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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی 

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢٧
  

به ياد ھزاران زن و مرد مبارز و مقاومی که در زندانھای 

 !اند  باخته حکومت اسالمی جان
چنان  ای نخست به قدرت رسيدنش، تھديد و رعب و وحشت را آغاز کرد و ھمحکومت اسالمی ايران، از ھمان روزھ

در دھه نخست حاکميت جمھوری اسالمی، به . اش عليه اکثريت مردم ايران، ادامه دارد ھای وحشيانه اين سياست

 ، که اوج بربريت سران اين حکومت و در راس ھمه خمينی بود ھزاران زندانی سياسی را به۶٧خصوص در سال 

ھا گورستان خاوران  يکی از اين مکان. ھا را نيز در نقاط نامعلومی دفن کردند طور مخفيانه اعدام کردند و جسدھای آن

ھای حکومت  در حقيقت ھمه عناصر و جناح. ديده تبديل شده است تھران است که به ميعادگاه مادران و پدران داغ

مردم مبارز و مترقی و . ور مستقيم، سھيم و دخيل بودندھا و کشتارھای دھه شصت به ط اسالمی، در ھمه سرکوب

توانند فراموش کنند و نه کسی  ھای حکومت اسالمی را نه می گری جوی ايران، ھرگز اين وحشی طلب و عدالت برابری

کس  کند و ھيچ رانی می چرا که ھنوز ھم اين حکومت جانی، با تمام قدرت ارتجاعی خود، بر جامه ما حکم. بخشند را می

 خبر ندارد ۶٧ھای پشت پرده کشتار چندين ھزار زندانی سياسی در سال  جز عناصر و سران اين حکومت، از واقعيت

شده جامعه ايران، تنھا پس از سرنگونی کليت اين حکومت و محاکمه  ديده و سرکوب ديده و ستم رو، بخش داغ از اين

ھايشان کاسته شده و در چنين شرايطی،  ا، کمی دردھا و رنجھ علنی و عادالنه سران و عناصر آن و روشن شدن واقعيت

 بلکه بر عکس، دادخواھی و ئیجو بنابراين، چنين موضعی نه انتقام. ھا اين جانيان را مورد عفو قرار خواھند داد آن

چ دولتی ھای حکومت اسالمی، جامعه ايران به ھي شدن حقايق جنايت تر از ھمه، با روشن به عالوه مھم. بخشودگی است

  .چون گذشته، زندانی سياسی و شکنجه و اعدام داشته باشد و قدرتی اجازه نخواھد داد ھم

گری حکومت اسالمی بر عليه  ، بربريت و وحشی١٣۶٧گرد کشتار زندانيان سياسی در سال  زمان با سال اکنون و ھم ھم

ان حکومت اسالمی، شاھرخ زمانی اين فعال  و اجتماعی اوج گرفته به طوری که جانيئیفعالين کارگری، زنان، دانشجو

 را دستگير کردند ئیزمان با قتل شاھرخ، تعدادی از فعالين کارگری و دانشجو ھم. کارگری را در زندان به قتل رساندند

  . ھا زندان محکوم شدند شدند دوباره به سال و برخی ديگر را تھديد و برخی نيز بايد از زندان آزاد می

دستگاه قضا در حال بررسی است که علت سکته شاھرخ زمانی چه بوده است، زيرا در «گويد  ه میيئسخنگوی قوه قضا

  ».اين مورد پزشک بايد نظر بدھد

و » ايلنا« خبرگزاری سؤال، در پاسخ به ١٣٩۴ شھريور ٢٩ه، يک شنبه ئيای، سخنگوی قوه قضا اژه غالمحسين محسنی

م بيش از ساير افراد دچار ئيشوند، اگر نگو که متھم ھستند و محکوم میافرادی : توجيه دليل مرگ شاھرخ زمانی، گفت
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به ھرحال بيرون از زندان ھم . ھا با اين مشکالت مواجه خواھند شد شوند، به اندازه آن مشکالت جسمی و روحی می

 .کنند شوند و سکته می مريض می

که متھم سکته کرده است، اما در مورد اين که علت دھد   نشان میمسألهشکل ظاھری اين : قائم مقام دستگاه قضا افزود

ما . تواند نظر شخصی بدھد در اين مورد پزشک بايد نظر بدھد و قاضی نمی. سکته او چه بوده در حال بررسی ھستيم

 . ھنوز اعالم نشده استئیدھيم، اما نتيجه نھا  الزم را برای بررسی علت سکته اين متھم انجام میئیھمه اقدامات قضا

: شود متھم در طول اين مدت به مرخصی نرفته بوده است، گفت  که گفته میسؤاله در پاسخ به اين ئيگوی قوه قضا خنس

ھا مضر نيست و گاھی بر  گاھی مرخصی رفتن آن. مرخصی زندانيان ضوابطی دارد. از اين موضوع اطالعی ندارم

 برای ئیمعيارھا. گيرد د، بلکه شورا تصميم میگير  فرد تصميم نمیئیدر اين مورد ھم جز در مورد استثنا. عکس

 ھنوز ئیاعطای مرخصی به زندانيان وجود دارد اما در کل در حال بررسی علت سکته اين متھم ھستيم و نتيجه نھا

 .مشخص نشده است

 ٢٢شنبه   ساله خود بود، روز يک١١ در زندان، در حال گذراندن حبس ١٣٩٠گفتنی است شاھرخ زمانی که از 

 .، به دليل سکته مغزی در زندان درگذشت٩۴ ]سنبله[ورشھري

ھای مستقل کارگری از جمله سنديکای  او از جمله فعاالن سوسياليست کارگری و پيگير حقوق کارگران و تشکيل تشکل

 .کارگران نقاش بود و به نوشته روزنامه اعتماد، در دوران حبس نتوانست از مرخصی درمانی استفاده کند

 .کنم ه چند نمونه از دستگيرھای جديد و وضعيت زندانيان سياسی اشاره میجا ب در اين

محمدرضا .  شھريور بازداشت شد١۴محمدرضا کريمی فعال کارگری شاغل در اداره بنادر بندر لنگه صبح روز شنبه 

