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 Human rights بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ اگست ٢۵

 !زير پای مادران است؟» بھشت«
زير پای مادران است در حالی که در حاکميت ھای اسالمی، انسان » بھشت«مذاھب به ويژه اسالم، مدعی ست که   

در بيش از سی و پنج سال . ی گناه و بی دفاع ھمين مادران سالخی می شوندھا و فرزندان و ديگر عزيزان ب

حاکميت جمھوری ايران، صدھا ھزار مادر فرزندان خود را به داليل مختلف سياسی، فرھنگی و اجتماعی از دست 

 و توسط ی ھستند که به مرور زمان ساخته شده اندئبھشت و جھنم خرافه ھاداده اند و داغدارند؟ دين و مذھب و 

  .حاکمان بازتوليد شده اند

 و مادران خاوران ھای سراسر ايران، به کجا رسيده  تھرانۀپارک الل و خاورانتاکنون جنبش دادخواھی مادران 

» بھشت« که روزانه در باالی منبرھای مساجد عربده می کشند که ئیاست؟ چه کسی جوابگوی آن ھاست؟ آخوندھا

 کرده اند؟ کدام شان از اعدام فرزندان مادران در زندان ھای ئیاز اين مادران دلجوزير پای مادران است کدام شان 

حکومت شان معذرت خواھی نموده اند؟ امر دادخواھی و به محاکمه کشيدن جنايت کاران حکومت اسالمی، يکی از 

 . عرصه ھای مھمی است که در داخل و خارج کشور، به خصوص مادران نقش فعالی دارند

نوشته، به نقش مادران خاوران می پردازم که نام شان با جنبش دادخواھی و آزادی خواھی و خاوران ھا گره در اين 

  .خورده است

بی ترديد بسياری از مادران خاوران، به خوبی می دانند که زندگی پس از مرگ وجود ندارد و اين نوع تبليغات 

گردنه گير حکومت اسالمی و ھم فکران آن، به کلی  مفت خور و باجگير و یاسالمی توسط گروه ھا و آخوندھا

  . خرافه و غيرواقعی ھستند

وارد بھشت شدم ، ناگھان با ِرميصاء «: امام بخاری در کتاب خود از محمد پيامبر مسلمانان، چنين روايت می کند

 را ئی سپس صدای پاوارد بھشت شدم،«: کند نقل می  ھم چنين امام مسلم از محمد  » .رو شدمه ھمسر ابو طلحه روب

  ».است) انس بن مالک( مادر  رميصاء دختر ملحان : پرسيدم اين صدای پای کيست؟ گفتند. شنيدم

حتی آن ھا در يک روز بيش از . محمد و علی، مخالفان خود را به وحشيانه ترين شکلی کشتار و ترور می کردند

کيد و افتخار أ محمد و علی تئی سياست قرون وسطا نفر از مخالفين خود را گردن زندند و خمينی ھم به ھمين٧٠٠

  .می کرد

در ايران تحت حاکميت نمايندگان خدا، حکومتيان با اسکورت و ماشين ضدگلوله . بھشت و جھنم در ھمين دنياست

 برای به دست آوردن حرکت می کنند؛ خود و فرزندان شان در ثروت و مال و منال می لولند در حالی که احتماالً 
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مه ثروت، حتی يک روز ھم زحمت نکشيده اند؛ در کاخ ھا و آپارتمان ھا و ويالھای آن چنانی زندگی می اين ھ

کنند؛ سفرھای داخل و خارج شان با تجمالت بی سابقه صورت می گيرد؛ اگر خودشان و فرزندان شان مريض شوند 

ترين و گران ترين در داخل و خارج کشور زير نظر پزشکان مجرب و متخصص در لوکس ترين و مجھز

اگر فرزندان مردم فقير بيمار که بيمارستان ھا و درمانگاه ھای خصوصی تحت معالجه قرار می گيرند در حالی  

 نقاط ۀبنابراين، در ايران و ھم... شوند ھمين آخوندھا و رمال ھا از والدين آن ھا پول می گيرند و دعا می نويسند

 عکس، ھمواره ه خاکی برای خود بھشت برينی درست کرده اند و بۀ کرجھان حاکمان و سرمايه داران در ھمين

. ی وجود نداردئ که دروغ محض است و چنين دنيائیدنيا. مردم فقير را به بھشت دنيای پس از مرگ حواله می دھند

