦ
دھﻨﺪ.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزش ﮐﻨﻨﺪ؛ آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻼق و ﺗﺎﺑﻮت و ﻗﭙﺎﻧﯽ ﺑﮫ زاﻧﻮ در ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ .اﻟﮕﻮی زن اﺳﻼﻣﯽ
و ﺗﺤﻤﯿﻞ آن ﺑﮫ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزهی زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺮﯾﻨﮕﯽ اﺳﻼم ﺑﻮد .اﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺟﻮ رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ و ﺗﺮس ،از
وﺟﻮد اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﮐﺸﺘﺎر آﻧﺎن ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺮان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﮫ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ.

 .٢ﮐﺸﻤﮑﺶ ھﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺒﻨﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ھﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﺪد ﻗﻠﺐ ﻣﺎھﯿﺖ زﻧﺪان و ﮐﺸﺘﺎرھﺎی دھﮫ
ی  ۶٠و ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  ۶٧اﻧﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺟﻨﺎح ﺑﮫ
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اﺻﻄﻼح اﺻﻼح طﻠﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﭘﺪﯾﺪهی زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ١٣٧۶ﺑﺒﺮد و ﺑﮕﻮﯾﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از زﻣﺎن ﺷﺮوع
دﻋﻮاھﺎی درون ﺣﮑﻮﻣﺖ ظﺎھﺮ ﺷﺪ و وﺟﻮد ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را در دھﮫ  ۶٠اﻧﮑﺎر ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﺎن ﺧﻮد ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
دﺳﺘﺎن ﺧﻮن آﻟﻮدﺷﺎن را ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در دھﮫی  ۶٠و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۶٧
ھﻤﮫی ﺟﻨﺎحھﺎی ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﮫ ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت دوم ﺧﺮدادی ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﮫای ﺑﮫ ﺧﺮج
دادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﮫطﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻌﺎر "ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﯿﻢ"" ،ﻟﻄﻒ" ﮐﺮده و "ﺷﻌﺎر ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﻋﻔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ" را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﮫ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ دوم ﺧﺮداد و ﺣﺪت ﯾﺎﺑﯽ ﺗﻀﺎدھﺎی درون ھﯿﺌﺖ
ﺣﺎﮐﻤﮫ و ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از دوم ﺧﺮدادی ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﺸﺘﺎرھﺎ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در دھﮫ  ۶٠و ﺳﺎل  ۶٧ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ اﻣﺜﺎل ﮔﻨﺠﯽ و
ﺳﺎزﮔﺎرا ھﻢ از ﮐﺸﺘﺎر  ۶٧و ﻓﻘﻂ  ۶٧ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎران دﯾﺮوزی ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺧﻮد را دﻣﮑﺮات و دﻣﮑﺮاﺳﯽ طﻠﺐ واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﻮرد
ﮐﺸﺘﺎر دھﮫی  ۶٠ﺑﮫ ﺷﺪت دﭼﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ در ﻟﺒﺎس
طﺮﻓﺪاری از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ؛ ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺑﺨﺶ
ﻣﮭﻤﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ در ﺳﺎلھﺎی  ۵٨ﺗﺎ  ۶۴در زﻧﺪان ھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ رخ داد،
ﭘﺎی ﺷﺎن ﮔﯿﺮ اﺳﺖ .دول ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن"
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫی ﺳﯿﺎھﯽ از ﮐﺸﺘﺎر دھﮫی  ۶٠را ﺑﺎ ﺧﻮد ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .اﻧﮑﺎر
ﺣﻀﻮر اﯾﻦ "ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ" ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﺟﻮ و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮔﺮ از ﺳﺎل  ۵٨ﺗﺎ  ۶٧ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻋﺎﻣﻼن و آﻣﺮان ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در دھﮫ ی  ۶٠ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ،ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺑﺎزﺟﻮی ﺧﻮب و ﺑﺪ دوﺑﺎره ﻣﺪ روز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺸﻤﮑﺶ دﯾﮕﺮ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎران ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ھﻤﮫی ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮫ در ﻗﺪرت و ﭼﮫ ﺧﺎرج از ﻗﺪرت ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮﻟﻨﺪ و
ﺳﺎزﺷﺎن را ﺑﺎ ھﻢ ﮐﻮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺎج را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺷﺎن
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ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﺳﺮ و ﺗﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ھﻢ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﻋﺎﻣﻼن
و آﻣﺮان اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آﻣﺎج ﻗﺮار دادن ﭼﻨﺪ ﻓﺮد ،ﺑﻘﯿﮫ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر در اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﮭﺮهھﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم و ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺷﺪه در
ﺳﺮﮐﻮب ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

 -٣زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و وظﺎﯾﻒ ﻣﺎ
ﺑﮫ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪن و اﻋﺪام و ﮐﺸﺘﺎر اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﻤﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
طﺒﻘﺎت ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻋﻠﯿﮫ طﺒﻘﮫی ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺮﮐﺖ زﻧﺪه و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم و آﻣﺎل
آنھﺎ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ و دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ و ﻋﻤﻞﮐﺮد آن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ظﺮﻓﯿﺖ آن را دارد ﮐﮫ ﺧﻂ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم را ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﮫی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﯾﮏ دھﮫ را ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن ﭼﻨﺎن ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ و رﯾﺸﮫ ای ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد .ﻣﺴﺌﻠﮫی زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ اﺳﺖ در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﻗﻠﺐ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺮ از ﭼﺮک و ﺧﻮن و ﺗﻌﻔﻦ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر اﺳﺖ .ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎی
طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺸﺘﺎر دھﮫی  ۶٠و اوج آن در ﺳﺎل  ،۶٧ﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻗﻮ را ﺗﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و رادﯾﮑﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﯿﺰ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭼﺎﻗﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺸﺘﺎر دھﮫی  ،۶٠ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﺎﻓﻈﮫی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﻤﮫی ﻣﺮدم و ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺴﺌﻠﮫی
ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺑﮫطﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
زﺧﻢھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از دﯾﻮارھﺎی زﻧﺪان ﺑﮫ طﺮﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و
ھﺮ دو از ﯾﮏ ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺒﺎرزات روزﻣﺮه را از ﻣﺒﺎرزهی ﺣﺎد
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ درون زﻧﺪانھﺎ ﺟﺪا ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ دو ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮد .دﯾﻮارھﺎﯾﯽ
ﺑﮫ ﺑﻠﻨﺪی اوﯾﻦ و ﺳﯿﻢ ﺧﺎردارھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺰل ﺣﺼﺎر و ﮔﻮھﺮدﺷﺖ ﺑﮫ ھﻤﺖ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را از ﻣﺒﺎرزهی ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ
را آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.
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 ﻣﺴﺌﻠﮫی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪهی ﺗﻮابﺳﺎلھﺎ از ﺗﺠﺮﺑﮫی زﻧﺪانھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دھﮫی  ۶٠ﻣﯽ ﮔﺬرد؛ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ زﯾﺎدی
ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﺧﺎطﺮات ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﮫاﻧﺪ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ؛ ﺣﻤﺎﺳﮫ
آﻓﺮﯾﻨﯽھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮫ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﮫ ﻓﺼﻞ ﺗﻠﺦ ﺗﻮاب ﺷﺪن ﻋﺪهای از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺗﺠﺎرب و ارزﯾﺎﺑﯽھﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ روﺷﻨﯽ
را در ﻣﻮرد ﺗﻮاﺑﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮاﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ در ﺣﻖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ )از طﺮﯾﻖ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﺎﯾﺖ ،دادن اطﻼﻋﺎت و ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺰارش از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﯽ( و آن ﻋﺪه از
زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﻣﮭﻢﺗﺮ از آن ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽھﺎی ﻋﺮﺻﮫی ﻣﺒﺎرزه از ﺧﻮد ﺿﻌﻒ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺿﻌﻒ را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﺑﺮاز ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد ،ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزات و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن و ﻏﯿﺮه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﻓﺮق ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ھﻤﮑﺎری
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ و ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﺟﻮ ﺳﺮﮐﻮب درون زﻧﺪان ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد اﯾﻨﺎن
ﻗﻠﯿﻞ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺎد ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻨﺎن را در ردهی اوﻟﯽھﺎ
ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺮﻗﮫ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ آن ﺑﺨﺶ از
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ از ﺧﻮد ﺿﻌﻒ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﺎ درسﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎرب ﺗﻠﺦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺿﺪ رژﯾﻤﯽ روی آورﻧﺪ .ﺗﻤﺎﯾﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ،ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻮادار و
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ردهی رھﺒﺮی ﯾﺎ ﮐﺎدرھﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺖ .ﺗﻮاب ﺷﺪن ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺑﺎﻻی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،ﺿﺮﺑﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﮫ ھﻤﮫی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ زد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ رژﯾﻢ در
زﻧﺪانھﺎ و ﺑﯿﺮون زﻧﺪان ھﺎ ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ھﻮاداران ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ اﯾﻦ
ردهھﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪﻧﺪ ،روﺣﯿﮫی ﻣﻘﺎوﻣﺖ را از ﮐﻒ دادﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﺎد
داﺷﺖ ﮐﮫ در داﺧﻞ زﻧﺪان ﻋﺪه ای ﮐﮫ دوره ای ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺿﻌﻒ ﻧﺸﺎن داده و ﺗﻮﺑﮫ
ﮐﺮدﻧﺪ در دورهی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺿﻌﻒ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺎ ،اﻟﮕﻮ،
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زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎوم ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﺎ آوردﻧﺪ.
ھﻤﮫی ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ طﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ اﻧﻘﻼب دﭼﺎر ﺿﻌﻒ و اﺷﺘﺒﺎه ھﻢ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﻟﮕﻮھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﯽﮔﯿﺮی اﻟﮭﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺿﻌﻒھﺎی ﻣﺎن را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ و
اردوی اﻧﻘﻼب را ﻗﻮیﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﮐﻞ ﺗﻮاب ﺳﺎزی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ رژﯾﻢ اﻓﺸﺎ ﮐﺮد .ﺗﻼشھﺎی ددﻣﻨﺸﺎﻧﮫی
رژﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﻮاب ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﺸﺎﻧﮫ ی آن ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﭼﻘﺪر ﺟﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ارﺗﺠﺎع
ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ دادن اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺪ از ﺳﺒﻌﯿﺖ داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﻋﻠﻞ ﺿﻌﻒ و ﺗﻮاب ﺷﺪن ،ورای ﺷﮑﻨﺠﮫھﺎی ﺳﺒﻌﺎﻧﮫ ﭼﮫ ﺑﻮد؟ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺻﺮﻓﺎ اﻣﺮی
ﻓﺮدی ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ھﻤﺎن
زﻣﺎن ﮐﮫ در زﻧﺪان ﻋﺪهی زﯾﺎدی ﺗﻮاب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ در ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﮫ
ﺗﻮﺑﮫ ﮐﺮدن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻓﺖ در روﺣﯿﮫی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﮫ اﯾﻢ .در ﭼﻨﯿﻦ دورهھﺎﺋﯽ ﻋﺪهی اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎر ﻋﻈﯿﻢ زﻧﺪه
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺳﻨﮕﺮ اﻧﻘﻼب را ﺑﺮ دوش ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ اداﻣﮫ
راهﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 اﺗﺤﺎد ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎل ھﺎی  ۵٨ﺗﺎ ۶٧ﻣﺎ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ درود ﻓﺮﺳﺘﺎدن و اﺑﺮاز اﻧﺰﺟﺎر ﺑﺪھﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺎرب
ﮔﺮانﺑﮭﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را در زﻣﯿﻨﮫ اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درون زﻧﺪان ﺑﺎ ھﺪف
ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﻮ وﺣﺪت ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه
ﻋﻠﯿﮫ دﺷﻤﻦ داﻣﻦ زﻧﯿﻢ .،از ﺗﻔﺮﻗﮫ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،از ﺟﺪل رﻓﯿﻘﺎﻧﮫ ﺑﺎ ھﺪف وﺣﺪت در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﻣﺒﺎرزه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﻞ اﺗﺤﺎدﺷﺎن در زﻧﺪان در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ درسھﺎی
زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪھﻨﺪ .در ﺧﺎطﺮات زﻧﺪان اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﮐﻨﻨﺪ .اﺗﺤﺎد
ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ و درسھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات اﻣﺮوز در ﺑﺮ
دارد .ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اھﻤﯿﺖ اﺗﺤﺎد را ﻣﯽﻓﮭﻤﻨﺪ ﮐﮫ اھﻤﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻣﺒﺎرزات ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﮫ
زدن ﺑﮫ رژﯾﻢ را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺘﺎ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺣﺎﺿﺮ
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ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺻﻒ ﻣﺘﺤﺪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ارﺗﺠﺎع؛ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در واﻗﻊ ھﻨﻮز روﺣﯿﮫی
اﻧﻔﻌﺎل دوران ﺷﮑﺴﺖ و دوران ﺳﺮﮐﻮبھﺎی ﻋﻈﯿﻢ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
اﯾﺠﺎد ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺘﺤﺪ و ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯿﮫ دﺷﻤﻦ ،ﻋﯿﻦ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺟﺪﯾﺖ در ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ؛
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻮﺗﮫ ﻧﻈﺮی ﺷﺪن ،ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ راﺳﺖروی در ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ از اﻓﺘﺎدن ﺑﮫ ﮐﻮﺗﮫ
ﻧﻈﺮیھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ وﺣﺪت و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻔﻮف ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮده ای ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن در ﺑﮫ ﻣﺼﺎف طﻠﺒﯿﺪن ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺰرگ طﺒﻘﺎﺗﯽ و دوﻟﺖ آن ،ﻧﻘﺸﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ
آن ﮔﺎه اھﻤﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺻﻒ ﮔﺴﺘﺮدهی ﻣﺒﺎرزه را ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﻢ و ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﺖ در ﺟﮭﺖ آن ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﻘﺶ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺗﻮده ای
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درسھﺎی ﺗﮑﺎن دھﻨﺪهای از ﻣﺒﺎرزهی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ در زﻧﺪان ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﮫ ھﻤﮫ و ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص ﺑﮫ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺪھﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر  ،۶٧اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن را در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺪان و ﺧﺎطﺮات و ﻣﺒﺎرزات زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از داﻧﺶ و آﮔﺎھﯽاش
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .در اﯾﻦ روﻧﺪ ،اﺑﻌﺎد ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﻓﮭﻤﻨﺪ ،اﺳﺘﻮاری و ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﯾﺎد
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای راه طﻮﻻﻧﯽ و ﺳﺨﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻻزم اﺳﺖ ،آﺷﻨﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﺟﮭﺎن ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮآﻣﺪھﺎی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻈﯿﻢ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ
ﮐﺮده و آن را ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن در آورﯾﻢ .زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ
ھﻨﻮز ﺑﮫ آرﻣﺎنھﺎی رھﺎﺋﯽﺑﺨﺶ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮد ﺗﻌﮭﺪ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﯾﻔﺎ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻮدهھﺎی وﺳﯿﻊ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﯿﺮاث ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن
آﮔﺎھﯽ دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮫی ﻗﻮت ﮔﺮان ﺑﮭﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ.
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ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در زﻧﺪانھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ آﮔﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ .دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ،ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ را ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان زد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺒﺮان ﮐﺮد .ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺪاﮐﺎریھﺎی ﺧﻮد در
راه ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ و اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫای ﻧﻮﯾﻦ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ و آن را از ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺑﮫ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎلﮔﺮد ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدهای در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻮدهھﺎی ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﮫ را وﺳﯿﻊ ﺗﺮ از ھﻤﯿﺸﮫ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎراﻧﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ آﮔﺎه ﮐﻨﺪ.
ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻤﺎم
ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،زﻧﺎن و ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﺎودان ﺑﺎد ﺧﺎطﺮه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن اﻧﻘﻼب و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻈﮭﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺮگ ﺑﺬر آن.
اوت ٢٠٠٧
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ﮔﺰارﺷﮕﺮان  :هﺪف رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭼﻪ ﺑﻮد و در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؟
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﺎ ﻟﯿﻼ ﭘﺮﻧﯿﺎن
ﻟﯿﻼ ﭘﺮﻧﯿﺎن :رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ھﻤﺎن روزھﺎی اول ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ھﻮﯾﺘﺶ
ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب داﺋﻤﯽ ﻣﺮدم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮاز اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻮده
و اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ رژﯾﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،دھﻘﺎﻧﺎن ﺗﺮﮐﻤﻦ
ﺻﺤﺮا را ﺑﺨﺎطﺮ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﯿﻦ ھﺎﯾﺸﺎن ﮐﮫ ژﻧﺮال ھﺎی ﺷﺎه دزدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺗﻮپ و ﺗﻔﻨﮓ ھﺎ را ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻠﻖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ ﻣﻠﯿﺘﮭﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی را در ھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﻮرش وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ اش را ﺑﮫ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻌﺮا و ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺒﺎرز و آزادﯾﺨﻮاه ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ،و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
آﻧﮭﺎ ﯾﻮرش ﺑﺮد و ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎ و ھﻮاداران آﻧﺎن را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﮫ واﻗﻊ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻣﺮدم از
اﻗﺸﺎر و طﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ﮐﺮد.
درﺳﺎل  ۶٧در ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ھﺰاران ﻧﻔﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﭼﻮﺑﮫ ھﺎی دار ،ﺟﻮﺧﮫ ھﺎی ﺗﯿﺮﺑﺎران و آﺗﺶ ﻣﺴﻠﺴﻞ و اﻧﻔﺠﺎر ﻧﺎرﻧﺠﮏ در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن طﺮﯾﻖ ﺑﮫ
اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻧﮫ اوﻟﯿﻦ ﺗﺒﮭﮑﺎری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﻧﮫ
آﺧﺮﯾﻦ آن؛ اﻣﺎ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اوج ﺟﻨﺎﯾﺖ رژﯾﻢ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﻓﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺨﺼﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺖ راﺳﺎ ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻧﻈﺎرت
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﺻﺤﮫ ﮔﺬاردﻧﺪ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل آﺗﺶ ﺑﺲ؛ ﺟﻨﮓ  ٨ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﺮاق را ﺧﺎﺗﻤﮫ داد .ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪن ﺟﺎم زھﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﮐﺸﺘﺎر
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از اﯾﻦ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﮫ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﻣﺜﻼ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ و ﺷﺮوطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ داﺷﺖ .ﺛﺒﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﯽ اش ﺑﺮای
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺮاﺑﯽ ،ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ و اﺧﺘﻨﺎق و ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻮد.
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اﻣﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮ از اﯾﻨﮭﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻤﺒﻞ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
ارﺗﺠﺎع اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و آﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻧﺴﻠﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﺮاه ﻣﺮدم ﺑﺎر اﻧﻘﻼب ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﮫ دوش ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ وﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه
ﭼﯿﻨﺎن اﻧﻘﻼب اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﻖ از ﭼﻨﮓ اﺷﺎن ﻣﯽ ﭼﮑﯿﺪ،
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺰودی در اﯾﺮان ھﯿﭻ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺪرﺗﮭﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﭘﺎﺳﺪاری از »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« در
ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪاﻧﮫ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان
ﻣﺮدم اﻣﻨﯿﺖ ﻻزم را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮدھﺎی ﮐﻼن آﻧﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد.
در ﻗﺘﻞ ﻋﺎم دھﮫ  ،۶٠ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ اﻓﮑﺎر،
ﻋﻘﺎﯾﺪ؛ ﺳﻨﻦ و رواﺑﻂ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ؛ ﺟﺮﺋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ زن ﺳﺘﯿﺰ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ؛ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫ در ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺒﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ :در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﺘﻤﮭﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه اداﻣﮫ داده اﻧﺪ و ﺗﺎ
ﺑﺤﺎل اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه و اوج ﺗﺎزه ای ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .زﻧﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻋﺮﺻﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺪرﺳﮫ؛
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺰرﻋﮫ؛ در ﻋﺮﺻﮫ ﻋﻠﻢ و ھﻨﺮ و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﺪه ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ؛ در ﻧﺒﺮدھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﭼﻮن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
اﯾﻦ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﮑﺎل ﺷﻨﯿﻊ ﺳﺘﻢ ﻣﻀﺎﻋﻒ در زﻧﺪاﻧﮭﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ زن
ﺳﺘﯿﺰی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻄﻮر ﻓﺸﺮده در ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻮﯾﮋه ﺑﮫ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮه ﻗﺒﻞ از اﻋﺪام
و ﺑﺮ طﺒﻖ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻓﺤﺶ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﺮداﻧﮫ و آزار ﺑﺪﻧﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن در زﻧﺪان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﻧﺸﺴﺘﻦ و
ﺣﺮف زدن و راه رﻓﺘﻦ را در ﺳﯿﺎھﭽﺎل ھﺎی ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ؛ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در
اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﮫ دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی رﺣﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوزھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﻣﺎه ھﺎ ﺗﺎﺑﻮﺗﮭﺎی
ﻣﺮگ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻦ ﺑﮫ ﺳﺎزش و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺪادﻧﺪ.
در ﺑﯿﺮون زﻧﺪاﻧﮭﺎ ،زﻧﺎن )ﻣﺎدران و ھﻤﺴﺮان( ﺑﺎر اﺻﻠﯽ دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﺰﯾﺰان
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮫ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﮭﺪﯾﺪ و آزار و اذﯾﺖ رژﯾﻢ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﺸﺎی ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﮭﻮری
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اﺳﻼﻣﯽ در زﻧﺪاﻧﮭﺎ و اﻧﻌﮑﺎس اﺧﺒﺎر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﺸﺪ.
داﻣﻨﮫ ﺳﺮﮐﻮب و ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪن زﻧﺎن ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ .رژﯾﻢ زن ﺳﺘﯿﺰ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺨﺼﯽ ،روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ زﻧﺎن و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺣﺠﺎب
اﺟﺒﺎری ﺷﺒﮑﮫ ﮔﺴﺘﺮده » ﻧﮭﯽ از ﻣﻨﮑﺮات« را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﮐﮫ ﻣﺤﻞ اﺧﺎذی و آزار ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن
اﺳﺖ .رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ھﺰاران زن را در زﻧﺪاﻧﮭﺎی ﻋﺎدی ﺑﮫ ﺟﺮم ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺑﯽ ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺗﻦ
ﻓﺮوﺷﯽ و زﻧﺎ و ﮐﺸﺘﻦ ﺷﻮھﺮان ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺧﻮد ﺑﮫ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات ھﺎی وﯾﮋه ای ﭼﻮن
ﺳﻨﮕﺴﺎر وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﮭﺎ ﮐﺜﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﯿﺪاﮔﺮاﻧﮫ در ﺣﻖ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ روا
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺟﺮم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﮫ
زﻧﺪان ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ.
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در دھﮫ  ۶٠و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ھﻢ ﭼﻮن زﺧﻤﯽ ھﻤﯿﺸﮫ ﺗﺎزه ﺑﺮ
ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،درد اﯾﻦ رﻧﺞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد.

