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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  .مھسا ر: فرستنده

  ٢٠١۴ اگست ١٩
  

  به مناسبت بيست و ششمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی
  :کيد بر شعارأت

  !ضرورتی  است برای ساختن آينده " نه فراموش می کنيم و نه می بخشيم"

سر کشور بر سر مواضع نفاق پا فشاری کرده و ميکنند، محارب و محکوم به اعدام کسانی که در زندانھای سرا"

 انقالبی خود نسبت به دشمنان اسالم ۀاميدوارم با خشم و کين... رحم برمحاربين ساده انديشی است ... می باشند 

  روح هللا خمينی " والسالم. رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد

 طبق اين فتوا در عرض يک ماه ھزاران زندانی سياسی به دار آويخته ١٣۶٧بستان بيست وشش سال پيش در تا

اين قتل عام  به فرمان خمينی و با توافق تمام .  آن ھا به اتھام منافق ومرتد به جوخه ھای مرگ سپرده شدندۀھم. شدند

ی با ئگاه ھای چند دقيقه زندانيان در داد. دولت مردان جمھوری اسالمی که کماکان در قدرت ھستند صورت گرفت

خوانی؟ مورد محاکمه قرارگرفتند   آيا نماز می- ٣ آيا از پدر مسلمان زاده شده ای؟ - ٢ آيا مسلمان ھستی؟ -١ال ؤسه س

  . اعدام شدند،ی که به ھر يک از اين پرسش ھا جواب منفی دادندئھاو آن 

   فروش نفت و تداوم وابستگیۀ به آن ھا برای ادامبرای جمھوری اسالمی که با توافق امپرياليست ھا و اطمينان دادن

 روشن بود که بدون سرکوب جنبش عظيم مردم و قتل عام بھترين به اقتصاد جھانی به قدرت رسيده بود، کامالً 

يای ساختن دنيائی فارغ از ھرگونه ستم و استثمار را در سر داشتند و با اين ھدف ِرژيم شاه را ؤفرزندان آنھا که ر

 ۀکليه امپرياليست ھا نيز در برابر کشتار وحشيان.  کرده بودند حتی يک روز ھم نمی توانند در قدرت بمانندسرنگون

  .کردند زندانيان سياسی رضايتمندانه سکوت

 خودرا به انقالب، از زنان و با فرمان حجاب ۀخمينی و کل رژيم تئوکراتيک و ارتجاعی تازه به قدرت رسيده حمل

 بزرگترين تظاھرات ضد  رژيم عليه حجاب ۵٧ چ مار٨ از زنان انقالبی که در تعداد وسيعی. اجباری آغاز کردند

زدند که   اجباری را سازمان دھی کرده بودند ودر فرموله کردن شعارھائی که در اين تظاھرات ھزاران زن فرياد می

 مبارزات شان ۀنقش داشتند در ادام" تمعيار آزادی جامعه ؛ آزادی زن اس"  "ما انقالب نکرديم تا به عقب برگرديم" 

ی ئ قرون وسطابسياری شان درون سياه چالھای جمھوری اسالمی در زير شديد ترين شکنجه ھای. به زندان افتادند

قرار گرفتند و با فدا کردن جان خود حاضر نشدند حجاب را برسر کنند  و از خواست خود و ميليون ھا زن دست 

ھر وعده نماز شالق زدند تا آن ھا تن به نماز خواندن بدھند ولی تمام اين شکنجه ھا که زنان زندانی را در . کشند

مافوق تصور بشری بود نا کام ماند و اين زنان در سخت ترين شرايط حاضر نشدند که بر سر منافع زنان و کل توده 
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.  و قپانی به زانو در نيامدندآن ھا در مقابل شکنجه و شالق و تابوت. ھای مردم با مرتجعين اسالمی سازش کنند

 ھزاران زن زندانی سياسی که تعداد آن در تاريخ بی سابقه است ونشان از مقاومت و ۶٧ – ۶٠ سال ھای ۀدرفاصل

قدرت رسيده داشت، مصمم بودند که نگذارند رژيم اسالمی بسادگی قوانين ه رزمندگی آنان عليه مرتجعين تازه ب

