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 Political سياسی

  

  :يادداشت
 ران وبالگارا از بين صد ھا سايت و ھز"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" که پورتال "شاکری"انم خاز باتشکر 

ای نغز و  شان را تبريک گفته اميدواريم بتوانيم ھميشه از طريق نوشته ھشنزيگ افکار خويش گزيده اند، برای پخش

   .ھيمددر جريان آخرين تحوالت ايران قرار خوانندگان ارجمند پورتال پرمحتوای شان 

   وسپاس فراواندرود با                                                                                              

 AA-AAپورتال اداره                                                                                               

  

  اکریـــسو شـــگي
  ٢٠٠٩مبر  دس١٧

  

 !وانمـــــوانم و يا نخــــــاگر بخ
  

نچه را که در سرزمين ما ُاگر بخوانم ويا نخوانم، بنويسم و يا ننويسم، سخن بگويم ويا مھر سکوب بر لب زنم، چه آ

ھای سی سال حکومت اين رژيم مذھبی و متجاوز، زورگو، ضد ای بگذرم، جنايتگذرد تفسير کنم و چه به اشارهمی

ھای پنھان و اند و دستکار را که بر قدرت نشستهاين جماعت فريب.  آزادی و زن ستيز را فراموش نخواھم کرد

  . ترين فرزندان اين ملت آغشته است، نخواھم بخشيدآشکارشان سی سال است که به خون پاک

دار در ھايی است که به عنوان دو عنصرريشهترين سبببخشی از اصلی" بخشيدن"و " فراموش کردن "ۀدو پديد

ھای انسان و احترام به اکنونی که ارزش. ما را شکل می دھد" اکنون ِ" تاريخ ما، ما را به اين جايی رسانده است که 

دانند وبا قوانين قرون شود که خود را جانشينان خدا بر روی زمين میترين شکلی پايمال کسانی میی، به فجيعآزاد

اند و حکومت را در کسانی بر ما حاکم شده.  شوندھا را در کل جامعه مرتکب میترين جنايتشان، ننگينوسطائی

ھای آن فرزندانمان را آشکارا  نظامی که در زندان.شان نظام جمھوری اسالمی ستاند که حاصل قدرتدست گرفته

اند و فقر و کشتارمی کنند و آنھا را مورد شکنجه و تجاوز قرارمی دھند، زنان را از حداقل آزادی محروم کرده

  .  و بيکاری وکودک آزاری و اعتياد و خرافات را گسترش داده اندء فحشا

  از فردای شکل گيری اين نظام را فراموش کرد؟ ھای آغاز شده شود کشتارھا و سرکوبچگونه می
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 تظاھرات زنان، کشتارھايی که از تھران به ترکمن صحرا  ھای روزھای نخست،  سرکوب وحشيانهتشکيل بيدادگاه

و کردستان و آمل و ديگر شھرھای ايران گسترش يافت و مردم را به نام محارب به قتل رساند، قتل عام ھزاران 

و فتوای کتبی و مستقيم    و به دستوررضاالھا، به نام محارب و مفسد فی و آزادی خواه در زندانمجاھد و کمونيست

  و با ھمکاری دست اندر کاران رسمی آن زمان ،  ترور مخالفان ١رھبر جمھوری اسالمی ايران  روح هللا خمينی

ن آنان، تنھا بخشی از جناياتی است که در داخل و خارج از کشور، ربودن روشنفکران و نويسندگان و به قتل رساند

  .ھمچنان ادامه دارد

رغم  علی.  ما ھوشيارندۀخيزش اخيرمردم  ايران نشان داد که دانشجويان، زنان و مردان و زحمت کشان جامع

اين موج عظيم نشان داد که . دانند اخير را به خوبی میۀسانسور و کنترل و سرکوب، بسياری از آنان تاريخ سی سال

ردم ما فريب مخالفان کنونی را که به ساخت و بنيادھای جمھوری جھل و فريب و جنايت اسالمی و بنيان گذار م

"  ما انقــــــــالب نکرديــــــم تا به عقـــــــب برگرديــــــــــم"فريبکار آن وفادارند، نخواھند خورد و شعارھايی مانند 

