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 اسیيان سين سالگرد کشتار زندانيم٢٩به مناسبت 
  تفاوت برافراشتای م بايد ديرک جنبش دادخواھی را برای ساختن آينده

 گرای سرکوب، کشتار و جنايت را درھم شکست تا ديرک نظام واپس

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين در حالی است که »  نسبت به ماه قبل، چھار برابر افزايش داشته است٩۶ھا در تيرماه  آمار اعدام«: خبر کوتاه بود

زمان  پذيرد که ھم ھا در حالی انجام می د؛ و اين اعدامبودن» مواد مخدر«ھای  اکثر اعداميان، محکومين منتسب به پرونده

ِبا ھدف کاھش مجازات اعدام برای مجرمين مواد مخدر »  طرح کاھش مجازات اعدامۀاصالحي«مجلس درگير تصويب 
  .است
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  ازناپذير ئیدھد که کشتار و اعدام بخشی جدا  سال حاکميت اين رژيم نشان می٣٩ِبار   دھشتۀمروری کوتاه به تاريخچ

جمھوری اسالمی ھمواره به فراخور و تحت عناوين . گر جمھوری اسالمی بوده استِکارکرد ماشين دولتی رژيم سرکوب

ديگر روز به نام مفسد ... کند؛ يک روز به نام محارب، منافق، کمونيست و مرتد  مختلف از اين اھرم استفاده کرده و می

برای بقای اين حکومت تئوکراتيک، ماشين سرکوب، شکنجه و ! لهب... االرض، معاند، سلفی، جاسوس و نفوذی  فی

  .ای متوقف نشده است اعدام جمھوری اسالمی لحظه

. تر يعنی جامعه بوده است ِ و ماکت کوچکی از زندان بزرگ زندان در چارچوب جمھوری اسالمی ھميشه نمونه

ن، انقالبيون و ارحمانه و خونين مبارز ا کشتار بیای از روابط قدرت، نوع اعمال و اھداف آن؛ و در اين بين ام فشرده

ای است که کارکرد اين دستگاه  ترين نمونه ترين و برجسته اغراق فشرده  بی۶٧ شصت و تابستان ۀھا در دھ کمونيست

 ۀکشتار ھزاران زندانی سياسی در کمتر از دو ماه با چرخش قلم خمينی و حکم نمايند. مھيب را به نمايش درآورده است

ِجمعی نسلی از بھترين فرزندان مردم که  ای، کشتار دسته ھای چنددقيقه دادگاه بر روی زمين و در پی بی» خداوند« ِ
زانو در نياورده بود، کشتار کسانی که نماد  ھا را به يای ساختن دنيای ديگری داشتند؛ و شکنجه و کشتار و زندان آنؤر

خواھی را چنان استوار  گرفتند، زنان و مردانی که تحول ه سخره میرا ب»  و شيخهشا«مقاومت مردم بودند؛ و قدرت 

  .گران شد کجی ابدی به تاريخ ستم ھای دارشان دھن شان به زانو در آمد و چوبه زندگی کردند که مرگ در مقابل

سيده ھای امپرياليستی به قدرت ر ِشکی نيست، حکومتی که با سرکوب انقالب و با رضايت و برای حفظ منافع قدرت

اش به قدرت   انقالبی دار مردم و کشتار فوج فوج پيشروان توانست بدون جنايت و سرکوب جنبش عظيم و ريشه بود، نمی

زعم ھيأت  به.  اين کشتار نکندۀ پروندۀھای امپرياليستی را ضميم  قدرتۀتوانست سکوت رضايتمندان تکيه بزند؛ و نمی

 پايانی به کابوس ۀ قرار بود نق۶٧ شصت و تابستان خونين ۀانقالبيون دھن و اِ رژيم اسالمی، کشتارجمعی مبارزۀحاکم

 ئیتنھا ناپذير شد که به ِشان باشد اما تبديل به کانون خشم و زخمی ترميم طلبی زده و رمز تحکيم و بقای حاکميت تحول

  .کند ضرورت به زير کشيدن چنين حکومتی را ھر لحظه عريان می

 