 شھريور ١۴ شھريور سال جاری، صبح روز شنبه ١١ ساعته و آزادی در تاريخ ٢۴کريمی که پس از اتمام بازداشت 

  .جھت دريافت وسايل ضبط شده خود مراجعه کرده بود، مجددا بازداشت شد

 شھريور، محمود صالحی فعال سرشناس جنبش کارگری از شھر سقز جھت دريافت حکم خود به دادگاه ٢۵صبح روز 

زندان محکوم شده  سال ٩دفتر دادگاه شفاھا حکم را به وی اعالم نمود و بنا بر اين حکم وی به . سنندج مراجعه کرد

  .دادگاه از تسليم حکم کتبی به وی خودداری کرد. است

گيری  ھايش در باره دفاع از حقوق کارگران و پی محمود صالحی در دادگاھی که برايش تشکيل شده بود، از کليه فعاليت

 . ی دانسته بودھا را حق ھمه کارگران و فعاالن کارگر ھای مستقل کارگری به دفاع بر خاسته و آن ايجاد تشکل

ھای او در دھه شصت و ھفتاد و  بنا بر حکم صادره که تنھا به رويت محمود صالحی رسيده است، به سوابق فعاليت

 .محمود صالحی بيست روز فرصت دارد که به اين حکم اعتراض کند. ھای کارگری وی استناد شده است فعاليت

ھا خود را دادستان معرفی کرده با حکم تفتيش و  يتی که يکی از آن مامور امن٨ شھريورماه ٢۶ بامداد پنج شنبه ١ساعت 

ھا و   بامداد خانه را جستجو کرده و وسايل و کامپيوتر و موبايل٣بازداشت به منزل شاپور رشنو وارد شده و تا ساعت 

نی و کارگری عالوه بر رشنو تعداد ديگری از فعالين مد .اند را جمع کرده و شاپور رشنو را ھم با خود برده… 

  .اند انديمشک از جمله علی محمد جھانگيری؛ و علی نجاتی از فعاالن سنديکای کارگران ھفت تپه نيز بازداشت شده

 به مراجعه از بعد دادستانی، حکم داشتن دست در با امنيتی ماموران سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، گزارش به بنا

 .برند می خود ھمراه به را ايشان وغيره، کامپيوتر کيس مانند وسايل از بعضی توقيف و  منزل تفتيش ضمن نجاتی، خانه

 اتھامی چه به که داند نمی بدرستی کس ھيچ و .باشد می اطالعات اداره بازداشت در برده نام که است روز دو اکنون و

  .اند داده قرار بازداشت مورد را ايشان

لی که واله زمانی قصد رساندن پنج نفر از فعالين کارگری را به ، در حا١٣٩۴ام شھريور   شب دوشنبه سی١١ساعت 

شان داشت بين راه نيروھای امنيتی به بھانه رويت مدارک ماشين سد راه آنان شدند و سپس با رسيدن سه ماشين  منازل
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 منزل واله  در مورد علت حضورشان درئیجا در خيابان ھمه آنان را مورد بازجو از نيروھای انتظامی به محل، ھمان

  . و صحبت در خيابان راه را برای ادامه مسير آنان باز کردندئیزمانی قرار دادند و پس از نيم ساعت بازجو

ھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، مامورين امنيتی پس از بازگشت واله زمانی به سمت منزلش  بنا بر گزارش

تا لحظه تنظيم اين خبر از محل نگھداری واله زمانی خبری در . شت کردندبار ديگر سر راه وی را گرفته و او را بازدا

واله زمانی پسر عمو و پسر خاله شاھرخ زمانی است که به لحاظ عاطفی وابستگی خاصی به شاھرخ . دست نيست

 .اش رفته بودند  فعال کارگری ديشب به عيادت وی و خانواه۵داشت و 

ھای سيامک مالمحمدی   به نامئی، پنج فعال دانشجو١٣٩۴ور ي شھر٢٩  شنبه کيبه گزارش خبرگزاری ھرانا، 

تکنيک، مھربان  التحصيل مقطع کارشناسی از دانشگاه خواجه نصير و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پلی فارغ

ويان و يا پور از دانشج ، سپھر صاحبان، حسين جندقيان و کيانا کريمئیکشاورزی از دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبا

چنين غزال مقدم که روز چھارشنبه در تھران و کرج بازداشت شده بودند، به زندان  فارغ التحصيالن خواجه نصير و ھم

  .اوين منتقل شدند

اند،  شود در حداقل يک مورد نيروھای امنيتی از زور و شکستن قفل در برای ورود به منزل استفاده کرده گفته می

  .اند شدگان را نيز پس از تفتيش منزل با خود برده امپيوترھای بازداشتچنين لوازم شخصی و ک ھم

ته دفاع از حقوق يران و عضو كميش، فعال كارگری و حقوق كودك، عضو افتخاری كانون صنفی معلمان ايالد درويم

او بود، دستگير  مرداد ماه، به خانه پدری وی که محل زندگی ٣١ران، به دنبال ھجوم نيروھای اطالعاتی در يبشر در ا

  .شد

، از اعضای ھيات مديره کانون صنفی معلمان ايران با مراجعه »محمود بھشتی لنگرودی«صبح پانزدھم شھريورماه 

  .ماموران امنيتی در منزلش بازداشت شد

باشد، در تاريخ نھم شھريور ماه نيز دو عضو ديگر کانون صنفی معلمان محمدرضا نيکنژاد و مھدی  الزم به ذکر می

  .بھلولی با حکم ھمين شعبه بازداشت و روانه زندان شدند

در حال حاضر عالوه بر اين سه نفر علی اکبر باغانی، اسماعيل عبدی و رسول بداقی از ديگر اعضای کانون صنفی 

 .برند معلمان در زندان به سر می

روھای امنيتی در محل سکونت  شھريور ماه توسط ني٩نژاد و مھدی بھلولی در روز دوشنبه  چنين محمدرضا نيک ھم

