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 .Iran's M  ايرانئينۀ آ

  
   بھرام رحمانی:فرستنده

  ٢٠١٨ اگست ٢٠

  

 نھای ايرا ھا و خلق بيانيه پالتفرم دموکراتيک جنبش

  یسياس جمعی زندانيان  گرد کشتار دستهامين سال مناسبت سی  به
  مبخشي نه می

  مکني نه فراموش می

  مگيري نه انتقام می

  !سازيم خودمديريت می جامعه آزاد و انسانی

نھادھای حکومت  جمعی زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران، باز ھم سران و مقامات و کشتار دسته ين سالگردام در سی

  .دارند برنمی اسالمی ايران، دست از تھديد و سرکوب، زندان و شکنجه، اعدام و ترور

حکومت  گذار ی، بنيانهللا خمين زندانيان سياسی و عقيدتی ايران در آخرين سال رھبری آيت جمعی ھای دسته اعدام

  .توقوع پيوس ساله ايران و عراق به تھش اسالمی، پس از پايان جنگ

برای نمونه شب  .برند سر می از زندانيان سياسی و عقيدتی و حتی کودکان، در انتظار اعدام به شماری اکنون تعداد بی ھم

  .دتحت تدابير شديد امنيتی به تھران بردن  مرداد ماه، رامين حسين پناھی زندانی سياسی،٢٢دوشنبه 

اين ترتيب، احتماال حکومت در صدد  به. جای ديگر منتقل کردند او شبانه به رامين را بدون اطالع وکال و خانواده

  . شھر استئیتری از زندانيان در تھران و رجا برای اجرای حکم اعدام رامين و يا حتی تعداد بيش سازی زمينه

يازدھمين سال حبس خود را در زندان ، نزينب جالليا .تنھا زن زندانی سياسی محکوم به حبس ابد استجالليان،  بزين

  . و در شھر کرمانشاه بازداشت شده است٨٦ اسفندماه سال گذراند، اھل شھرستان ماکو است و در خوی می

ون وکيل مدافع نسرين ستوده، از اکن .د خرداد امسال با حکم جلب، بازداشت ش٢٣ يا نسرين ستوده وکيل دادگستری که

  .دموکلش و ايراد اتھام جاسوسی و توھين به رھبر حکومت اسالمی به او خبر دا تشکيل دو پرونده جديد برای

خروج از  سال ممنوعيت ٢٠ سال محروميت از وکالت و ٢٠  سال حبس،١١  ھم بازداشت و به٨٩ ستوده شھريور سال

 .تمحروميت از وکالت کاھش ياف سال ١٠  سال حبس و۶  دادگاه تجديدنظر بهکشور محکوم شده بود که اين حکم در

  .از سپری کردن سه سال زندان آزاد شد وی در نھايت پس
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. ھای حکومت اسالمی ايران است در زندان ۶٧ ترين کشتار زندانيان سياسی در تابستان سال يادآور ھولناک شھريور ھر

حکومت اسالمی،  ھای که ھيچ يک از سران و مقامات و ارگان سال از اين رخداد دھشتناک گذشت، بدون اين سی

  . باشدديده  بازماندگان و ھمراھان اين ياران داغ طلبانه گوی ندای حق پاسخ

برابری و عدالت  ايران، انقالبی دموکراتيک و برای آزادی، برابری و نان بود که برای برقراری آزادی،انقالب مردم 

پھلوی مبارزه کرده بودند، در پيروزی انقالب   کسانی که با حکومت ھمه. اجتماعی، از انقالب مشروطيت آغاز شده بود

ھا  ل حکومت پھلوی فرارسيده بود که مردم ايران از نتايج سا سھيم و دخيل بودند؛ و اين اميد با سرنگونی ١٣۵٧ بھمن

رھبری خمينی، نه تنھا  زياد از آنان بھره گيرند؛ اما متاسفانه، گرايش مذھبی به ھای یفشان تالش و مبارزه سخت و جان

تر با سرکوب حاکميت جديد  گسترده بار مردم ايران در ابعادی شکست کشاند، بلکه اين بيراھه برد و به انقالب را به اين

اند و موج بيکاری ميليونی  به بازار تعطيل شدهکوچک و يا کس ھای اکنون بسياری از کارگاه ھم.  در رو شدند اسالمی رو

   .در پيش است

احزاب سياسی و  ھا و ھا و سازمان رسانه زمان با حمله به ھای نخست پيروزی انقالب ھم از ھمان ھفته حکومت اسالمی

 زنان به کردستان و سرکوب سيستماتيک نھادھای دمکراتيک مردمی و تعرض به آزادی بيان و انديشه و تشکل، حمله