  مصادره به مطلوبانکار، توجيه، استحاله و 

ھای آتش و نه  ھای دار، نه جوخه  رژيم جمھوری اسالمی اما نه ديوارھای زندان، نه طنابۀخالف تالش مذبوحان

... بدربردگان  ھا و جان و نه ارعاب و تھديد و تحقير خانواده» آبادھا لعنت « نشان و نه خاک جمعی بی گورھای دسته

ناپذير   خستگیِ ايق اين کشتار دھشتناک را در خود دفن کند؛ و اين راز با پيگيری انقالبی و حقۀنتوانست حقانيت مبارز

ِھا و شيار خاک خاوران ِھا از پرده بيرون افتاد؛ و مقاومت راه خود را از درز ديوار زندان خانواده   .ھا به بيرون باز کرد ِ

گان  بدربرد ا و تشکالت مبارز و انقالبی و جان نيروھۀوقف ھای بی باختگان، تالش  جانۀجنبش دادخواھی به ھمت خانواد

ِسختی از دل سکوت و سرکوب برداشت تا با شکستن سکوت، با افشای اين جنايت و به  ھای جنينی خود را به گام
  .ِروی جنبش دادخواھی باز شود ای برای پيش ھا روزنه رسميت شناخته شدن خاوران

...  روانی و ۀ و شکنجئیگو زی گورھای جمعی، در مقابل تحقير، درشتسا ھا در مقابل تخريب و پاک مقاومت خانواده

گاه باختگان را در جاي  جانۀخاوران را تبديل به نماد مقاومت در برابر جمھوری اسالمی کرد؛ و مادران و خانواد

گاه راويان گان را در جاي بدربرد ترين اسناد جنايات جمھوری اسالمی قرار داد؛ و جان داران يکی از مھم امانت

  .ناپذير اين جنايت ھولناک خورده و خستگی زخم

ھرچند بسياری از مادران، خواھران، ھمسران، .  کردءجنبش دادخواھی ھر روز بيشتر ابعاد اين جنايت را افشا

شان امروز ديگر در کنار اين جنبش نيستند، اما  ۀھای سوخت برادران و پدران با اميد و آرزوی دادخواھی در دل
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 ھفتاد و ھشتاد شمسی ۀجنبش دادخواھی در دھ. ِ به راه افتاده سرايستادن نداردئیجو باری که از بلندای آرمان حقيقتجوي

جنبش انقالبی و سرنگونی طلب ايران ... ، جنبش زنان و ئیناپذير از جنبش دانشجو ئیدرستی و با سرعت بخشی جداب

ھا،  ھا، ستارھا، فرزادھا، جاسم  به مادر ريحانه...  و ٨٨باختگان  ِشد؛ و ھمين روند مادران خاوران را به مادران جان

  رساند، ھمين جنبش مقاومت منصوره بھکيش، مريم اکبری منفرد، فاطمه مثنی و راحله می... ھا و شيراحمدھا  شيرين

ھمين روند کشتار، . دھد قرار می... پورھا را در کنار زينب جالليان، آتنا دائمی، مريم النگی، گلرخ ابراھيمی و  راحمی

ِشکنجه و سرکوب ھزاران زن زندانی سياسی و غيرسياسی ديروز و امروز، شناخته ِ نشان را در کنار يکديگر  شده يا بی ِ

شان،  دھد که قربانيان رژيم ضد زن جمھوری اسالمی ھستند چه در زندان متحرک ھا زنی قرار می و در کنار ميليون

  .ری به نام ايرانت حجاب و چه در زندان بزرگ

به ھمين دليل .  است کس بھتر از جمھوری اسالمی درک نکرده سنگری را ھيچ سرنوشتی و قدرت اين ھم حقيقت اين ھم

 که جنبش ئیھا در تمام سال. کند از ھيچ اھرمی برای درھم شکستن اين مقاومت و برھم زدن اين ھمبستگی فروگذار نمی

ن آن بود، جمھوری اسالمی کليت اين جنايت ن و عامالاشای اين جنايت و آمردادخواھی با چنگ و دندان در پی اف

ن اين ھا و فعاال انکار و با انواع ترفندھا خانواده» غيروطنی«و » وطنی «ۀخور  را به کمک تمام ايادی قسمھولناک