در اثر اين مقاومت ھا بود که رژيم نتوانست جامه ای با الگوی زن مطيع و . ل کنددوران بربريت را بر جامعه تحمي

شود، به تن زن  لک شوھر خود محسوب شده و تما م موجوديتش به واژنش خالصه میگوشه نشين مسلمان که مِ 

ام دينی ارکان اين زنان که جسارت کرده و نه تنھا با سرپيچی از احک موجوديت. آزاده و تسليم ناپذير، بپوشاند

 سازمان يافته شده بودند؛ برای رژيم ارتجاعی ۀ وارد مبارزبلکه مستقيماً ، ايدئولوژيک نظام را به لرزه درآورده بودند

در سياه . پس آن ھا بايد به شديد ترين وجھی مجازات می شدند. و زن ستيز جمھوری اسالمی غير قابل تحمل بود

 نبردی بزرگ و بس نابرابر در جريان ۀصحن...  و عادل آباد و کارون چال ھای اوين وقزل حصار و گوھر دشت

  .بود و زنان زندانی سياسی، در اين صحنه ھا،  مقاومت  باشکوه و باورنکردنی  را به نمايش درآوردند

غ البته رژيم برای تثبيت حکومت لرزان و بی ثبات خود با اجرای موبه موی قانون اساسی منبعث از اسالم  به سرا

دام   دانشجويان و حمله به دانشگاھھا، حمله به تشکالت کارگری، اعۀدستگيری و شکنج.  اقشار و طبقات  رفتۀھم

ن سياسی االيان، جنايت در کردستان و اعدام صدھا جوان کرد، عرب و ترکمن و دستگيری و شکنجه و اعدام فعئبھا

 جنايت بار ۀ کارنامۀسياسی در خارج کشور فشردن د و ترور فعاالاحزاب و سازمان ھای چپ وکمونيست و مجاھ

  . شصت بودۀ اوج درنده خوئی رژيم در دھۀ نقط۶٧رژيم برای تحکيم خود بود، ولی تابستان 

اگرچه به قدرت رسيدن جمھوری اسالمی در آن دوره به عنوان اولين حکومت تئوکراتيک که قوانين شرع را با 

 شکست يک انقالب عظيم مردمی بود ولی رشد و گسترش روابط سرمايه سرمايه داری مدرن پيوند داد، حاصل

داری امپرياليستی در جھان  و اتحاد امپرياليست ھا با نيروھای مرتجع بومی در کشورھای تحت سلطه برای غارت 

 شده فريقا منجرای اسالمی در خاور ميانه، آسيا وئبنيادگراو سرکوب و استثمار مردم جھان به گسترش جنبش ھای 

که ھيچ چشم اندازی جز تداوم روابط سرمايه داری؛ جھل؛ خرافه؛ گرسنگی و بيکاری برای مردم و زحمتکشان و به 

جمھوری اسالمی که بر دريای خون بھترين فرزندان مردم، . قھقرا بردن زندگی ميليون ھا زن در پی نداشته است

ت در شرايط فقدان يک قطب انقالبی در سطح جھان با  توانس،دوران عھد بربريت خود را بنا نمودۀ حکومت پوسيد

 خاورميانه چنان بساط جھل و ۀويژه درمنطقه کمک امپرياليست ھا ھم چون تيفوس واگير دار  در سراسرجھان ب

يکم گسترش دھد بيست و خرافه و زن ستيزی و وحشی گری و در يک کالم بنيادگرايی اسالمی را در قرن بيستم و 

از دل داعش ايرانی يعنی رژيم جمھوری اسالمی بود که اکنون . خود نديده است ه عقبگردی را بکه تاريخ چنين 

داعش ھای رنگارنگی در منطقه و جھان سر بلند کرده اند و تالش دارند ھمان احکام دينی را که جمھوری اسالمی 

 ءوحشيانه ترين شکل ممکن اجرابيش از سی و پنج سال در ايران پياده کرده است، در مناطق تحت اشغال خود به 

داعش نيز ھم . آنھاستۀ ی، زن ستيزی و  پدرساالری افسارگسيختئھا اجتماعی چنين حکومت ۀمحور برنام. کنند

و ھزاران زن  اعالم کرد"  زنان بايد با نقاب بيرون بيايند"  حکومتی خود را با فرمان ۀچون جمھوری اسالمی برنام

