
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

 
  .سيامک م: فرستنده

 ٢٠١٧ سپتمبر ١۵
  

  :باقر ابراھيم زاده
 !تاريخی برای فراموشی نيست تاريخی که از سرگذرانده ايم،

   

  
 فراموشی سپردن اين جنايات،ه حکومت اسالمی و عوامل آشکار و پنھان آن بايد بدانند که کوششھايشان برای ب

ما بازماندگان آن کشتارھای وحشيانه ، ما خانواده ھای   خونين،ۀ ما بازماندگان اين دور .تالشی بيھوده است

حال تالش ه ھمچنان که تا ب  آنان ، دان وھمرزمانھمسران وخواھران و برادران وفرزن مادران و پدران ، اعداميان،

با اميد و وفاداری به آرمانھای  کرد ه ايم با ايستادگی و مقاومت ، با ھمبستگی ورفاقت، با روشنگری و صداقت،

  .  مان در مقابل فراموشی و تاريکی و سانسور و انکار خواھيم ايستادۀرفقای جانباخت

    

 رفاه و ۀ و نزديک به چھار دھه از اعدامھای پشت بام مدرس۶٧نيان سياسی در سال بيست ونه سال از قتلعام زندا

که ماشين  بی آن گذرد،  می۶٠ و سپس تابستان خونين ۶٠ ۀبيدادگاھھای اسالمی خلخالی وجنايات سياسی قبل از دھ

  .اعدام و کشتار لحظه ای از کشتن انسان باز مانده باشد

تاريخی که نه  و برابری فرصتی است برای بررسی تاريخ مشترکی که از سرگذرانده ايم؛يادمان جانباختگان را ه آزادی 

سلطانپورھا  گلسرخی ھا ، روزبه ھا ، بابک ھا ، حالجھا، بلکه تاريخ مزدک ھا، تاريخ حاکمان خونريز و مستبد،

 مردم ايران را نگه ۀخواھانياھای شادمانه وترقيؤن شناخته شده و گمناميست که با فداکاريھای بزرگ خود راومبارز

 شھرھای مختلف، فرصتی را فراھم  ی ھای گوناگون درکشورھا وئ ھا و سمينارھا و گردھماجلسه برگزاری  .داشته اند

 کند که با يادآوری تاريخی که از سر گذرانده ايم و تبيين سرگذشتھا و خاطره ھا وبا جمع آوری اسناد و شواھد ، می
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کيد کنيم که جنايات سياسی و کشتارھای بزرگی که از أدر عين حال ت. دم ايران را بازنويسی کنيم مرۀتاريخ واقعی مبارز

 اسنادی روشن از مسير قدرت يابی رژيم اسالمی ۀمثابه  ب کنيم و آغاز حاکميت روحانيت شروع شده، را فراموش نمی

يم که ھزاران ھزار انسان ئه برآن بگواضاف. وچگونگی تحکيم آن در انظار مردم ايران و جھان قرار خواھيم داد

کردند   مبارزه می ھزاران ھزار استعداد جوان که برای آرمانھای آزاديخواھانه و ترقيخواھانه آرمانخواه و ترقيخواه ،

تنھا دگرانديشی ،عدم التزام به قوانين ارتجاعی  جرم اعدام شدگان ،. توسط روحانيت شکنجه و زندان و اعدام شده اند

  .پايبندی به حقوق انسانی و آزاديخواھی و برابرطلبی بوده است  اسالمی ،حکومت

 ۀوسيله  ب مملو از بھترين و پرشورترين فرزندان اين کشور بوده ، زندانيان يم که زندانھای ايران ،ئخواھيم بگو می

 شکنجه ھای وحشتناک مانند در تابوتھا و سلولھای وحشت محبوس شده، با انواع تبھکاران اسالمی شکنجه و آزار ديده ،

   رو بوده و سپس در مقابله روب... ، تھديد و آزار خانواده ھايشان و...تجاوز و اعدامھای نمايشی و شالق و قپانی ،

