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  کنيم  جمھوری اسالمی را محکوم میۀِسرکوب وحشيان

 !ھای دادخواه ھستيم ه منصوره بھکيش و ديگر خانوادۀاز پروند  و خواھان رفع اتھام

 

 
 روزھای اخير در ھا و ھا و به ويژه در ماه ِسرکوب وحشيانه و اعمال خشونت آميز جمھوری اسالمی در طی اين سال

ھای دادخواه و فعاالن کارگری، معلمان و  صدور احکام ناعادالنه يا دستگيری و احضار و فشار بيش از پيش به خانواده

خواھد بقای قدرت و حاکميت خود را  ديگر فعاالن اجتماعی، شاھدی است بر اين ديدگاه که حکومت اسالمی ايران می

ِ وحشت و تھديد و زندان و اعدام تداوم بخشد و برقراری حکومت قانون، فريبی بيش مانند گذشته با ايجاد فضای رعب و
اند که  خواھند تا ھر حرکت، صدا و تفکر مخالف و حتی منتقدی را به سکون و سکوت بکشانند و دريافته آنان می. نيست

را نه تنھا برای خود، بلکه " امنيت" که اند برای بقا نياز به اربابان قدرت خارجی دارند، لذا سعی خود را دو چندان کرده

  .برای متحدان قدرتمند خود نيز فراھم کنند

گويی و دادخواھی  ھای زخم خورده و دادخواه را خاموش کنند تا حکومت از پاسخ بنابراين بايد صدای اعتراض خانواده

عتراض به حقوق ناچيز خود را داشته ھيچ کارگر و معلمی نبايد جرات ا. المللی در امان باشد ی داخلی و بين در عرصه

رضا شھابی، جعفر (پيوندند، کسانی مانند کش که ھر روز به خيل بيکاران می باشد و اگر در ميان اين اقشار زحمت
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عظيم زاده، شاپور احسانی راد، ابراھيم مددی، داوود رضوی، اسماعيل عبدی، محمود بھشتی و ساير فعاالن کارگری و 

ھای صنفی، نوشتن طومار برای افزايش حداقل دستمزد يا  اض پيدا کنند، آنان را برای ايجاد تشکلجرات اعتر) معلمان

ھای  ، اعتراض به سطح دستمزد و اعتصاب که ايجاد تشکل در حالی. ھای طوالنی مدت کنند اعتصاب، محکوم به حبس

ی ضديت با  ا امنيتی شده و نشانهصنفی در کشورھای متمدن دنيا حق کارگران و مزدبگيران است، ولی در کشور م

ی دفاع از حقوق کارگران و  شود؛ و اين در حالی است که حکومت اسالمی در شعار، داعيه حکومت محسوب می

  .کشان را دارد زحمت

با اين سياست، ماموران جمھوری اسالمی در اقدامی ناعادالنه نه تنھا برای بار دوم از خروج منصوره بھکيش از 

يدار فرزندش ممانعت و پاسپورت او را در فرودگاه ضبط کردند، بلکه او را به صورت رسمی به کشور برای د

و » اجتماع و تبانی«دادسرای مقدس اوين احضار و در سه جلسه متوالی بازپرسی و بازجويی، قراری با دو اتھام 

د و با صدور قرار تأمين کفالت به مبلغ با قرار عدم دسترسی وکال به پرونده برای ايشان صادر کردن» تبليغ عليه نظام«

   .صد ميليون تومان و انجام کفالت بايد منتظر روز دادگاه باشد

ھا شمشير داموکلس را باالی سر او نگاه دارند تا شايد بتوانند وی را از  خواھند با اين پرونده سازی نيروھای امنيتی می

ھای دادخواه را به  ی بھکيش و ديگر خانواده سال است خانواده ٣٥فرومايگی آنان ھمين بس که حدود . حرکت بازدارند

شان  اند تا از چرايی و چگونگی کشتار عزيزان دھند، تنھا به اين خاطر که به دنبال کشف حقيقت اشکال مختلف آزار می

ای   وارونهمادر عزيزم، دنيای « :ای در فيس بوک رو به مادرش گفته است منصوره بھکيش در دل نوشته. باخبر شوند

اند،  ھا بر سرمان آورده است و جای شاکی و متھم عوض شده است، به جای پاسخ گويی به بالھايی که در طی اين سال

به نظر  «. »دھند، جلوگيری از سفرم کافی نبود، مرا به دادسرای اوين احضار کردند باز ھم به آزار و اذيت ما ادامه می
ھا يا گذاشتن يادداشتی در فيس بوک يا  ھای آسيب ديده، ھمراھی و ھمدلی با آن وادهشود برای رفتن به ديدار خان تو می

وقتی چند خانواده با ھم به بازار  ديگر فضاھای مجازی، امنيت ملی کشور به خطر بيافتد، اين چگونه کشوری است که
! شود اجتماع و تبانی عليه نظام میشان در خاوران گل تھيه کنند، مصداق  نشان عزيزان روند تا برای گورھای بی گل می

«  

ی مراسم  ی آزادانه کنند يا اجازه ھای اخير حمله می ی کشته شدگان در سال از ديگر سو، به مراسم گرامی داشت خانواده

ھای گذشته شاھد بوديم، مراسم گرامی داشت  ی آشکار از خشونت دولتی را در ھفته دھند، دو نمونه ھا نمی را به آن