جمھوری اسالمی با اشک تمساح ريختن برای مردم عراق تالش دارد . گان گرفته استعنوان غنائم جنگی گروه را ب

خود و تمام وحشی گری خود را پشت جنايات داعش پنھان کند و برای تثبيت رژيم پاره پاره و بی اعتبار خود وجھه 

عنوان يک ه  بجمھوری اسالمی تالش دارد با دخالت گری در بحران خاور ميانه موقعيت خودش را. کسب کند 

ی متعھد و با ثبات برای نظام امپرياليستی تثبيت کند تا بتواند در سلسله مراتب دولت ھای ارتجاعی ئدولت منطقه 

  . وابسته به امپرياليسم جای با ثباتی را برای خودش پيدا کند
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ی ئير از بنيادگراغ شصت و تابستان خونين شصت و ھفت  در صدد خلق آلترناتيو ديگری به ۀزندانيان سياسی دھ

زمانی که انقالبيون در بند اعالم می کردند که مبارزه با امپرياليسم؛ جدا از مبارزه .اسالمی و امپرياليست ھا بودند 

آنھا در پی ساختن . با ارتجاع داخلی نيست تالش داشتند ھر دوی اين دو پوسيده را مورد آماج حمالت خود قرار دھند

کوتاه مدت و دراز مدت مردم را فارغ از اين که متعلق به چه مذھب و قوم و نژاد وجنسيت جامعه ای بودند که منافع 

ی ئرھا ألۀ شصت فرياد ساختن آلترناتيوديگری بود که  مسۀپيام زنان زندانيان سياسی دھ. و ملتی ھستند نمايندگی کند

ين آلترناتيوی شکل نگيرد، مارھای امروز ما به خوبی می دانيم مادامی که چن. آن قرار داشت ۀزنان در سر لوح

سمی ھم چون جمھوری اسالمی و داعش و السيسی از دل مبارزات مردم که برای خواسته ھای خود مبارزه می 

قدرت رسيدن خود ه کنند، مدام سر بلند خواھند کرد و ازجوانان ناراضی وعاصی برای گوشت دم توپ و پياده نظام ب

 برای رفتن به سمت اری ھای مردم نه برای بازگشت به گذشته و تکرار آن، بلکهبايد فداک. استفاده خواھند کرد

ی انسان ھا از ھر گونه قيد و بندھای طبقاتی؛ جنسيتی؛ مذھبی؛ و نژادی ازاولين ئی که رھائاشد؛ فردای روشن بئفردا

کامل بتوانند ايده ھای خود را ن با آزادی افجامعه ای که دارای ھيچ ايدئولوژی رسمی نباشد و مخال. اقدامات آن باشد

جامعه ای که .جامعه ای که  عقيده و مرام و جنسيت و مليت و نژاد معياری برای حقوق شھروندی نباشد. بيان کنند

  .زندان و اعدام و شکنجه وجود نداشته باشد

صلی فرودستی اولين قدم برای ساختن چنين جامعه ای سرنگونی انقالبی رژيم جمھوری اسالمی به عنوان عامل ا

در شرايطی که بسياری از جانيان و بازجوھای . زنان و به بند کشيدن زندگی ميليون ھا کارگر و زحمتکش می باشد

ی می کنند و اپوزيسيون اصالح طلب و راست  نيز با ھمراھی و ھمدلی با ئ پروری و اعتدال گراپيشين ادعای عدالت

ه ھای م برای تغييرات اساسی را محدودتر کنند، خواست به حق خانوادآن ھا مدام تالش دارند که  افق توقعات  مرد

جانباختگان و جان بدربرگان و اپوزيسيون انقالبی برای بازخوانی جنايات جمھوری اسالمی و محاکمه و مجازات 

ری و نه نه برای انتقام گي" نه فراموش می کنيم و نه می بخشيم " کيد برشعار أن اين جنايت ھا وتن و عامالاآمر

  . برای افشای جنايتی مربوط به گذشته ، بلکه  برای پيشروی وساختن آينده ؛ ضرورتی قطعی داردصرفاً 

 ) افغانستان–ايران ( چسازمان زنان ھشت مار
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