در روزھای نخست پيروزی انقالب، تعدادی از سران و نظاميان  اگر. ھای خود قرار داد را در دستور روز سرکوب

 ھای  دادگاهئیاعدام کردند اما طولی نکشيد که به فرمان خمينی، صادق خلخالی با برپا حکومت سرنگون شده را

 کشتار زندانيان سياسی در شھريور ترديد بی. د، کشتار کرد از کشور پايش رسيئیھر جا ای، به  چند دقيقهئیصحرا شبه

و حذف نيروھای چپ  ھای انقالبيون بود که با سرکوب احزاب و دستگيری  عطف مھمی در روند سرکوب نقطه ،١٣۶٧

   .دالمللی آن گسترش يافته بو حاميان داخلی و بين ترين نيروھای مذھبی و ترين و خشن خواه، با کمک ارتجاعی و آزادی

انقالب، با  از فردای» امام ضدامپرياليست«ھای حکومتی و حتی خارج از آن و طرفداران  ھمه جناح ای که دوره

ھای خشن و سرکوبگر با سر   سازماندھی گروه ھا و روشنفکران و ھای مستقل مردمی و رسانه سرکوب احزاب و تشکل

جنگ جنگ تا «، »هللا حزب فقط حزب«، »اليت فقيهمرگ برضد و«، »توسری يا روسری يا«چون   ھمئیدادن شعارھا

و درشت  ھای ريز اين عناصر و گروه. دادند، سراسری شد سرمی... و » جنگ تا رفع فتنه از عالم جنگ«، »پيروزی

جمعی اين  کشتار دسته حکومتی نخست در جريان سرکوب احزاب و دستگيری نيروھای مترقی و مردمی، سپس برای

   .ضاسازی زدندمبارزان، دست به ف

، ٥٧دستاوردھای انقالب   و کشتار و حذف دگرانديشان و مخالفان، حکومت اسالمی برای نابودی بازماندهبا ادامه جنگ 

  .تعرض وحشيانه خود را تشديد کرد

آن  فضای وحشت و بربريت حکومت اسالمی و حاميان ،۶٧ ويژه کشتار زندانيان سياسی در سال به ۶٠  کشتارھای دھه

ھای گوناگون اقتصادی،  عرصه کشان در  حضور غارتگران و آدم در بستر اين فضای امنيتی، زمينه. ه اوج رساندرا ب

  .تر شد روز بيش به روز... سياسی، اجتماعی، فرھنگی و

 ئیدانشجو خمينی که بنياد حکومت خويش را در ميان مردم آزاده، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش در اين سال،

خواستار تشکيل يک ھيات سه  ای ديد، طی نامه زدگان، مخالفين و روشنفکران ضعيف می اران، جنگلشکر بيک

کار اين ھيات پرسش سه سئوال کليدی در . سياسی شد برای سرانجام دادن زندانيان) معروف به ھيات مرگ( نفره

کردند به چوبه دار سپرده و  میفعالين سياسی که بر روی موضع خويش پايداری  .خصوص عقيده سياسی زندانيان بود

  .شدند ميدان تير می يا روانه

 :نی، آمده استيهللا خم معروف روحدر فرمان 
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اعدام  كنند محارب و محكوم به كرده و مى ھاى سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشارى كسانى كه در زندان«

و ) قاضى شرع( افاضاته رى دامت ياالسالم ن جهان حيت آقاياكثر ز در تھران با راىيص موضوع نيباشند و تشخ مى

است، و  اط در اجماعيباشد، اگر چه احت اى از وزارت اطالعات مى ندهيو نما) دادستان تھران( جناب آقاى اشراقى

نده يار و نمايا داديانقالب و  ان قاضى شرع، دادستانيت آقايھاى مراكز استان كشور راى اكثر طور در زندان نيھم

ت اسالم در برابر دشمنان خدا از يشى است، قاطعياند ساده نيباشد، رحم بر محارب االتباع مى طالعات الزموزارت ا

ت خداوند ينه انقالبى خود نسبت به دشمنان اسالم رضايدوارم با خشم و كياسالمى است، ام ر نظاميدناپذياصول ترد

اشداء ( نكنند و سعى كنند دي است وسوسه و شك و تردعھده آنان ص موضوع بهيانى كه تشخيآقا د،يمتعال را جلب نمائ

  ».والسالم. باشد گرفتن خون پاك و مطھر شھدا مى ده يناد مسائل قضائى اسالم انقالبى د دريترد. باشند) على الكفار

نده ي نماته سه نفره متشکل از قاضی شرع، دادستان ويک کمين سرنوشت آنان به ئيبودن و تعص بر سر موضع يتشخ

