ﺑﮫﻣﻧﺎﺳﺑت ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺟﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﮐﺷﺗﺎر زﻧدان ﺳﯾﺎﺳﯽ

ﺑﮫ اﺣﺗرام ﺟﺎنﺑﺎﺧﺗﮕﺎن دھﮫی ،۶٠

دﯾﮕر ھﻣﯾن ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ را ھم ﺳﮑوت ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم!
رﺑﻊ ﻗرن از ﮐﺷﺗﺎر ھزاران زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺧوﻧﯾن ١٣۶٧در اﯾران ﻣﯽﮔذرد .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺷﺗﺎر ﮔﺳﺗرده و
زﻧداﻧﯽ و ﺗﺎروﻣﺎر ﮐردن ﯾﮏ ﻧﺳل اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﺣولﺧواه ﺗﻼش ﮐرد روﺣﯾﮫی اﻧﻘﻼﺑﯽﮔری و ﺧواﺳت ﺗﻐﯾﯾر در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺳرﮐوب
ﮐﻧد .آنھﺎ ذﺑوﻧﺎﻧﮫ اﻧﻘﻼﺑﯾون درﺑﻧد را ﮐﺷﺗﻧد ﭼراﮐﮫ وﺣﺷت داﺷﺗﻧد ﮐﮫ آنھﺎ در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﯾﺎرانﺷﺎن در زﻧدان ﺑزرگ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻣﻘدﻣﺎت
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺣﮑوﻣت واﭘﺳﮕرای ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑر ﭘﺎ ﮐﻧﻧد؛ در اﯾن ﻣﯾﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی

ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺷﺎن و ﺣﻔظ ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﮑوت رﺿﺎﯾت ﻣﻧداﻧﮥ ﺷﺎن ﻣﮭر ﺗﺄﯾﯾدی ﺑﮫ اﯾن
ﺟﻧﺎﯾﺎت زدﻧد.
ﻣﺻطﻔﯽ ﭘورﻣﺣﻣدی ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺟدﯾد اﯾران ﯾﻌﻧﯽ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان وزﯾر دادﮔﺳﺗری اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﺳت ،ﯾﮑﯽ
از  ٣ﻋﺿو ھﯾﺎﺗﯽ ﺑود ،ﮐﮫ ﺑﺎ رای آن ھزاران زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ٦٧ﺑﮫ ﺟوﺧﮫ ھﺎی اﻋدام ﻓرﺳﺗﺎد ﺷدﻧد و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از
ده ھﺎ ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘور ﻣﺣﻣدی وزﯾر ﻣﻧﺗﺧب روﺣﺎﻧﯽ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺧود دارد.
ﺳﺎلھﺎﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧوادهی ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ،ﺟﺎنﺑدرﺑردﮔﺎن ،اﭘوزﯾﺳﯾون اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻧﯾروھﺎی ﭘﯾشرو ﺳﻌﯽ در ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ در دھﮫی ﺷﺻت دارﻧد ﺗﺎ ﭘرده از ﺣﻘﯾﻘت ﺑرﮔﯾرﻧد .آنھﺎ از ﺟﺳﺎرت و ﭘﺎﯾداری ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﻣﺑﺎرزﯾﻧﯽ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺳر دادﻧد
و ﺳر ﻧدادﻧد .اﻣروز ﻧﯾز ﺷﻌﺎر "ﻧﮫ ﻓراﻣوش ﻣﯽﮐﻧﯾم! و ﻧﮫ ﻣﯽﺑﺧﺷﯾم!" ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺗﺄﮐﯾدی ﺑر ﻣﺑﺎرزهی ﺑﮫ ﺣق آن ﻧﺳل و اﻓﺷﺎی ﺟﻧﺎﯾﺎت
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت؛ آنھم در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺎﯾتﭘﯾﺷﮕﺎن ﯾﮑﯽﯾﮑﯽ ردای ﺧونﺧواھﯽ ﺑﮫ ﺗن ﮐرده ،دﺳﺗﺎن ﺧونآﻟودﺷﺎن را ﭘﺷت
ﺳر ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ﮔردن اﻓراﺧﺗﮫ ادﻋﺎی ﻋداﻟتﭘروی ،ﻋداﻟتﮔﺳﺗری و اﻋﺗدالﮔراﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﺧﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑﮫاﺻطﻼح
"اﭘوزﯾﺳﯾون" ﻧﯾز ﻣردم را دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ درﮔﺎه اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﭘﯾﺷﮫ ﮔﺎن دﺧﯾل ﺑﺳﺗﮫ ،ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم ﻣطﺎﻣﻊ آﻧﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن
ھدف از واﺷﮑﺎﻓﯽ ﺣﻘﯾﻘت ،ﺻرﻓﺎ اﻓﺷﺎی ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ھوﯾدا ﮐردن اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎ
ﺷﻌﺎر ھﺎی ﻣردم ﻓرﯾب ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺷﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد .ھدف ﺗرﺳﯾم راه آﯾﻧده اﺳت.
زﻧدانھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑر ﺷﮑﻧﺟﮫھﺎی ﺟﺳﻣﯽ ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ،روان و دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻓﮑری زﻧداﻧﯽ را ﺑﮫ ﺷﮑل
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﻣورد ھﺟوم ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .ھدف اﯾن ﭘروژه ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺧرﯾب و ﺣذف ﯾﮏ ﻧﺳل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت از اﯾن طرﯾق
ﺣﺳﺎسﺗرﯾن اﻋﺻﺎب ﺟﺎﻣﻌﮫ را ھدف ﻗرار داده ﺑود ﺗﺎ ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻓﻠﺞ ﮐﻧد.
اﯾن ﻧوع ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺗﺧرﯾب در ﻣورد زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣراﺗب اﺑﻌﺎد ﮔﺳﺗردهﺗر و ﭘﯾﭼﯾدهﺗری ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽﮔرﻓت .ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
ﻣﮭمﺗرﯾن ﺳﺗونھﺎی ﺑﻘﺎی آن وﺿﻌﯾت ﻓرودﺳت زﻧﺎن اﺳت ،ﺑﺎﯾد در ﺑرﺧورد ﺑﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟرأت ﮐرده ﺑودﻧد ﭘﺎ را از درون ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﮐﮭن ﺑﯾرون ﺑﮕذارﻧد ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻋﻘﺎﺑﺎن ﺑﻠﻧد ﭘرواز را ﺑﺎل و ﭘر ﻣﯽﺷﮑﻧد ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﭘﺎﯾﯾنﺗر از ﻗﺑل راﺿﯽ
ﺷوﻧد .ﻣﺛﻼ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺷﮑﻧﺟﮫی ﺟﻧﺳﯽ ،ﺟﺳﻣﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺧرب در ﺗﻣﺎم ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣردﺳﺎﻻر ﻣرﺳوم ﺑوده و
ھﺳت اﻣﺎ در زﻧدانھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑر آن ،ﺟﻧﺑﮫی ﻣذھﺑﯽ و ﺗﺳﻠﯾم ارادهی زن در ﻣﻘﺎﺑل ﻓرﻣﺎن ﺧدا را ﻧﯾز ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ
ﮐردﻧد .ﺷﮑﺳﺗن ،ﺗﺧرﯾب و ﺗﺧطﺋﮫی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ دﯾروز ﺑرای آزادیﺷﺎن از ﺟﺎن ﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽﮔذاﺷﺗﻧد ،ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﺑود؛ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ھم ﺑﺎﯾد اﯾن زﻧﺎن را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از طرف ﺗﻣﺎم زﻧﺎن دﯾﮕر رام و ﻣطﯾﻊ و ﻣﺟﺎزات ﻣﯽﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣر ﺧدا و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن او ﮔردن ﻧﮭﻧد.
از ﭘوﺷﺎﻧدن ﭼﺎدر ﺑر ﺳر زﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﻻﺋﯾﮏ ﺗﺎ اﺟﺑﺎر ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ،ﺗﺟﺎوز ،آزارھﺎ و ﺷﮑﻧﺟﮫھﺎی ﺟﻧﺳﯽ و ...اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑود
ﮐﮫ اﯾن اﻣر را ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﮐرد.
ﺣﻔظ ﺧﺎطرهی ﻣﻘﺎوﻣت و ﺷﮑﺳتﻧﺎﭘذﯾری زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ دھﮫی  ۶٠و ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ۶٧ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﻣﺑﺎرزهی ﻣﺎ ﺑرای
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .اﻣروز ﺑﺎ وﺟود ﮔذﺷت ﺳﺎﻟﮭﺎ از ﮐﺷﺗﺎر زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﭘﺷت درھﺎی ﺑﺳﺗﮫی زﻧدانھﺎی
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﮫ ﮐﺷﺗﺎر و ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﻋدام در درون و ﺑﯾرون زﻧدان ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﻧﮫ ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه و ﺧواﺳت ﺗﻐﯾﯾر
و رھﺎﯾﯽ ﮐل ﺑﺷرﯾت و ﺳﺎﺧت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن ھﯾﭻﮐس ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗن ﻋﻘﺎﯾد ﻣﺧﺎﻟف زﻧداﻧﯽ و اﻋدام ﻧﻣﯽﺷود.
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