 کرده  خاکی، اگر اقليتی سرمايه دار و حاکم برای خود و اطرافيان شان بھشت درستۀبه عبارت ديگر در ھمين کر

اند و در مقابل اکثريت مردم جھان را در جھنم سوزان فقر و فالکت اقتصادی و اجتماعی و بی خانمانی قرار داده 

ليسی و ترور، زندان واگر ارتش ستم ديدگان و استثمارگران به اين وضعيت اسفناک اعتراض کنند با سرکوب پ. اند

  .رو می گردنده و شکنجه و اعدام روب

مادران و خانواده . گان و خانواده ھای فقير در آن می سوزند و می سازندصوص مادران جان باختکه به خجھنمی 

، ھم دم و ٦٧ نخست حکومت اسالمی، به ويژه کشتار چندين ھزار زندانی سياسی در تابستان ۀھای اعدام شدگان دھ

ی، زير فرمان ھای خمينی،  افراد و مقامات و جناح ھای حکومت اسالمۀدھه ای که ھم. نس ھمديگر ھستندؤم

 ايران را با راه انداختن فضای رعب و وحشت، ترور و اعدام، جنگ و خونريزی به شکست ۀانقالب مردم آزاد

تری می خواستند حکومت پھلوی را سرنگون کردند اما از دل ھمين دمی که آزادی و رفاه و امنيت بيشمر. کشاندند

 سال است ديوانه وار آدم می کشد و منابع کشور را به ٣۵ون جھيد که  به نام حکومت اسالمی بيرئیحکومت ھيوال

  . تاراج می برد

 ھا و در مراسم ھای عزاداری فرزندان شان و بعدھا در خاوران ھا با ھم  اين مادران و خانواده ھا در جلوی زندان

  .ی، به فراموشی سپرده شودآشنا شده اند و دست در دست ھم اجازه نداده اند جنايت ھای بی شمار حکومت اسالم

 ايران ۀ مردم ايران، خود را بر جامع۵٧ دستاوردھای انقالب ۀحکومت اسالمی، با سرکوب وحشيانه و بی رحمان

، يعنی از ھنگام سرنگونی حکومت پھلوی، حمالت و فشارھای گروه ھای مذھبی ۵٧ بھمن سال ٢٢از . تحميل کرد

 ديگر سياسی به ويژه جنبش ھای اجتماعی حق طلب و عدالت جو و مداری آيت هللا خمينی به گرايشاتدبه سر

، کانون نويسندگان، ھم چنين جنبش ھای حق ئیبرابری طلبی مانند جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجو

آغاز شد ... طلب مردم کردستان، آذربايجان، سيستان و بلوچستان، خوزستان، چھارمحال بختياری، ترکمن صحرا و

 خرداد ٣٠خواه و سوسياليست تا آزادي اين جنگ و سرکوب خونين حکومت اسالمی با نيروھای انقالبی باً و تقري

آغاز جنگ خانمانسوز جنگ ايران و عراق، فضای مناسبی برای جنايت کاران حکومتی فراھم . شصت طول کشيد

 تمام در شھرھا و روستاھا و ن خود را با وحشی گریاجنگی، جنبش ھا و مخالفآورد تا با بھره گيری از فضای 

 نخست حاکميت جمھوری ۀ ايران در طول دھۀبنابراين، جامع. زندان ھا سرکوب و کشتار و ترور و اعدام کنند

. از سر گذرانده است... از سرکوب و ترور، زندان و شکنجه و اعدام، سنگسار واعم اسالمی، فجايع متعددی 

پس از اين که مالقات . ، به اوج رسيد٦٧ه خمينی، در تابستان س ھمأوحشی گری ھای حکومت اسالمی و در ر

 زندان ھا ۀزندانيان سياسی قطع شده بود مادران نگران و سراسيمه شده بودند و نمی دانستند که در پشت درھای بست

  .چه قتل عام و نسل کشی در جريان است
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کارانه ترين وقايع تاريخ حکومت  ترين و تبھ هرحمان  يکی از بی ١٣۶٧ز ئياعدام ھزاران زندانی در تابستان و پا

هللا خمينی، حکومت اسالمی به طور ھدفمند و سيستماتيک ھزاران زندانی   آيت یطبق فتوا. اسالمی ايران است 