ﮔﺰارﺷﮕﺮان :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮی در ﺑﺎره ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ،در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٢٠٠٥در ﮐﻠﻦ– آﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ،از  ٢٤ﺗﺎ  ٢٦اوت ،دوﻣﯿﻦ
ﮔﺮدھﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی در ﺷﮭﺮ ﮐﻠﻦ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﺮورت ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﺮدھﻤﺎﺋﯽ را ﭼﮕﻮﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻟﯿﻼ ﭘﺮﻧﯿﺎن :اﻧﺠﺎم اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﯾﺎدﻣﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دھﮫ ﺧﻮﻧﯿﻦ  ۶٠ﯾﮑﯽ از
وظﺎﯾﻒ داﺋﻤﯽ ھﺮ ﻧﯿﺮو و ﻓﺮد ﻣﺘﺮﻗﯽ ،آزادﯾﺨﻮاه و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻠﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .رژﯾﻢ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺗﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎری را ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻗﺘﻞ
ﻋﺎﻣﯽ ﮐﮫ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﮔﻮش ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻧﺮﺳﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﻔﻮر ﺗﺮﯾﻦ رژﯾﻢ ھﺎی ﺟﮭﺎن رﺑﻂ دارد ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻧﯿﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ.
ﺳﺮﻣﺪاران ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺎن را از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺿﺮورت ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮدھﻤﺎﺋﯽ ھﺎ ﮐﻤﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﮭﻤﯽ و اﯾﻨﮑﮫ ھﺮ ﭼﮫ
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ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺘﻮان ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در اذھﺎن ﺗﻮده ھﺎ ی ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادﯾﺨﻮاه در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻓﺸﺎ ﮐﺮد.
ﮔﺮدھﻢ آﺋﯽ ﻣﺎ در دوﻣﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮور آﻓﺮﯾﻦ
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن را ﮐﮫ ذﺧﯿﺮه ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات اﻣﺮوز اﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﭘﯿﺎم ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ آﻧﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در ﻣﺮﺗﺒﮫ اول ﻗﺮار ﻧﺪادﻧﺪ ،و ﺟﺎن
ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای رﯾﺸﮫ دارﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزه ﺧﻠﻘﮭﺎی ﻣﺎ ھﺪﯾﮫ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺎم آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد :ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاھﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی طﻠﺒﯽ ،ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ،اﺳﺘﻮاری در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﺨﺘﯽ ھﺎ و ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﺎطﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪش ﺳﺮﮐﻮب و اﻋﺪام
ﻧﺸﻮد ،ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﺎطﺮ ﺟﻨﺴﯿﺘﺶ ﺑﺮده ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻ رﻧﺠﺒﺮی ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﺮﻧﺠﺶ را ﻣﺸﺖ ﻗﻠﯿﻠﯽ
ﻧﭽﺎﭘﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و آزار ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد و.........................
ﺑﮫ دﯾﺪه ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻤﻊ
وﺳﯿﻌﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑﻖ را ﮔﺮد آورد و ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﮫ دھﮫ
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد را دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻓﺸﺎی ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ ﺑﺮد  .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺒﻮدھﺎﺋﯽ در ﺑﺮ داﺷﺖ .ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دھﮫ  ۶٠را ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﮫ ﯾﮏ طﯿﻒ
از ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ اﺧﺘﺼﺎص داد .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑﻖ از ﺗﺸﮑﻼت و
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ھﺮ ﭼﮫ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺠﺎرب و ﺧﺎطﺮه ھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر راه ﻧﯿﺎﺑﺪ.

ﮔﺰارﺷﮕﺮان :ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﮔﺮدھﻤﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﺤﻮرھﺎ و ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ؟
و اﯾﻨﮑﮫ ﮔﺮدھﻤﺎﺋﯽ اﻣﺴﺎل ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ
ﭘﺮدازد .راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺪﯾﺪه ﺳﺮﮐﻮب را ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻟﯿﻼ ﭘﺮﻧﯿﺎن :در ﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺖ اول ﺳﻮال،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ھﺎ و ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ
ﻣﺮدم روا ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ای در ﺧﻮد و ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﻗﮭﺮﻣﺎن ﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ

ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻫﻪ  ۶۰و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﻴﻦ ۶۷

ﺻﻔﺣﮫ ٣٧

دﻓﺎع و اداﻣﮫ آن راه و آرزوھﺎﺋﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را در اﯾﻦ راه
دادﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺮف آن ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﺮک ﭼﻨﯿﻦ از
ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ اھﺪاﻓﯿﺴﺖ واﻻ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻧﯿﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ .دﻧﯿﺎﺋﯽ ﮐﮫ در آن آﺛﺎری از ﺳﺘﻢ
طﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻣﻠﯿﺘﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ﻣﺒﺎرزه اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ﮐﻞ ﻣﺒﺎرزه ای اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ در ﺟﮭﺖ ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﺪان ﺳﻮ اﺳﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی ﭼﻨﯿﻦ ھﺪﻓﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای آﮔﺎھﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺮای
ﺑﺤﺚ و رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن ﺗﺠﺎرب و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﺒﻠﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان
ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﮫ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﯿﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ اھﺪاف .و اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺖ دوم ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮭﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ اش در ﺳﮫ دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺛﺒﺎت دﻟﺨﻮاھﺶ ﺑﺮﺳﺪ
و ھﺮﮔﺎه ھﻢ ﮐﮫ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪه ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺮ رﺳﯿﺪن ﻣﻮﺟﯽ از
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﺛﺒﺎت ﻟﺮزان ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﺎس و ﺑﺴﺎط آرزوھﺎی
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺷﺎن را ﺑﺮھﻢ زده اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ،ﺷﻮرﺷﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮدم ،ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ،
ﻣﺒﺎرزات در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن و ...اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺨﺼﻮص در ﯾﮏ دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ اوج ﺗﺎزه ای ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺧﻮب طﺒﯿﻌﺘﺎ ﯾﮏ رژﯾﻢ واﭘﺴﻤﺎﻧﺪه و ﻋﻘﺒﮕﺮا ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﺪارد .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
طﺒﻘﺎت ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ارﺗﺠﺎﻋﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ طﺒﻘﺎت در ﺗﻀﺎد آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮐﻞ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد .ﻋﺪم اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺗﻮده ھﺎ ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﻮده ھﺎ و ﺑﺨﺼﻮص
ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻮده ھﺎ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺎ
اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺟﻨﺒﮫ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﺶ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻖ ﺗﻮده ھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺬھﺒﯽ و ﺧﺮاﻓﺎت
ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﺗﮑﺎء ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺨﺶ ﺿﺮوری و ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آﻧﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راه
ﺣﻠﮭﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﺧﺎﺗﻤﯽ ھﺎ و ﯾﺎ اﻓﺮاد وﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ از درون اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و
ﯾﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ رژﯾﻤﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎھﯿﺘﯽ ازﺟﺎﻧﺐ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺤﻤﯿﻞ
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ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺮﮐﻮب ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﻈﺎم آﻧﮭﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ دوﻣﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻮد ﻓﺸﺮده ﮐﻨﺪ،
ﭘﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دھﮫ  ۶٠ﺑﮫ ﻣﺎ دادﻧﺪ :ھﺮﮔﺰ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ از طﺮﯾﻖ ﺳﺎزش ﺑﺎ
ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و آرزوھﺎﯾﺸﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ھﺮﮔﺰ ﺳﺘﻤﺪﯾﮕﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و
آرزوھﺎی ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮﮐﻮب و ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﺗﺠﺎوز و اﻋﺪام ﺟﺰﺋﯽ
ﺟﺪا ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻋﺎری از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .اﯾﻨﮭﺎ آن آﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن
ﺑﺨﺎطﺮش از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.

ﮔﺰارﺷﮕﺮان :ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺮدھﻤﺎﺋﯽ ﭼﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی دارﯾﺪ و در اﯾﻦ
راﺑﻄﮫ ﭼﮫ اھﺪاف دراز ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ؟
ﻟﯿﻼ ﭘﺮﻧﯿﺎن :ﻣﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ داده ام و در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ
ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﮫ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ھﺪف دوﻣﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دھﮫ  ۶٠ﻧﮫ ﺑﺮای ﺳﻮﮔﻮاری اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺑﺮای اﻓﺴﻮس ﺧﻮردن
ﮔﺬﺷﺘﮫ ،و ﻧﮫ ﻗﮭﺮﻣﺎن ﺳﺎزی ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﮭﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .آﯾﻨﺪه ای ﮐﮫ ﭘﺮﭼﻤﺪار آن
ﺟﻮاﻧﺎن زن و ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺴﻮراﻧﮫ در ﺟﺴﺘﺠﻮی آﮔﺎھﯽ و ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺳﮭﺎ و ﺗﺠﺎرب ﻧﺴﻞ
ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻧﺴﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﮔﻮش ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد و اﺷﺘﯿﺎق ﺷﻨﯿﺪن ھﺮ ﭼﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ دارد .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﺑﺎﯾﺪ اھﺪاف دراز
ﻣﺪت اﯾﻦ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼب و ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﺴﺘﮫ ﭘﯿﺎم ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن را اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ .و ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮭﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻼش ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻧﯿﺰ از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻘﻼب را ﺑﺪزﻧﺪ ،ﻓﺎﺋﻖ آﯾﻨﺪ و از ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ آن ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧﺮ
دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ھﺪﻓﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻧﯿﺮوھﺎ و
ﺗﺸﮑﻼت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﭼﮫ از
زاوﯾﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭼﮫ از زاوﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ ازاﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
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ﮔﻨﺠﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﻩ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن !١٣٦٧
آذر درﺧﺷﺎن
ﺑﺮای ھﺰاران ھﺰار دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺮان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ را
از آﻧﺎن دزدﯾﺪه اﻧﺪ.
»ﺳﺎﻋﺖ دوازده ظﮭﺮ اﻣﺮوز)دوﺷﻨﺒﮫ  ۵ﺟﻮن  (٢٠٠۶ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ھﺰار و  ٧٠٠ﺗﻦ از روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎران از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن در ﮐﻨﺎر ﺳﻔﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺮای اھﺪای ﺟﺎﯾﺰه ﻗﻠﻢ طﻼﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ
ﺟﮭﺎﻧﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺑﮫ اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﮔﺮدآﻣﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در ﮐﺎخ ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ) «.رادﯾﻮ ﻓﺮدا(
ﮔﻨﺠﯽ در ﻧﻄﻘﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﯾﺮاد ﮐﺮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه درواﻗﻊ ﺣﻖ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در
راه دﻓﺎع از آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،در ﻗﺘﻞ ھﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای از طﺮﯾﻖ ﺳﻼﺧﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺟﺎﯾﺰه ﺣﻖ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٣۶٧در زﻧﺪان ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺟﺎﯾﺰه ﺣﻖ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﮫ در راه اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری و دﻓﺎع از آزاد اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺗﺮور و
ﻓﻠﺞ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺣﻖ ﮐﻠﯿﮫ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ طﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ زﻧﺪاﻧﯽ و از ﺣﻘﻮق
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﻓﺮادی ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ و دﮔﺮﺑﺎﺷﯽ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت از ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ و در ﻏﺮﺑﺖ ﻏﺮب ﺑﺎ ﺧﺎطﺮه اﯾﺮان ﻋﻤﺮ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ طﯽ دو دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ آزادﯾﺨﻮاھﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ
ﺟﺎﯾﺰه را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﺎطﺮه ﻣﺒﺎرزات ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ را ﭘﺎس ﻣﯽ دارم«.
)رادﯾﻮ ﻓﺮدا( ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭼﻮن اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دھﮫ  ۶٠ﯾﻌﻨﯽ دھﮫ ﮐﺸﺘﺎر ھﺰاران ھﺰار
ﺟﻮان ﻣﺒﺎرز و آزادﯾﺨﻮاه از ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﻣﺮوز ﻣﺪاﻓﻊ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺷﻮد.
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ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭼﻮن اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻤﯿﻨﻰ ﺑﻮد و در ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ﻧﯿﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪاﻓﻊ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪه در زﻧﺪان ھﺎی ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭼﻮن اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ در ﺳﯿﺎھﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دو وزارﺗﺨﺎﻧﮫ
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪاﻓﻊ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن در ﺳﺎل  ۵٩طﯽ ھﺠﻮم ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ
داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ،زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ از ﮐﺎر و ﺳﺎﯾﺮ
ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮔﻨﺠﯽ از ﺣﺪاﻗﻞ اﺻﻮل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا طﺒﻖ اﯾﻦ اﺻﻮل
ﮔﻨﺠﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﮫ ﻧﻈﺮات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ داﺷﺘﮫ
اﺳﺖ .ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او اﺻﺮار دارد ﺧﻮد را روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در
دھﮫ  ۶٠اﯾﺸﺎن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﮫ در ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﮭﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﮔﻨﺠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ١٣۶٧ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ آﯾﺖ ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ھﻨﻮز ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﻗﺎطﻌﯿﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻗﺎطﻌﯿﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻦ ﻧﺪادﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺒﺎرزان
آزادﯾﺨﻮاه و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را از ﺳﺎل  ۵٨ﺑﮫ ﺑﻌﺪ و ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧را ﺷﺨﺺ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺻﺎدر
ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن در ﺧﺎطﺮات آﯾﺖ ﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺸﮑﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺌﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
آﻗﺎی ﮔﻨﺠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎطﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻗﺘﻞ
ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺎم ﺑﺮد و ھﻢ زﻣﺎن ﻗﺎطﻌﯿﺖ ﻓﺮدی را ﮐﮫ ﻓﺮﻣﺎن
اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم را ﺻﺎدر ﮐﺮد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد؟ )(١
اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﮔﻨﺠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در دو دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ زﻧﺪاﻧﯽ و
از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣۵٩طﺮح ھﺠﻮم ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر و رھﺒﺮی ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺮاج و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺻﺪھﺎ
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داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ از داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن طﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ در
دادﮔﺎھﮭﺎی ﺷﺮع ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﻣﺮگ ﺷﺪﻧﺪ (٢) .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﮐﻼﻣﯽ از اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ای ﺧﻄﺎب ﺑﮫ "اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ و ﻋﺰﯾﺰ" ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» از
ﺳﺎل  ١٣٥٨ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ دوﺳﺘﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﮫ ھﯿﭽﮕﺎه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺖ ﻣﺎ ھﻤﯿﺸﮫ از ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰھﺎی ﺗﺎزه
ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﯿﻢ .اﻧﺼﺎف آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﮔﺮدن ﻧﺴﻞ ﻣﺎ دارﯾﺪ (٣) «.ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﺳﺮوش
را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن را؟
اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ »ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ و دﮔﺮﺑﺎﺷﯽ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت از ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ و در ﻏﺮﺑﺖ ﻏﺮب ﺑﺎ ﺧﺎطﺮه اﯾﺮان ﻋﻤﺮ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ «.ﭼﺮا ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ از ﮐﻠﻤﮫ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﮫ اﺟﺒﺎر ﺑﮫ ﺗﺮک
ﮐﺸﻮر و ﻓﺮار از ﻣﺮگ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻼدان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت را ﻧﺮﻣﺘﺮ و ﻣﻌﺘﺪﻟﺘﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻨﺠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ »ﮐﮫ در راه دﻓﺎع از آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،در ﻗﺘﻞ ھﺎی
زﻧﺠﯿﺮه ای از طﺮﯾﻖ ﺳﻼﺧﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ «.ﭼﺮا ﮐﮫ در ﺣﻠﻘﮫ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ او ﻋﻄﺎ
ﻣﮭﺎﺟﺮاﻧﯽ ﻗﺮار دارد .ﻓﺮدی ﮐﮫ در ﮐﺘﺎب »ﺗﻮطﺌﮫ آﯾﺎت ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ« از ﻓﺘﻮای ﻗﺘﻞ ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪی دﻓﺎع
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻗﺘﻞ ھﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن زاده ای ﮐﮫ از اﺳﻼﻣﯽ روی
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ و ﺿﺮوری اﺳﺖ .ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﮫ طﺒﻖ آن ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﺳﺎل  ۶٧ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﻣﺮگ ﺷﺪﻧﺪ .اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪاﻓﻊ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻔﮑﺮ
آﯾﺖ ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ »ﻣﺮﺗﺪ« و »ﮐﺎﻓﺮ«
ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﻗﺎطﻌﯿﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ(۴) .
ﮔﻨﺠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻼش دارد ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﺗﻘﻠﯿﻞ دھﺪ ) (۵و ﺑﺪﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﮫ ﻋﺎﻣﺮان و ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺘﻞ
ھﺎی از ﺳﺎل  ۵٨ﺗﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺘﻞ ھﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای را از زﯾﺮ ﺿﺮﺑﮫ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ
در آﺗﺶ ﺧﺸﻢ و ﺗﻨﻔﺮ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ وﻣﺠﺎزات اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺳﻮزﻧﺪ ﻧﺠﺎت دھﺪ (۶) .در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان طﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺟﺮم اﺳﺖ ﻗﺘﻞ ﮐﺎﻓﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﻼم را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ،ﺑﯽ ﺧﺪاﯾﺎن و ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻘﺪ اﺳﻼم ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ وظﯿﻔﮫ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﮫ
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ﮐﮫ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻧﻈﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮان و ھﻤﮫ
ﻣﺮﯾﺪان او ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ و وظﯿﻔﮫ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم آ ن اﺳﺖ .در ﭘﯿﺸﮕﺎه
ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ وھﻤﮫ ﺳﺮان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش ،ﻋﻄﺎﷲ
ﻣﮭﺎﺟﺮاﻧﯽ ،ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪی ،ﻗﺎﺳﻢ آﻏﺎﺟﺮی ،ﺑﮭﺰاد ﻧﺒﻮی ،ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ) ....ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اواﯾﻞ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﺷﺎه و ﭘﺎﯾﮫ
ﮔﺬاران ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران( ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ و ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﻠﻘﮫ دوﺳﺘﺎن و ھﻤﻔﮑﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﻨﺠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاردن ﺟﻤﮭﻮری ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺗﺮور ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻔﮭﻮم ﺟﻨﺎﯾﺖ را
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺤﮑﻤﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ در ﻓﺮدای ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﮫ دو ﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ھﻤﺎن ﺟﻨﺎﯾﺎت را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای آزاد اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر را روﺷﻦ ﮐﺮد
ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻧﻮﯾﻦ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮭﻢ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﻧﺘﻘﺎم ﺗﻘﻠﯿﻞ داد.
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ،ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﻧﮑﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺗﺜﺒﯿﺖ ،ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﺪاوم
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﻨﺠﯽ از ﺗﻤﺎم اطﻼﻋﺎت ﺧﻮد در ﻣﻮرد
ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ دوﺳﺘﺎن و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺮده ﺑﺮﻧﺪارد و ﺑﺪﯾﻦ
طﺮﯾﻖ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﯿﺸﻤﺎری را ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﻨﺠﯽ رﺳﻤﺎ ﺑﺨﺎطﺮ
ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺮدم طﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﮑﻨﺪ و اﻋﻼم ﻧﺪاﻣﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﮔﻨﺠﯽ ھﻢ ﭼﻨﺎن در ﻟﺒﺎس وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻧﮫ در ﺻﻒ ﻣﺮدم ﺑﻠﮑﮫ در ﺻﻒ
ھﻤﺪﺳﺘﺎن ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺳﺮﮐﻮب ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﺎ دھﮭﺎ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاھﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن
و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری زن ﺳﺘﯿﺰ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاھﯽ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮﻧﯽ اش ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ وی ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺧﺎدم ﻧﻈﻢ ﮐﮭﻦ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﻧﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ و روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
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ﮔﻨﺠﯽ طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎرھﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻨﺎح ﺧﺎﻣﻨﮫ ای
دارد ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺖ .ﮔﻨﺠﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎرھﺎ وﻓﺎداری ﺧﻮد را
ﺑﮫ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺜﺎل ﺣﺠﺎرﯾﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ) (٧ﺑﻠﮑﮫ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاھﯽ ﺧﻮد ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ اش را ﺑﮫ ﻧﻈﺎم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ھﺎ ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺪاﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ،
) (٨ﻣﺪاﻓﻊ دﺧﺎﻟﺘﮕﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎﺳﺖ ) (٩ﺑﯽ ﺟﮭﺖ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﻮش رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺧﻮد
ﻣﺴﺒﺐ ﻗﺘﻞ ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺮدم ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﻨﮓ ھﺎی ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﮫ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ رﺳﻤﺎ
ﺧﻮاھﺎن آزادی اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ از زﻧﺪان ﺷﺪ.
اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ھﻤﻔﮑﺮان دوم ﺧﺮدادی اش ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺟﻌﻞ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﻮد را ﻗﮭﺮﻣﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺟﺎ ﺑﺰﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدﻣﺎن را
ﻓﺮﯾﺐ داد .اﻣﺎ ﺑﺎ اوﺟﮕﯿﺮی ﻣﺒﺎرزات اﻗﺸﺎر و طﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ از زﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻠﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺸﻨﮫ ﺗﺠﺎرب ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻧﺴﻞ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔﻨﺠﯽ اﻣﺮوز ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  ١٨ﺳﺎل ﻟﺐ ﺑﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮده و از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻘﻮل
ﻣﻌﺮوف ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﭘﺲ ﻧﯿﻔﺘﺪ .ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ رواﯾﺘﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺪھﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ھﺮ
ﭼﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ "ھﺰﯾﻨﮫ" ﺑﺪھﻨﺪ .در رواﯾﺖ ﮔﻨﺠﯽ ﺧﺒﺮی از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا
و ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪن رھﺒﺮان ﺧﻠﻖ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در رواﯾﺖ ﮔﻨﺠﯽ ﺻﺤﺒﺘﯽ از ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪن
ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﺑﮭﺎر  ١٣۵٨ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻠﻖ ﻋﺮب ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﺘﻦ داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ و ﺑﮫ ﺧﺎک و
ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪن دھﮭﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در رواﯾﺖ او زﻧﺪاﻧﯽ و ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﻗﺘﻞ ھﺰاران
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﯿﺎھﭽﺎﻟﮭﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در
رواﯾﺖ او اﻋﺪام ھﺎی روزاﻧﮫ ھﺰار ھﺰار در ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺴﺘﺎن  ۵٩ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۶٠ﻧﯿﺴﺖ .در
رواﯾﺖ ﮔﻨﺠﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ....زﯾﺮا در
رواﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ٢٧ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﺎی ﮔﻨﺠﯽ و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ در ﺟﻨﺎﯾﺎت ھﻮﻟﻨﺎک رژﯾﻢ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از اﺑﺘﺪای ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن آن ﺑﮫ وﺳﻂ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻘﻮﻟﯽ "ﭼﻮن ﭘﺮده ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻧﮫ ﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ و ﻧﮫ ﻣﻦ" اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﯿﻠﮫ ﮔﺮاﻧﮫ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن و اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺣﻘﺎﻧﯿﺘﯽ ﺑﺮای
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ﺧﻮد و ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ ھﺎﯾﺶ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﺰه ﻗﻠﻢ طﻼﯾﯽ ھﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ .ﺑﺎ ﻗﻠﻢ طﻼﯾﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ھﺰاران ھﺰار زن و ﻣﺮد را ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای آزاد و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻈﺎم
ﺳﺘﻤﺸﺎھﯽ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ
رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ھﻤﺪﺳﺘﯽ "ﮔﻨﺠﯽ"ھﺎ ﻧﻈﺎم ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ روی اﺟﺴﺎد ھﺰاران
ھﺰار زن و ﻣﺮد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و آزادﯾﺨﻮاه ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﺮ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ارﺗﺠﺎع ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻈﻢ ﭘﻮﺳﯿﺪه اش ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﮔﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﺰه ﻗﻠﻢ طﻼﯾﯽ
و ﺑﯽ ﻗﻠﻢ طﻼﯾﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺟﮭﺎن ﮐﮭﻨﮫ و ﭘﻮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪﺗﮭﺎﺳﺖ ﻧﺎﻗﻮس ﻣﺮﮔﺶ ﺑﮫ ﺻﺪا در
آﻣﺪه اﺳﺖ .
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
 -١ﮔﻨﺠﯽ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاھﯽ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﺶ از زﻧﺪان ﻣﺮﺗﺐ از ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای
ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﺮف ھﺎی ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﯽ آورد "اﻣﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ ،ذاﺗﻰ ﻋﺮﺻﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ،آﻗﺎى ﺧﻤﯿﻨﻰ ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻰ ﮔﻔﺖ" :ﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود" اﯾﻨﻚ ھﻢ ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ و روﺷﻨﻰ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ" :آﻗﺎى ﺧﺎﻣﻨﮫ اى ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود" ﭼﺮا؟ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻛﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫ آﻗﺎى ﺧﻤﯿﻨﯽ ،آﻗﺎى ﺧﺎﻣﻨﮫ اى اﯾﻨﻚ از
رھﺒﺮي ،ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد ،ﻋﺰل ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎى ﺧﻤﯿﻨﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ" :ھﺮ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ ﺣﻖ دارد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ،زﻣﺎﻣﺪار ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻛﻨﺪ و او ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه دھﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻼف وظﺎﯾﻒ اﺳﻼﻣﻰ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد از ﻣﻘﺎم زﻣﺎﻣﺪارى ﻣﻌﺰول اﺳﺖ) ".آﯾﺖ
ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺻﺤﯿﻔﮫ ﻧﻮر ،ﺟﻠﺪ  ،۴ص  (١٩٠ﻧﺎﻣﮫ اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ از زﻧﺪان ﺟﻤﻌﮫ ٨۴/۴/٣١
 -٢ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮑﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﮭﺮان را از اﺑﺘﺪای ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ در اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ۵٩ﺑﻌﮭﺪه داﺷﺖ .ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻠﮑﯽ در ﻣﻮرد "اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ" ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »رﯾﺸﮫ ھﺎ و ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ« در ﻣﺠﻠﮫ "اﻧﺪﯾﺸﮫ
و ﺟﺎﻣﻌﮫ" آﺑﺎن  ١٣٨١ﺑﮫ ﺗﻔﻀﯿﻞ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش ،ﺟﻼاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺷﻤﺲ آل اﺣﻤﺪ و
رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ ﺑﻌﻨﻮان رھﺒﺮان اﯾﻦ ھﺠﻮم ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ.
 -٣ﻧﺎﻣﮫ اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﮫ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش ﺷﻨﺒﮫ  ١٣٨٤/٥/١ﭼﮭﻞ و ﺳﻮﻣﯿﻦ روز اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﮔﻨﺠﯽ در
زﻧﺪان »از ﺳﺎل  ١٣٥٨ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ دوﺳﺘﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﮫ ھﯿﭽﮕﺎه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺖ ﻣﺎ ھﻤﯿﺸﮫ از ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰھﺎی ﺗﺎزه
ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﯿﻢ .اﻧﺼﺎف آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﮔﺮدن ﻧﺴﻞ ﻣﺎ دارﯾﺪ«
 -۴در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﮫ ﮐﺘﺎب »ﺗﻮطﺌﮫ اﯾﺎت ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ« ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻋﻄﺎﷲ ﻣﮭﺎﺟﺮاﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺷﻮد .وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
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ﺑﮫ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﺷﺮح ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﻓﺘﻮای ﻗﺘﻞ ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪی ﯾﮏ رﮐﻦ ﻣﮭﻢ و ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﮫ طﺒﻖ ﭼﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧در
ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ای ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﻣﺮگ ﺷﺪﻧﺪ.
 -۵ﻧﺎﻣﮫ اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﮫ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش ﺷﻨﺒﮫ  ١٣٨٤/٥/١ﭼﮭﻞ و ﺳﻮﻣﯿﻦ روز اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﮔﻨﺠﯽ در
زﻧﺪان »ﺧﺎﻣﻨﮫای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود ،ﭼﻮن ﺻﺪھﺎ اﺳﺘﺎد اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش دراﯾﺮان ﺣﻖ ﺗﺪرﯾﺲ و اﺷﺘﻐﺎل
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺠﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻠﻞ را آﻣﻮزش دھﺪ .ﺧﺎﻣﻨﮫای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود،
ﭼﻮن آﻣﺮان ﻗﺘﻞھﺎی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺘﻞ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٣٦٧را ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
 -۶در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﮫ ﺧﺎطﺮات اﯾﺮج ﻣﺼﺪاﻗﯽ از زﻧﺪان ھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺷﻮد ﺑﻮﯾﮋه دراﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺎﻣﻼن و ﻋﺎﻣﺮان ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ھﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧اﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
 -٧ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن از طﺮاﺣﺎن اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه دوم ﺧﺮداد ،از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اطﻼﻋﺎت ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی و از
ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ وزارت اطﻼﻋﺎت اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣۶٨در ﭘﺴﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ وزارت اطﻼﻋﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﺑﻮد و
ﺳﭙﺲ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
آزاد ﺷﺪه ،در دھﮫ  ۶٠وی ﺷﺨﺼﺎ در ﺑﺎزﺣﻮﯾﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
 -٨ﮔﻨﺠﯽ در ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاھﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ھﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آزاد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﺑﻨﯿﺎد دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽھﺎی ﻣﺪرن و آزاد ،ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی آزاد )ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ( اﺳﺖ ﻛﮫ
ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﮭﺎی ﻓﺮدی )ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ( اﺳﺖ .....اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪرن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ،اﺣﺴﺎﺳﯽ از
ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری و اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺨﺼﯽ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ﻛﮫ ارزش دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ اﺳﺖ« در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺒﺎھﺖ
ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی ﺑﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﮔﻨﺠﯽ در ﻣﻮرد ﺿﺮورت اﻗﺘﺼﺎد آزاد ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺗﺠﺎرت آزاد در "ﺳﻨﺪ راھﺒﺮد اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ" در ﻣﺎرس  ٢٠٠۶دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ ۶اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﯾﺠﺎد دوره ﺟﺪﯾﺪ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی از طﺮﯾﻖ ﺑﺎزارھﺎی آزاد و ﺗﺠﺎرت آزاد" ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ارﺗﻘﺎ آزادی و ﺗﺠﺎرت آزاد ﻣﺪت ھﺎی
ﻣﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﻟﻮده ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﺠﺎد آزادی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﺮﮔﺰ ﺟﺪا
از آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آزادی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫ اﻓﺮاد ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ«.....
 -٩از ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاھﯽ ﮔﻨﺠﯽ ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم »زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﮫای ﯾﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی
دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ وﺟﻮد دارد و زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ را ھﺪف آﺷﻜﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد «.در زﻣﯿﻨﮫ ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب ﺟﻤﮭﻮری
ﺧﻮاھﯽ ﮔﻨﺠﯽ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎره  ١٠ ،٨ ،٧و  ١١ارﮔﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
)ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ – ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ – ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ( درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ درک روﺷﻨﺘﺮی از اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ را ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽ
دھﺪ.