 آبان شعله ٢٥باری را به شکلی وحشيانه بر ھم زدند و تعدادی را به طور موقت بازداشت و روز سه شنبه ريحانه ج

ی ستار بھشتی فشار آوردند تا در  چنين به خانواده پاکروان را به دفتر پيگيری وزارت اطالعات احضار کردند، ھم

   . کنند صورت برگزاری مراسم در سکوت، به مراسم حمله نمی

ی گذشته نيز، رضا شھابی را که يک سال از اتمام دوران زندانش گذشته بود نيز مجددا با احضار تلفنی به  ھا تهدر ھف

اند که در صورت عدم مراجعه وثيقه ايشان ضبط و حکم جلب برای ايشان صادر خواھد  زندان فراخوانده و تھديد نموده

   .شد

ی جوانی به نام گلرخ ابراھيمی ايرايی را تنھا برای  ه نويسندهای ديگر از ددمنشی حکومت اسالمی آنجاست ک نمونه

 سال حبس محکوم و سپس بدون ٦ی مجازات غيرانسانی و سبعانه سنگسار، به  نوشتن داستانی منتشر نشده درباره

داشتن حکم کتبی اجرای حکم، وی را در خانه بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوين بردند و ھمسرش آرش 

چنين، ھفت زندانی سياسی  ھم. برد در اعتراض به بازداشت غيرقانونی او در اعتصاب غذا بسر می از سوم آبان دقیصا

ھای علی شريعتی، محمدعلی طاھری، وحيد صيادی نصيری، مھدی رجبيان، حسين رجبيان، رسول  ديگر به نام
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شتن نامه ای به اعتصاب غذای خود پايان  آبان با نو٢٥در چھل و چھارمين روز اعتصاب غذايش در تاريخ (رضوی 

اميرقلی ھم ) علی(برند و امير ، مرتضی مرادپور در اعتراض به احکام ناعادالنه خود در اعتصاب غذا به سر می)داد

در اعتراض به مضروب شدنش توسط يک زندانی خارجی و نبود امنيت جانی، به جمع اعتصاب کنندگان پيوسته و 

زندانی سياسی  ٩.  خطر جدی است، به ويژه علی شريعتی که چندين بار بيھوش شده استھا در معرض سالمتی آن

ای ضمن اعتراض به زندانی بودن خود در شرايط شبه انفرادی، نسبت به موج جديد  زندان اوين نيز در نامه ٣۵٠ بند

ان سياسی از بندھای مختلف ی زنداني اعتصاب غذای زندانيان سياسی واکنش نشان داده و خواستار بازگرداندن کليه

   .اند شده ٣۵٠ کرج به بند) گوھردشت(شھر چنين زندان رجايی زندان اوين و ھم

 فرستاده فروھر پرستو مادر و پدر ی خانه به اوين دادسرای بازپرسی دوم ی شعبه از ای نامه احضار نيز پيش ی ھفته چند

 دوم به موکول که کند مراجعه نھاد اين به اش پرونده در مندرج اتھامات مورد در توضيحات ای پاره برای تا بودند

کند و  چنان بر دادخواھی پافشاری می پرستو فروھر عليرغم اين تھديد رسمی نيروھای امنيتی و اطالعاتی، ھم.شد آذرماه

يران آمد و ِ و گرامی داشت ياد مادر و پدرش به ا٧٧ھای سياسی پاييز  امسال نيز برای برگزاری ھجدھمين سالگرد قتل

 آن استناد به اما، کنم، داوری است نامعلوم برايم آن چون و چند که ای پرونده ی درباره توانم نمی اگرچه « :نوشته است
 ی شعله آن کردن خاموش برای تنھا فشارھا اين که دانم می ام، گذرانده سر از دادخواھی برای تالش ھای سال اين در چه

 ی حافظه به ست فراموشی و سکوت تحميل برای است، مانده روشن چنان ھم فروھرھا گاه قتل و خانه در که ست کوچکی
 جا برای وقفه، بی ھای تحميل و تھديدھا برابر در تسليم و کشيدن پس پا به دادخواھان ما کردن وادار برای جمعی،
 و سياسی ی مبارزه به تحريف و فراموشی تحميل برای و دگرانديشان، قتل و سرکوب از حکومتی روايت انداختن
  .»فروھرھا قتل چرايی

افزايند و  ھا می کنند، به اتھام آن ی قضائيه پرونده پشت پرونده برای فعاالن اجتماعی باز می مدافعان حکومت در قوه

غ ھای توھين به مقدسات و مقامات، اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی و تبلي اتھام. کنند شان را اضافه می مدت محکوميت

با . خورند ی ھر متھمی يک، دو و گاه ھر سه اتھام به چشم می عليه نظام ھم که حکم چاشنی آن را دارد و در پرونده

گوی بی  که صبر مردم ھم حدی دارد و روزی بايد در برابر مردم پاسخ ھا از يک حقيقت غافلند و آن اين ی اين ھمه

  .ھای بی شمار خود باشند عدالتی

زنند، ولی اگر کوچک ترين خطری را احساس کنند با قساوت تمام  ئما دم از رافت اسالمی میماموران حکومت دا

شان  ھای بنای حکومت ِگويند دادگر ھستيم ولی تک تک سنگ می. کنند ھای طوالنی مدت صادر می احکام اعدام و حبس

شان اين چنين بی رحمانه   فکر و انديشهبايد از حکومتيان پرسيد شما که مردم را به خاطر. از بی عدالتی برپا شده است

