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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٢ دسمبر ١٧
 

  باز ھم حکومت اسالمی ايران،

 ! اقرار کرد۶٧ به کشتار زندانيان سياسی در سال 
   

سابق سپاه پاسداران حکومت اسالمی و دبير کنونی مجمع تشخيص  فرمانده ئیبازتاب، سايت نزديک به محسن رضا

 :، نوشته است١٣٩١ ]قوس[ آذر٢۵مصلحت نظام جمھوری اسالمی، به تاريخ ديروز 

به » بازتاب« اين موضوع، خبرنگار ۀ و طرح مسايل مختلف دربار١٣۶٧با گذشت ربع قرن از تابستان سال «

  .ندانيان مارکسيست و چپ در اين سال دست يافته است جلوگيری از اعدام زۀ دربارئیناگفته ھا

 ١٣۶٧پس از صدور حکم تشکيل محاکم سه نفره در سال : گفت» بازتاب«يک منبع آگاه در اين باره به خبرنگار 

، افرادی که اين حکم را از امام دريافت کرده بودند، توانستند حکم )منافقين(برای اعضای سازمان مجاھدين خلق 

دريافت ...  خلق، حزب توده وئی در مورد اعضای سازمانھای چپ و مارکسيستی اعم از چريک ھای فدامشابھی را

  .کنند

با آگاھی وزير وقت اطالعات، حجت االسالم ری شھری از اين موضوع، گزارشی به امام خمينی ارائه گرديد و 

 به مجمع تشخيص ئیری نھاايشان پس از دريافت اين گزارش، حکم را متوقف و موضوع را جھت تصميم گي

  ».مصلحت ابالغ کردند

س جمھور تشکيل می گرديد ئيسيس تشخيص مصلحت که در آن دوره به رياست رأمجمع تازه ت«: بازتاب می نويسد

  .و از اعضای معدودی تشکيل می شد، به اين موضوع رسيدگی کرد

ان پس از طرح موضوع با صراحت و شدت با  اين مجمع که در دفتر آيت هللا خامنه ای تشکيل گرديد، ايشۀدر جلس

اين اقدام مخالفت کرده در سخنان صريح و تندی به مخالفت با اين رويه می پردازد و بر اساس اين نظر آيت هللا 

 از اين نظر، موضوع اعدامھای زندانيان چپ ءس وقت مجلس شورای اسالمی و ساير اعضائيخامنه ای و حمايت ر

  ». نفر بالغ می شد، منتفی گرديدکه تعدادشان به ھزاران
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، چه اتفافی افتاده است که اين ارگان حکومت »١٣۶٧با گذشت ربع قرن از تابستان سال «ال اين است که ؤس

می خواھد رھبر فعلی و مجمع تشخيص مصلحت شان را از اين جنايت ھولناک » آگاھش«اسالمی به نقل از منبع 

  !عليه بشريت مبرا کنند؟

 کارزار ايران تريبونال و محکوميت حکومت اسالمی به ۀفعاليت پنج سال. واب روشن و شفاف استبه نظر من، ج

  :عنوان جنايت عليه بشريت، سران حکومت اسالمی را از نظر داخلی و بين المللی به وحشت انداخته است

 جنايات حکومت ۀ که در ھمئیکار و مافياو ھمه جناح و دار و دسته ھای تبھنخست اين که حکومت اسالمی 

، نقش مستقيم و ۶٧ شصت، به ويژه در رابطه با کشتار چندين ھزار زندانی سياسی در سال ۀاسالمی در دھ

  . غيرمستقيم داشتند در اين سال ھا ھمه تالش خود را به کار گرفته بودند تا اين کشتارھا به فراموشی سپرده شود

 ايران، به ويژه نيروی جوان و ۀحکومت اسالمی را در مقابل جامعاما  اکنون ايران تريبونال، اين جنايات تاريخی 

  .ھم چنين بخش قابل مالحظه ای از افکار عمومی مردم جھان قرار داده است

دوم اين که اکنون حضور سران و مقامات حکومت اسالمی در خارج کشور، ھمانند سابق نخواھد بود و با نگرانی 

الت مھم ؤاچرا که آن ھا در ھر جا حضور پيدا کنند بی ترديد يکی از س. به سفرھای خارج کشور خواھند رفت