 ٢١ﺧﺮداد ١٣٨۵
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ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ هﻔﺪهﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس در ﻣﺮاﺳﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اروﭘﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ،اراﺋﮫ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎ درود ﺑﮫ ﮐﻠﯿﮫ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎل ۶٧
اﻣﺮوز ھﻔﺪه ﺳﺎل از ھﻮﻟﻨﺎک ﺗﺮﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺬرد .در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻣﺎه،
ھﺰاران ﻧﻔﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺸﺖ درھﺎی زﻧﺪان و در ﺧﻔﺎ ،ﺑﮫ دار آوﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ
و ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪﻧﺪ .اﺑﻌﺎد ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮدن آﺛﺎر ﺟﺮم ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﺷﺐ و ﮔﻮرھﺎی دﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﻣﺪت ھﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ را از اﻋﺪام ﺷﺪن ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن
ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺤﻞ دﻓﻦ را ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺧﺒﺮ ﺑﮫ ﺑﯿﺮون درز ﮐﺮد ،و ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ .و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﻋﺪاﻣﯽ را در ﮔﻮﺷﮫ ای از ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﮭﺎﺋﯽ ھﺎ ،در ﮔﻮرھﺎی
ﺟﻤﻌﯽ دﻓﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ رژﯾﻢ آﻧﺮا ﻟﻌﻨﺖ آﺑﺎد ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺮدم اﻣﺮوز ﺑﮫ ﻧﺎم ﮔﻠﺰار
ﺧﺎوران ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
اﻣﺴﺎل ،در ﺳﺎﻟﮕﺮد اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ،رژﯾﻢ دوﺑﺎره ﻗﺼﺪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران را ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﺎطﺮه ﯾﺎران از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ ﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﺎوران رﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﮫ .وﻟﯽ ﻗﺒﻞ
از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﺮا ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران اھﻤﯿﺖ دارد ،ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا
ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ .ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ھﺪف ﺧﻤﯿﻨﯽ و رژﯾﻤﺶ از اﯾﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﭼﮫ ﺑﻮد...
رژﯾﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ از وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺮدم ﺟﺮات ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﻘﻼب ﮐﻨﻨﺪ و آرزوی دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی را در ﺳﺮ ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ .وﻟﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ و
دار و دﺳﺘﮫ اش ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﻢ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﯿﮫ زﻧﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ
ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ھﻨﻮز ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮھﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را »ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮدﺷﺎن«
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ﺻﻔﺣﮫ ۴٧

ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺳﺮﮐﻮب از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺑﮫ زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺑﮫ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا ...ﮐﻮدﺗﺎی  ۶٠و اﻧﻘﻼب ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻢ ﻧﻘﻄﮫ ﻋﻄﻔﯽ
ﺑﻮد در اﺳﺘﻘﺮار رژﯾﻢ .دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﺷﺮوع ﺷﺪ و ھﻔﺘﮫ ھﺎی اول ھﻢ
ﺑﺮای ﻣﺮﻋﻮب ﮐﺮدن ﻣﺮدم ھﺮ روز ﻟﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ اﻋﺪاﻣﯽ در روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رژﯾﻢ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ،ﺗﺒﻠﻮر آﮔﺎه روﯾﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ
ﮐﻤﺮ ﺑﮫ ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻧﻘﻼب ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﻧﻈﻢ ﮐﮭﻦ ھﻨﻮز ﺧﺮاب ﻧﺸﺪه و اﻧﻘﻼب ھﻨﻮز
در واﻗﻊ ﺑﮫ ھﯿﭽﮑﺪام از وظﺎﯾﻔﺶ اﺻﻠﯽ اش ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده .اﻟﺒﺘﮫ رژﯾﻢ و ﺑﺴﯿﺎری از ھﻤﺪﺳﺘﺎﻧﺶ و
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت راﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ راﺑﻄﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺎ ﻣﺮدم را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻋﺪه اﻏﺘﺸﺎش طﻠﺐ ﺟﺪا از ﺗﻮده ﺟﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ .وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﺒﻠﻮر
آﮔﺎھﺎﻧﮫ آن روﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ
ﻧﺸﻮد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ و آرﻣﺎﻧﮕﺮاﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮده وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم آﻣﯿﺨﺘﮫ ﻧﺸﻮد ﺑﻮد ﮐﮫ رژﯾﻢ ﭼﻨﺎن
وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺖ .و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ھﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎز ،در
ﺳﺎل  ،۶٧ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺑﺮای ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﮫ آراﻣﺶ ﮔﻮرﺳﺘﺎن اﺣﺘﯿﺎج
داﺷﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﺧﯿﺎل ﺧﻮدش ﮐﺎر اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن را ﯾﮏ ﺳﺮه ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ را ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و اﻧﺰﺟﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ اﻋﺪام ﮐﺮد.
ھﻔﺪه ﺳﺎل از اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﯽ ﮔﺬرد .در اﯾﻦ ھﻔﺪه ﺳﺎل ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺎ رژﯾﻢ در ﮔﯿﺮ ﭘﯿﮑﺎر ﺧﺎطﺮه ھﺎ
ﺑﻮدﯾﻢ) .و ﻣﻨﻈﻮرم از ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و ﯾﺎران اﯾﻦ رﻓﻘﺎی ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮫ و ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎ و اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻗﻠﺒﺸﺎن ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ از ﻗﯿﺪ ظﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ( رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت از ذھﻦ ﻣﺮدم ﭘﺎک
ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﺎطﺮه ﻋﺰﯾﺰاﻧﻤﺎن و آرﻣﺎن ھﺎﯾﺸﺎن .و ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ
ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد .رژﯾﻢ در اﯾﻦ  ١٧ﺳﺎل ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﮐﮫ آﺛﺎر اﯾﻦ
ﮐﺸﺘﺎر را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .اﺑﺘﺪا ،ﺣﺘﯽ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﯾﺎراﻧﻤﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی
داﻏﺪار ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ و ﯾﺎدآوری و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﮭﺪ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺻﻮرت ﻣﺤﻞ دﻓﻦ
آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،و ﺧﺒﺮ دھﻦ ﺑﮫ دھﻦ ﺑﮫ ھﻤﮫ رﺳﯿﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺣﺮﺑﮫ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻮد .ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻮر و
وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ .وﻟﯽ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ھﻢ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﺑﻮد .ﺟﻨﮓ ﻣﺎدران و ھﻤﺴﺮان ﺑﯽ
ﺳﻼح و داﻏﺪﯾﺪه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﮏ رژﯾﻢ وﺣﺸﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ دﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه آن روزھﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد
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ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﺧﺎک ﺑﭽﮫ ھﺎ رﻓﺖ ،ﺧﺎوران و ﺧﺎوران ھﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ رژﯾﻢ و
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﮭﺪ ﺑﺎ ﯾﺎران از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ .ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺣﻤﻼت
وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺗﮭﺪﯾﺪﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن را ﻣﺤﺪود
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ...وﻟﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﮑﺮد ،ھﺮ ﻣﺎه و ھﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﺧﺎوران ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﺮدم ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﺑﻮد و ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﺎوران ﺑﮫ طﻮر واﻗﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺳﻨﺪ ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎدﻣﺎن ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﺎل  ٧۶ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺮھﻨﮫ ﮐﻢ ﺷﺪ .و ﺟﺪال ﺧﺎطﺮه ھﺎ ﺑﮫ زﻣﯿﻨﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﺣﻤﻼت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺿﺪ آرﻣﺎﻧﺨﻮاھﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﻤﺎﺷﺎت طﻠﺒﺎﻧﮫ،
اﯾﻨﮑﮫ اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻗﻼ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ .ﺑﺎ ھﻢ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﺴﺎھﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺑﮫ طﺮف آﯾﻨﺪه
ﺑﺮوﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ داﺷﺖ .ﮐﮫ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و
ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﺴﻮﯾﮫ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ آﻣﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ آن ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺮﮐﺖ آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﮫ
ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺎح ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﮫ ﮐﮫ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺗﺴﺎھﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ و ﭼﮫ
ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ،ﺧﻮدش دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﺎ ﺑﻮده ،و اﻓﺮادی ﮐﮫ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر
ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ زﯾﺮ و ﺑﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖ و از ﺟﻤﻠﮫ ﻧﻘﺶ ﺧﻮدﺷﺎن را اﻓﺸﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺻﺪاﻗﺘﺸﺎن
زﯾﺮ ﺳﻮال اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﮫ  ٩ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ھﻢ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد .در دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ دو
ﺧﺮداد دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﻄﻮر ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ ،ﭼﻘﺪر روزﻧﺎﻣﮫ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ .دﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﺎن در
ﻗﺘﻞ ھﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﮫ ﭼﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺠﯿﻌﯽ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ  ...ﺧﻼﺻﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﺴﺎھﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ دل ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
وﻗﺘﯽ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﺸﺎن را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ دوﺑﺎره ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺟﻨﺎﯾﺎت دﺳﺖ
ﺧﻮاھﻨﺪ زد.
وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﮫ ظﺎﻟﻤﺎن ،ﺑﮫ ھﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ظﻠﻢ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .و اﻣﺮوز ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم رو ﺑﮫ اوج اﺳﺖ .ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ﻣﻌﻠﻤﺎن  ...روﺑﺮوﺋﯿﻢ .رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ و آرﻣﺎن ﮔﺮاﺋﯽ در ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ
دوﺑﺎره رﯾﺸﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .زﻧﺎن ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺧﻠﻖ ﻋﺮب ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺗﻈﺎھﺮات ﻧﮫ ﭼﻨﺪان ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ و اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻢ
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ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ آﺗﺶ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﻗﮭﺮﻣﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺘﻢ ھﯿﭽﮕﺎه ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺪ .ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ رژﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺟﺪی اﺳﺖ و ﻣﺮدم ھﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ آﻣﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ ﭘﯿﮑﺎر ﺧﺎطﺮه ھﺎ ھﻨﻮز ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه .ﻋﺪه ای از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﺳﺘﻘﺮار و اﺳﺘﻤﺮار
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺠﯽ ،دارﻧﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای زﻧﺪان
و زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﻧﺪان ھﺎی رژﯾﻢ را ﺑﺎ دوره ای ﮐﮫ دو ﺧﺮدادی ھﺎ ﺑﮫ
زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ھﻢ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  ۶٧اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺻﻼ ﺑﮫ روی ﺧﻮد ﻧﻤﯽ
آورﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﻮد .ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﺮس ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن ھﻢ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﮫ ،ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر .اﯾﻨﮭﺎ
ﻓﮭﻤﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ رژﯾﻢ رﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺣﻤﻼت ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از رژﯾﻢ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫ ﮐﻞ از ھﻢ ﻧﭙﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﺸﮫ ھﺎی ﻏﺮب و ﺑﻮﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ را
ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ در ﺑﺤﺚ اﻣﺮوز ﺟﺎ ﻧﺪارد .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﯾﺎد آوری ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ
ھﺰاران ھﺰار ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﮫ وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯽ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ ﺑﮫ
ﺟﻮﺧﮫ ھﺎی اﻋﺪام ﻣﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﻧﮫ ﺻﺪاﺋﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﻣﺪ و ﻧﮫ ﺻﺪاﺋﯽ از اروﭘﺎ.
اﻣﺴﺎل ،در ﺑﺤﺒﻮﺣﮫ ھﻔﺪھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر  ،۶٧ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران
ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮده .اﻣﺴﺎل ﺑﮭﺎﻧﮫ اش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺗﺒﺪﯾﻠﺶ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﺗﻮطﺌﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .و ﻣﺮدم ھﻢ اﯾﻦ را ﺧﻮب ﻓﮭﻤﯿﺪه اﻧﺪ.
اﻣﺴﺎل ھﻤﮫ ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺠﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ از ھﻤﯿﺸﮫ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﺑﻮد و ﻧﯿﺮوھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ دﻓﺎع ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،و ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ھﻢ دارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﻓﺎع از ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران ﺳﻤﺒﻞ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای
رھﺎﺋﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ﻣﺒﺎرزه آﻣﺪﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ دژﺧﯿﻢ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻓﺎداری ﺑﮫ آرﻣﺎن ھﺎﯾﺸﺎن
و ﺑﮫ ﻣﺮدم را از ﺟﺎﻧﺸﺎن ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ داﻧﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران ﺳﻤﺒﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﮕﯽ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﺎراﻧﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .ﺳﻤﺒﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ رژﯾﻤﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﺶ ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺑﺪون ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ روز ھﻢ دوام ﺑﯿﺎورد .ﺟﺪال ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﻦ
ﺳﻤﺒﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ای آزاد و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ.
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ﭼﻮن ﯾﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ای آزاد و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ .و آﻣﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ آن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را در
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ھﺎ دو ﻗﻄﺐ ﻣﺘﻀﺎدﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن داده ﮐﮫ ﻧﮫ
ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﺟﻨﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و ﻧﮫ ﺑﺎ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر .اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد و ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ و ﻣﺠﺎزات ﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوﺳﮫ
ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﮫ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﮫ و اﻋﺪام و ﺳﻨﮕﺴﺎر در آن ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪارد.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای رھﺎ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی.
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  – ٢٠٠۵ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٣٨۴