کشيد، چرا با چپاول گران اين قدر رئوفيد؟ چرا به جای غارت گران کسانی را که افشا کننده اين جنايات و  به بند می

  اندازيد؟ ھا ھستند، به زندان می تجاوز و دزدی

قوق بشر در ايران تصويب شد و ی نقض فاحش ح ی خشنودی است که در مجمع عمومی سازمان ملل، قطع نامه مايه

 ١٣٩۵آبان ٢۵«  :در اين گزارش آمده است. اميدواريم جمھوری اسالمی به تعھدات بين المللی خود عمل کند
ھای حقوق  المللی جامعه عضو فدراسيون بين(ی دفاع از حقوق بشر در ايران  ـ به گزارش جامعه )٢٠١۶ نوامبر ١۵(

) نوامبر ١۵(آبان  ٢۵ ھفتاد و يکمين مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز)  بشری حقوق کميته(ی سوم  ، کميته)بشر
ِی نقض فاحش حقوق بشر در ايران تصويب  ای را در باره  رأی ممتنع قطعنامه ۶٣ رأی مخالف و ٣۵ رأی موافق، ٨۵با ِ

  ».کرد
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مدنی، صنفی و دادخواھان را زنگ ی جمھوری اسالمی عليه فعاالن سياسی،  ِما، ماداران پارک الله، سرکوب وحشيانه

ھای آزادانديش و عدالت خواه را به  دانيم و انسان تر عليه ملت ايران می خطری برای اقدام به جناياتی به مراتب گسترده

خواھان آزادی تمامی زندانيان سياسی و   ما چنين ھم. خوانيم واکنشی جدی در برابر اين جنايات سازمان يافته فرا می

ی منصوره بھکيش و پايان دادن به احضار و بازداشت و   رفع ممنوع الخروجی و برداشتن اتھام از پروندهعقيدتی و

   .ھای دادخواه ھستيم ی ديگر خانواده محدوديت و محروميت از پرونده

  مادران پارک الله ايران

  ١٣٩٥ ]عقرب[ آبان٢٨

2016/11/net.mpliran.www://http/html.20_post-blog  

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

  

  !درد دلی با مادرم، من تفھيم نشدم

  

  
  برگرفته از صفحه فيسبوک منصوره بھکيش

  

 نوشتم، ولی چون در اين مدت حالم زياد خوب نبود، مدتی خودم را از فضای ]عقرب[ زير را نھم آبانۀدل نوشت

و رود، کنترل شود، ولی نشد  مجازی دور نگاه داشتم تا شايد کمی آرامش يابم و فشارم که در اين روزھا باال می

ام  امروز تصميم گرفتم اين دل نوشته را در صفحه. توانستم تحت نظر پزشک متخصص قلب و با دارو آن را کنترل کنم

  .در فيس بوک بگذارم تا شايد قلبم کمی آرام گيرد و ديگر نيازی به دارو نداشته باشم

    ١٣٩۵ ]عقرب[ آبان٢۶/ منصوره بھکيش

  

  

آبان به خاوران رفتيم و به ياد زھرا، محمود، علی، مھرداد و ديگر  ٧مامان جان چقدر دلتنگت ھستم، جمعه 

ھای خشکيده آن زمين بی آب گذاشتيم، ولی جای خالی شماھا را خيلی  ھايی را به يادشان در البالی بوته مان، گل عزيزان

 خم، چقدر اميدبخش بيشتر از قبل حس کرديم، جای تو، مادر پناھی و ديگر مادرانی که حضورشان حتی با عصا يا کمر

   .و نيرو دھنده بود

و من از شرايط اسف بار » چه خبر«که سراغت بيايم و تو بگويی  اين روزھا دلم بد جوری ھوايت را کرده است، اين

و از اوضاع و احوالم بپرسی و من نيز از اذيت و آزارھايی که اين » ديگه چه خبر«جامعه بگويم و باز تو بگويی 
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ھايم گوش کنی و مرا دلداری دھی و دست نوازش بر سرم  اند بگويم و تو با حوصله به حرف ردهروزھا بر سرم آو

کنند، سپس آھی بکشی و دستت را به روی پاھا بکوبی و باز  حيا نمی» خاک بر سرھا«بکشی و با زبان شيرينت بگويی 

  .»دارند ھايم را کشتند و حاال ھم دست از سر دخترم بر نمی بچه«بگويی، 

 از خاوران راھی بھشت زھرا شديم، ترافيک سنگينی در راه و در داخل بھشت زھرا بود، ابتدا به سوی تو پر پس

ھای خريداری شده از بازار گل خاوران که برای تو و  ِکشيدم و سنگ تو و محسن را با عزيزان ھمراه شستيم و گل

سپس سراغ آقاجان و بعد ھم سراغ . و و محسن چيدمديگر عزيزانم در بھشت زھرا کنار گذاشته بودم را بر روی سنگ ت

اش را فراموش کرده  ديگر عزيزان و مادر پناھی رفتيم، ولی ھر چه گشتيم، سنگش را نيافتيم، چون رديف و شماره

      .بودم، دلمان سوخت که نتوانستيم به يادش چند شاخه گلی بگذاريم، جای او نيز در کنارمان خيلی خالی است

ی کوچکت در بھشت زھرا را گل بکارم و خيلی ناراحت شدم که حواسم نبود از  ام باغچه  ھنوز نتوانستهمامان جان