  .دارت اطالعات محول شوز

 تحوالتی که کشتار. ، ايران آبستن تحوالت بزرگی است۶٧ پس از کشتار زندانيان سياسی در شھريور اکنون سی سال

که در اين دوره نسلی از  چرا. گيری و روند آن نقشی تاريخی و موثر داشته است زندانيان سياسی در چگونگی شکل

اما بخش . وجود آورند خالء بزرگی در جامعه ايران به ی کشور را کشتار کردند وانقالبيون با تجربه و کادرھای سياس

ھمين دليل، پس از سی  رعب و وحشت و اعدام و ترور حکومت اسالمی نشد و به آگاه ھرگز جامعه مرعوب اين فضای

معترض و آزاده ايران  دمگان و مر باخته ھای جان عامالن اين کشتار، حتی از يادآوری و پيگيری خانواده سال ھنوز ھم

  .  ھستنددر ھراسند و در پی نابود کردن گورھای جمعی قربانيان خود

  
  ٦٧ و ٦٠ مرگ در سال ئتياعضای ھ

اين  يک از مقامات مسئول و مجريان در مورد اين کشتار گسترده تحقيقات صورت نگرفت، ھيچ گاه در ابعاد جھانی، ھيچ

  .باالی حکومت اسالمی ايران ھستند نوز ھم برخی از ھمان افراد اکنون در سطوحعام محاکمه نشدند و در واقع ھ قتل

در لندن و الھه  يک صد نفر شھودی که در دو مرحله دادگاه مردمی ايران تريبونال ھای نزديک به و نوشته فيلماما 

  .ودش یجنايات حکومت اسالم تواند منکر کس نمی چنان قوی و محکم است که ھيچ شھادت داند آن

خود را  ، کار١٣٩١ آبان ٤ برابر با ٢٠١٢ اکتبر ٢٥شنبه  حکومت اسالمی ايران، که از روز پنجمرحله دوم محاکمه 

را عليه حکومت اسالمی ايران صادر   اکتبر رای خود٢٧در سالن صلح، ساختمان دادگاه الھه آغاز کرده بود در روز 

  .دکر

، ٢٠١٣ فوريه ١٠ برابر با ١٣٩١بھمن  ٢٢در تاريخ  هدادگا حکم با طهراب در تريبونال ايران مردمی کارزار بياينه

 المللی بين حقوقی ھای عرف و قوانين طبق تريبونال، ايران قضات گذرد، می الھه دادگاه تشکيل سه ماه از«: آمده است

 در را میاسال جمھوری حکومت، يک عنوان به ايران اسالمی جمھوری عليه بشريت عليه جنايت جرم توسعه با و

  ».نمود محکوم بشريت عليه جنايت ارتکاب به آن تماميت
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 وکالی مختلفی چون تبليغات، ديدار با ھای مدت پنج سال در عرصه ، بهتريبونال ايران مردمی کارزاراندرکاران  دست

کوشند يک کمپين  اسناد و مدارک و غيره تالش کردند و ھنوز ھم در اين راستا می تھيه ھا، آن نظر جلب و سرشناس

 .عليه حکومت اسالمی ايران در خارج کشور بوده است موفق

ن ئيقربانيان را تع توان رقم دقيق سختی می اند ھنوز ھم به صورت مخفی انجام شده ھا به تمامی اين اعدام اين که با توجه به

ھا گفته  ن نشد و حتی به آ اعدام اعضای خانواده خبر داده گاه شدگان ھيچ ھای اعدام بسياری از خانواده هدر حقيقت، ب. کرد

خبری از  اند و ھنوز ھم تعدادی از فعالين سياسی از دھه شصت مفقوداثر شده. اند کجا دفن شده ھا در نشد که عزيزان آن

 .ھا نيست زنده و يا مرده آن

زمان  ھای تھران، در گورستان خاوران، واقع در شرق تھران، دفن شدند و از آن  در زندان٦٧ تر قربانيان سال بيش

ھمواره واکنش شديد حکومت اسالمی  جا برگزار کنند که کنند ساالنه مراسم يادبودی در آن ھای آنان تالش می خانواده

نواده قربانيان در اولين جمعه شھريورماه مراسم يادبودی که خا به ھر سال ماموران حکومت. ايران را در پی داشته است

  .کنند ھا را بازداشت می شوند و تعدادی از آن ور می کنند، حمله برگزار می در گورستان خاوران

  .دکنن می ریيگورستان خاوران جلوگ ان بهيز از فاصله دور از رفتن بستگان قربانيھا ن لباس شخصی س وييا ماموران پل

