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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھزاد مالکی

  ٢٠١۶ جوالی ٢٢

 !ننگ بشريت :١٣۶٧ کشتار زندانيان سياسی در سال
   قلبت را به من بده

   من ريشه ھای تو را دريافته ام

   سخن گفته امبا لبانت برای ھمۀ لب ھا 

   .و دست ھايت با دستان من آشناست

   در خلوت روشن با تو گريسته ام

   برای خاطر زندگان؛

   و در گورستان تاريک با تو خوانده ام

   زيباترين سرود ھا را

   زيرا که مردگان اين سال

  ) احمد شاملو-  ١٣٩٢  (.عاشق ترين زندگان بوده اند

 

. وری اسالمی در پی فتوای خمينی به کشتار وسيع زندانيان سياسی دست يازيدسال پيش در چنين روزھائی، جمھ ٢٨

کشتاری که در تاريخ معاصر ايران بی سابقه است و در سطح جھانی از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت تلقی می 

  ايران وژيکش در جنگ ارتجاعیيرژيم در پی شکست ھای متوالی و از دست دادن مواضع مھم کمابيش سترات. شود

 سال جنگ خانمانسوز و سرکوب ٨ اجتماعی ناشی از -  و بحران اقتصادی ١٣۶٧ و ١٣۶۶عراق در سال ھای 

ھرگونه اعتراض به بھانۀ آن، می دانست که پايان جنگ و آتش بس، سرآغاز فوران مطالباتی است که در اين مدت 

رژيم عاجز از پاسخ گوئی به .  رقم خورده بود۵٧م مطالباتی که مھمترين رئوس آن در جنبش و قيا. سرکوب شده بودند

ی، به شيوه ای ناجوانمردانه، طرح از بين بردن بقايای فعاالن سياسی را ئاين خواستھا و ھراسان از برآمد جنبش توده 

ترس  جان به در برده و در زندانھای رژيم به سر می بردند؛ ريخت تا از پيش با ايجاد ۶١- ۶٠که از کشتارھای سالھای 

حملۀ نابخردانه و ماجراجويانۀ مجاھدين خلق در عمليات موسوم . و ھراس، خيال ھرگونه اعتراض را در نطفه خفه کند

 عليه رژيم برپا کرده بودند، بھانه ۶٠که ادامۀ منطقی نبرد مسلحانۀ زود رسی بود که آنھا از سال » فروغ جاويدان«به 

ولی . شدند به طور تلويحی به اين عمل اعتراف کنند، به توجيه آن بپردازندای شد که جالدان رژيم، آنجا که مجبور می 
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و مخالفان سياسی  رژيم با کشتن نه تنھا مجاھدين خلق بلکه اغلب فعاالن کمونيست در زندان و ادامۀ کشتار دگرانديشان

 اش از ھمان ابتدای کسب ژی دائمیياش در سالھای بعد، نشان داد که از بين بردن فزيکی مخالفان، جزئی از سترات

 و شناعت آن، تا بدان حد است که سردمداران ديروزی و امروزی رژيم، ھنوز بعد ۶٧ويژگی کشتار سال . قدرت بود

با دو فتوای خمينی، فرمان قطعی و شرعی کشتار صادر شد .  سال از اعتراف صريح به آن، خودداری می کنند٢٨از 

 مرتضی اشراقی رئيس دادگاه شرع، حسينعلی نيریسه نفره ای متشکل از و اجرای آن در تھران به عھدۀ ھيأت 

.  نمايندۀ وزارت اطالعات و وزير فعلی دادگستری در کابينۀ روحانی، گذاشته شدمصطفی پور محمدیدادستان، و 

بل از عمليات  روز ق۵ يعنی ]سرطان[ تير٢٨ و يا به روايت آبراھاميان از ]اسد[ مرداد٧ تا ۵اعدام ھا به روايتی از 

ھيچ يک از خانواده ھا از سرنوشت فرزندان )  نومبر٢۵ (]قوس[تا ماه آذر.  مرداد، شروع شد٣، »فروغ جاويدان«

  ).سايت عصر نو( اسم و مشخصات معلوم خبر می دھد ۴۴٨١آخرين آمار موجود از . خود خبر نداشتند

رفسنجانی رئيس مجلس و خامنه ای رئيس [ء وا کل قه رئيس جمھور و جانشين فرماندرفسنجانی در اين تاريخ، 