دانم که تو با تمام  دھم دفعه بعد اين کار را بکنم، می بازار گل خاک و چند گلدان گل بخرم و آن را درست کنم، قول می

و زندگی بودی و با صفای دلت، ھميشه برايم زنده و بالھايی که بر سرت آوردند، ھميشه عاشق گل و گياه و سبزی 

   !گرامی خواھی ماند

ای است و جای شاکی و متھم عوض شده است، به جای پاسخ گويی به بالھايی که در طی  مادر عزيزم، دنيای وارونه

ی نبود، مرا به دادسرای دھند، جلوگيری از سفرم کاف اند، باز ھم به آزار و اذيت ما ادامه می ھا بر سرمان آورده اين سال

اوين احضار کردند و شنبه ھشتم آبان سومين باری بود که به دادسرا رفتم، بار اول در اول آبان برای بازپرسی، بار دوم 

اند و صدور قرار و سپردن  ھای ناروايی که به دخترت زده در سوم آبان برای بازجويی و اين بار ھم برای تفھيم اتھام

   !ھابه چه دليل است ام اين اتھام دگاه، که البته ھنوز نفھيمدهکفالت تا تعين دا

ھا يا گذاشتن يادداشتی در فيس  ھای آسيب ديده، ھمراھی و ھمدلی با آن شود برای رفتن به ديدار خانواده به نظر تو می

 خانواده با ھم وقتی چند بوک يا ديگر فضاھای مجازی، امنيت ملی کشور به خطر بيافتد، اين چگونه کشوری است که

شان در خاوران گل تھيه کنند، مصداق اجتماع و تبانی عليه نظام  نشان عزيزان روند تا برای گورھای بی به بازار گل می

فھمم که وقتی در قانون اساسی  ام، اين را نمی که فکر کنی خودم را به نفھمی زده فھمم، نه اين من که واقعا نمی !شود می

اند و البته در تمام بندھا نيز گفته شده به شرطی که  و اجتماع و تشکل را به رسميت شناختهيک کشور حق دادخواھی 

ھای يک شاکی مخل اسالم  ھا و ھمراھی و ھمدلی يا مشارکت در اعتراض مخل اسالم نباشد، آيا سر زدن به خانواده

گفتی، به  ھديم آن دينی که تو از آن میکه شا ھا به خطر بيافتد، در حالی تواند يک دين با اين حرکت است؟ چگونه می

چگونه است که امنيت ملی با اين ھمه دروغ، ريا، تجاوز، فساد، فحشا، اختالس . وسيله خودشان در معرض خطر است

شان را برای بھبود زندگی مردم اين  مان جان شيرين ی ما که عزيزان ھای دادخواھانه افتد، ولی فعاليت به خطر نمی

ھای واھی متھم  توانند ما را به اين اتھام ام چگونه می واقعا مانده! اندازد اند، امنيت ملی را به خطر می ادهکشور از دست د

   ! کنند و دم از دموکراسی و حقوق بشر نيز بزنند؟

دانم قسم حضرت عباس را قبول کنم يا دم خروس  ام، نمی کردی، من که واقعا گيج شده کاش بودی و مرا راھنمايی می

دھند و  ھا شعار حقوق بشر اسالمی می کردی و اين گفتی و به آن نيز عمل می ھا برای ما می تو ھم از حقوق انسان! را

که  گويند، در حالی ی دنيا منتقل کنند و از سرکوب آزادی در ساير کشورھا می خواھند اين تفکر و سياست را به ھمه می

  !کنند با مردم کشور خود اين چنين می

ی خود مقاومت را به ما آموختی، ھميشه با زبانی ساده   دو حکومت به طور مستقيم زخم خوردی و به شيوهتو که در

گفتی که چگونه ھمراه مادرت به فرمان  ولی با آگاھی و شناختی عميق، با افتخار از ايستادگی در برابر ظلم رضاشاه می
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در زمان شاه نيز اجازه . اين حکومت نيز موافق نبودیبرداشتن اجباری حجاب رضا شاه تن ندادی و با حجاب اجباری 

. شان بودی دادی فرزندانت آن گونه که دوست دارند، شرايط زندگی و عقايد خود را انتخاب کنند و ھميشه نيز ھمراه

لم و البته تو خيلی تالش کردی که فرزندانت نيز چون تو معتقد به اسالم باشند، ولی بيشتر از اخالق انسانی و عمل سا

گذاشتی و  ی عمل فرزاندانت نيز احترام  گفتی و ما را نيز به اين روش زندگی ھدايت کردی و به عقايد و شيوه پاک 

   .دموکراسی را در عمل به ما تعليم دادی

کردی که اين چنين باشيم و  ات محل جمع شدن فاميل و دوستان و ھمسايگان بود و ھميشه ما را تشويق می تو ھميشه خانه

ا تالش و پشتکار و راستی و سالمت کار کنيم و غافل از درد و زخم ديگران نباشيم و ما را اين چنين پاک بار آوردی، ب

گفتی که اسالم يعنی سر زدن به بيماران و دردمندان و ھمدلی و ھمراھی با فقرا و زخم خوردگان و مدارا و  تو به ما می

ھای تنت را از تو و از ما گرفتند و چه سوز  مين شعار و سياست، چگونه پارهاحترام به عقايد ديگران، ولی ديدی که با ھ

. دھند ھای قبلی خود، باز ھم آزارمان می و گدازی بر دلمان گذاشتند و حاال ھم به جای پاسخ گويی و عذرخواھی از کرده

