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   چرا زنان 
 ؟در صف مقدم مبارزه قرار دارند

 دخترانی کھ شراره ھای خشم !ماھھای اخیرا راحیرت انگیز است اما باور کنیم نبردھای خیابانی دختران در خیزش 

. خیابان می آینددخترانی کھ با کولھ پشتی ھای پر از سنگ بھ . چشمانشان آتش بھ بنیادھای جمھوری اسالمی می زند

. دخترانی کھ پس از جنگ و گریز با ارازل و اوباش بسیجی و لباس شخصی و سپاه ممکنست شب بھ خانھ بازنگردند

دخترانی کھ تصاویر مخابره شده شان در دل . دخترانی کھ می خواھند مردم را رھبری کنند. دخترانی کھ سنگر می بندند

. کی کھ بسیاری از تظاھر کنندگان را شگفت زده و ناباوران را بھت زده می کنددالوران بی با. مردم جھان شجاعت کاشت

 . ھنوز برای مردم روشن نیست کھ اینان طالیھ دارانند! جامعھ ھنوز از این ھا عقب تر است

اینان اما چرا احساسات ضد رژیمی . اینان بردگان شورشی نظام جمھوری اسالمی اند. اینان رای دھندگان عصبانی نیستند

. چرا با حرارت و حس نفرتی ویژه علیھ این نظام می جنگند؟ زیرا بردگان ویژه ی این نظام اند. چنین شعلھ ور است

آنان را نقطھ دریافت ھمھ ی مظالم و زشتی ھای این نظام کرده . جمھوری اسالمی زنان را برده ی بردگان کرده است

اینان بردگان ویژه ی نظام اسالمی . ی شود بھ اینان یکجا وارد می شودھمھ ی ستم ھائی کھ بھ دیگر اقشار وارد م. است

مردان باید بر «: بردگانی کھ سی سال در کودکستان و مدرسھ و دبیرستان با آیات خرفت کننده قرآن تعلیم یافتھ بودند. اند

اینان بردگانی ھستند  کھ سی ) 1(» .زنان مسلط باشند زیرا خداوند بعضی انسان ھا را بر بعضی دیگر برتری بخشیده است

فاطمھ زھرای کنج خانھ نشین » الگوی زن نمونھ«شده بودند کھ » امر بھ معروف«سال با سنگسار و شالق و گشت ثارهللا، 

  .است

ھنگامی کھ رفتار و کردار .  سالھ، پژمرد1400 شکفتند، زمستان شوم خمینی 57مادرانشان را ھنگامی کھ با بھار آزادی 

جامعھ شد، آنان تبدیل بھ اولین قربانیان اسالم گرائی تبدیل بھ مھم ترین قانون و ارزش ) ھم از نوع شیعھ جعفریآن(شرعی 

برای حفظ بیضھ اسالم برایشان گشت ھای نظامی گمارد و بھ پدران، برادران، شوھران و پسران  و حتا   دولت .شدند

یا روسری : سی سال نھیب. عفت و عصمت و ناموس اینان باشند»  نگھبان«دربان ھای اماکن اداری و آموزشی سپرد کھ 

سی سال خط و نشان کشیدند کھ . برای آن بود کھ تحقیر و خرد شوند تا ھرگز یارای سربلند کردنشان نباشد! یا توسری

  .   استسی سال نظامی حاکم است کھ تجاوز فراگیر بھ زنان جزو قوانینش. سنگسارت می کنیم تا پرھایش را قیچی کنند

. این روزھا حکایت شکنجھ گاه ھای کھریزک و اوین و شاھپور صفحات روزنامھ ھای جھان را نیز مزین کرده است

شاید این . جوانانی کھ زنده از این سیاھچال ھا بیرون آمده اند بیمار و افسرده اند و برخی نیز دست بھ خودکشی زده اند

ه بفھمند کھ چرا آمار خودکشی در میان زنان چند برابر خودکشی در میان وقایع دھشتناک بھ مردم کمک کند کھ باالخر

ی سیاسی در ذات  شکنجھ. چرا دختران ایالم خود را می سوزانند و در شیراز خود را بھ دار می کشند. مردان است

ست کھ قانون سی سال ا. اما شکنجھ و تجاوز محدود بھ زندان و بھ زندانی سیاسی نبوده است. جمھوری اسالمی است

حق )  کھ طبق نص صریح قانون اساسی، از شریعت سرچشمھ گرفتھ و این امر غیر قابل تغییر است(جمھوری اسالمی 

مگر قرآن بھ مردان دستور نمی دھد کھ اگر . تجاوز، کتک، قتل، و اعمال انواع خشونت ھای دیگر را بھ مردان داده است

 از سوره بقره در قرآن صدور مجوز تجاوز مرد بھ زن نیست، پس چیست؟ 223زنتان مطیع نبود کتکش بزنید؟ اگر آیھ 

ایستاده، خوابیده، از پیش «بھ تفسیر جاللین (» .زنان کشتزار شمایند، پس ھر گونھ خواستید بھ کشتزار خویش در بیاورید«

  ) از سوره بقره223آیھ . »و از پس
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اما . ھ علیھ زنان و حتا قتل ناموسی را وارد ھر خانواده کرده استسی سال است کھ قانون شریعت استفاده از تنبیھ و شکنج

ھمانطور کھ ھدف جمھوری اسالمی . نبوده است مرد و اسالم در خانواده» کیان«این کار محدود بھ خانواده و حفظ ھدف 

ل جامعھ را مد از شکنجھ و تجاوز بھ زندانی سیاسی فقط درھم شکستن فرد زندانی سیاسی نیست و مطیع و رام کردن ک

باید گفت کھ در . نظر دارد؛ سرکوب زنان نیز اھرمی قوی برای کنترل امنیتی جامعھ و رام و مطیع کردن اھالی بوده است

سی سال گذشتھ زنان بیشترین بار مظالم این نظام و بیشترین بار مقابلھ با منحط ترین و کریھ ترین جنبھ ھای ضد مردمی 

  .داین نظام را بدوش کشیده ان

سی سال شکنجھ و سرکوب زنان بس : برای ھمین اکثر زنانی کھ مانند سیل مذاب بھ خیابان ھا سرازیر می شوند می گویند

اسالم در تضاد با آزادی «:  موعظھ می کنند شورشگرانبا این وصف ھنوز ھستند کسانی کھ ھراسان در گوش این ! است

تالش می کنند با » کنشگران جنبش زنان ایران«ین دھان پرکن مانند ھنوز ھستند کسانی کھ تحت عناو! »و برابری نیست

. جلوی انفجار خشم زنان را بگیرند» راه انقالبی«و مضرات » راه اصالحات«موعظھ ھای حقیر در وصف معجزه ھای 

متجاوزین بھ ! سنگ در دست نگیرید: ھنوز ھستند کسانی کھ در اوج جنایتکاری ھای جمھوری اسالمی جبونامھ می گویند

برای حقوق زنان و لغو حجاب اجباری فریاد نزنید چون االن وقت فریاد زدن ! خود احترام بگذارید و گل نثارشان کنید

راستی کھ اینان بیش از اندازه بھ منجالب مشروعھ چیان حاکم عادت کرده اند و بوی گند آن برایشان ! است» رای«برای 

  . شده است» عطر سکرآور«

ھنوز انفجارھای پی در پی الزم است تا جامعھ ی ما کھ بھ عقب .  دھد کھ ھنوز راه درازی در پیش استاین نشان می

خشم زنان را باید در خدمت سرنگون کردن جمھوری اسالمی و راه . ماندگی دینی و سنتی عادت کرده است تکانی بخورد

رریز شود و با آگاھی انقالبی عجین شود تا مواد مذاب آن این آتشفشان باید س. افتادن یک انقالب واقعی بھ حداکثر رھا کنیم

  .در سطح کنار زدن این باند حاکم و آوردن دیگرانی از ھمین جنس، از پای نیفتد

دختران و زنان میدان پیکار باید در میان خود ھستھ ھا و محافل رزمنده ایجاد . این کار مستلزم آگاھی و تشکیالت است

حافل می توانند آگاھی خود را در مورد ماھیت زن ستیز جمھوری اسالمی باال ببرند و بھ دیگران نیز این ھستھ ھا یا م. کنند

نشان دھند کھ زن ستیزی جزئی از سوخت و ساز جمھوری اسالمی است و در این زمینھ، جمھوری اسالمی تغییر ناپذیر 

زبندی نقشھ ھا و ریختن نقشھ ھای جدید، بھ امواج این ھستھ ھا یا محافل می توانند با ھم فکری، نقشھ ریزی و طرا. است

این ھستھ ھا می . حرکات اعتراضی زنان در جنبش اخیر تداوم بخشند و مطالبات زنان را در این جنبش ھمھ گیر کنند

توانند با دست زدن بھ ابتکار عمل ھای گوناگون مانند شعار نویسی و پخش شب نامھ، مردم محل زندگی و کار و آموزش 

د را از خواست ھای زنان مطلع کنند و حتا در شب ھائی کھ بانگ اعتراضی مردم از پشت بام ھا بلند می شود، خو

حجاب اجباری نمی خوائیم :  شعارھائی مانند. شعارھای زنانھ طرح کنند و با تالش مستمر این شعارھا را ھمھ گیر کنند

  ! مرگ بر این دولت ضد زن! حکومت اسالمی نمی خوائیم

با » سبز« زیرا محافل –ل گیری چنین ھستھ ھا و محافل آگاه و فمینیست و رزمنده ای بسیار ضروری و عاجل است شک

تالش می کنند مانع از طرح خواست ھای بنیادین زنان در این جنبش شوند، » کمپین یک میلیون امضاء«ھمکاری جریان 

ما باید قطب قدرتمندی ! »کنون زمان طرح خواست ھای کالن استا« :  شانسازشکارانھزیرا بنا بھ استدالل عوامفریبانھ و 

ایجاد کنیم کھ این حقیقت را بطور انکار ناپذیر بر کرسی بنشاند ) جنبشی واقعی و نھ قالبی و جعلی(از جنبش آزادی زنان 

  . رھائی زنان از چنگال نظام جمھوری اسالمی جزء خواست ھای کالن است: کھ

اینان شورشیان پیگیر ضد نظام نابرابری و عبودیت ! شگفت انگیز است اما باور کنید.  زنان بگشائیدکنار برویدو راه را بر

اینان آمده اند تا روابط اجتماعی ستم گرانھ و افکار سنتی و ارزش ھای پوسیده ی این . و کھن فکری جمھوری اسالمی اند

اینان .  آزاد و روابط اجتماعی انسانی میان زن و مرد بنا کنندنظام را سنگسار کنند و بر ویرانھ ھای آن جامعھ ای با افکار

  ■ .بیرق آزادی جامعھ را بر دوش حمل می کنند

 34ه نساء، آیھ قرآن، سور: پانویس
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 ۵اعالمیه ی شماره 

  ۶٠ جمعی از خانواده های جان باختگان دهه ی 

یک  ی از فوای  د بح  ران ھ  ای ب  زرگ سیاس  ی این  ست ک  ھ ب  سیاری از 

ناگفت   ھ ھ   ا را ب   روی ص   حنھ آورده و در مع   رض دی   د و ق   ضاوت 

م  سائلی ک  ھ ت  ا پ  یش از آن در زی  ر پوس  ت . ھمگ  ان ق  رار م  ی دھ  د

قلیتی از مردم حضور داشتھ اما مناسبات قدرت جامعھ و یا در ذھن ا

میان مردم و حکومت و تناسب این قدرت بھ نفع حکومت، امک ان و 

زمینھ برای طرح گسترده ی آن را با موانع زیادی روبرو می ک رده 

  . است

مط  رح ش  دن فاجع  ھ فرام  وش ن  شدنی و نابخ  شودنی ک  شتار ھ  زاران 

 از ۶٧قت ل ع ام س ال  و نقط ھ ی اوج آن ۶٠زندانی سیاسی در دھ ھ 

باختگ ان،  س الھا ت الش بازمان دگان ای ن ج ان. جملھ این ناگفت ھ ھاس ت

ت  سلیم ن  شدن، خ  اوران رف  تن، مراس  م گ  رفتن و ت  الش ب  رای زن  ده 

نگھداش  تن آم  ال و آرزوھ  ای ای  ن عزی  زان، ب  ھ رغ  م ھ  ر تھدی  د و 

ارع  ابي، در ت  داخل ب  ا بح  ران بزرگ   ی ک  ھ جامع  ھ را ف  را گرفت   ھ، 

ومتیان امروز و دیروز را گرفتھ و آن ان را مجب ور سرانجام پای حک

پاش ند و حقیق ت ب االخره  ت ابو ھ ا ف رو م ي. بھ سخن گفتن ک رده اس ت

  . عیان می شود

اکنون برای نخستین ب ار اب راز نظ ر در م ورد ای ن فاجع ھ ب ھ رس انھ 

کی بود کی ب ود "ھای شوم  ھای جمھوری اسالمی کشیده شده و نغمھ

پرونده ی مربوط بھ این ک شتارھا ب رای . دبگوش می رس" من نبودم

ی جناح ھای جمھوری اسالمی ھم واره خ ط قرم ز ب وده و نبای د  ھمھ

اما اکنون نوک کوه ی خ نمای ان ش ده و طی ف . رونمایی می شده است

) دی روزی ھ ا و ام روزی ھ ا(ھای مختلف مدافع جمھ وری اس المی 

در آن کشتارھا ھمھ آنانی کھ بھ نوعی . آغاز بھ اظھار نظر کرده اند

سھیم بودند، تالش می کنند یا خود را مبری جلوه داده، یا بھ منظور 

اھداف سیاسی مقطعی و افشاگری علیھ حریف، مسئلھ را رو کنند یا 

  ) روزنامھ اعتماد. (?من نبودم، حکم خمینی بود,: اینکھ بگویند

ی ق  ضائیھ در  محم  د ج  واد الریج  انی مع  اون ام  ور ب  ین المل  ل ق  وه

  ...,: گاه مطبوعات می گویدنمایش

باید بپرسیم کھ در دوران نخ ست وزی ری آق ای موس وی ک ھ ب سیاری 

 ؟... ای شان حت  ی ی ک جی  غ ب نفش نک  شیددر زن دان ک  شتھ ش دند، چ  را

اگرچھ مطرح کردن این موضوع ھیچ اعتب اری ب رای ای ن ف رد نم ی 

فقط مشکل اینجاس ت ک ھ الریج انی ف رد ! آورد اما سوال بجایی است

این سوال ھزاران بار : یکم: ی برای طرح این سوال نمی باشدمناسب

توس  ط نیروھ  ا و اف  راد مترق  ی و ع  دالتخواه ای  ن جامع  ھ بی  ان ش  ده و 

ای  ن اف  راد خ  ود در جایگ  اه م  تھم : ھیچگ  اه پاس  خ نگرفت  ھ اس  ت؛ دوم

 باید جواب جنای ت ھ ایی ۶٠قرار گرفتھ و عالوه بر کشتارھای دھھ 

ر در کھریزک و دیگر بازداش تگاھھای کھ در ھمین چند ماھھ ی اخی

ای ن : مخفی یا در زندان و خیابان صورت دادند را نی ز بدھن د؛ س وم

قبی  ل اف  راد و ب  ھ نماین  دگی از ط  رف نظ  ام اس  المي، اھ  داف سیاس  ی 

  . می آید" جنگ جناحین"خاصی از طرح این مسئلھ دارند کھ بھ کار 

 ۶٠ھ ھ ی موسوی در پشت خمینی و دفاع از ارزش ھای اس المی د

ھمزم  ان بن  ا ب   ھ . دان   د س  نگر گرفت  ھ و خ   ود را می  راث دار آن م  ي

جناح غالب . مصلحت از حق و حقوق مردم و آزادی سخن می گوید

این پارادوکس را افشا کرده و می خواھد خود را وارث این م اترک 

معرفی کرده و بگوی د ای ن موس وی اس ت ک ھ از خ ط خ ارج ش ده، و 

یاسی و تائید موسوی را بھ منظور پیشبرد ی کشتار زندانیان س فاجعھ

ھر دو جناح حاکمیت مصرانھ یکدیگر را . کند اختالفات شان رو مي

م تھم ب ھ ای ن م ی کنن د ک ھ از ارزش ھ ای خمین ی و اس الم ن  اب دور 

این پافشاری ھیچ ربطی بھ خواستھ ھ ای م ردم ن دارد و ذره . اند شده

ان ھ م افت اده ان د و اینھ ا بج . ای عدالت خواھی در آن موجود نی ست

  . ی جنگ درونی شان قرار می دھند ھر نمود و نمادی را دستمایھ

. زن د گفتھ می شود کھ موس وی از ترس ش در ای ن م ورد حرف ی نم ي

موس   وی پایبن   د ارزش ھ   ای . ای   ن اظھاری   ھ ب   شدت نادرس   ت اس   ت

اس  المی اس  ت ک  ھ طب  ق ای  ن ارزش ھ  ا مخ  الفین و کف  ار مھدورال  دم 

کن  د ک  ھ در بیانی  ھ ھ  ای کتب  ی ی  ا  رام  وش نم  ياو ھیچگ  اه ف. ھ  ستند

یعن ی ک سی ک ھ بن ا (ماھواره ای اش اعتقاد عمیق خود را ب ھ خمین ی 

و بھ اسالم ) بر حکم او فاجعھ کشتار زندانیان سیاسی صورت گرفت

او حت   ی ش   عارھای انحراف   ی ای مانن   د . ن   اب محم   دی اع   الم کن   د

جمھوری "کند  يرا بر نمی تابد و یکسره اعالم م" جمھوری ایرانی"

و م ردم را بخ اطر ط رح " اسالمی نھ یک کالم بیش نھ یک کالم کم
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بن ابراین آن انی ک ھ دچ ار . شعارھای دیگر مورد انتقاد قرار م ی دھ د

اند کھ سکوت موسوی صرفا از سر ترس است بای د  این خیاالت شده

در ث انی . پندارھای واھی را بدور ریختھ و از سطح بھ عم ق برون د

در خ ارج ک شور ) ی ا م وج س بز(داران سرشناس موسوی برخی ھوا

 را ب ا ام ا و ۶٠کھ دلیلی برای ترسیدن ندارند چرا جنایت ھای دھ ھ 

  اگر و یا با انتقاد از خودھای آبکی الپوشانی می کنند؟ 

ھم ھ م  ا در براب  ر ک  شتار جوان  ان در ,: عط اهللا مھ  اجرانی م  ی گوی  د

یط جن  گ و تھدی  د گم  ان میک  ردیم ش  را.  س  اکت مان  دیم١٣۶٧س  ال 

خ  ارجی م  ی توان  د مج  وزی ب  رای چن  ان ج  وان ک  شی باش  د، ک  ھ در 

برگرفت  ھ از (? ...ت  وان یاف  ت ت  اریخ م  ا کمت  ر نظی  ری ب  رای آن م  ي

ای آتش افروختھ در بی شھ اندی شھ "مطلبی از مھاجرانی تحت عنوان 

م سئولیت ش ما آق ای مھ اجرانی در قب ال ای  ن : س وال این ست..."). ھ ا

ت؟ سکوت و البتھ تائی د ش ما و ھمفک ران ت ان ک ھ چیس" جوان کشی"

در دوره ھایی باالترین موقعیت ھای سیاس ی و امنیت ی را داش تید ب ھ 

چھ معناست؟ بھ ھیچ ترتیبی نم ی ت وان از زی ر ب ار ای ن س وال ش انھ 

خ الی ک  رد و خ ود را ب  ھ ای  ن دلخ وش ک  رد و ی  ا فری ب داد ک  ھ گوی  ا 

ب مانن د دوره ای ک ھ جن اح اعتراض خود را کرده اید و بھ این ترتی 

شما در حاکمیت ب ود و قت ل ھ ای زنجی ره ای دگراندی شان را ب ا چن د 

حداقل ب یش . نق و نوق ماستمالی و لوث کردید اکنون نیز چنین کنید

 ب ھ ۶٠از بیست و خرده ای سال است کھ بازماندگان کشتار دھ ھ ی 

 ھ  ر طریق  ی س  عی ک  رده ان  د ت  ا ای  ن ب  ی ع  دالتی ھ  ا را بگ  وش م  ردم

خاوران شاھد زنده این ماجراست بع الوه . برسانند و دادخواھی کنند

نویسی کھ مستندات تکان دھن ده ی  ی دھھا و دھھا گزارش و خاطره

براستی این سوال بھ حقی است ک ھ آی ا م سئولیت . این فجایع بوده اند

کسانی کھ عزیزان ما را بھ دار کشیدند یا فرمان آت ش را دادن د ب یش 

 کھ در موقعیت ھای ب االی سیاس ی و امنیت ي، آم رین از کسانی است

  . چنین فجایعی بوده اند؟ ما چنین فکر نمی کنیم

بنابراین ھر کسی کھ می خواھد در این مورد حرف بزند یا انتقاد از 

خود کن د بای د ت ا ت ھ داس تان ب رود؛ بای د ھم ھ ی م ستنداتی ک ھ بن ا ب ر 

ارد را در اختی ار موقعیت باالی حکومتی اش می دان د و در دس ت د

افکار عم ومی بگ ذارد؛ وم سلما ھ رکس بخواھ د ت ا ت ھ داس تان ب رود 

چ  اره ای ن  دارد بج  ز اینک  ھ ب  ھ انک  ار دول  ت ای  دئولوژیک جمھ  وری 

چ   را ک   ھ س   اختار . اس   المی و ک   ل حاکمی   ت ض   دمردمی آن برس   د

ایدئولوژیک، سیاسی و طبق اتی چن ین دولت ی م سبب ھم ھ ی ای ن ب ی 

  .وده استعدالتی و حق کشی ھا ب

اما از ھمھ منزجر کننده تر اظھارنظر ابن الوقت ھایی مانند ابراھیم 

خ ود را در مق ام رھب ر " جن بش س بز"نبوی است کھ امروز در نشئھ 

نبوی در وبالگ خ ود . مردم دیده و از ھیچ دورویی فروگذار نیستند

آنچھ مھم اس ت ای ن اس ت ک ھ موض وعی ,: چنین اظھار نظر می کند

ت در حافظھ ملی مردمی کھ در ای ران زن دگی م ی کنن د، با این اھمی

یا نسلی کھ امروز در ایران زن دگی م ی کنن د، اھمی ت خ ودش را از 

در این میان ب ازی رقاب ت سیاس ی ب ر س ر ھ یچ و ... دست داده است

  ؟.پوچ در جریان است

اینان زمانی بکلی منکر آگاھی خود از این کشتار بودند و امروز کھ 

بودن چنین فجایعی می " اھمیت بي"م موضعند حکم بر ناچار بھ اعال

اینھا تاریخ را تحریف م ی کنن د و در واق ع خواس تار تبرئ ھ ی . دھند

ع املین و آم رین ای ن جنای ت ھ ا م ی ش وند؛ م ی دانن د ک ھ بازگ شایی 

کام  ل پرون  ده ھ  ای مرب  وط ب  ھ ای  ن قت  ل ع  ام پ  ای کلی  ت جمھ  وری 

ن ان بعن وان م دافعین ھم ین اسالمی را بمیان می کشد و و ظیف ھ ی ای

  .نظام ممانعت از این امر است

ام ا ھم ھ ی ای ن تکاپوھ ا و ش االرتان ب ازی ھ ا ن شان از آن دارد ک ھ 

اگرچھ ھنوز حت ی . چیزی در این کشور بھم ریختھ و پاسخ می طلبد

اینک ھ چ ھ اتف اقی افت اد، . در طرح صورت مسئلھ کمبود ب سیار اس ت

ن ک  شور ک ھ آمال  شان بج  ز رھ  ایی چ را بھت  رین دخت  ران و پ سران ای  

مردم نب ود ب ھ جوخ ھ ھ ای م رگ روان ھ ش دند، چ را در ع رض چن د 

ثانی  ھ حک  م م  رگ آنھ  ا ص  ادر ش  د، چ  را ب  سیاری از آن  ان در زی  ر 

شکنجھ جان عزیز خود را از دست دادند، چرا ھ یچ وکی ل ش رافتمند 

و بی طرف ی نداش تند ت ا اقام ھ ی دع وی کنن د، چ را ب ھ آن ان پ یش از 

" بھ  شت"و توس  ط پاس  داران ای  ن نظ  ام تج  اوز ش  د ت  ا روان  ھ م  رگ 

نشوند، چرا آنان را در گورھای جمع ی ی ا گورس تان ھ ای ب ی ن ام و 

نشان دفن کردند و حق بزرگداشت را بھ خانواده ھ ا ندادن د، چ را ب ھ 

مدت سی سال حرف زدن در مورد این جنای ت ھ ا را ممن وع کردن د 

اده ھ  ا روا داش  تند، چ  را س  الھا و بی  شترین آزار و اذی  ت را ب  ھ خ  انو

جمھوری اسالمی با ھر جناح و طیفش این واقعیت و وجود ھزاران 

زندانی سیاسی و شکنجھ واعدام آنان را مخفی نگھ داشت، چرا حتی 

درون زندان و انفرادی ھا سعی کردند وج ود انقالبی ون و بالی ی ک ھ 

 خانواده ھا سر آنان آوردند را انکار کنند، چرا در طی این ھمھ سال

را بارھا بھ بازجویی بردند و تحت فشار قرار دادن د ک ھ ب ھ خ اوران 

نروند و اخیرا نیز دوباره آنھا را احضار کرده و در مورد فرزن دان 

 شان کھ بیست و خرده ای سال قبل کشتھ شده اند پرس و جو می
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کنند؟ و ھ زاران چ رای دیگ ر ش کی نداش تھ باش ید ک ھ ب ھ مانن د تم ام 