حکومتی که . ی بدون ھيچ حق دفاع و وکيل محکوم شده اندئ تفتيش عقايد چند دقيقه  ی ، بيدادگاھھایئدادگاھھای صحرا

 وچون حکومت خود را  کند عنوان مفسد فی االرض اعدام میه جرم کفر و نفاق به يشان را بکمونيستھا و دگراند

  .کشد دارمیه جرم قيام عليه حکومت هللا به ن را بامخالف پندارد ، حکومت هللا می

 قدرت توسط کاست روحانيت و ۀمردمی که با قدرت گيری وقبض  و سرنگونی رژيم شاه،۵٧بعد از شکست انقالب 

 يعنی آزادی وبرابری حقوقی بودند ، – ۵٧ثمر رسيدن اھداف انقالب بزرگ ه ت فقيه مخالف بودند و خواھان بوالي

اولين سرکوب ھا با کشتار برخی از وابستگان نظام پيشين آغاز شد و سپس . بشدت مورد سرکوب آشکار قرار گرفتند

؛ آنگاه روحانيت حاکم شمشير ھا رااز روبست و زنان و تظاھرات زنان عليه حجاب اجباری مورد تھاجم قرار گرفت 

 ، سرکوب خلق عرب در اھواز، کشتار رھبران خلق ترکمن، بستن ستادھای سازمانھا  ۵٨ تھاجم به کردستان در نوروز

بستن وبه آتش کشيدن روزنامه ھا و مجالت ترقيخواه نظير پيغام  گروھھا و نھادھای دمکرات و ترقيخواه ، احزاب ، ،

 محيطھای آموزشی ، سنگر به  ن ازا مخالفۀ ھمۀ دانشگاھھا و مدارس عالی واخراج و تصفي  ، بستن و آيندگانامروز 

تصفيه و .  تصفيه و کشتار ابعادی سراسری گرفت۶٠با آغاز سال . سنگر نيروی انقالب و ترقيخواھی را به عقب راند

که اعتراضی  بی آن ن جھانيان صورت گرفت ،کشتاری که در بستر جنگ ارتجاعی ايران وعراق در مقابل چشما

ھمانزمان آيت هللا . کشتاری که خفقان تاريک و وحشتناکی را بر کشور تحميل کرد.  عليه آن صورت گيرد بزرگ

در ميدانھای  کردند،  روزنامه ھای مفسد را تعطيل میۀبايست از اول ھ کرد که اشتباه کرده اند می خمينی مطرح می

او قيام کنندگان عليه حکومتش را . کردند سران گروھھا واحزاب را اعدام می کردند، دار برپا میشھرھا چوبه ھای 

در صريح ترين خطابه ھای نماز جمعه امامان . دانست که بايد به فجيع ترين شکل اعدام شوند مفسد فی االرض می

کشتن مخالفان و شکنجه وزجردادن  سالمی ،حاکم شرع دادگاھھای انقالب ا– و سخنان تلويزيونی آيت هللا گيالنی  جمعه

 ی ازوظايف دينی مردم مسلمان اعالم کرده بود و آيت هللا خمينی ھمه را به جاسوسی از ھمديگر،ئتظاھرکنندگان را جز

  .کرد معرفی مخالفان به دستگاھھای سرکوب و پاسداران آن دعوت می

  ھستی کش نابودۀ سرکوب و جاسوسی ، اين موج ويرانگراناين موج کشتار و جنايت سازمانيافته ، اين موج خففان و 

مردم ايران .  اسالمی ايران آغاز شد و در تمام تار و پود جامعه رسوخ پيداکرد  انسانيت ؛ از آغاز استقرارحکومتۀکنند

 جا با کارخانه و اداره و دانشکاه و دبيرستان و مدرسه وبازار و شھر و روستا ھمه و ھمه در محل کار و زيست ،

 .تابع حکومت اسالمی توليد شود" آدمھای اسالمی"روشدند تا ه ی روبع سياسی و اجتما سرکوب فرھنگی ،عقيدتی ،