 ھا  بسياری از خانواده.  اعدام کرد، شکنجه و سريعاً ئی شان بازجو سياسی را به خاطر باورھای سياسی و يا مذھبی

حکومت اسالمی .  ھای نامعلومی به خاک سپرده شدند زيزان شان مطلع نبودند و اغلب زندانيان در مکاناز اعدام ع

ً  ايران ھيچ  دليلی برای اين جنايت ارائه  گاه افرادی را که مخفيانه شکنجه و اعدام شدند معين نکرد و ھرگز رسما

 .نداد

ت زندانيان أاين ھي. ناميدند  ت مرگ میأانيان آن را ھيا صادر کرد که زندای ر ت سه نفره أدستور تشکيل ھيخمينی 

 کرد که چه  داد و بر اساس پاسخ آنان معلوم می  قرار می ئیرا در مورد عقايد مذھبی و سياسی آن ھا مورد بازجو

 .کسانی بايد شکنجه يا اعدام شوند

 آنان ۀاسی شد كه عمديار زندانی سل شد كه منجر به اعدام حدود چھار ھزيدر تمامی كشور تشك» ھای مرگ ته يكم«

  .ران بودندين خلق اين سازمان ھای سياسی چپ و مجاھدفعاال

ای از  و نماينده ) دادستان تھران(، مرتضی اشراقی )قاضی(علی نيری  االسالم حسين  ويژه از حجتھيأتدر تھران 

 ئیول بازجوؤ کرد و مس  عمل میوزارت اطالعات ۀپورمحمدی به عنوان نمايند. وزارت اطالعات تشکيل شده بود

 .از زندانيان بود

 به دنبال . ھفتاد داشته استۀ ھای سياسی مخالف در دھ  شخصيتئیپورمحمدی نقش مھمی در ترورھای فراقضا

 موضوعات مھم كشوری از جمله سركوب و ۀس شد تا درباريسأژه تيات وي عملۀتي كم١٣۶٨مرگ خمينی در سال 

وزير اطالعات عضو دائم اين کميته بود و به . ديری و اقدام نماي گ مياسالمی تصم  اسی حکومتيحذف مخالفان س

 .ثير گذار بودأ وزارت اطالعات، پورمحمدی در اين کميته تۀعنوان نمايند

د رھبر حکومت ئيأته مورد تين كمي اۀيھنگامی كه توص. وليت داشت تا ترور افراد را توصيه کندؤويژه مس ۀکميت

  ترور فراه، ويژۀکميت. دي نماءم را اجراين تصميافت اي فه می يته وظي كمیكی از اعضايگرفت،  می اسالمی قرار 

ن حکومت اسالمی چون صديق کمانگر، غالم کشاورز، دکتر عبدالرحمن ا ھای مھمی از مخالف ئی چھرهقضا

کاشف پور، عفت قاضی م رجوی، حميد بھمنی، علی ظمحمدصادق شرفکندی، دھکردی، کاقاسملو، شاپور بختيار، 

 .ريت کرديرا مد... و

قتل ھای زنجيره « رياست جمھوری خاتمی به ۀترور تعدادی از نويسندگان، روزنامه نگاران و روشنفکران در دور

ترور شدند پورمحمدی ھم چنان ... معروف شد نويسندگان سرشناسی چون محمد مختاری و محمدجعفر پوينده و» ای

 .طالعات باقی مانددر سمت معاونت وزارت ا

، به دليل جنايت ) به سمت دادستان کل کشور منصوب شدهاخيراً (پورمحمدی و ھمدستانش ھم چون ابراھيم يونسی 

پورمحمدی وزير کشور دولت احمدی نژاد در .  مقام پيدا می کنندیھای بی شمارشان عليه بشريت، ھم چنان ارتقا

او ھم اکنون وزير دادگستری دولت شيخ حسن . نار گذاشته شد اول رياست او بود و سپس از اين مقام کۀدور

  .روحانی است

 دختران  تجاوز به زندانيان در زندان ھا به خصوص تجاوز بهاسالمی،يکی ديگر از جنايات ھولناک حکومت 

 با يکی  شود تا دختر باکره مجبور می  گيرد؛ يعنی  انجام می»ازدواج« در شب پيش از اعدام، مراسم .است» باکره«

