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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
  حميد محوی: ارسال و افزوده از

  ٢٠١۶ می ٠۶
  

  از اعتصاب غذای زندانيان سياسی حمايت كرده
   و از خواست آنان يكپارچه دفاع كنيم 

  
  

 روز از شروع اعتصاب غذای جعفر عظيم زاده و ۵عتصاب غذای محمود بھشتی و  روز از شروع ا١٢بيش از  

  .خواھی و دفاع از بديھی ترين حقوق معلمان و کارگران ندارندکه جرمی جز حقزندانيانی . گذرداسمائيل عبدی می

ان و احكام ظالمانه ھايشان و اعتراض به شرائط زند زندانيان سياسی برای رسيدن به خواستهۀاعتصاب غذا آخرين حرب

  .است

ھای واھی اقدام عليه امنيت ملی به زندانھای طويل ھای سال است كه زندانيان سياسی و اجتماعی به اتھام اكنون سال

ھای نظام سرمايه در اين موارد، سكوتی معنادار حكومت. شوندالمدت و يا به احكام غيرانسانی مانند شالق محكوم می

کند، اما ی که گاه فريادھای حقوق بشرشان گوش فلک را کر میئھاحکومت.  را فرا گرفته استھايشانداری و رسانه

شود كه به جرم دفاع از زحمتکشان در زندانند، گويا ھيچ اتفاق در اين موارد که فرياد عدالتخواھی زندانيانی بلند می

  . مھمی صورت نگرفته است

آنان خواسته. تصاب غذای نامحدود برای اعتراض به اين شرائط زده انداكنون تعدادی از زندانيان سياسی دست به اع

ھای  محاكمه و صدور احكام طوالنی برای زندانيان سياسی و اجتماعی به جرمۀاعتراض به شيو: ھای مشخصی دارند

  ...امنيتی و عدم رعايت ابتدائی ترين حقوق انسانی برای اين زندانيان و 

فتد، شرائط بسيار سھل تر و آسان تر سروکارشان به زندان بي غارتگران اموال عمومی، اگر  در حالی كه برای دزدان و

 برای ءاست و استفاده از حقوقی مانند داشتن انواع وكالی مدافع در ھر مرحله از پرونده و دادن فرصت كافی به وكال

گيرد، اما دفاع ی در مورد آنان صورت میفت و گذشت به سادگأپرونده خوانی و دفاع از آنان و اعمال مواد قانونی، ر

 حتا فرصت ًآيد که بعضااز حقوق كارگران و معلمان و اقشار محروم و تحت ستم جرمی نابخشودنی به حساب می

  . شوددرمان پزشکی ھم از آنان سلب می

اع كرده و صدای آنان را خواھيم كه از خواست به حق اين زندانيان دفخواه و عدالت طلب میآزاديھای ما از ھمه انسان

 جھانيان برسانند تا كارگران و زحمتكشان سراسر جھان در سالگردی ديگر از روز كارگران دريابند كه ۀبه گوش ھم

  .گذردبر فعاالن كارگری و اجتماعی در اين جغرافيای خاص چه می
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 ۀ ھمۀو خواست آنان را خواستھای به حق اين زندانيان پشتيبانی كرده كانون مدافعان حقوق كارگر از خواسته

  .  داندآزاديخواھان و رنجديدگان و ستمكشان می

  . که فاجعه ای رخ دھد، زندانيان سياسی اعتصابی و کليه زندانيان سياسی بايد بی قيد و شرط آزاد شوند تا پيش از آن

  

  ١٣٩۵ ]ثور[اردبيھشت١۴

*************  

 واقع در که ايران سرزمين ساکنان تمام و سياسی، زندانيان از يبانیپشت در مبارزه و ھنر گاھنامۀ سوی از ارسال

 شکل به اسالم خدای .ھست و بوده متحد زمانه ستمگران با امروز تا آغاز از که ھستند اسالم دين دستگاه ھای گروگان

 ..دھد می دهوع مؤمنين به را ديگران ناموس و مال به تجاوز و کند می تشويق را راھزنی و است راھزن بنيادی

 مبارزان و  نيستم موافق ساالران سرمايه و ستمگران عليه مبارزه شيوۀ عنوان به غذا اعتصاب از من اين، وجود با

 خساراتی شان سالمتی به مدت دراز در است ممکن که چون کنم، می دعوت غذا اعتصاب شکستن به را اجتماعی

 اساس بر بايد ما ژیيسترات .کنيم جو و جست را ديگری ھای وهشي طبقاتی جنگ در بايد  .سازد وارد ناپذير جبران

    .باشد کشته صفر ژیيسترات

 تمام با ھمراه .کنند مطرح ملی امنيت برای را کشته صفر ژیيسترات موضوع »بايد« ًاکيدا کارگر حقوق مدافعان

