
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

 
  ايران الله پارک مادران

 ٢٠١٨ جنوری ١٢
 

 خواھان توقف سريع تمامی احکام ناعادالنه ھستيم
 به منظور قانونی کردن پرونده سازی عليه منصوره بھکيش که شش نفر

شصت به قتل رسانده اند و ھنوز ۀ از اعضای خانواده اش را در دھ

ی و چگونگی اين جنايت ھا نداده اند، دادگاه دوم در ئپاسخی مبنی بر چرا

دادگاه انقالب تھران با  ۵۴ ۀشعب در ١٣٩۶ ]جدی[ماه دی ١٣  تاريخ

 دادستان ۀ و مرتضی کياستی و نمايندئیرياست دو قاضی به نام ھای بابا

نظر شفاھی دو قاضی و نمايندگان دادستانی . کيل جايگزين تشکيل شدو و

ئيد حکم دادگاه بدوی برای ايشان بوده أو وزارت اطالعات در دادگاه، ت

  هللاءماشا قضاوت با ٢۶ شعبه منصوره بھکيش در دادگاه بدوی در. است

 و" تبليغ عليه نظام" با دو اتھام ١٣٩۵ ]دلو[ بھمن۵در تاريخ احمدزاده، 

جرم سال ھای  تکرار"، به دليل "اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور"

  . سال و نيم حکم اضافه زندان محکوم شده بود٧ ، به"گذشته

الزم به ذکر است منصوره بھکيش با ھمين اتھام ھا در دادگاه تجديد نظر 

سال و نيم   ٣ ن حکم تعزيری وسال زندان محکوم شده بود که شش ماه آ ۴ ، به١٣٩١ ]سرطان[تير ١۵ قبلی به تاريخ

 جديد اين انسان ۀاگر اتھام پروند.  اين مدت پنج سال به پايان رسيده بودًسال بود که تقريبا ۵ آن حبس تعليقی برای مدت

ش ابالغ شود، در مجموع يازده سال و نيم حکم زندان خواھد داشت ه به صورت رسمی به ايشان و وکيلآزاده و دادخوا

 جمھوری اسالمی ۀئي قضاۀ کشور، به ويژه وزارت دادگستری و قوئیول اجراؤاری تمامی نھادھای مس شرم سۀکه ماي

  .خواھد بود

 زندانی ۴ول مرگ حداقل ؤست که او را مسا دادگاه انقالب اھواز نيز ۴ ۀجھت اطالع، مرتضی کياستی، قاضی شعب

 زحيدريان و علی شريفی می شناسند که پس اعبدالرحمان  سياسی عرب به نام ھای طاھا حيدريان،عباس حيدريان،

او جزو ناقضان حقوق بشر معرفی شده و در . به اعترافات دروغ تلويزيونی به دار آويخته شدند تحمل شکنجه و اجبار

  . جمھوری اسالمی ايران انتخاب شده استۀ، به عنوان قاضی نمون١٣٩٢سال 
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س جمھور وقت ئيمه ای سرگشاده به حسن روحانی، ر، طی نا١٣٩٢ ]اسد[ مرداد١۶منصوره بھکيش در تاريخ 

حکومت اسالمی ايران، خواسته ھای حق طلبانه ای را مطرح کرده بود و پاسخ حاکميت به فرياد او بايد ھم يازده سال و 

 به ئینه پاسخگو"وليت پذير باشند، البته ؤنيم حکم زندان باشد، زيرا می خواھند شفاف سازی کرده و پاسخگو و مس

  . واجبات استۀزيرا جمع کردن معترضان و حفظ نظام از جمل" به سران حکومت ئیپاسخگو"، بلکه "دممر

)html.7_post-blog/2013/08/net.mpliran.www://http(  

با اين ساختاراستبدادی، . روز اين حکومت سراپا فاسد و درغگو نيستم که بيدادگری، عملکرد امروز و ديئيچه گو  

 از ظلم و ئیيم و بر شانه ھای مان سنگينی می کند، ولی خوشبختانه دوران رھا و نه سال است که دست به گريبانسی

ه در آورده  ايران تن شان را به لرزۀبيداد فرا رسيده است و امروز فرياد رسای عدالت خواھی مردم شريف و آزاد

ترديدی نداريم که اين بی عدالتی ھا ھيچ خللی در ايستادگی و دادخواھی منصوره بھکيش و ھمراھانش در جمع . است

وز مصمم تر از گذشته رمادران و خانواده ھای خاوران و مادران پارک الله و ديگر دادخواھان ايجاد نخواھد کرد و ھر