  . ، و خاوران ھا خواھد بود۶٧خبرنگاران از آن ھا، در رابطه با کشتار زندانيان در سال 

گان و جان بدربردگان از زندان ھا و کشتارھای حکومت اسالمی، به از خانواده ھای جان باختھم چنين ھر جمعی 

 به ءز حضور سران و مقامات حکومت اسالمی در کشور محل اقامت شان، از جمله می توانند با اتکامحض آگاھی ا

له تا أالبته نبايد توھم داشت که اين مس. اسناد تريبونال خواھان بازداشت آن ھا به دليل جنايت عليه بشريت شوند

د دولت ھای به اصطالح روزی که حکومت ھای جنايت کاری ھم چون حکومت اسالمی بر سر قدرت ھستن

چرا که احتمال دارد منافع اقتصادی و سياسی و نظامی ديپلماتيک .  شوندئیدمکراتيک غرب وارد چنين عرصه ھا

 ئیاز اين رو، دولت ھای سرمايه داری جھان، ھدف شان از به کار بردن واژه ھا. شان در معرض خطر قرار گيرد

برای مثال، ھنوز ھم ھيچ کدام از . ب رياکارانه است و واقعيت نداردچون دفاع از حقوق بشر و آزادی و غيره اغل

. ، محکوم نکرده اند۶٧دولت ھای جھان، حکومت اسالمی را به خاطر کشتار چندين ھزار زندانی سياسی در سال 

ليل  حکومت اسالمی را به د ترور رستوران ميکونوس را که رسماً ۀلمان درباراآن ھا، حتی احکام دادگاه فدرال 

ن موقع ھيچ گونه محدوديتی آلمان، در اخود دولت . ترور و جنايت عليه بشريت محکوم کرده است، ناديده گرفته اند

 اقتصادی و سياسی ۀلمان، در نظر نگرفت و ھم چنان به فکر رابطابرای سفر سران و مقامات حکومت اسالمی به 

اصلی ترين ھدف ايران تريبونال، جلب افکار عمومی مردم متمدن بنابراين، . خود با حکومت اسالمی بوده است

  . شصت حکومت اسالمی بود که در اين راه موفق شده استۀجھان به کشتارھای دھ

 به شھادت مستقيم حدود ھشتاد تن از ءدر سال جاری، کارزار ايران تريبونال در دو دور دادگاه لندن و الھه با اتکا

عليه  و جان بدربرگان از کشتارھا حکومت اسالمی، اين حکومت را به دليل جنايت گانباختخانواده ھای جان 

لم و گزارشات اين دو دادگاه را ميليون ھا نفر از مردم ايران و جھان از طريق رسانه تاکنون ف. بشريت محکوم کرد

  .ھای عمومی ديده و يا خوانده اند

 ۀ آن در افکار عمومی جامعۀثير گستردأ ايران تريبونال، تبه اين ترتيب، يکی از مھم ترين دستاوردھای کارزار

ايران و جوامع بين المللی در جھت افشای وحشی گری ھای حکومت اسالمی و به شکست کشاندن تالش ھای 

  .  شصت استۀحکومت اسالمی و طرفدارانش برای به فراموشی سپردن جنايت ھايش در دھ
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آمار گروه ارتباطات بين المللی  «ۀن تريبونال منتشر شده است به گفتبر اساس گزارشی که در سايت کارزار ايرا

 نيم ميليارد و نيم در سراسر ٢٠١٢مبر بر تا پانزده نوو نوزده اکتۀکه مرکز آن در لندن است، به فاصل» یئرسانه 

، نشريه، بولتن ده ھا تلويزيون، روزنامه. جھان در جريان دادگاه الھه و کشتار زندانيان سايسی قرار گرفته اند

مريکا دادگاه را در اين فاصله تحت اتر و سايت، از خاورميانه تا استراليا و کانادا و اروپا و ئيخبری، فيس بوک، تو

  .  آن مطلب و مقاله نوشته اندۀپوشش قرار داده و خبر آن را منتشر کرده اند و يا دربار

 اول ۀ، مرحل٢٠١٢ جون چھارده تا سی ۀر نيز به فاصلبراساس آمار ھمين گروه،  ميان پانصد تا شصت ميليون نف