 گذشتھ بھ ھر طریقی کھ بتوانیم ابعاد این فاجعھ و چرای ی آن سالھای

را بھ میان مردم خواھیم برد و آنرا تبدیل بھ آگاھی عم ومی خ واھیم 

ھ  ای آگ  اه و بی  دار ھرگ  ز اج  ازه تک  رار  مطم  ئن باش  ید وج  دان. ک  رد

ھ ای  ع الوه ب راین ھمچن ان ب ر تم امی خواس تھ.تاریخ را نخواھن د داد

  م و از تمامی فشری قبلی خود پای مي

ھایی کھ در جریانات  ی جھان و ایران، بخصوص خانواده مردم آزاده

  . خواھیم اند مي اخیر مورد ظلم و تعدی جمھوری اسالمی قرار گرفتھ

ی ش صت، ب ھ وی ژه  ی م سببین ک شتارھای دھ ھ پی گرد و محاکمھ. ١

 و س   رکوب، ک   شتار، ش   کنجھ و ۶٧جمع   ی س   ال  ھ   ای دس   تھ اع   دام

   اخیر تجاوزات حوادث

ی ش صت در گورس تان خ اوران و  اعالم اسامی دفن ش دگان دھ ھ. ٢

  شدگان و زندانیان وقایع اخیر  اعالم اسامی کشتھ

  آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی . ٣

  الغای اعدام برای ھر جرمی و شکنجھ تحت ھر عنوانی. ۴

دگان در ط ی دریافت کیفرخواس ت محک ومین سیاس ی و اع دام ش . ۵

  ی علت اعدام آنان  این سی سال و افشا

   اعدام شدگان  نامھ دریافت وصیت. ۶
س  ال حاکمی  ت  ب  ھ رس  میت ش  ناختن مح  ل دف  ن اع  دام ش  دگان س  ي. ٧

ھ ا و تحوی ل ب دون قی د و ش رط ک شتھ  اسالمی در تھران و شھرس تان

ی برگ زاری مراس م در  ھ ا و اج ازه شدگان ح وادث اخی ر ب ھ خ انواده

   یا سر خاک این کشتھ شدگان منازل و

  ی گذاشتن سنگ بر قبر کشتھ شدگان  اجازه. ٨

ی آم رین و ع املین ک سانی ک ھ اق دام ب ھ تخری ب  پیگرد و محاکمھ. ٩

ھای مشابھ در سایر نقاط ایران ک رده و ب ھ آزار  خاوران و گورستان

  اند،  ھا پرداختھ ھا درطی این سال خانواده

ھا و متوقف کردن ھرگونھ   خانوادهبازگرداندن حقوق شھروندی. ١٠

مح دودیت و محرومی  ت اجتم اعی، سیاس  ي، فرھنگ ی واقت  صادی در 

  و ... مورد آنان

ھ ا و ی ا قبرھ ای  پذیرش و حفظ گورس تان خ اوران و گورس تان. 11

م  شابھ در س   ایر نق  اط ک   شور ب  ھ عن   وان س  ندی ت   اریخی از جان   ب 

   ■المللی نھادھای محلی و بین

 ٢٠٠٩امبر نو١ -١٣٨٨ آبان ١٠

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 :معرفی کتاب

 فعالیتھا و اطالعیھ ھای سازمان  مجموعھ ای از اسناد 
  ) افغانستان- ایران( شت مارسزنان ھ

   )2008 -1998(بھ مناسبت دھمین سال آغاز فعالیت 

 
 

بیش از ده سال از آغاز فعالیت ما، از فوریھ سال  : دیباچھ  

"  مارس8کمیتھ برگزار کننده "، با انتشار فراخوانی  با نام 1998

در آغاز برای اینکھ حضور خود را بھ صحنھ سیاسی . می گذرد

ارج کشور اعالم کنیم، اھداف خود را بشناسانیم، فراخوان خود را خ

در اختیار صدھا فعال سیاسی زن و مرد و دھھا سازمان و تشکل 

دمکراتیک قرار دادیم تا با حمایت شان از فراخوان، پشتگرمی ما 

برای آغاز راھی باشد کھ می دانستیم، مسئولیت ھای سنگینی را بر 

 .…دوشمان خواھد گذاشت
در این سالھا شاھد خیز نوین موج ھای مبارزه ومقاومت زنان علیھ 

جمھوری اسالمی از ھمان ابتدای قدرت .  جمھوری اسالمی بودیم
گیری و جانشینی رژیم سلطنتی سابق، سرکوب زنان را آغاز کرد و 
جایگاه فرودست آنان را در قوانین کشوری ، چھار میخھ کرد و از 

نان بعنوان یک نیروی اجتماعی مھم روبرو ھمان ابتدا، با مقاومت ز
وجود این رژیم سرکوبگر و زن ستیز، یکی از مھمترین دالیل . شد

با این . رشد مبارزه و مقاومت زنان در ھمھ حیطھ ھا بوده است
حال، مقاومت زنان در مقابل جمھوری اسالمی، علیرغم  گستردگی 

 زنان، برای تبدیل جنبش. و بالنده گی اش، متشکل و سازمانیافتھ نبود
شدن بھ یک نیروی جدی چالش گر علیھ نظام زن ستیز، نیاز بھ 
تشکیالت داشتھ و دارد، نیاز بھ ابزاری کھ بتواند منافع کل این 
جنبش را در حیطھ سیاست ھای کالن بیان کند، نیاز بھ زنانی کھ 
بطور نقشھ مند و سازمان یافتھ و پیگیر، برای ارتقا  آگاھی فمینیستی 

جنبش زنان، نیاز بھ متحد کردن صفوف . و سیاسی زنان تالش کنند
خود و در عین حال نیاز بھ انکشاف گرایش ھای گوناگون درونش 

 ...داشت کھ  ھر یک بتوانند افق خود را تعریف و منسجم کنند
 

.جھت تھیھ این کتاب با ایمیل زیر با ما تماس بگیرید  
 

com.hotmail@iran_dem_zan 
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   تجاوز

  !بخش جدایی ناپذیر زن ستیزی در جمهوری اسالمی
  لیال پرنیان

ھنوز از مرگ ندا و سھراب و کیانوش و دھھا جوانی کھ توسط قداره بندان رژیم جنایتکار جمھوری اسالمی بھ قتل رس یده بودن د، در 
گوی ا ب ھ خ انواده خب ر م ی رس د ک ھ تران ھ بخاطرپ ارگی . خت ر ج وانی ب ھ ن ام تران ھ موس وی رس یدبھت بودیم کھ خبر از نا پدید ش دن د

اما قبل از آنکھ اعضای خانواده اش بتوانند خ ود . وجراحت رحم بھ بیمارستانی در تھران انتقال داده شده و در حالت کما بسر می برد
اگر چھ با چنین شرایطی برای آنانیکھ ب ا جنای ات . معلومی انتقال داده می شودرا بھ بیمارستان برسانند، ترانھ از بیمارستان بھ جای نا

و ددمنشی و زن ستیزی این رژیم آشنا بودند، تردی دی وج ود نداش ت ک ھ چ ھ سرنوش تی در انتظ ار تران ھ ب ود، ام ا ب سیاری از م ا م ی 
نخی از او در یک ی از بازداش تگاھھا و ی ا بیمارس تانھا خواستیم کھ این سرنوشت را باور نکنیم و در دل امیدی داشتیم کھ ب االخره س ر

س ران . طولی نکشید کھ تارھای این خیال ب افی پنب ھ ش د و ج سد س وختھ ای ن دخت ر ج وان در منطق ھ ای دورافت اده پی دا ش د. پیدا شود
 اما این جنایات در ت ار و. کنندمرتجع و زن ستیز رژیم بھ ھمراه صدا و سیمای این جانیان تالش کردند کھ این خبر را انکار و تکذیب

  .پود این رژیم بافتھ شده است و بخش جدا ناپذیر از نظام سرکوبگر جمھوری اسالمی می باشد

دقیقا معلوم نیست کھ چھ تعداد دیگر از دختران و زنان م ا در دوره 

شکنجھ مورد تجاوز قرار گرفتھ و سپس بھ قتل رسیدند و یا با تھدی د 

ز زن دان فرس تاده ش دند ت ا بقی ھ عم ر خ ود را در و تحقیر بھ بیرون ا

  .کلنجار دائمی با این شکنجھ بسر برند

اما فاش ش دن خب ری مبن ی ب ردفن ب سیاری از عزی زان م ا در قطع ھ 

  بھشت زھرا بصورت بی ن ام و ن شان  و آش کار ش دن م سئلھ 302

گورھ  ای دس  تجمعی، ب  ھ ھم  راه اف  شاگری فرزن  د یک  ی از کارکن  ان 

 ن شان از آن دارد، ک ھ ارتک اب ب ھ ای ن جنای ات از بھشت زھ را ھم ھ

   .جانب رژیم و شکنجھ گرانشان ابعاد ھولناکی بخود گرفتھ است

ابعاد گسترده تجاوز بھ دختران در دستگیری ھ ای اخی ر را ھنگ امی 

می ت وان دریاف ت ک ھ گزارش ات ب اورنکردنی متع ددی از تج اوز ب ھ 

ب  زرگ و کوچ  ک پ  سران ج  وان در تھ  ران و ب  سیاری از ش  ھرھای 

براس تی آی ا ح د وح صری ب راین جنای ات وج ود . بدست ما م ی رس د

   دارد؟

بھ نظر می رسد کھ رژیم، تجاوز بھ زنان را بھ مثابھ تنبیھ بکار می 

برد، در حالیکھ یک ی از اھ داف اولی ھ اش شک ستن روحی ھ مب ارزان 

زن می باشد و بھ ھمین دلیل تالش می کند کھ این خب ر را ب ھ گ وش 

 زن ان مب ارز نی ز برس اند، ام ا ب صورت رس می نی ز از قب ول آن بقیھ

. م ی خوان د" ضد انق الب"طفره  می رود و طبق معمول آنرا تھمت 

ھنگامی کھ مھدی کروبی در نامھ اش بھ رفسنجانی بر طب ق ش واھد 

و م  ستندات رس  یده ب  ھ او رژی  م را ب  ھ تج  اوز ب  ھ دخت  ران و پ  سران 

گ ی را ب ھ جمھ وری اس المی دستگیر شده م تھم م ی کن د، ش وک بزر

در نتیج  ھ مقام  ات رس  می رژی  م از دول  ت گرفت  ھ ت  ا . وارد م  ی کن  د

مقام  ات ق  وه مقنن  ھ و مقام  ات ق  ضایی ب  ا کم  ک ص  دا و س  یمای ای  ن 

م رتجعین ی  ک ص دا ای  ن اتھام  ات را رد م ی کنن  د ت ا ب  ھ آن رس  میت 

کروبی کھ پست ھای مھمی را در این رژیم دارا ب وده اس ت .  ندھند

ن ت   الش دارد ک   ھ رژی   م جمھ   وری اس   المی را از خط   ر و کماک   ا

رژی  م ک  ھ . س رنگونی نج  ات دھ د، ب  ھ ای  ن اف شاگری مب  ادرت ورزی د

خود را در مخمصھ یافت، برای رھایی از آن بھ تشکیل کمیت ھ ھ ا و 

در این جا نمی خواھم وارد جزئیات (کمیسیون ھای بررسی پرداخت

 کھ بصورت ناشیانھ  تشکیل کمیتھ ھا و کمیسیون ھای فرمایشی بشوم

و مسخره ای نتایج از قبل تعیین شده را قرار بود و قرار است اعالم 

و از ط  رف دیگ  ر .) کنن  د و ک  ل ای  ن اتھام  ات را ب  ی اس  اس بخوانن  د

سعی کرد کھ ب ا تھدی د و ف شار ب ر کروب ی حرفھ ای اورا ب ی اعتب ار 

» اص الح طل ب«در این میان سکوت جناح مرتجع و زن ستیز . کند

  .رژیم یعنی موسوی، خاتمی و رفسنجانی نیز بی معنی نبوداین 

اما مسئلھ اینجاست کھ دیگر کار از رسمیت یافتن و یا نی افتن گذش تھ 

دیگر تجاوز بھ مثابھ یک شکنجھ تا آن حد گسترش یافتھ است . است

ک   ھ رس   میت ی   افتن آن و ی   ا نی   افتن آن تغیی   ری در ص   ورت م   سئلھ 

اند این مسئلھ را مخفی کند و یا نتواند دیگر رژیم چھ بتو. نخواھد داد

و یا اینکھ اصال بخواھد کھ آنرا مخفی کن د و ی ا نخواھ د،  دیگ ر ب ر 

کسی پوشیده نی ست ک ھ م سئلھ تج اوز، ھم ھ دخت ران و زن ان زن دانی 

توسط جمھوری اسالمی و بخصوص دخترانی کھ بھ واسطھ فعالی ت 

 ر تجاوز بھ یک دیگ. ھای سیاسی دستگیر شده اند را تھدید می کند
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متد و روش معمول و مرسوم جمھ وری اس المی تب دیل ش ده اس ت و 

ھ  ر چ  ھ پی  شتر رفت  ھ ای  م ای  ن روش ھم  ھ گی  ر ت  ر ش  ده اس  ت و ابع  اد 

  .ھولناکتری بخود گرفتھ است

نامھ کروبی اشاره ای بھ تجاوز بھ زندانیان در دورانھای قب ل ن دارد 

تجاوز ب ھ زن دانیان . دو تنھا بھ تجاوزھای حوادث اخیر اشاره می کن

و بخ    صوص زن    دانیان سیاس    ی در جمھ    وری اس    المی س    ابقھ ای 

در ھمین چند سال اخیر با چندین نمون ھ تج اوز و قت ل . طوالنی دارد

  .زنان زندانی روبرو بوده ایم

بعنوان مثال می توان از قتل زھرا بن ی یعق وب دخت ر ج وانی ک ھ ب ھ 

ن دان جمھ وری اس المی تازگی پزشک شده بود ی اد ک رد، ک ھ ق داره ب

در م  دت . ق  دم زدن ب  ا ن  امزدش دس  تگیر کردن  د» ج  رم«وی را ب  ھ 

بسیار کوتاھی کھ در بازداشت بود بھ وی تجاوز شد و سپس ب ھ قت ل 

   .رسید و بعد ھم اعالم شد کھ زھرا در زندان خودکشی کرده است

نمونھ دیگر زھرا کاظمی کھ از کانادا بھ قصد تھیھ گزارش بھ ایران 

عک س »جرم«و ھنگام ناآرامی ھا و اعتراضات دانشجویی بھ رفت 

ب  رداری درح  ین تجم  ع برخ  ی از خ  انواده ھ  ای زن  دانیان در مقاب  ل 

زندان اوین بازداشت شد و مورد تجاوز قرار گرفت و آنگ اه ب ھ قت ل 

اما منابع رژیم اعالم کردند کھ وی در زندان درگذشتھ است، . رسید

   .اش تحویل ندادندو جسد او را ھرگز بھ خانواده 

 سالھ ای کھ در شمال در شھرس تان 16ماجرای عاطفھ رجبی دختر 

نک  ا م  ورد تج  اوز گروھ  ی مقام  ات ق  ضایی وانتظ  امی آن شھرس  تان 

عاطف ھ پ س از ای ن جنای ت، بدس ت . قرار گرفت نمونھ دیگ ری اس ت

رئ  یس دادگ  اه اس  المی ھم  ان شھرس  تان بج  رم زن  ا ب  سرعت و ب  رای 

گرچ  ھ پ  س از ب  ر م  ال ش  دن .  دار آویخت  ھ ش  دپوش  اندن جنایت  شان ب  ھ

مسئلھ تجاوز بھ عاطفھ، قاضی و چند مقام انتظامی در ارتباط با این 

. پرونده دستگیر شدند اما بالفاصلھ و پس از مدت کوتاھی آزاد شدند

اینھا جز مواردی است کھ افشا شدند اما بدون شک تعداد بسیاری از 

اوز جانی ان زن س تیز ش ده ان د زنان و دختران ما قرب انی ش کنجھ تج 

  .کھ بدالیل متعددی ھر گز فاش وآشکار نشده اند

ام ا م  سئلھ تج اوز در زن  دان ب  ھ دوران قب ل از ای  ن م وارد اف  شا ش  ده 

جمھ وری اس المی از ھم ان اوای ل بق درت رس یدنش در . برمی گردد

دختران ب اکره ای . ، تجاوز بھ دختران باکره را معمول کرد60دھھ 

ا ھوادارس  ازمانھای کمونی  ستی و چ  پ و ی  ا ھ  وادار ک  ھ ع  ضو و ی  

سازمان مجاھدین بودند قبل از اعدام مورد تجاوز قرار می گرفتند تا 

  .محروم شوند» بھشت«بھ زعم این جانیان از رفتن بھ 

 60باید در نظر داشت کھ مسئلھ تجاوز برخالف نظر رایج، دردھھ 

 رد آنان بصورت تنھا مختص دختران باکره نبود ھر چند کھ در مو

 

ام ا گذش تھ از . شرعی و سیستماتیک و تقریبا علن ی اج را م ی گ شت

آن تعداد بسیار بیشتری از زندانیان زن در ای ن دوره قرب انی تج اوز 

در دھ ھ . بودند کھ بدالیل متعددی بطور گسترده افشاء نگردیده است

  ابعاد تجاوز بھ زنان تا آن ح د ب ود ک ھ در67 و تابستان خونین 60

خاطرات بسیاری از زندانیان ب ھ آن اش اره ش ده اس ت و ھمچن ین در 

در . نامھ آیت هللا منتظری بھ خمینی بھ صراحت این مسئلھ اعالم شد

آی ا میدانی د ک ھ در زن دان م شھد، «بخشی از نامھ وی آم ده اس ت ک ھ 

مجب   ور ب   ھ ...  دخت   ر بخ   اطر آنچ   ھ ب   ر آنھ   ا رفت   ھ ب   ود 25ح   دود 

م ش  دند؟ آی  ا م  ی دانی  د ک  ھ در برخ  ی از درآوردن تخم  دان و ی  ا رح  

زندانھای جمھوری اسالمی دختران جوان بھ زور مورد تجاوز قرار 

  ».میگیرند

تجاوز سیستماتیک بھ مثابھ شکنجھ ای روز افزون علیھ زنان توس ط 

بازجوی  ان و م  اموران رژی  م زن س  تیز جمھ  وری اس  المی م  سئلھ ای 

 س ی س الھ جمھ وری اس ت ک ھ م ی ت وان ب ا نگ اھی گ ذرا ب ھ کارنام ھ

استفاده از تجاوز بھ مثابھ شکنجھ عالوه .  اسالمی، آنرا نتیجھ گرفت

بر جمھوری اسالمی در دیگر حکومتھ ای ارتج اعی و ض د زن نی ز 

اما استفاده از آن در چنین ابعاد وسیعی ، آنھ م . بکار برده شده است

بصورت سیستماتیک در دوره ای این چنین طوالنی، اگر نگوییم در 

  .تاریخ اخیر بیسابقھ است، حداقل می توان گفت کم سابقھ است

واقعیت امر اینست کھ این شیوه شکنجھ پیوند ارگانیکی ب ا بنیادھ ا و 

رژیم ی ک ھ از ھم ان . اساس زن س تیزی در جمھ وری اس المی دارد

ابت  دای ب  روی ک  ار آم  دنش ب  ر روی زن  ان جامع  ھ شم  شیر ک  شید، ب  ا 

کرد، و سیاست و م نش شونی ستی توسل بھ زور حجاب بر سر زنان 

مردس   االرانھ و پ   در س   االرانھ خ   ود را در خان   ھ، مح   ل ک   ار و در 

اجتم  اع ب  ر زن  ان تحمی  ل ک  رد، تج  اوز را ب  ھ مثاب  ھ ش  کنجھ ای زن 

از ط رف . ستیزانھ نی ز در زن دانھایش مرس وم ک رده و نھادین ھ نم ود

دیگ  ر تج  اوز ب  ھ زن  ان ن  ھ تنھ  ا ادام  ھ سیاس  تھای ض  د زن ای  ن رژی  م 

ذھبی بوده است بلکھ بھ نوبھ خود در خدمت تحمیل و ت شدید ھم ان م

سیاس  ت ھ  ا و مناس  بات زن س  تیزانھ در س  طح وس  یعتری ب  ر جامع  ھ 

س   تم ب   ر زن   ان و سیاس   تھای تبع   یض گران   ھ و . ق   رار گرفت   ھ اس   ت

شونیستی مردساالرانھ علیھ زنان در ھم ھ جوام ع طبق اتی ب ھ اش کال 

ام ا ض دیت ب ا زن ان و . دمختلف و با شدت و ضعف اعمال م ی ش و

سیاستھای زن ستیزانھ در جمھوری اسالمی از بدو قدرت گیری اش 

تا بھ امروز از لح اظ ش دت و ح دت و مشخ صا ب ا توج ھ ب ھ ویژگ ی 

ھای جامعھ ما بطور برجستھ ای گوی سبقت از بقیھ حکومتھ ای زن 

ستیز جھان ربوده است کھ می توان این م سئلھ را در دو عام ل مھ م 

  :ی کردارزیاب
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زن ج وانی ب ود ) ١٣٨٨ - ١٣۶٠(ترانھ موس وی 
در اطراف مسجد قبا در  ١٣٨٨  تیر٧کھ در تجمع 