  .م گرفتاين راه را تا رسيدن به نتيجه پی خواھي

 از جنبش دادخواھی مردم ايران، خواھان لغو سريع احکام ناعادالنه و آزادی ئیما مادران پارک الله، به عنوان صدا

ما می خواھيم که مجازات اعدام به سرعت . سراسر ايران ھستيم زندان ھای بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی در

 آمران و عامالن جنايت ھای جمھوری اسالمی در دادگاه ھای عادالنه و لغو شود و خواھان محاکمه و مجازات تمامی

  .علنی آينده ھستيم

والن جمھوری اسالمی ايران از صدر تا ذيل و تمامی مدافعان و توجيه کنندگان اين ساختار استبدادی ؤما به تمامی مس

مردم شريف و آزاده و دادخواه ايران، آن ھا د که ئيھشدار می دھيم، اگر اين سياست ھا را ادامه دھند، ديری نخواھد پا

را در دادگاه ھای عادالنه، علنی و مردمی به محاکمه خواھند کشيد و روزی بايد پاسخ گوی تمامی اين بی عدالتی ھا 

  .باشند

html.30_post-blog/01/2018/net.mpliran.www://http 

  ايران الله پارک مادران

  ١٣٩۶  ]جدی[ماه دی ١٩

****************************  
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  !ان سياسی را خواھانيمآزادی بدون قيد و شرط تمامی زنداني

   نظر٠ | ھا بيانيه  in ٢٠:٣٧در  منتشر شده توسط مادران پارک الله ايران

  

دفاع و بازداشت بيش و کم  بی نفر از مردم ٢١سرکوب و به قتل رساندن حداقل 

 نفر از معترضان و پادگانی کردن بسياری از شھرھا و روستاھا در ٢٠٠٠نزديک به 

 قوی مردمی ۀروزھای اخير، نشان از ترس و زبونی حکومتی دارد که در برابر اراد

 .که جان شان به لب رسيده، ناتوان است

به تنگ آمده از ده روزی است که اعتراض ھای گسترده و سراسری مردم 

ھا ادامه دارد و سران حکومتی از ھر  عدالتی، به طور مداوم در تھران و شھرستان بی

 شان، پريشان و سر در گم مانده اند که چه بايد کرد، اگر سرکوب ھا و حمله به مردم را ۀدو جناح و مدافعان قسم خورد
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 بيشتری ادامه خواھند داد و ممکن است کل نظام را  مردم نيز خشمگين تر شده و اعتراض ھا را با شدت شدت بخشند،

اگر سرکوب ھا را  . کار نمی دانندۀديگرگون کنند، زيرا ديگر ماندن در خانه و لب گزيدن و پشت گوش انداختن را چار

  کار راۀچار .آيند و قدرت مند تر شده و برای حفظ نظام خطری محسوب خواھند شد  باز مردم گرد ھم می کاھش دھند،

ثيرگذار را بازداشت کرده و با پرونده سازی ھای بيشتر جلوی تشکل يابی و أدر اين ديده اند که بی سر و صدا افراد ت

  .ل کنندوھای مستقل را بگيرند و به نوعی اعتراض ھا را کنتر حرکت

 ساله به ٢٣انی  دريافت کرديم که جو٩۶ ]جدی[ پيگيری بازداشت ھای دی ماهۀسف باری را از کميتأھم اکنون خبر ت

چه کسی .  زندان اوين بازداشت بود، شب گذشته به داليلی نامعلوم جان سپردۀنام سينا قنبری که چندين روز در قرنطين

  پاسخ گوست و تا به کجا می خواھند اين بيدادگری را ادامه دھند؟

اند  ھا را به شدت تھديد کرده و خانوادهھا نيست  ھا ھستند نيز درھيچ کجا نامی از آن برخی از زندانيانی که در شھرستان

ھای   ھمان کاری که با خانواده ھا را در زندان نگاه خواھند داشت،  آن که اگر در مورد زندانی خود اطالع رسانی کنند،

م که اند و بايد ھوشيار باشي ھا انجام داده ھای آسيب ديده در تمامی اين سال  شصت و ديگر خانوادهۀزندانيان سياسی در دھ

  .تاريخ بيدادگری را دوباره و دوباره تکرار نکنند

 اتفاق افتاد و در نھايت تعداد زيادی از عزيزان ما را در ٨٨ و ٧٨ و ٧٧ھای  شصت و سالۀ  دردناکی که در دھۀفاجع

يب ديدگان باشيم، ھا و تمامی آس بی ترديد اگر ما پشت خانواده .ھا کشتند يا راھی تبعيد کردند ھا و خانه زندان ھا و خيابان