ی مرحله اول دادگاه در لندن، ئبراساس اين آمار، پوشش رسانه . دادگاه را در سراسر جھان تحت پوشش قرار دادند

  .  دوم در دادگاه الھه بوده استۀبه لحاظ تعدد رسانه ھا، وسيع تر از مرحل

 فارسی ۀيونی و اينترنتی کارزاز ايران تريبونال و ده ھا تلويزيون و رساندو آمار موجود، شامل پخش مستقيم تلويز

نزديک به چھل ميليون نفر در ايران از طريق .  دادگاه را تحت پوشش قرار دادند، نمی شودۀزبان که ھر دو مرحل

طبق اين آمار، . تند دادگاه قرار گرفۀپخش مستقيم دادگاه و تلويزيون ھا و راديوھای ايرانی در جريان ھر دو مرحل

مريکا، ھشت ميليون ا ميليون نفر از طريق صدای ٩ اول، ھفت ميليون نفر از طريق بی بی سی فارسی، ۀدر مرحل

مريکا و ای فارسی زبان در ئنفر از طريق تلويزيون من و تو و پانزده ميليون نفر از طريق تلويزيون ھای ماھواره 

به اين آمار بايد، آمار ده ھا . دی زبان در ايران در جريان دادگاه قرار گرفتندکانادا و استراليا و تلويزيون ھای کر

بخش وسيعی از اين آمار چھل . راديوی محلی و سراسری که صدای شان در ايران شنيده می شود اضافه کرد

  . دادگاه قرار گرفتندۀميليونی، ھم زمان از طريق پخش مستقيم در جريان ھر دو مرحل

 کارزار، صف جنبش ھای اجتماعی آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جو را در جھت سرنگونی بی ترديد اين

 ايران و بدون دخالت دول امپرياليستی، تقويت کرده ۀکليت حکومت اسالمی با قدرت سياسی و اجتماعی مردم آزاد

  .است

 کرده است تا اين که سايت بازتاب بی شک، چنين مبارزه ای در اين ابعاد گسترده، سران حکومت اسالمی را نگران

، خامنه ای و رفسنجانی و ديگر سران فعلی حکومت »آگاھش«مور اين امر کرده اند تا از منبع به اصطالح أرا م

ھمين امروز نيز . ثيری ندارندأ ايران تۀديگر اين نوع تبليغات رياکارانه و دروغين در جامع. اسالمی را تبرئه نمايند

آدم کشان و غارتگران اموال عمومی مردم ايران، حکومت اسالمی است که ھر روز در زندان  ۀخامنه ای سردست

  .ھايشان مخفی و علنی آدم می کشند

را گرفت رياکارانه و ... اين ادعای سايت بازتاب مبنی بر اين که خامنه ای جلو اعدام توده ھا و کمونيست ھا و

مضاف . له اشاره نشده استأ مقامات حکومت اسالمی به اين مسۀتاکنون در خاطرات منتشر شد! دروغ بزرگی است

مگر «: ای، آن زمان در ديدار با دانش جويان و در پاسخ به علل اعدام زندانيان، گفته بود  سيدعلی خامنه بر اين که

ق ما در جمھوری اسالمی مجازات اعدام را داريم برای کسانی که مستح! ما مجازات اعدام را لغو کرديم؟ نه

 امام خمينی، جنايت ئیبنابراين، عملکرد امام خامنه ای و کل حکومت اسالمی ھم چون دوران طال» ...اعدامند

  . استئیکارانه و مافياتبھکارانه و 

 حکومت اسالمی، ئیدر چنين شرايطی، ھرگونه تالش و مبارزه در جھت افشاش ماھيت ضدانسانی و قرون وسطا

 زندانيان سياسی و ۀه ای چون حذف مجازات اعدام و آزادی بدون قيد و شرط ھمحذف قوانين بی رحمانه و ظالمان

اجتماعی در ايران و لغو سانسور، از مھم ترين اقداماتی است که جنبش ھای اجتماعی و سياسی آزاديخواه، برابری 
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ويت می طلب، عدالت جو و سوسياليست در داخل و خارج کشور را در جھت سرنگونی کليت حکومت اسالمی تق

  .کند

   ٢٠١٢مبر  شانزدھم دس-  ١٣٩١ ]قوس[يک شنبه بيست و ششم آذر

 

 