 است و گاھی نيز از خود شرمنده کرديد که باالخره کدام درست مانديد و شک می آيد، گاھی تو و آقاجان ھم می يادت می

   ! کشتند ھای آن تان را با توسل به آموزه شديد، گويی شما مسبب آن اسالمی بوديد که فرزندان می

گفتی، پس چگونه  دھند، ھمانی است که تو می ھا شعارش را می حقوق بشری که اينخواند، اگر  ھا با ھم نمی مادرم، اين

       ! توانند اين چنين مردم را به مسلخ ببرند و دائم آزارمان دھند، کدام را باور کنم؟ است که می

ديم و به طور ام برايت بگويم، دو وکيل به دادسرا معرفی کر مادر عزيزم بگذار به حال برگردم و از وضعيت کنونی

ھا بگذارند تا بتوانند از من دفاع کنند که شنبه ھشتم آبان، آب پاکی را روی  رسمی پذيرفتند که پرونده را در اختيار آن

اند به دادگاه تا نظر دھند که  ام را صادر کردند و پرونده را فرستاده مان ريختند و حکم عدم دسترسی وکالی پرونده دست

کدام از مستنداتی که  که ھيچ توانيم دفاع کنيم، در حالی حال چگونه می. ند پرونده را بخوانند يا نهتوان باالخره وکال می

   .ايم ھاست را نديده ھايم بر مبنای آن اتھام

مادرم، به توصيه ھميشگی تو و ديگر عزيزانم که در اين شرايط صبور باشم، خيلی خيلی صبوری کردم که آن جلسات 

زد و از پشت آن،  ھا را ورق می خصوص وقتی بازپرس آن صفحه رده و صدايم را بلند نکردم، بهرا با آرامش تحمل ک

ايد که ھنوز  شده» رافت اسالمی«گفت شما شامل  انداخت و می ديدم و چشم در چشم من می ھای شش عزيزم را می عکس

زمان نيز که اين جمله از دھان بازپرس بيرون گيرد، در آن  آورم، دلم آتش می ھرگاه اين جمله را به ياد می .اينجا ھستيد

العملی  ی وجودم را فراگرفته بود، ولی خيلی صبوری کردم تا ساکت و آرام بنشينم و عکس آمد، خشم و انزجار ھمه

توانند آن صفحات را ببينند و  ام چگونه می نشان ندھم و فقط ريز ريز گريه کردم و دردم را قورت دادم، واقعا من مانده

لرزد که باالخره روزی بايد پاسخ گوی اين ھمه  شان نمی م در چشم من بياندازند و اين گونه سخن بگويند؟ تنچش

  عدالتی باشند؟ بی

من . ام ھا يا دوستان گذاشته کنند که با خانواده ای می دھی و اشاره به قرارھای خصوصی گويند تو فراخوان می به من می

ام که در تمام  ھا گفته خبرم، ھميشه نيز به آن ام که خودم از آن بی گونه فراخوان دادهگفتم فراخوان معنايی دارد، من چ

العمل بالھايی است که شما بر سر ما  ھای من عکس بينيد، ھميشه نوشته ھای من بگرديد، ھيچ فراخوانی نمی نوشته

کنم و  خودم برای اعتراض استفاده میگيرند، من از حق  تان جلوی ما را می رويم و ماموران آوريد، به خاوران می می

خواھيم به ديدار ھمديگر برويم، ما  گيريد، می خواھيم مراسم برگزار کنيم، جلوی کارمان را می نويسم، می يادداشتی می

تازه حتی اگر فراخوان ھم بدھم، اين جزو حقوق من به عنوان يک شھروند است که درخواستی . کنيد را تھديد و متھم می

   . ام ام استفاده نکرده گاه از اين حق  کشورم يا دوستانم داشته باشم، ولی ھيچاز مردم
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! ھا ارتباط داری ی اين گروه کنند، در نتيجه تو با ھمه ھای مختلف سياسی منتشر می گويند مطالب تو را گروه می

م، کاش اين توانايی را داشتم، ولی ھا گفت باز به آن! کنی ھا را سازماندھی می ھا و تجمع گويند تو اعتراض چنين، می ھم

ھای من بسيار  دانيد که من نه اھل سازماندھی ھستم و نه با ھيچ گروه سياسی ارتباطی دارم و فعاليت خودتان خوب می

 قانون اساسی آمده ٣۴کنم که کامال قانونی است و در اصل  ی دادخواھی فعاليت می ساده و شفاف است و در عرصه

تواند به منظور دادخواھی به دادگاھھای صالح رجوع نمايد ھمه  ق مسلم ھر فرد است و ھركس میدادخواھی ح : "است
توان از دادگاھی كه به موجب قانون  افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاھھا را در دسترس داشته باشند و ھيچكس را نمی

   ". حق مراجعه به آن را دارد منع كرد

ی خودشان نيز عمل  به قانون تصويب شده ھا م در اين شرايط چه بايد بکنم، وقتی آندان مادرم دلم خون است و نمی

ھای صالح ھمين  آيا منظورشان از دادگاه دانم نمی و !کنند؟ اند، متھم می کنند و مرا به جرمی که حق تعريف کرده نمی

   ھای ديگری است که بايد ايجاد شود؟  ھاست يا دادگاه دادگاه

گفتار ماموران و مسئوالن حکومتی يا رفتارشان را، در حرف : ام چه چيز را بايد باور کنم قعا من ماندهمادر عزيزم، وا

