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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
  ) افغانستان–ايران  (چسازمان زنان ھشت مار

  ٢٠١۶ سپتمبر ٠۴
  

  دادخواھی واقعی
  ! درھم کوبيدن ماشين سرکوب و کشتار دولت جمھوری اسالمی است

  

ای ماشين کشتار و سرکوب دولتی  گذرد و حتی دقيقه ستيزجمھوری اسالمی می دھه از عمر رژيم زننزديک به چھار 

ھای ماشين مرگ در  دنده تنھا چرخ  نه۶٠ ۀجمعی زندانيان سياسی دھ  سال پس از کشتار دسته٢٨. خاموش نشده است

. م و شکنجه و کشتار تداوم يافته استای از حرکت نايستاده، بلکه دستگاه اعدا دولت سرکوبگر جمھوری اسالمی لحظه

 دولتی استوار است، ۀيافت  کشتار و سرکوب سازمانۀداری بر پاي عنوان بخشی از نظام سرمايه رژيم جمھوری اسالمی به

غايت عريان، بدوی و آشکارا مذھبی   يک رژيم تئوکراتيک، اشکال بهۀفقط در ايران اين کشتار و سرکوب در چارچوب

، تصوير ظھور و استقرار  ھای اسالمی در منطقه گيری دولت ت که نگاھی کوتاه به روند قدر کما اين. استبه خود گرفته 

که چرا و چگونه جمھوری اسالمی از  اين. کند تر می ھم روشن» ۵٧نسل بعد از «رژيم جمھوری اسالمی را حتی برای 

ھا  رحمانه به احزاب، مليت  بیۀ شريعت اسالم؛ حملدرون سرکوب خونين و به عقب راندن زنان؛ تدوين قوانين مبتنی بر

يای ساخت جھان ؤھای مذھبی؛ سرکوب خونين جنبش انقالبی مردم و کشتار نسلی از جوانان انقالبی که ر و اقليت

ھای حکومت خود را محکم و بر   تالش کرد پايه۶٧ً شصت و خصوصا تابستان ۀپروراندند، در دھ ديگری را در سر می

 سال سرکوب و ارعاب و کشتار برای ٣٧ًاش موقتا غلبه کند؛ تا باالخره امروز بعد از  المللی اخلی و بينتضادھای د

مريکا بنشيند؛ تا نشان دھد اًھا و خصوصا  با امپرياليست» ديپلماتيک«پای ميز مذاکرات  تداوم نظام ستم و استثمارش به

  .است» ترين شايسته« سرکوب مردم در ايران داری و به بند کشيدن و کماکان برای حفظ منافع سرمايه

المللی، تداوم و تشديد سرکوب  در سطح بين» نرمش«ِاما ھمواره برای رژيم کشتار و اعدام جمھوری اسالمی معنای 

بين ايران و عراق که باعث تضعيف وحدت و » صلح« پذيرش قرارداد ۶٧طور که در سال  ھمان. داخلی بوده است

ھای کشتار زندانيان سياسی بود، امروز  شد، يکی از محرک ھای حکومتی می درون حکومتی و پايهانسجام ايدئولوژيک 

ھای کالن سياسی، جمھوری اسالمی را با  ی و چرخشئ ھای جھانی و منطقه ھای بزرگ با قدرت ھم نياز به سازش

دولت «تحت ھدايت » برجام «ی برایئھای نھا  با قدمزمان بيھوده نيست که ھم. تضادھای بزرگی مواجه کرده است

موج . ای به خود گرفته است ھا رشد فزاينده جمھوری اسالمی باشد، روند اعدام» تر لطيف «ۀ چھرۀکه بايد نمايند» اعتدال

به راه ... جديدی از کشتارجمعی زندانيان تحت عنوان معاند و محارب، سلفی، مخالف سياسی، جاسوس و نفوذی و 

ترين اعتصاب و اعتراض صنفی و  ن سياسی شدت يافته و در مقابل کوچکو سرکوب فعاالافتاده است؛ و دستگيری 
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ھای واھی شالق  به بھانه... شود؛ کارگران، خبرنگاران و جوانان و  با شدت عمل باال برخورد می... حقوقی و 

و ... ای پيداکرده و  هخورند؛ و سرکوب و ارعاب قانونی و تشديد خشونت عليه زنان نيز ابعاد و اشکال فزايند می

را عامدانه در جامعه منعکس ... جمھوری اسالمی ھم ابعاد مختلف دستگيری، شکنجه، شالق، ارعاب، زندان و اعدام و 