موسوی خوئينی  رئيس قوۀ قضائيۀ و موسوی اردبيلی نخست وزير و مير حسين موسویو  ]  پورتال- جمھور بود 

رفسنجانی در خاطرات خود که ھمۀ جزئيات وقايع را .  وزير اطالعات رژيم بودندری شھری، دادستان کل کشور و ھا

 مرداد آن سال در مقام رئيس ٧ولی او در نماز جمعۀ . کرده است" فراموش" ع اين کشتار را نقل می کند؛ ذکر وقاي

که اشاره ای تلويحی به تأئيد اعدامھا » .اين فتنه بايد روزی ريشه کن می شد«:  گفتء قواه و جانشين فرماندمجلس

که قوۀ قضائيه تحت فشار است   بھانۀ اين مرداد، در نماز جمعه به١۴ھمين کار را موسوی اردبيلی در ھفتۀ بعد، . است

می گويد ١٣٨٨ميرحسين موسوی نامزد رياست جمھوری در سال . و اعدامھا نتيجۀ فشار افکار عمومی است، انجام داد

 وزارت ۀت سه نفره منصوب به نمايندأکه يکی از اعضای ھي بنده به ھيچ وجه نه نقشی داشتم نه اطالعی، حتی با اين«

 وزير اطالعات می بايست من و دولت را در جريان می گذاشت، آقای ری شھری حتی کلمه ای ًو قاعدتااطالعات بود 

ًاو بعدا استعفای خود را که بر سر انتخاب ورزا بود، به عدم اطالع رسانی !! »را ھم راجع به اين موضوع نگفت

و . »از باال رفتن آمار اعدام ھا واھمه نداريمما «ولی موسوی خوئينی ھا، اذعان داشته که  .اعدامھا به خود، نسبت داد

  .احمد خمينی نيز در رنج نامه اش به دفاع از کشتارھا پرداخته است

مجمع تشخيص مصلحت بعد از اعدام ھای اوليه، وظيفۀ تکميل آن را از جانب خمينی دريافت «:  به گفتۀ اکبر گنجی

ه ای، ھاشمی رفسنجانی، موسوی اردبيلی، توسلی، موسوی اعضای مجمع در آن موقع عبارت بودند ازعلی خامن. کرد

افزون بر اينھا ). ١٣٩٠ تير ٨ - BBC( » خوئينی ھا، احمد خمينی، مير حسين موسوی و فقھای شورای نگھبان

اطالعاتی ھا و امنيتی ھائی  چون حجاريان و سازگارا و روحانی و ساير مقامات امنيتی و نظامی نمی توانستند از روند 

مخالفت خوانی ھای زير لبی . اين پروژۀ جھنمی که در سراسر کشور پياده شد، برکنار باشند يم گيری و اجرایتصم

 راه اجرای پروژه، در به انجام ۀو يا مخالفت علنی تر منتظری در نيم) مورد ادعای امثال اردبيلی و ميرحسين موسوی(

 ۵بق زندان ھا، رئيس فراکسيون اصالح طلبان در مجلس مجيد انصاری، رئيس سا. رساندن کامل آن خللی وارد نکرد

  و از گردانندگان مجمع روحانيون مبارز، يک سال بعد، روشن تر موضع اين به اصطالح اعتداليون را بيان کرده ۶و

 فروغ جاويدان نام عمليات رژيم به ضد عمليات( عده ای از زندانيان تشکيالت داشتند که پس از عمليات مرصاد «.است

  .»لذا اينان که تعداد بسيار کمی بودند، پس از عمليات اعدام شدند. کشف شد) مجاھدين

 از يک سو پاسخی سبعانه و از روی وحشت متزلزل شدن رژيم حاکم، و از سوی ديگر جزئی ٦٧کشتار بزرگ سال 

ر چنگ گرفتن اھرم ھای جنگ با د" برکات"از مقدمه و زمينۀ سلطه يابی بورژوازی بوروکراتيک ـ نظامی بود که به 

اصلی قدرت سياسی می خواست وضعيت اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی ايران کنونی را از طريق سلطۀ 
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از آن پس تا به امروز، نظاميان و يا به طور دقيق تر نھادھای وابسته به سپاه . اختتاق بر جامعه رقم زند و رقم زد

 سياسی ھم تبديل شده اند که به ھمراه روحانيت حاکم و ولی فقيه -رتی اقتصادی خزنده به قد" کودتائی"پاسداران در پی 