قرار  ھه شصت، ھنوز ھم مورد سرکوب و آزار و اذيت نيروھای امنيتی حکومت اسالمیقربانيان د ھای خانواده

  .گيرند می

 طول جمعی به در دو گور دسته ،١٣۶٧ اسی در ساليان سيان کشتار زندانيشمار نامعلومی از قرباندر گورستان خاوران 

 تھران نيست و در بسياری از شھرھای گورھا محدود به اين نوع .دان  متر و به عرض دو متر به خاک سپرده شده٠١

  .اند  ناشناخته ماندهايران وجود دارند که اغلب

نعلی يحسهللا  تيگونه که آ ست، اما آنياند ھنوز معلوم ن اعدام شده ٧١٣۶ انی که در کشتارھای ساليزندانق يتعداد دق

شد، در کتاب خاطرات  ده میينام» نیيخم هللا تين آيد امام و امت و جانشيقدر، ام ه عالیيفق«منتظری که در آن زمان 

شود اين  می البته گفت .ت تن ذکر کرده اس٠٨٠  تن تا سه ھزار و٠٨٠  ود از دو ھزاريشدگان را با ترد خود شمار کشته

  .شود نمی ھا تھران است وشامل کشتار شھرستان آمار مورد اشاره منتظری، محدود به

شدند را سپاھيان  ای که به اعدام محکوم می باکره ممنوع است، دختران باکره  که در اسالم اعدام دخترانئیجا از آن

توانستند  اسالم نمی بر مبنای قوانين! کردند ھا را اعدام می گی آن و بعد از تجاوز و از بين رفتن باکره کردند صيغه می

نی را به زور به صيغه عوامل دليل، دختران زندا ھمين رفت و به بھشت می دختر باکره را اعدام کنند چون که به

  . او را بردارند و سپس پس از تجاوز او را اعدام کنندگی آرودند تا نخست باکره حکومتی درمی

 .، به اعدام اين دختران اشاره کرده است۶٧ ھای سال در بخش مربوط به اعدام هللا منتظری در کتاب خاطرات خود آيت

ھم  ھا ان دوران حبس آنيت زندان مشخصی داشتند و حتی روز پايان سياسی، محکومين زندانيا اری ازيچنين بس ھم

احکامی که دادگاه انقالب  اسالمی، به عنی حکومتي.  اعدام کردند٦٧ھای  ھا را نيز در موج اعدام مشخص بود، ولی آن

  . دوران انقالب را کشتار کردمردم و کادرھای سياسی خودش ھم صادر کرده بودند احترام نگذاشت و فرزندان

باز است،  چنان ای و غيره حکومت اسالمی، ھم ھای زنجيره ھای قتل چون پرونده ھا، ھم اين قتلدر ھر صورت پرونده 

که مرتکب اين کشتارھا شدند،  تمام کسانی که زندانيان را کشتار کردند و گورھای جمعی درست کردند و کسانی

  .يزندتوانند از عواقب آن بگر نمی

حامی  ھای ايران، ضمن محکوم کردن اين جنايت تاريخی حکومت اسالمی، خود را ھا و خلق جنبش پالتفرم دمکراتيک

زندانيان سياسی و عقيدتی و لغو ھرگونه  داند و خواھان آزادی ھمه ديدگان و استثمارگران می ديدگان و آسيب ھمه داغ
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ھا را باز خواھند کرد که ھمين امروز در جھت سرنگونی   در زندانکسانی معنای واقعی اما به. شکنجه و اعدام است

اسالمی را  مردمی که نه تنھا حکومت. امان و سخت و نابرابری ھستند اسالمی، مشغول مبارزه بی کليت حکومتی

زندان در آن جامعه، نه تنھا اثری از  وجود خواھند آورد که سرنگون خواھند کرد، بلکه جامعه نوين خود را نيز به

 آزاد، برابر، انسانی و اجتماعی از کليه حقوق ئیبلکه ھمگان در فضا سياسی و عقيدتی و شکنجه و اعدام نخواھد بود،

جامعه شھروندان  !ندارند» دولت«نام  آزادی بيان و تشکل و انديشه برخوردارند و آقا باالسری ھم به فردی و جمعی و

اسالمی و حاکم شدن مردم بر سرنوشت خويش و  ساط خونين کليت حکومتبنابراين، با برچيده شدن ب! آگاه و آزاد

  !باخته و کل پيکر جامعه ايران باشد و پدران و عزيزان جان ھای عميق مادران تواند مرھمی بر زخم  می جامعه

  نھای ايرا ھا و خلق جنبش پالتفرم دمکراتيک

  ٨٢٠١ت سگنوزدھم ا

  

 

  