 به بھشت می ،زيرا جانيان حکومتی، معتقدند دختر اگر باکره اعدام شود. از زندانبانان رابطه جنسی داشته باشد

  .رود
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والن زندان، شھادت خانواده ؤگفته ھای مسۀ طبق اسناد و شواھد متعدد، از جمله شھادت زندانيان سياسی سابق دربار

م عزيزان شان پاسداری با گل، شيرينی و يا مقداری پول به در خانه آن ھا ھای زندانيان زن که چند روز پس از اعدا

  . آمده و اعالم کرده که دخترتان را پيش از اعدام به عقد خود در آورده ام

 اعدام شدند، در پوشش صيغه با ۶٠ ۀ که به دليل فعاليت سياسی خود در دھ، شاھدان تجاوز به دختران باکرهۀبه گفت

وران زندان، حداقل در برخی از شھرھا و و در دوره ھای زمانی معين، سازماندھی شده و با اطالع مأپاسداران و م

  .مقامات باالتر صورت گرفته است

س زندان اوين در يکی از سخنرانی ھای خود ئيبه عنوان مثال، يکی از زندانيان گفته است که اسدهللا الجوردی، ر

 »!نه، باکره اعدام نمی شيد! نيد باکره اعدامتون می کنيم که بريد بھشت؟فکر می ک«: برای زندانيان گفته است که

س زندان بندرانزلی نيز در جمع زندانيان سياسی زن ئييکی ديگر از زندانيان گفته است که حسين مويد عابدی، ر

ھد اعدام شود بايد شما درست شنيده ايد که ما دختران باکره را اعدام نمی کنيم، کسی که بخوا«: اعالم کرده است که

 ».به عقد يکی از برادرھا در بيايد

» بای ذنب قتلت«والن زندان در توجيه اين جنايت خود، به آيه ؤز زندانيان شھادت داده اند که مسھم چنين برخی ا

 جنسی با اسيران ۀکه مربوط به ممنوع بودن زنده به گور کردن دختران است و يا آيات مربوط به آزاد بودن رابط

استناد » اگر ھر زنی پيش خدای شود، دوشيزگی نابرده، به بھشت شود«نگی و يا حديث نبوی با اين مضمون که ج

 .می کرده اند

 در زندان اوين در تھران و ماندانا و ميترا مجاوريان، ١٣۶٠ز ئيخانواده ھای ليال مولوی اردکانی، اعدام شده در پا

 ھستند که در دوران عزاداری برای عزيزان ئی در مشھد، از جمله خانواده ھا١٣۶٠ ]جدی[اعدام شده در دی ماه

شان، پاسداری نزد آن ھا مراجعه کرده و گل و شيرينی و يا مقداری پول آورده و گفته است که دخترتان پيش از 

 .اعدام به عقد يکی از برادرھای پاسدار در آمده است

در دانشگاه ھا، تجاوز به » رھبری«حکومت اسالمی، نھاد نمايندگی پس از سال ھا سکوت ارگان ھای رسمی 

 اين اولين باری است که يک نھاد رسمی در حکومت اسالمی علناً . دختران باکره قبل از اعدام را شايعه دانست

  . اين موضوع اعالم موضع می کندۀدربار

 می شوند، در تمامی دانشگاه ھای ايران به والن آن ھمگی توسط آيت هللا خامنه ای انتخابؤنھاد ياد شده که مس

، در وب سايت رسمی خود ١٣٩٢ رھبر حکومت اسالمی فعاليت می کند، در مطلبی که در شھريور ۀعنوان نمايند

 که در اسالم اعدام دختران ئیيکی از ادعاھای ضدانقالب اين است که از آن جا«: منتشر کرده از جمله نوشته است

کردند و بعد از تجاوز و از   شدند را سپاھيان صيغه می   ای که به اعدام محکوم می تران باکرهباکره ممنوع است، دخ

  که به(بود  کنندگان اسالم می  گذشته از اين که اگر مبنای اعدام !  کردند بين رفتن باکرگی آن ھا را اعدام می

 توانستند يک دختر را به زور صيغه کنند و  میبر مبنای ھمين اسالم ن) خاطرش نتوانند دختران باکره را اعدام کنند

 ». شود باکرگی او را بردارند و روی ھمين حساب باطل بودن اين ادعا ثابت می

در بخش ديگری از پاسخ ارکان سرکوب و سانسور خامنه ای در دانشگاه ھا که در آن زمان به طور وسيعی در 