ھا تشويق خواھند شد که در مورد عزيز کشته شده يا آسيب ديده و زندانی خود اطالع رسانی کنند و حکومت نيز  خانواده

  .تواند اين تھديدھا را عملی سازد نمی

و که با سرکوب و ايجاد رعب و وحشت شديد  اين .ھا بوده است اين سياست رسمی جمھوری اسالمی در طی اين سال

بازداشت فعاالن سياسی و اجتماعی و پرونده سازی و اتھام ھای سنگين، فعاالن را يا در زندان ھا اسير کند يا با 

بخواباند ھای شان را روی لبه تيغ  ھا و خانواده گروگان گرفتن وثيقه ھای سنگين و کفالت و ضمانت، از يک طرف آن

 فعاليت خارج کند و از طرف ديگر با ۀھا اسير و از گردون که سکوت کنند و به اين وسيله بسياری از فعاالن را در خانه

ھرچند اعتراض ھای اخير نشان داد که اين  .نمايش دموکراسی دھد  تبليغات گسترده آزاد کردن و عفو دادن زندانيان،

  .گويند يا مرگ يا آزادی دھد، زيرا می ه ديگر جواب نمیسياست در مورد مردم جان به لب رسيد

  

  کرد؟ بايد چه

ھا به رسميت بشناسيم که خواھان  ھای اعتراضی مردم دفاع کنيم و اين حق را برای آن با تمام توان، از حرکت -١

  .ندارندزندگی انسانی و آزادی از قيد و بند ھر نوع ديکتاتوری ھستند و توان ماندن در وضعيت موجود را 

سرکوب و کشتار و بازداشت و جلوگيری از تشکل يابی مردم را به شدت محکوم کنيم و اجازه ندھيم که فشار بر  -٢

  .مردم را شديد و شديدتر کنند

ھای کشته  ليست دقيق تمامی کشته شدگان و مجروحان و آسيب ديدگان اعتراض ھای اخير را در بياوريم و خانواده -٣

ھا را در رساندن صدای اعتراض و دادخواھی شان ھمراھی   مراسم سوگواری ھمدردی کرده و آنئیشدگان را در برپا

  .کنيم و نگذاريم تنھا بمانند

شوند را با مشخصات کامل  اند يا می ليست دقيق تمامی بازداشتی ھا و ھم چنين زندانيانی که به طور موقت آزاد شده -۴

ھای شان را  ھا و خانواده ھا اجازه دادند، افشاگری کنيم و آن يم و اگر خانواده شان در بياورۀو روشن شدن وضعيت پروند

  .پشتيبانی کرده و نگذاريم تنھا بمانند
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  .ھای شان تنھا بمانند ھا و خانواده وضعيت ديگر زندانيان سياسی را به فراموشی نسپاريم و نگذاريم که آن -۵

مامی جنبش ھای مستقل مبارزاتی با ھمديگر به پيش برويم و با برنامه به سوی تشکل يابی مستقل و اتحاد و ھمدلی ت -۶

  . مشترک شويمۀ جديدی از مبارزۀو راھکار و مطالبات مشخص، وارد مرحل

 و شانتاژ در ما نفوذ کند و ئیگو ھای مردمی، گزارش ھای دقيق و درست بنويسيم و اجازه ندھيم که دروغ از حرکت -٧

  . دست به دست بگردانيم و به اطالع مردم برسانيماين خبرھا و گزارش ھا را

 ايران را به ۀ زندان، پرونده سازی و کشتار مردم شريف و آزاد ما مادران پارک الله ھر گونه سرکوب، حمله، شکنجه،

ھا به شدت  عدالتی خواھيم که به اين بی کنيم و از تمامی نيروھای آگاه و مترقی و تحول خواه می شدت محکوم می

  .تراض کننداع

گھر با و اند داده سر عدالتی بی عرف و برابری آزادی، شعار که عزيزمان مردم با ھمراھی ضمن الله، پارک مادران ما

نژادپرستی و اشکال مختلف استبداد مرزبندی دارند، فرياد دادخواھی مان را بلند می کنيم و  تحقير، تبعيض، ونه

ما می .و آزادی تمامی زندانيان سياسی از زندان ھای مختلف کشور ھستيم ،اعدام مجازات تر سريع ھرچه خواستار لغو

خواھيم که تمامی آمران و عامالن شريک در جنايت ھای جمھوری اسالمی در دادگاه ھای عادالنه و علنی محاکمه و 

ع ھرگونه تبعيض، ما برای دستيابی به آزادی انديشه و بيان و حق ايجاد تشکل و تجمع و اعتصاب و رف. مجازات شوند

 دين از حکومت از پای نخواھيم نشست، زيرا علت اصلی اين بی عدالتی ھا را در ساختار و ھم چنين قوانين ئیو جدا