  .و نھادھای وابسته به او، قدرت برتر را در جمھوری اسالمی به دست آورده اند

ھا و ترفند ھای اصالح طلبان حکومتی و غير کشتار زندانيان سياسی، آن واقعه ايست که بر سر آن ھمۀ لفاظی 

حکومتی نقش بر آب می شود و نشان می دھد آنجا که پای منافع کل نظام و دوام سيستم در ميان باشد، ھمۀ جناحھای 

  .حکومت اسالمی ھم رأی و عمل می شوند

دوران "که ديروز در داين مسأله پھنا و درازای آزادی خواھی و دموکراسی طلبی اصالح طلبانی را نشان می دھ

  . خمينی، شريک قدرت بودند و امروز به يمن توھمات مردم به سھم بری بيشتر از قدرت خيز برداشته اند" طالئی

نه نخستين کشتار وسيع مخالفان سياسی توسط رژيم جمھوری اسالمی ١٣٦٧قتل عام زندانيان سياسی در تابستان سال 

اما اين . اعی ضد کارگری و ضد دموکراتيک پا برجا است آخرين آنھا خواھد بودبود و نه تا ھنگامی که اين رژيم ارتج

جنايت بزرگ، عالوه بر ابعاد وسيع و سرعت اجرای آن، دارای ويژگی ھای چندی است که ننگ و جنايت اين رژيم را 

ا به راه انداخت، بلکه  نه تنھا اين سيل خون ر٦٧حکم صريح خمينی در تابستان سال . به آشکارترين وجه نشان می دھد

مجوز کشتار  :اين خطوط چنين اند. در عين حال خطوط اصلی مشی سياسی و قضائی رژيم را بيش از پيش آشکار کرد

بی مورد و غير ضروری  . زندانيان سياسی و به طور کلی مخالفان سياسی، عقيده و نظر آنھا است و نه چيز ديگر

، »متھم«َی که صرفا سؤال و جواب و در مواردی تنھا سؤال از ئمۀ چند دقيقه بودن محاکمه يا انجام به اصطالح محاک

يد حقوق الھی روحانيان حاکم ئبدون ضرورت وکيل مدافع است، به گونه ای روشن نافی حقوق شھروندی مردم و تأ

عنی حاکميت صدور حکم پيش از محاکمه، مجاز بودن ھرگونه شکنجه و جنايت برای حفظ حاکميت ننگين رژيم ي .است

سرمايه داران و زمينداران توسط مزدوران روحانی، نظامی و اداری شان و سلب مھم ترين و اساسی ترين حقوق 

تحريک و تشجيع مأموران آخوند و غير آخوند نظام در کشتار و جنايت از طريق حذف ھرگونه شک و ترديد در  مردم،

بھشت به آنان به خاطر کشتار، انواع شکنجه ھای جسمی ۀ  و وعددر اين رژيم پليد» خير و سعادتشان «آنھا و تضمين 

  .و روحی و تجاوز

 حتی کسانی که کشتارھای رژيم در کردستان، ترکمن صحرا و خوزستان چشمانشان را باز نکرده بود، حتی آنھائی که 

ين سال ھای استقرار رژيم ھزاران اعدام با تيرباران و دار، قطع اعضای بدن و يا کشتن زير شکنجه و تجاوز در نخست

ھنوز ماھيت آن را برايشان روشن نساخته بود، حتی آنھائی که تداوم مجازات ھای خوارکننده و قرون وسطائی نظير 

اختناق، سرکوب، يورش به ۀ ُسنگسار و شالق و مثله کردن و قصاص ھنوز بيدارشان نکرده بود، حتی آنھائی که سيطر

تن روزنامه ھا، شکستن قلم ھا، حمله به دانشگاه ھا و بسيج چاقوکش ھا و قداره بندان کارگران، زنان، دانشجويان، بس

ی ئحزب اللھی برای خفه کردن ھرگونه تالش به منظور تحقق ابتدائی ترين خواست ھای سياسی، فرھنگی يا حرفه 

رده بود، آری ھمۀ اين گونه تضاد عميق و آشتی ناپذير اين رژيم با اکثريت عظيم مردم را برايشان مثل روز روشن نک

 اين رژيم و مدافعان آشکار و ۀ به خود آمده باشند و ھرگونه توھم دربار١٣٦٧کسان می بايست پس از کشتار فجيع سال 