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ هﻔﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎل ٦٧
ﺳﺧﻧراﻧﯽ آﻧﺎھﯾﺗﺎ رﺣﻣﺎﻧﯽ در ﺗورﻧﺗو
ﺳﺨﻨﻢ را ﺑﺎ درود ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن  ۶٧آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾﺸﺎن و ﺑﮭﺮوزی اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺟﺎن
ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﺑﺎ درود ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﮐﮫ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﺎک ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﯾﺎد آﻧﮭﺎ را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯿﺜﺎق
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺎ درود ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻗﮭﺮﻣﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﯿﺸﺘﺎز و ﭘﺮﭼﻢ دار ﻣﺒﺎرزات
آزادﯾﺒﺨﺶ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮدم را ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ھﻔﺪه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮھﺎی ﺑﻨﺪﻣﺎن اﺳﺎﻣﯽ ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮدم را
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و در دادﮔﺎھﮭﺎی ﯾﮏ دﻗﯿﻘﮫ ای ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ و اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ
ھﺰاران ﻧﻔﺮ را روی ﺧﺎک آﻧﮭﺎ در ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ؛ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯿﺜﺎق ﮐﻨﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺣﻠﻮاﯾﯽ ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻼق اش را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﺴﺘﺮن ﻓﺮود ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﭼﺎدر ﻣﺸﮑﯽ ﺳﺮ
ﮐﻨﺪ و ﺷﻼﻗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﮔﺮده ﻣﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ھﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
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ﺑﺰودی ﻧﺴﻞ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد و ﺗﺠﺎرب ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﮔﻠﺰار
ﺧﺎوران رو ﻣﯽ آورد ،ﺳﺮود اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮای ﺟﻮاب ﺑﮫ ﺳﺆاﻻﺗﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﯿﺮم ﮔﻠﮭﺎی ﺳﺮ ﺳﺒﺪ ﺑﺎغ را ﻟﮫ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺬرھﺎی ﻧﮭﻔﺘﮫ در ﺧﺎک ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ھﻔﺪه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﮔﺮ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﻮد در ﺳﯿﺎھﭽﺎﻟﮭﺎی زﻧﺪان ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻒ
ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮد و ﺷﺒﺎﻧﮫ ،ﺟﺴﺪ آﻧﮭﺎ را در ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮھﺎی ﮔﻮﺷﺖ رﯾﺨﺘﻨﺪ و در دل ﺧﺎک
دﻓﻦ ﮐﺮد ،اﻣﺮوز از ﺳﺮ اﺳﺘﯿﺼﺎل و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﺴﺪ ﻣﺜﻠﮫ ﺷﺪه ﺷﻮاﻧﮫ ﻗﺎدری را ﺑﮫ واﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ و
در ﺷﮭﺮ ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺰﻋﻢ ﺧﻮدش ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺟﻠﻮی آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .اﯾﻦ
اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﺳﺮﮐﻮﺑﮭﺎی دﯾﺮوز رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮﻧﮭﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اش .دﯾﺮوز ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر دﺳﺖ ﻣﯿﺰد ،اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ و از ﺳﺮ اﺳﺘﯿﺼﺎل اﺳﺖ
ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﺘﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﻮدش ﺑﮫ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ
ﻣﯿﮑﺮد و ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﮭﺮﻣﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮫ
ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﯿﺰﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎ دﯾﺮوز در ﺣﺎل ﺑﮫ ﺗﺎراج دادن ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺣﺎل اﻟﺘﻤﺎس
از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ھﺮ ﭼﮫ ارزاﻧﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎ را ﭼﻮب ﺣﺮاج ﺑﺰﻧﻨﺪ
و ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﺛﺮوﺗﮭﺎی ﮐﻼن در ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی اروﭘﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮوز
وﺳﺎﯾﻠﺸﺎن را ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ و آﻣﺎده ﻓﺮار ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺷﮭﺮھﺎی ﻟﻨﺪن و ﺗﻮرﻧﺘﻮ و
ﺷﮭﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻮراخ ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ و دارﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن دوم ﺧﺮداد ،ﺗﺒﻠﯿﻎ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﻋﺪاﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ و ﺟﺎﻧﯿﺎن ﻣﺮدم آﺷﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ ،و ﺷﻌﺎر
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﻔﻮ ﮐﻨﯿﺪ را ﺳﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ و اﯾﻨﮑﮫ دوران آرﻣﺎﻧﺨﻮاھﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺎ  ،ﮔﺬﺷﺘﮫ و
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ،اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه و روﻧﺪ رو رﺷﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﯿﺮه ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ رادﯾﮑﺎل ﺷﺪه
ﺗﺎ ﺑﺴﺎط ظﻠﻢ و ﺑﯿﺪادﮔﺮﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺮﭼﯿﻨﮫ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻔﻮ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
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ﭼﮭﺎرده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از زﻧﺪان ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ھﻤﺴﺮم ﮐﮫ در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﮫ
ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻘﯿﮫ رﻓﯿﻘﺎﻧﻢ ﺑﮫ ﺧﺎوران رﻓﺘﻢ .آﻧﺠﺎ دﺷﺘﯽ از ﮔﻠﮭﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ دﯾﺪم و ﻣﺎدران ﺳﯿﺎه
ﭘﻮﺷﯽ ﮐﮫ ﻋﮑﺲ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و دور آن دﺷﺖ ﭘﺮ ﮔﻞ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺎدر رﺿﺎﯾﯽ
را در ﮐﻨﺎر ﻋﮑﺲ ﭼﮭﺎر ﻓﺮزﻧﺪش دﯾﺪم .ﻣﺎدران ھﺮ ﻗﻄﻌﮫ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﮔﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ
اﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ،آﻧﮭﺎ ﻣﺮاﻣﺸﺎن اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﮔﻮرﺷﺎن ھﻢ اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﭼﻮن ﺗﻨﯽ
واﺣﺪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺑﻮدﻧﺪ ،و اﮐﻨﻮن ﭼﮫ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ در ﮐﻨﺎرھﻢ آرﻣﯿﺪه اﻧﺪ .در آن روز ﺣﻤﻠﮫ ﭘﺎﺳﺪاران
و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎ و ﮐﻨﺪن ﺳﻨﮕﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻼش ﻣﺰﺑﻮﺣﺎﻧﮫ ای ﺑﻮد
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ روﻧﺪی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﮫ ﺧﺎوران را ﺑﮫ ﻣﯿﻌﺎد ﮔﺎه آزادﯾﺨﻮاھﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺎم ﻣﺮگ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در دل ﺧﻮدش داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﮐﻮﺑﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺠﻤﻌﺎت
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ و ﺧﺎوران ﺑﮫ ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران ﺑﮫ ﻗﻠﮫ رﻓﯿﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﮫ اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره ﺗﻤﺎم آزادﯾﺨﻮاھﺎن ﺟﮭﺎن ﺑﺮای ﻧﺸﺎن
دادن ،اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری و وﻓﺎداری ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﻧﺎﺋﺖ و ﭘﺴﺘﯽ و ﺳﺒﻌﺖ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﻮی آن ﻧﺸﺎﻧﮫ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .و اﯾﻦ روﻧﺪ ،رژﯾﻢ را ﺑﮫ و ﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ،آﻧﮭﺎ ﺣﺘﯽ از اﺟﺴﺎد
اﻋﺪاﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻟﺮزﻧﺪ آﻧﮭﺎ از ﺑﺬر ھﺎی ﻧﮭﻔﺘﮫ در دل ﺧﺎک ﺧﺎوران و ﺧﺎوراﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﺣﺸﺖ
اﻓﺘﺎده اﻧﺪ از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺗﻮطﺌﮫ و دﺳﯿﺴﮫ دﯾﮕﺮی اﻧﺪاﺧﺘﮫ و ﺗﺤﺖ
ﻟﻮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﺎوران ﺑﮫ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺼﺪ دارد اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺘﺶ را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺧﺎوران از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺧﻮن ھﺰاران اﻧﺴﺎن در دل آن اﺳﺖ .ﺧﺎوران ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺳﻨﺪ ﺳﺒﻌﯿﺖ و وﺣﺸﯿﮕﺮی رژﯾﻢ اﺳﺖ.
ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﻧﺴﺎن ﺷﺎھﺪان زﻧﺪه ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ اﻧﺪ ﮐﮫ از ﺧﺎوران ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ھﯿﺘﻠﺮ ﺑﺎ
ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺧﻮد را ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﺷﻮﯾﺘﺲ را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺎت
ھﯿﺘﻠﺮ و ﻧﺎزﯾﺴﻢ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭘﯿﻨﻮﺷﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ھﺰاران آزادﯾﺨﻮاه ﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺶ ﺳﺮ
ﭘﻮش ﮔﺬارد ،ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺶ را ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﺪ.
ﺧﺎوران از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن آﻣﺎل و آرزوی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ اﻧﺴﺎن در زﯾﺮﺧﺎک ﺧﺎوران ﺧﻮاﺑﯿﺪه،
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زﯾﺮ ﺧﺎک ﺧﺎوران ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد ھﺰاران ﮐﻮدک ﮔﺮﺳﻨﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ زﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ زﯾﺮ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺮد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ زﯾﺮ ﭼﺮخ دﻧﺪه ھﺎی
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ روزاﻧﮫ ﻟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﭙﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرﺗﮭﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺳﺖ ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻼﺑﺸﺎن دزدﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﮋواک ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮدم و
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺑﺮ ﺣﻖ آﻧﮭﺎﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺶ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدﻧﺪ.
دﻓﺎع ﻣﺮدم از ﺧﺎوران ،دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب ﺳﺮخ ﺧﻮدﺷﺎن ،دﻓﺎع از ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻣﺮدم از ﺧﺎوران ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﻮھﺮان ﻧﮭﻔﺘﮫ در دل آن
دﺳﺘﯿﺎزی ﺑﺸﻮد.
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻧﻌﺶ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯿﺸﺮوی اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺮھﻤﯽ ﺑﺮ
زﺧﻤﮭﺎی ﻋﻤﯿﻖ و دﯾﺮﯾﻨﮫ ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺎﻣﻌﮫ ای آزاد و ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﮫ اﺛﺮی از
ﺗﺒﻌﯿﺾ طﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﮋادی در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ و ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ و ﺟﺎﻧﯿﺎن
ﻣﺮدم -ﻧﻈﺎم و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻧﯿﺎﻧﯽ را از درون ﺧﻮد ﺑﯿﺮون داده ﻣﺮدم ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺴﻠﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ وﺳﯿﻠﮫ ﺗﺴﮑﯿﻦ و ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﯽ ھﺰاره ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ھﻤﻮاره ﺑﮫ
وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ وﺟﮭﯽ ﺳﺮﮐﻮب و ﻏﺎرت ﺷﺪه اﻧﺪ

زﻧﺪه ﺑﺎد ﯾﺎد و راه ﺳﺮخ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﮐﮫ ھﻤﻮاره اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ
ﻋﺎری از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺖ
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠٠۵
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ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران ﭼﻮن ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ھﻔﺪھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد .ﭘﺸﺖ دﯾﻮارھﺎی زﻧﺪان ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺒﮭﺎی ﻣﺮداد و ﺷﮭﺮﯾﻮر  ،۶٧ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ،در ﮔﻮرھﺎی دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ دﻓﻨﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از اﯾﺪه ھﺎ و از ﻣﺒﺎرزاﺗﺸﺎن را ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﮫ ﻣﺴﻠﺦ ﺑﺮدن ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ ﮐﮫ
ﮐﻤﺮ ﺑﮫ ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻧﻘﻼب ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﭼﭙﺎول و ﺳﺘﻢ ﻟﻢ داد .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ،روﯾﺎی رھﺎﺋﯽ را در ذھﻦ ﻣﺮدم ﮐﺸﺖ .وﻟﯽ ﺳﺮان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮر ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد رﻋﺐ و ﺳﺮﮐﻮب ،ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺷﺠﺎع اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ،ﺧﺎوران را ﮔﻠﺰاری ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﺮای ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺧﺎطﺮه از دﺳﺖ رﻓﺘﮕﺎﻧﺸﺎن ،و ﺳﻨﺪی ﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ رژﯾﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﯾﮏ
اﻧﻘﻼب ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ.
ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد .ردای »اﺻﻼﺣﺎت« ﺑﮫ ﺑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻌﺎر آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﺳﺮ دادﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﮫ
دﻧﯿﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،آرﻣﺎن ﺧﻮاھﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺖ .زﻣﺎن ،زﻣﺎن ﺗﺴﺎھﻞ اﺳﺖ .ﻋﺪه ای از روﺷﻨﻔﮑﺮان را
ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ھﺎی رای ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ زھﺮ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،روﯾﺎی رھﺎﺋﯽ را در ذھﻦ ﻣﺮدم ﺑﮑﺸﻨﺪ؛ و ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﺸﺎن را در زﯾﺮ ﺑﯿﺮق ﺗﺴﺎﻣﺢ و
ﺗﺴﺎھﻞ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﮫ ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ
ھﺎی زﻧﺎن را ﺑﮫ ھﯿﭻ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﻌﺘﺮض را ﺑﺰدﻻﻧﮫ ﻗﻄﻌﮫ ﻗﻄﻌﮫ ﮐﺮدﻧﺪ ...وﻟﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﮫ
رھﺎﺋﯽ در دل ﻣﺮدم زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺴﻠﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺎرﯾﺦ ،در ﭘﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﺠﺎرب ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای دﻧﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﮫ ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران روی آورد.
ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد .ﻋﺪه ای از ﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ رژﯾﻢ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼب و ﮐﺸﺘﺎر
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ھﯿﺒﺖ »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« در آﻣﺪﻧﺪ .ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دھﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن »ﺧﻮدي« ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺮﯾﺾ و طﻮﯾﻞ ﺳﻠﻄﮫ و ﺳﺮﮐﻮب
و ﻓﺴﺎد ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ،و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺒﺎرزات رو ﺑﮫ
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رﺷﺪ ﻣﺮدم را در ﺟﮭﺘﯽ ﺳﻮق دھﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ،ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﺳﺘﮑﺎري ،ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﻣﺒﺎرزات
زﻧﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺒﺎرزات اﺧﯿﺮ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺻﺪاﯾﺸﺎن را ﺑﮫ
ﺣﺎﺷﯿﮫ راﻧﺪ.
ھﻔﺪه ﺳﺎل از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد .ھﻔﺪه ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﮑﺎر ﺧﺎطﺮه ھﺎ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻒ اداﻣﮫ دارد .اﻣﺮوز طﺮح ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮﻓﻨﺪ دﯾﮕﺮ رژﯾﻢ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﺬف ﺧﺎطﺮه ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ ﮐﮫ آرﻣﺎن ھﺎ و ﻣﺒﺎرزاﺗﺸﺎن ﺗﺎرﯾﺦ را رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺟﺪال ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﮐﻞ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧﻮﯾﻦ و آزاد
و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم و دوﻟﺘﻤﺪاراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ اﻧﺪ،
ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﮫ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺪون زﻧﺪان ،ﺷﮑﻨﺠﮫ ،اﻋﺪام و ﺳﻨﮕﺴﺎر ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ای رھﺎ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس )اﯾﺮاﻧﯽ -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ( ﺷﮭﺮﯾﻮر  -١٣٨۴ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2005

ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮی
در ﺑﺎرﻩ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان
ﺑﺎ درود ﺑﮫ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﺑﺎ درود ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎﯾﺸﺎن ﺧﺎطﺮه اﯾﻦ
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن راه رھﺎﺋﯽ را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ھﻮﻟﻨﺎک ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ،اﻣﺮی ﺑﺲ ﻓﺮاﺗﺮ از دادﺧﻮاھﯽ ﻋﺰﯾﺰان از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ ﻣﺎن اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ
ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دﯾﺮوز ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ اﯾﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ھﻨﻮز ﺑﮫ ﻣﮑﯿﺪن ﺧﻮن ﻣﺮدم ﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ و اﻋﺪام ،اﺑﺰار ھﻤﯿﺸﮫ آﻣﺎده
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﺪو ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﮫ ﺟﺮات اﻧﻘﻼب
ﮐﺮدن ﺑﮫ ﺧﻮد داده و ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﭘﮭﻠﻮی را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻠﻄﮫ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﭼﺮﺧﮫ
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ﭼﭙﺎول و واﺑﺴﺘﮕﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ،و اﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﺮ ﺑﮫ ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻧﻘﻼب
و ﺑﺮ ھﻢ زدن ﺑﺴﺎط ظﻠﻢ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮔﺎه ھﺎ و ﺟﻮﺧﮫ ھﺎی اﻋﺪام دوﺑﺎره ﺑﮫ راه
اﻓﺘﺎد و زﻧﺪان ھﺎی رژﯾﻢ ﻣﺴﻠﺦ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺧﻠﻖ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ رژﯾﻢ ﺑﮫ ﻋﺒﺚ ﮐﻮﺷﯿﺪ
روﯾﺎی رھﺎﺋﯽ را از ذھﻦ ﻣﺮدم ﺑﺰداﯾﺪ.
زﻧﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ھﺰاران ھﺰار ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در زﻧﺪان ھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻨﺠﮫ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﺟﻮﺧﮫ ھﺎی اﻋﺪام ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻨﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان در
ﮐﺜﺮت ﺧﻮد ،ﺑﮫ ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺘﯽ زن در ﺟﺎﻣﻌﮫ »ﻧﮫ« ﮔﻔﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ،ﮐﮫ ﺑﺮای
رھﺎﺋﯽ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺎم ﻧﮭﺎدﻧﺪ .ﻧﻔﺮت زن ﺳﺘﯿﺰان در ﻗﺪرت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺷﮑﻨﺠﮫ وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺮوز ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﮫ ﻗﺎدر ﺷﺪ اﯾﻦ زﻧﺎن را در ھﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﻧﮫ
ﻗﺎدر ﺷﺪ از ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﭘﯿﺎم ﺷﺎن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﺪ .ﺳﻨﺖ ﺷﮑﻨﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺖ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺟﻮان در ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای اھﺪاف ﺧﻮد ،ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬار ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی ﻣﮭﻢ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﮐﮫ ﺑﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻀﺎ را ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻣﺰﻣﮫ ھﺎی ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ،اﻓﺸﺎی اﺑﻌﺎد آن و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ آﻣﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ آن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺪون ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﻧﻈﺎم و دوﻟﺘﻤﺪاراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﺎﺋﯽ
اﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﮫ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺪون ﺷﮑﻨﺠﮫ و اﻋﺪام ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺪون زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس )اﯾﺮاﻧﯽ -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ(
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ﯾﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  ٦٧ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد!