  .کند می

ِمين سالگرد کشتارجمعی زندانيان سياسی، ابعاد ديگری به خود ٢٨ کشتار و سرکوب اما فرارسيدن ۀدر اين بحبوح ِ
 شصت و ۀن و انقالبيون در دھارحمانه و خونين مبارز ھم مثل ھرسال يادآوری کشتار بیھرچند که باز. گيرد می

 مقاومت نسلی که ۀنشاند؛ ھرچند که ياد و خاطر آورد و خشم بر دل و اشک بر چشم می  خون را به جوش می۶٧تابستان 

ِسر دادند و سر ندادند« را برنتافت؛ » شاه و شيخ«ی که قدرت شويم از قدرت نسل ُکند و پر می سرشار از غرورمان می» َ

شان به سخره گرفتند،   خداوند بر روی زمين را با دادن جانۀ نمايندگان نرينۀھرچند که بازھم جسارت زنانی که اراد

  .»!کنيم بخشيم و نه فراموش می نه می«: کنيم يم و تکرار میئگو  میاما بازھم مثل ھرسال... کند و  محسورمان می

  چرا؟

ھای عزيزشان را  فقط چون جان ھا را در خود جا داده است خشمگينيم، نه چون از راه رفتن بر خاکی که خاورانفقط  نه

ی و مجازات شوند، ئفقط چون آمرين و عاملين اين جنايات بايد در پيشگاه مردم شناسا ھا بازستاندند، نه رذيالنه در زندان

فقط  کنند، نه کنند و دستان آلوده را پشت سر پنھان می  به تن میخواھی کی ردای خونئيپيشگان يک فقط چون جنايت نه

کنند و خاک در چشم  ی میئگرا  و اعتدالپروری ن جنايتکاران با گردن افراخته ادعای عدالتان و متحداچون مشاور

ن بايد رنج و آالم فقط چو اند، نه  کرده فشانی آنان را سرمايه بازی و جان ای حتی جان فقط چون عده پاشند، نه مردم می

چون بايد جلو تکرار اين جنايات را قاطعانه و برای ... ھا را جمعی به دوش بکشيم و  ِپايان بازماندگان و خانواده بی

  .ھميشه بگيريم

. حساب با گذشته نيست ًبار تاريخی نشأت گرفته، اما صرفا برای تصفيه  خونۀبه ھمين دليل ھم اگرچه خشم ما از گذشت

خوبی  ِ زيست رژيم جمھوری اسالمی ھم بهۀچون تجرب. تواند انتقام از افراد باشد دانيم که ھدف اين خشم نمی  میًما عميقا

 چنين تغييراز طرفی ھم اميد به ترميم و .  کشتار و سرکوب مردم بنا شده استۀدھد که کليت اين نظام بر پاي نشان می

ری يکی از ارکان بنيادين آن است، اميد به رأفت و عدالت در مردساال/ در چارچوبی که پدرتغييرحکومتی، اميد به 

  .خيالی محض است  نابرابری عميق استوار شده است، اگر خيانت آشکار نباشد، توھم و خوشۀدستگاھی که بر پاي

غايت  به ۀ يک جامعتغييرکه اين رژيم چگونه زنانی را که آگاھانه برای » !کنيم فراموش نمی«به ھمين دليل ھم ما ! آری

ھای اعدام سپرد  دسته به جوخه  جنسيتی قرار داد و دستهۀھای وحشيان ستيز وارد ميدان مبارزه شده بودند، زير شکنجه زن

 که  را زنانیۀ وحشيانۀشکستن، تخريب، تخطئ» !کنيم فراموش نمی«ما . تا درس عبرتی برای ساير زنان جامعه باشند

حه به دست گرفتند، اولين گام عقب راندن زنانی بود که وجودشان در جامعه، شان حتی اسل ھای برای رسيدن به آرمان

که يکی از اھداف » !کنيم فراموش نمی«ما . اندازد  وجودی جمھوری اسالمی را به خطر میۀکليت ايدئولوژی و فلسف

يای ساخت ؤ که رگرای جمھوری اسالمی محروم کردن ما از نسلی از زنان انقالبی و کمونيست بود بزرگ رژيم واپس

اين نسل پايداری بر سر مواضعی بود » جرم«ترين  که بزرگ» !کنيم فراموش نمی«ما . جھان ديگری را زندگی کردند

 خود را ،ھای متفاوت  را که اگرچه با درکئیگرا کنيم نسل آرمان فراموش نمی. که منافع فرودستان را در خود داشت