خیاب  ان ش   ریعتی توس  ط نیروھ   ای لب  اس شخ   صی 
. تج اوز جن سی ش د دستگیر ش د و ب ھ او در زن دان

 .جسد سوختھ وی را در حومھ قزوین پیدا کردند

  :  جنبھ دینی و مذھبی رژیم-الف

رژیم دینی مذھبی  ایران کھ سالیان سال علیھ اخالق و آداب فاسد بھ 

سخن پراکنی مشغول بودند، در رژیم خود پرده از اخالقیات و آداب 

آنھا ب ھ ش نیع ت رین ش کل ممک ن ن شان دادن د ک ھ . برداشتند" پسندیده"

ھستند و بھ کثیف ت رین ش کلی فاسد ترین نوع اخالق و سنن را دارا 

آنرا با دستور باالترین مراجع خود و توسط دستگاھھای ضد انسانی 

تج اوز ب ھ . خود علیھ بی دفاع ترین افراد این جامعھ بک ار م ی برن د

زنان در زندانھا بخشی از این اخالق و سنن اسالمی است کھ توسط 

ھ تا بدان ابعاد این شکنج. جمھوری اسالمی بھ شدت اعمال شده است

حد گسترده بوده است کھ حتی از باالترین سطوح و بنیان گذران این 

اذع   ان . رژی   م  چ   ون منتظ   ری و کروب   ی ب   ھ آن اذع   ان ک   رده ان   د

منتظری این اھمیت را دارد کھ نشان می دھد این نوع شکنجھ مورد 

تایید بنیان گذار این حکومت، خمینی نیز قرار داشتھ است و چھ ب سا 

  .نده آن بوده استخود فتوا دھ

اگر کمی بیشتر بھ عمق ای دئولوژی و احک ام راھنم ای ح اکمین ض د 

زن جمھوری اسالمی برویم خواھیم دی د ک ھ ای ن اعم ال و ق وانین از 

از ھمانج  ا س  ت ک  ھ مج  وز . ش  ریعت اس  المی نی  ز ناش  ی م  ی ش  وند

تجاوز بھ دختران باکره قب ل از اع دام ص ادر م ی ش ود ت ا از بھ شت 

در نتیجھ ھم ین مج وز اس ت ک ھ  زن دانبانان . نعت شودرفتن آنھا مما

می بینند و حت ی قب ل از » وظیفھ دینی«خود را موظف بھ انجام این 

من د ه شکنجھ وضو می گیرند تا از لطف و مرھمت کام ل الھ ی بھ ر

از ھمانجاس  ت ک  ھ احک  ام  ک  شتار و آزار مخ  الفین و کف  ار و . گردن  د

» ک  شتزار« ک  ھ زن  ان اس  را توص  یھ م  ی ش  ود، در ھم  ان ج  ا اس  ت 

مردان میشوند و تجاوز بھ ھمسر و ضرب و شتم زن ان نافرم ان  ب ھ 

و ب  االخره از ھمانجاس  ت ک  ھ . حق  وق م  سلم م  ردان تب  دیل م  ی ش  وند

زن ان اس یر جنگ ی ج  زو غن ایم جنگ ی ب  ھ ح ساب آورده م ی ش  وند و 

. صاحب شدن و مالکیت مادام العمر برآنھا مج از ش مرده ش ده اس ت

ھ در گذش  تھ ای ن  ھ چن  دان دور در افغان  ستان در ب  ی جھ  ت نب  ود ک  

ک ھ این ک ( ھنگام جنگ داخلی، ک ھ ب ین گروھھ ای مختل ف اس المی 

ص  ورت م  ی ) بخ  ش مھم  ی از دول  ت کن  ونی را ت  شکیل م  ی دھن  د

گرفت، تجاوز بھ زن ان ط رف مقاب ل و حت ی در م واردی ب ھ پ سران 

   .جوان نیز بھ بخش مھمی از این جنگ داخلی  تبدیل شده بود

تجاوز ب ھ زن ان در زن دان ب ھ مثاب ھ ی ک ش کنجھ بخ ش ارگانی ک و 

جدایی ناپذیر سی ستمی اس ت ک ھ زن س تیزی در ت ار و پ ود آن بافت ھ 

ھمانگون  ھ ک  ھ نم  ودش در خیاب  ان و مح  ل ک  ار حج  اب . ش  ده اس  ت

اجباری است و در جنگ بصورت غنیمت جنگی بھ حساب می آید، 

در حقیق ت ھم ھ اینھ ا در . در زندان با شکنجھ تجاوز ادامھ می یاب د

. خ دمت ی ک ای  دئولوژی، ی ک سی ستم و طبق  ھ ارتج اعی ق  رار دارد

ایدئولوژی وطبقھ ای کھ این سیستم گندیده ضد زن را نمایندگی می 

  .کند

قبل از ھر چیز الزم است اشاره ای نیز بھ مسئلھ تج اوز ب ھ پ سران 

ع اد تجاوز بھ پ سران ج وان ک ھ در ح وادث اخی ر در اب. جوان بشود

ھولن  اک و ب  ی س  ابقھ ای ص  ورت گرف  ت، ج  دا از زن س  تیزی ای  ن 

در جامعھ ای کھ ایدئولوژی اسالمی حکومت می کند، . رژیم نیست

ایدئولوژی کھ زن ستیزی و شونی سم مردان ھ یک ی از ارک ان اص لی 

آن است، یکی از مھمترین ابزارش برای تحقیر مردان خ رد ک ردن 

ن ی ک ھ از ی ک س و ت الش م ی ب دین مع. آنھا است» غرور مردانھ«

را ب  ھ » غ  رور مردان  ھ«کنن د ک  ھ مردس  االری و شونی  سم مردان ھ و 

مثاب  ھ ارزش  ھای ای  ن جامع  ھ تحک  یم  و تقوی  ت کنن  د، ت  ا اف  راد ای  ن 

از س  وی دیگ  ر اف  راد ھم  ین . جامع  ھ ب  ا ای  ن معیارھ  ا س  نجیده ش  وند

تحقی  ر » غ  رور مردان  ھ اش  ان«جامع  ھ را ب  ا ض  ربھ زدن ب  ھ ھم  ین 

. خ  صیت آنھ  ا را ب  ھ اص  طالح  خ  رد وخمی  ر م  ی کنن  دک  رده و ش

معیاری کھ از ارزش ھای مردس االرانھ و ش دیدا ض د زن ناش ی م ی 

مخت ار «طبق ھمین طرز تفکر و س نت مردس االرانھ ب ود ک ھ . شود

 ب ھ» محک وم«دختر جوان پاکستانی بھ حکم ریش سفیدان ده » مای

 ھمان یز بھاما قبل از آن  برادر کوچکش ن. تجاوز گروھی گردید

   .علت توسط ھمان متجاوزین نیز مورد تجاوز قرار گرفتھ بود
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رژیم جمھوری اسالمی از یک طرف تالش دارد کھ ب ا ای ن ش کنجھ 

ھای روحی و جسمی، اراده مبارزاتی جوانان ما را در ھ م ش کند و 

از طرف دیگر روی این حساب باز می کند کھ با توج ھ ب ھ معیارھ ا 

ده ای ک  ھ خ  ود در جامع  ھ تحک  یم ک  رده و ی  ا و س  نت ھ  ای عق  ب مان  

اشاعھ داده است ، قربانیان تجاوز سکوت اختیار کنند و بدین ترتیب 

در حالیک ھ ت  رس و وح شت را در می  ان جوان  ان م ی پراکن  د، ام  ا از 

   .اتھام بھ جرم نیزدر امان بماند

ب  سیاری از زن  انی ک  ھ م  ورد تج  اوز ق  رار گرفتن  د، توس  ط جمھ  وری 

و بسیاری از آنان کھ توانستند از سیاھچال ھای .  شدنداسالمی اعدام

قرون وسطائی جان سالم بدر برند، یا از نظر روحی در ھم شک ستھ 

آنھ  ا . ش  دند و ی  ا ازت  رس تحقی  ر مھ  ر س  کوت ب  ر لب  ان خ  ود زدن  د

در ب   سیاری از . ھیچگون   ھ راه ب   رون رفت   ی در مقاب   ل خ   ود ندیدن   د

 ی ا نزدیکت رین ک سان خ ود موارد مسئلھ تجاوز را حتی ب ا خ انواده و

در میان نگذاردند و در موارد نادری سالھا بعد گوشھ ای از آن را ب ا 

در این میان معلوم نیست چھ . افراد نزدیک بھ خود در میان گذاشتند

تع  دادی دس  ت ب  ھ خودک  شی زدن  د و ی  ا اینک  ھ ب  ا ای  ن ش  کنجھ دائم  ی 

   .ساختند و سوختند

ت روحی ھ زن ان و دخت ران اما آنچھ روشن اس ت ای ن ش کنجھ نتوان س

و مبارزه زنان و دختران نھ تنھا پایان نیافت .  جامعھ را در ھم کوبد

بلک  ھ ب  ھ اش  کال مختل  ف ادام  ھ یاف  ت و حت  ی ش  یوه ھ  ای ن  وینی از 

مبارزه توسط خود زنان ب ھ ص ورت خودبخ ودی برگزی ده و ب ھ ک ار 

و ای  ن دلی  ل دیگ  ری اس  ت ب  رای ش  دت و ح  دت . گرفت  ھ م  ی ش  ود

   .زن ستیزانھ حکومت اسالمیسیاستھای 

  :  مبارزه دائمی زنان-ب
ب   ر ک   سی پوش   یده نی   ست ک   ھ ب   ھ م   وازات اف   زایش ف   شار و س   تم و 

فرودستی بر زنان، زن ان و بخ صوص دخت ران ج وان ک ھ ق رار ب ود 

توسط این نظام و قوانین اسالمی آن پرورش یافتھ و زن انی مطی ع و 

 مستمر ب ا ق وانین ن ابرابر فرمانبردار بار آیند، بھ مبارزه ای مداوم و

و مج  ازات ھ  ای اس   المی پرداختنن  د و ب   صورت خودبخ  ودی و ی   ا 

آگاھانھ از رعایت این قوانین عقب مانده و ضد زن سرپیچی کرده و 

درمقابلھ با حجاب اجباری بھ مبارزه وسیعی در س طح جامع ھ دس ت 

زدن  د و درموض  ع جن  گ و گری  زی دائم  ی ب  ا نیروھ  ای س  رکوبگر 

بدون شک تحمیل این ق وانین ن ابرابر در .  قرار گرفتندرژیم اسالمی

  جامعھ ای کھ زنان آن از رشد معینی برخوردار بوده مشکالت 

ش رکت وس یع و . عدیده ای را برای رژیم از ھم ان ابت دا ایج اد ک رد

 شجاعانھ زنان در مبارزات چند ماھھ اخیر و نقش فوق العاده مھمی 

 

د تبل  ورو نتیج  ھ ھم  ین روحی  ھ را ک  ھ در ای  ن مب  ارزات ب  ازی کردن  

ب  ھ ھم  ین دلی  ل اس  ت ک  ھ م  رتجعین اس  المی ت  الش . مب  ارزاتی اس  ت

. کردند نھایت وحشیگری وسبعیت خود را نسبت بھ زنان اعمال کنند

غافل از اینکھ این خشونت ھای زن ستیزانھ تنھا آت ش خ شم م ردم و 

و باع ث ایج اد چن ان . بخصوص زن ان م ا را ش علھ ورت ر م ی س ازد

ی می گردد کھ کل نظام و بساط این م رتجعین زن س تیز را در حریق

  .ھم بسوزاند

علیرغم تج اوزو ش کنجھ ھ ای وح شیانھ، علی رغم عرب ده ک شی ھ ای 

نیروھای سرکوبگر رژیم، علی رغم خ ط و ن شان ک شیدن ھ ای خامن ھ 

 ش ھریور وارد ص حنھ 27مردم در تظ اھرات عظ یم  ... ای جالد و

تج اوز، "ر و جوان یکصدا فریاد زدن د مبارزه شدند و زن و مرد، پی

مردم نشان دادند کھ خ شم اش ان فرات ر از ". شکنجھ، دیگر اثر ندارد

آن است کھ بتوان آنرا با زن دان و ش کنجھ و تج اوز خ اموش ک رد و 

   .زخمشان عمیقتر از آن است کھ بتوان آنرا شامل مرور زمان کرد

یم ک  ھ زن  ان این  ک ع  الوه ب  ر تظاھراتھ  ای میلی  ونی ش  اھد آن ھ  ست

ش جاعی ک  ھ قرب انی تج  اوز بازجوی ان و زن  دانبانان خ ود در س  الھای 

پ یش ب وده ان د و در ط ی س الھای ط والنی ب ا ت اثیرات جب ران ناپ ذیر 

 روحی این شکنجھ دست و پنجھ نرم می کرده اند بطور روزافزونی 

آم ادگی م ی یابن د ت ا در م ورد ای ن جنای ات س خن بگوین د و در کن  ار 

اوز ماھھ   ای اخی   ر، یک   ی پ   س از دیگ   ری ب   ھ اف   شای قربانی   ان تج   

و ب دین طری ق . جنایتک اران و متج اوزین حکوم ت ب ھ آن ان بپردازن د

جبھھ نوینی از مب ارزات زن ان علی ھ رژی م زن س تیز را ب از ک رده و 

تا در ھمان حال از سنت ھ ای کھن ھ و ارتج اعی ک ھ .  گسترش دھند

 گس ست کنن د و ب ا آن قربانی را متھم کرده و بھ سکوت وام ی دارد،

  .بھ مبارزه برخیزند

با درود بھ ھمھ زنان مبارز و آگاھی کھ با مبارزات ھمھ جانبھ خود  

جمھوری اس المی، ای ن رژی م س تم، جنای ت، ش کنجھ و تج اوز را ب ھ 

پرتگاه تاریخ می رانند و عزم کرده اند تا سرنگونی کلیت ای ن نظ ام 

ن  دان و زن  دانبان ب   ھ زن س  تیز و مب  ارزه ب  رای جامع   ھ ای ب  دون ز

  .■مبارزه خود ادامھ دھند

2009/09/27 
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  در ایران چه می گذرد؟
ھمھ شما می دانید کھ مردم ایران علیھ سی سال دیکتاتوری و خفقان 

خامنھ ای کبریتی بر -کودتای انتخاباتی احمدی نژاد.  بپا خاستھ اند

ی باروت سی سال خشم و نفرت مردم ایران علیھ کل نظام جمھور

تا کنون اکثریت مردم آزادیخواه جھان  از این مبارزات . اسالمی شد

طی ھفتھ ھای اخیر . حمایت کرده  و چشم امید بدان دوختھ اند

آنان می . ماشین سرکوب خونین دولت احمدی نژاد براه افتاده است

خواھند از جوانانی کھ ترس و مرگ را بھ  تحقیر گرفتھ اند، انتقام 

تا کنون دھھا تن بھ قتل . کوب بی سابقھ استابعاد سر. گیرند

رسیدند، صدھا تن ناپدید شده اند، و ھزاران نفر تحت شرایط 

جوانان بازداشتی  در معرض . وحشیانھ در بازداشت بسر می برند

برخی . انواع و اقسام شکنجھ و تجاوز جنسی قرار دارند

دستگیرشدگان را وادار بھ شرکت در نمایش ھای اعتراف 

مثال اعتراف کنند، از بیگانگان پول . زیونی مسخره می کنندتلوی

گرفتھ اند کھ در کشور آشوب کنند، یا قصد شان از شرکت  در 

این روزھا وقاحت، جنایت و کشتار در . تظاھرات دزدی بوده است

  .مرزھای ایران بدون مرز است

  علت سرکوب مردم چیست؟ 
 عزم برای تغییر درھم شکستن اراده مردمی کھ در سطح میلیونی

کرده  و حاضر نیستند حتی یک روز دیگر این نظام را تحمل کنند، 

رژیم ھیچ ابزاری برای مقابلھ با عزم مردم ندارد، . آسان نیست

تنھا راه باقی مانده .  ابزارھای تحمیق مذھبی ھمھ از کار افتاده اند

برای رژیمی کھ مشروعیت سیاسی خود را از دست داده،  سرکوب 

دولت احمدی نژاد با سرکوب  مردم می خواھد آنان . ان استعری

را در ھم شکند، شوھای تلویزیونی اعتراف گیری برای شکستن 

جسارت و اعتماد بھ نفسی است کھ مردم طی این مبارزات بدست 

آورده اند، اعدام جوانان، برای درس عبرت دادن بھ مردمی است 

ام جمھوری اسالمی را کھ  نھ فقط دولت احمدی نژاد بلکھ کل نظ

  .آماج قرار داده اند

 اما این فقط ماشین سرکوب احمدی نژاد نیست کھ در پی شکستن 

جبھھ رقیب میر حسین موسوی نیز بر دلجویی . روحیھ مردم است

از مالھا، نجات نظام اسالمی  و دعوت مردم بھ بازگشت بھ خانھ 

ا می وی در بیانیھ ھای خود آشکار.  ھا سرعت بخشیده است

، » ماجرای ما، ھر چقدر تلخ، یک اختالف خانوادگی است-«گوید

  پیروزی ما در گرو . کنم ھمھ شما را بھ برادری دعوت می«

  

حتی آنانی کھ اینک رو در .... معاضدت و پیوند با یکدیگر است، 

. »شوند در اخوت ما شریکند روی ما بھ خشونت متوسل می

بارزه مردم،  در اطالعیھ میرحسین موسوی ھراسناک از تعمیق م

مبادا کسی فریب شعارھای ساختارشکنانھ «ھای خود تاکید می کند 

باید بھ اسالم باز گردیم، اسالم ناب محمدی، بھ قانون .....را بخورد

قانون اساسی کھ شاخص  ھای اصلی . »بازگردیم؛ بھ قانون اساسی

ھ آن عبارتند از فرض کردن مردم بھ عنوان رمھ و ولی فقیھ ب

، )بین شیعھ با دیگر اقلیت ھای مذھبی(عنوان چوپان، تبعیض دینی 

بی حقوقی اکثریت مردم و بردگی زن بھ عنوان موجودی کھ وظیفھ 

یعنی ھمان . اش فقط زائیدن و  پرورش انسان ھای مکتبی می باشند

قانونی کھ امروزه ھزاران دختر جوان عاصی علیھ اش بپاخاستھ 

نین الھی اسالم در جزئی ترین مسائل اند، آنان از دخالت قوا

خصوصی زندگی شان خستھ شده اند و  خواھان لغو حجاب اجباری 

و کلیھ قوانین نابرابر و مجازات ھای ویژه اسالمی علیھ زنان شده 

  . اند

علیرغم بیانیھ ھای متعددی کھ میرحسین موسوی برای بازگرداندن 

ان بھ مبارزه خود مردم بھ خانھ ھایشان صادر کرد، جوانان ھم چن

ھم اینان بودند کھ نشان دادند برخالف . در محلھ ھا ادامھ داده اند

 موسوی -تبلیغات رسانھ ای دو طرف مبارزه صرفا احمدی نژاد 

 80میر حسین موسوی در دھھ . نیست بلکھ مردم  با کل رژیم است

نخست وزیر و یکی از مھره ھای نزدیک بھ خمینی بود و نقش 

بھ او نخست . یت و تحکیم نظام اسالمی داشتھ استمھمی در تثب

وزیر کشتار لقب داده اند، زیرا در دوران نخست وزیری او 

کشتاروسیعی از نیروھای سیاسی انجام گرفت کھ برجستھ ترین آن 

ھدف او بنا .  است1988کشتار ھزاران زندانی سیاسی در تابستان 

ھ انقالب اسالمی آن آمده بودم تا بار دیگر ب«: بھ گفتھ خودش آنست

گونھ کھ بود و جمھوری اسالمی آن گونھ کھ باید باشد، دعوت 

او می گوید بھترین دوران نظام اسالمی دوره ای است کھ .  »كنم

خمینی زنده بود و جامعھ ایران در نھایت عدالت و شکوفایی خود 

ذره ای راستگویی و ترقی خواھی در اھداف و برنامھ ! بوده است

دعوای او با جناح کودتاچی .  موسوی موجود نیستھای سیاسی

  .ربطی بھ منافع مردم ندارد

تضادھای .  ھم اکنون صحنھ سیاسی ایران بسیار پیچیده شده است

اما ھر روز  کھ می گذرد، بسیاری . گوناگون در ھم تداخل کرده اند

از مبارزین جوان در صحنھ مبارزه در می یابند کھ خواستھ ھای 

  در می یابند کھ او فقط بدنبال . بھ مبارزات آنان نداردموسوی ربطی 
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بھ ھمین دلیل موسوی مدام . بازیافتن سھم خود از ھمین نظام است