زﺧﻤﯽ ھﻤﯿﺸﮫ ﺗﺎزه!
 ١۶ﺳﺎل از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻼﻣﯿﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻗﺪرت در اﯾﺮان ﮔﺬﺷﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺟﻨﺎﯾﺘﻜﺎراﻧﮫ ﭼﻮن زﺧﻤﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﻜﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .زﺧﻤﯽ ﻛﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﺮﺣﻤﺶ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺤﺎﻛﻤﮫ و ﻣﺠﺎزات آﻣﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ
اﺳﺖ.
 ١۶ﺳﺎل از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،اﻣﺎ ﺧﺎطﺮه و ﯾﺎد
آﻧﺎن در ذھﻦ ﻣﺮدم ﻣﺎ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺟﺎری اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﮫ آﻧﺎن ﺳﻤﺒﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﺘﻔﺎوت و آﯾﻨﺪه ای
روﺷﻦ و ﺗﺎﺑﻨﺎك اﻧﺪ.
آﻧﺎن ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪ .آﻧﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﻓﺮازی
ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﻜﯽ از ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ھﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮﻧﺪ .آﻧﺎن
روﯾﺎﯾﯽ در ﺳﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺸﺎن ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﻮد .ﺣﻜﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ھﻢ ﭼﻮن ﺻﺪر
اﺳﻼم ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺧﻮن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺧﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻛﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ذره ای در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺳﺎزش ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻣﺒﺎرزﯾﻦ زﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﺮ ﺑﺎل ھﺎی اﻧﻘﻼب  ۵٧در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻛﺸﻮر ﺑﮫ
ﭘﺮواز درآﻣﺪﻧﺪ ،زﻧﺠﯿﺮھﺎی ﺳﻨﺖ را ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺮاﻧﮫ آﮔﺎھﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و در زﻧﺪاﻧﮭﺎ ی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ
ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻜﻨﺠﮫ ھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﻮق ﭘﺮواز را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اھﺪای ﺟﺎن ﺧﻮد
ﺷﻮق ﭘﺮواز را در ﺧﺎطﺮه ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ زن ﺷﻜﻔﺘﻨﺪ.
اﻣﺮوز ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﻧﺴﻠﯽ ﻛﮫ ﺧﻮاب ﺣﺎﻛﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮھﻢ زده اﺳﺖ.
ﻧﺴﻠﯽ ﻛﮫ اﯾﻨﻚ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه ،ﺗﺸﻨﮫ آﮔﺎھﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را در ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران و
ھﺰاران ﮔﻮر ﺑﯽ ﻧﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .ﻧﺴﻠﯽ ﻛﮫ ﺗﻮﻟﺪش ﻣﺮگ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﺪ.
ﻧﺴﻠﯽ ﻛﮫ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﺰدﯾﻜﺎن ھﺰاران اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﻓﺪای ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ای ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﮫ ﻧﻮﯾﺪ رھﺎﯾﯽ و آزادی ﻣﺮدم ﻣﺎ را در ﺑﺮداﺷﺖ .ﻧﺴﻠﯽ ﻛﮫ
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ھﻤﺮاه ﺑﺎ دھﮭﺎ ھﺰار ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪه در ﭘﯽ زﻧﺪه ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ ﺧﺎطﺮه اﯾﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و آرﻣﺎﻧﺨﻮاھﯽ ﺷﮕﻔﺖ آور اﺳﺖ.
ﺧﺎطﺮه ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﻛﻮﺷﯿﺪه ﺗﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎری را ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻛﻨﺪ.
آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮه ﺑﮫ ذھﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان راه ﻧﯿﺎﺑﺪ .ﭼﺮا ﻛﮫ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮه ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺣﻜﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﻜﯽ ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺎن را از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺬف ﻛﻨﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻛﻨﻮﻧﯽ را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪ .رژﯾﻢ
اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻮطﺌﮫ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻧﯿﺰ ﻛﮫ
دﻧﺒﺎﻟﮫ رو دارودﺳﺘﮫ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻌﺎر آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن ﮔﺬﺷﺘﮫ را دادﻧﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ
آب ﺑﮫ آﺳﯿﺎب ﺣﺎﻛﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻨﺎن ﻛﮫ در ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت
ﺗﺌﻮرﯾﻚ ﺷﻌﺎر »ﺗﺴﺎھﻞ« ﯾﺎ ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ را در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻣﻮﻋﻈﮫ ﻛﺮدﻧﺪ .اﯾﻨﺎن
ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ رژﯾﻤﯽ را ﻛﮫ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ
ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺳﻜﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻛﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه زﻧﺎن ﻛﮫ از ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻧﺴﺒﺘﺎ
وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﻛﺸﺘﺎر  ۶٧را ﻣﻄﺮح ﻧﻜﺮده اﻧﺪ .ﭼﺮا ﻛﮫ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﺮای
ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ رژﯾﻢ و ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ اﯾﺪه اﻧﻘﻼب ﻛﺮدن ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﻜﺎر ﺧﺎطﺮه ھﺎ ،در ﻛﻨﺎر ﺣﻜﺎم
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻜﯿﻢ اﺋﺘﻼف و ھﻤﻜﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ دوم ﺧﺮدادی ھﺎ ﺷﻌﺎر »
ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﯿﻢ« را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﮫ دوم ﺧﺮدادی ھﺎ ﺧﻮد از ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﻋﺎﻣﻼن
ﺟﻨﺎﯾﺎت دھﮫ  ۶٠و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم  ۶٧ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ اﻣﺮوز ﻟﺒﺎس روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺟﻨﺎح ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﻛﺎر
ﺑﺮ ﺗﻦ دارﻧﺪ .ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﻛﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را در ﺣﺼﺎرھﺎی
ﺗﻨﮓ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ان ﺟﯽ اوﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﮫ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺎن
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﻛﮫ ﺣﻤﺎﺳﮫ ﺟﺎوداﻧﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺷﻜﻨﺠﮫ ﮔﺮان اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ زاﻧﻮ
درآوردﻧﺪ ،ﺧﺎطﺮه ﭘﺮواز در اﻓﻖ ھﺎی وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ.
آن ﺳﻮی ﭘﯿﻜﺎر ﺧﺎطﺮه ھﺎ ده ھﺎ ھﺰار ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﮔﺎن  ۶٧و ﻛﻠﯿﮫ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﮫ از آﻏﺎز ﻗﺪرت
ﮔﯿﺮی رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و ﺳﺎﻟﮭﺎ زﯾﺮ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﭘﺎﺳﺪاران رژﯾﻢ ﯾﺎد آن
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻮرھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن زﻧﺪه ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ھﺰاران دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ
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ﻛﮫ ﺧﺎطﺮه ﭘﺪران و ﻣﺎدران و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺰدﯾﻜﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﮫ ﺑﺎران ﮔﻮرھﺎی آﻧﺎن ﭘﺎس داﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﻛﮫ از ﺣﺎﻛﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﻔﺮ دارﻧﺪ و ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻣﺮوز آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺳﺎﻟﮭﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﻜﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻮب و ﻗﺘﻞ و زﻧﺪان و ﺷﻜﻨﺠﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﺪ.
ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن  ۶٧ﻧﮫ ﺑﺮای ﺳﻮﮔﻮاری اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺑﺮای اﻓﺴﻮس ﺧﻮردن ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺑﻠﻜﮫ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .آﯾﻨﺪه ای ﻛﮫ ﭘﺮﭼﻤﺪار آن زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺟﺴﻮراﻧﮫ در ﺟﺴﺘﺠﻮی
آﮔﺎھﯽ و ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺳﮭﺎ و ﺗﺠﺎرب ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،ﻧﺴﻠﯽ ﻛﮫ ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران را ﺷﻜﻮﻓﮫ ﺑﺎران ﻣﯽ
ﻛﻨﺪ ﻧﺴﻠﯽ ﻛﮫ ﻛﻨﺠﻜﺎواﻧﮫ و ﺑﺎ ﺣﯿﺮت و ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﮫ درﺟﮫ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و ﺟﺴﺎرت ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺟﻮان
ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﮕﺮد .ﻧﺴﻠﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﮔﻮش ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد و اﺷﺘﯿﺎق
ﺷﻨﯿﺪن ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ دارد.
ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ ﻛﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ آﯾﻨﺪه را ﺑﺴﺎزد .در ھﺮ ﺧﺸﺘﯽ ﻛﮫ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ ،ﻧﻘﺶ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺟﻮان
ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن ﻧﺴﻠﯽ ﻛﮫ در ﺑﯿﺪادﮔﺎھﮭﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر در ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ ﺳﺮود رھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮ
ﭼﻮﺑﮫ ھﺎی دار ﺑﻮﺳﮫ زدﻧﺪ.

ﯾﺎدﺷﺎن ﮔﺮاﻣﯽ و راھﺸﺎن ﭘﺮ رھﺮوﺑﺎد!
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس )اﯾﺮاﻧﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ(
ﺷﮭﺮﯾﻮر  -١٣٨٣اوت ٢٠٠۴
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ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل ٦٧

داغ ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ!
ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ١٥ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
 ١۵ﺳﺎل از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﻣﯽ ﮔﺬرد ١۵ .ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی
اﯾﻦ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﺮﻛﻮب ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ھﺮ ﺳﺎل ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻣﺎه در ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران و
ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮرھﺎی ﺟﻤﻌﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺎطﺮه آﻧﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ دارﻧﺪ.
 ١۵ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی آزادﯾﺨﻮاه و ﻣﺘﺮﻗﯽ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد و ﺗﻈﺎھﺮات
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻏﺒﺎر زﻣﺎن ﺑﺮ ﺧﺎطﺮه اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
 ١۵ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﺎ ھﺮ ﺳﺎل ﯾﺎد اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮدم را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارﯾﻢ و ﻓﺎﺟﻌﮫ ۶٧
را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺸﺎ ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺳﺮان رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺤﺎﻛﻤﮫ و ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻜﺮار ﺧﻮاھﯿﻢ ﻛﺮد .آﻧﻘﺪر ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ
ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﻮﻟﻨﺎك در ﻣﻌﺮض ﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .آﻧﻘﺪر ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ
اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﮫ در ﻛﺘﺐ درﺳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮد .و آﻧﻘﺪر ﺗﻜﺮار
ﺧﻮاھﯿﻢ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺟﻤﻌﯽ ھﻤﮫ ﻧﺴﻞ ھﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ھﺮ رﻧﮓ و
ﺟﺎﻣﮫ ای ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ در زﺑﺎﻟﮫ دان ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺳﺎل  ۶٧را ﺷﺨﺺ ﺧﻤﯿﻨﯽ داد .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ ﭘﺲ
از ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ای ﺑﮫ ﺟﻮﺧﮫ ھﺎی ﻣﺮگ ﺳﭙﺮدﻧﺪ .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﺑﮭﺎی ﻧﮫ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﮫ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮگ ﺑﻮد .ﻛﺎرﮔﺰاران ﻣﺮگ اﺟﺴﺎد اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را در ﺧﻔﺎ در ﮔﻮرھﺎی ﺟﻤﻌﯽ
دﻓﻦ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  ٢٠ھﺰار زﻧﺪاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺷﻮم ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻛﮫ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺎد ﻣﯽ آورﻧﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎی ﺑﺰرگ ﻛﺎﻧﺘﯿﻨﺮ را ﻛﮫ آن
روزھﺎ ﻣﺮﺗﺐ در ﺣﺎل رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﮫ ﻣﺤﻮطﮫ زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺎد ﻣﯽ آورﻧﺪ ھﻢ ﺑﻨﺪاﻧﯽ را ﻛﮫ
ﻣﺎﻣﻮران زﻧﺪان ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ و ھﺮﮔﺰ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻨﺪ و آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺎد ﻣﯽ آورﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﺪھﺎ و
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ﺳﻠﻮل ھﺎ ﺧﺎﻟﯽ از زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ.
ﺷﮭﺮﯾﻮر  ١٣۶٧ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را
داد؟ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﻮام ﺑﻮد ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺿﻌﻒ و ﺑﺤﺮان رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ .در ﻣﺮداد ۶٧
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل آﺗﺶ ﺑﺲ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺧﺎﺗﻤﮫ داد .ﺑﺎﻻ ﻛﺸﯿﺪن ﺟﺎم زھﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺑﯿﺎن ورﺷﻜﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﻚ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻛﺸﺘﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮان
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ورﺷﻜﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .در آن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ھﻮﻟﻨﺎك ﻛﻞ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﻛﻤﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ
ﺳﺮ اﯾﻦ ﻛﺸﺘﺎر ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻨﺪ .آن روزھﺎ ھﻨﻮز رژﯾﻢ ﺑﮫ ﺟﻨﺎح »اﺻﻼح طﻠﺐ« و »ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﻛﺎر«
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮدﻣﺪاران دوم ﺧﺮدادی ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ رژﯾﻢ را اداره ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﭼﻮن ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن و اﻛﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ رﺳﻤﺎ در
ﻛﻨﺎر ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ھﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ھﺪف دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻛﺸﺘﺎر ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ طﺒﻖ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﻮد .ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ داﺷﺖ .ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻛﮫ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﮭﺘﺮ از ھﺮ ﻛﺴﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ اش ﺑﺮای اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺮاﺑﯽ ،ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛﺖ و
اﺧﺘﻨﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺳﺮﻛﻮب ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم در آن دوره
و اﯾﺠﺎد ﺟﻮ اﺧﺘﻨﺎق ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﻣﺮدم زھﺮﭼﺸﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮ
از اﯾﻨﮭﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻤﺒﻞ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮد ،اﻧﻌﻜﺎس ﻓﺸﺮده ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد ﻛﮫ ﺑﮫ ارﺗﺠﺎع
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺮﻗﮫ ﺣﺮﯾﻘﯽ ﺑﻮد ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ طﻮﻣﺎر ﻧﻨﮕﯿﻦ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ آﺗﺶ ﻛﺸﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و آﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎر اﻧﻘﻼب ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﺪوش ﻛﺸﯿﺪﻧﺪ .دارودﺳﺘﮫ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﯿﻎ ﺳﻼﺧﯽ دﺳﺘﺎوردھﺎی اﻧﻘﻼب و آﻣﺎل و آرزوھﺎی ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﻛﻤﺮ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﭼﯿﻨﺎن اﻧﻘﻼب اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﮫ ﭘﺮﭼﻤﺪاران
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧﻮﯾﻦ و دﻣﻜﺮاﺗﯿﻚ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ درﺳﯽ ﻛﮫ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎل  ۶٧ﺑﮫ ﻣﺎ دادﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﻛﮫ:ھﺮﮔﺰ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ از طﺮﯾﻖ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و آرزوھﺎﯾﺸﺎن
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در آن روزھﺎ ﺟﻼدان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺒﻮب دول ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮭﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ دول
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﻜﻮت رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪاﻧﮫ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ اﯾﻦ ﻛﺸﺘﺎر را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ دم ﺑﺮ
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ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ روﺷﻨﻔﻜﺮان و ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺎزﺷﻜﺎر ﻧﯿﺰ در ﻗﺒﺎل اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺣﻘﯿﺮ ،ﺑﻄﺮز ﺷﺮم آوری
ﺳﻜﻮت ﻛﺮدﻧﺪ!
ﻛﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮫ اوﻟﯿﻦ و ﻧﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
ﺳﺮﻛﻮب زﻧﺎن ﺷﺮوع ﻛﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻠﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻛﺮد ،ﻋﺮب و ﺗﺮﻛﻤﻦ و ...ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﮫ
ﺳﺮﻛﻮب آزادی ھﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻘﻼب ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و
روﺷﻨﻔﻜﺮان اداﻣﮫ داد .ﻗﺘﻞ زھﺮا ﻛﺎظﻤﯽ ﻋﻜﺎس و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺟﺴﻮر از آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ
رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﭘﯿﮕﺮی ﺧﺎﻧﻮاده او و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
آزادﯾﺨﻮاه ﺑﮫ ﺑﯿﺮون درز ﭘﯿﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺗﺠﺎوز و ﻗﺘﻞ زھﺮا ﻛﺎظﻤﯽ ﻧﻤﺎد و ﺳﻤﺒﻞ ﺗﺠﺎوز و ﻗﺘﻞ
ھﺰاران زن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺷﻜﻨﺠﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در روزھﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺪاوم ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﻣﻌﻤﻮل ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺳﺎل  .۶٧اﻣﺮوز رژﯾﻢ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﺮدم از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
ﻛﻠﯿﮫ ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎی ﺳﺮان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوژه دوم ﺧﺮداد ورﺷﻜﺴﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻮج ﻣﺒﺎرزات
ﺗﻮده ھﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﻮاﺳﺖ اﻛﺜﺮﯾﺖ
ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻛﮫ ﺻﺪای آن را در ﻧﺒﺮدھﺎی ﺷﺒﺎﻧﮫ ﺧﺮداد ﻣﺎه ھﻤﮫ ﺟﮭﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ .ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﭘﺎ ﺑﮫ
ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﻣﺼﻤﻤﺎﻧﮫ ﻋﺰم ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ را ﻛﺮده اﺳﺖ .دول ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮﯾﮋه
آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺘﻜﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﻼﺻﮫ ﭘﺮﭼﻢ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ و
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺑﻌﺪی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺟﻨﺒﮫ ای دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﮫ ھﻮﻟﻨﺎك را ﺑﺮ ﭘﯿﻜﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان و
ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻛﻠﯿﮫ ﺳﺮان ﺣﻜﻮﻣﺖ از طﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ ﻛﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ را
ﭘﻨﮭﺎن ﻧﮕﺎھﺪارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﺻﻄﻼح اﺻﻼح طﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاردن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎﯾﯽ را ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺳﻌﯽ ﻛﺮدﻧﺪ ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ھﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای در ﺳﺎل ٧٨
ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﻛﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت آزادﯾﺨﻮاه
ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ ،آﻧﮭﺎ اﺑﺘﺪا ﺳﻌﯽ ﻛﺮدﻧﺪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻛﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ را ﻛﺘﻤﺎن ﻛﻨﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺳﻌﯽ ﻛﺮدﻧﺪ و ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺒﮭﻢ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ
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ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺪھﻨﺪ .رژﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺗﻼش ﻛﺮد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان را ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﻗﻄﻊ
ﻛﻨﺪ .ﻧﺴﻞ ﺟﻮان را ﻣﺤﺮوم از ﺗﺠﺎرب و آﮔﺎھﯽ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﻛﻨﺪ .ﻛﻞ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﻛﻤﮫ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ دورﻧﮕﺮی ﭘﻠﯿﺪاﻧﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زد .و اﯾﻦ ﻛﻤﺒﻮد در اﯾﻦ روزھﺎ ﭘﺮﻗﺪرت در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻛﻨﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ اھﺪاف ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﻛﻤﮫ اﺳﻼﻣﯽ را از
اﯾﻦ ﻛﺸﺘﺎر ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﻛﺮد.
ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻛﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﻜﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﭘﯿﺮوز ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺧﻮد را آﮔﺎھﺎﻧﮫ
ﺑﯿﺎﺑﺪ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﻛﮫ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎل  ۶٧زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،راه ﺧﻮد و ﻣﺮگ ﺧﻮد را آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﺮدﻧﺪ .ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻣﺒﺎرز ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ .ﺗﺠﺎرب و آﮔﺎھﯽ اﯾﻦ
ﻧﺴﻞ را ﻛﮫ زﯾﺮ ﺧﺎك ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﻛﺸﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران و ﺻﺪھﺎ ﮔﻮر ﺟﻤﻌﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻛﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﺪ ،ﺑﮫ آن اﺗﻜﺎ
ﻛﻨﺪ .ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻛﮫ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﻓﺸﺮده ﭼﮫ آﻣﺎل وآرزوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد .ﭼﮕﻮﻧﮫ راه ﺧﻮد را آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﺮد .ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ ﻛﻨﻮﻧﯽ و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻜﺎر و ﺳﻨﺠﯿﺪه ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻨﺪ .ﯾﻚ
ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻢ آﮔﺎھﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از آﮔﺎھﯽ ﻧﺴﻞ ﻛﻨﻮﻧﯽ آﮔﺎھﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ
ﺧﻮد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺻﺤﻨﮫ ﭘﺮﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻜﻢ و ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﮔﺎم ﺑﺮدارد.
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻛﮫ ھﻨﻮز راه ﯾﺎران ﺧﻮد و ﺗﺠﺎرب ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎی ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن را در دل و ﺟﺎن
دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺸﺮده ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻗﺮار دھﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﯿﻘﺘﺮﯾﻦ
ﭘﯿﻮﻧﺪ را ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ درﺳﮭﺎی ﺷﻜﺴﺖ و ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد را ﺑﯽ درﯾﻊ و ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﮫ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺴﻠﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ ﻛﮫ رژﯾﻢ ﺗﻼش ﻛﺮده اﺳﺖ آﻧﺎن را ﺑﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ در ﺻﺤﻨﮫ ﻧﺒﺮد
ﺗﻨﮭﺎ و دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻗﺮار دھﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺧﺎطﺮه ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن اﺳﺖ .آﻧﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮﮔﻮاری ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﺮا ﻛﮫ ﺑﮫ ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ زﻧﺪه ﯾﺎد ﺷﺎﻣﻠﻮ :ﻣﺮدﮔﺎن آن ﺳﺎل ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪه
ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ!
ﻣﺎ  ۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در دھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻌﺎر »ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﻛﺮد ،ﻋﻔﻮ
ھﻢ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﻛﺮد« را ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن دوم ﺧﺮدادی ھﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت طﺮﻓﺪار آﻧﺎن ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻧﺎن و ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻞ آﺷﺘﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺸﺪت ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺪاﻓﻊ دوم ﺧﺮداد ﺑﻮدﯾﻢ .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺟﺎی ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺳﺎزش ﺑﺎ
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ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ رﻧﮓ ﻋﻮض ﻛﺮده اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﭘﻨﺒﮫ ﻛﺎرزار دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﮫ
آﺷﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽ زد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر »ﺧﺸﻦ و ﻣﺮداﻧﮫ« اﺳﺖ
و ﺑﺮازﻧﺪه ﺗﺸﻜﻼت زﻧﺎن و ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ! آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﺷﻜﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﯿﺪ! اﻣﺎ
ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﻛﻨﯿﺪ! ﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺘﻜﺎر را ھﻢ ﻛﺎﺳﮫ ﻛﻨﯿﺪ! آن
روزھﺎ ﻣﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و آزادﯾﺨﻮاه ﻣﺼﺮاﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ و
ﺑﺮ ﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﭘﺎی ﻓﺸﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر در ﺣﻘﯿﻘﺖ از دل ﻣﺒﺎرزات ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻛﮫ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻮﯾﮋه در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ،ﺑﺎر اﺻﻠﯽ اش ﺑﺮ دوش ﻣﺎدران،
ﺧﻮاھﺮان و ھﻤﺴﺮان اﯾﻦ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر »ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﻛﺮد ،ﻋﻔﻮ ھﻢ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﻛﺮد« ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻜﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎری ﺷﻮد .آﻣﺎل ،آرزوھﺎ و راھﯽ ﻛﮫ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﻓﺎﺟﻌﮫ  ۶٧رﻓﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد .آﻧﺎن ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﺟﺴﻮر آزادی و رھﺎﯾﯽ ھﻤﮫ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺑﻮد .ﺟﻼدان آﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻋﻔﻮ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎن ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺟﻼد ھﺰاران ﻣﺒﺎرز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ زن را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮدﮔﯽ
ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﻛﺜﺮﯾﺖ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن را ﺑﮫ ورطﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﻓﻘﺮ و اﻋﺘﯿﺎد و ﻓﺤﺸﺎ ﻛﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮭﺎی
ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻠﻜﮫ ﺑﮭﺎی ﺑﮫ وﯾﺮاﻧﯽ ﻛﺸﯿﺪن ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.ﻋﻔﻮ
ﻛﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻛﺸﺘﺎر  ،۶٧ﻋﻔﻮ ﻛﺮدن ﻧﻈﺎم و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ از ھﺮ ﻣﻨﻔﺬش ﺧﻮن و
ﭼﺮك ﺟﺎری اﺳﺖ .ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺎ ھﻤﮫ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻈﻢ ﺟﮭﻨﻤﯽ
ﻛﻨﻮﻧﯽ را ﺑﻄﺮﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺮز ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد را ﺧﻮاھﺪ ﻛﺸﯿﺪ .ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن اﯾﻦ
ﺷﻌﺎر در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﻣﺮدم از ارﺗﺠﺎع اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ھﻤﮫ ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ
اﺳﺖ ﻛﮫ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎل  ۶٧ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ذره ای ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮان
ﺳﺎزش ﻛﻨﻨﺪ.

ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد ﺧﺎطﺮه ﻛﻠﯿﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮫ در ﺳﺎل !۶٧
ﯾﺎدﺷﺎن ﺟﺎودان ،راھﺸﺎن ﭘﺮ رھﺮو ﺑﺎد!
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  ٨ﻣﺎرس )اﯾﺮاﻧﯽ -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ(  -ﺷﮭﺮﯾﻮر ٢٠٠٣– ٨٢
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ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل ٦٧
داغ ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ!
اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ١۵ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ۶٧
 ١۵ﺳﺎل از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ۶٧ﻣﯽ ﮔﺬرد ١۵ .ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ھﺰاران زن و ﻣﺮد
زﻧﺪاﻧﯽ طﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ای ﺑﮫ ﺟﺮم ﻧﮫ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﮫ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻮﺧﮫ ھﺎی
ﻣﺮگ ﺳﯿﺎه ﭼﺎل ھﺎی رژﯾﻢ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﺟﺴﺎد آﻧﮭﺎ در ﺧﻔﺎ در ﮔﻮرھﺎی ﺟﻤﻌﯽ دﻓﻦ ﺷﺪ .دول
ﻏﺮﺑﯽ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﻮﻟﻨﺎک وﻗﯿﺤﺎﻧﮫ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ دم ﺑﺮ
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ! ﺑﺮﺧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺬھﺒﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮده
ﻧﺎﻧﯽ ﺳﮑﻮت ﭘﯿﺸﮫ ﮐﺮدﻧﺪ! آن روزھﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن  ۶٧ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﺤﺪاﻧﮫ ﺳﻮگ درد
ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﮫ ﺟﺎن رﯾﺨﺘﻨﺪ و در ﺳﮑﻮت ﻣﺮﮔﺒﺎر آن روزھﺎ اﺷﮏ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺧﺎطﺮ آﻧﺎن را در دل
و ﺟﺎن ﺧﻮد ﺟﺎوداﻧﮫ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺮدﻣﺪاران رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻔﺮﺗﯽ دﯾﺮﯾﻨﮫ از اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن آزادﯾﺨﻮاه اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ آﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮑﻮﻓﮫ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ رﯾﺸﮫ ھﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ آزادﯾﺨﻮاھﯽ و ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ را
ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! اﻧﮭﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن آرﻣﺎن آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ
و دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺮی دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ و ﭘﻮﺳﯿﺪه آﻧﮭﺎ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد! آﻧﮭﺎ ﻣﯽ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان وﻗﺘﯽ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ آن ﻧﺴﻞ ﻗﮭﺮﻣﺎن را
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺷﻮد از آن ﻧﺴﻠﯽ ﺳﺮ ﺑﺮاه و ﻣﻄﯿﻊ ارﺗﺠﺎع اﺳﻼﻣﯽ
درﺳﺖ ﮐﺮد! زھﯽ ﺧﯿﺎل ﺑﺎطﻞ! ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﺪ و ﻧﮫ ﮐﺎری
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم آن را ﺑﮫ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ :ﺑﮫ ﭘﺎس  ١۵ﺳﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ۶٧
اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ .آﻧﺎن ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ زﯾﺮ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ
ﭘﺎﺳﺪاران در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺧﺎوران و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮرھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎطﺮه ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان

ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻫﻪ  ۶۰و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﻴﻦ ۶۷

ﺻﻔﺣﮫ ۶۶

ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﮔﺮاﻣﯽ دارﻧﺪ .ﺑﮫ ﭘﺎس ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھﺰاران زن و ﻣﺮد آزادﯾﺨﻮاه ﮐﮫ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ
ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد و ﺗﻈﺎھﺮات در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻏﺒﺎر زﻣﺎن ﺑﺮ آن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .دﺳﯿﺴﮫ ھﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت دوم ﺧﺮدادی ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را از ﯾﺎدھﺎ ﺑﺒﺮد.
اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺷﻌﻠﮫ ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن؛ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه و ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﺸﻢ و
اﻋﺘﺮاض ھﺰاران زن و دﺧﺘﺮ ﺟﻮان اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﺻﺤﻨﮫ ھﺎی ﻧﺒﺮد ﺧﻮاب ﺣﮑﺎم
اﺳﻼﻣﯽ را آﺷﻔﺘﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،زن
ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻼدان اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﺮگ را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻦ ﺑﮫ ارﺗﺠﺎع
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪھﻨﺪ .ای ﮐﺎش اﻣﺮوز آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
ﺟﻮان ﺑﯽ ھﯿﭻ ھﺮاﺳﯽ و ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ در ﻧﺒﺮدھﺎی ﺷﺒﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺰدوران رژﯾﻢ درﮔﯿﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و روﺳﺮی ھﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن وﺣﺸﺘﺰده ﺣﺰب ﷲ ﺑﮫ آﺗﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﮫ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز ﻣﻔﻠﻮک و درﻣﺎﻧﺪه در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﺸﻢ ﺑﯽ اﻣﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ،
اﻣﺎ ھﻢ ﭼﻨﺎن دﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ زھﺮا ﮐﺎظﻤﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر و ﻋﮑﺎس ﺷﺠﺎع و ﺑﮫ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪن او ،ﺷﯿﻮه ای اﺳﺖ ﮐﮫ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ در دو دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ھﺰاران زن و دﺧﺘﺮ ﺟﻮان در
زﻧﺪاﻧﮭﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺷﮑﻨﺠﮫ ھﺰاران ﻧﻔﺮ زن و ﻣﺮد ،طﯽ ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺧﺮداد ﻣﺎه ،ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻣﻌﻤﻮل رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﮭﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ دادﺧﻮاھﯽ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻣﺮوز رژﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺪا از ﺟﻨﺎﯾﺎت دﯾﺮوز آن ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوز ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻋﺰم ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻘﻄﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ ﻋﻤﺮ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬارد .ﭘﺮﭼﻢ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﺤﻮﻻت آﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را رﻗﻢ زﻧﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺴﻞ
ﺟﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺷﻌﺎر "ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد؛ ﻋﻔﻮ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد" ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر اﻧﻌﮑﺎس
ﻋﻤﯿﻘﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .راه و آرﻣﺎن آﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﻮد .ﺟﻼدان آﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻔﻮ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺴﻮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ای
ﻧﻮﯾﻦ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ .ﯾﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم  ۶٧ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد! ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد ﻣﺒﺎرزات
ﻣﺮدم اﯾﺮان! ﭘﺮ ﺗﻮان ﺑﺎد ﺟﻨﺒﺶ رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن!
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس )اﯾﺮاﻧﯽ -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ( -ﺷﮭﺮﯾﻮر  -١٣٨٢ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠٠٣

ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻫﻪ  ۶۰و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﻴﻦ ۶۷

ﺻﻔﺣﮫ ۶٧

ﭘﯿﺎم ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن هﺸﺖ ﻣﺎرس
ﺑﻪ ﺷﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻟﻨﺪن
ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ھﺰاران ﻧﻔﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺮد آﻣﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﯿﻦ  67را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮ
از اﯾﻦ ،ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ﻛﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﻛﺮد و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ آﻧﺮا ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﻓﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺨﺼﺎ ﺻﺎدر ﻛﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮدﻣﺪاران ﻛﻨﻮﻧﯽ ﺣﻜﻮﻣﺖ
راﺳﺎ ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎرت ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن را زﻧﺎن ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﻋﻠﯿﮫ اﻓﻜﺎر ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ﺳﻨﻦ و رواﺑﻂ
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺟﺮﺋﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ و
ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫ در ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺒﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ :در ﻋﺮﺻﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺪرﺳﮫ ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ و
ﻣﺰرﻋﮫ ،در ﻋﺮﺻﮫ ﻋﻠﻢ و ھﻨﺮ و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﺪه ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،در ﻧﺒﺮدھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺷﺮﻛﺖ در
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﭼﻮن ﻛﺮدﺳﺘﺎن و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم در زﻧﺪان و ﺑﯿﺪادﮔﺎھﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ.
اﯾﻦ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﻜﺎل ﺷﻨﯿﻊ ﺳﺘﻢ ﻣﻀﺎﻋﻒ در زﻧﺪاﻧﮭﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻛﺮدﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﮭﺎﯾﯽ ﻛﮫ زن
ﺳﺘﯿﺰی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻄﻮر ﻓﺸﺮده در ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻮﯾﮋه ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﻛﺮه ﻗﺒﻞ از
اﻋﺪام ،در ﻓﺤﺶ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﺮداﻧﮫ و آزار ﺑﺪﻧﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ
اﺳﺖ .زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﮫ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در زﻧﺪان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﮫ ﺗﯿﻎ ﭘﺴﺘﺎﻧﮭﺎﯾﺸﺎن را
ﺷﻜﺎﻓﺖ ،در اﺛﺮ ﺷﻜﻨﺠﮫ دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی رﺣﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﻣﺎه ھﺎ
ﺗﺎﺑﻮت ھﺎی ﻣﺮگ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻦ ﺑﮫ ﺳﺎزش و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺪادﻧﺪ.
در ﺑﯿﺮون زﻧﺪاﻧﮭﺎ ،زﻧﺎن )ﻣﺎدران و ھﻤﺴﺮان( ﺑﺎر اﺻﻠﯽ دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﺰﯾﺰان
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮫ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن از ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎ ﻧﮭﺮاﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺒﺎﻛﺎﻧﮫ ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ را اﻓﺸﺎ ﻛﺮدﻧﺪ و
اﺧﺒﺎر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ زﻧﺪان را ﺑﮫ ﺑﯿﺮون اﻧﺘﺸﺎر دادﻧﺪ .ﺷﮭﺮﯾﻮر  1367ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
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ﭼﺮا ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را داد؟
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﻮام ﺑﻮد ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺿﻌﻒ و ﺑﺤﺮان رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﻲ .در ﻣﺮداد ﻣﺎه 67
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل آﺗﺶ ﺑﺲ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺧﺎﺗﻤﮫ داد .ﺑﺎﻻ ﻛﺸﯿﺪن ﺟﺎم زھﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺑﯿﺎن ورﺷﻜﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﻚ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻛﺸﺘﺎر ﭘﺎﺳﺦ
ﺳﺮان ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ورﺷﻜﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .درآن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ھﻮﻟﻨﺎك ﻛﻞ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﮫ و»اﺻﻼح
طﻠﺐ« ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻛﺸﺘﺎر ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻨﺪ .آن روزھﺎ ھﻨﻮز رژﯾﻢ ﺑﮫ ﺟﻨﺎح ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺮدﻣﺪاران دوم ﺧﺮدادی ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم داﺷﺘﻨﺪ و » ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﻛﺎر« ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ
رژﯾﻢ را اداره ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﭼﻮن ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن و اﻛﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ رﺳﻤﺎ در ﻛﻨﺎر ﺣﺴﯿﻦ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ھﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ھﺪف دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻛﺸﺘﺎر ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ طﺒﻖ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﻮد .ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺛﺒﺎت و اﻣﯿﻨﺖ داﺷﺖ .ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻛﮫ ﻣﻌﻨﯽ اش
ﺑﺮای اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺮاﺑﯽ ،ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛﺖ و اﺧﺘﻨﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺳﺮﻛﻮب ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم در آن دوره و اﯾﺠﺎد ﺟﻮ اﺧﺘﻨﺎق ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮ از اﯾﻨﮭﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻤﺒﻞ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﻌﻜﺎس ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ
ارﺗﺠﺎع اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺮﻗﮫ ﺣﺮﯾﻘﯽ ﺑﻮد ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ طﻮﻣﺎر
ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ آﺗﺶ ﻛﺸﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و آﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﮫ ھﻤﺮاه ﻣﺮدم ﺑﺎر اﻧﻘﻼب ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﺪوش ﻛﺸﯿﺪﻧﺪ .دارودﺳﺘﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺗﯿﻎ ﺳﻼﺧﯽ دﺳﺘﺎوردھﺎی اﻧﻘﻼب و آﻣﺎل و آرزوھﺎی ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﻛﻤﺮ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﭼﯿﻨﺎن اﻧﻘﻼب اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﻛﮫ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺎﻣﻌﮫ
ای ﻧﻮﯾﻦ و دﻣﻜﺮاﺗﯿﻚ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ درﺳﯽ ﻛﮫ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎل  67ﺑﮫ ﻣﺎ دادﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد!
ھﺮﮔﺰ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ از طﺮﯾﻖ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و آرزوھﺎﯾﺸﺎن دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﻨﺪ .در آن روزھﺎ ﺟﻼدان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺒﻮب دول ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ دول
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﻜﻮت رﺿﺎﯾﺘﻤﺪاﻧﮫ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ اﯾﻦ ﻛﺸﺘﺎر را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ دم ﺑﺮ
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ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .ﻛﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮫ اوﻟﯿﻦ و ﻧﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
ﻗﺘﻞ زھﺮا ﻛﺎظﻤﯽ ﻋﻜﺎس و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﺟﺴﻮر از آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﺎﻧﻮاده او و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت آزادﯾﺨﻮاه ﺑﮫ ﺑﯿﺮون
درز ﭘﯿﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺗﺠﺎوز و ﻗﺘﻞ زھﺮا ﻛﺎظﻤﯽ ﻧﻤﺎد و ﺳﻤﺒﻞ ﺗﺠﺎوز و ﻗﺘﻞ ھﺰاران زن زﻧﺪاﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺷﻜﻨﺠﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در روزھﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺪاوم ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﻣﻌﻤﻮل
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺳﺎل ۶٧اﻣﺮوز رژﯾﻢ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﺮدم از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻛﻠﯿﮫ ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎی ﺳﺮان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوژه دوم
ﺧﺮداد ورﺷﻜﺴﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻮج ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮده ھﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﻲ ،ﺧﻮاﺳﺖ اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻛﮫ ﺻﺪای آن را در ﻧﺒﺮدھﺎی
ﺷﺒﺎﻧﮫ ﺧﺮداد ﻣﺎه ھﻤﮫ ﺟﮭﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ .ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﭘﺎ ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﻣﺼﻤﻤﺎﻧﮫ ﻋﺰم
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ را ﻛﺮده اﺳﺖ.
دول ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮﯾﮋه آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ را در ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در رژﯾﻢ و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ و
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮭﺮه ھﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﻼﺻﮫ
ﭘﺮﭼﻢ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در رژﯾﻢ و ﯾﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻛﻞ رژﯾﻢ و
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺑﻌﺪی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻮد از طﺮف رژﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان را ﺑﺎ ﻧﺴﻞ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ .ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﺮرا ﻣﺤﺮوم از ﺗﺠﺎرب و آﮔﺎھﯽ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان و
ﺑﺎﯾﺪ اھﺪاف ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﻛﻤﮫ اﺳﻼﻣﯽ را از اﯾﻦ ﻛﺸﺘﺎر ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﻛﺮد.
ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻛﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﻜﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﭘﯿﺮوز ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺧﻮد را آﮔﺎھﺎﻧﮫ
ﺑﯿﺎﺑﺪ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﻛﮫ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎل  67زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ،راه ﺧﻮد و ﻣﺮگ ﺧﻮد را آﮔﺎھﺎه اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﺮدﻧﺪ .ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻣﺒﺎرز ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ واﻗﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺧﺎطﺮه ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن اﺳﺖ .آﻧﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺳﻮﮔﻮاری ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﺮا ﻛﮫ ﺑﮫ
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ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ زﻧﺪه ﯾﺎد ﺷﺎﻣﻠﻮ :ﻣﺮدﮔﺎن آن ﺳﺎل ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪه ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻛﮫ ھﻨﻮز راه ﯾﺎران ﺧﻮد و ﺗﺠﺎرب ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎی ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن را در دل و ﺟﺎن
دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺸﺮده ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ
ﭘﯿﻮﻧﺪ را ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی ر ا
ﺳﺎزﻣﺎن دھﯿﻢ .ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ را اﻓﺸﺎء ﻛﻨﯿﻢ ،ﯾﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ ،ﭘﯿﺎم ﺳﺎزش
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺷﺎن را ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻛﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ دوره اﺧﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و
ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺎ ھﺮ ﭼﮫ رﺳﺎﺗﺮ ﺑﮫ ﮔﻮش رﺳﺪ و ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای درھﻢ ﺷﻜﺴﺘﻦ درھﺎی
زﻧﺪاﻧﮭﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد ﺧﺎطﺮه ﻛﻠﯿﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮫ در ﺳﺎل67
ﯾﺎدﺷﺎن ﺟﺎودان ،راھﺸﺎن ﭘﺮ رھﺮو ﺑﺎد!

ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس ) اﯾﺮاﻧﯽ – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ(  -اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﺷﮭﺮﯾﻮر - 82آﮔﻮﺳﺖ ٢٠٠٣
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ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آذر درﺧﺸﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﻬﺎردهﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻟﻨﺪن
ﺳﺨﻨﻢ را ﺑﺎ درود ﺑﮫ ﮐﻠﯿﮫ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎل  ٦٧ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﮫ ﭘﺎی ﭼﻮﺑﮫ ھﺎی دار رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺮ
دادﻧﺪ و ﺳﺮ ﻧﺪادﻧﺪ ،آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .و ﺑﺎ درود ﺑﮫ ھﻤﮫ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﮫ در زﻧﺪاﻧﮭﺎ و ﭼﮫ در
ﺧﺎرج از زﻧﺪان ،ﻟﺤﻈﮫ ای از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺘﺮ ،ﻋﻠﯿﮫ ازﺗﺠﺎع اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺎﻧﺪ!
آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ھﺰاران ھﺰار ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،در ﻣﺮداد و ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل  ٦٧را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻞ دﻣﭙﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﺣﺴﯿﻨﯿﮫ اوﯾﻦ و آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮔﻮھﺮ -دﺷﺖ
ﮐﮫ ھﺮﮐﺪاﻣﺸﺎن ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻟﺤﻈﮫ ای ﭘﯿﺶ ﺑﮫ دار آوﯾﺨﺘﮫ و ﯾﺎ ﺗﯿﺮ ﺑﺎران ﺷﺪه را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﺮداد ﺳﺎل  ٦٧را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی آن ھﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزش ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮاﺿﻌﺶ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﻣﺮگ
اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﮐﮫ ﻣﺪت ﭼﮭﺎرده ﺳﺎل ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮ ﻣﺸﺖ و
ﻟﮕﺪ ﭘﺎﺳﺪاران ،ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش

ﮐﻨﯿﻢ؟ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت را ﻧﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد! ﭼﺮا؟
آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮑﻮﻓﮫ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺮگ ،ﺑﺬر آن .آﻧﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﺻﻒ اول ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻋﺎری از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺮای
آرﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﺻﻒ اول ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ رژﯾﻢ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در زﻧﺪان را دور از ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮدم
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی ھﺮ وﻋﺪه ﻧﻤﺎز ،ﺑﯿﺴﺖ ﺿﺮﺑﮫ ﺷﻼق ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺗﻦ
ﺑﮫ ﻣﺬھﺐ اﺟﺒﺎری ﻧﺪھﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در دﻓﺎع از آزادی اﻧﺪﯾﺸﮫ در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﮫ
"ﺷﻤﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ؟ "و ﯾﺎ "ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ؟" ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ای ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آرﻣﺎﻧﺨﻮاھﯽ ﻣﻠﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ
رود ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺪ.
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اﻣﺎ ﭼﺮا آن ھﻤﮫ ﮐﺸﺘﺎر؟
رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق روﺑﺮو ﺷﺪ.
وﺟﻮد ھﺰاران ھﺰار زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺮﻗﮫ ای ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﮫ آﺗﺶ
ﮐﺸﯿﺪن ﺧﺮﻣﻦ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺠﺎع ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ھﺮﮔﺰ ھﻢ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ!
اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ای ﺑﻮد ﮐﮫ رژﯾﻢ را در دوره ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺑﺎزﺳﺎزﯾﺶ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد .و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺟﮭﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮔﺶ ھﻤﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺎﺣﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رژﯾﻢ در اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﮭﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺸﺖ
اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ واﻣﺮوز ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ،ﺳﺨﻨﯽ از ﻗﺘﻞ
ﻋﺎم ھﺎی ﺳﺎل  ٦٧و ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﮭﺎ از ﻗﺘﻞ ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ از ﻗﺘﻠﮭﺎی
زﻧﺠﯿﺮه ای ھﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  ٦٧ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻗﺒﻼ
ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮدم اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻣﮭﺎ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ ﺑﻮد :ﺑﺮای
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮓ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﻗﺎﻧﻮن ،اﻗﺘﺼﺎد و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺛﺒﺎت ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﻨﮕﺎم اﯾﻦ ﻗﺘﻠﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺒﻮد .ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  67ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم داﺷﺖ .ﺳﮑﻮت دول اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دارد .ﭼﺮا ﮐﮫ ﻗﺘﻞ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و آﻏﺎز دوره ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎزﺳﺎزی ای ﮐﮫ طﯽ آن ﻗﺮار ﺑﻮد
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ وارد اﯾﺮان ﺷﻮد و اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻮددھﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻠﮫ ای ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﻞ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﮫ اﯾﺮان
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﻞ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ" ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ،ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ "! ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺑﻮﯾﮋه اﯾﻨﮑﮫ اﻣﺮوزه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﺮﮐﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم اﯾﺮان را
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ!!
اﻣﺮوز در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ وارد ﯾﮏ روﯾﺎروﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﻒ ھﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﯽ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ،اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و آﻧﮭﺎ آﺷﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ درﺳﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ دادﻧﺪ .اﯾﻦ را ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد!
اﻣﺮوز ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺎر" ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد،
ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ "!در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﺷﻌﺎر را ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭘﺮوژه "دوم ﺧﺮداد "ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻞ آﺷﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران و ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﻮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮔﺎم ﻣﯽ ﻧﮭﯿﻢ،
ﭘﺮﭼﻢ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻓﺮدای ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﮫ را رﻗﻢ زﻧﻨﺪ .ﺑﺎ
ﭘﺎﻓﺸﺎری روی اﯾﻦ ﺷﻌﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮدای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ داد ،ﻣﺮز ﺑﯿﻦ
دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻓﺮدای ﻣﺎ ھﯿﭻ ﺳﺎزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ اھﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ روزاﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺷﻌﺎر ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ،
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ اﻋﺪام اﯾﻦ ﻓﺮد ﯾﺎ آن ﻓﺮد ﺟﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎ آﻣﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻠﺐ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻈﺎم روﺑﺮوﯾﯿﻢ .ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ درز و
ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای آﺷﺘﯽ ﺑﺎ آن ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎری ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻌﺎر ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺷﻌﺎری ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از دوره ﭘﺮوژه دوم ﺧﺮداد ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﮫ ﻟﻮث
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد و ﺗﻘﻠﯿﻞ داده ﺷﻮد ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﮫ ﺧﺮج دھﯿﻢ.
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﮐﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ !ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ،
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﮑﺎﻣﻼت ﻓﺮدای ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ھﻤﮫ ﮐﺲ را زﯾﺮ ﺳﻘﻒ
ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽ دھﺪ.
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اﻣﺮوزه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ رژﯾﻢ ﺑﮫ ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده
ھﺎی ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎھﮭﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺨﺎطﺮ آن ﻣﺠﺎزات
ﮔﺸﺘﻨﺪ! آن زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻣﺮوز ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮔﺮان دﯾﺮوز ﺑﻮدﻧﺪ ھﻢ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ .اﯾﻦ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﭼﮕﻮﻧﮫ از ﻧﻈﺮ" اﺻﻼح طﻠﺒﺎن "اﻣﺮوزی ،ﮐﺎرھﺎی
دﯾﺮوزﺷﺎن ﻧﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺛﻮاب و ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺪا روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد.
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﻞ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﮫ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ "ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ"! اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر
دوﻟﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺪھﺪ .آﻧﮭﺎ ﺧﻮد ﺑﻮﺿﻮح ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﭼﮫ
ﮐﺎرﻣﺎن ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﻠﻔﺎﺗﻤﺎن ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﮫ از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ -ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺑﮫ
اﺻﻄﻼح دﻟﺴﻮز ﻣﺮدم ﺷﺪه اﻧﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺟﻨﺎح ﺧﺎﺗﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ -و ﭼﮫ از درون ﺧﻮد رژﯾﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ
آوردن ﺗﻠﻔﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﮭﻢ آن و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﻮای
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮش ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻌﺪی دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﮭﺎ داﻣﻨﮕﯿﺮ اﯾﺮان ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ ﻓﯿﻠﻢ" ﻣﺮگ و دﺧﺘﺮ " را دﯾﺪه اﯾﺪ .ﻣﺎﺟﺮای ﻓﯿﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ
ﮐﺸﻮرھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد .رژﯾﻢ ﺑﻌﺪی
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،ﺷﮑﻨﺠﮫ
ﮔﺮان ﻧﻈﺎم ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻨﺎﯾﺎت ھﻤﺎن رژﯾﻢ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺟﺎی ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮔﺮ و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪه ،ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
در ﯾﮏ ﺻﺤﻨﮫ )ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﺴﺮت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ( ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮔﺮ در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻟﮋ ﻧﺸﺴﺘﮫ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﯾﮏ
ﺻﻨﺪﻟﯽ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎﻟﻦ! اﯾﻨﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﺘﺎده .اﯾﻨﮭﺎ ﻧﻘﺸﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺎ ﮐﺸﯿﺪه
اﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﺷﻌﺎری ﺑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮدش را دارد .ﺷﻌﺎر" ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﯿﻢ
ﮐﺮد ،ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ "! ﻧﯿﺰ دارای ﺑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ و
روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت آﯾﻨﺪه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﻦ را دارد ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ دارﯾﻢ ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﮐﮫ ھﯿﭻ آﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺎن

ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻫﻪ  ۶۰و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﻴﻦ ۶۷

ﺻﻔﺣﮫ ٧۵

ھﯿﭻ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
دﺳﺖ ﮐﻢ ﺻﺪ ﺻﻔﺤﮫ ای از ﻗﺮآن ﮐﻨﺪه ﺷﻮد و ﺧﯿﻠﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل
رﯾﺨﺘﮫ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﯾﮏ رﻓﺮم ﺟﺪی و ﻧﮫ اﻧﻘﻼب
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن ،ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﺎ در ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺧﯿﻠﯽ رادﯾﮑﺎﻟﯽ را دارﯾﻢ  .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آﻧﮕﺎه ﮐﮫ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن را در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﮫ رژﯾﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده
ﺑﻮد اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﻧﻔﺮت ﺑﺎزﺟﻮھﺎ و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮔﺮان از زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻣﺮدﺳﺎﻻری را زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻧﮭﺎ ﻧﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻠﮑﮫ در ﺻﻒ اول ﻣﺒﺎرزه ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻠﮑﮫ رھﺒﺮی ﻣﺒﺎرزه و ﻧﮫ ﻓﻘﻂ رھﺒﺮی
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن را
ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮدﺷﺎن را در اﯾﻦ ﭼﮭﺎرده ﺳﺎل ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻔﺮد ،ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺘﺸﮑﻞ 23 ،ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
و اﻋﺘﺮاﺿﺸﺎن را ﺑﮫ ھﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺎ ﺳﺎزش ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺨﺶ رادﯾﮑﺎل ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ دارد و ﺑﻌﮭﺪه اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر را ﺑﺪرون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺒﺮد و در ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮدای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺷﻤﺎ.
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ﺑﺎ هﯿﭻ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ ای ازﺟﻼدان ﺧﻠﻖ ،ﺳﺎزش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ!
ﭼﮭﺎرده ﺳﺎل از ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺟﻼدان ﺟﻤﮭﻮری در ﺳﺎل  ۶٧ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﭼﮭﺎرده
اﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ روﺣﯿﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮﯾﯽ و ﻧﻔﺮت از ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺧﺸﻤﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻦ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﻈﺎم را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻔﺴﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮور و
ﺳﺮﮐﻮب ﺑﮫ ﺷﻤﺎره اﻓﺘﺎده و ﺳﺮان رژﯾﻢ ﺑﯿﮭﻮده در اﯾﻦ ﮔﺮداب ﺗﻘﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ھﺮ ﮐﺲ
ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ دﺳﺘﺎﻧﺶ را از ﺧﻮن ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺧﻮ د را از ﻣﺨﻤﺼﮫ ﻧﺠﺎت دھﺪ .ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن و ﺷﮑﻨﺠﮫ
ﮔﺮان ﺳﺎﺑﻖ ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و "اﺻﻼح طﻠﺐ" ﺷﺪه اﻧﺪ! ﺳﺮان رژﯾﻢ و آﻣﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر وﺳﺮﮐﻮب
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ،ﺧﻮد را "ﺑﯽ ﮔﻨﺎه" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻋﻮض ﮐﺮدن،
ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ! اﻣﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از آﻣﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﻖ ،ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﺳﮑﮭﺎی ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﺎﻧﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﭼﮭﺮه زﻧﻨﺪ!
اﮔﺮ ﭼﮫ ﺳﺎل  ۶٧ﻧﮫ آﻏﺎزی ﺑﻮد و ﻧﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎت  ٢٣ﺳﺎﻟﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﺎ ﻧﻘﻄﮫ
ﻋﻄﻔﯽ ﺑﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﺮﺟﻮی ﺧﻮن ﺑﻨﺎ ﺷﺪ .ﺳﺎل ﮐﺸﺘﺎر ،ﺳﺎل
ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺮور و ﺧﻔﻘﺎن ،ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮏ ﻧﺴﻞ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﻖ را ﺑﮫ
ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﻧﻘﻼب و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺮی ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ! اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﮫ
ﻣﯿﺪان آﻣﺪن ﻧﺴﻠﯽ ﺟﻮان و ﭘﺮ ﺷﻮر ،ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺷﻌﻠﮫ ﻣﺒﺎرزه
ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ از ﺗﺠﺎرب ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه،
ﺷﺮط اول آزادی اﺳﺖ! آﺗﺸﯽ از زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺳﺮﺑﺮ آورده و ھﺮ روز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ زﺑﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در ﺧﻮد ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ،زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﻋﺮﺻﮫ
ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و در ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﮫ ﻣﺼﺎف طﻠﺒﯿﺪه اﻧﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻀﻮر ﺷﺎن در ﺻﺤﻨﮫ ﻧﺒﺮد،
"ﻧﮫ" ﻗﺎطﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ذره ای ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮ ﺳﺎزش
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺮوز ﮐﮫ اﻗﺸﺎر ﮔﻮﻧﺎﮐﻮن ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺣﺎل ﻧﺒﺮدی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ھﺮ
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زﻣﺎن ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎل  ۶٧و ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ راه آزادی ،اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺎﺳﺖ.
اﻣﺮوز زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﻣﺎ ﺑﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ھﯿﭻ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و در راه آرﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎن ،ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ آﮐﻨﺪه
ازﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﺗﻮده ھﺎ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ،اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺟﺴﺎرت و ﻗﺎطﻌﯿﺘﺸﺎن اﻟﮭﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اوج
ﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ،رژﯾﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﮐﮫ داﻣﻨﮫ
ﻣﺒﺎرزاﺗﺸﺎن از ﺣﻨﺠﺮه ﭘﺎره ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺳﻄﺤﯽ و ﺟﺰﺋﯽ در زﻣﯿﻨﮫ زﻧﺎن ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽ رود،
ﺑﻌﻨﻮان اﻟﮕﻮی زن ﻣﺒﺎرزﺑﮫ زﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ،
اﯾﻨﺒﺎر درﻟﺒﺎس زن ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺎم ﻣﺮد
ﺳﺎﻻر اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ! ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻼش ﮐﺮد ﭘﺪﯾﺪه زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ دھﺪ و
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎن از ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﮐﺸﺘﺎر و
ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﺗﻘﻠﯿﻞ دھﺪ ﺗﺎ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﺟﺎن دادﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ ﮐﮫ در ﺳﯿﺎھﭽﺎل ھﺎی رژﯾﻢ ﺗﺤﺖ وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ
ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﮫ ھﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،از ﺧﺎطﺮ ﻣﺮدم ﻣﺤﻮ ﺷﻮد و اﻣﺜﺎل ﮔﻨﺠﯽ اﻟﮕﻮی زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرز
ﺷﻮﻧﺪ!!
در ﭼﮭﺎردھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎل  ،۶٧ﺑﺎ ﺧﻮن ﯾﺎراﻧﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ ﮐﮫ راھﺸﺎن اداﻣﮫ
دارد و ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻠﻖ ﺳﺎرش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﺧﻮن ﯾﺎراﻧﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯿﺒﻨﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺟﻼدان ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻠﻖ را ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ وﺗﻨﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ،ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن در ﮐﻠﯿﺘﺶ و ﺑﺎ
ھﻤﮫ ﺟﻨﺎح ھﺎ و دﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺶ اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس ) اﯾﺮاﻧﯽ – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ (
آﮔوﺳت ٢٠٠٢
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ﯾﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  ١٣٦٧ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد!
ﻣﺘﻨﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اراﺋﮫ ﺷﺪه در ﮐﺎرزار دھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ۶٧اﺳﺖ.
ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در زﻧﺪان ھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮدم ﺑﮫ ﻗﺘﻠﮕﺎه ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺮوز
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺮد آﻣﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﯿﻦ  ۶٧را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ .اﻣﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮ از
اﯾﻦ ،ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ آن را ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺟﺎﻧﺒﺨﺘﮕﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﯿﺪادﮔﺮھﺎی اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻨﺪ
و ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ دوﻟﺖ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺎﻟﻮده رﻧﺠﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺒﺎرزه را ﻋﻠﯿﮫ آن
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺘﻢ و
اﺳﺘﺜﻤﺎر را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺎﻧﺪاران اﺷﺮار ﭘﮭﻠﻮی ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺒﺎرزات
ﺧﻠﻖ ھﺎی ﺟﮭﺎن ﻋﻠﯿﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﮔﺎھﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻣﻮزﮔﺎراﻧﯽ ﭼﻮن ﺻﻤﺪ
ﺑﮭﺮﻧﮕﯽ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﺧﻠﻖ را ﭼﻮن ارزﺷﯽ ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ در روح و ذھﻨﺸﺎن ﺣﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ھﻤﺮزﻣﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﻼﻣﺶ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ھﺸﺪار داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ
»ھﺎﺟﺮ و ﻗﺎﺳﻢ« را ﺑﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﺎﺧﺖ ﻧﺰﻧﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن را ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪادﻧﺪ .آﻧﺎن ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼب  ۵٧ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺴﻠﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮای واژﮔﻮن ﮐﺮدن ﺑﺴﺎط ﺟﺰﯾﺰه ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ .ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ .ﺗﺎ طﺮﺣﯽ ﻧﻮ در اﻓﮑﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ راه ﻣﺒﺎرزه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﮫ ﺑﺨﺎطﺮ
آﻧﮑﮫ ﺗﺐ داغ اﻧﻘﻼب آﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﮑﻠﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮐﮫ روح ﯾﮏ ﻋﺪه ﺑﺮ ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ اﻗﻠﯿﺘﯽ از ﻓﺮط داﺷﺘﻦ در ﺣﺎل ﺗﺮﮐﯿﺪن ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ در ﻓﻘﺮ و ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺮاﻓﮫ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
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ﭘﯿﺎم ﺣﻤﺎﺳﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺎن ﺑﮫ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﮐﮫ در زﯾﺮ ﻻﺷﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﻔﺘﺎن در آﻣﺪه اﯾﻦ
ﺑﻮد :ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﮫ ھﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﮐﮭﻨﮫ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ.
دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺮﺷﺎر از زﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﻮر و اﺳﺘﻌﺪاد و ﺑﯽ
ﺻﺒﺮی ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﻮی ﮐﮭﻨﮕﯽ ﻣﯽ دھﺪ .زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﮐﮫ
روﯾﺎھﺎی اﯾﻦ زﻧﺎن ﺟﻮان در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﻮد .ﺑﺎ داغ و درﻓﺶ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗﻔﮭﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﮑﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺟﮭﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﺮا ﺑﺮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻠﮫ زن ﺑﺮده ﻣﺮد
اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﺶ در ﺧﺎﻧﮫ اﺳﺖ ،ﺻﺪاﯾﺶ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺸﻨﻮد ﭼﮫ ﺑﺮﺳﺪ ﻓﺮﯾﺎدش را .ﻣﻮﯾﺶ را ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﮫ ﺑﺮﺳﺖ ﻣﺸﺖ ھﺎی ﮔﺮه ﮐﺮده اش را.
در ﻋﻮض ﺟﻮاب آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺎﺑﻮدی رژﯾﻢ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﮫ ﭘﺸﯿﺰی ھﻢ ﻧﻤﯽ ارزد .ﭘﯿﺎم آﻧﮭﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺮگ را ﺑﮫ زاﻧﻮ زدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻼدان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺮﺟﯿﺞ دادﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ اﯾﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد ﻋﺎری از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﺘﻢ و
اﺳﺘﺜﻤﺎر.
آﻧﭽﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺗﻮان اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽ داد ،ﻗﺪرت آرﻣﺎن آﻧﮭﺎ ،ﺟﺬﺑﮫ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻧﻮﯾﻦ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻢ و اﻧﺰﺟﺎر از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮭﻨﮫ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ آرزوھﺎ و اھﺪاف ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و ﺣﻔﻆ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎن ﺟﺎﻧﺐ درﺳﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج زﻧﺪان ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻨﺠﮫ ای در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ھﻤﺎن
ﮔﺮاﯾﺸﺎت ھﻮﯾﺪا ﺷﺪ :وﺳﻂ راه اﯾﺴﺘﺎدن و ﺑﮫ ھﻤﮫ اﯾﺪه آرزوھﺎ آﻣﺎل ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن ﯾﺎ آﺑﺪﯾﺪه ﺗﺮ و ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﮫ آﻧﮭﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن.
ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﺎدﻣﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر را ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺸﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﯿﺮوھﺎﯾﻤﺎن را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن ﻗﻮﯾﺘﺮ و ﻣﺘﺤﺪﺗﺮ ﺳﺎزﯾﻢ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺒﺎرزات ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺣﻀﻮری داﺋﻤﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدن ﻣﺴﺌﻠﮫ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدن ﺧﺼﻠﺖ و ﻣﺎھﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺤﮑﻮم .زﻧﺪان
ﻓﺸﺮده ﺗﻀﺎد و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺰرگ ﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﺟﻤﮭﻮری
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اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺰد.
ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم و ﺷﮑﺴﺘﻦ روﺣﯿﮫ آﻧﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر را ﮐﺮد .ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻧﺪاﻣﺖ ھﺎ و
ﺿﻌﻒ ھﺎ را ﺑﺮ ﺑﻮق و ﮐﺮﻧﺎ ﻣﯿﺪﻣﯿﺪ و از درز ﮐﺮدن اﺧﺒﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ھﺮاﺳﯽ
ﻣﺮﮔﺒﺎر داﺷﺖ.
ھﺮ ﺟﻨﺒﺶ و ﻧﮭﺎد ﻣﺮدﻣﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ را در ﺣﻖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ
اﻓﺸﺎ ﮐﻨﺪ .و ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻗﯿﺪ اﺳﺎرت ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ .و ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ
از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﻣﺎ ،از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮫ وﯾﮋه آﻧﮑﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
زن ﺳﺘﯿﺰی ﺧﻮد را در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ وﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاره
اﺳﺖ.
زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎدھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای از طﻐﯿﺎن ﻋﻠﯿﮫ آﺗﻮرﯾﺘﮫ ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ در وﺟﻮد اﯾﻨﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ طﻐﯿﺎن ﮔﺮان ﺿﺪ ﻓﺮھﻨﮓ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮد ﺳﺎﻻری و
ﭘﺪرﺳﺎﻻری ،ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻨﺪﮔﯽ و ارزﺷﮭﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ و ﺧﺮاﻓﮫ را ﻣﯿﺪﯾﺪ .ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اذﯾﺖ و آزار ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺎطﺮ زن ﺑﻮدن ﺑﮫ آﻧﺎن روا ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺸﯽ ﮐﮫ
از ﺳﺮﮐﻮب ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺎن و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮدﮔﯽ و ﻧﯿﻤﮫ ﺑﺮدﮔﯽ آﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ زن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﯿﺮاث ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎﺋﯽ ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﮫ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻤﺎﺳﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و
ﭘﺎﯾﺪاری آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ادﺑﯿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺎ راه ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از آﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ،
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺪرﺳﮫ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
اﻣﺮوره ﻣﺒﺎرزات ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ را در آﮔﺎه ﮐﺮدن ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ ﺟﻨﺎﺗﯿﮑﺎر اﯾﻦ رژﯾﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐ آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺨﺼﻮص زﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎطﺮ اﯾﻨﮑﮫ اﻧﺘﻘﺎم ﻋﺰﯾﺰ از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ دار ﻋﺎدی اﺋﻤﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﺸﺨﺺ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﮫ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺘﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ .در واﻗﻊ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺎدران ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد از ﻧﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﺮگ ﺟﺎﻧﮕﺎه ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
آﻧﺎن را از ﭼﺎردﯾﻮاری ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺒﺎرزه ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻣﮭﻢ ﭘﺎﯾﺪاری زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و
ﺗﮑﯿﮫ ﮔﺎه ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات آﺗﯽ ﻣﺎ.
اﻣﺮوز در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﯾﺎدﻣﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن زﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ورﺷﮑﺴﺘﮫ ،ﻣﻨﻔﺮد و ﻣﻨﻔﻮر اﺳﺖ .و از ﺗﺮس ﻣﺮدم و ﻏﻠﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﭘﺎره ﭘﺎره » آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ« را
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب اﺳﺖ و ھﻤﺎن اھﺪاف را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم .ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎزﺟﻮی ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﮫ ﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﮐﺎر ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮔﺮ
وارد اﺗﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮد را ﻧﺎﺟﯽ و دﻟﺴﻮز زﻧﺪاﻧﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از او ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ دﺳﺖ از
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮑﺸﺪ .ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﮑﺒﺎر »ﻧﮫ« ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ .ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﺮدﯾﺪ .اﯾﻨﺒﺎر
»آری« ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ» .اﺷﮑﮭﺎ را ﭘﺎک
ﮐﻨﯿﺪ« و آﺷﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ! ﮔﻮﺋﯽ ﻣﺎ ﻗﮭﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ آﺷﺘﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ رژﯾﻢ از ھﻤﺎن روزھﺎی اول ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ھﻮﯾﺘﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب داﺋﻤﯽ ﻣﺮدم
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﻼم ﮐﺮد زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،دھﻘﺎﻧﺎن ﺗﺮﮐﻤﻦ
ﺻﺤﺮا را ﺑﺨﺎطﺮ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﯿﻦ ھﺎﯾﺸﺎن ﮐﮫ ژﻧﺮال ھﺎی ﺷﺎه دزدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺗﻮپ و ﺗﻔﻨﮓ ھﺎ را ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻠﻖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺮد ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮان را در ھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﯾﻮرش وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ اش را ﺑﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻌﺮا و ھﻨﺮﻣﻨﺪان
ﻣﺒﺎرز و آزادﯾﺨﻮاه ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻗﮭﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن اﻋﻼن ﺟﻨﮓ داد .ھﺮ
دو طﺮف اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺎﻣﻼ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﯿﻦ  ۶٧ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻖ اﯾﻦ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﻧﻤﺎﯾﺶ داد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ» آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ« ﭘﺎﯾﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را دارد .داراھﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻮی ﮐﺒﺎب ﺑﮫ دﻣﺎﻏﺸﺎن
ﺧﻮرده و اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﮫ آﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪه اﻧﺪ ﺧﺸﻢ و
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺗﻮده ھﺎی ﺟﺎن ﺑﮫ ﻟﺐ رﺳﯿﺪه ﮐﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ را ﺑﺨﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ .در
ﺟﺎﻣﻌﮫ دو ﻗﻄﺒﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﻄﺐ اﻗﻠﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ در ﺛﺮوت و ﻣﮑﻨﺖ ﻏﻮطﮫ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ
را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﮫ در ﻓﻘﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﮐﺎرد ﺑﮫ اﺳﺘﺨﻮان ﺷﺎن رﺳﯿﺪه
ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﻤﺎن و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم اﯾﺴﺘﺎدن
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ھﻤﺎن.
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺪون ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻗﺎطﻊ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﮔﺎم
ﺑﺮدارد .ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﮫ ظﺎھﺮ ﺗﺨﻔﯿﻒ آﻻم زﻧﺎن را ﺑﮫ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ،در واﻗﻊ ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮدﮔﯽ و ﻧﯿﻤﮫ ﺑﺮدﮔﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻣﻌﺘﺮض در ﻣﺴﯿﺮ رھﺎﺋﺊ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در اﻓﺸﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ در واﻗﻊ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﮭﺎن اﻧﺘﺨﺎب ھﺎﺳﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﺑﺸﺪت ﺑﮫ دو ﻗﻄﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﺳﻮ اﯾﺴﺘﺎده ای ﺳﻮال روز اﺳﺖ .ھﻤﺎﻧﻄﺮ ﮐﮫ دھﺴﺎل ﭘﯿﺶ ﺟﻼدان اوﯾﻦ و ﮔﻮھﺮ دﺷﺖ و
ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪان ھﺎ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال را از ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺟﻮاب ﺧﻮد را دادﻧﺪ .ﺟﻮاب
ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﮫ ﺟﺎن و روح و دﺳﺘﺮﻧﺞ ﻣﺮدم ﻣﺎ دﺳﺖ درازی ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺛﺒﺎت دﻟﺨﻮاھﺶ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺒﺎرزه زﻧﺪاﻧﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ
آﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻔﻮر ﺷﺪن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .دو دھﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎ،
و در راس آن ﺣﻤﺎﺳﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ آﻧﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .آﻧﮭﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در ﻣﺮﺗﺒﮫ اول ﻗﺮار
ﻧﺪادﻧﺪ ،و ﺟﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای رﯾﺸﮫ دارﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزه ﺧﻠﻖ ھﺎی ﻣﺎ ھﺪﯾﮫ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻧﺎن ذره ای ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

