در ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺳَﺮ داد و ﺳِﺮ ﻧﺪاد،
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻪي ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺪ!
ﮔﯿﺮم ﮐﻪ در ﺑﺎورﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺎك ﻧﺸﺴﺘﻪام
و ﺳﺎﻗﻪﻫﺎي ﺟﻮاﻧﻢ از ﺿﺮﺑﻪﻫﺎي ﺗﺒﺮﻫﺎﯾﺘﺎن زﺧﻢ دار اﺳﺖ
ﺑﺎ رﯾﺸﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺑﺎغ ﺑﻨﺸﺴﺘﻪ در ﮐﻤﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪهاي
ﭘﺮواز را ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽزﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﻧﺸﺴﺘﻪ در آﺷﯿﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﻣﯽﮐُﺸﯿﺪ
ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ
ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﯿﺪ
ﺑﺎ روﯾﺶ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺷﻬﺮﯾﺎر دادور

 ۳۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ ۳۰ .ﺳﺎل از ﻗﺘﻞﻋﺎم ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﮐﻤﱰ از  ۲ﻣﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ دژﺧﯿ�ن رژﯾﻢ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﺮدم زﺧﻢﺧﻮردهی اﯾﺮان ﺟﻨﺎﯾﺎت دﻫﻪی  ۶۰و ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶۷را ﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻋﺪام و دﻓﻦ
ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮدم در ﮔﻮرﻫﺎی ﺑﯽﻧﺎموﻧﺸﺎن دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻧﺸﺎﻧﯽ از وﻓﺎداری و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻪ آرﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﻢ
و اﺳﺘﺜ�ر ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارد .اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎلﻫﺎ و ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺴﺘ�ﺗﯿﮏ و ﴎاﴎی در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ،
ﻫ�ن ﮔﻮرﻫﺎی ﺑﯽﻧﺎموﻧﺸﺎن را ﻫﻢ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﮔﻮدﺑﺮداری ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻌﯽ دارد ﺻﻮرتﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺶ را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه آﻧﺎن ﻫﻤﻮاره ﺗﺼﻮﯾﺮ ،اﻟﮕﻮ و اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزهی اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮان و ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺮای
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﺗﻮدهای ﺑﺮای ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﻦﺘ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺎن و ﻣﺮدان آزاد و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜ�ر رﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎن ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﮐﻞ رژﯾﻢ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ،ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات زﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان در  ۸ﻣﺎرس ۱۳۵۷
ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﴎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻧﺪ و در زﯾﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی
ﻗﺮونوﺳﻄﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺪا ﮐﺮدن ﺟﺎن ﺧﻮد ﺣﺎﴐ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺣﺠﺎب اﯾﻦ ﺳﻤﺒﻞ اﺳﺎرت زﻧﺎن را ﺑﺮ ﴎ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎدهﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺷﻼق و ﺗﺎﺑﻮت و ﻗﭙﺎﻧﯽ ،در ﺑﺮاﺑﺮ آزار ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺠﺎوز و ...ﺑﻪزاﻧﻮ در ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ و در اﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻟﮕﻮی
زن ﻣﺴﻠ�ن را ﺑﺮای زﻧﺪان ﺑﺰرگﺗﺮ �ﻮﻧﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﻫ�نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪانﻫﺎ در ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ،
زﻧﺎن در زﻧﺪان ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﻋﻮب ﻧﺸﺪﻧﺪ و در ﻃﻮل ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ آن ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﻗﺮار
دارد ،ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻃﯽ اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ،ﺣﻀﻮر ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﭘﺮﻗﺪرت زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺒﺎرزات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺧﯿﺰش  ،۸۸ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه  ،۹۶ﺧﯿﺰش ﻣﺮدادﻣﺎه و  ...ﭼﻨﺎن
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اذﻋﺎن دارﻧﺪ .ﺣﻀﻮر و ﺗﮑﺜﯿﺮ دﺧﱰان ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ،اﯾﻦ ﺳﻤﺒﻞ اﻧﻘﯿﺎد را از
ﴎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از آن ﭘﺮﭼﻤﯽ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم زنﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻮن رﻋﺪ آﺳ�ن اﻗﺘﺪار اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻟﺮزه در آورد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی و زﻧﺪان و ﺑﺴﻦﺘ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن
ﺷﻮرﺷﮕﺮ ،از ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻮدهای ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﯿﺰش و ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،زﻧﺎن ،ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ،ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ﮐﺎﻣﯿﻮنداران ،اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ ،ﺑﯽ آﯾﻨﺪهﮔﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺼﻮر ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ و اﻋﺘﯿﺎد ،ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاﺑﯽ ،ﮔﻮرﺧﻮاﺑﯽ ،ﻧﺎﺑﻮدی
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺑﯽآﺑﯽ ،ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ،ﻓﺮوش ﻧﻮزادان و اﺟﺎرهی رﺣﻢ و  ...ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﴩوﻋﯿﺖ اﯾﻦ رژﯾﻢ
ﴎﮐﻮﺑﮕﺮ ﭼﻨﺎن ﴐﺑﻪ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﻋﻤﺮ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد ،ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪﻃﻮر وﺳﯿﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﴎﮐﻮﺑﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و
اﻋﺪام ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﭘﯿﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﭼﻮن دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ﺑﺎ
ﮐﺸﺘﺎر ﯾﮏ ﻧﺴﻞ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺧﺸﻢ و اﻧﺰﺟﺎر ﻣﺮدم از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭼﻬﻞﺳﺎﻟﻪی ﯾﮏ رژﯾﻢ

ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﭼﻨﺎن ﻓﴩده و ﻋﻤﯿﻖ و ﮔﺴﱰده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ �ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮدم را ﻣﺮﻋﻮب ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزات ﺟﺴﻮراﻧﻪی زﻧﺎن در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺰدوران رژﯾﻢ و زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﻦﺘ ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎی ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪروزه در ﮔﺰارﺷﺎت و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺟﻬﺶ ﻓ�ی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ زنﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻓﴩده ﻧﮕﺎه دارد.
ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه ،در اداﻣﻪی ﻣﺒﺎرزات و ﺧﯿﺰش ﻣﺮدادﻣﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ درﺟﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﻮﻫﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رژﯾﻢ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن ﻣﺒﺎرزهﺷﺎن را ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﴎ دادن ﺷﻌﺎر »اﺻﻼحﻃﻠﺐ ،اﺻﻮﻟﮕﺮا ،دﯾﮕﻪ ﻤﺗﻮﻣﻪ ﻣﺎﺟﺮا!« ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺒﻮد آﻟﱰﻧﺎﺗﯿﻮ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎ ﴎ دادن ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ در ﺣ�ﯾﺖ از ﴎدﻣﺪاران ارﺗﺠﺎﻋﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﺗﻮﻫﻤﯽ
را ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﻤﻮم رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﭘﯿﺪاﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻮﯾﺪا
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ �ﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺎﮐﺴﱰ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه
ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺎه ﺑﭙﺎﺷﺪ .ﭘﺎﯾﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ/اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫ�ن ﺳﺎواک و ﺷﺒﮑﻪی ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﱰض و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎه ،راﻫﯽ اﺗﺎقﻫﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺟﻮﺧﻪﻫﺎی اﻋﺪام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻫ�ن دوﻟﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ از رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺑﻮد و آن را ﺑﺮای ﺑﻪ ﺑﻨﺪ
ﮐﺸﯿﺪن زﻧﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﮐﻠﯿﻪی اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺒﺎرزات و ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﯽ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﯿﺐ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و آﻟﺘﻮﻧﺎﺗﯿﻮﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﺑﺮﯾﺰد .ﻫ�نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ »اﻧﺘﺨﺎب« ﺑﯿﻦ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﺗﻮدهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و ﮐﺸﺎﻧﺪ.
دوﻟﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻢ از ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻈﯿﻢ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﻫﻪی  ۶۰و ﻗﺘﻞﻋﺎم  ۶۷ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﻣﻌﻨﯽدار ﺧﻮد ،ﺣ�ﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎل ﺑﻌﺪ از
ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺑﺎ اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺎن ﺑﻪ در ﺑﺮده ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﺣﺰاب ﻣﺒﺎرز ،در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽﺷﺎن ﻫﻢ ﭼﻮن ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ،ﻣﻦ و ﺗﻮ ،ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ و ...درﺑﺎرهی ﮐﺸﺘﺎر دﻫﻪی ﺷﺼﺖ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﯿﻦ
» ۶۷اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ« ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﮔﻮﺷﻪای از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽ و ﻧﺎﺑﺨﺸﯿﺪﻧﯽ آن را ﻣﺼﺎدره ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺮده و ﺑﺎ
ژﺳﺖﻫﺎی »دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﴩ« ،در ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﴎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ،از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻫﺮم ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ،ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﻧﺪارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم و ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎی ﻣﺮدم در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و آﻟﱰﻧﺎﺗﯿﻮﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ آﻧﺎن در اﯾﺮان ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ »ﮐﺎرزار ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دوﻟﺘﯽ ،اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن در اﯾﺮان« ،ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮهی ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻫﻪی  ۶۰و
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶۷را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ و ﺧﻮد را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﻦﺘ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽداﻧﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ اداﻣﻪی اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ در اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﻦﺘ درﻫﺎی زﻧﺪان اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﭘﯿ�ن
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن در راه رﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮدم از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜ�ر ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮده و ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﻦﺘ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد زﻧﺪان و ﻣﺠﺎزات ﻧﺸﻮد.
ﮐﺎرزار ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دوﻟﺘﯽ ،اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن در اﯾﺮان
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ی ف
ﻓﻌﺎﻟن کﺎرزار از ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﺷﻤﺎ ﭘ�ﺸﺎﭘ�ﺶ ﺳپﺎسﮔﺰارﻧﺪ.