  .خود بازداشت شدند

ھا در حالی صورت   اين بازداشت.پرداختند اين دو معلم ، با نگارش مطالب و مقاالتی به وضعيت آموزش در ايران می

 .گرفته که حکومت ايران نگران از سرگيری اعتراضات معلمان است

  .برند ن ايران نيز از مدتی پيش در زندان به سر میاين در حالی است که آقای ھاشمی دبير کل سازمان معلما

ھای مطرح شده در  ترين خواسته  سه تجمع اعتراضی سراسری توسط معلمان صورت گرفته که مھم١٣٩۴از آغاز سال 

 .اين تجمعات، رسيدگی به وضع معيشتی معلمان، به رسميت شناختن تشکل ھای مستقل و آزادی فعاالن در بند بوده است

ونسكو روز جھانی معلم ي که توسط ]ميزان[ مھر ماه١٣رش منابع خبری، معلمان ايران قرار است که در روز به گزا

 .نام گذاری شده بار ديگر تجمع اعتراضی برگزار کنند

چنان در بازداشت  اش به پايان رسيده و ھم ، شش سال حبس بدون مرخصی]اسد[ مرداد ماه١٣رسول بداقی که در تاريخ 

  .برد، روز گذشته با محکوميت جديد مواجه شد ازداشتگاه دو الف به سر میموقت در ب
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 دادگاه ٢٨به گزارش کميته اطالع رسانی کانون صنفی معلمان ايران، روز گذشته، حکم جديد بداقی از سوی شعبه 

وجود پايان چنان با  با صدور اين حکم جديد، وی ھم. اين حکم، سه سال حبس تعزيری است. انقالب صادر شده است

  .دوران محکوميت بايد در زندان بماند

اند و اکنون  صدور اين حکم جديد بر نگرانی خانواده، دوستان و ھمکاران رسول که شش سال از ديدن او محروم بوده

  .چند ماھی است که در انتظار آزادی او ھستند، افزوده است

 بود و ھمه منتظر آزادی ايشان بودند نه تنھا آزاد نشد بلکه اواسط مرداد که شش سال زندان آقای بداقی به پايان رسيده

  .پرونده جديدی برای ايشان گشوده شد

ه نسبت به ئيس قوه قضائيای به صادق آملی الريجانی، ر س کانون مدافعان حقوق بشر در نامهئينرگس محمدی، نائب ر

خانم محمدی که در غياب . دسالش، اعتراض کرد به او برای تماس تلفنی با فرزندان خرمسؤولھای  اجازه ندادن مقام

 بدون ارسال ١٣٩۴ ارديبھشت ماه ١۵اش را برعھده داشت، در تاريخ  ھمسرش، سرپرستی دو کودک ھشت و نيم ساله

در پی اين بازداشت، کودکان .  بازداشت شدئی قضا-احضاريه از سوی دايره اجرای احکام، توسط نيروھای امنيتی

  .به نزد پدرشان در فرانسه رفتندخردسال خانم محمدی 

ن زندان وی را احضار کرده و خبر داده اند که مسؤوالای به ھمسرش امين احمديان خبر داده که  خانم ھدايت در نامه

 سال پيش صادر ٩حکم آزاديش صادر شده است، اما قاضی تصميم گرفته که يک حکم تعليقی دو ساله زندان را، که 

  .شده، به اجرا بگذارد

 مرداد، دفتر اجرای احکام زندان به او اطالع داده که چھار روز پيش، ٣١اين زندانی، در نامه خود نوشته در روز 

 .حکم آزادی او صادر شده و ھمان روز، حکم دو سال زندان جديد او ھم به زندان ابالغ شده است

چار ضعف شديد شده و وضعيت  ساله زندان رجائی شھر به علت بيماری سرطان خون د٨۶حسن طفاح، زندانی 

  .جسمانی وی وخيم گزارش شده است

 ساله زندان ٨۶حسن طفاح، زندانی  به گزارش خبرگزاری ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران،

رغم  رجائی شھر از روز دوشنبه به علت بيماری سرطان خون دچار ضعف شديد جسمانی شده و از روز گذشته و علی

س زندان رجائی شھر کرج به دستور خدابخشی داديار ناظر بر زندان از ئيتن پرونده در بھداری زندان، مردانی رداش

 ساله زندان رجائی شھر به شدت وخيم گزارش ٨۶حال اين زندانی . کند فرستادن حسن طفاح برای درمان خودداری می

 .شده است

چنان زندانی است و از  شدن عدم تحمل کيفر، ھم ال از پذيرفتهرغم گذشت يک س علی الزه به ذکر است که حسن طفاح،

 .شود آزادی، اعزام به مرخصی و يا حتی اعزام به بيمارستان او جلوگيری می

 دادگاه انقالب تھران به رياست ١۵ھای امنيتی دستگير و از سوی شعبه  ، توسط نيروی١٣٨٧در سال  حسن طفاح

 . سال حبس تعزيری محکوم شده است١۵يغ عليه نظام به قاضی صلواتی به اتھام جاسوسی و تبل

ن زندان اوين مسؤوالمادر آتنا فرقدانی، زندانی سياسی با اظھار اين که فرزندش در اعتراض به رفتارھای غيرقانونی 

 شھريور ماه ٢٢شنبه  يک«: المللی حقوق بشر در ايران گفت سه روز در اعتصاب غذای خشک بوده به کمپين بين

جا  آن. توانست روی پا بايستد ات حضوری با آتنا داشتيم اما او با حال خيلی بد آمد، به سختی راه می رفت و نمیمالق

متوجه شديم او سه روز در اعتصاب غذای خشک بوده که پس از افت شديد فشار خون ھم بندی ھايش او را روی مالفه 

  ».برند به بھداری می
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 ماه ٩ست، در دادگاھی به رياست قاضی صلواتی، به دوازده سال و   زندانی١٣٩٣ سال ماه خانم فرقدانی که از بيستم دی

و  »تجمع و تبانی با افراد ضدانقالب«، »توھين به نمايندگان مجلس از طريق نقاشی«ھای او  زندان محکوم شد، اتھام