  . آنان را بھ سکوت و آرامش دعوت می کند

طی دو ھفتھ اخیر زمانی کھ جوانان رادیکال درگیر نبردھای خونین 

 بھ کنج خانھ ھا "موج سبز"با عوامل سرکوب در خیابانھا بوده اند 

اما این روند در خارج کشور بھ گونھ . یا مساجد عقب نشستھ است

ناگھان نیروھایی مرموز دست بکار شدند، افرادی . ای دیگر است

ناشناس ناگھان سخنگوی مبارزات مردم شده و تالش دارند 

گردھمایی ایرانیان در ھمبستگی با مردم  کشورشان را بھ انحصار 

نان با توسل بھ منابع مالی، حمایت نھادھای قدرت ای. خود درآورند

و تکیھ بھ برخی افراد سرشناس سیاسی در کشورھای غربی تالش 

دارند موج رسانھ ای پرقدرتی را در حمایت از زنجیر سبز 

میرحسین موسوی در خارج سامان دھند و از این طریق حاصل 

ھوری مبارزات مردم را بھ حساب دعواھای جناحی ھیئت حاکمھ جم

آنان اغلب از بی اطالعی نسل جوان ایرانی در . اسالمی واریز کنند

. خارج کشور و ھم چنین افکار عمومی غربی سو استفاده می کنند

تقریبا در ھمھ جا بطرز اغراق آمیزی پارچھ ھای سبز را زینت 

گردھمایی و تظاھرات می کنند و بھ خیال خود می خواھند با نشانھ 

ار و اعتقادات مردم شرکت کننده در این ھا و نمادھا،  افک

با خشونت  از ھرگونھ شعاری . گردھمایی ھا را سبز اسالمی کنند

کھ کل نظام جمھوری اسالمی را نشانھ گیرد، ممانعت بعمل می 

بسیاری از مردم در غرب نمی دانند کھ سبز نماد اسالم .  آورند 

 دیگر شیعھ است رنگی کھ یک جناح از حکومت در مقابل جناح

حیرت انگیز اینکھ  . برای رقابت ھای انتخاباتی خود برگزیده است

این جریانات می خواھند این بازی نفرت انگیز  را با انرژی و 

حمایت مردم مترقی غرب و ایرانیانی انجام دھند کھ حقیقتا در پی 

تقویت مبارزات مردم ایران جھت پایان بحشیدن بھ حکومت 

  . المی ھستندتئوکراتیک و سرکوبگر اس

  چھ کسی پیروز خواھد شد؟
حمایت واقعی از مبارزات مردم ایران نھ گرفتن پرچم سبز و 

سبزینھ کردن  گردھمایی ھا، بلکھ فریاد زدن خواست ھای آنان  در 

خواست جدایی دین از دولت، . فضای دیگر کشورھای جھان است

خواست لغو قوانین سرکوبگرانھ علیھ زنان، حق تشکل یابی 

ارگران و سایر اقشار مردم، لغو سانسور، آزادی بیان و اندیشھ، ک

آزادی کلیھ زندانیان سیاسی، رفع ستم ملی از ملیتھای تحت ستم و  

محاکمھ و مجازات آمران و عامالن جنایت علیھ مردم ایران طی 

سی سال گذشتھ، از مسیر برچیدن نظام جمھوری اسالمی میسر 

  ذار آن بود و موسوی نیز تا یک دھھ است، نظامی  کھ خمینی بنیانگ

  

سی سال پیش . با سرکوب خونین مردم پایھ ھای آن را مستحکم کرد

 ضد امپریالیستی زدند تا –مردم ایران دست بھ انقالبی ضد سلطنتی 

با تغییر چھره ایران گامی در جھت پیشروی مبارزات مردم در کل 

موج انقالب ایران اما دول غربی خمینی را سوار بر . جھان بردارند

امروز نیز کھ بار .  کردند و نگذاشتند کھ انقالب مردم پیروز شود

دیگر  مردم ایران عزم کرده اند خود را از شر نظام بنیادگرای 

محافل قدرت در غرب و در ایران، تالش دارند . مذھبی رھا کنند

" اسالم معتدل"نظام ورشکستھ جمھوری اسالمی را با پروژه 

وقتی برخی سیاستمداران غربی . سوی ترو تازه کنندمیرحسین مو

با مبارزات مردم ایران از رنگ سبز استفاده می " ھمبستگی"برای 

را بھ مردم ایران ندارند، بلکھ " موج سبز"کنند،  فقط قصد تحمیل 

در واقع بھ آنان می گویند شما شایستھ جامعھ ای آزاد و سکوالر 

" معتدل" اما این بار کمی –المی نیستید، لیاقت شما ھمان نظامی اس

این توھین و دھن کجی بھ مبارزات کنونی مردم ایران .  است–تر 

شما مردم آزادیخواه و مترقی  ساکن غرب، نقش مھمی در . است

مبارزات مردم ایران دارید، می توانید یاور و پشتیبان خواستھ ھای 

 را کھ در واقعی آنان باشید، می توانید نھادھا و نیروھای سیاسی

بھ مبارزات مردم ایران ھستند افشا کنید و " موج سبز"حال تحمیل 

نگذارید بار دیگر سرنوشت مبارزات مردم  ایران در جای دیگر 

بویژه اینکھ این بار می خواھند انرژی و حس . رقم زده شود

ھمبستگی صمیمانھ شما را نیز در این طرح ھای پشت پرده بھ 

  .بازی گیرند

 جمھوری اسالمی نھ فقط در خدمت رھایی اکثریت مردم تدفین نظام

ایران و بخصوص سی میلیون زن ایرانی است بلکھ  ضربھ بزرگی 

سی . بھ جریانات بنیادگرای مذھبی است کھ زنان را برده می دانند

سال پیش با شکست انقالب و قدرت گیری نیروھای مذھبی در 

ان بھ موقعیت بردگی ایران نھ فقط  نیمی از جامعھ ایران یعنی زن

تنزل داده شدند،  بلکھ قدرت گیری نیروھای اسالمی در ایران، 

موجب قدرت گیری جریانات بنیادگرای اسالمی در خاورمیانھ شد 

  .. کھ خود عامل مھمی در سیر قھقرایی موقعیت زنان در منطقھ شد

  با یاری ھمھ نیروھای مترقی و -  بویژه زنان –ما مردم ایران 

اه جھان، عزم کرده ایم، این برخاستگان از موزه تاریخ را آزادیخو

این گامی مھم در جھت رھایی مردم . بھ زبالھ دان تاریخ بفرستیم

ھر گام پیشروی مردم ایران بسوی . ایران و خاومیانھ و جھان است

جامعھ ای آزاد، سکوالر و عادالنھ، پیشروی ھمھ آزادیخواھان 

  ■. یگر استجھان برای تحقق رویای جھانی د
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 … مبارزه  ادامه  دارد 

رژیم جمھوری اسالمی ماشین سرکوب خود را در تمامی 

ابعاد بکار گرفتھ  تا بتواند مبارزات گسترش یابنده  مردم را 

دستگاه  قضایی . برای آزادی و رھایی از ستم خاموش کند

انھا را پر کرده  بطوری کھ  مجبور شده  اند از رژیم زند

اماکن دیگر دولتی و ساختمان ھای خصوصی بعنوان زندان 

دھشت زندان گوانتامانا در مقابل زندان مخوف . استفاده  کنند

کھریزک رنگ می بازد، جایی کھ  تن مثلھ  شده  افراد 

دستگیر شده  و ناپدیدشدگان تطاھرات ھای اخیر از آنجا سر 

وضعیت زندان کھریزک بھ  حدی ھولناک و . ر آوردد

جنایاتی کھ  در آن رخ داد چنان دھشتناک بود کھ  موجب 

تعطیلی این " حکومت شد و ولی فقیھ  دستور " نگرانی"

 .".بازداشت گاه  را صادر کرد

شاید با ایده درخشان ساختن یک زندان مدرن در ھمانجا تا 

پیدا کنند کھ با شیوه  ھای در آینده  زندانیان این شانس را 

دادگاھھای دستھ  جمعی نمایشی با ! مدرن ترشکنجھ  شوند

با . ھدف تضعیف روحیھ  ی مردم معترض نیز آغاز شده  است

وجود ھمھ  این سرکوبھا، مردم ایران عزم خود را جزم کرده  اند 

تا این بار برای ھمیشھ خود را از دست نظام جمھوری اسالمی رھا 

شاھد مبارزات روزانھ مردمی ھستیم کھ مطالبات و خواستھ ما . کنند

مردم بطرق مختلف ھر چھ . ھایشان ھر چھ بیشتر رادیکال می شود

بیشتر و بیشتر تمایز خود را با جناح ھای مختلف رژیم جمھوری 

  .بیان می کنند اسالمی

جنبشی کھ در اعتراض بھ تقلب انتخاباتی جرقھ اش زده شد، 

شغولی اش فراتر از این است کھ چھ کسی رئیس امروزه دیگر دل م

میرحسین موسوی نخست وزیر سابق . جمھور این نظام جھنمی شود

نظام، یکی از مسئوالن قتل عام ھزاران زندانیان سیاسی در حامل 

آلترناتیوی برای این جنبش مردمی باشد، جنبشی کھ کمترین مطالبھ 

ی تواند با برنامھ  ، نم60سالھای دھھ » اسالم ناب محمدی « اش 

. کوتاه  کردن دست دین از ھمھ عرصھ ھای زندگی مردم است

اگرچھ شعاری مبھم است اما مردم " جمھوری ایرانی"شعار اخیر 

شعار بطور آشکار و » جمھوری اسالمی نمی خواھند »!با ھمین

  .مشخص اعالم کردند

 این شعار خیلی سریع در میان بخش ھایی از مردم پایھ گرفت و از

میرحسین .  شعاری محوری شد2009 ژوئیھ 30تظاھرات 

موسوی کھ از ابتدای این اعتراضات تالش داشت با سوار شدن بر 

این مبارزات خودبخودی نظام جمھوری اسالمی را کھ در حال 

سقوط بود، نجات شعار محوری جنبش سبز کھ بوسیلھ مردم 

را در یک دھد، نتوانست این شعار را تحمل کند و فو: » انتخاب 

شده، جمھوری اسالمی است، نھ  »مصاحبھ مطبوعاتی اعالم کرد 

یک کلمھ کمتر و نھ یک کلمھ بیشتر در مقابل تعمیق و گسترش 

ِمبارزات روزانھ مردم، رژیم نیز عالوه  بر سرکوب فیزیکی 
  .مردم، سرکوب روانی را نیز بکار گرفتھ است

  شاھد 88 مرداد 12چند روز قبل از مراسم تنفیذ احمدی نژاد در 

دادگاه  نمایشی تعدادی از دستگیرشدگان بودیم کھ با شکنجھ و 

ھدف رژیم از این نمایش . تھدید وادار بھ اعتراف و ندامت شده  اند

. نفرت انگیز باصطالح درھم شکستن اراده  مبارزاتی مردم است

تعدادی از دستگیرشدگان این دادگاھھای نمایشی، اصالح طلبانی 

 از مبتکران و ستون ھای تحکیم نظام زندان، 60ھ در دھھ ھستند ک

سازمان . (شکنجھ و اعتراف گیری و تواب سازی بوده  اند

مجاھدین انقالب اسالمی راس بخش امنیتی و زندانھا بود و 

کادرھای این سازمان نقش مھمی در ایجاد وزارت امنیت و 

 دانھااطالعات و سازماندھی سیستم شکنجھ و تواب سازی در زن

  جنایت این نظام مھم نیست کھ این افراد خود قبال در راس.) داشتند
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افراد شکنجھ شده  و کشاندن آنان بھ  کار قرار داشتھ اند، صحنھ 

نمایش اعترافات علنی، بیش از ھر چیز موجب خشم و انزجار ھر 

سیستم شکنجھ و اعتراف گیری بار دیگر . وجدان بیداری شد

ت مھم است کھ ستون فقرات نظام جمھوری تاکیدی بر این واقعی

اسالمی برپایھ سرکوب، زندان، شکنجھ و کشتار قرار گرفتھ است 

  .نمی شناسد" غیرخودی"و " خودی"و این سیستم 

مردم بھ این نمایش بعنوان روندی کھ طی سی سال گذشتھ جمھوری 

اسالمی بکار گرفتھ  است نگاه  می کنند، روشی کھ بیان ایدئولوژی 

م دینی است کھ انسان با خوار و ذلیل شدن می تواند بخشوده  نظا

اما میرحسین موسوی و گروه  اصالح طلبان ھوادار او می . شود

چرا کھ اگر بھ سابقھ این . است" بی سابقھ"گویند این دادگاھھا 

دادگاھھا اشاره  شود پای خودشان وسط می آید کھ زمانی خود 

ی ھزاران نیروی جوان صحنھ گردان چنین دادگاھھایی برا

  .کمونیست، دمکرات و آزادیخواه  بودند

نمایش قلدر منشانھ سرکوب برخی از سران سرشناس اصالح طلب 

دولتی، نشان از پشت صحنھ سرکوب ھولناک ھزاران زندانی 

سیاسی بی نام و نشان در زندان ھای مخوفی مانند اوین و کھریزک 

 این زندانیان زیر شکنجھ بخشی از. در تھران و شھرستانھا می دھد

جان می بازند و حتا بھ مرحلھ نمایش اعتراف و نادم شدن ھم نمی 

این ھزاران زندانی بی نام و نشان جایی در رسانھ ھای . رسند

آنان اغلب افراد سرشناس اصالح طلب دولتی را کھ . غربی ندارند

امروز بھ صف ناراضیان پیوستھ و اغلب سردمداران جنبش سبز 

ین موسوی ھستند را بعنوان زندانی سیاسی بھ افکار عمومی میرحس

چرا کھ بسیاری از این زندانیان سیاسی . غرب معرفی می کنند

گمنام، کسانی ھستند کھ کلیت نظام جمھوری اسالمی را بھ مصاف 

کھ عزم کرده  اند نقطھ پایان برنظام " خس و خاشاکی. "کشیده  اند

  . گذارندسرکوبگر و بنیادگرای دینی حاکم 

در مراسم تنفیذ ریاست جمھوری احمدی نژاد، رفسنجانی بعنوان 

رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام و ھم چنین رییس مجلس 

خبرگان رھبری شرکت نکرد، محمد خاتمی بعنوان رئیس جمھور 

 این . پیشین و برخی از مھره ھای قدرتمند نظام شرکت نکردند

المی شکاف جدی برداشتھ مسئلھ نشان می دھد کھ نظام جمھوری اس

 از سوی دیگر مردم دیگر حاضر نیستند خیابانھا را ترک . است

ھر روز دلیلی برای اعتراض بھ مظاھر بیشمار سرکوب و . کنند

زنان با حضور انبوه  خود و در صفوف مقدم . ستم این نظام دارند

 این مبارزات عمال نظام آپارتاید جنسی و بسیاری از ارز شھای 

 

  

جنبش نھ فقط . گی و دینی زن ستیزانھ را زیر سئوال برده  اندفرھن

در تھران بلکھ بھ بسیاری از شھرستانھا راه  یافتھ است و پیگیری، 

شجاعت و جسارت جوانان در کنار ابعاد گسترش یابنده  این جنبش 

  .نیروھای سرکوبگر رژیم را مستاصل کرده  است

 خیزش مردمی در صحنھ آنچھ مھم و قابل بررسی است ، تاثیر این

این جنبش مردمی خط بطالنی بر تصویر . سیاسی بین المللی است

در این . تحریف شده  رسانھ ھای عظیم غربی از جامعھ ایران بود

رسانھ ھا مردم ایران با رژیم جمھوری اسالمی یک جا قرار گرفتھ 

حال اینکھ این مبارزات بھ مردم جھان نشان . و یک تعریف داشتند

کھ بین مردم و حاکمان بنیادگرای دینی در ایران دریایی عظیم داد 

بخشی از نیروھای ضد جنگ و ضد گلوبالیزاسیون در . فاصلھ است

تخاصم دو نیروی ارتجاعی آمریکا و ایران، بجای ھمبستگی با 

مردم ایران، حامی رژیم جمھوری اسالمی شده  و بھ آن برچسب 

زات مردم ایران فرصتی شد مبار. ضد امپریالیسم ھم زده  بودند

برای اینکھ این نیروھا از گیجی بدر آمده  و برای ساختن جھانی 

دیگر حامی مبارزات مردمی شوند کھ در اشتیاق رھایی و آزادی 

  .مبارزه  بی امانی را علیھ نظام جمھوری اسالمی آغاز کرده  است

سرنگونی نظام جمھوری اسالمی در ایران، نظامی کھ خود بخشی 

 نظام استثمارگرانھ و ستمگرانھ حاکم بر جھان است، ضربھ از

بزرگی بھ نیرویھا و جنبش ھای بنیادگرای دینی جھان است، 

نیروھایی کھ راس برنامھ سیاسی اجتماعی شان بردگی و فرودستی 

  .زنان است

حمایت گسترده  مردم سراسر جھان از مبارزات مردم ایران بار 

بارزه  مردم جھت ایجاد جامعھ ای دیگری تاکیدی است از اینکھ م

آزاد و عادالنھ در ھر گوشھ جھان، امر اکثریت مردم جھان است 

اکثریتی کھ در پی ساختن جھانی دیگر فرای نظام سرمایھ داری و 

آنچھ امروز برای جنبش . مردساالر حاکم بر جھان ھستند

خودبخودی مردم ایران حیاتی است، از یکسو افشای ترفندھای 

ی ارتجاعی در سطح ملی و بین المللی است کھ تالش دارند نیروھا

انرژی این جنبش را برای ترمیم و مرمت ساختار نظام 

سرکوبگرانھ حاکم در ایران بھ ھرز برند و از سوی دیگر حمایت و 

برجستھ کردن جنبھ ھای رادیکال و مترقی این جنبش، تالش برای 

ر تارک آن رھایی ترسیم و تقویت افقی روشن و رھایی بخش کھ ب

 ■ .زنان از ھرگونھ ستم جنسیتی و طبقاتی نقش بستھ باشد

  )  افغانستان-ایران(سازمان زنان ھشت مارس 
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را شنیدند و » مرگ بر شاه«الشخوران از ھمان روزی کھ شعار 
ی انقالب مردم   مصادرهمطمئن شدند کھ شاه رفتنی است برای

از ھمان روزی کھ انقالب خونین مردم . تورھایشان را گستردند
توسط این گورکنان مصادره شد مردم در ھر فرصتی کھ یافتند در 

 سی  .ھایشان مبارزه کردند گیری انقالب و طرح خواست بازپس
 شعار محوری انقالب مصادره -سال مبارزان راه آزادی و برابری

 توسط مصادره کنندگان بھ خاک و خون کشیده شدند، در -57ی  شده
ھا شکنجھ شدند، مورد تجاوز قرار  ترین شیوه ھا بھ وحشیانھ زندان

ھا ھیچیک از عوامل رژیم   در تمامی این سال .گرفتند و اعدام شدند
جمھوری اسالمی آنان را زندانی سیاسی نخواندند؛ نام خود را بر 

زنان، کارگران، دانشجویان و روشنفکران . ضد انقالب: ھا نھادند آن
گر و ارازل و اوباش  خورده، اغتشاش را عوامل بیگانھ، فریب

  .نامیدند
ی   بھ واسطھ  ی مردم، شده دعوای اینان بر سر انقالب مصادره

ای کھ پس از  بھ گونھ شد،  تر می خواھی مردم روزبروز عمیق حق
 ھم نتوانست بر این چنان خصمانھ شد کھ منافع کل نظام سال آن سی

ھای نظام  ھا و مھره  شکاف عمیق جناح  .اختالفات پرده افکند
اسالمی در واقع شکاف درچماقی بود کھ سی سال بر سرمردم 

کوفتند، شکاف در دیوارھایی بود کھ مردم را در آن بھ اسارت  می
گرفتھ بودند، شکاف در اختناق و خشونتی بود کھ برمردم تحمیل 

ھای بھ حق آنان ھیچیک از  تقابل با مردم و خواستدر . کردند می
اما مردمی کھ سی سال بھ . ھا ھرگز بھ خود تردید راه ندادند جناح

گیری انقالب خود جنگیده بودند این بار  انحاء مختلف برای بازپس
ھای رژیم صدا و فریادشان را بھ گوش دنیا  توانستند در جدال جناح

رکنان، کسانی کھ منافع اقتصادی و گرچھ مدافعان این گو. برسانند
داری جھانی و با حفظ کلیت نظام جمھوری  اشان با سرمایھ سیاسی

ی مردم  کنند مبارزات سی سالھ اسالمی گره خورده است تالش می
گیری انقالبشان نادیده بگیرند و بھ جای حمایت از  را برای بازپس

ھای   یا مھرهھای واقعی مردم گاه از این و گاه از آن جناح خواست
ھای خارجی بر  اصرار رسانھ. کنند نظام اسالمی حمایت و دفاع می

ی نیروھا و گرایشات   کلیھ تاکید بھ جنیش سبز بدون اشاره بھ
ی   اما مردم آزاده .درگیر در جنش کنونی نیز در ھمین راستاست

گیری انقالبشان  ی مردم ایران را برای بازپس دنیا فریاد فروخورده
از اولین » سیاسی آزاد باید گردد زندانی«شعار . ندا شنیده
فریادھایی کھ باعث .  بود57ایجابی مردم در سال  ھای  شعار

ھایی کھ بھ سرعت و پس  ھا شد، زندان گشودن درھای تمامی زندان
 شعار مردم  .از بھ تخت نشستن دیکتاتورھای جدید دوباره پرشد

ندانی سیاسی آزاد باید ز« شعار  .ھم ھمچون انقالبشان مصادره شد
تقاضای آزادی بیان است، آزادی تشکالت و تجمعات است، » گردد

... اش، عدم تبعیض و حرمت بھ انسان و حقوق فردی و اجتماعی

سالھ جمھوری  است؛ یعنی تمامی آن چیزھایی کھ در حاکمیت سی
ھای   منع شکنجھ از خواست .اسالمی بھ مسلخ برده شده است

ھای   بود و پس از سی سال اعدام57 انقالب ابتدایی مردم در
جمعی جمھوری اسالمی و سالخی مبارزین آزادی، برابری  دستھ

وعدالت، حال مردم خواستار منع اعدام نیز ھستند و این را بھ 
 مردم ایران عالوه بر این با برخورداری از  .تجربھ آموختند

می ی جمھوری اسال  و حاکمیت سی سالھ57ی جنبش سال  تجربھ
تر حرکت کرده و  اند کھ باید ھشیارانھ بھ این آگاھی رسیده

اھداف و مطالبات مشخص خود دست بھ تشکل زده و بھ  حول 
ھا با گذر  آن  .طور مشتکل و آگاھانھ در جنبش حضور داشتھ باشند

ش گام بھ گام در جھت مطالبات خود حرکت بزمان و تداوم جن
کنند، البتھ تداوم و  ل میھای خود را تحمی خواھند کرد و خواست

ی آنان  یابی و اراده تعمیق این روند بستگی بھ سطح آگاھی، تشکل
زندانی سیاسی آزاد باید «شعار .ی خود دارد در کسب حقوق حقھ