  .داد ی ،مارا ھدف خود قرارمیعفضای جنگی بود نابرابر که در ھمه عرصه ھای زندگی اجتما  ،ءفضا
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افزايش تنگناھھای  ،"گذرد کربال میجنگ ،جنگ تا پيروزی و راه قدس از "ی عليه سياست عاعتراضات اجتما

 جايگزينی او ، رژيم اسالمی را به پذيرش آتش بس ألۀاقتصادی و نظامی درعرصه ھای مختلف، بيماری خمينی و مس

ی مردم ،سران رژيم عترس و ھراس از جنبش اجتما.  مجبور کرد۶٧و پايان جنگ خونين ھشت ساله در تابستان 

. ن سياسی و فکری گروھھای مخالف واداشت کادرھا و فعاال قی برای قتلعام وحذفاسالمی را به برنامه ريزی دقي

 ۀاولين قربانيان ھزين گذراندند،  زندان و محکوميت خود را گذرانده بوده يا میۀھزاران زندانی سياسی که سالھا دور

صدھا   جنگی،ۀ ميليونھا آوار آنھم در دوره ای بحرانی با. خواست به ھر صورتی بماند  می نگھداری رژيمی شدند که

کشوری درھم ريخته و ويران و اقتصادی در   داغدار جنگ و صدھا ھزار معلول و مجروح جنگی ،ۀھزار خانواد

ش  ا شعارھا و افسانه ھای عظمت طلبی اسالمیۀھم روبود و با پذيرش آتش بس و صلح با رژيم عراق ،ه بحران روب

 ۀاينھا ھمه کافی بود که تصفي. روشده بوده نظامی مجاھدين به غرب کشور روب ۀبرباد رفته بود وبه يکباره با حمل

 زندانھای کشور ۀھزاران زندانی سياسی در ھم.  گذارندءزندانھا را با کشتار وسيع و ھمگانی زندانيان سياسی به اجرا

  .دار آويخته شدنده ت و تاريکی ب مرگ قرار گرفتند و در سکوۀی تفتيش عقايد در مقابل کميتئدر بيدادگاھھای چند دقيقه 

اين  کنيم که ھرگز عزيزانمان را فراموش نخواھيم کرد، ما در مقابل اين ھمه جنايتی که صورت گرفته است اعالم می

اين حق مردم است . جنايتکاران بدانند که در برابر مردم و آيندگان بايد جوابگوباشند. جنايت و سبعيت را نخواھيم بخشيد

دادگاھھای تفتيش عقايد را در ابعادی  چگونه روحانيت برای تثبيت قدرتش ، که چرا اين ھمه جنايت انجام شد،که بدانند 

توحش را در حدی جنون آميز ووسيع برای عقب راندن مردم و مخالفان به کار گرفت، دانشگاھھا  گسترده سازمان داد،

 مين و بمب کرد تا بھشت مرگ را در ۀوجوانان را طعمن و مدارس عالی را بست و استاد و دانشجو را به حبس کشيد،

کليدھای آويزان شده برگردنشان بيابند، کتاب و درس و علم را با ريشخند خرافه و روضه و توضيح المسائل فقھی 

گورستانھای ايران رابا خاورانھای پيدا و ناپيدايش از اجساد بھترين  جای شھرھا و روستاھای آباد ،ه ب معاوضه کرد،

فرزندان مردم ايران آزين بست و انسانيت را در يک کالم کشت تا حکومت اسالمی و واليت فقيھش بتواند بر گورستانی 

  .از آگاھترين فرزندان ايران بماند

فراموشی سپردن اين جنايات ،تالشی ه حکومت اسالمی و عوامل آشکار و پنھان آن بايد بدانند که کوششھايشان برای ب

مادران  ما بازماندگان آن کشتارھای وحشيانه ، ما خانواده ھای اعداميان،  خونين،ۀا بازماندگان اين دور م .بيھوده است