  .عنوان شده است» توھين به رھبر جمھوری اسالمی«

اش محور اصلی  ھای انتقادی و ماه حبس در زندان سپاه پاسداران، گفته بود که نقاشیآتنا فرقدانی سال گذشته پس از د

 .شود ھا از او بوده است، وی ھم اکنون در بند زنان زندان اوين نگھداری می ئیبازجو

ر  و به اتھام محاربه بازداشت شد، چندين ماه است که با بيماری چشمی روبروست و د١٣٨۶زينب جالليان که از سال 

  .صورت عدم رسيدگی و عمل جراحی چشمانش ممکن است که نابينا شود

ھا از اعالم بيماری چشمی زينب جالليان،  يک منبع مطلع در اين ارتباط به خبرنگار ھرانا گفت که ھنوز و پس از ماه

چنين افزود که  ھماين منبع مطلع .  نشده استئیين زندان و دستگاه قضامسؤولبرای درمان اين بيماری اقدامی از سوی 

پزشکان زندان پزشک عمومی ھستند و به بيماری زينب جالليان ھم اھميت نمی دھند و تنھا به او گفته اند که نياز به 

 .عمل دارد و اگر عمل نکند نابينا خواھد شد

 به حبس ابد ھا  در شھرستان ماکوست، در ابتدا به اعدام و سپس بر اساس اعالم رسانه١٣۶١زينب جالليان که متولد 

اما تا لحظه تنظيم اين گزارش ھيچ حکمی به او ابالغ نشده و ايشان در وضعيت بالتکليف در زندان خوی . محکوم شد

 .برند به سر می

 .اين زندانی سياسی در تمامی اين ھشت سال از ھرگونه مرخصی نيز محروم بوده است

 سال حبس محکوم شده بود، به ۵م توھين به مقدسات به  شھر که به اتھائیسھيل بابادی، زندانی سياسی زندان رجا

  .تازگی طی حکمی به اتھام اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی و توھين به رھبری به ھفت سال زندان ديگر محکوم شد

 دادگاه ٢٨به گزارش خبرگزاری ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، يازدھم شھريورماه، شعبه 

، سھيل بابادی را به اتھام اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی و توھين به رھبری به ھفت »قاضی مقيسه«الب به رياست انق

 . برگزار شده بود]ثور[ ارديبھشت١۴سال زندان محکوم کرد، دادگاه وی به اتھامات جديد 

 . سال حبس محکوم شده بود۵ان نيز به  دادگاه کيفری است٧٩تر به اتھام توھين به مقدسات در شعبه  سھيل بابادی پيش

به گزارش خبرگزاری ھرانا، از ارديبھشت . کشند فريبا کمال آبادی را در کنار کسانی گذاشتند که در زندان آدم می

برد، در اين مدت نوه دار شده،   سال و چند ماه است که بدون مرخصی در زندان به سر می٧ تا کنون بيش از ١٣٨٧

چنان محروم از مرخصی، پشت   سال داشت ازدواج کرده و او ھم١٣ه موقع بازداشت او تنھا اش ک دختر نوجوان

  .ديوارھا مانده است

به گزارش خبرگزاری ھرانا، بھنام ابراھيم زاده، فعال کارگری و زندانی سياسی در زندان رجائی شھر به بيماری لثه 

که با دارو خوب خواھد شد و نيازی به مراجعه به  شدهپس از مراجعه به بھداری زندان به او گفته  مبتال شده و

  .بيمارستانی خارج از زندان نيست

رو شد و پرونده جديدی برای او در زندان  اين فعال کارگری که چندی پيش با شکايت يکی از مديران داخلی زندان روبه

حکمی که به گفته منابع . کوم شده استتر و بنا به حکمی به ھفت سال و ده ماه و ھجده روز زندان مح گشوده شد، پيش

 .مطلع ھنوز به اين زندانی سياسی و فعال کارگری زندانی در زندان رجائی شھر کرج ابالغ نشده است

بر خالف اصل تفکيک جرائم در سالن پنج اندرزگاه دو زندان رجائی شھر، موسوم به دار  زاده گفتنی است بھنام ابراھيم

 .است ن خطرناک در حال گذراندن دوران زندان خودالقرآن و در کنار زندانيا
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 ماه سال گذشته و در   مجدد در دی  محاکمه برد، در پی  سال است که در زندان به سر می۵ زاده که بيش از بھنام ابراھيم

ا حکم اين زندانی سياسی پس از تجديد نظر و قطعی شدن حکم ب.  سال و نيم زندان ديگر محکوم شد٩به  مرحله بدوی

 . سال و ده ماه و ھجده روز به اين زندانی در زندان رجائی شھر ابالغ شده است٧کاھش به 

ھای غربی و در راس   و سران دولت١+۵دھند که حکومت اسالمی ايران، در پی توافق با گروه  ھا نشان می اين نمونه

دمی و اعتصابات کارگری، با تھديد و ھای مر ھا، از ترس خيزش  مدارس و دانشگاهئی، و در مقطع بازگشاامريکاھمه 

اما . ھای احتمالی شود دستگيری فعالين کارگری و سياسی و اجتماعی در تالش است به تصور خام خود، مانع خيزش

گری و  چرا که اکثريت جامعه ايران، ديگر بيش از اين طاقت اين ھمه وحشی. چنين تصوری خام و خيالی بيش نيست

  .شان رسيده است  و اقتصادی را ندارند و به قول معروف کارد به استخوانفشارھای سياسی و امنيتی

استفاده از قدرت و حاکميت و فساد در جوامع بشری، قدمتی به اندازه تاريخ بشر داشته و اکنون  در واقع استبداد و سوء

چه ديکتاتوری و فساد  ولی نبايد فراموش کرد، آن. جھان استنيز يکی از مسائل مھم و اساسی در ميان کشورھای 

کند، تنھا مردم يک کشور و يا بخشی از آن نيستند، بلکه  دھد و به مردم تحميل می حاکميت را در جامعه گسترش می

در يک . دستگاه عريض و طويل حاکميت سياسی و ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی مسلط بر اين کشور است

