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در بیســت و نهمیــن سالگشــت کشــتار  ،۶۷جانیانــی کــه زندانیــان

کشــاندن پرونــده جنایــات بــه مراجــع بینالملــل آغــاز کار و مجــازات

سیاســی را بــدار کشــیدند هنــوز نــه تنهــا نفــس میکشــند کــه وقیحانــه

مســتقیم آنهــا میتوانــد بخشــی از جنبــش عمومــی بــرای ســرنگونی

عناصــر زبــون و تروریســت هــای عقــب افتــاده در فضايــی کــه

***

آن اعدامهــا را از افتخــارات خــود میخواننــد.

نفسکشــی مقابــل خــود نمــی بیننــد هــل مــن مبــارز میزننــد!
همچــون ابراهیــم رئیســی جــاد چهــره انتخاباتــی و رســانه ای

نظــام بربریــت باشــد.

وقتــی بــه کالبــد شــکافی واژه شــکنجه میرســیم ،بــی شــک تعریــف
عمومــی آن مــد نظــر خواهــد بــود .یعنــی اعمــال هــر نــوع رنــج و

میشــوند و یــا چــون پــور محمــدی قاتــل ،کنــار دســت رئیــس جمهــور

عــذاب جســمی و روحــی بــه منظــور تولیــد درد بــی امــان علیــه فــرد

آرمــان گرایــی نمــی گویــم ولــی ایــن مــدارا بــا قاتلیــن هــزاران

واهــی از ســوی شــکنجه گــران صــورت گیــرد و یــا بــرای انتقــام و در

اصــاح طلــب خــود ،بــه کرســی وزارت تکیــه میزننــد .کــه از فقــدان

را بازگــو کــرده ایــم .ایــن تولیــد درد و رنــج میتوانــد بــرای تولید لذت

زندانــی سیاســی در شــکنجه هــای رژیــم بربریــت و آمریــن و عاملین

چهارچــوب بحــث مــا کــه شــکنجه بــه منظــور اخــذ اقــرار بــه اعمــال

ایرانیــان نیســت .کــه افشــا گری مســتمر و بویــژه کشــیدن مــداوم

ســفر بــه مدرســه ام درکنزانــس (آمریــکا) و برگــزاری جلسـهای بــرای

داخلــی و جهانــی میتوانــد بخشــی از جنبــش همگانــی بــرای بزیــر

مثابــه نــوک کــوه یــخ تروریســم دولتــی جمهــوری اســامی عنــوان

تــرور دولتــی را بــی پاســخ گــذاردن شایســته جنبــش آزادی خواهــی

شــکایات بــه محافــل بینالمللــی و آگاهــی رســانی همــه جانبــه
کشــیدن رژیــم تروریســتی باشــد.

کــرده یــا نــا کــرده فــرد اســیر اطــاق مــی شــود .در ایــن واپســین

اســاتید ســابقم و دانشــجویان جدیــد آنهــا ،مســئله کشــتار  ۶۷را بــه
نمــودم .تفکــر جمــع از ســطح شــکنجه زندانیــان زنــدان گوانتانامــو

و در ایــن راســتا اســت کــه هرگــز نبایــد اجــازه داد تــا جانیــان عمامــه

پیــش نمیرفــت و بــا شــنیدن تنهــا گوشــهای از شــکنجه هــای

***

زندانهــای رژیــم اســامی گویــی جمــع مــات و مبهــوت تــو گویــی از

بــه ســر و مــکال لحظـهای احســاس آرامــش و امنیــت کننــد.

پــس از قریــب ســه دهــه کــه از همــه کشــی و کشــتار  ۶۷مــی گــذرد،

اعمــال شــده علیــه زندانیــان سیاســی دهــه  ۶۰خورشــیدی و در
ســیاره دیگــری تعریــف مــی کنــم .حضــور کتابهــای خاطــرات زنــان

مقامــات جمهــوری اســامی هنــوز از پاســخ گویــی بــه پرس ـشهای

زندانــی و روخوانــی مــن از آنهــا جلســه را غــرق در انــدوه نمــود.

امــا کــه فرافکنــی را برگزیــده و چــون علــی خامنــه ای بــه مظلــوم

کــرده ایــم ،جــدا تــا ســطحی کــه درخــور ماجــرا باشــد و موجب افشــا

خانــواده و بازمانــدگان قربانیــان آن تابســتان طفــره میرونــد ،برخــی

آنچــه کــه مــا تــا کنــون و علیــه نظــام بربریــت حا کــم بــر مــردم ایــران