حال تالش کرد ه ايم با ايستادگی ه ھمچنان که تا ب  آنان ، و پدران ،ھمسران وخواھران و برادران وفرزندان وھمرزمان

 مان در مقابل ۀبا اميد و وفاداری به آرمانھای رفقای جانباخت و مقاومت ، با ھمبستگی ورفاقت، با روشنگری و صداقت،

دستان و ھمکاران دستگاه زور و جور حاکم را ه  ب  کار تالشھای. فراموشی و تاريکی و سانسور و انکار خواھيم ايستاد

  .استچرا که فراموشی اولين گام برای تکرار فاجعه در ابعادی وسيعتر  برای فراموشی برمال خواھيم کرد ،

: االت باقی است ؤھمچنان س. گذرد و ھمچنان مھر سکوت و انکار و سرکوب در کاراست  سال از اين کشتار می٢٩

 حبس و شکنجه وآزار داديد ، چرا در تاريکی و  چرا اعدامشان کرديد؟ به چه جرمی آنان را سالھا در زندانھايتان

يانه و در گورھای دسته جمعی در کجا دفن کرديد؟ چه کسانی دارشان کشيديد ، اجساد شان را مخفه سکوت و مخفيانه ب

   آری آدمکشان اسالمی ھزاران ھزار از.... ال بی جواب ديگرؤھا سصدآمران و عامالن اين جنايات بوده اند؟ و دھھا و 

 خانواده  چناناجساد اين سربداران فداکار مردم را در خاورانھای پنھان و آشکار دفن کرده اند وپس از اين ھمه سال ھم

در اين ميانه سکوت و انکار و سرکوب ، در اين .ھای آنان نتوانسته اند در يابند که آنان در کجای اين خاک دفن شده اند

با   و برخی از مناديان سازش ، دستان پيشين رژيم اسالمیه برخی از کارب  و گورھای پنھان ، ميانه رازھای پنھان

، "انتقام طلبی خوب نيست"،" بايد گذشت کرد و بخشيد" ، "کی يادش مانده؟"، "خشونت خوب نيست"که  گفتن اين
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به ھمين خاطر  خيلی ھا تو جنگ ھم کشته شده اند، اعدامھا محصول يک شرايطی بوده و نبايد مدام دنبالش را گرفت،"

 فرزندان اعدام شدگان چگونه  بايد پرسيد که اعدام شدگان چگونه بايد ببخشند؟ !"بايد فراموش کرد و ھمه چيز را بخشيد

که   فقدان عزيزانشان را ببخشند؟ بی آن بايد فقدان دردناک پدران و مادران خويش را ببخشند و درد بی کسی و سختی

محل دفن شان، آمران  زمان و داليل اعدامشان، که نامھای قربانيان ، بی آن تاريخ اين خون ريزی و جنايت روشن شود،

توان به سيکل معيوب  ھرگز نمی زمينه ھا وداليل آن از منظر انسانی و قانونی روشن شود،  ووعامالن اين جنايات

ی به عخشونت و انتقام ، بدون آگاھی کامل و دقيق از داليل و عوامل خشونت و پاک کردن اين عوامل از سطح اجتما

 از اين جنايات برمال شده و در شود که تنھا قسمت بسيار کوچکی  اين شعار در شرايطی طرح میًخصوصا. پيش برد

با دادن   اسناد و شواھد ،ۀبا نابود کردن ھم با سرکوب عريان و نھان ، بسياری از موارد جنايتکاران اسالمی ،

اطالعات غلط و آدرسھای نادرست و مشوش کردن فضای سياسی و حتی با قربانی کردن برخی از عوامل دست چندم 

يھای ئکوشند با تبليغات زھر آگين و داستان سرا  می  خبرگان حاکم با اين سياست،. ندبر اين جنايات سرپوش گذاشته ا

  .تاريخی مغشوش و دروغين برای خود بنويسند اسالمی و آخوندی ،

از انسانھا و جان انسانھا . مادران و پدران و فرزندان و خواھران وبرادران اعداميان . در اين ميان خانواده ھا ھستند