ی یکی  در گذشتھ، حال و آینده شعاری اساسی و بیان کننده» گردد
 تا زمانی کھ  .است» آزادی«ھای مھم مردم یعنی  از خواست

ان و زندانی باشد، تا زمانی کھ نظام سلطھ، سیستم طبقاتی و زند
سرکوبگر حاکم باشد این شعار و خواستھ نیز ضرورتی عینی 

  .است
پس از تقلبات آشکار در انتخابات اخیر ریاست جمھوری و تعمیق 

 ی  ھای جناحی رژیم فرصتی دیگر برای اعتراضات گسترده شکاف
 حرکتی کھ از  .ھم شدمردم و طرح مجدد خواست آزادی فرا

اعتبار  اعتراض بھ انتخابات و پس گرفتن رای فراتر رفت، از بی
کردن و عدم حقانیت رئیس جمھور گذشت و والیت فقیھ را زیر 

ی مردم یعنی عدم  سالھ در برخی موارد نیز خواست سی. سوال بود
 خیزش مردم  .حقانیت کل حاکمیت را در دستور کار خود قرار داد

 رون سیستمی را نیز بھ دنبال آنان کشید و در برخیرھبران د
  موارد بھ ناچار بھ خواست مردم تمکین کردند، اما در تمامی موارد 
این رھبران تاکید بر حفظ نظام و مبارزه در چارچوب قانون 

 ھای مختلف تالش اند و بھ بھانھ را داشتھ اساسی 
گرای  م واپسنظا .رادیکال شدن جنبش مردم شوند  مانع  اند  کرده

سال گذشتھ، درجھت حفظ قدرت  جمھوری اسالمی مثل تمامی سی
و منافع خود با نیروھای سرکوبگر انتظامی ، سپاه پاسداران، ضد 

...) لبنان ، عراق (شورش، بسیج، یگان ویژه، نیروھای حزب هللا 
 بسیاری از این افراد ھمان  .بھ کشتار و اسارت  مردم پرداختند

   شاید چند روز قبل، و
باتوم، قمھ، گاز خردل وغیره را برای ماموریت  برای اولین بار 

ھا  نیرو تجربگی این ندانم کاری و بی. جدید خود دریافت کرده بودند
و افراد تازه بھ کار گرفتھ شده در سرکوب مردم، باعث خشونت و 

  وحشیگری بیشتر این افراد در قیاس با ھمتاھایشان در کشورھای 

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 زنانی دیگر                                                                                    شکنجه و اعدام ملغی باید گردد
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ھا  الوه بر یونیفورم پوشان رنگارنگ، لباس شخصیع. دیگر شد
. ی مردم پرداختند نیز بھ سرکوب، کشتار وضرب و شتم وحشیانھ

 رژیم در طی این   ی ھا یکی از ابتکارات رذیالنھ لباس شخصی
ابزار سرکوب ناشناختھ و غیر   ھا بوده و از آن بھ عنوان  سال

کھ خاستگاه و  ادعا دارد  و ھمواره. رسمی استفاده کرده است
ترین و  شناسد و توسط آنان رذیالنھ حامیان آنان را نمی

  . دھد ھا را در حق مردم انجام داده و می ترین جنایت وحشیانھ
 رژیم نشان داده کھ در راستای حفظ خود از ھیچ جنایتی روی

 صورت مستقیم در  گردان نیست ، بخشی از جنایات خود را بھ
و تجمع و ازدحام خاموش مردم با گاز ابان ھا و در حین تظاھرات 

 ضرب و شتم ، ضربات باطوم و تیر  اشک آور و گاز فلفل،
  اندازی مستقیم بھ سوی مردم مرتکب می شود، بخشی دیگر از 

 را با دستگیری مردم بویژه جوانان و انتقال آنان بھ اماکن   آن
   ھای گاه ھای آشکار و پنھان، شکنجھ شناختھ و ناشناختھ ، زندان

  
مخوفی کھ تا کنون کامال سری بوده  و اخیرا با تالش  و افشاگری 

 لو    از زندانیان آزاد شده و خانواده ھای آنان ھای مردم و بعضی 
رژیم ما زنانی دیگر با محور قرار دادن  .اند، مرتکب میشود رفتھ

زندانی سیاسی آزاد باید گردد، شکنجھ و اعدام ملغی باید " شعار 
رایط مشخص و ملتھب کنونی ھم صدا با ھمھ ی مردم در ش" گردد

ی زندانیان  ایران و جھان خواستار آزادی بی قید و شرط کلیھ
سیاسی، توقف ھرگونھ شکنجھ و الغای حکم اعدام در ھر شکل و 

ی   ما ضمن حمایت از کلیھ .بھ ھر جرمی ھستیم
 در سرتاسر جھان، از اعتصابات غذایی کھ در   اعتراضی رکاتح

فرانسھ  ،   آلمان، سوئد، کانادا، سوئد ورھای مختلف از جملھکش
ما از مردم جھان بویژه . صورت گرفتھ حمایت می کنیم ... و

صدای خونین ایرانیان را  خواھیم  ایرانیان خارج از کشور می
 .ی جھان برسانند فریاد کرده و بھ گوش مردمان ِ آزاده

5/5/1388■ 

  ! را قاطعانھ تحریم کنیملیانتخابات ریاست جمھوری و شوراھای والیتی رژیم پوشا
بھ یقین کامل میتوان گفت کھ این .  برگزارشود1388 اسد 29قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمھوری و شوراھای والیتی رژیم پوشالي بھ روز 

برھمگان ھوید است کھ مبارزات بھ اصطالح انتخاباتی صرفا مبارزه قدرت میان چند . یتواند چیز دیگری جز یك حركت نمایشي عوام فریبانھ باشدانتخابات نم
خلھ گر ھستند این دستھای پلید قدرت ھاي جھانخوار اشغالگر، متجاوز و مدا. نفر مزدور است و مردم در این انتخابات ھرگز آزادي و رفاه خود را نمی بینند

  . كھ گودی ھای کوکی یی را زیر نام کاندیداتوران بھ اصطالح انتخابات در افغانستان بھ حرکت در آورده اند
 ارتجاعي، حضور چند زن بصورت نمایشي در صحنھ بھ اصطالح مبارزات انتخاباتي جاري، اختصاص تعدادي –علیرغم دموكراسي نمایي ھاي امپریالیستي 

ارتخانھ ھا و پارلمان رژیم پوشالي بھ زنان و غیره و غیره، بھ صورت کلی ھیچگونھ تفاوت اساسي در وضعیت زنان در طول عمر رژیم از كرسي ھاي وز
ار آنان نباید بدون اجازه شوھران شان از خانھ بیرون شوند، ک. زنان در این کشور از ابتدایی ترین حقوق خود محروم اند. دست نشانده بھ وجود نیامده است

ھم اكنون خود سوزی ھا، ازدواج ھای اجباری، خود کشی ھا و اعتیاد ھزاران ھزار زن بھ مواد مخدر و . نمایند و یا دست بھ فعالیت ھای اجتماعی بزنند
ایان دادن بھ وضعیت تجاوزات وحشیانھ جنسی در سراسر كشور شایع میباشد و تا زماني كھ حاكمیت پوشالي كنوني بر سر كار باشد، ھیچگونھ امیدي براي پ

  .ناگوار نمي تواند وجود داشتھ باشد
امیدواری در .  ارتجاعی را یک خیمھ شب بازی فریبكارانھ مي داند و قاطعانھ تحریم میکند–این انتخابات امپریالیستی " دستھ ھشت مارچ زنان افغانستان " 

. ھای نظامیان متجاوز و اشغالگر امپریالیستی در افغانستان توھمي بیش نیستجھت تامین صلح و ثبات و تامین دموكراسي و حقوق زنان در زیر چکمھ 
اوضاع سیاسی کشور نشان میدھد کھ ارائھ ھرگونھ راه حلی بجز برپائی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقالبی علیھ اشغالگران امپریالیست و خائنین ملی 

  .ت از کشور و سر نگوني رژیم پوشالي، راه رفتن بھ بیراھھ است دست نشانده، بخاطر اخراج کامل اشغالگران امپریالیس
بخصوص در انتخابات . در مبارزات بھ اصطالح انتخابات ریاست جمھوری و شوراھای والیتی رژیم، نقش پیدا و پنھان امپریالیزم امریکا تعیین كننده است

یروزمند در انتخابات را امپریالیستھای امریکایی مي زنند و تعیین کننده مھره ایكھ ریاست جمھوري رژیم، حرف اول و سخن آخر تایید در مورد کاندیدای پ
از ھمین رو تمامي کاندیداتوران مھم ریاست جمھوری رژیم ھر کدام بھ نحوی چشم انتظارحمایتھای بی . باید در راس حاكمیت پوشالي قرار بگیرد، آنھا ھستند

 آنھا بخوبي مي دانند کھ برای انتخاب آنھا رای مثبت امریکا بیشتر موثر خواھد بود تا رای توده ھای زحمتکش .دریغ امپریالیستھای امریکایی نشستھ اند
  .  نیمھ فئودال افغانستان است–این حالت نشاندھنده عمق فاجعھ در کشور مستعمره . افغانستان

امپریالیست ھاي امریكایي فقط و فقط از پیروزي كاندیدي در انتخابات .  ندارداین ادعا واقعیت. امپریالیستھای امریکایی مدعی بیطرفی در انتخابات ھستند
 سیاسی زمامداران کاخ سفید در افغانستان را تائید نماید و در چوكات آن خادم و خدمتگار -ریاست جمھوري رژیم پشتیبانی مي نمایند کھ استراتیژی نظامی 

  . شان باشد
 - تمامی نیروھا و شخصیت ھای ملی، دموکرات و انقالبی كشور را بھ تحریم ھرچھ قاطعانھ تر این انتخابات امپریالیستی " دستھ ھشت مارچ زنان افغانستان " 

ارتجاعی فرا میخواند و از تمامی آنھا می طلبد كھ براي برپایي، گسترش و شگوفایی روز افزون مقاومت ملی مردمی و انقالبی علیھ اشغالگران امپریالیست و 
  . ما بھ نوبھ خود با تمام قوت و توان در راستای سازماندھی وسیع و سرتاسری این مقاومت کوشش مي نمائیم. ملی تالش نمایندخائنین 

یکبار دیگر اعالم می نماید کھ مقاومت علیھ اشغالگران امپریالیست و دست نشاندگان آنھا، حق و مسئولیت وطنی  و ملی " دستھ ھشت مارچ زنان افغانستان " 
ما اعالم می کنیم کھ مبارزات مان را در مسیر مقاومت ملی مردمی با جھتگیری انقالبی یکجا با سائر نیروھای مردمی و انقالبی . ردمان افغانستان استم

دگان شان را سرنگون نماید، یقین کامل د اریم کھ چنین مقاومتی قادر خواھد بود نھ تنھا اشغالگران را از کشور اخراج و دست نشان. افغانستان بھ پیش مي بریم
چنین مقاومتی قادر است حمایت توده ھای مردمان . بلکھ بھ مثابھ مرحلھ ای از مبارزات توده ھا در جھت نابودی نھایی نظام استثمار و ستم عمل خواھد نمود

ات کاری ای بر کل نظام امپریالیستی حاکم بر جھان جھان، منجملھ مردمان اضالع متحده امریکا و سائر کشور ھای امپریالیستی را نیز جلب نموده و ضرب
  !بھ پیش در راه تحریم ھرچھ قاطعانھ تر دور دوم انتخابات ریاست جمھوری و شوراھای والیتی رژیم پوشالی.    وارد نماید 

  !لیست و خائنین ملی بھ پیش در راه برپائی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقالبی علیھ اشغالگران امپریا                  
  1388دستھ ھشت مارچ زنان افغانستان  ماه اسد 
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  1388  آبان13مشاهدات در تظاهرات 
ستيز اسالمی در لندن مقابل سفارت مجهوری زن                                    

کنن ده  ھ ای ش رکت ھ ر ی ک از گ روه. ای برپا بود مقابل سفارت ھمھھ

ت  ری را مقاب  ل س  فارت ب  ھ خ  ود اخت  صاص  س  عی داش  تند، ج  ای ب  یش

 .ھا سعی در برافراشتن پرچم شیرخورش ید داش تند طلب سلطنت. دھند

خواستند رنگ سبز را از بین ببرند، گرچ ھ دیکت اتوری ش اه  شاید می

سبزھا نیز در صدد جبران بودن د ! نیز با رنگ سبز سیدی مزین بود

شان را بھ ن رده چ سبانند و رفتن د و رفتن د  ی سبز سیدی و توپ پارچھ

ی  خواس تند بگوین د پارچ ھ شاید می. ھا رسیدند طلب تا نزدیک سلطنت

ی  س   بزھا ھم   ھ. س   بز م   ا بی   شتر از پ   رچم شیرخورش   ید شماس   ت

ھای جانباختگان را  شان را سبز سبز کرده بودند و عکس پالکاردھای

ھر چھ چشمم را می چرخاندم، . نیز بھ روبان سبز تزیین کرده بودند

! ھ  ای م  ردم ای  ران نب  ود خب  ری از خواس  تھ. رن  گ س  بز ب  ود و س  بز

 البت  ھ وظیف ھ خطیرش ان حفاظ  ت از ش ان گ ویی ای ن جم ع تنھ  ا وظیف ھ

تبلیغ رنگ سبز در بین فعالین جنبش سبز . رنگ سبز و تبلیغ آن بود

بن د  بھ حدی افراطی شده است کھ شال گردن سبز و تل س بز و دس ت

خ صوص جوان ان  ھایی کھ از مبارزات مردم و بھ سبز و حتی عکس

  پخش ترین شکل ممکن  ھای اخیر، کھ در اینترنت بھ وسیع در ماه

. شده است، را تغییر داده و رنگ سرخ را بھ سبز تبدیل کرده بودن د

ط   ور مث   ال عک   س  رن   گ س   رخ روس   ری دخت   ر ج   وانی ک   ھ  ب   ھ

  بھ جمھوری ھایش را گرده کرده و فریادش نشانی از تنفر مشت

  با مشاھده عکس بسیار .  اند اسالمی است، بھ رنگ سبز تغییر داده

   را ھمان روزھای اول درچرا کھ من اصل عکس. ناراحت شدم

  ھا دیدم و این عکس بھ عنوان سمبلی از دختران جوان تمامی سایت

 

 

  ھا و جلسات  ستیز در بسیاری از تظاھرات خواه علیھ رژیم زن آزادی

چن  د . نتوان  ستم خ  ودم را کنت  رل ک  نم. باختگ  ان چ  اپ ش  د ی  ادبود ج  ان

 خ شمگینم را نفری کھ در زیر این پالکارد ایستاده بودند، وقت ی نگ اه

خانم با این پوسترمشکلی داری؟ لبخندی از سر تمسخر : دیدند  گفتند

مردم برای چھ در ! فقط کسی بھ من صادقانھ جواب دھد: زدم و گفتم

ش  ان  ھ  ای ھ  ا ھ  ستند و ھ  ر روز کب  ود و زخم  ی روان  ھ خان  ھ خیاب  ان

ما ب رای چ ھ : خب معلومھ آزادی  گفتم: شوند؟ مردی بھ من گفت می

پ  شتیبانی از مب  ارزات : کن  یم؟ دوب  اره م  رد گف  ت ظ  اھرات م  یاینج  ا ت

ھ  ا و ت  صاویرشان را  ھ  ا، عک  س ام  ا نبای  د خواس  تھ: م  ردم  م  ن گف  تم

خانم بھ من بگ و : مرد متعجب بھ من نگاه کرد و گفت! سانسور کنیم

. جریان چی ست؟ م ن فق ط واس ھ ھمب ستگی و پ شتیبانی ب ا م ردم آم دم

.  گف تم ب ھ ای ن عک س دق ت ک نعکس دختر معترض را نشان دادم و

اش چ  ھ  روس  ری: آره یادم  ھ گف  تم: عک  س را ق  بال دی  ده ب  ودی گف  ت

ب ی ش رمی را م ی بین ی، م ی : قرم ز  و م ن گف تم: رنگی ب ود؟ گف ت

خواھند تمام مبارزات مردم کھ بر علیھ ستم و استثمار و دیکتاتوری 

ای ن ی ک نمون ھ کوچ ک ! است بھ ن ام جن بش سبزش ان م صادره کنن د

.  ب  رای م  ردم ن  سوختھ اس  تانن  ھ موس  وی و ن  ھ کروب  ی دل  ش. اس  ت

وقتی عکسی از کارزار مبارزاتی علیھ رژیم را تغییر و تحریف می 

تا ن چھ می کنند؟ مرد حیران و  کنند، آگاه باشید کھ با اھداف انقالبی

و از ص ف . م انم من اینجا نم ی. حق با شماست: ناراحت بھ من گفت

پ سر ج وانی جل و آم د و . ام ا او رف ت !تر شدرجنبش سبز دور و دو

دانیم موس وی کی ست و کروب ی چ ھ  کھ ما می این گفتن  بھشروع کرد

ام ا راه چ اره چی ست؟ نگ اھش ک ردم و . دناھداف شومی در سر دار

. اما آنان از ح ضورمن و ت و سواس تفاده ب ھ نف ع خ ود م ی کنن د: گفتم

ودت اش بع  د خ   پوس  تر را نگ  اه ک  ن و مقای  سھ ک  ن ب  ا عک  س واقع  ی

 داش ت،  مب ارزدر این بین ب ود ک ھ فع ال کمیت ھ جوان ان. قضاوت کن

ک  رد آن پ  سر ج  وان ب  ا  اطالعی ھ ن  شریھ دان  شجویی ب  ذر را پخ  ش م ی

  جا خواند و با من شروع بھ  اشتیاق ھر دو اعالمیھ را گرفت وھمان

موس   وی  درس   تھ ک   ھ: ھ   ایی از ای   ن قبی   ل ص   حبت. ص   حبت ک   رد

    کرده و توانستھ عده زیادی  را متحدوزیر بوده، اما حاال مردم نخست

.  حم ایتش کن یم نژاد تحریک کند، پس بھتر است فع ال را علیھ احمدی

  ای شده تا فرصتی دوباره  موسوی وسیلھ: پاسخ من بھ او این بود کھ

 بھ مناسبت  تظاھراتی5ساعت ) 2009 نوامبر 4 (1388 آبان 13چھارشنبھ 
م ا فع الین س ازمان زن ان .  سیزده آبان مقابل سفارت ایران ـ لن دن برگ زار ش د

در مبارز ھشت مارس بھ ھمراه علیرضا شریعت یکی از فعالین کمیتھ جوانان 
انگل  ستان نی  ز ب  رای پخ  ش اعالمی  ھ در ب  ین جوان  ان در ای  ن تظ  اھرات ش  رکت 

ز و دان  شجویی ک  ھ در آم  و ح  ضور م  ا در ھمب  ستگی ب  ا جوان  ان دان  ش. ک  ردیم
ان  د و  س  زایی داش  تھ ھ  ای اخی  ر علی  ھ جمھ  وری اس  المی نق  ش ب  ھ مب  ارزات م  اه

آم وزان ب ھ اعت راض علی ھ   ک ھ دان ش1357 آب ان 13داشت  چنین در گرامی ھم
از قب ل .  ھا داده بودند، انجام گرف ت دیکتاتوری رژیم شاه مبارزه کرده و کشتھ

سیزده آبان «و » آبان شورش یا بیعت؟سیزده «ھایی تحت عنوان  نیز اعالمیھ
از ن  شریھ دان  شجویی ب  ذر را ب  رای پخ  ش ب  ین نیروھ  ای »  چ  ھ روزی اس  ت؟

 .ویژه نسل جوان آماده کردیم کننده بھ شرکت

 پری قدمی
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ھ ا ب رویم،  قبول دارم باید بھ خیاب ان. بھ بودن جمھوری اسالمی بدھد

  باید با ھم بود . سی سال بخواھیممان را  در طی  مطالبات پایمال شده

اشتباھی کھ در سال .  روی از جناحی از مترجعین ولی  نھ بھ  دنبال

  مسئلھ ما بودن یا .  نسل قبلی ما کردند، نباید تکرار کنیم1357بھمن 

م   ا ب   ا  بلک   ھ. جمھ   ور نی  ست نب  ودن ای   ن ش   خص ب  ھ عن   وان رئ   یس

بین د،  را م یای ک ھ خط ر س رنگونی  روبرو ھ ستیم، ک ھ  دورهسیستمی

کن د، ت  ا بتوان  د ک  ل  حت ی برخ  ی از خ  دمتگزاران خ ود را قرب  انی م  ی

موضوع این نیست کھ موسوی مردم را . گرانھ را حفظ کند نظام ستم

خواھد مردم متحد باشند؛ ب ھ گ رد ش عارھا و  او می. متحد کرده است

خواھ  د جمھ وری اس  المی را از خط  ر  موس وی م  ی. ھ  ای او خواس تھ

گوید جمھوری اس المی ن ھ  برای ھمین ھم می. کندسرنگونی خالص 

بن ابراین م ا بای د ش  عارھا و . ت ر ت ر، ن ھ ی ک کلم  ھ ک م ی ک کلم ھ ب یش

باش د، پ یش  ھای خودم ان را  ک ھ در مقاب ل رھب ران س بز م ی خواستھ

ھ ایم را تایی د ک رد و  ت ا پای ان تظ اھرات  پسر ج وان پاس خ.  بگذاریم

در بین س بزھا ان شعاب .  من بودرفتم، با ھر جا کھ می. کنار من بود

ع  ده ای ک  ھ م  را در . ب  ھ ظ  اھر دو ص  ف س  بز ب  ود. رخ داده ب  ود

ھای قبلی دیده بودند، مشتاق جلو آمدند و صدایم کردن د م ا  تظاھرات

م ا ب ا ش ما ک ھ جمھ وری اس المی را نم ی خواھی د ! رادیکال شده ای م

ب ھ ظ اھر از جمع ی ک ھ . کنار ما باشید و ما را حمایت کنی د. موافقیم

خود را رادیکال می دانستند، پرسیدم تف اوت ش ما ب ا آن گ روه دیگ ر 

ھا دولت  میدانی آن: سبز چیست؟ دوستی صمیمی و مھربان پاسخ داد

خ  واھیم آن ھ  م  س  بز مل  ی م  ی خواھن  د و م  ا مث  ل ش  ما جمھ  وری م  ی

م  ا نی  ز مث  ل ش  ما آزادی زن  دانیان سیاس  ی را م  ی . جمھ  وری ایران  ی

ھ بھ من داد صداقت موج میزد، ام ا م ن ھ م ب ھ در جوابی ک. خواھیم

اینج ا ھ م ص ف دف اع از ! جای من اینجا نیست: خاطر صداقتش گفتم

غای ت انحراف  ی  جمھ وری ایران ی ش  عاری ب ھ! مب ارزات م ردم نی  ست

اس  ت و خ  ود ای  ن ش  عار در را ب  ر روی ب  سیاری از انحراف  ات ب  از 

نیان سیاس ی را درست است کھ ما ھم آزادی زندا: بھ او گفتم. کند می

! شود مان یکی نمی خواھیم، اما صرف یک خواستھ مشترک ھدف می

خ     ب مگ     ر س    رنگونی حکوم     ت جمھ     وری اس     المی را : گف    ت

خ واھیم، ام ا ب ا  اش را م ی بل ھ ـ س رنگونی: خواھی د؟ پاس خ دادم نم ی

   .کش جامعھ باشد ی مردم زحمت اھدافی کھ در خدمت توده

  :ھای خود را سر دادنددر ھمان زمان صف دیگر سبزھا شعار

» ی ا ح سین میرح سین«، » باراک حسین اوباما یا ب ا اون ا ی ا ب ا م ا«

  و گروه دیگری کھ » هللا اکبر«، »زندانی سیاسی آزاد باید گردد«

  .کردند خود را رادیکال می دانستند، نیز ھمان شعارھا را تکرار می

  