آورم که  به ياد می. کنی، شکايت فردی و جمعی حق شماست خواھی دادخواھی کنی، چرا شکايت نمی گويند اگر می می

در مقابل دادگستری گرد آمديد تا دادخواست خود را  ۶٧ھا و مادران در دی ماه سال  تو، مادر پناھی، و ديگر خانواده

نماييد، اما مانع شما شدند و شما در ھمان زمان دادخواست خود را در ) وزير دادگستری وقت(تسليم حسن حبيبی

ھا جمعی يا  پاسخ مانده است، و پس از آن نيز خانواده  سال بی٢٨ھا ھنوز پس از  ھا منتشر کرديد و آن خواسته رسانه

رييس جمھور ( به محمد خاتمی٧٧ھايی را برای مقامات مسئول ارسال کردند، از جمله جعفر در سال  ی دادخواستفرد

ای اعتراضی برای دادخواھی نوشتيم، ولی نه تنھا  نامه) رييس جمھور فعلی( به حسن روحانی٩٢و من در سال ) وقت

توانم با خيال  البته حاال ديگر می. ورد اذيت و آزار قرار دادندھا را دوباره م کدام پاسخی نگرفتيم، بلکه ما خانواده از ھيچ

راحت شکايت کنم، چون بازپرس و بازجو ھر دو به اتفاق گفتند که اين کار کامال قانونی است و اميدوارم پای 

  .شان باشند و در عمل کار ديگری نکنند حرف

خواستم برای  گينی که پس از رفتن تو به دلم نشست، میھا اعتراض کردم و گفتم پس از داغ سن مادرم چه بگويم، به آن

مدتی از اين فضای پر تنش دور باشم و به ديدار دخترم بروم، او که پس از رفتن تو نيز بسيار غمگين شده بود و دلش 

ه با دانی ک خواست چند ماھی را با مادرش بگذراند، ولی نگذاشتند و باز اين چنين آزارمان دادند، خودت خوب می می

کنم و چگونه سرم را دوباره به سنگ زدند و حالم را خراب کردند، بعد  چه مرارتی بايد مقدمات يک سفر را فراھم 

   شان اين است؟  شود، حقوق بشر اسالمی مگر می. مان بلند نشود انتظار دارند که صدای اعتراض

  دخترت، منصوره بھکيش

   ١٣٩۵ ]عقرب[نھم آبان ماه
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ی کوروش و برگزاری تولد وی بوديم که تعداد زيادی   آبان شاھد حضور مردم در پاسارگاد بر مقبره٧در روز 

  .شرکت کنندگان اطالعی در دست نيست از برخی وضعيت بازداشت شدند و تا کنون از

اما آنچه برجسته  تواند وجود داشته باشد، اما محدودی می ھای متفاوت، شک برای شرکت در اين تجمع انگيزهبی 

نمايد، اوج نارضايتی مردمی است که از فشارھای اقتصادی، بيکاری، پايين بودن سطح دستمزدھا، عدم وجود  می

گيرد و  سرچشمه می... ت از اختالس و فحشا وھای سياسی و اجتماعی و وجود فساد بيش از حد در درون حاکمي آزادی

دھند و افشاکنندگان رازھای سر به مھر حکومت روانه  مردم شاھدند که عامالن فساد آزادانه به کار خود ادامه می

    .شوند ھای نظام می بيدادگاه

وش و قديس ساختن از اما موج سواری نيروھای حامی سلطنت نيز در اين ميان قابل تأمل است که با بزرگ نمايی کور

مطالبات  دھند که از سنگ مزار کوروش، کنند و مردم را به راھی سوق می ھا بھره برداری می وی، از موج نارضايتی

اين ترفند نياز به برانگيختن حس وطن پرستی از يک سو و توسل به برتری نژادی از سوی ديگر . خود را بخواھند

ای و  ماھواره ھای نيزشبکه از ديرباز. ی ايدئولوژيک نيم بندی نيز فراھم آورند دارد تا از اين ره برای خود پشتوانه

ھا در آن  اند؛ شعارھايی که عليه خوزستانی زنند و به عرب ستيزی مشغول زبان به آن دامن می ناسيوناليستی فارسی

  .روز سر دادند و از اعراب ابراز نفرت کردند، بسيار خشونت آميز و تحقيرکننده بود

واقعيتی است که پس از انقالب و جنگ و عملکرد جمھوری  کشاند، ھايی از اين دست می راھه آنچه که مردم را به بی

و دخالت در  از کشور مخالفان خود در داخل و خارج ترور سرکوب گسترده و زندان و شکنجه و اعدام و اسالمی؛ با

ای  و اين ھمان نقطه ز مردم احساس سرافکندگی ايجاد کردھايی ا در بخش برای گسترش اسالم، ...مسائل خاورميانه و

ھا و غرور پايمال شده خود، تحت تأثير تبليغات، به کوروش و تمدن درخشان وی  است که آنان برای جبران کاستی

  .اند تا از اين راه به کسب يک ھويت ملی نايل شوند متوسل شده

بنابراين نياز دارد تا از وی . کند تا به اھداف خود برسد ی استفاده میاما ناسيوناليسم افراطی از کوروش؛ پادشاه ھخامنش

ی ديگری بسازد، شخصيتی که در شاھنامه و اوستا و متون پھلوی نامی از او نيست و به يک باره به دست  چھره