نمایــی پنــاه میبرنــد و آن دیگــری کــه حملــه مجاهدیــن (عملیــات

بینالمللــی جنایتــکاران ،تــاش کافــی نبــوده؟

میزنــد .از خامنــه ای و روحانــی تــا موســوی و کروبــی و ســپاه قــداره

نیروهــای سیاســی مطــرح در راســتای افشــا گری جنایــات رژیــم و

فــروغ جاویــدان) بــه غــرب کشــور را ســبب ســاز کشــتار  ۶۷جــار

***

بنــدان عمامـهای و فکلــی آن کشــتار را کــه بــه جنایــت علیــه بشــریت

بویــژه کشــتار دهــه  ۶۰خورشــیدی ،رویکردهــای ســه گانــه را تعقیــب

بدنبــال کســب مــدال افتخــار نیــز هســتند ،مدالــی کــه باالخــره حلقــه

ایــن نیروهــا بــر مبنــای اینکــه امــکان عبــور از ســیطره نظــام بربریــت

ترجمــه شــده کتمــان مــی کننــد .برخــی چــون نیــری و پورمحمــدی
آویــز بنــد و بســت آن میشــوند! مــن امــا کــه حوالــه دادن روز مجازات
ایــن جانیــان و همدســتان را بــه رشــد مبــارزات مدنــی و آگاهــی

مــی کننــد.

حا کــم بــر ایــران را در چــه راســتایی و وســیله ای ممکــن میداننــد،
لــذا کار برخــورد بــه اعــدام و شــکنجه و اســارت هــزاران شــهروند

عمــوم ،جــد ًا و اکیــد ًا تنهــا یک فرار آشــکار از ســوی نیروهــای مدعی

ایرانــی را بــر همــان ســیاق مطــرح مــی کننــد .ابتــدا نیروهــای کــه در

و همــکاران را مســئولیت آشــکار مبارزیــن دانســته و بــاور دارم ،کــه

علیــه تنــدروان رژیــم و باصطــاح امــروز آنهــا ،علیــه تنهــا اصــول

میدانــم کــه برخــورد همــه جانبــه علیــه جنایتــکاران شــناخته شــده

توهــم اصــاح رژیــم هســتند و لــذا کار افشــا گری آنهــا هــم مســتقیم ًا

گرایــان نظــام مطــرح میشــود و از زیــر ســوال بــردن کلیــت نظــام

بــرای دانســتن جزییــات اعــدام هــای دهــه  ۶۰خورشــیدی هســتیم

تروریســتی طفــره میرونــد .دســته دوم نیروهــای هســتند کــه هرگونــه

و معتقدیــم کــه رژیــم بربریــت حا کــم بــر ایــران نیــز رویکــرد خــود را

امپریالیســتها ممکــن میداننــد و لــذا افشــا گری هــای آنهــا نیــز تابعــی

بیــرون آمــده و سراســیمه ضــد حملــه خــود را در چهــار چــوب ضــد

همــراه مــردم بــه جــان آمــده ،یعنــی تنهــا عامــل و قــدرت مطــرح

درخواســت ســاختن فیلــم از زندگــی نکبــت بــار جنایتــکاری چــون

تغییــر سیاســی در ایــران را تنهــا بــا کمــک و حمایــت و خواســت

از ایــن وابســتگی اســت .مــا امــا کــه در دســته ســوم قــرار داریــم و
تغییــر رژیــم در صحنــه حاضــر میشــویم و لــذا بــی دریــغ و بــدون

نســبت بــه مســئله اعــدام هــا عــوض کــرده اســت .از ال ک خاموشــی

اطالعــات بصــورت ًماجــرای نیمروزهــا ً آغــاز کــرده اســت .خامنـهای

الجــوردی را دارد .رژیــم از آ گاهــی عمومــی نســبت بــه ماهیــت و

توجــه بــه انعــکاس آن در محافــل رژیــم و اربابــان امپریالیســت آنهــا،

چگونگــی اعــدام و همــه کشــی دهــه  ۶۰وحشــت دارد .در بیســت و

جنبــش عدالــت خواهانــه انتخــاب نمــوده ایــم.

بــا تمــام قــوا بایــد در جهــت ایــن آ گاهــی رســانی طــی برنامــهای

ایــن تــاش افشــا گرانه را اســتمرار میدهیــم کــه دادخواهــی را پرچــم
***

نهمیــن سالگشــت همــه کشــی و جنایــات تابســتان  ۶۷مینویســم کــه
جامــع حرکــت نمــود .در پــی فضایــی کــه جانیــان نتواننــد در متــرو

دادخواهــی مــا از جنــس ســوگواری نیســت بلکــه آن را پرچــم

نحویپورهــا را بــه گلولــه ببندنــد! کــه آخونــد جــرات هــل مــن مبــارز

همگانــی بســوی هماهنگــی بــا ســایر جنبــش هــای موجــود در

نکننــد و آن روز نزدیــک اســت.

جنبشــی بــه همیــن نــام انتخــاب کردهایــم کــه قــرار اســت بــا تــاش
جامعــه ،زمینــه را بــرای اعتــراض همگانــی آمــاده نمایــد .مــا آگاه
بــه حضــور اشــتیاق عمومــی و بویــژه خواســت نســل جــوان مبــارزه

زدن نداشــته باشــد .کــه رئیســی و پورمحمــدی هــا احســاس امنیــت
***