 

   دوست جوانی کھ پس از بحث در مورد موسوی ھمراھم بود از

: اش گرف  ت و گف  ت ش  نیدن ش  عاری ک  ھ خط  ابش ب  ھ اوبام  ا ب  ود خن  ده

  ھا مسئلھ ایران را حل کنند؟ و من  گویند آمریکایی ھا می یعنی این

نگاھش کردم و پرسیدم نظر تو چیست؟ ج واب داد ک ھ ص د در ص د 

 مخالف این شعار ھستم و شاکی بود کھ چھ کسی این شعار را ترویج

کنن  دگان  در ب  ین تظ  اھرات.ش  ود تک  رار م  ی داده ک  ھ ای  ن چن  ین دارد 

فع الینی ازی ک گ روه . بھ انتھای جمعیت سبزھا رسیدیم. چرخیدیم می

. کردن  د ش  ان را پخ  ش م  ی  ی ھ  ا چ  پ می  زی گذاش  تھ بودن  د و اعالمی  ھ

آور ب ود کن ار ص ف س بزھا، از آن ان پرس یدم م شکلی ب ا  برایم تعجب

ب ا چ ھ ب دبختی خواس ت توض یح دھ د ک ھ  ک ھ م ی سبزھا ندارید؟ ھمین

توان  ستھ می  زش را بچین  د، م  ردی ک  ھ خ  ود را انتظام  ات گ  روه س  بز 

دانست با صدایی خ شن و خ شک گف ت میزت ان را کن ار ببری د آن  می

مگ  ر اینج  ا مل  ک : م  ن ب  ھ او گف  تم! ط  رف، بری  د از م  ا دور ش  وید

گویی میزشان را کجا ببرند؟ ج ایی از ت و و دار  کھ می! پدریت است

ای ستیم و ربط ی ھ م  بھ او گفتم اینجا می! اند  نکردهات کھ تنگ  ودستھ

مرد نگ اھی غ ضب آل ود ب ھ م ن . مبصر کالس نیستید. بھ شما ندارد

ای کھ پوشیدی و  اما من ادامھ دادم تو با این جلیقھ. کرد و ھیچ نگفت

ھ ا  خودت را بھ شکل پلیس انگلیس درآوردی مرا یاد لب اس شخ صی

ولی تنھا .  اوباشان رژیم می اندازیھا و پاسدارھا و تمامی و بسیجی

گ ویی خیل ی ناراح ت ش ده ! فرقت این است کھ باتوم بھ دست ن داری

ب ا فاص لھ ای از م ن . خواست خشمش را آش کارتر کن د بود، اما نمی

دورتر پسر جوانی کھ او ھم انتظامات بود، جلیقھ اش را از ت ن کن د 

  .د زدو گفت این جلیقھ باعث خجالت من است و بھ من لبخن

ح  ضور جوان  ان . در ای  ن تظ  اھرات ص  دھا نف  ر ش  رکت ک  رده بودن  د

گی  ر ب  ود، ام  ا متاس  فانھ ب  سیاری از ای  ن جوان  ان  پ  سر و دخت  ر چ  شم

رھب ری . اند ک ھ متعل ق ب ھ آن ان نی ست ناآگاھانھ در صفی قرار گرفتھ

ھ   ای  س  بزھا در خ  ارج نی  ز ت   الش دارد ک  ھ جوان  ان را از خواس  تھ

  .درادیکال و اساسی دور کنن

کردم، کھ تفکرات  کردم بھ این فکر می جا را ترک می زمانی کھ آن

. توان اصالح طلبانھ و رفرمیستی تلقی کرد جریان سبز را حتی نمی

اینان قصد دارند با تمام امکاناتی کھ در ایران و در خارج دارند، بھ 

بھ مردم بقوالنند؛ کھ . مردم بقوالنند کھ شب ھمان روز است

 بھ مردم بگویند کھ!  خوب است اما با موسویجمھوری اسالمی

 ستیز را از غایت زن گرانھ و بھ خیال زیر و کردن این مناسبات ستم

با خود فکر کردم وظایف ما بیش از پیش سنگین . کنیدسرتان خارج 

فکر . با خود فکر کردم وظایف ما بیش از پیش سنگین است. است

  .■مکردم کھ می توانیم خالف این موج شنا کنی
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  گزارشی از شب مهبستگی 

 با زندانيان سياسی و خانواده جانباختگان  
   لندن-67 و تابستان 60بھ مناسبت سالگرد کشتار دھھ 

 نفر در ھمبستگی 150 جلسھ ای با بیش از 2009 سپتامبر5شنبھ 

 60با زندانیان سیاسی و خانواده جانباختگان درسالگرد کشتار دھھ 

تشکل زنان ھشت مارس و « از جانب  در لندن 67و تابستان 

 .برگزار گردید» شورای ھمبستگی با مبارزات مردم ایران

جلسھ ھمبستگی با ترانھ خوانی ناھید نعیمی از فعالین شورای 

ناھید با صدای گرم و دلنشین خود و با یاد و . ھمبستگی آغاز شد

خاطره جانباختگان بھ جلسھ شور بخشید و سپس متن افتتاحیھ شب 

بستگی، بھ یاد جانباختگان و زندانیان سیاسی توسط وی قرائت ھم

   .گردید

شب ھمبستگی امان را با ادای احترام بھ «در این متن آمده بود کھ 

مردم آزاده و مبارزی آغاز می کنیم کھ با مبارزات دالورانھ و الھام 

بخش خود علیھ حاکمان مرتجع و واپسگرا اعالم کردند کھ سر 

   . بھ خواری نخواھیم دادمیدھیم اما تن

با ادای احترام بھ زنان و دختران شجاعی کھ در صف مقدم مبارزه 

کردند، بھ پیشروی خود ادامھ دادند اما در مقابل تھدید و تحقیر  

قدمی بھ عقب ننھادند و رژیم مرتجع و زن ستیز را زبون و خوار 

  .کرده و بیش از پیش رسوا نمودند

ن کھ با مبارزات جانانھ اشان، درس مبارزه با ادای احترام بھ جوانا

  .و دالوری را بھ ما آموختند و جھانیان را بھ تحسین واداشتند

با ادای احترام بھ ھمھ آنانیکھ جان باختند تا دنیای تاریکی را کھ 

تاریک اندیشان بھ مردم ما تحمیل کرده اند را پاک کنند و روشنی 

  .ھا ی فردا را نوید دھند

در جلوی چشم میلیون ھا نفر غرق در خون شدند، و نداھایی کھ 

آنانیکھ در سیاه چالھای رژیم در زیر شکنجھ و تجاور جانباختند، تا 

  .ھوای تازه ای را در جامعھ بدمند

با ادای احترام بھ ھمھ آزادگان در بندی کھ ھمچنان در سیاه چالھای 

ھ مخفوف رژیم تحت شکنجھ ھای قرون وسطایی و مدرن قرار داشت

 قتل عام زندانیان .و بھ مقاومت قھرمانانھ خود ادامھ می دھند

 ھم چون زخمی ھمیشھ تازه بر 67 و تابستان 60سیاسی در دھھ 

پیکر مردم ما باقی خواھد ماند، و تا سرنگونی کلیت نظام جمھور 

  ».اسالمی زخم آن با ما خواھد بود

 در این اولین بخش برنامھ سخنرانی آذر درخشان بود کھ نتوانست

سخنرانی آذر توسط یکی از فعالین تشکل زنان . جلسھ شرکت کند

  . ھشت مارس  ارائھ گردید

در بخشی از این سخنرانی درمورد مسئلھ تجاوز، شکنجھ و 

 مین سالگرد 21در آستانھ «گورھای دستھ جمعی چنین طرح شد 

 ، خبر رسید کھ دھھا تن از 67قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 

ستگیر شدگان خیزش اخیردر گورھای دستھ جمعی  بی نام و نشان  د

سی دھھ گورھای دستھ .  بھشت زھرا دفن شده اند302در قطعھ 

در ھفتھ ھای اخیر از دھان مھدی کروبی می شنویم کھ !. جمعی

دختران و پسران دستگیر شده مورد تجاوز جنسی و شکنجھ 

طی خیزش سراسری در ماھھای اخیر . نظامشان قرار گرفتھ اند 

مردم  شاھد دستگیری گروھی زنان و مردان معترض بوده ایم، ، 

شاھد یورش بھ خانھ ھا و ربوده شدن کسانی کھ توسط جاسوسان 

رژیم شناسائی شده اند، شاھد دادگاھھای نمایشی اعتراف گیری 

 را در اذھان 60این صحنھ ھا گوشھ ای از وقایع دھھ ....ھستیم و 

سالھاست کھ ھمراه با خانواده ھای .  می کندنسل گذشتھ زنده

زندانیان سیاسی قتل عام شده خاوران پیکار خاطره ھا را بھ پیش 

می بریم تا زنده بماند یاد نسلی کھ بر چوبھ ھای دار بوسھ زد اما 

  .در مقابل رھزنان انقالب مردم ایران سر خم نکرد

گویی موش . خیزش اخیر طوفانی بود کھ ھمھ پرده ھا را کنار زد

کور تاریخ میان گورھای دستھ جمعی بھشت زھرا  و گورھای 

اما دادگاھھای .....   در خاوران نقبی زده است60دستھ جمعی دھھ 

نمایشی با وجود شباھت ھا در اعتراف گیری و تواب سازی ھمان 

زیرا طرفین . اگر آن اولی تراژدی بود این یکی کمدی است. نیست

 یک طرف الجوردی کریھ و متھمین 60ھ در دھ. ھمان ھا نیستند

کنونی دادگاه ھای فرمایشی نشستھ بودند و طرف دیگر اعضای 

با این حال، این تفاوت . سازمان ھای چپ و کمونیست و مجاھدین

  ».عظیم ذره ای از کراھت آن کم نمی کند

در ادامھ سخنرانی بھ مسئلھ فتوای خمینی جالد در مورد کشتار 

   : اشاره شد کھ67 تابستان زندانیان سیاسی در

خمینی طی یک فتوا فرمان قتل ) 1978ژوئیھ  (1367در تابستان 

کسانی کھ در «:در این فرمان تاکید کرد. عام زندانیان سیاسی را داد

زندان ھای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و 

بین رحم بر محار... مي کنند محارب و محکوم بھ اعدام مي باشند 

امیدوارم با خشم و کینھ انقالبی خود نسبت بھ ...ساده اندیشی است، 

والسالم . ... دشمنان اسالم رضایت خداوند متعال را جلب نمائید

  »روح هللا موسوی الخمینی
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طبق این فتوا در عرض یک ماه ھزاران زندانی سیاسی یا بھ دار 

ق و ارتداد بھ جوخھ ھمھ بھ اتھام مناف. آویختھ شدند یا تیرباران شدند

این زندانیان در دادگاه ھای چند دقیقھ ای . ھای مرگ سپرده شدند

   .محاکمھ شدند

 نفر از اعدام شدگان این تابستان 5000تا کنون اسامی بیش از 

خونین گردآوری شده اما کماکان کسی از شمار دقیق این قتل عام 

  ».مطلع نیست

ھا رابعنوان جزئی جدا سخنران بھ درستی مسئلھ تجاوز در زندان

اگرچھ تجاوز «:  ناپذیر ازاحکام شرعی و الھی دانستھ و می گوید

بھ زندانی سیاسی در قوانین مجازات ھای اسالمی مستند نشده است 

اما احکام شرعی و الھی کھ این قوانین از آنھا نشات گرفتھ بھ 

در قوانین . صراحت بر تجاوز بھ زندانیان سیاسی انگشت می گذارد

شرعی و احادیث اسالمی مسئلھ تجاوز بھ دختران باکره قبل از 

اعدام بھ دلیل جلوگیری از رفتن دختران بھ بھشت موجود است و 

اساسا بر این پایھ ھم تجاوز بھ زندانیان بخشی از انجام فریضھ دینی 

.... زندانبانان  محسوب شده و  موجب ثواب برای تجاوز کننده است

 و اعتراف گیری و تواب سازی در سی سالھ اعدام، شکنجھ، تجاوز

گذشتھ نھ با احمدی نژاد شروع شد و نھ با افراد دیگری مانند 

بعالوه برخالف . میرحسین موسوی یا کروبی پایان خواھد یافت

ادعای موسوی و کروبی و یارانشان این مسائل بھ ھیچ وجھ غیر 

سی امروز قانونی نبوده است کھ قرار باشد با اتکا بھ قانون اسا

چرا کھ در دولت آقای میرحسین موسوی و رفسنجانی . پیگیری شود

ھم کھ بھ قانون اساسی عمل می شد ھمین قدر جنایت و سرکوب بود 

بررسی پدیده شکنجھ و اعدام مخالفان و معترضین سیاسی در . 

نظام جمھوری اسالمی نشان می دھد کھ این مجموعھ جز الینفکی 

یک حاکم است و  اسالمی بودن این نظام از نظام سیاسی تئوکرات

خود را در این پدیده ھا نشان داده و می دھد،  و گرنھ در حیطھ 

اقتصادی و مناسبات بھره کشی در طی سھ دھھ گذشتھ ھمھ تابع 

قانون اساسی  جمھوری اسالمی . قوانین سرمایھ داری بوده است

تھ با چھره قانونی نظام جمھوری اسالمی است و طی سی سال گذش

با . ھمین قانون اساسی حق حاکمیت از مردم ایران سلب شده است

ھمین قانون اساسی خونین ترین سرکوب و نسل کشی در در دھھ 

و با ھمین قانون موفق شدند نظام طبقاتی و .  انجام گرفت60

استثمارگرانھ را بھ پیش رانند و  امروز با ھمین قانون اساسی بھ 

  ».دجان نسل کنونی افتاده ان

در بخشی از سخنرانی بھ نقش و جایگاه تجارب انقالبیون نسل قبل 

  . امروز مردم بھ بسیاری از حقایق پی برده اند« می پردازد 

  

نسل جوان در پی . بسیاری در پی درس گیری از آن انقالب ھستند

شناختن آرمان ھای رھائی بخش و مترقی نسل قبلی خود است و 

نان است زیرا برای ساختن فردا باید جذب انرژی و شور و تجربھ آ

نسل گذشتھ نسلی آگاه بود کھ از دل . بر شانھ ھای دیروز تکیھ کند

چند دھھ تالطمات جامعھ ایران و جھان و باالخره از طریق انقالب 

آن نسل، آرمان داشت و برای تحقق .  پا بھ صحنھ گذاشتھ بود57

سل کنونی ن. آرمانش نقشھ می ریخت و تشکیالت درست می کرد

از این ھا محروم است اما بی باک و جسور پا بھ صحنھ گذاشتھ 

است، گرچھ  نیاز بھ تجربھ، آگاھی و تشکل و سازمایافتگی دارد 

تا آینده را آنگونھ کھ شایستھ است و تاریخ طلب می کند، پی 

   »...افکند

. پس از ارائھ سخنرانی تعدادی از شرکت کنندگان بھ بحث پرداختند

کھ در بحث آزاد شرکت کردند تالش داشتند نظرات خود را کسانی 

. با جمع در میان گذاشتھ و برخی سئواالت مھم را طرح کنند

سئواالت طرح شده در این جلسھ بازتاب سئواالتی است کھ در کل 

آیا بدون اتحاد نیروھا و : بعنوان مثال. جامعھ ایران مطرح است

اندھی کنیم؟ آیا اولین تشکالت می توانیم مبارزه جدی را سازم

خواستھ مردم موضوع دمکراسی نیست؟ افشاگری ھائی کھ در 

 و بطور کل در طی سی 67 و تابستان 60سخنرانی بر سر دھھ 

سال حاکمیت جمھوری اسالمی برعلیھ مردم شد، درست، اما 

موضوع اصلی این است کھ آلترناتیو ما چیست و چگونھ ساختھ 

نیروھای انقالبی و کمونیست در بین می شود؟ آیا یکی از وظایف 

مردم افشای این حقیقت نیست کھ ھریک از جناحھای ارتجاعی 

  وتالش دارند جمھوری اسالمی را از خطر سرنگونی نجات دھند؟

 در بخش بعدی برنامھ ارشک ھنرمند جوان بھ اجرای رپ

 اولین آھنگی کھ ارشک اجرا کرد در رابطھ با. اعتراضی پرداخت
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ی دختر جوانی کھ در زندان توسط قداره بندان عاطفھ رجب

جمھوری اسالمی مورد تجاوز قرار گرفت و قاضی خود طناب 

کلیھ شرکت . دار را بر گردن عاطفھ جوان انداخت، آغاز شد

کنندگان بخصوص جوانان از این خواننده جوان و پرشور بھ گرمی 

   .استقبال کردند

کھ توسط » ھی بگو نھبھ سیا«بخش بعدی جلسھ تئاتری بود بنام 

ناھید نعیمی وھمکاری صمد و حسن در مورد حجاب اجباری 

ومبارزه زنان علیھ عامل اصلی آن یعنی رژیم زن ستیز جمھوری 

این تئاترمورد استفبال شرکت کنندگان قرار . اسالمی، اجرا شد

  .گرفت

بخش بعدی برنامھ ھنری شب ھمبستگی را ھادی خرسندی با طنز  

ھادی مثل ھمیشھ توانست بھ موضوعات سیاسی . خود پیش برد

.  روز مثل موضوع مھم زندانیان سیاسی، در غالب طنز بپردازد

  .برنامھ ھادی خرسندی مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت

بخش بعدی برنامھ بھ خواننده معترض تبعیدی گیسو شاکری  

گی گیسو با اجرای یکی از آھنگ ھائی کھ بھ تاز. اختصاص داشت

سپس بھ اجرای . برای خیزش ھای اخیر خوانده است، آغاز کرد

چندین ترانھ کھ بھ بھترین وجھ می توانست بازتاب روحیھ مردم 

صدای گرم و دلنشین گیسو شاکری مورد استقبال . باشد، پرداخت

  .شرکت کنندگان قرار گرفت

در بخش آخر جلسھ ھمبستگی بار دیگرارشک بھ خواندن رپ  

یکی از آھنگ ھائی کھ ارشک در این بخش . اختاعتراضی پرد

از ویژه گی آھنگ ھای .  بود60اجرا کرد در رابطھ با کشتار دھھ 

   . رپ ارشک این است کھ خود شعر آنرا می سراید

این خواننده جوان توانست با اجرای رپ اعتراضی خود بھ جلسھ و 

  .بخصوص جوانان شور و ھیجان بخشد

ستھ شب ھمبستگی حضور چمشگیر یکی از ویژه گی ھای بر ج

برخی از این جوانان بھ درجات گوناگون . جوانان دختر و پسر بود

با . در طول یک ماه گذشتھ درسازماندھی این جلسھ نقش داشتند

فعالیت این جوانان ھم چون پری قدمی و کمک و ھمیاری علی 

.... رضا شریعت، مھرداد نیک خواه، مریم یعقوبی، سم، محبوبھ و

  .■قیت ھر چھ بیشتر شب ھمبستگی ممکن شدموف

  انگلستان-)افغانستان-ایران(فعالین تشکل زنان ھشت مارس 

2009-09-11  

 با مادران یگزارش از مراسم مهبستگ

  تورنتو-  رانيجانباختگان در ا

   2009شنبھ اول آگوست 

 از مب  ارزات یبانی پ  شتیش  ورا

-تورنت      و (رانی      م      ردم در ا

 از یع  متشکل از جم کھ)کانادا

 زن       ان، ک       ارگران، نیفع       ال

 خ  واهی ، چ  پ و آزادیدان  شجوئ

 ی ج       وال25اس       ت در روز 

در   خ      ود رای علن      تی      فعال

  .شروع کرد تورنتو

 ی جمھ وری خود را بر ضرورت س رنگونی اساستی شورا فعالنیا

 ی و آزادی در مقاب  ل اس  تقرار براب  ری بعن  وان م  انع اساس  یاس  الم

 و تی   خ  ود را در حماتی  ال فعنی کن  د وھمچن  ی م  یابی   ارزرانی درا

 و س رکوبگر و ی ارتجاعمی رژتی کلھی از مبارزات مردم علتیتقو

 نی شورا کھ ما فع النی ارد.  گذاشتھ استی اسالمیضد زن جمھور

 حرک  ت نی اول  می   در آن ش  رکت دارزی  ھ  شت م  ارس نت  شکل زن  ان 

 ب  ا م  ادران ی و ھمب  ستگتی   در حمای فراخ  وانیط    خ  ود رایعمل  

 م  ل ل  ستمن دانی   در روز اول آگوس  ت در مرانی  جانباختگ  ان در ا

  . برگزار کرد

 ی با نصب پوسترھائدانی از می در گوشھ ا6 برنامھ از ساعت نیا

 نی و ھمچن رانی در اری اعتراضات اخانیاز مبارزات مردم و قربان

 ی انقالب ی از جانباختگان و پخ ش س رود و آھن گ ھ ای بخشیاسام

 ت شکالت و اف راد دانی  از میگ ری دی در ق سمتھانیھمچن. آغاز شد

 ای   و شانی   برافراش تن پرچمھاای   ب کت ازی   ب ا گذاش  تن مزی   نیگ رید

ب ا .  داش تندرح ضوری و جانباختگ ان اخرش دگانی دستگینصب اسام

 کمب ود ی بع ضنی برنامھ و ھمچنغی تبلی برای کماریوجود زمان بس

 ش ورا نی  م شترک ای ک ار عمل نی برنام ھ بعل ت اول ی  ت دارکاتیھا

 و ی ب  ا مب  ارزات مردم  ی ن  شانھ ھمب  ستگانی  رانیر گ  سترده اح  ضو

 دوس تانھ اری ب سی خارج از کشور در ف ضائی مترقیروھای نتیاحم

 از بلن  دگو ی انقالب  یپخ  ش س  رود وآھنگھ  ا. دی  وگ  رم برگ  زار گرد

 را ک رده ب ود ک ھ ی از رھگ ذران کان ادائیاریباعث جل ب توج ھ ب س

  تی و موقعانری مبارزات مردم اتی از آنھا از وضعیبعض
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   ی از آنھا با ما اعالم ھمبستگی تعدادی و حتدندی پرسی متیحاکم