  .شود خلق می "شکلی جديد" محمدرضا پھلوی به

گيرد و پس از پايان  ی بريتانيا امانت می  کوروش را از موزهی  ساله، استوانه٢۵٠٠ھای  شاه سابق پيش از شروع جشن"
کند تا برای  ای مشابه از منشور کوروش را ساخته و سپس اشرف پھلوی آن را به سازمان ملل اھدا می ھا نمونه اين جشن

 که تا زمان او به اين ترتيب محمدرضاشاه از نام و ھويت کوروش. ھميشه به عنوان اولين سند حقوق بشر از آن ياد شود
چنين  ھم. ی ايرانی استفاده کرد اھميتی نداشته با تبليغات ساختگی برای تثبيت حکومتش و نشانی از تمدن ديرينه

ھا به مھربانی رفتار  ِاز اين دست که با بابليان شکست خورده و برده ھايی ساخته شد که وی را عادل بنماياند، افسانه
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توان دريافت که در عصر برده داری، کشورگشايی و فتح امپراتوری  قاتی و تاريخی میاما با تحليلی طب ،...کرد و می
. ھای ليدی و ماد را نيز نابود کرد او به ھمراه بابل، تمدن. بزرگ بابل، بدون قتل و خون ريزی امکان پذير نبوده است

ھای  ی کوروش پژوھش پايی عليه افسانهدر اين موارد باستان شناسان، استادان تاريخ ايران باستان و شرق شناسان ارو
که به کوروش اقتداری کاذب بخشيده و در يافتن حقيقت  اند ای انجام داده و برخی از سازمان ملل انتقاد کرده گسترده

منشور کوروش سھل انگاری کرده است زيرا بعضی از خطوط ميخی حک شده بر استوانه به درستی ترجمه 
  ١."اند نشده

ھای  کند تا زمينه تالش می... جود با اتکا بر اين پيشينه و باور ساختگی و با استفاده از مليت و نژاد وناسيوناليسم مو

  .از سيستم فعلی فراھم کند مردم بازگشت به نظام پيشين را بر بستر نارضايتی

حريفات کند تا معضالت را به خاطر آوريم، ت  شد، کمک می۵٧مروری اجمالی بر شرايطی که زمينه ساز خيزش

  :تاريخی را بشناسيم و برای پيشبرد حرکتی پيشرو، آگاھانه قدم برداريم و به تکرار تاريخ مجال ندھيم

ھای کم بھره به تاجران مورد نظر دربار از طريق بانک صنعت و معدن، و  محمدرضا پھلوی با اعطای وام"
... ار قديمی مانند فرمانفرما، بيات، افشار وھای زميند سپس خانواده. ھای مالی، بخش خصوصی را تقويت کرد معافيت

   ٢)تر امروز ھمان رانت خواری گسترده".(به کارآفرينان سرمايه دار تبديل شدند

. زمين، سبب مھاجرت و شکل گيری حلبی آبادھای شھری شد ی جمعيت و تنگی معيشت دھقانان بی رشد پيوسته

ھا و واحدھای  ھا، شرکت ابستگان به دربار بود که کارخانهاستراتژی رژيم شاه سرازيرکردن ثروت نفتی به سوی و

ھا در  نابرابری. يافت ای به طبقات ديگر جريان می اما ثروت به صورت قطره کشت و صنعت متعددی را تأسيس کردند،

حداقل بدون  حلبی آباد معروف به ھای فقرا در آلونک  ھای شمالی شھر و تھران بيشتر محسوس بود؛ ثروتمندان در کاخ

  .کردند زندگی می امکانات رفاھی

 ۵٣ و ۵٢ھای  دھد در سال نشان می_کنند ھای واقعی را کمتر برآورد می که ھمواره نابرابری_ ارزيابی بانک مرکزی"
برای جمعيت  ھا ھزينه در حالی که ھا مربوط به دھک بااليی جمعيت ثروتمند کشور است،  درصد ھزينه٣٨نزديک به 

  ٣". ايران به يکی از بدترين کشورھای جھان تبديل شد١٣۵٠ی  در دھه. بوده است درصد ٣/١محروم 

اما در مجموع ايران پس از گذشت دو  ھای اجتماعی در بھبود وضعيت آموزشی و بھداشتی موثر بود، اجرای برنامه"
درصد ۶٨. انه بوددھه يکی از بدترين کشورھا در بخش نرخ مرگ و مير کودکان و نسبت پزشک به بيمار در خاورمي

درصد داوطلبان ٣٠ھای آموزش عالی مربوط به ايران بود و تنھا  ترين نرخ يکی از پايين. بزرگ ساالن بيسواد بودند
فرار «اصطالح . شدند و شمار افراد متقاضی تحصيل در خارج از کشور رو به رشد بود کنکور وارد دانشگاه می

ی کشور را صرف  درصد از بودجه٣٩چنين محمدرضاشاه  ھم .ته شدايران به کار گرف برای نخستين بار» مغزھا
 از ۴٠ی  چنين ايران که در دھه ھم ).است ای امروزی تر آن انرژی ھسته شکل گسترده( کرد تسليحات نظامی می

  ساالنه يک ميليارد دالر برای واردات محصوالت کشاورزی ھزينه۵٠ی  صادرکنندگان مواد غذايی بود، در اواسط دھه
   ۴".کرد می

 شاه دو حزب ايران نوين و مردم را منحل و حزب رستاخيز را تشکيل داد و وجود يک حکومت تک حزبی را ۵۴اسفند 