ھای مختلف سلسله مراتب سياسی و اداری جريان  گران که به صورت امواج در رده معه استبداد زده، قدرت حکومتجا

، ئیاما نبايد فراموش کرد که اين قانون و زورگو. گردد ابد، به صورت قانون و زور بر مردم جامعه تحميل میئيم

تواند به  گردد و نمی رو می ھای اجتماعی روبه  و جنبشھای سياسی، اجتماعی و مدنی بخشی از مردم ھمواره با مخالفت

 .سھولت بر مردم، به ويژه بر بخش آگاه جامعه، تحميل شود

کنند تا ھمه صداھای مخالف خود را خاموش کنند و  ھای ديکتاتوری، با چماق قانونی و فراقانونی تالش می حکومت

تری  ھای ايدئولوژيک قدرت بيش اق ايدئولوژی، در حکومتدر اين ميان، چم. ھای خود گردانند مردم را مطيع سياست

تر عمل   که قوانين آن متاثر از دين و مذھب است باز ھم شديدئیھا دارد و به ھمين دليل، چماق قانون در حکومت

 .کند می

االجرا  زمھا، اجرای قانون به منزله اجرای قوانين خدا بر روی زمين بوده و بر ھمه ال در واقع در اين نوع حکومت

ھا، بخشی از جامعه ايرانی در داخل و خارج کشور، در برابر حاکميت اسالمی و تحميل آن به  اما با تمامی اين. است

اين مقاومت سياسی، اجتماعی، مدنی و . کنند صورت قانون به اشکال مختلف مدنی مقاومت و مبارزه کرده و می

شناسان از آن به عنوان يک جامعه پويا و رشد يابنده  سياسی و جامعهگران  فرھنگی جامعه ايرانی که بسياری از تحليل

 .گيرد ھای بازتوليد شده حکومت اسالمی ايران قرار می برند، در مخالفت و تناقض آشکار با قوانين و سياست نام می

يعنی اين . برای مثال، يک پايه اصلی حکومت اسالمی در اين سی و ھفت سال حاکميتش، آپارتايد جنسی بوده است

ھای مختلفی  اما با اين وجود زنان راه. کند حکومت با کنترل دايمی و سرکوب سيتماتيک زنان، کل جامعه را کنترل می

ھای کشور در اختيار زنان است؛  ھای دانشگاه  درصد صندلی۶٠امروز بيش از . اند را برای پيشرفت خود پيدا کرده

  .ذشته فعال تر و زيادترندھنرمندان و نويسندگان زن نيز نسبت به گ

اند که  شاسان اجتماعی، براين عقيده شناسان و روان گران سياسی، جامعه شناسی فساد ادارای و دولتی، تحليل درباره آسيب

ای است که  گرايانه ھای تاريخی، سنتی، فرھنگی و عقيدتی دارد، فردگرايانه و مصرف  عوامل بروز چنين فسادی، ريشه

 و فساد اداری و دولتی ئیگيری قدرت مافيا  ، اجتماعی و فرھنگی خود را نشان داده و پيامد آن، شکلناکارآمدی سياسی

  .ھای حاکميت است  در ھمه سطوح و اليه

ای برای مبارزه با فساد اداری وجود دارند؛  ھای نسبتا دمکراتيک، نظارت و کنترل بسيار عديده در حالی که در حکومت

توانند به سوی فساد  ترين و بھترين افراد نيز می اين است که اگر نظارت و کنترل نباشد، سالمدر اين جوامع، فرض بر 
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ھای متعھد و آزاد و مردمی، نقش  نظارت و کنترل مردم بر دولت و حکومت، به خصوص نقش رسانه. کشيده شوند

اجتماعی   -  ھای سياسی ميان، اين جنبشماما بی شک در اين . کنند مھمی در نظارت و کنترل فساد اداری و دولتی ايفا می

 .زنند ساز جامعه را رقم می ھستند که مستقيما تحوالت جدی و سرنوشت

گذار، نھادھای دموکراتيک مردمی، نويسندگان، تأثيراجتماعی، احزاب اپوزيسيون  - ھای سياسی به عالوه جنبش

واقعيت اين است که با . ر تحوالت جامعه دارند ژرفی دتأثيرگر نيز  نگاران و ھنرمندان متعھد و دخالت روزنامه

  . مبارزه کرد و موفق شدتأثير ھای ضعيف و بی توان با تشکل  چون حکومت اسالمی ايران، نمیئیھا حکومت

ھا و  جنايات اين حکومت نيز تنھا به آدمکشی. کار و ايوئولوژيک است حکومت اسالمی ايران، حکومتی به غايت جنايت

 از جامعه ايران را به تباھی کشانده و ئیھا  سال است که نسل٣٧اين حکومت . گردد ھايش محدود نمی ترورھا و اعدام

ھيچ شھروند ايرانی احساس امنيت . اکثريت مردم اين کشور را در معرض استثمار شديد و فقر مطلق قرار داده است

 عملکرد دولت و حاکميت وجود ندارد به گونه کنترل و نظارت مردمی بر ھيچ. کند جانی و مالی و حتی ناموسی نمی

ابد و ھم فساد سياسی و اقتصادی و اخالقی در کليه سطوح ئيروز فساد و سرکوب و اعدام افزايش م به ھمين دليل ھم روز

دھنده نيز بود که دست و پای گرسنگانی  ھا، حتی شاھد اين وقايع تکان جامعه ما در اين سال. حاکميت ھمه گير شده است

نژادھا و  ھا و احمدی ھا و ھاشمی ھا و رحيمی اما زنجانی. اند اند را بريده  سر ناچاری دزدی کوچکی کردهکه از

اند و اموال عمومی  ھا و غيره که به اقرار خود مقامات حکومتی، آشکارا به جان و مال مردم تعرض کرده مرتضوی

اند راست و راست در  اند و يا حيف و ميل کرده ادهھای شخصی خود در داخل و خارج کشور انتقال د مردم را به حساب

 .اند کش نشسته  و اطرافيانش در راس حاکميت فساد و آدم ای و خانواده و در راس ھمه خامنه. گردند جامعه می