 ۀ ھم چنين به بخشی از خاطرات آيت هللا منتظری، که در دھخبرگزاری ھای دولتی و نيمه دولتی ايران منعکس شد،

، قائم مقام رھبر ايران، آيت هللا خمينی بود و بعد به دليل اختالفات سياسی، از سوی خمينی کنار گذاشته شد ۶٠

. د شون  ھا زنان نيز اعدام می ھا مطرح شد، من اعتراض کردم که در زندان وقتی بحث اعدام «اشاره شده است که 

د دخترھا ئيامام نيز گفت خب به آقايان بگو.  کنند اعدام زن در اسالم بسيار محدود است و دختران را نيز اعدام نمی
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طور وانمود کردند که منتظری گفته دخترھا را اعدام نکنيد، اول  بعد آمدن اين طرف و آن طرف اين . را اعدام نکنند

 ».آن ھا را صيغه کنيد و بعد اعدام کنيد

 نيروھای امنيتی و بسيجی به کوی دانشگاه تھران در سال ۀدر گزارش مفصل خود پيرامون حمل زنامه گاردينرو

: نويسد ، در مصاحبه ای با يکی از دانشجويان به آزار جنسی وی اشاره کرده و به نقل از آن دانشجو می ١٣٨٨

ھا را شکست و مجبورمان کرد بر زمين  ره شليک کرد، ما را زد، پنج  ھا گاز اشک آور ليس به داخل خوابگاهوپ«

و بعد در حالی . من حتی تظاھرات ھم نکرده بودم اما يکی از آن ھا رويم پريد، پشتم نشست و مرا زد. بکشيم دراز

 کردند که ما   تھديدمان می .جوی چاقو و تفنگ است، از من سوء استفاده جنسی کرد و  کرد در جست که تظاھر می

  .ند و به ما تجاوز کنندرا حلق آويز کن

  مريم صبری، آرش توکلی، ابراھيم شريفی، و ابراھيم مھتری چھار تن از معترضان به نتايج انتخابات رياست

 ھای   عنوان کردند که در زندانئی ھا  بودند که توانستند از ايران خارج شوند و در مصاحبه١٣٨٨جمھوری سال 

  .ه استحکومت اسالمی ايران به آن ھا تجاوز شد

 .شوند به اقوام شان تجاوز خواھند کرد  نيز تھديد می ن سياسی در داخل و خارج کشورھم چنين بسياری از فعاال

ول صدور و اجرای ؤ مس مستقيماً ۶٠ ۀ حکومت اسالمی که در دھئیوالن قضاؤواقعيت ھا نشان می دھند که مس

 موضوع اعدام ھا و تجاوز به دختران ۀ دربارئیز پاسخ گواحکام اعدام برای زندانيان زن بوده اند، تا ھمين امروز ا

صورت نگرفته بلکه برخی از نه تنھا ھيچ تحقيق رسمی در اين باره در ايران . باکره پيش از اعدام مصون بوده اند

فی به عنوان مثال، مصط. ھم اکنون در ميان عالی ترين مقامات حکومتی ھستند.  مقام يافته اندیتقاولين ارؤاين مس

، زمانی که نخستين گروه زنان جوان در خراسان اعدام شدند و شواھد و گزارش ١٣۶١پورمحمدی، که در زمستان 

علی .  تجاوز به برخی از آنان پيش از اعدام وجود دارد، دادستان انقالب اين استان بوده استۀھای متعدد دربار

ی و ئقه  چند دقيئیمی احکام اعدام پس از دادگاه ھا تماۀرازينی که در ھمان زمان، حاکم شرع مشھد و صادر کنند

  .ه استئيس قوه قضائيبدون حضور وکيل برای متھمان بوده، ھم اکنون معاون حقوقی ر

. شايان توجه است) ١٣٧٨- ١٣۶۶( پورمحمدی در نقض حقوق بشر در دوران معاونت در وزارت اطالعات ۀپروند

 ھای مخالفان   و قتل١٣۶٧ گروه ھای مخالف زندانی در سال ۀسترددر آن دوران، پورمحمدی مستقيما در اعدام گ