 ش دن ھ وا و کی ب ا تار.کرده و تا آخر برنامھ ب ا م ا ح ضور داش تند

 ش ده ب ود در دس  ت ھی  ک ھ توس  ط ش ورا تھیروش ن ک ردن ش مع ھ ائ

 س  ال یان س  گ   ب  ا م  ادران جانباختی و ھم  دردتی   در حمانیحاض  ر

در .  مراسم داده بودنی  بھ ای جلوه خاص و سرکوبتی جناتیحاکم

 ای  و امی  قرار گرف ت ک ھ  اگ ر پنی حاضراری در اختکرفونی مانیپا

 را در رابط  ھ ب  ا ی دوس  تان متن  از یک  ی دارن  د اع  الم کنن  د یمطلب  

 ب  ھ ش  ھر اش  رف و ک  شتھ و ی عراق  یروھ  ایمحک  وم ک  ردن حمل  ھ ن

 نیاضر را قرائت کرد و از حنی از مجاھدیادی شدن تعداد زیزخم

در آخ ر .  رابط ھ ام ضا کنن دنی  را در اینترنتیخواست کھ طومار ا

 و اع  الم برنام  ھ ی انقالب  یدوس  تان ب  ا خوان  دن س  رود ھ  ا و ش  عرھا

 انی   ش  ب مراس  م ب  ھ پا9 ت  ا 6 ھ  ر ھفت  ھ ش  نبھ از س  اعت رتب  صو

 کھ داشت برنامھ ی برنامھ با وجود ضعف ھا و کمبودھائنیا. دیرس

 نف ر در آن ح ضور داش تند 70 از شی ب ود ک ھ ب ی خ وباریموفق بس

 و چ پ ی انقالب ی استقبال م ردم از حرک ت ھ الیکھ نشاندھنده پتانس

  .است

   2009  آگوست8 شنبھ
 پ ر رف ت و آم د و نیادی  از میک ی اس ت ک ھ در یونی آک سنی دوم نیا

 6 م  ل ل  ستمن در س  اعت دانی   تورنت  و منی ن  شیران  ی از نق  اط ایک  ی

 از ی و رف  ع بع  ضیشتری  کات ب ب  ا ت  دارونی آ ک  سنی  ا. ش  روع ش  د 

 یکمبودھ  ا در ھفت  ھ گذش  تھ ھم  راه ب  ود از جمل  ھ ن  صب پالکاردھ  ا

 می   رزاتی   از جنایریصاو ت  زی   م  ردم ونری   از مب  ارزات اخیشتری ب

 و جانباختگ  ان انی   از قربانیری ت  صاونی وھمحن  ی اس  المیجمھ  ور

 گ  ل در  ی ن صب ش  اخھ ھ انیھمچن  .  ب ودیج  ی تھی ھ اامی  ھم راه ب ا پ

 کھ ی سرخی از گلھایی جانباختگان بعنوان نمونھ نی ایاکنار عکسھ

 ب ا ین صب پالکاردھ ائ.  شدنددهی بخون غلتی ارتجاعمی رژنیتوسط ا

 ح ق داش تن ت شکل ان،ی  بی از دول ت،حق آزادنی  دی  ج دائنمضمو

 از مردم یاریتوجھ بس....... ویاسی سانی ھمھ زندانیواحزاب، آزاد

 برنام ھ ح  ضور نی  اگ ریات د از نک یک ی. را بخ ود جل ب ک رده ب ود

 غی  تبلی جوانان ب ود ک ھ در برنام ھ قب ل بعل ت کمب ود وق ت ب راعیوس

ن جوان ان ح ضور زن و ش وھر ی از جمل ھ ا. برنام ھ ح ضور نداش تند

 نی ا.  ب ھ تورنت و آم ده بودن دحی تف ری ب را بود ک ھ از م ونتلایریجوان

 از س  لطنت ی ک  ھ جمع  دانی   از میزوج ج  وان ب  ا اش  اره ب  ھ گوش  ھ ا

   حضور داشتند اعتراض داشتند از دیرخورشی شیلبان با پرچمھاط

 حی و توض می آگاھگران ھ داش تی ما ب ا آنھ ا بحث م؟ی چرا جدا ھستنکھیا

   چھ شاه و چھ حکومت ی ارتجاعمی کھ ما مخالف ھر گونھ رژمیداد

   حکومتشی سال پی و مردم ما سمی ھستی اسالمیجمھور

  

   سرکوبگر و ی گروه ھانیاما با .دندی کشری را بھ زیشاھنشاھ

 یگ ری است کھ در گوش ھ دنی و بخاطر ھممی داری مرزبندیارتجاع

 با جنبش سبز ی ما جھ فرقدندآنھا سوال کر.  اندستادهی اھیو جدا ازبق

 مقط ع نی  م ردم در ایونیلی کھ اعتراضات ممی دادحیما توض . میدار

   و دی گسترده و شکنجھ و تھدیھایری و دستگنیکھ با سرکوب خون

 نداشتھ می رژنی بھ ای ھمراه بوده موجب شده کھ مردم  توھمبیتعق

 نی ھ ستند و ھمچن می  کل رژی و سرنگونی اساسراتییو خواھان تغ

 ی کھ پرچم سبز وی مکرر ودی و تأکی موسویھایری موضع گمیگفت

 باش د واع الم ی م ی اس المیجمھور" مقدس"کامال در خدمت نظام 

اس ت ن شان " ی خ انوادگی دع واکی "قابل  اختالفش با جناح منکھیا

 ی وفقط خواھان جابج ائستی نمی در رژیریی تغچیداد کھ خواھان ھ

 در آن اس  ت »یرفرمھ  ائ« ب  ا گ  ری جن  اح ب  ھ جن  اح دکی  ق  درت از 

 اع الم ک رده ک ھ در خ ارج از ک شور م ردم ی موس ونک ھی احیتوض.

 نی ا نی مخ الفمی نظام جدا کنن د ب ھ آنھ ا گفت نیصف خود را از مخالف

 ھ ستند ک ھ فرزن دان آنھ ا در ی ھ ستند؟ خ انواده ھ ائی چھ کسانمیرژ

 ی ب ود ب  ھ جوخ ھ ھ  اری   نخ ست وزی ک ھ موس  وی در زم  ان60دھ ھ 

 ھ ستند ک ھ در ی خ انواده ھ ائمی  رژنی  انیمخ الف. اعدام سپرده شدند

.  و عراق فرزندان خود را از دست دادندرانی انی بیجنگ ارتجاع

 نی  ایتند ک ھ روزان ھ توس ط احک ام الھ  زن ان ھ سمی رژنی انیمخالف

 ھ   ستند ک   ھ از یک   ارگران و زحمتک   شان . شوندی    س   رکوب ممی  رژ

.  مح  روم ھ  ستندیابی   ل و ح  ق ت  شکی ان  سانیداش  تن ح  داقل زن  دگ

 ش وند ی سرکوب م ی انھی ھستند کھ بطرز وحشی وملینی دیتھایاقل

 س ال حکوم ت ی ھ ستند ک ھ ب ھ س یو باالخره ھمھ م ردم تح ت س تم

 و فق ر و فالک ت  ن ھ ی حقوقی وضد زن و سرکوبگرو بیرکتاتوید

 نظ ام نی  اتی  آم ده و کلدانی گفتھ و امروز آگاھتر و م صممتر ب ھ م

 نی  ای اغن ائی بح ث ھ انی بع د از ا. ان د دهی را بھ چ الش ک شدهیپوس

 و لی می در حضور جمع ما ب ا دادن ایزوج جوان با اعالم خوشحال

  .شماره تلفن از ما جدا شدند 

 ش  ب ادام  ھ 10 ب  ا وج  ود ب  اران ت  ا س  اعت ی اعتراض  ونیک  س آنی  ا

 م ردم نی بیادی زی برنامھ کھ با تبادل نظر و بحث ھانی ادر .افتی

 اتی ھمراه بود تالش ش د ک ھ توج ھ م ردم را ب ھ  س رکوب ھ ا و جنا

  ھ ر ش نبھ از می و از آنھ ا بخ واھمی جل ب کن ی اسالمی جمھورریاخ

 ب  ا م  ادران ین  وان ھمب  ستگ م ا بعی در برنام  ھ ھفتگ  9 ت  ا 6س اعت 

 مک ان ب ا م ا نی در ھم یاس الم ی جمھ وراتی جنایجانباختھ و افشا

  ■ .ھمراه باشند
   تورنتو-)افغانستان-رانیا( سازمان زنان ھشت مارس نیفعال
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 طور مرتب ھر شنبھ از ھا کھ بھ ھدف از برگزاری این آکسیون

از شد و تا  کھ با سھ روز تحصن آغ2009 جوالی 24تاریخ 

ای کھ نتوانستیم آکسیون خود را پیش  تنھا ھفتھ( کنون ادامھ دارد، 

بریم، ھفتھ ای بود کھ شب ھبستگی با زندانیان سیاسی و خانواده 

این است کھ بتوانیم با بھ تصویر .) جانباختگان را برگزار کردیم

ھایی از مبارزات مردم و بخصوص زنان علیھ  کشیدن صحنھ

، صحنھ ھائی از ددمنشی رزیم علیھ مردم چھره جمھوری اسالمی

واقعی رژیم سراپا جنایت جمھوری اسالمی را بھ مردم دنیا 

بشناسانیم و افکار مترقی را در حمایت از مبارزات مردم و 

  . خواستھای زنان ایران جلب کنیم

ایم کھ موضوع مطالبات  ما بعنوان تشکل زنان ھمواره تالش کرده

ناوین مختلف بھ فراموشی سپرده نشود و بھ ای زنان تحت ع پایھ

لغو حجاب : چون  ای زنان ھم ھمین دلیل برخی از مطالبات پایھ

.... اجباری، لغو سنگسار، جدائی دین از دولت، حق سقط جنین، و

عالوه بر نمایشگاه عکس و مطالبات .  در پالکاردھا طرح می کنیم

 انگلیسی نوشتھ ھا پرچمی را کھ روی آن بھ زنان در این آکسیون

سرنگون باد رژیم جمھوری اسالمی، و ھم چنین : شده است 

پالکاردھائی کھ نھ بھ جمھوری اسالمی ، نھ بھ امپریالیسم ، زنان 

  عنوان  بھ...  برای جھانی بدون ستم و استثمار مبارزه می کنند و

چنین جوانان برای  ھای زنان رادیکال ایران و ھم خواست

در تمام . آکسیون بر روی زمین قرار می دھیمبازدیدکنندگان از 

زنان انگلیسی و سایر  این مدت توانستیم جمعیت انبوھی از

ھای  عکس زنانی کھ با مشاھده. کشورھای دیگر را جذب کنیم

  مبارزه و مقاومت زنان ایران خوشحال می شدند و با بودن در کنار

سرنگونی رژیم آکسیون و داوطلبانھ بیانیھ آزادی زندانیان سیاسی و 

ستیز جمھوری اسالمی را امضا می کردند و در ھمبستگی با ما  زن

شان خواستار ادامھ راه مبارزاتی ما  ھای مالی بی دریغ با کمک

  .بودند

ھا توانستیم مرکز سیاسی فعالی در  با برگزاری مرتب این آکسیون

ھا زن و مرد بھ ستوه آمده از رژیم  دفاع از مبارزات میلیون

و بھ ھمین . ی اسالمی را در میدان ترافالگار ایجاد کنیمجمھور

ھای اخیر برخی تشکالت سیاسی نیز در  خاطر است کھ در ھفتھ

  .کنار ما بھ فعالیت پرداختند

  : نمونھ ھایی از حمایت مردم

 آزادی  مردی شتابان بھ نزد ما آمد و خواستار امضای بیانیھ 

ا برای امضا کردن از او علت شتابش ر. زندانیان سیاسی بود

گذرند، من تنھا   شان می شان از جان آنان برای آزادی: پرسیدم گفت

دوھفتھ  .کنم کنم فقط یک امضاست کھ آن ھم دریغ نمی کاری کھ می

با امضای بیانیھ . پیاپی زنی از کردستان عراق در کنارما بود

آزادی زندانیان سیاسی و محکوم کردن جمھوری اسالمی خواستار 

زنی انگلیسی کھ بھ  .شکنجھ و تجاوز جنسی بھ زندانیان بودتوقف 

توانست قدم بردارد، آری او با کمک عصا می توانست  سختی می

راه برود، اما برای کمک مالی و امضای بیانیھ آزادی زندانیان 

  .اش را فراموش کرده بود سیاسی مشکل جسمی

   ھمانجاشد، بسیاری ھنگامی کھ اطالعیھ در بین جمعیت توزیع می

نمودند کھ ما با شما موافق  و اعالم می کردند اش می   مطالعھ

ایران را تنھا دیده   ما مردم ستم ما با زنان و مردانی. ھستیم

  حتی برخی از افراد پس از مطالعھ اطالعیھ زنان  .نخواھیم گذاشت

 ـ انگلستان مبارز  سازمان زنان ھشت مارس ھمراه با کمیتھ جوانان
 ) اکتبر17 ستپامبر تا 26از تاریخ (  در سھ ھفتھ گذشتھ

  زن ھای اعتراضی علیھ رژیم  آکسیون5 تا 2  ھر شنبھ از ساعت
 مردم و با  ستیز جمھوری اسالمی و در پشتیبانی از مبارزات 

 خواست آزادی زندانیان سیاسی درمیدان ترافالگارـ لندن
ترین میدان تجمعات سیاسی و اجتماعی مردم بریتانیا و نیز   بزرگ(

 .برگزار نمودند) محلی توریستی

 پری قدمی لندن – اکتبر17 سپتامبر تا 26ھای اعتراضی  گزارشی ازآکسیون  

 

 !هان هم سرنوشتندمردم ج
 محايت از مبارزات مردم و خواست آزادی زندانيان سياسی
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دادند کھ مطالعھ کند و  ھشت مارس آن را بھ شخص د یگری می

دختران و پسران جوانی کھ با دیدن . گذرد ن چھ میببیند کھ در ایرا

شدند و  ھای خیابانی برافروختھ و متعجب می ھایی از اعدام عکس

ھا چگونھ  ست؟ وقتی بھ آن ھا واقعی کردند  آیا این عکس سوال می

را  ... ھا وترانھ ھا و ھا و کیانوش کشتھ شدن نداھا و سھراب

توانستند تصور کنند چرا  یشد حتی نم توضیح میدادیم باورشان نمی

ترین حقوق انسانی مجازات  می کنند؟  ھا را برای ابتدایی انسان

شدند و برای ھم نسالن خود کھ در مبارزه بر علیھ  ناراحت می

بھ صف . کردند جمھوری اسالمی ھستند آرزوی موفقیت می

ایستادند و بیانیھ آزادی زندانیان سیاسی و سرنگونی رژیم ضد  می

برخی از این جوانان . ری اسالمی را امضا می کردندزن جمھو

آموز و دانشجو بودند، اما حداقل پولی را کھ در جیب داشتند  دانش

  .ریختند ھای مالی می در صندوق کمک

بعضی از بازدیدکنندگان در مورد موسوی و کروبی می پرسیدند و 

زمانی کھ توضیح داده . موافق بودند کھ موسوی و کروبی بھترند

ی شد در زمان نخست وزیری موسوی و کروبی کھ ریاست م

ھا ھزار نفر زندانی سیاسی از زن و  مجلس را بر عھده داشت، ده

آموز بھ دار آویختھ شدند و بسیاری در زیر  مرد و دانشجو و دانش

با ما ھم عقیده . ھای قرون وسطایی جان سپردند  شدیدترین شکنجھ

طرف باشند   ھای خبری  بی انھگفتند کھ ای کاش  رس می شدند و می

  .و واقعیت را اعالم کنند

پسر ایرانی بھ سراغ یکی از فعالین ھشت مارس رفت و گفت این 

چرا این . شوند زنان در ایران سنگسار نمی. شعار شما درست نیست

اید؟ بیشتر از نیم ساعت با او صحبت شد و برایش  شعار را نوشتھ

 خاطر عشق مجرم شناختھ می توضیح داده شد کھ چگونھ زنان بھ

بعد از او پرسیده شد چند . شوند و حکم سنگسارشان واجب است

فقط دوازده : سال داشتھ است کھ از ایران خارج شده است گفت

کردم  کرد گفت فکر نمی پسر جوان موقعی کھ ما را ترک می! سال

و خوشحالم کھ ! گونھ زندانی باشند در کشورشان زنان زادگاھم این

  .کنید بینم کھ برای آزادی زنان ایران تالش می جا شما را می این

کھ نمایشگاه عکس و  زنی پوشیده شده در حجاب پس از این

توضیحات ما را در مورد موقعیت زنان ایران شنید گفت کھ من ھم 

 اما ھمسرم ، پدرم و. مخالف این حجابی کھ بر سرم است می باشم

 زی این حجاب از سرم برداشتھ برادرم سخت در تالشند کھ مبادا رو

من دقیقا می دانم کھ چرا زنان ایران بر علیھ حجاب اجباری . شود

  او مردی را کھ طرف دیگری از میدان بود را . مبارزه می کنند

  نشان داد و گفت ھمسرم است تا نیامده است می خواھم ورقھ را

  

در پسری از آمریکا سئواالت بسیار زیادی را از ما . امضا کنم

خصوص درمورد افغانستان و عراق را  ھای بوش بھ مورد سیاست

او گفت کھ آیا بھ نظر شما موقعیت مردم در عراق و . کرد 

افغانستان بھتر شده است ؟ آیا االن وضعیت زنان این دو کشور بھتر 

نیست؟ بھ این پسر جوان توضیح دادیم کھ نھ موقعیت زنان این دو 

زنان در این دو کشور اشغال شده . تکشور اصال بھتر از قبل نیس

وسیلھ آمریکا و شرکا در بند و اسارت دولت مذھبی و با قوانین  بھ

در عراق بر زنان عالوه بر اعمال قوانین ضد . مذھبی قرار گرفتند 

زن دولت اسالمی در منگنھ باندھای ارتجاعی و فناتیک سنی و 

فغانستان شرایط برایش توضیح دادیم کھ در ا. شیعھ نیز قرار دارند

اگر از چند خیابان کابل را کھ کمی تالش . زنان بسیار بد است 

ھا بھ مدرسھ  اند برقع را بھ روسری مبدل کنند و یا دختر بچھ کرده

روند را کنار بگذاریم در تمام نقاط افغانستان موقعیت زنان اگر  می

نگوئیم بدتر از آن موقع است ولی بھ ھمان شدت در اسارت و 

ھای  برای این پسر جوان مثال. ستی مطلق قرار دارندفرود

این پسر . گوناگونی را در مورد موقعیت زنان این دو کشور زدیم

ھای ما استقبال کرد و گفت کھ او  جوان آمریکائی بسیار از صحبت

خواستھ است کھ نظر زنانی از آن  کند و می ھم مثل ما فکر می

  .منطقھ را بداند

رفت تمام تالش خود را کرد کھ  ختی راه میمردی کھ با عصا بھ س

او گفت این کار . پولی را بھ عنوان کمک مالی در صندوق بریزد

مردم ایران ھر روز دارند کشتھ می شوند و ما باید . کوچکی است

ھا و خواندن  زنی از انگلیس با دیدن عکس .ھا حمایت کنیم از آن

 کھ من با اطالعیھ زنان ھشت مارس  با اشک در چشمانش گفت

خواھم ورقھ اعتراضی شما را امضا کنم و از این پس  کمال میل می

این زن در . ای داشتید مرا نیز خبر کنید ھر گاه تظاھرات و یا جلسھ

ھمبستگی با زنان ایران گفت کھ من آدم فقیری ھستم ولی می خواھم 

بھ شما برای پشبرد کارتان کمک کنم  و نصف پول خردی را کھ 

   .ندوق ریختداشت در ص

 :دھنده این واقعیت است کھ  ھا نمونھ الھام بخش دیگر کھ نشان و ده
ھا و    با دیدن ھر یک از این صحنھ»!مردم جھان ھم سرنوشتند«

    مردم از کشورھای مختلف گاھی اوقات اشک را بر حمایت صمیمی

 کھ افکار عمومی دنیا ساخت، اما خوشحال از این چشمانم جاری می

  ■ .ھای دیگر نیستند  بھ سرنوشت انسانبی تفاوت
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ھزاران نفر در پاریس برای حقوق زنان به خیابان ھا آمدند

  اکتبر در پاریس17گزارشی از تظاھرات 

 
 تظاھراتی جھت دفاع از حقوق زنان بھ 2009 اکتبر 17روز شنبھ 

در " انجمن ملی زنان برای حقوق زنان"و " ھمبستگی زنان"فراخوان 

 ھزار 15بھ گفتھ رسانھ ھای رسمی حدود . اریس برگزار شدشھر پ

در فراخون این تظاھرات . زن و مرد در این تظاھرات شرکت کردند

  :تأکید شده است کھ

َنابرابری دیگر در نظام حقوقی و جزایی نیست اما آنھا کامال در "

دستمزدھای پایین، شغل ھای پاره : زندگی واقعی ما حضور دارند

ی، بازنشستگی بسیار پایین، خانواده ھای تک سرپرست و وقت، بیکار

ھمھ این مشکالت بھ دست و پای زنان پیچیده شده است، البتھ این ... 