ِروی جنبش دادخواھی توانست اين کشتارھا ر زمانی ھم که پيش. جنبش را منزوی و سرکوب کرد عنوان جنايتی  ا بهِ

اند بازبشناساند، جناحی از درون جمھوری  نفع بوده  سران و حافظان جمھوری اسالمی در آن ذیۀانکارناپذير که ھم

به راه » اصالحات«داند، ھمراه با جريان  گر میرا راھی برای تثبيت موقعيت جنايتاسالمی که ھميشه توجيه جنايت 

بخشيم و نه فراموش  نه می«در اين دوره شعار . مرز دوست و دشمن را مخدوش کند» لیآشتی م «ئی نام برپا افتاد؛ تا به

که توسط نيروھای انقالبی پيش گذاشته شد، خط تمايز آشکاری در مقابل اين سياست و در مقابل اضمحالل » !کنيم می

نيت اين مبارزات بود، گر حقا جمھوری اسالمی کشيد؛ و چون بياندھیسازمانجنبش دادخواھی در خدمت به تجديد 

  .فراگير شد... ھا، نيروھای سياسی و مترقی و  سرعت در جنبش و بين خانواده به

ِبه ھمين دليل مناديان درون و بيرون حکومتی  ِ  ۀ ايران و جامعۀکه وقوع اين جنايت توسط جامع قبل از اين» اصالحات«ِ

» ِطلب عفو«زعم اينان  گان حتا اعتراف و بهپيش ن جنايتيک از اي که ھيچ اينجھانی به رسميت شناخته شود و پيش از 

در . به راه انداختند» !کنيم کنيم، اما عفو می فراموش نمی«خواھی، با شعار  کرده باشد، جريانی را در تقابل با جنبش داد

ًپس اين جريان و در مرکز اين توجيھات ظاھرا پوزش  تغييرِو خواست ِخواھانه اما محکوم و مردود کردن اصل مبارزه  ِ

گران سيستم موجود   صدا با مشاطه راه و ھم ِاين تاکتيک رذيالنه که بادبان به باد موافق جھانی انداخته بود ھم. نھفته بود

، اگرچه به درجاتی به جنبش دادخواھی و مقاومت ضربه »آنچه ممکن است، مطلوب است«در نفی انقالب و در پذيرش 

  .بنياد قلب ماھيت کنداز  جنبش را زد اما درنھايت نتوانست اين

ھا و  تر شدن شرايط اقتصادی و سياسی بر بستر اوضاع جھانی و رابطه با امپرياليست امروزه در پی ھرچه بحرانی

ھای سياسی  بندی  ايران ھم افزايش يافته و جناحۀوضوح تضاد و انشقاق درون ھيأت حاکم ھا به افزايش نارضايتی توده

ِ، پای بسياری از معضالت تاريخی سران جمھوریدر جھت منافع آتی اسالمی را به ميان آورده است که يکی از  ِ

ۀ  سياسی و ھم کارنام- َ است که ھم ارکان ايدئولوژيک ۶٧ھای   شصت و اعدامۀھا موضوع کشتار دھ ترين آن برجسته

  .آيد وجيه ديگر به کار نمیبه ھمين دليل ھم سياست انکار و ت. سياسی سران اين نظام به آن گره خورده است

وضوح در  ن کشتار به و برخی از عامال-  جانشين وقت خمينی -اين روند با انتشار فايلی صوتی که در آن منتظری 

که امکان انکار اين واقعيت را  کنند، تسريع شد؛ و عالوه بر اين گی و شقاوت اين جنايات صحبت می مورد گسترد
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که ھر  رقابت بر سر اين. ھای سياسی جديد شد بندی جبار تبديل به موضوعی برای جناحاز ميان برداشت، باال» ًرسما«

  .شد ِسران جمھوری اسالمی تبديل » مشروعيت« عبور کند به يکی از شروط معضلهجناحی با چه ترفندی از اين 

تالش دارد با تاختن بر » خواھانه پوزش«ِوضوح يک جناح کماکان با توجيه پوشيده در تزوير  به ھمين دليل امروز به