کردند به اعتقاد  ھمه وظيفه داشتند عضو حزب شوند و افرادی که خودداری می). واليت مطلقه فقيه ھمانند(اعالم کرد 

بايد بين رفتن به زندان يا ترک کشور يکی را انتخاب  می»  کارانخيانت«بودند و اين » کمونيست مخفی«رژيم 

  ۵."حزب رستاخيز يادآور شد که شاھنشاه طبقه و تضاد طبقاتی را به کلی و تا ابد ريشه کن کرده است."کردند می
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فاالچی چيز گفته شده که شاه به دليل نظرات سکوالريستی افراطی سرنگون شد، اما با خواندن مصاحبه اش با اوريانا "
کنم و نيرويی مرا  از خدا و امام علی دريافت می» ھا و الھاماتی پيام«در زندگی خود  :گويد شنويم، وی می ديگری می
  ۶".نمايد که ديگران قادر به ديدنش نيستند ھمراھی می

  .است بوده شک حاکی از عوام فريبی او بی» کنم ھای مذھبی دريافت می من پيام«گفتن اين جمله که 

ھای ديکتاتور و خودکامه، ممانعت از آگاھی بيان و انديشه است که شاه نه تنھا با نبود کتب  ھای حکومت يکی از ويژگی

ھا از  ھای مستقل و سانسور، جلوی رشد فکری جامعه سد ايجادکرده بود، بلکه با پر کردن زندان ارزشمند و روزنامه

سازمان  ايجاد.  به مرور در ابعاد مختلف به وجود آوردھای نارضايتی را افراد آگاه و روشنفکر، زمينه

ھای گسترده را به راه انداختند و   بود که موجی از دستگيری١٣٣۴نيز از ديگر اقدامات شاه در سال ) ساواک(جاسوسی

  .به اعدام مخالفان خود پرداختند

ايم و اکنون  ر و ديکتاتور مواجه بودهدھد که با نظامی سرمايه ساال پھلوی نشان می دوران بررسی مختصری از عملکرد

  .تر ھستيم تر و بسيار خشن اما در سطحی گسترده ھا، شاھد ھمان دشواری

ای که خود بر اثر انقالبی مردمی سرنگون شده و در اثر انتخابی اشتباه و فاحش منجر  آيا بازگشت به گذشته

ھای حقوقی کالن، بذل و  ھای نجومی، فيش سی کار ماست؟ در شرايطی که اختال اسالمی گشته، چاره سلطنت به

ھای مالی قاضيانی ھمچون صلواتی و آزادی قاتالنی نظير سعيد  ھای ميلياردی شھردار تھران، رسوايی بخشش

 از سوی مقامات ۶٠مرتضوی، آزادی رحيمی؛ معاون احمدی نژاد، آزادی دزدان دکل نفتی، اقرار به جنايات دھه 

ھا از  ھای دادخواه، لبريز شدن زندان و ديگر خانواده خاوران ھای و خانواده ادن مادرانحکومتی و زير ضرب قرار د

زنند،  برند و از سر ناگزيری به اعتصاب غذا دست می ھای متعدد رنج می زندانيان سياسی و عقيدتی که از بيماری

ھای ضد مردمی ھمين نظام به بيراھه  که در نتيجه سياست را شوند تا جوانانی ھفته برپا می ھای اعدامی که ھر جوخه

اند و  به کام مرگ بفرستد، شالق زدن بر پيکر کارگران زحمتکش و جوانانی که در مھمانی مختلط بوده اند کشيده شده

شود، معلمان زحمتکشی که در  فساد قاری قرآن و آيت هللا شجونی سرپوش گذاشته می ھا در حالی است که بر ھمه اين

ای مترقی و مستقيم با رژيم،  آيا به جای مبارزه... شوند و ھای طوالنی محکوم می  شان به زندانپی مطالبات صنفی

است؟ يا نشستن در  کار ی نيرويی غيرممکن چاره  ای نظير رفتن به پاسارگاد و توسل به خرافات و انتخاب راه ساده

رھای قدرت آسيب نبيند و از دور جريانات را خواھد با شعار پرھيز از خشونت، ھيچ يک از ساختا انتظار فردی که می

 اجتماعی برای بھبود شرايط زندگی - خواست ما فعاالن سياسی آيا اين!!! بازگردد؟ کنترلکند تا با يک رفراندوم به ايران

ھا چيزی در چنته  ی آماده جنبش حاميان سلطنت نيز جز نشستن بر سر سفره !ای مبتنی بر عدالت است؟ و ايجاد جامعه

ھا تالش کردند به  ی نيروھايی را که برای رفتن شاه سال و ھمه نشسته ۵٧چون نظام فعلی که بر سر سفره  دارند، ھمن

  !چند بار بايد از يک مار گزيده شويم تا به خود آييم؟. کناری زد و نابود کرد

  يکی از مادران پارک الله

  ٩٥ آبان ٢٤

  

ای را در مورد  يسندگان و مورخانی ھستند که تحقيقات گستردهماتياس شولتس و ھری دی کويته ويله از نو - ١

دھند و از پژوھش ھای دکتر کالوس گاالس، پروفسور يوزف ويزھوفر، دکتر ھانس پيتر شاوديگ،  کوروش انجام می

  .کنند تام ھلند مورخ و نويسنده، پروفسور روت، پروفسور ون دراسيک و پروفسور اميليه کوھرت استفاده می

  ١٩٧٣اکتبر.ريه فرانسوی لوموندنش -2 
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