سابقه   شد و در آن ھنگام، اين رقمی بی  ميليارد تومان اختالس کشف١٢٣در زمان رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی، 

نژاد که  ھا قرار گرفت، در حالی که در اواخر دوران رياست جمھوری محمود احمدی ھا مورد توجه رسانه  مدتبود که

 رھبرشان نيز بود رقم فساد مالی و اداری در کشور رکورد زده تأئيدناميد و مورد  دولت می» ترين پاک«دولت خود را 

. دار، معادل حجم نقدينگی کل کشور طی يک سال مالی استاين مق.  ھزار ميليارد تومان گذر کرده بود۶۵٠و از مبلغ 

 در .باره قبول کنيم، اکثريت اين مبلغ از کشور خارج شده است ه حکومت اسالمی را در اينئيس قوه قضائير اگر گفته 

 حالی که اين مبالغ ھنگفت، بايد به رفاه اجتماعی و خدمات عمومی، آموزش و پرورش، بھداشت و درمان، اشتغال،

ھا، درمان معتادان و ديگر   زيست و زندگی کودکان کار و خيابانی، کارتن خوابتأمينھای بيکاری و اجتماعی،  بيمه

  !شد اختصاص داده می... ديدگان اجتماعی و آسيب

انه، فعال جامعه ما در متأسفاما . بنابراين، فساد اقتصادی و اداری تمام تار و پود حکومت اسالمی را فراگرفته است

 ئی، در حالی که مردم کشورھا مقابل ھمه اين ھمه جنايات انسانی و اقتصادی و اجتماعی حکومت اسالمی ساکت نشسته

. اند رو ھستند در مقابل فساد و سرکوب دولتی به پا خاسته به مانند افغانستان و عراق که ھمواره با جنگ و ترور نيز رو

س بانک مرکزی ترکيه برای ايران، علنی شد در ايران ئيرا و ر رضا ضراب با ھمکاری وزئیيا ھنگامی که پولشو

کرد و يک پرونده قطور   تغييرھيچ اتفاقی نيافتاد؛ در حالی که در ترکيه، در اثر اعتراضات مردمی، ده وزير کابينه 

  .س جمھور اين کشور و فرزندان او تشکيل گرديدئياجتماعی نيز برای رجب طيب اردوغان ر

 اين است که سؤالھا نيست اما  جا پرداختن به اين ويژگی ھای خود را دارد و قصد من در اين ويژگیھرچند ھر کشور 

گری حکومت اسالمی، مھر سکوت بر لب زده است؟ در اين ميان، آيا مردم  چرا جامعه ما در مقابل اين ھمه وحشی

  ی سياسی کشور؟ھا اجتماعی، روشنفکران و احزاب و سازمان - ھای سياسی مقصرند و يا جنبش

امنيتی، زندان و شکنجه و اعدام، اخراج از کار و معضالت  -  ھای سياسی ترديد عوامل مختلفی ھم چون سرکوب بی

انداز روشن  ھای سياسی و خودمحوری بينی و سکتاريسم، گرايشات متفاوت، عدم افق و چشم اقتصادی کمرشکن، رقابت
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داران، در اين  ھا ترفند ديگر حاکميت و سرمايه انتخابات و ده اکميت و شبهاز مبارزه طبقاتی، توھم بخشی از جامعه به ح

  .اند سکوت مرگ بار جامعه دخيل

. تر کارساز نيست در چنين شرايطی، برای مقابله با اين حکومت جانی، مبارزات محدود و مقطعی و در ابعاد کوچک

ه ما چه در داخل و چه در خارج کشور، سطحی و شعاری ھای اخير، در جامع  مبارزه و مقاومت در سال  حقيقتا گفتمان

در گفتمان موجود، افق و . ھای جدی و جنبشی سايه انداخته است به عالوه آکسيونيسم بر فعاليت. تر استتأثير و بی

ه اين اگر از شعارھا بگذريم ب.  استتأثير پذير و بی اين نوع گفتمان شديدا آسيب. انداز روشن و شفافی وجود ندارد چشم

اساسا در دنيای امروز بدون اين که . رسيم که کدام جنبش را بايد تقويت کنيم و روی آن حساب باز کنيم واقعيت می

ھر تاکتيک . توان به آزادی و برابری و عدالت اجتماعی رسيد انداز ضدکاپيتاليسم داشت ديگر نمی استراتژی افق و چشم

  .مين استراتژی باشدشود بايد در خدمت ھ مبارزاتی که اتخاذ می

 جھانی داران سرمايه با معامله و بستان و بده مشغول ،١+۵ گروه با توافق از پس و اکنون ھم ويژه به اسالمی، حکومت

 اعمال مرزھای تعيين و غيره و اتريش ايتاليا، ،المان فرانسه، انگليس، ،امريکا ھمه راس در و قدرتمند ھای دولت و

 حکومت دست شود تر عميق و تر گسترده طرفين روابط اين چه ھر .است جھان و منطقه رد خود حاکميت نفوذ و قدرت

  .شود می بازتر غيره و ئیدانشجو و کارگری اعتصابات و مردمی اعتراضات شديدتر ھای سرکوب برای نيز اسالمی

ھای   ديگر جنبشدر دوره حاضر، نوک تيز نقد و مبارزه را بايد در تقويت جنبش و متحد کردن جنبش کارگری و

اجتماعی، اوال مبارزه را از حاشيه  -  ھای قوی سياسی انداختن جنبش داری گذاشت و با راه اجتماعی بر عليه سيستم سرمايه

جامعه به مرکز تحوالت آن برد، و دوما مطالبات مشخصی را مدنظر داشت و در راستای متحقق کردن اين مطالبات 

چون  مطالباتی ھم. اند ھم انباشته شده ل است که مطالبات مردم آزاده ايران رویسی و ھفت سا. ھای جدی برداشت گام

دار،  آزادی بيان و تشکل، برابری زن و مرد، پرداخت بيمه بيکاری برای ھمه بيکاران و جويندگان کار و زنان خانه

ھا، ارائه خدمات  خواب زندگی کارتن تأمين زيست و زندگی تحصيل و بھداشت ھمه کودکان کار و خيابانی، تأمين