آلود  ھای خون قرار داده، ردای دادخواھی به تن کرده و دست» آشتی با مردم «ۀالمصالح جناح ديگر اين جنايت را وجه

 و دستاوردھای جنبش دادخواھی را به نفع جناح خود مصادره به خود را پشت سر پنھان کند و انبار نارضايتی مردم

ژيک حکومت يدر صدر اين جريان، روحانی که در تمام طول حيات جمھوری اسالمی در مراکز سترات. مطلوب نمايد

ن جنايات جمھوری اسالمی و طرف دعواست، نقاب مدعی بر اترديد بخشی از آمر ھای کليدی داشته است و بی نقش

 ھم يک بار ديگر مردم ايران اعالم ٩۶ارديبھشت «: کند اش ادعا می  زيرکانه در کمپين انتخاباتی زند و میچھره 

که او وقيحانه  ھم درحالی ، آن» سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند٣٨ که در طول ئیھا کنند، آن می

فی پورمحمدی يعنی يکی از اعضای اصلی ھيأت مرگ، ھا به مصط وزارت دادگستری را در طی اين سال» کليدداری«

  . شصت حکم خدا را به انجام رسانده استۀھای دھ کند که در اعدام سپرده است، کسی که افتخار می

پردازد و حتا اين کشتار را سندی دال بر  بار می  خونۀکارانه به اين گذشت تر و طلب تر، عريان جناح ديگر اما وقيحانه

طرف رئيسی يکی  به ھمين دليل از يک. داند ھای ايدئولوژيک حاکميت می برای توجيه و تحکيم پايه» بیبرخورد انقال«

رانند و از ديگر سو از باالی منابر فرياد وامصيبتا سر  به پيش می» انتخابات«ديگر از اعضای ھيأت مرگ را برای 

شوند که بايد به  ه مدعی میبرند ک جا پيش می ن را تا آ شرمی را عوض نکنيد و بی» شھيد و جالد«دھند که جای  می

  . کشتار کردند، مدال داد۶٧ شصت و تابستان ۀکارانی که در دھجنايت

آيند تا  به ياری می» غيب«، دستانی از  اين بار ھم. نفع نبوده و نيست اما جمھوری اسالمی در اين جنايات ھرگز تنھا ذی

 آن نتايج ئی بخشی از واقعيت و با وارونه نمائیدم ارائه دھند و با بازنماتر به مر» عادالنه«ای باورپذيرتر و  نسخه

» تريبون دادخواھان«ھای امپرياليستی يکی پس از ديگری تبديل به  رسانه. مطلوب خود را به نام حقيقت حقنه کنند

 مطلوب منافع ۀنسخھا را الپوشانی کنند و در نھايت  دار تمام اين سال  و جھت شوند تا سکوت رضايتمندانه می

ِريزی از اوين  ً قاره کامال با برنامه۵ کشور از ۵٠گان  زمان نماينده دليل نيست که ھم بی. شان بازسازی کنند امپرياليستی
 ۀِرقصی تمام به جامع ، واقعيت را وارونه گزارش دھند و با خوش»ناشاھد«عنوان  کنند تا به کرده، بازديد می بزک

  .انگيزی در الپوشانی جناياتش دارد که جمھوری اسالمی کماکان توان شگفتجھانی اطمينان بدھند 

  

  چه بايد کرد؟

 تاريخی وسيعی ۀبدين شکل با تشديد تضاد بين سران جمھوری اسالمی، انکار و توجيه پيشين، جای خود را به استحال

 ۀطلبان نقالبی، دستاوردھای جنبش حقداده است تا جمھوری اسالمی با استفاده از رکود نسبی جنبش دادخواھی و جنبش ا

  .دھی و تثبيت موقعيت خود کندھای جناحی، تجديد سازمان ی رقابتمردم را تبديل به ابزاری برا

. خلع قدرت شدگان محکوم به تفسير تاريخ و پذيرش وضع موجود نيستند. طرف ديگر اين معادله اما کماکان پابرجاست

در روزگاری که عروج فاشيسم . آيد بش دادخواھی و آلترناتيو انقالبی به ميان میجاست که نقش کليدی و تاريخی جن اين