  . شاھد آن است

ای لحظهند و برای اند، خواھان برابری و آزادی بدون قيد و شرطرزه و مقاومت ايستادهما که در صف مقدم مبازنان 

 می دانند که بدون شکستن ساختار سياسی و اجتماعی و قضائی آنان. کنندشان را فراموش نمی حقهھای  بخواست

چون ديگر اقشار جامعه  فريب مخالفان امروز را ھا آن.  ناممکنريستايران رسيدن به خواست ھايشان امحاکم بر 

اند، نخواھند خورد و اجازه نخواھند داد که فرصت طلبان که در بنيان گذاری اين حکومت جھل و فريب دست داشته

رھبری جنبش آزادی خواھانه وانقالبی شان را به عھده بگيرند و با تبليغ مسالمت و سکوت جريان حرکت آنان را به 

  .کشانندانحراف ب

  فرزندانی که.ھا با سکوت برگزار نخواھند کردھا و در خيابانمادران و پدران ما قتل عام فرزندانشان را در زندان

ھای سرگردان گان اين جانختمادران جان با  .٢راه سرخ مبارزه را نه به اجبار که ازسر باور انتخاب کرده بودند

کنند و نه عامالن اين کشتارھا را خواھند زندانشان را نه فراموش می فرۀھای به خاک ريخته شدھا خوندر پارک

لرزه " گانختمادران جان با" دانند که حتی عنوانآنان می. عامالن اين جنايات ھستند ۀآنان خواستارمحاکم.بخشيد 

به " گانختران جان باماد"  دانند که  پيشنھاد تغيير نامآنھا می. اندازدبر اندام فريب کاران  جمھوری اسالمی  می

  .  يکی ديگر ازترفندھای اين فريب کاران است٣"مادران صلح"

  .فريب قدرت طلبان. تاريخ ما سرشار از فريب است

اين روزھا در يک خيمه شب بازی آشکار کوشش می شود تا با تکيه به نام خمينی و حفظ قانون اساسی يک بار 

آزادی و برابری و دمکراسی قربانی شود و جھل و جنايت را که ھای يک نسل برای رسيدن به ديگر تمام کوشش

 اين حکومت ديکتاتوری مذھبی  بنيادگرا ومرتجع است يک بار ديگر اما، اين بار با رنگی ديگر، برما ۀمشخص

توانند اينھا نمی. در حالی که رھبر و عامل اصلی سی سال تيره روزی، کسی نيست جز روح هللا خمينی.  حاکم کنند

                                                 
  1 .۵٢٠.ای کتبی خمينی در مورد اعدام مجاھدين در زندان ھا ، خاطرات آيت هللا منتظری،ص فتو-

            .١٣٨٨ ابان ٢۴مادران درد و اندوه، تقی رحمانی، -   2  
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شان در تمام جنايات ديروز نظام جمھوری اسالمی شريکند و ھمگی از دست  امروزیۀرغم چھر انکار کنند که علی

  .اندپروردگان انديشه ھای خمينی

تنھا با خواست يا عدم خواست سرنگونی بنيادين رژيم جمھوری اسالمی و پيگيری برای داشتن قوانينی بر مبنای 

 اقتصادی و سياسی زنان و مردان و جدايی کامل دين و مذھب از سياست و دولت ، برابری کامل اجتماعی، حقوقی،

عدم وجود زندان ھای سياسی ، نبود اعدام در قوانين قضايی ، عدم وجود سانسور به ھر شکل و بھانه، آزادی بدون 

ه آزادی و دمکراسی راه رسيدن ب.  توان طرفداران حقوق مردم را شناختقيد و شرط بيان و مطبوعات و احزاب می

ھای درونی و بندیھا و دسته جناحۀو حکومت قانون و عدالت اجتماعی از مسير سرنگونی جمھوری اسالمی با ھم

  . گذرداش میبرونی

  .آنان که خواستار دمکراسی و آزادی و برابری بی قيد و شرط اند با مردمند

  .ھشدار که بارديگر فريب فريبکاران را نخوريم

  

  
 