احزاب سیاسی چپ و ." لیست را ھمچنان می توان ادامھ داد

سندیکاھای کارگری و نیز انجمن ھای مختلف زنان فرانسوی بھ این 

 در اطالعیھ ھای خود بر فراخوان پاسخ مثبت دادند؛ و ھر یک

   .مطالبات گوناگون زنان انگشت نھادند

نقطھ آغاز تظاھرات ھزاران زن " باستی"ساعت دو و نیم در میدان 

و مرد پالکاردھا و بنرھای خود را حول شش مضمون محوری 

برابری، استقالل اقتصادی، آزادی، شأن و حرمت  "فراخوان یعنی 

بخشی .  آماده می کردند" الئسیتھانسانی،  ھمبستگی برای زنان، و

 :از شعارھا در این تظاھرات

ما . نھ کشیش، نھ خاخام، نھ امام، برای ما تصمیم نخواھند گرفت "®

  ."خود از حقوقمان حفاظت می کنیم

  ."تن زنان کاال نیست! نھ برای تصرف! نھ برای فروش "®

  ."با یکدیگر پیروز خواھیم شد. برابری، آزادی، ھمبستگی

 !"نھ بھ تبعیضات!نھ! سکسیزم، راسیسزم، لزبوفوب، نھ "®

 کتک خورده، تجاوز شده، شکنجھ شده، حق پناھمدگی برای  "®

   !"ھمھ زنان در خطر

! ھمھ جا! برای برابری، آزادی،حقوق زنان مرز وجود ندارد "®

  !"ھمبستگی

ما زنان ھشت مارس نیز تدارک شرکت در این تظاھرات را دیده 

دفاع از حقوق زنان در سراسر " مارس 8عیھ زنان در اطال. بودیم

 ھنوز در 21تأکید شده بود کھ زنان ایرانی در آستانھ قرن "  جھان

ما زنان فعال ھشت ...."   تالش برای تحقق حقوق قانونی خود ھستند

مارس نیز از تجارب جھانی زنان دریافتھ ایم کھ از برابری قانونی تا 

ما نیز از تجارب زنان . بسیار استرھایی کامل زنان فاصلھ ای 

جھان آموختھ ایم کھ مبارزه برای برابری قانونی بدون داشتن افق 

یکی از . رھایی واقعی و کامل  نمی تواند ما را بھ پیروزی برساند

چگونھ . خواست ھای شش گانھ تظاھرات بدرستی تحقق الئیستھ بود

حیت، یھودیت می توان در جامعھ ای کھ مرتب آموزه ھای دینی مسی

و اسالم زنان را سمبل گناه می داند، زنان را فرودست و پست می 

در . شمرد، فرھنگ احترام و شأن انسانی برای زنان را اشاعھ داد

فراخوان این تظاھرات بھ درستی بر رابطھ حقوق زنان و دخالت 

  .  مذھب در زندگی روزمره تأکید گذاشتھ شده بود

 تأکید شده بود کھ سھ دھھ است کھ در اطالعیھ  زنان ھشت مارس

حقوق پایھ ای زنان ایرانی توسط یک نظام مذھبی از آنان سلب شده 

است و  زنان ایرانی در صفوف مقدم مبارزه برای برچیدن دست 

تظاھرکنندگان با عالقھ تراکت ھای ما را می . مذھب از جامعھ ھستند

  یکی از . دگرفتند و برایمان آرزوی موفقیت در مبارزه می کردن

ارزش مبارزات زنان ایرانی "زنان شرکت کننده تظاھرات می گفت 

قرون وسطایی مبارزه می کنند کھ ھنوز خیلی باالست چرا کھ با رژیم 

یک خانم و " . در قرن بیست و یکم مجازات سنگسار را اجرا می کند

آقایی کھ عضو انجمن الئیسیتھ فرانسھ بودند، تا فھمیدند کھ تراکت 

البد شما ھم در حال تبلیغ "ط بھ زنان ایرانی است، گفتند مربو

و خواستار رفرم در قوانین اسالمی ) بومی گرایی(کموناتاریسم 

  با توجھ بھ . با تعجب پرسیدم چرا چنین صحبتی را می کند". ھستید

اینکھ ما طرفدار پرو پا قرص الئیسیتھ ھستیم و از مبارزات رھایی 

ن بھ حقوق برابر حمایت می کنیم و بھ بخش زنان ایران جھت رسید

نظر ما باید کامال مذھب از سیاست جدا باشد و امر خصوصی تلقی 

  ما با برخی ایرانیان " من گوش می دادند و گفتند با ناباوری بھ. شود
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برخورد داشتیم کھ از رفرم در اسالم صحبت می کردند و فکر کردیم 

 استقبال از مواضع زنان آنان ضمن". شما ھم ھمانطور فکر می کنید

 . ھشت مارس دستھ ای تراکت از من گرفتند و بھ پخش آن پرداختند

ما نھ تنھا از مبارزات زنان ایران "خانم تظاھرکننده دیگری می گفت 

بی خبریم بلکھ حتی نمی دانیم کھ در ایران قوانین سنگسار و قصاص 

ح داده شد  توضیبھ او". وجود دارد، چرا مطبوعات صحبتی نمی کنند

کھ مطبوعات در فرانسھ وابستھ بھ دولت ھستنند و فقط اخباری را 

منعکس می کنند کھ منافع سیاسی واقتصادی دولت فرانسھ را تأمین 

وقتی سارکوزی از مراجع تقلید ایران دفاع می کند، مطبوعات . کنند

بھ انعکاس نظرات طرفداران سکوالریسم در ایران و یا اخباری کھ 

یک فعال .  رژیم ایران را نشان دھد، نخواھند پرداختعمق توحش

من نوشتھ ھای سازمان زنان ھشت "سندیکایی فرانسوی می گفت 

مارس را دریافت می کنم و برای تمامی آدرس ھایم و وبالگ ھا می 

 ". لطفا نوشتھ ھایتان را مرتب برایم بفرستید. فرستم

 پالکاردھایشان در تمام طول راھپیمایی، از فعالین ھشت مارس با

محتوای . عکس ھای زیادی توسط خبرنگاران و مردم گرفتھ می شد

ستم "، " مرگ بر جمھوری اسالمی ایران"این پالکاردھا چنین بود 

 برای جھانی –برزنان جھانی است، مبارزات زنان بین المللی است 

، "قصاص نمی خواھیم"، "سنگسار نمی خواھیم"، "دیگر متحد شویم

 2ما در این راھپیمایی نزدیک بھ ". المی نمی خواھیمجمھوری اس"

  .ھزار اطالعیھ بھ زبان فرانسھ پخش کردیم

پایان تظاھرات میدان اپرای پاریس بود و نمایندگان انجمن ھای زنان 

مختلف فرانسوی با باندرول ھای خود بھ باالی پلھ ھای اپرا رفتھ و بھ 

حقوق "، "تمام جھانھمبستگی با زنان "دادن شعارھایی پرداختند 

  .... و" بستن مراکز سقط جنین محکوم است"، "برابر زنان و مردان

فعالین ھشت مارس نیز در باالی پلھ ھای اپرا بھ ھمراه دیگران و با 

حضور ھزاران زن جوان در . پالکاردھا خود بھ شعار دادن پرداختند

صفوف تظاھرات این روز نوید از نسل نوینی از فمیسنت ھای 

انسوی را  می دھد، نسلی کھ دست در دست نسل پیشین خود در پی فر

این نسل امروز . حفاظت از دستاوردھای مبارزاتی نسل پیشین است

  ■.  قصد دارد جنبش زنان را بھ سر منزل رھایی کامل برساند

   سازمان زنان ھشت مارس-مھشید

  2009 اکتبر 18 -پاریس 

  
 

 

 

  )دن هاگ (در هلند هفته آکسیون از سهگزارشی 

  در ایران در حمایت ازمبارزات مردم

 !آزادی زندانیان سیاسیخواست  و 

ذھنی و بخصوص مبارزات   با توجھ بھ شرایط و موقعیت عینی و

مردم در ایران، پخش اخبار جنایات جمھوری اسالمی در مورد  اخیر

شکنجھ و تجاوز بھ دستگیرشدگان در زندان ھای جمھوری اسالمی 

 کشورھای مختلف در سراسر جھان انعکاس جھانی بھ در بین مردم

خود گرفتھ است؛  با توجھ بھ این اوضاع فعالین تشکل زنان ھشت 

مارس درھلند ھمانند سایر فعالین این تشکل درکشورھا دیگر آکسیون 

ھایی در دفاع از مبارزات مردم و افشای ھر چھ بیشتررژیم ارتجاعی 

 و خواست آزادی زندانیان جمھوری اسالمی از ھر جناح و دستھ

 بعد ازظھر 5 تا 3 سپتامبر از ساعت 19سیاسی ھر شنبھ از تاریخ 

 . در میدان ھت پلین در شھر دن ھاگ برگزار کردند

در این آکسیون تالش کردیم تا جنایات جمھوری اسالمی را از طریق 

مردم ایران و بخصوص  نمایشگاه عکس و طرح برخی خواستھ ھای

پرچم .  بھ رھگذران در میدان ھت پلین نشان دھیم ان،خواستھ ھای زن

سرنگون باد جمھوری اسالمی ایران، آزادی زندانی سیاسی و 

جدائی دین از دولت، بدون شرکت فعال زنان : پالکاردھایی ھم چون

ھیچ انقالبی بھ پیروزی نمی رسد، لغو حجاب اجباری، لغو سنگسار، 

سم؛ وھمچنین تصاویری از نھ بھ جمھوری اسالمی، نھ بھ امپریالی

خیزشھای چند ماه گذشتھ ؛ در معرض دید رھگذران و دیدار کنندگان 

 . قرار گرفت

 ھمزمان با ما گروه دیگری نیزدراعتراض بھ : سپتامبر 19شنبھ 

سیاست ھای ضد پناھندگی دولت ھلند آکسیون اعتراضی برگزار 

 و برای زن میانسالی کھ جزء یکی ازسازمان دھندگان بود. کردند

دفاع از پناھندگان با شعر خوانی ھمراه با موزیک اعتراض خود را 

ما باید با ھر نوع بی «در حمایت ازما گفت کھ . مطرح می کرد

عدالتی مبارزه کنیم و بھ مبارزه ادامھ دھیم تا بھ خواستھ ھای خود 

 ».برسیم

دختر و پسر جوان ایرانی کھ قبال با آنھا در آکسیونھای اعتراضی 

این جوانان درھر . شنا شده بودیم با دیدن ما در آنجا بھ سمت ما آمدندآ

آنھا . آکسیونی کھ علیھ سرکوب مردم در ایران باشد شرکت می کنند

ما رای ندادیم و فقط در حمایت از « در گفتگو با ما مطرح کردند کھ 

  در حال. می کنیممردم ایران لباس سبز و یا دست بند سبز را استفاده 
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ر باید ھمھ با ھم باشند و اختالفات را کنار بگذارند تا بعد کھ حاض

تغییراتی بوجود آمد می توان بر سر اختالف نظرھا و دیدگاه ھا بحث 

ما سعی کردیم بھ این جوانان توضیح دادیم کھ » ..... و گفتگو کرد و

 نیز چنین دیدگاھی کھ االن وقت بحث و 57در دوران انقالب 

سئلھ اصلی رفتن شاه است و پس از رفتن شاه می اختالفات نیست و م

توانیم بھ بحث و گفتگو بپردازیم کھ حاصل آن بر روی کار آمدن 

نتیجھ آن این شد کھ نیروھای . رژیم ارتجاعی جمھوری اسالمی شد

انقالبی و آزادیخواه از شرایط عینی نتوانند استفاده کنند و بھ دنبالھ 

نستند وظایف خود را کھ ھمانا آگاه روی از شرایط در غلطیدند و نتوا

کردن مردم و خارج کردن آنان از زیر رھبری خمینی مرتجع و 

برای این جوانان مطرح کردیم کھ . دارودستھ اش بود، بپردازند

 در زمانی کھ موسوی نخست وزیر 60کشتار زندانیان سیاسی دھھ 

 یکی از زنان ایرانی کھ خود در زمان نخست. بود انجام پذیرفت

 سال را در زندان گذارانده بود حضور داشت و 7وزیری موسوی

 .گفت کھ من خودم  شاھد زنده آن جنایات ھستم

 خطا است ؛ این ھشیاری 57بھ آنھا گفتیم کھ تکرار اشتباه سال 

امروز ھم . شماست کھ تا می توانید از تجربھ نسل گذشتھ استفاده کنید

طلبان حکومتی قیافھ اگر موسوی و کروبی و بھ طور کلی اصالح 

 - مخالف بھ خود گرفتھ اند، برای این است کھ با جناح خامنھ ای 

موسوی . احمدی نژاد بر سر چگونگی حفظ نظام اختالف نظر دارند

: بھ کرات در بیانیھ ھای گوناگون این را بیان کرده است کھ 

وی در . جمھوری اسالمی نھ یک کلمھ بیشتر و نھ یک کلمھ کمتر

ی گوناگون خود دائما تکرار می کند و می خواھد جمھوری بیانیھ ھا

در صورتی کھ مردم . برگرداند) رھبرش(اسالمی را بھ زمان خمینی 

. و بخصوص زنان و جوانان نظام جمھوری اسالمی را نمی خواھند

بھ آنھا توضیح دادیم کھ حجاب اجباری، کشتار وسیع زندانیان سیاسی 

بھ فرمان ....  ؛ سرکوب مردم و67 و تابستان خونین 60در دھھ 

خمینی و در زمان نخست وزیری موسوی انجام شد و بسیاری از 

کھ امروز نقاب دمکراسی بھ چھره زده اند  از » اصالح طلبان«

 67 و تابستان 60آمران و عامالن سرکوب و کشتار در دوران دھھ 

 . ھستند

 

تردام و  برخی از تشکالت درونی میز کتاب آمس سپتامبر26شنبھ 

 مارس، شرکت 8خانھ ھنر درھلند ضمن حمایت ازآکسیون تشکل 

کردند و با برپایی نمایشگاه عکس؛ پرچم و پالکاردھا و اجرای 

موزیک زنده توسط یکی از این رفقا بھ این آکسیون جلوه خاصی 

پسری از . دادند و توجھ حاضرین و رھگذران را بیشتر جلب کردند

 ای کھ در مورد قتل عام زندانیان سیاسی آفریقا بھ خواندن اعالمیھ

در ایران کھ در کنار یکی از تابلوی ھای عکس چسبانده شده بود 

زن نسبتا . بدون اینکھ سوال یا حرفی بزند مدت طوالنی مشغول بود

مسن ھلندی کھ با دیدن نمایشگاه عکس اشک در چشمانش حلقھ زده 

ین عکس ھا را من ناراحت نمی شوم کھ چرا شما ا« بود گفت کھ 

نشان می دھید؛ تازه خوشحالم کھ این کار را می کنید کھ مردم بدانند 

کھ چھ اتفاقاتی دارد در جاھای دیگر می افتد؛ اشک من برای این 

است کھ چرا جھان باید اینگونھ باشد من جھانی می خواھم کھ در آن 

مردم را شکنجھ نکنند مردم آزاد باشند جھانی کھ در آن خشونت و 

جنگ نباشد و ما را در ادامھ دادن این حرکتھا تشویق کرد و گفت کھ 

ھمچنین » .من ھمیشھ در کنار شما ھستم حتی اگر اینجا نباشم

دختران و پسران ایرانی وغیر ایرانی کھ در مورد اخبار و وقایع 

ایران می دانستند با تماشای عکس ھا برای ھمدیگر توضیح و با ھم 

ختر و پسر ھلندی می گفتند کھ اخبار ایران چند د. صحبت می کردند

را دنبال می کند و مطرح کردند کھ جوانان ایرانی بخصوص 

دختران در ایران بسیار شجاع ھستند و برای آنھا آرزوی موفقعیت و 

 . پیروزی را دارند

 با وجود سردی ھوا و باد در محل آکسیون جمع شدیم  اکتبر3شنبھ 

ھ از راه دور آمده بودند در این آکسیون و چند نفر از دوستان دیگر ک

یکی از . شرکت کردند و در تمام مدت آکسیون ھمراه ما بودند

دوستان بدرستی طرح کرد کھ می توانیم برگھ امضا برای خواست 

آزادی زندانیان سیاسی در اختیار مردمی کھ از خواستھای این 

 .   آکسیون حمایت و پشتیبانی می کنند قرار دھیم

در ایران چھ « ن آکسیون اعالمیھ ھای تشکل زنان ھشت مارسدر ای

، آزادی بھ کشتار و شکنجھ خاتمھ دھیدمی گذرد، مبارزه ادامھ دارد، 

 11و بیانیھ افشاگرانھ برگزار کنندگان آکسیون  »زندانیان سیاسی

بھ » سھ دھھ جنایات رژیم جمھوری اسالمی در ایران« سپتامبر 

  ■ .ن مردم عالقمند پخش گردیدزبان ھلندی و فارسی در بی

  2009اکتبر   فریدا فراز 
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  !گزارشی از بزرگداشت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

وھمچنین تجدید میثاق با کشتھ  سپتامبر در یکی از نقاط مرکزی شھر برمن در بزرگداشت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی 4بعد ازظھر جمعھ 

مارس در برمن، ھامبورگ و ھلند، 8با کمک دوستان  . مارس برگزار گردید8شدگان راه آزادی در سی سال گذشتھ ، اکسیونی از طرف تشکل زنان 

مارس ھم مشتاقانھ ما را یاری  8در رابطھ با ترجمھ متون بھ زبان آلمانی، چند نفر از دوستان جوان . تدارکات اکسیون از چند روز قبل مھیا شد

    .فراخوان آکسیون بھ فارسی و آلمانی برای نیروھای مترقی شھرفرستاده شد و در مراکز پر رفت و آمد نصب گردید .کردند
 بود؛ با اینحال بیانیھ ایجاد کرده...در طول مدت آکسیون ھوا بسیار متغیربود و باد شدید و باران مشکالتی برای بر پا نگاه داشتن میز و بنر و تابلوھا

بھ فارسی و آلمانی با استقبال مواجھ شد و بازدید کنندگان آکسیون مایل بودند در مورد چگونگی اوضاع کنونی در ایران و ھم "  مبارزه ادامھ دارد" 

  60و اطالعات وآمار کشتھ شدگان دھھ با تصاویر موجود از کشتھ شدگان اخیر . چنین از روند مبارزات مردم علیھ جمھوری اسالمی اطالع پیدا کنند

و سی سال گذشتھ، برای بازدیدکنندگان توضیح داده می شد کھ اگر چھ اختالفات درون نظام بھانھ آغاز درگیری ھای اخیر بود ، ولی ھدف مبارزات 

 .مردم تغییرات اساسی در جھت کسب آزادی و برابری است کھ بدون نابودی کل نظام ممکن نمی باشد

این خانم شخصا . انم ایرانی ساکن برمن کھ بتازگی سفری بھ ایران داشتھ ، معتقد بود کھ مبارزه بطور پراکنده و بھ اشکال مختلف ادامھ داردیک خ

قاالت بھ خانم جوان ایرانی دیگری کھ نویسنده م.یکی از جوانانی کھ بتازگی آزاد شده بود را می شناخت و از شرایط جسمی بد این جوان خبر می داد

 مارس و چند سایت خبری و دانشجویی داده شد تا بتواند آخرین اطالعات 8اجتماعی بود و در اکسیون قبلی ما، با ما آشنا شده بود آدرس سایت 

 .ونظرات را در رابطھ با اوضاع در ایران و شرایط زنان و جوانان را پیدا کند

ند نیمھ ایرانی نیمھ آلمانی داشت ،معتقد بود کھ مردان مسلمان بھ علت اعقادات مذھبی بسیار یک خانم آلمانی ھم کھ زمانی ھمسر ایرانی داشتھ و فرز

 .کھ توضیح داده شد با جدایی دین از دولت دیگر اینگونھ برخوردھا با اتکا بھ قوانین دینی از جانب دولت حمایت نخواھد شد. دیکتاتور و مرد ساالرند

بطھ با زنان فعالیت میکند با مطالعھ فراخوان ما آمده بود و کنجکاو بود دررابطھ با اوضاع ایران و شرایط کنونی یکی از فعا لین زن آلمانی کھ در را

 بالفاصلھ بعد از پایان .او ھمچنین پیشنھاد کرد کھ ما در جلسھ ای کھ قراراست در رابطھ با ایران  داشتھ باشند شرکت کنیم. زنان بیشتر بداند 

نندگان، مثل ھمیشھ جلسھ ای برای جمعبندی نقاط ضعف و قوت برنامھ داشتیم کھ تجربھ خوبی برای پیشبرد بھترفعالیتھای  بعدی اکسیون، ما برگزارک

   2009سپتامبر  9   آلمان- برمن-)  افغانستان -ایران(  مارس 8سازمان زنان    .خواھد بود

**********************************************************************************  
  گزارشی از فنالند

گرفت  جمھوری شکل  سپتامبر؛ جھت حمایت از خیزش، حرکت و اعتراضات مردم ایران کھ پس از انتخابات ریاست24پنجشنبھ گذشتھ 

برنامھ از . آمدندنژاد بھ نیویورک؛ جمعی از ایرانیان مقیم فنالند جلوی پارلمان این کشور گرد ھم  و نیزدراعتراض بھ سفر احمدی

ھای سنی  چرا کھ افراد از گروه. آمد کنندگان زیاد نبود؛ ولی حرکتی درخور توجھ بھ حساب می اگر چھ تعداد تجمع . آغاز شد17ساعت 

داد؛ گرد ھم  و فکری متفاوت در آن شرکت داشتند کھ با ھدفی مشترک؛ کھ عمدتا افکار عمومی مردم فنالند را زیر ضرب قرار می

ھای  قسمتی از پلھ. ای از سازمان زنان ھشت مارس، در این تجمع شرکت کردم عنوان نماینده من ھم بھ ھمراه دوستی؛ بھ. بودند آمده

در دست افراد . کرد ھایی از قربانیان حوادث اخیر پوشاندیم کھ توجھ عده زیادی از مردم را بھ خود جلب می جلوی پارلمان را با عکس

زنده باد "؛ "دموکراسی برای ایران"؛ "آزادی برای ایران. "شد می شعارھا عمدتا بھ فنالندی یا انگلیسی داده. دش می پالکاردھایی دیده

مرگ بر احمدی "؛ "ای مرگ برخامنھ"؛  "مرگ بردیکتاتوری اسالمی"؛ "مرگ بر جمھوری اسالمی"؛ "مرگ بر دیکتاتور"؛ "آزادی

و بر " احمدی نژاد؛ قتل، شکنجھ، تجاوز: "بودیم بر روی بنر نوشتھ . ای عمده بودند، شعارھ"زندانی سیاسی آزاد باید گردد"؛ "نژاد

اینکھ بھ صدای مردم ایران "و... " مبارزه در ایران ادامھ دارد! بیدار باشید: " بود ھایی کھ بھ گردن آویختھ بودیم نوشتھ شده پالکارت

 "!گوش فرا دھید

آمدند و سواالتشان را  ای از مردم جلو می عده. ھایی روشن کرد ربانیان حوادث اخیر شمعفردی در ابراز ھمبستگی با ما جلوی عکس ق

کردند  معرفی می" مردم ایران"جستند کھ خود را  ای می ھایشان را نھ از میان اخبار دولتمردان؛ بلکھ از میان عده کردند و پاسخ مطرح می

اش را خواند و یکی از رفقای زن ھم با صدای  برگزار کننده این برنامھ، بیانیھدر پایان؛ کمیتھ .  شود خواستند صدایشان شنیده و می

   فنالند-سازمان زنان ھشت مارس  . دکلمھ کرد کھ بیش از ھر زمان دیگری بھ دل نشست" آزادی"زیبایش؛ شعری را با نام 

  