ھنوز کسانی .  اما متأسفانه چنين نيست.پنھان آن و جناح ھای مختلف درون و بيرون حاکميت را از دست داده باشند

دليل حمايت ھمۀ اين گروه . ژيم توھم دارند و يا آن را قابل اصالح از درون يا از بيرون می دانندھستند که يا نسبت به ر

. ھا از رژيم يا عدم مخالفتشان با آن تنھا نا آگاھی نيست، بلکه منافع اقتصادی و سياسی در اين باره نقش مھمی دارد

ھرگز نبايد فراموش کرد . يات از رژيم حمايت می کنندطبقات، قشرھا و گروه ھائی ھستند که با آگاھی از ھمۀ اين جنا

وسيلۀ : و يا از گفتن اين حقيقت خسته شد که جنايات و سرکوب ھای رژيم به خودی خود ھدف نيستند، بلکه وسيله اند
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 در بند نگاه داشتن و ترساندن توده ھای کارگر و زحمتکش شھر و روستا به نفع سرمايه داران و ديگر صاحبان وسائل

 اقتصادی و سياسی سرکوب ھا و کشتارھای رژيم -مضمون اجتماعی  .توليد که از استثمار کار ديگران زندگی می کنند

تضمين اطاعت بی چون و چرای کارگران، زحمتکشان و روشنفکران از طبقات استثمارگر و تن دادن به ھرگونه 

 سياست ھای رژيم در زمينه ھای اقتصادی، سياسی تشديد کار و يا بيکاری و درماندگی از يک سو و عدم اعتراض به

رژيم بايد اکثريت عظيم مردم را در ترس و وحشت دائم نگاه دارد تا بتواند استثمار . و فرھنگی از سوی ديگر است

وحشيانۀ موجود را تداوم بخشد و زمينۀ تشديد آن را فراھم کند و سياست ھای نظامی گری، شووينيستی و برتری طلبانۀ 

ھای مخالف جمھوری اسالمی و   خطاب به گروه١٣۶۴ يوسف صانعی در سخنرانی سال  . را ادامه دھدخود

اين . اوين بايد محيط رعب باشد. اوين بايد محيط ترس باشد«: ھوادارانشان، اين سياست رژيم را به روشنی بيان می کند

که می گويند می بريمت اوين لرزه بر تنش  ز اينضدانقالب بايد ا! يم آقا ھيچ کس نترسد، نه آقائاشتباه است که بگو

فت از اين وضعيت تنھا راه برون ر ).، اميد حسينی"بازخوانی ديدگاه ھای سياسی و فقھی آيت هللا صانعی"از کتاب (» بيفتد

 پيگير در ھمۀ عرصه ھای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی با رژيم جمھوری اسالمی و نظام ۀمقابله و مبارز

  .اين مبارزه نه برای اصالح رژيم بلکه برای برانداختن او است. رمايه داری استس

خواست محاکمه و مجازات آمران و عامالن اين جنايت ھا، جزئی از خواستھای دموکراتيک مردم ايران است و با 

 اين جنايات در ھمۀ افشای دائم جنايات رژيم و علل و انگيزه ھای. مبارزه برای سرنگونی اين رژيم عجين شده است

اين حق مردم ايران است که در يک . ابعاد و در سطح داخلی و بين المللی يکی از عرصه ھای مھم اين مبارزه است

الن و کنند و تصميم به مجازات مسؤءدادگاه مردمی و علنی، ھمۀ جوانب ريز و درشت اين کشتارھا را بررسی و افشا

اين کار نه تنھا برای اجرای عدالت و مجازات مجرمان الزم است بلکه از . ھا باشداين جنايات تنھا به عھدۀ اين دادگاھ

آن مھم تر برای جلوگيری از چنين جناياتی در آينده و ثبت اين جنايت در تاريخ، در کنار ديگر جنايات به ضد بشريت، 

  .ضروری است

ست که به دوش نسل ما و نسل ھای آينده گذاشته  اخالقی ا-يادآوری و يادمان دائمی اين واقعه وظيفه و ضرورتی سياسی

  . در تاريخ آيندۀ ايران تکرار نشود،باشد که ننگی چنين به ضد دموکراسی و انسانيت. شده است

 

   ١٣٩۵ ]سرطان[ تير٢٨

 

 
 