ِ در منطقه بيش از ھرزمانی سکوت را تبديل به مکانيسم دفاعی جامعه و نيروھای سياسی ئی بنيادگراۀدر جھان و سلط
پرده بر اين حقيقت انگشت  ايد بیب. پروا نشان داد ھا را دريد و حقايق را بی  اوضاع بايد پردهتغييرکرده است، برای 

عدم وجود آلترناتيو . قرار داده است» قاضی«گاه  مردمی، طرف دعوا را در جايۀطلبان گذاشت که ضعف جنبش حقيقت

 است، اما  ترين مطالبات حقوقی فروکاسته انقالبی، جنبش دادخواھی را خلع سالح کرده و افق آن را تا سرحد طلب اوليه
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 تبديل به ئیجو ضعف جنبش باعث شده تا خواست حقيقت. ًفا يک جنبش حقوقی نيستجنبش دادخواھی صر

ِدر دستور کار نھادھا و سازمان» موضوعی«   .ِکار نيروھای سياسی دولتی قرار بگيرد  تقسيمۀھا و در چرخ ِ

 و ساخت تغييرواست برداری از حقايق نھفته در کشتارجمعی نسلی از انقالبيون که در تقابل باقدرت، خ که پرده درحالی

 با ئیجو حقيقت. رود ھای رسمی و غيررسمی ھيچ قدرتی پيش نمی پروراندند از درون کانال  متفاوت را در سر میئیدنيا

توان به دوش ھيچ قدرت و  وظايف جنبش دادخواھی را نمی. پذير نيست نفع امکان ھای ذی يک از جناح  به ھيچءاتکا

 جمعی، تعميق آگاھی، گسترش خواست ۀ به مردم و با تالش برای تقويت حافظءاتکاجنبش دادخواھی با . نھادی گذارد

باختگان را  تواند حقايق اين جنايت و حقانيت خواست جان باختگان می  به حقايق نھفته در اھداف جانء و اتکائیجو حقيقت

ھای زيادی را پشت سر   فراز و نشيببه ھمين دليل جنبش دادخواھی که تا امروز. اثبات کند و اين دو از ھم مجزا نيست

 جنبش تبديل ۀن جدا کند و دادخواھی را به موضوع مبارز قاتالۀبار ديگر بايد حساب خود را از دار و دست گذاشته، يک

 تعرضی بزند؛ و مرعوب ۀشده و برای احقاق حق دست به يک مبارز بايد از انتظار کشيدن و موقعيت تبعی خارج. نمايد

  .د ھيچ قدرتی نباشدئي منتظر تأجريان حاکم و

ًمشخصا جنبش . روی مؤثر نخواھد يافت طلبانه امکان پيش ھای حق چنين جنبشی البته بدون پيوند با ساير جنبش

گاه ر قدرت جمھوری اسالمی، نقش و جايگاه آن در ساختا ستم بر زن و جايۀدادخواھی در ايران بدون پرداختن به مسأل

دار  هتواند تبديل به جنبشی عميق و ريش ش جنسيت در ساختار سرکوب و شکنجه و اعدام نمیزنان زندانی سياسی و نق

 زنان ۀ باعث شد که ما برای اولين بار به شکل بسيار گسترده با پدي۵٧ ۀی زنان در دورئ ًاوال چون حضور توده. شود

زن جمھوری اسالمی سرکوب، ارعاب،  به خاطر ساختار ضد ًثانيا. زندانی سياسی در طول تاريخ ايران مواجه شويم

روابط . شکنجه و اعدام اين زنان نقش بسيار کليدی در برقراری و تثبيت روابط قدرت در جمھوری اسالمی داشت

گاه فرودست و اسير و زندانی دائمی مرد و  بايد به شکل رسمی و شرعی در جايقدرتی که در آن زن بر اساس جنسيت

درھم . ل داردو او را تحت کنترۀمی در بيايد که از بدن گرفته تا افکار، عقايد، آينده و ارادًمتعاقبا دولت مردساالر اسال