 با را ايران ملی امنيت که است ايران در اسالم پليد دين دستگاه اين که کنيم می اعالم ما .ديگر ھای فراخواست

 دص را ايران دفاعی نيروی کشته، صفر به ژیيسترات تغيير .است انداخته خطر به غيبی مدد و شھادت ژیيسترات

 و حال عين در ملی امنيت در کشته صفر ژیيسترات .کرد خواھد تقويت ًفورا 90 تی تانک ھزار ھا ده از بيش چندان،

 صفر ژیيسترات نبود در نان، قطعه يک خاطره ب که کارگری ھمه اين .داد خواھد نشان رکا جھان در را نتايجش ًفورا

 گويند می بعد .دھند می دست از را جانشان کار محل در وامنيتی حفاظتی فرھنگ و حفاظتی ضروريات و کشته

  .بوده خدا خواست

 پايدار تأثير :زدگی فاجعه فرضيۀ « جالب ربسيا مقالۀ و نيست، مناسبت بی ھم چندان و کنم می استفاده فرصت اين از

 طرح البته .کنم می اضافه پيوست در را عدالت عباس قلم به» ايران علمی و اجتماعی سياسی، تاريخ در مغول فاجعۀ

 و تنظيم را آن مراجع قيد با بارزی شکل به نويسنده اين ولی است، عدالت عباس از تر قديمی مغول فاجعۀ فرضيۀ

 ًاحتماال و روانشناسی ديدگاه از را موضوع تا است بوده آن بر متعددی صفحات طی ويژه به ست،ا کرده بررسی

 اصل اين وجود با .باشيم سپاسگذار نويسنده اين از بايد البته موضوعی چنين طرح برای .دھد قرار نظر مد روانکاوی

 مقاله اين خواندن درنتيجه، .است مانده اج بر ھنوز ملت يک تمامی سطح در پا دير »روانی جراحت درمان« يعنی کار

  .ًحتما .کنم می سفارش دوستانم ھمۀ به نيز را

 ميھنانمان ھم زيستی وضعيت نگران ما که بداند، ايران در اسالم بشری ضد دين دستگاه ايران، در حاکم ستمگران که

 خودشان نيز شيعيان که زمانی آن ذشتگ .گيريم می پس اسالم و سرمايه جھان از را ايران .ھستيم ھايشان زندان در

 داريم، آگاھی نيز ادبی نقد به و ايم يافته دست قرآن فارسی ترجمۀ به ايرانيان ما اما، امروز بودند، سربداران خيل خيل

 اميد .ماند نخواھد باقی اسالمی کشور يک ھرگز ايران که دھم می قول من و .يافت خواھيم آگاھی نيز اينھا از بيش و

 صلح شکل به دروغين و بشری ضد ايدئولوژی اين افشای و ايرانيان ما دست به ايران در اسالم دين فروپاشی که است

 ايرانيان ما ملی امنيت که چيزی آن .ببرند پی امر حقيقت به آزادی در و آزادی به ما ميھنان ھم و گردد پذير امکان آميز
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 با آغاز از که است اسالم دين نظم و سرمايه نظم بلکه نيست، ارانآموزگ و کارگران ھای فراخواست انداخته خطره راب

 .شود متوقف بايد و  يافته ادامه امروز تا و شد تحميل ايرانيان به تھديد و زور

 عصر در ايرانيان ھولوکاست در چه و اسالم دين وحشيانۀ حملۀ در چه ايرانيان تاريخی جراحت اگر کنم، می فکر من

 به را آموزگاران و کارگران» خان چنگيز« که جائی تا ...مانده باقی امروز تا آن متواتر رسوبات هک...تيمور و چنگيز

 و گدائی کاسۀ با ديگر سوی از و شود، می کار محل در کارگران مرگ موجب ِخرد، تحقير با و کند، می محکوم زندان

 ايران ملت اروپا، و مريکاا از خوردن سری تو سر از و ...اينھا امثال و بخرد خواھد می روسھا از 90 تی البه و عجز

ً صرفا تواند نمی درمان اين باشد، داشته وجود درمانی اگر کنم می فکر من...کند می محکوم ملی امنيت به خيانت به را

 زنم می حدس بلکه اند، شده طبقاتی کنفورميسم دچارً غالبا ما دوران در که کند عبور روانکاوان و روانشناسان کابينۀ از

 معبر و سد اين از بتوانيم بايد ما .شد خواھد صحيح طبقاتی مبارزۀ در » ًاحتماال «تاريخی تروماتيسم اين درمان که

 ...کنيم عبور

 ٢٠١٦ می ٠٤پاريس /محوی حميد

 

 

 

 