ﭘﯿﺎم آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد :ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاھﯽ و ﺑﺮاﺑﺮطﻠﺒﯽ ،ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ،اﺳﺘﻮاری در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺨﺘﯽ ھﺎ و ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ را طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺪوه و رﻧﺞ ﺑﺰرگ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ آﻧﺎن
ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻧﺪوه ﺑﺰرگ را ﺑﮫ ﺧﺸﻤﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﺗﻼﺷﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .از دﺳﺖ دادن آﻧﺎن واﻗﻌﮫ ﻧﺎﮔﻮارﯾﺴﺖ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻮران ﻧﮭﺎل ھﺎی
ﻣﺎ را از ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وظﯿﮫ ﻣﺎ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻧﮭﺎل ھﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺟﺎی آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ ﺷﻮد و ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮ ﺧﺮوش ﺗﺮ ﮔﺮدد.

ﯾﺎدﺷﺎن ﮔﺮاﻣﯽ و راھﺸﺎن ﭘﺮ رھﺮو ﺑﺎد!  -ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ١٩٩٨
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ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاهﯿﻢ ﮐﺮد؛ ﻋﻔﻮ هﻢ ﻧﺨﻮاهﯿﻢ ﮐﺮد!
ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺒﺎرزﻩ در دهﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ھﺰاران ﻧﻔﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭼﻮﺑﮫ
ھﺎی دار ،ﺟﻮﺧﮫ ھﺎی ﺗﯿﺮﺑﺎران و آﺗﺶ ﻣﺴﻠﺴﻞ و اﻧﻔﺠﺎر ﻧﺎرﻧﺠﮏ در ﻣﯿ ﺎن زﻧ ﺪاﻧﯿﺎن ،طﺮﯾ ﻖ ﺑ ﮫ اﻧﺠ ﺎم
رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻧﮫ اوﻟﯿﻦ ﺗﺒﮭﮑﺎری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑ ﻮد و ﻧ ﮫ آﺧ ﺮﯾﻦ آن؛
اﻣﺎ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اوج وﺣﺸﯿﮕﺮی رژﯾﻢ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳ ﯽ ﺑ ﻮد .ﻓﺮﻣ ﺎن اﯾ ﻦ ﺟﻨﺎﯾ ﺖ ﺗ ﺎرﯾﺨﯽ را ﺧﻤﯿﻨ ﯽ
ﺷﺨﺼﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮدﻣﺪاران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ راﺳﺎ ﺑ ﺮ اﺟ ﺮای اﯾ ﻦ ﺟﻨﺎﯾ ﺖ ﺳ ﺒﻌﺎﻧﮫ ﻧﻈ ﺎرت
ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺧﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﻖ از ﭼﻨﮕﺎل ھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﭼﮑﯿﺪ ،اﻋ ﻼم ﮐﺮدﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﺰودی در
اﯾﺮان ھﯿﭻ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھ ﺪ داﺷ ﺖ .اﯾ ﻦ ﺟﻨﺎﯾ ﺖ ھﺮﮔ ﺰ ﻓﺮاﻣ ﻮش ﻧﻤ ﯽ ﺷ ﻮد و ﻋ ﺎﻣﻠﯿﻦ آن
ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻗ ﺪرﺗﮭﺎی ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،اﯾ ﻦ ﻣ ﺪﻋﯿﺎن ﭘﺎﺳ ﺪاری از "ﺣﻘ ﻮق ﺑﺸ ﺮ" ،در ﻗﺒ ﺎل اﯾ ﻦ ﺧ ﻮﻧﺮﯾﺰی ﻋﻈ ﯿﻢ
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪاﻧﮫ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﭼﺮاﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﺮدم اﻣﻨﯿﺖ ﻻزم را ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ ﺳﻮدھﺎی ﮐﻼن آﻧﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد.
زﻧﺎن و ﻣﺮدان آﮔﺎه و ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺴ ﻞ اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ﺑﻮدﻧ ﺪ؛ آﻧ ﺎن
ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب  ۵٧آﺑﺪﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ زﻧﺪان ﺑﺰرﮔ ﯽ ﺑ ﮫ ﻧ ﺎم
اﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧ ﺎن وظﯿﻔ ﮫ اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ﺧ ﻮد را در دﺷ ﻮار ﺗ ﺮﯾﻦ ﺷ ﺮاﯾﻂ و ﻣﺸ ﻘﺖ ﺑ ﺎرﺗﺮﯾﻦ دوران ﺑ ﺎ ﻧﺜ ﺎر
ﺟﺎن ،ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺮ اﺻﻮل و آرﻣﺎﻧﮭ ﺎی ﺧ ﻮﯾﺶ و دﻓ ﺎع از ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﻣ ﺮدم ﭘ ﺎی ﻓﺸ ﺮدﻧﺪ؛ و ﭘ ﺲ از
ﺳﺎﻟﮭﺎ اﺳﺎرت و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﮐﺎری ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آﮔﺎھﺎﻧﮫ ،از ﻣ ﺮز ھ ﺮاس از ﻣ ﺮگ ﮔ ﺬر
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺰم ﺧﻮد را در ﻣﺒﺎرزه ای ﺳﺎزش ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑ ﮫ ﻧﻤ ﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷ ﺘﻨﺪ و ﺑ ﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧ ﮫ ﺑ ﮫ ﻣﻨﺒ ﻊ
اﻟﮭﺎﻣﯽ ﺳﺘﺮگ و ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺪل ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﮫ ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘ ﺲ از ﺧﺎﻣﻮﺷ ﯽ ھﻨ ﻮز ﻣ ﯽ درﺧﺸ ﯿﺪﻧﺪ.
آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد ،داغ ﻧﻨﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ھ ﯿﭻ طﺮﯾ ﻖ
و ﺗﺮﻓﻨﺪی زدودﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ!

ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻫﻪ  ۶۰و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﻴﻦ ۶۷

ﺻﻔﺣﮫ ٨۴

ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣ ﯽ دادﻧ ﺪ .زﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﻋﻠﯿ ﮫ اﻓﮑ ﺎر ،ﻋﻘﺎﯾ ﺪ ،ﺳ ﻨﻦ و رواﺑ ﻂ
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ؛ ﺟﺮات ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ؛ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ
و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫ در ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺒﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ :در ﻋﺮﺻﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺪرﺳﮫ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺰرﻋﮫ،
در ﻋﺮﺻﮫ ﻋﻠﻢ و ھﻨﺮ و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﺪه ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﻲ ،در ﻧﺒﺮدھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ،
ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﭼﻮن ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در زﻧﺪان و ﺑﯿﺪادﮔﺎھﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ.
اﯾﻦ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﮑﺎل ﺷﻨﯿﻊ ﺳﺘﻢ ﻣﻀﺎﻋﻒ در زﻧﺪاﻧﮭﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ زن ﺳﺘﯿﺰی
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻓﺸﺮده در ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﻲ ،ﺑﻮﯾﮋه ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ دﺧﺘ ﺮان ﺑ ﺎﮐﺮه ﻗﺒ ﻞ از اﻋ ﺪام،
ﺑﺮ طﺒﻖ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﻲ ،در ﻓﺤﺶ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﺮداﻧﮫ و آزار ﺑﺪﻧﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﻣﮑﺎﻧ ﺎت ﺑﮭﺪاﺷ ﺘﯽ ﺑ ﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن در زﻧﺪان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﻧﺸﺴ ﺘﻦ و ﺣ ﺮف زدن و
راه رﻓﺘﻦ را در ﺳﯿﺎھﭽﺎﻟﮭﺎی ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ آﻣﻮﺧﺖ؛ زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﯿﻎ ﭘﺴﺘﺎﻧﮭﺎﯾﺸﺎن را ﺷ ﮑﺎﻓﺖ؛ در
اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﮫ دﭼ ﺎر ﺧ ﻮﻧﺮﯾﺰی رﺣ ﻢ ﺷ ﺪﻧﺪ؛ ﻣ ﻮرد ﺗﺠﺎوزھ ﺎی ﺣﯿ ﻮاﻧﯽ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ﺪ؛ و ﻣﺎھﮭ ﺎ ﺗﺎﺑﻮﺗﮭ ﺎی
ﻣﺮگ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻦ ﺑﮫ ﺳﺎزش و ﺗﻠﺴﯿﻢ ﻧﺪادﻧﺪ.
در ﺑﯿ ﺮون زﻧ ﺪاﻧﮭﺎ ،زﻧ ﺎن )ﻣ ﺎدران و ھﻤﺴ ﺮان( ﺑ ﺎر اﺻ ﻠﯽ دﻓ ﺎع از زﻧ ﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳ ﯽ و ﻋﺰﯾ ﺰان
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮫ را ﺑ ﺮ ﻋﮭ ﺪه داﺷ ﺘﻨﺪ .آﻧ ﺎن از ﺗﮭﺪﯾ ﺪھﺎ ﻧﮭﺮاﺳ ﯿﺪﻧﺪ .ﺑ ﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧ ﮫ ﺟﻨﺎﯾ ﺎت رژﯾ ﻢ را اﻓﺸ ﺎ ﮐﺮدﻧ ﺪ و
اﺧﺒﺎر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ زﻧﺪان را ﺑﮫ ﺑﯿﺮون اﻧﺘﺸﺎر دادﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺧﻄﺮ زﻧﺪان را ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .آﻧﺎن
در طﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺟﺰء ﺷﺠﺎﻋﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزان ﺑﻮدﻧﺪ!
داﻣﻨﮫ ﺳﺮﮐﻮب و ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪن زﻧﺎن ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﻲ ،ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ .رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺷﺨﺼﻲ ،روﺣ ﯽ و ﺟﺴ ﻤﯽ زﻧ ﺎن و ﺗﺤﻤﯿ ﻞ ﺣﺠ ﺎب اﺟﺒ ﺎری ﺷ ﺒﮑﮫ ﮔﺴ ﺘﺮده "ﻧﮭ ﯽ از
ﻣﻨﮑﺮات" را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﮐﮫ ﻣﺤﻞ اﺧﺎذی و آزار ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﺟﻮان اﺳﺖ .رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ھﺰاران زن
اﯾﺮاﻧﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ را در زﻧﺪاﻧﮭﺎی ﻋﺎدی ﺑﮫ ﺟﺮم ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻓﺤﺸﺎ و زﻧ ﺎ و ﮐﺸ ﺘﻦ ﺷ ﻮھﺮان ﻣﺴ ﺘﺒﺪ
ﺧﻮد ﺑﮫ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزاﺗﮭ ﺎی وﯾ ﮋه ای ﭼ ﻮن ﺳﻨﮕﺴ ﺎر وﺿ ﻊ ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ .در اﯾ ﻦ زﻧ ﺪاﻧﮭﺎ
ﮐﺜﯿﻔﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﯿﺪادﮔﺮاﻧﮫ در ﺣﻖ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ روا ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد .اﯾ ﻦ ﻓﺮاﻣ ﻮش ﺷ ﺪﮔﺎن ﺗ ﺎرﯾﺦ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿ ﺎن
ﻧﻈﺎﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺟﺮم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﮫ زﻧ ﺪان ﻣ ﯽ اﻓﮑﻨ ﺪ .اﯾ ﻦ ﺟﻨﺎﯾ ﺖ ﻧﯿ ﺰ ﻗﺎﺑ ﻞ ﭼﺸ ﻢ ﭘﻮﺷ ﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن زﺧﻤﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻣﺎ
ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾ ﺎت را ﺑ ﮫ ﻣﮑﺎﻓ ﺎت ﻧﺮﺳ ﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺴﺎطﺸ ﺎن را واژﮔ ﻮن ﻧﮑﻨﻨ ﺪ ،درد اﯾ ﻦ رﻧ ﺞ ھﻤ ﻮاره ﺑ ﺎ
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ﻣﺎﺳ ﺖ .اﻣ ﺮوزه ﻣ ﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﺳ ﻼﻣﯽ ﺗ ﻼش دارﻧ ﺪ ﺑ ﺮ ﺟﻨﺎﯾ ﺎت دﯾ ﺮوز و اﻣ ﺮوز ﺧ ﻮد ﺳ ﺮﭘﻮش ﮔﺬارﻧ ﺪ.
ﺟﻼدان ﭼﮭﺮه ﺧﻮد را ﺑﺰک ﮐﺮده و ﻣﺎ را ﺑﮫ آﺷﺘﯽ ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐ ﮫ اﻋﻤ ﺎل ﭘﻠﯿﺪﺷ ﺎن را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و آﻧﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮن ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺳﺖ .ﺟﻨﺎﯾﺎت و وﺣﺸﯿﮕﺮی ھﺎی ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ اﺳﺖ!
دھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘﺤﺪﺗﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی را ﺳ ﺎزﻣﺎن
دھﯿﻢ .ﺟﻨﺎﯾﺎت دﺷﻤﻦ را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﯾﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ دارﯾﻢ؛ ﭘﯿﺎم ﺳﺎزش ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﯾﺸﺎن را ﻓﺮاﮔﯿ ﺮ
ﮐﻨﯿﻢ؛ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن اﺑﺮاز دارﯾﻢ و رﻧﺠﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑ ﺮ
ﻣﺮدم ﻣﺎ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ را ﺑﮫ ﮔﻮش ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﺑﯽ ﺷﮏ ،اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه دارای طﻨﯿﻨﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳ ﺖ .دردی
ﻣﺸﺘﺮک ،ﺗﺠﻤﻊ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن در "ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران" را ﺑﮫ ﺗﺠﻤﻊ ھﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎدران ھﺰاران
ﻣﺒﺎرز ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮﯾﺎدی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺒﺎرزه ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﮭﺎ در
اﺛﺮ ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎی ﭘﻠﯿﺲ در آﻣﺮﯾﮑ ﺎ ﺑ ﮫ ﻗﺘ ﻞ ﻣ ﯽ رﺳ ﻨﺪ را ﺑ ﮫ ﺧ ﺎﻧﻮاده ھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸ ﺎن در زﻧ ﺪاﻧﮭﺎی
ﻣﺴﺘﺒﺪﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،ﺗﺮﮐﯿﮫ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ،
ﭘﯿﻮﻧ ﺪ ﻣ ﯽ دھ ﺪ :ﻣﺒ ﺎرزه ای ﻣﺸ ﺘﺮک ﺑ ﺎ اھ ﺪاﻓﯽ ﻣﺸ ﺘﺮک ﺑﺎﺷ ﺪ ﺗ ﺎ ﺑﺎﻧ ﮓ ﻣﺒ ﺎرزاﺗﯽ ﻣ ﺎ در ﺳﺮاﺳ ﺮ ﻣ ﺎه
ﺳ ﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٩٩٨ھﺮﭼ ﮫ رﺳ ﺎﺗﺮ ﺑﮕ ﻮش رﺳ ﺪ و ﮔ ﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺮای درھ ﻢ ﺷﮑﺴ ﺘﻦ درھ ﺎی زﻧ ﺪاﻧﮭﺎی
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی زﻧﺎن اﯾﺮان
دﺳﺘﮫ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ھﺸﺖ ﻣﺎرچ )زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن(
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز )رھﺎ( ،ﺑﺮﻣﻦ آﻟﻤﺎن
"ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺸﺖ ﻣﺎرس" – ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ١٩٩٨
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درهﺎی زﻧﺪان ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎد!

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از :اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎ – ﭘﻴﺎم ﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ
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ﻧﺎﺷﺮ :ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس )اﻳﺮان– اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
ﺗﺎرﻧﻤﺎwww.8mars.com :
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽzan_dem_iran@ hotmail.com :
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