 می... ی جھرمی ھا، محمديھا وئبھکيش ھا ، رضا ی ھا،ئاز مصطفی سلطانيھا، رياحی ھا، رضا. نيمک صحبت می

 دو گورستان و مدفن چھار  ۀی جھرمی در فاصلئ شان اعدام شده اند و نظير مادررضاۀيم که چندين نفر از خانوادئگو

 سرکوب سياسی خانواده ھا در ھم می شود و سياھی چادرش با تاريکی و وحشت خود نيز قربانی می جوان رشيدش ،

يم که با شنيدن خبر ئی بگوپدر اعدامييا از ...دھد شود و جان می  زير چرخھای ماشينی له می آميزد و پيکر نحيفش

يا از مادران ...ماند و جان ميدھد کند و ماھھا در شرايط فلج و درد و سکوت ومات شدن می سکته می اعدام فرزندنش ،

 حاکم  از اين کميته به آن کميته و از اين آخوند به آن  از اين زندان به آن زندان ، يم که روزھا و ماھھائو پدرانی بگو

 از اين دادگاه به ناکجاآباد ديگری پاس داده شدند ودر آخر، پاداش آن ھمه رنج را با گرفتن ساکھای خالی برجای  شرع

پيکر  که بدانند در کجای اين خاک ، بی آن ب اسالمی گرفتند ، را از کميته ھای انقال مانده از فرزندان شريفشان،

  .شان را دفن کرده اند عزيزان

ی است که نزديک به چھار ئال بازکردن گره کور ماجراؤبحث و س.  بحث ھرگز انتقام و انتقام گيری نبوده و نيست 

به دست، گلھای باغ مردمان را درو بلعد و برای حفظ کاست روحانيت در قدرت ،داس  فرزندان مردم ما را می دھه،

کشد وحتی قوانين  دار میه جانھای شريف را در قتلگاھھای رسمی و غيررسمی ، در زندان و خيابان ب کند، می

  . اين حکومت بر بام قدرت بماند گيرد تا چند صباحی خودساخته و ارتجاعی خود را زير می

اما حق دادخواھی و مبارزه  دانيم،  دولتی میۀم را جنايت سازمانيافتبارھا گفته ايم مخالف اعدام و شکنجه ايم و اعدا 

 بين المللی - ملی-مبارزه ای که بتواند در ابعادی سراسری . دانيم برای حقيقت و عدالت را طبيعی ترين حق خويش می

ن جنايات را در مقابل ن و عامالاآمر . حکومت اسالمی ايران رسيدگی کندۀ جنايت سازمانيافتۀمثابه به اين جنايات، ب

 جنايت ۀ روشن شدن حقيقت اولين گام برای پايان دادن به ادام .علنی محاکمه کند و به مجازات برساند دادگاھی عادالنه،

شود که جنايتکاران با فراغ بال به جناياتشان ادامه دھند و در پناه قانون وحکومت  اضافه بر آن ، مانع از آن می است،

  سيکل کور انتقام را در نطفه میً خشونت است و دقيقاۀحقيقت با ھدف بازداری جامعه از دور تازکشف .قرار گيرند

 به اين  .دھد شکند و جامعه را با ھدف احترام به حق انسان برای زندگی ، برای بودن ، برای انديشيدن سازمان می

کيدی چندباره أ اين سالھا تۀار ھا و جنايات در ھم حقايق اين کشتۀلحاظ ھمچنان که بارھا گفته ايم بايد بر روشن شدن ھم

 اين جنايات و ۀبايدھم  وعامالن جنايات سياسی در ايران پای فشرد،  آمرانۀ ھمۀ علنی و عادالنۀبايد بر محاکم کرد،
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 ۀ و در نابود کردن ھم  قدرتۀرسميت شناخته شود و تاريخ خونينی که روحانيت برای کسب و قبضه دردھا و رنجھا ب