درمانی رايگان برای ھمه، احترام به حقوق پناھندگان و مھاجرين، رعايت محيط زيست، احترام به حقوق حيوانات، 

مندان و بازنشستگان، افزايش دستمزدھای مزدبگيران متناسب با تورم و گرانی، بيمه ھمه   زيست و زندگی سالتأمين

ھای مادری، لغو حجاب  ، لغو ممنوعيت زبانئی آموزش و پرورش و دستگاه قضا دين از دولت،ئیشاغلين کشور، جدا

اجباری، لغو قردادھای موقت و استخدام دايمی مزدبگيران، لغو ھرگونه سانسور، لغو شکنجه و اعدام، آزادی ھمه 

 و ئیبش دانشجوبرای اين که اين مطالبات برآورده شوند بايد جنبش کارگری، جن... زندانيان سياسی و اجتماعی و

گيری  با اين جھت. شوراھای محل کار و محالت را به وجود آوريم. جوانان، جنبش زنان و غيره را تقويت و متحد کنيم

ھا و آکسيونيسم و  کاری ھای مبارزه و مقاومت کنونی را دقيقا بشناسيم و از خرده ھای گفتمان  توانيم آسيب است که می

 !دھی کنيم  بزرگ و قدرتمند سياسی و اجتماعی و فرھنگی را سازمانھای انتظار دست بکشيم تا جنبش

خواھانه در مورد رفع اختالف، کشف و بيان حقايق و باالخره  ای از يک آزمون سکوالر و آزادی روژاوا نمونه برجسته

در اين . گيريمھای ارزنده روژاوا ياد ب از تجارب و درس! سامان دادن يک جامعه بدون تنش داخلی به دست داده است

 ميليون انسان، در محاصره داعش، جبھه النصره، نيروھای حکومت سوريه، حکومت ترکيه، ۴منطقه که حدود 

داعش . زنند کنند اما سرنوشت خودشان را مستقيما به دست خويش رقم می حکومت اقليم کردستان عراق زندگی می

 که نه دولت، ئیجا. ده بود، تنھا در کوبانی شکست خورد رسيئیآسا ھای برق وحشی که در عراق و سوريه به پيروزی

اند تا  جھت و بدون تمايز جنسی و ملی و مذھبی عزم و اراده کرده دل و ھم ای دارد اما مردم ھم نه ارتش و نه پليس حرفه

د و زن و ان  سال دارند مسلح شده١٨ھمه کسانی که . شان را مستقيما به دست خويش رقم بزنند سرنوشت خود و جامعه

ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی مترقی و پيشرو و خالق  مرد دوش به دوش ھم از خانه و کاشانه و اھداف و برنامه
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ھا و کردھا در کنار ھم  ھا، عرب ھا، آسوری ھا، چچن ھا، ترکمن ھا، مسلمان ای که مسيحی منطقه. کنند خود دفاع می

شان  طلبانه و انسانی اند و اھداف سکوالر و برابری  خودگرانی متشکل شدهھای آميزی دارند، ھمه در کميته زندگی مسالت

در اين منطقه . کنند  اداره میئیشان را با روابط و مناسبات دموکراتيک و شورا يعنی جامعه. کنند را تصويب و اجرا می

ی بسازد؛ اين امر را خود اما کسی حق ندارد تشکل مذھبی و يا ناسيوناليست. ھرگونه تشکل و زبان مادری آزاد است

خواھان  ھا و آزادی به عالوه امروز بسياری از کمونيست. اند مردم در قوانين مدنی سکوالر و پيشرو خود تصويب کرده

ھای  اند و در عرصه ھای مدافع خلق پيوسته از استراليا و اروپا گرفته تا کشورھای منطقه، به روژوا رفته، به يگان

ھای روژوا، به طور زنده  بنابراين، تجارب و درس.  دارندئیعی و نظامی فعاليت خالق و پوياسياسی، فرھنگی، اجتما

  !و عينی در مقابل ماست

 ١٩١٧گيری از تجارب کمون پاريس، انقالب مشروطيت، انقالب  طبقه کارگر و محرومان جامعه ايران، با بھره

تر و  انند مسير سياسی و اجتماعی خود را شفافتو  و اکنون روژاوا می٨٨، اعتراضات سال ۵٧روسيه، انقالب 

قدم .  اجتماعی خود اتکا کنند نه گرايشات ليبرالی–طبقه کارگر بايد به اتوريته و ھژمونی سياسی .  کنندتعيينھدفمندتر 

 ، در دفترھایئی ايتاليا ، متفکر مارکسيست و نويسنده»آنتونيو گرامشی«. اول کسب ھژمونی نيز آگاھی طبقاتی است

بھره گرفته که داللت بر تسلط و استيالی يک طبقه نه فقط از جنبه اقتصادی، بلکه از » ھژمون«زندان خود، از واژه 

 فاکتورھای  وسيله داران تنھا به   سرمايه ، سلطه»گرامشی«به نظر . ھای اجتماعی، سياسی و ايدئولوژيک دارد  جنبه ھمه

 سياسی و نيز يک سيستم يا دستگاه عقيدتی يا ايدئولوژيک است که کارش شود، بلکه نيازمند قدرت  نمیتأميناقتصادی 

داری عبارتند از نھادھای جامعه  اين دستگاه در جوامع سرمايه. است فراھم کردن موجبات رضايت طبقه تحت سلطه 

ری نيز ناشی از دا ثبات جوامع سرمايه .ھای کارگری مثل دولت، احزاب، کليسا، مساجد، خانواده و حتی اتحاديه مدنی

تواند کامل باشد، زيرا  اعتقاد دارد که اين سلطه نمی» گرامشی«. سلطه ايدئولوژيکی دستگاه حاکم بر طبقه کارگر است

بخشد که نقطه مقابل آن، نوع آگاھی است  که ناشی از تجربه نزديک است، به طبقه کارگر يک نوع آگاھی می عقل سليم