   .آزادی ستيز و تبعيض آميز جمھوری اسالمی ايران می دانيم

  ايران الله پارک مادران 

  ١٣٩۶  ]جدی[ماه دی١٨ 

***********************************  
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   ايران و جھانۀمردم شريف و آزاد

 ۀقوقی است که در بند بند اعالميدر تظاھرات ھفته ھای اخير در ايران، مطالبات مردم در خيابانھا درخواست ھای ح

والن حکومت جمھوری اسالمی در قبال فريادھای حق ؤسفانه رفتار مسأجھانی حقوق بشر بر آن تأکيد شده است، اما مت

  . سال گذشته؛ سرکوب، زندان و شکنجه بوده است۴٠ توده ھای مردم، ھمچون ۀطلبان

 قطور اعمال ضد حقوق بشری حاکمان دوسيۀديگری از آری اين روزھا دنيا يکبار ديگر شاھد ورق خوردن برگ 

حق شھروندان ايرانی، يک روز آنان ه جای پاسخگوئی به مطالبات قانونی و به حکومتی که ب .جمھوری اسالمی است

را محارب و مفسد فی االرض و ضد انقالب خوانده، يک روز فتنه گر ناميده و امروز نيز آنان را اغتشاشگر و عوامل 

 ھر يک ئی قوانين نظام والۀخطری که شھروندان ايرانی را تھديد می کند اين است که بر پاي .خواند  خارجی میدشمنان

  .از اين اتھام ھا ممکن است حکم مرگ شھروند را به ھمراه داشته باشد

ن و نيروھای سرکوبگر جمھوری اسالمی در روزھای اخير با يورش به تظاھرات و تجمع ھای آرام مردم در تھرا

تعداد زيادی از اين .شھرستانھا دھھا نفر را کشته، صدھا تن را مجروح نموده و تعداد بسياری را دستگير کرده اند

  .ھا شرکت نداشته اند و بيشتر آنھا خارج از دانشگاه يا در خانه ھايشان بازداشت شده اند دستگير شدگان در اعتراض

 نفر را بازداشت کرده اند ١٧٠٠حدود  والن حکومتی،ؤر نظر رھبر و مسطبق اخبار رسيده از ايران، دستگاه امنيتی زي

دستگيرشدگان  . سال و دانشجويان ھستند٣٠شدگان جوانان زير   درصد بازداشت٩٠که بر اساس اعالم وزارت کشور 

نمايش  "گان و غيرهاغتشاشگری و ارتباط با بيگان" ًرا شديدا تحت شکنجه قرارداده اند، تا با قبول اتھامات واھی از قبيل
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والن جمھوری اسالمی که اين ؤدی باشد بر ادعای رھبر و مسئيھای تلويزيونی ديگری را بر روی صحنه بياورند تا تأ

توطئه و " مبارزات و مطالبات مردم ايران را، نه ناشی از سياست ھا و اقدامات حکومت اسالمی، بلکه محصول القاء

  !باشد می "تحريکات دشمنان جمھوری اسالمی

و از طرف ديگر  در اين شرايط خطير که از يک طرف مبارزات مردم ايران در تھران و شھرستانھا ادامه دارد

نيروھای سرکوبگر جمھوری اسالمی ھر روز بيشتر به خشونت و ارتکاب جنايت عليه مبارزات آرام مردم ايران 

ا و شخصيت ھای جھانی حقوق بشری و سياسی، شوند، ما نھادھای حقوق بشری ايرانی از تمامی نھادھ متوسل می

کنيم که برای متوقف کردن سرکوب و رفتار خشونت آميز  درخواست می...فرھنگی و علمی، ھنری و ورزشی و

جمھوری اسالمی در مقابل مردم ايران از تمام ابزارھای ممکن استفاده نمايند و حاکمان جمھوری اسالمی را که به ھيچ 

  . کشتار و سرکوب مردم ايران برحذر دارندۀتند، از ادامقانونی پای بند نيس

ما ھمچنين در اين شرايط خطير بر آزادی کليه زندانيان سياسی، محاکمه و مجازات عامالن و آمران سرکوب و کشتار 

مردم، حق آزادی تشکل ھای مستقل و تجمع و تظاھرات و اعتصاب، به رسميت شناختن حق اعتراض به وضعيت 

  .ورزيم والن جمھوری اسالمی است، تأکيد میؤ رھبر و مسۀوليت مستقيم آن بر عھدؤ کنونی که مسفالکت بار

   ھمبستگی برای حقوق بشر در ايرانۀشبک

  ٢٠١٨ جنوری
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