  .سياسی در خارج و داخل ايران دخيل بود

 با مخفی کاری تمام، زندانيان سياسی را گروه گروه ١٣۶٧به اين ترتيب، جنايت کاران حکومت اسالمی در سال 

خبر شوم و ھولناک آھسته آھسته اما اين . دنداعدام کردند و پيکر آن ھا را در گورستان ھای مختلف و مخفی دفن کر

جو  و در چنين شرايطی، مادران در ارتباط با ھمديگر گورستان ھا را جست. و دھان به دھان در جامعه پيچيد

 و دسته جمعی دفن گورستان خاورانکردند و با اطالعاتی که کسب کردند، با خبر شدند که عزيزان شان را در 

اغ ديده و خانواده ھای جان محل اتحاد و ھمبستگی و مبارزه و درد دل مادران دبه خاوران از آن پس، . کرده اند

حکومت از اين وضعيت وحشت کرد و به اين دليل تاکنون بارھا تالش کرده . گان و مردم آزاده تبديل شدباخت

  .خاوران را از بين ببرد اما با مقاومت مادران موفق به اين جنايت ديگر خود نشده است

مادرانی که در آن دوره دچار شوک شده بودند و سوگواری می کردند با گذشت زمان به مقاوم ترين و مبارزترين 

انسان ھا تبديل شدند و حتی صدای دادخواھی خود را به خارج از مرزھای ايران و افکار عمومی مردم جھان نيز 

مران و آاعدام دسته جمعی فرزندان شان آگاه گردند و کيد می ورزند که بايد به چگونگی أآن ھا، ھم چنان ت. رسادند

  .عامالن آن را در نزد افکار عمومی ايران و جھان به محاکمه بکشانند
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بنابراين، مادران داغ ديده درد و رنج و عزای خود از چارچوب خانوادگی فراتر بردند و آن را به يک جنبش قوی و 

 گوئی جانيان و آدم کشان  خواستار روشن شدن حقيقت و پاسخخواست مھم اجتماعی و سياسی تبديل کردند و 

  .حکومت اسالمی شدند

 خطاب به حسن حبيبی، وزير دادگستری ١٣٦٧ ]جدی[ شان در دی ماهۀ، در نام٦٧مادران خاوران، پس از کشتار 

  »کدام قانون اجازه داده است که حکم اعدام دسته جمعی صادر کنند؟: کنيم ال می ؤما س«: نوشتند

 اخير و ۀما خانواده ھای قربانيان فاجع«: در ھمان نامه که با تجمع آن ھا در مقابل کاخ دادگستری ھمراه بود، نوشتند

 ۀمادران خاوران، در اين نام» . شما ھستيمۀوالنؤسی خواستار اقدام فوری، جدی و مسخانواده ھای زندانيان سيا

ردناک اعالم جرم می کنيم و خواھان آن ھستيم که اينان بازداشت و  دۀولين اين فاجعؤما عليه مس«: کيد کردندأخود ت

  ».در يک محکمه علنی محاکمه گردند

. ، در مقابل دفتر سازمان ملل تجمع کردند و خواستار مالقات با وی شدند١٣٦٨در سفر گاليندوپل به ايران در بھمن 

 به ١٣٨١آن ھا، ھم چنين در سال . ردليس حکومت اسالمی با وحشی گری تمام به تجمع کنندگان حمله کوپ

  .گزارشگران کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نامه نوشتند

س جمھور وقت ھم نامه نوشتند اما ھرگز ئي خود ادامه دادند و به محمد خاتمی رۀ حق و عاالنه بۀآن ھا به مبارز

  .پاسخی نگرفتند

 صورت ی مادران که با تجمعات اعتراضۀجتماعی بی وقفاين نامه نويسی ھا، بخش ديگری از مبارزات سياسی و ا

  .می گرفت و مھم تر از ھمه تجمع و حضور دايمی آن ھا در گورستان خاوران است

 که در خاوران تجمع می کنند، نمی دانند که ھمسر، فرزند، خواھر و يا ئیالبته ناگفته نماند خيلی از خانواده ھا

ين رو، تجمعات خاوران عالوه بر نشان دادن اعتراض و زنده نگاه داشتن از ا. برادرشان در کجا دفن شده اند

مکانی است که انسانيت و حقيقت را در آن به خاک سپرده شده .  سمبليک ھم داردۀجنايات حکومت اسالمی، جنب