ھرچند نوع . خيزد ل دولتی برمیوگی موضوع جنسيت و کنتر گی جنبش زنان و جنبش دادخواھی از ھمين در ھم تنيد تنيد

ًجامعه بودند و خصوصا کشتار آنان امروزه وجود ِ زنان آگاه ۀبرخورد شديد و گسترده با زنان زندانی سياسی که نمايند

شان  ھای جمھوری اسالمی اول به خاطر زن بودن ندارد، اما کماکان زنان زندانی چه سياسی و چه غيرسياسی در زندان

که به آن متھم » جرائمی«شوند و بعد برای ساير  شان برای شکستن ساختارھای مردساالرانه تنبيه می و جسارت

  .شوند می

ِ از خشونت خانگی دائمی، شوھرکشی کرده است؛ تا زنی که جسارت ئیپناه گرفته که برای رھا  و بیئی زنی روستا از  ِ
ِکرده و مذھب موروثی را برنگزيده؛ تا زنی که به فعاليت سياسی خارج از چارچوب خانواده و در تقابل با دولت 

 خدا روی ۀگان نرين ت زن از مرد و تبعيت از فرامين نمايندتبعي» اصل«ھمه و ھمه به شکلی ... مردساالر پرداخته و 

 زنان و بدون ۀھم حضور گسترد به ھمين دليل جنبش دادخواھی بدون حضور زنان و آن. اند ال بردهؤزمين را زير س

ی از روی نخواھد کرد؛ و البته جنبش زنان ھم بايد جنبش دادخواھی را بخش  زنان عميق نشده و پيشۀپرداختن به مسأل

طور که امروزه بخش بزرگی از زنانی که در مقابل  ھمان.  با جمھوری اسالمی ببيندئی خود در روياروۀمبارز

اند، اسيران جنگ جنسيتی، جمھوری اسالمی با زنان  کرده» نافرمانی«و » گستاخی«جمھوری اسالمی به ھر شکلی 

ًميقا ستمگرانه دارد نه فقط بر اساس جنسيت، بلکه ِ طبقاتی عۀھستند و جمھوری اسالمی که يک ساختار مردساالران

 فقر و جنسيت له ۀالی چرخ ِترين اين زنان را البه پناه صداترين و بی چيزترين، بی ترين، بی ترين، ناآگاه ويژه تحتانی به

  .دھد رود، بازتاب نمی گان می شد کند و ھيچ تريبونی عمق اين شقاوت را که بر فراموش می
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ر و يادمان  وقفه مقاله و کتاب نوشت، بايد سمينا بايد بازھم بی. بايد دوباره بر خيزش جنبش دادخواھی دميدبا چنين درکی 

باختگان را به   جانۀھای ناگزير، بايد يادوار ھا را پر کرد از طنين سرود و جوانه برگزار کرد، بايد دوباره خاوران

وقفه حقايق اين   بيرون آورد و به خيابان و به ميان مردم کشاند، بايد بیھا را از محافل ھا بازگرداند، بايد يادمان دانشگاه

لم ساخت، شعر سرود و بايد فرياد زد، بايد ديوارھای  و تکرار کرد، بايد خاطره گفت، فکشتارھا را تکرار و تکرار

ِشھر را پر کرد از پيام زندگی نوشته بر ديوارھای اوين، عادل ، بايد قفل سکوت را شکست، ...آباد و کارون  آباد، وکيل ِ

...  کرد ءروزی افشا ھای فردی و گروھی به شکل شبانه ئیجو ن اين جنايات را به دور از مصلحتن و عامالابايد آمر

گرای سرکوب، کشتار و  ای متفاوت برافراشت تا ديرک نظام واپس بايد ديرک جنبش دادخواھی را برای ساختن آينده

.  تنھا راه برای دادخواھی واقعی و تنھا تضمين برای جلوگيری از تکرار اين جنايات استاين. جنايت را درھم شکست

کس به خاطر عقايدش سرکوب، زندانی، شکنجه و اعدام نشود  ای که در آن نه تنھا ھيچ جنبشی با ھدف ساختن جامعه

   .دھدبلکه به عقايد مخالف برای کشف حقيقت، گسترش آگاھی و غنای زندگی بشر بال و پر 
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