
 مناسبت بیست و پنجمین سالگرد کشتار زندان سیاسی بھ
  

  ،۶٠ی  باختگان دھھ بھ احترام جان
  !کنیم دیگر ھمین یک دقیقھ را ھم سکوت نمی

  
  و جمھوری اسالمی با کشتار  گسترده. گذرد در ایران می١٣۶٧ربع قرن از کشتار ھزاران زندانی سیاسی در تابستان  خونین 

گری و خواست تغییر در جامعھ را سرکوب  ی انقالبی خواه تالش کرد روحیھ یک نسل  انقالبی و تحول زندانی و تارومار کردن  
شان در زندان بزرگ جامعھ، مقدمات  ھا در پیوند با یاران ھا ذبونانھ انقالبیون دربند را کشتند چراکھ وحشت داشتند کھ آن آن. کند

در این میان امپریالیستھا و تمام رسانھ ھای غربی بر مبنای ا کنند؛ سرنگونی حکومت واپسگرای جمھوری اسالمی را بر پ
شان مھر تأییدی بھ این  انۀمنافع اقتصادی و سیاسی اشان و حفظ کلیت نظام جمھوری اسالمی  با سکوت رضایت مند

 .جنایات زدند
ادگستری انتخاب کرده است، یکی مصطفی پورمحمدی، کسی کھ رئیس جمھور جدید ایران یعنی آقای روحانی، بھ عنوان وزیر د

بھ جوخھ ھای اعدام فرستاد شدند و این تنھا یکی از  ٦٧عضو ھیاتی بود، کھ با رای آن ھزاران زندانی سیاسی در تابستان  ٣از 
 .ده ھا  جنایاتی است کھ پور محمدی وزیر منتخب روحانی در کارنامۀ خدماتی خود دارد

رو سعی در بازخوانی جنایات جمھوری  بدربردگان، اپوزیسیون انقالبی و نیروھای پیش جانی جانباختگان،  ھاست کھ خانواده سال
ر دادند  ھا از جسارت و پایداری  تا بھ آخر  مبارزینی می آن. ی شصت دارند تا پرده از حقیقت برگیرند اسالمی در دھھ گویند کھ س 

ر ندادند ی بھ حق آن نسل و افشای جنایات  کماکان تأکیدی بر مبارزه!" بخشیم یو نھ م! کنیم نھ فراموش  می"امروز نیز شعار . و س 
آلودشان را پشت  خواھی بھ تن کرده، دستان خون یکی ردای خون پیشگان یکی ھم در شرایطی کھ جنایت جمھوری اسالمی است؛ آن

اصطالح  بخشی از فعالین بھ.  کنند یگرایی م گستری و اعتدال پروی، عدالت کنند و با گردن افراختھ ادعای عدالت سر پنھان می
بنابر این . نیز مردم را دعوت می کنند کھ بھ درگاه این جنایت پیشھ گان دخیل بستھ، خود را تسلیم مطامع آنان نمایند" اپوزیسیون"

جانیان  با ھدف از واشکافی حقیقت، صرفا افشای جنایتی مربوط بھ گذشتھ نیست، بلکھ ھویدا کردن این واقعیت  است کھ ھمان 
  . ستا ھدف ترسیم راه آینده . شعار ھای مردم فریب بھ جنایات شان  ادامھ می دھند

ھای فکری زندانی را بھ شکل  روان و دیدگاهقرون وسطایی،  ھای جسمی   شکنجھھای جمھوری اسالمی عالوه بر  زندان
ف یک نسل انقالبی بود بلکھ حاکمیت از این طریق ھدف این پروژه نھ تنھا تخریب و حذ. مورد ھجوم قرار می دھند ایدئولوژیک

   .دجامعھ را ھدف قرار داده بود تا کل جامعھ را فلج کن ترین اعصاب   حساس
حکومتی کھ یکی از . فتگر تری بھ خود می تر و پیچیده این نوع شکنجھ و تخریب در مورد زنان بھ مراتب ابعاد گسترده

ھای بقای آن وضعیت فرودست زنان است، باید در برخورد بھ زنانی کھ جرأت کرده بودند پا را از درون مناسبات  ترین ستون مھم
تر از قبل راضی  شکند، تا بھ موقعیتی پایین داد کھ چگونھ این عقابان بلند پرواز را بال و پر می کھن بیرون بگذارند، نشان می

ی جنسی، جسمی و روانی  مخرب در تمام ساختارھای طبقاتی مردساالر مرسوم بوده و  مثال  تجاوز بھ عنوان یک شکنجھ. دشون
ی زن در مقابل فرمان خدا را نیز تحمیل می  ی مذھبی و تسلیم اراده ھای جمھوری اسالمی عالوه بر آن، جنبھ ھست اما در زندان

ای نبود؛ بھ ھمین دلیل  گذاشتند، کار ساده شان از جان مایھ می ی کھ تا دیروز  برای آزادیی زنان شکستن، تخریب و تخطئھ. ندکرد
. کرد تا بھ امر خدا و نمایندگان او گردن نھند ھم باید این زنان را بھ نمایندگی از طرف تمام زنان دیگر رام و مطیع و مجازات می

ی بود اقدامات... ھای جنسی و ر بھ نماز خواندن، تجاوز، آزارھا و شکنجھاز پوشاندن چادر بر سر زنان کمونیست و الئیک تا اجبا
  .کھ این امر را ممکن می کرد

ی ما برای  بخش مھمی از مبارزه ۶٧و تابستان  ۶٠ی  ناپذیری زندانیان سیاسی دھھ ی مقاومت و شکست حفظ خاطره
ھای  ی زندان تار زندانیان سیاسی در پشت درھای بستھامروز با وجود گذشت سالھا از کش. سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی است

جمھوری اسالمی،  نھ کشتار و شکنجھ و اعدام در درون و بیرون زندان پایان یافتھ است و نھ مقاومت و مبارزه و خواست  تغییر 
   .ودش کس بھ خاطر داشتن عقاید مخالف زندانی و اعدام نمی و رھایی کل بشریت و ساخت جھانی کھ در آن ھیچ

 
از تمامی انسانھای آزادی خواه دعوت می کنیم کھ ما را در بزرگداشت یاد و خاطرۀ زندانیان 

  .ھمراھی کنند ۶٠سیاسکشتھ شده در دھۀ 
  

 ١٣:٠٠تا  ١١:٠٠ساعت  ٢٠١٣سپتامبر ٢١شنبھ : زمان
 جلوی درب ایستگاه مرکزی قطار   : مکان

 
 رمنواحد ب)افغانستان –ایران (مارس  ٨سازمان زنان 

 ٢٠١٣سپتامبر 
www.8mars.com  

8mars.br@gmail.com  
 zan_dem_iran@hotmail.com  
www.facebook.com/8Marsorg 

www.youtube.com/8marsorg 

ما را در بزرگداشت یاد و  ،عوت می کنیمآزادی خواه دبرابری طلب و از تمامی انسانھای 
  .ھمراھی کنند ۶٠خاطرۀ زندانیان سیاسی کشتھ شده در دھۀ 

  
 ١۵:٠٠تا  ١٣:٠٠ساعت  ٢٠١٣سپتامبر ٢١شنبھ : زمان
   Hauptbahnhof)  ( جلوی درب ایستگاه مرکزی قطار: مکان
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