  .است

 گرفته تا از ضرب و شتم و زندان. آن ھا برای روشن شدن حقيقت و دادرسی، آگاھانه بھای سنگينی پرداخته اند

آن ھا ھيچ گاه حاضر نشدند «، يکی از مادارن خاوران، »منصوره بھکيش« خانم ۀبه گفت... ليسی ووتعقيب دايمی پ

  ».که از حقوق خود به عنوان يک انسان دادخواه دست بشويند و ظلمی را که در حق شان شده به فراموشی بسپارند

 که مردم معترض به خصوص جوانان معترض را در ١٣٨٨ داغ بھار و تابستان یمادران خاوران در روزھا

خيابان ھا مورد ضرب و شتم قرار دادند، در اعتراض به اين سرکوب ھا و فضای رعب و وحشت، صدھا زن 

  .جسورانه و با قامتی استوار در روزھای شنبه در پارک الله دست به تجمع اعتراضی زدند

مادران خواستار قطع سرکوب . البات و خواسته ھايشان را اعالم کردندآن ھا با راه انداختن سايت ھای اينترنتی، مط

حرکت آن ھا با حمايت و ھمبستگی . ليسی، آزادی زندانيان سياسی و محاکمه و مجازات مسببان آن شدندوھای پ

 ئی پيمادر شھرھای مختلف اروپا، در حمايت از مبارزه و دادخواھی آن ھا، راه. ايرانيان خارج کشور نيز مواجه شد

  .ھا و تجمعات بر پا شد و در برخی شھرھا ھنوز ھم اين حرکت ھا ادامه دارد

جنايات حکومت اسالمی، فقط به کشتار زندانيان سياسی و غيرسياسی محدود نمانده و سنگ فرش ھای کردستان، 

 و زنان و مردانی ، آغشته از خون کودکان و بزرگان...خوزستان، آذربايجان، سيستان و بلوچستان، ترکن صحرا و

  .بی گناه و بی دفاعی است
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اولين فتوای او عليه زنان . خمينی فقط فتوای حمله به کردستان، قتل زندانيان سياسی و سلمان رشدی را صادر نکرد

ھم چنين با فتوای خمينی صدھا ھزار کودک را از . و اجباری کردن حجاب اسالمی، يعنی سنبل اسارت زن بود

ع والدينش به جبھه ھای جنگ ايران و عراق بردند و آن ھا را در پاک سازی ميدان ھای مين مدرسه و بدون اطال

  .گذاری شده لت و پار کردند

از تھران تا سنندج، از اھواز تا رشت، از مشھد تا تبريز، از شيراز تا يزد، از اصفھان تا سيستان و بلوچستان، از 

ھای بی شماری وجود دارند که فرزندان و دل بندان مادران » ورانخا«و »  آباد لعنت«، ...گنبد تا کرمانشاه و

  .بسياری را در خودشان جای داده اند

کيد کرد که بھشت نه زير پای مادران در آن دنيا، بلکه در ھمين دنيا زير پای سرمايه داران أدر جمع بندی می توان ت

 و ء نيز زير پای مادران داغ دار و فقراو جنايت کاران حاکم و در قدرت و ستم گران است و جھنم واقعی

بنابراين، زندگی پس از مرگ و بھشت و جھنم داستان ھا و افسانه ھای ساختگی . مزدبگيران و ستم ديدگان است

تا . است که آيت هللا ھا و شيخ ھای مفت خور و گروه ھا و حکومت ھای مذھبی جنايت کار به مردم وعده می دھند

 حکومت اسالمی برمی گردد اين حکومت از ھمان نخستين روزھای به قدرت ۀايت کارانآن جا که به اعمال جن

رسيدنش تاکنون سانسور و اختناق و بی حقوقی ھای بی سابقه ای به اکثريت مردم ايران به خصوص زنان تحميل 

ا با سرنگونی اين حکومت و کليه عناصر و جناح ھايش، جنايت کار و آدمکش و تروريست ھستند و تنھ. کرده است

 کليه عوامل و عناصر آن و لغو کليه قوانين ظالمانه به خصوص زندان و شکنجه و اعدام می ۀکليت آن و محاکم

  ! عادالنه و آزاد و برابر رسيدۀتوان به يک جامع

  !گان راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی گرامی بادياد ھمه جان باخت
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