فکران تقويت شود به  اگر اين آگاھی انقالبی توسط روشن» گرامشی«به نظر . کند  میدار بر آن تحميل که طبقه سرمايه

فکری ھای روشن از نظر وی مبارزه طبقاتی تا حدود زيادی، کشمکش بين گروه. آيد صورت يک نيروی کارآمد درمی

  .دار و ديگری در خدمت طبقه کارگر است است که يکی در خدمت طبقه سرمايه

 کار آمدن دولت امنيتی شيخ حسن روحانی و به خصوص بعد از امضای قرارداد برجام با گروه در صورت با روی

ای زمزمه به بخشيم و  نيست و باز ھم عده» مسلم« ظاھر اين امر و وظيفه مسلم ديگر آن قدرھا ھم امريکا و ١+۵

 !اند صت بدھيم را راه انداختهفر» اميد و اعتدال«ھای تلخ را يادآوری نکنيم و به دولت  فراموش کنيم و گذشته

پور محمدی نه فقط بابت کشتار زندانيان سياسی پوزش . کش امنيتی است کار و آدم کابينه روحانی پر از جنايت

  !خواھد بلکه به صراحت می گويد که اگر الزم بشود باز ھم اين کار را خواھيم کرد نمی

 در ۶٧ھا در شھريور سال  جمعی آن تی، به ويژه اعدام دستهدر بيست و ھفتمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی عقيد

ھای جمھوری اسالمی، مصطفی پورمحمدی وزير دادگستری دولت شيخ حسن روحانی، روزچھارشنبه يازدھم  زندان

ياد کرد و در اين زمينه » ۶٧حوادث سال «ھا از اين کشتارھا به عنوان  شھريورماه در ديداری با مديران برخی رسانه

 ھم، از بحث جنگ تحميلی ۶٧شرايط سال «:  اشاره به شرايط دوران جنگ ھشت ساله ايران و عراق در کشور گفتبا

  ».تر نياز به فرصت کافی است جدا نيست و حتما برای توضيح بيش

 ئیھاضدانقالب و نيرو«ھای جنگ با  او در ادامه با ذکر اين نکته که جمھوری اسالمی از ابتدای انقالب ودر طول سال

در «: افزود» طلبی داشتند و از ھيچ جنايتی فرو گذار نکردند رو بوده که قصد سرنگونی انقالب با ھدف سرنگونی روبه

 ».جنگ اگر بخواھيد در کشيدن ماشه تامل کنيد و حرکتی انجام ندھيد، مسلما کشته خواھيد شد
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 ھمان سال اعدام شدند کسانی بودند که از زمان  و به ويژه در شھريور ماه۶٧بسياری از زندانيان سياسی که در سال 

 .ھا سال ھا گذشته بود دستگيری و محکوميت آن

گردد ھدف از يادمان ھر  ، برمی۶٧داشت کشتارھای دھه شصت به خصوص کشتار سال  جا که به يادمان و گرامی تا آن

سازی  بلکه روشن شدن حقايق و زمينهساله و مطلقا ضروری کشتار زندانيان در کل حيات حکومت اسالمی نه انتقام، 

  .تر است ای سالم و بری از ھر گونه سرکوب در آينده ھر چه نزديک اجتماعی سياسی فرھنگی برای ايجاد جامعه

در عين حال الپوشانی جنايت سياسی و عدم پيگيری و مجازات . خواھی است انتقام، حس و حرکتی منفی و ضد آزادی

  .خواھی است شتار زندانيان سياسی به ھمان اندازه منفی و ضد آزادیين شکنجه و کمسؤولسيستم و 

يادآوری سيستماتيک جنايت عليه بشريت و آزادی . ھای جامعه آزاد و انسانی آينده را بايد از از امروز پی ريخت زمينه

  .ای آزاد و شاد و شکوفا است گذاری جامعه يکی از ارکان مھم پايه

کميسيون . آپارتايد تحت رھبری نلسون ماندال در اين مورد بسيار گويا و آموزنده استتجربه آفريقای جنوبی، پسا 

ياب در مورد شکنجه و کشتار زندانيان سياسی به ھمه عاملين شکنجه و کشتار زندانيان طبق قانون جديد امان داد  حقيقت

 بيان کنند و در مقابل مجازات نشده و تا داوطلبانه تمام اعمال ضدبشری خود را در مقابل کل جامعه با بيان جزئيات

به اين روش معلوم شد که چه کسی استيو بيکو را گرفت، چطور . تری را در پيش بگيرند روش زندگی شرافت مندانه

بخش، آموزنده و سازنده و برای ساختن جامعه نوين، بسيار موثر و  شنيدن حقايق آرام! شکنجه کرد و چطور کشت

  .حياتی است

. ھا و به خصوص در مورد آزار و کشتار زندانيان سياسی نبايد فراموش شود مت اسالمی، در ھمه زمينهجنايات حکو

يادمان قربانيان حکومت اسالمی، . اين را تا وقتی که اين حکومت سر کار است و حتی بعد از سرنگونی آن بايد گفت

  !سم و نمادھای شايسته برگزار گردد، بايد ھر ساله و با مراالمانعين يادمان قربانيان حکومت نازی در 

تا ندانيم که چه کسانی دستور آزار و کشتار سعيد سلطانپور، غالم کشاورز، برم؛  مطلب را با اين جمالت به پايان می

عام زندانيان سياسی در  پوينده، مختاری، فروھرھا، و ترورھای ديگر، قتل شاھرخ زمانی در زندان رجائی شھر، قتل

اند؛ تا وقتی اينان به جامعه  ھا ھزار عزيز ديگر را داده و اجرا کرده ، و ده۶٧وص بھار و تابستان دھه شصت به خص

اند کارزار افشاگری در اين مورد  اند تا حقايق آشکار و يادواره نشده توضيح نداده و از جنايات خود ابراز پشيمانی نکرده

  .ادامه خواھد داشت

  !سوسياليسم گرامی بادباختگان راه آزادی و  ياد ھمه جان

  ٢٠١۵مبر  بيست و ششم سپت-  ١٣٩۴ ]ميزان[شنبه چھارم مھر ماه

 

 