اين آشکارشدن است که جامعه را از . پيموده برای ھمگان آشکار شود  ايران،ۀ جامع عناصر ترقيخواھی و دگرانديشی

دارد و جامعه و انسان را برای مقابله با   خونين استبداد و تجديد سازمان استبدادی ديگر بازمیۀافتادن مجدد در ورط

  .کند دادن استبدادی ديگر تحت ھر نامی آماده میھرگونه سوءاستفاده از قدرت و تالش برای سازمان 

کانونھا و نھادھا و انجمن ھای دفاع   ،۶٠ خونين ۀ خانواده ھای زندانيان سياسی و اعدام شدگان دھ در اين راستا تاکنون

ای کوشيده اند مبارزه بر... دفاع از حقوق انسانی ، چپ و دمکرات و آزاديخواه و  از زندانيان سياسی و تبعيدی،

کيد کرد که راھی أ آنھا دست مريزاد گفت و تۀبايد به ھم. دادخواھی و انسانيت را در ابعادی ملی و بين المللی پيش برند

 در شرايطی که خاورميانه درگير جنگی وحشتناک و ويرانگر است و ًخصوصا. ستاطوالنی و سخت در مقابلمان 

شود و   شان نابود میۀزندگی و خانه و کاشان اشغالگرانه شده و -  مذھبی–ی ئميليونھا انسان قربانی جنگھای فرقه 

 و يمن را در ابعادی گسترده و ا با دنائت و سبعيت وحشتناکی مردم سوريه وعراق وليبي مرگ ديگر افسانه نيست ومرگ

تھای مرتجع ی و جھانی اش و دولئ به کام نابودی می کشاند و انسانيت توسط دولت اسالمی و حاميان منطقه  وحشتناک

 حق هکيد بأ دادخواھی و عدالت ، ت کيد جنبش آزاديخواھی و دادخواھی مردم ايران بر جنبشأشود؛ ت و مستبد نابود می

کيد بر أ زنان ومردان ، ت کيد بر برابری حقوقأکيد بر حقوق جھانشمول انسانی ، تأانسان برای زيستن و تفکر و باور ، ت

 ما را از شر دولت ۀتواند کل منطق  ، می   دگر انديشانۀسميت شناسی حقوق انسانی ھمره  مليتھا و بۀبرابری حقوق ھم

تواند جنبش بزرگ و انسانی را در کل منطقه  می. اسالمی و استبداد سالطين و شيوخ ودولتھای اشغالگر نجات دھد

بگذار جنبش مادران .  متحد کندبرای حقوق انسان و طبيعت ؛عليه جنگ و نابرابری و استبداد  ، برای آزادی و برابری

خاوران ، جنبش دادخواھی مردم ايران، جنبش چپ و آزاديخواه ايران سرآغاز جنبشی متمدن وسکوالر و آزاديخواه 

  . دست ھم دھيمه به اين اميد بايد دستھايمان را ب.  ما باشندۀوبرابری طلب در منطق

  

  :يادداشت

گنگ تر از آن است که بتوان از آن به نقش مخرب و ويرانگر " شغالگردولتھای ا"در نوشتۀ فوق استفاده از کلمۀ 
امپرياليزم به مثابۀ يک سيستم و امپرياليزم جنايتگستر امريکا به مثابۀ خط دھنده و عامل اصلی بدبختيھای منطقه در 

  . مقطع کنونی، پی برد
، القاعده، داعش و ده ھا گروه مشابه مگر با  فرقه ئی در منطقه که با ايجاد طالبان- به نظر ما تحميل جنگھای مذھبی

نامھای ديگری تحقق يافته است، اولتر از ھمه می بايد به پای امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکای جنايتش نوشته 
شود، در غير آن خطر يک جانبه نگری مبارزه عليه جمھوری اسالمی ايران و متحدينش در منطقه، ناگزير به خدمت 

  .اليزم منتج خواھد شدبه امپري
  AA-AA ادارۀ پورتال

  

 

 