برای اين نسل انقالب خشونت  .بنياد متفاوت تالش کردنداز ای  استقرار جامعهدانستند، اما برای ساخت و  انقالبی می

عنوان  اما جمھوری اسالمی نشان داد که به.*  موجود بودۀيافت نبود، انقالب درھم شکستن توحش و خشونت سازمان

ی که از قلم و زبان جمالت. يافته تبحر دارد دولت نوپای اسالمی در به وجود آوردن دستگاه توحش و خشونت سازمان
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هللا دگم نيست، ضروريات يک دستگاه   يک آيتۀجويان ھای انتقام توزی کينه** ن صادر شد،اخمينی برای کشتار مخالف

هللا مغضوبی چون منتظری ھم نه  ھای آيت حتی مخالفت. گيرد  شرع بھره میۀ طبقاتی است که از پشتوانۀدولتی در جامع

طرح » آبروی اسالم و نظام«ًست که عمدتا برای حفظ  تار دولتی بلکه ايرادھای شرعیِمخالفت با اصل سرکوب در ساخ

اما ! فراموش نکنيد«: گويند  بقای نظام جمھوری اسالمی میۀکم نيستند کسانی که ھمين امروز ھم از زاوي. شدند

ش برای حفظ شرايط موجود با دل نگرانی اين افراد ھم دادخواھی از فجايع گذشته نيست، مسأله کماکان تال. »!ببخشيد

  .گذشته است» اشتباھات«قبول بخشی از 

 در سر داشتند، در قفس تنگ ئیتنھا رژيم جمھوری اسالمی يک نسل از زنانی را که سودای رھا چون نه» !بخشيم نمی«

رع را ستيز اسالمی که قوانين ش خود محصور و نابود کرد بلکه با سرکوب آنان سنگ بنای استقرار يک رژيم زن

 که در آن ستم بر زن قانونی است؛ و سرکوب و ئیھا  خود کرده است، گذاشت؛ دولتۀمردساالران/ روابط پدرۀپشتوان

چون استقرار جمھوری اسالمی نقش بزرگی » !بخشيم نمی«. شان است ھای اصلی حکومت ارعاب زنان يکی از ديرک

 ۀھا زن قربانی سلط  داشته است و امروزه ميليوندر تعميق و تشديد ستم و خشونت عليه زنان در سراسر جھان

  . اسالمی ھستندئی بنيادگراۀمردساالران

! بخشيم نه می«کنيم که  تر از ھميشه تکرار می تر از ھميشه و خشمگين تر از ھميشه، پرقدرت به ھمين علت ھم ما مطمئن

ناپذيری برای   پايانۀانقالبی نيروی محرکم ناشی از کشتار يک نسل خشھرچند برای ما زنان » !کنيم و نه فراموش می

 يک موج انقالبی برای در ھم کوبيدن ۀھی واقعی برانگيختن دوباردانيم دادخوا يابی است، اما می دادخواھی و حقيقت

اش باشد، ما   برنامهۀ زنان در سرلوحئیبرای به راه انداختن چنين جنبشی که رھا. ماشين دولت جمھوری اسالمی است

رغم سرکوب و ارعاب ھر دم فزاينده، بايد در صف اول  بندی علمی و عميقی داشته باشيم تا بدانيم چرا زنان به بايد جمع

بخش مھمی از  ۶٧و تابستان  ۶٠ ۀ زندانيان سياسی دھۀآموزی از مقاومت متھوران چرا درس. ای بگيرنداين مبارزه ج

 سال از کشتار زندانيان ٢٨ًت؛ خصوصا امروز که  ما برای سرنگونی انقالبی رژيم جمھوری اسالمی اسۀمبارز

گذرد، اما نه کشتار و شکنجه و اعدام در درون و بيرون  ھای جمھوری اسالمی می  زندانۀسياسی، در پشت درھای بست

کس به   کل بشريت و ساخت جھانی که در آن ھيچئی و رھاتغيير نه مقاومت و مبارزه و خواست ه؛ وزندان پايان يافت

 !اشتن عقايد مخالف زندانی و اعدام نشودخاطر د

  قولی از لنين اشاره به نقل* 

کنند، محارب و محکوم به اعدام  ھای سراسر کشور بر سر مواضع نفاق پافشاری کرده و می کسانی که در زندان«** 

 دشمنان اسالم رضايت  انقالبی خود نسبت بهۀاميدوارم با خشم و کين... انديشی است رحم بر محاربين ساده... باشند  می

  هللا خمينی روح» والسالم. دئيخداوند متعال را جلب نما
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