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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھروز سورن

  ٢٠١٨ اگست ١٩
  

 !اينجا بھار در تابستان می رويد

  
 در زندانھا اسناد و مدارک بسياری ھنوز ۶٧ کشتار ھمگانی سال ۀ در پشت ديوار سکوت و حاشای رژيم دربارًقطعا

عام شده  تواند مردم کشورمان و خانواده ھای زندانيان سياسی قتل نھفته مانده است و انتشار عمومی ھر يک از آنھا می

 ھم از اينرو با فاش شدن ھر يک از آنھا می. ن نزديکتر کندآيان را يک گام به حقيقت يابی و حتی دادخواھی از قربان

انگشت اتھام از . ی آدم کشان حاکم تبديل شودئصحنه ای از افشاگری بيشتر و رسوا به  بايستی از سوی اپوزيسيون

  راند   تدافعی میۀسوی افکار عمومی به حاکمان نشانه رفته و آنھا را به گوش

*****  

طور ه ب.  با چنين ابعادی شايد از نادرترين آنھا در تاريخ بشريت باشد۶٧نيان سياسی در تابستان کشتار عمومی زندا 

. ی که استبداد سياسی سلطه دارد ھمواره و در کليت خود پديده ای بالنده استئ زندانی سياسی در کشورھاۀکلی پديد

. اف و نا امن تصور می کنند خود را نا شفۀآيند. حکومت ھا از سوی رقبای سياسی معترض خود احساس خطر می کنند

ی را می بينند که ديگر ابزار قدرت و سرکوب را در دست نخواھند داشت و ديگر امواج سرمايه ھای ملی و ئروزھا

ھم از اينرو با بازداشت و سرکوب و زندانی کردن مخالفان خود می خواھند اين . سويشان سرازير نخواھد شده توليدی ب

  . ندازندخير بيأ تپروسه را به

 آزادی زندانيان سياسی از ابتدائی ترين مطالبات فوری در ابعادی ،با ايجاد شرايط انقالبی و تکاپوی سياسی اجتماعی

خورد و در صورت پيروزی و غلبه بر استبداد  تعيين تکليف حاکميت با اين پديده گره می. کند انبوه خود را معرفی می

ی بی ازندانی سياسی توده . می در تشکيل نظام آتی در اختيار توده ھا قرار خواھند گرفتاين طيف به سرمايه ھای مرد

 . سياسی ايدئولوژيک تعريف شده و سازمانيافته اندۀشکل نيست مجموعه ای از نگاھھای سياسی اجتماعی و يا برنام
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ول می دانند ؤد را موظف و مسدر سرنوشت کشورشان خو.  اھل قلم و کتاب و علم ھستند،پژوھش گرھستند .نظرمندند

  .و اين ھمان نگاھی است که جامعه به آنھا دارد

 و دادخواھی و پرتو افکنی به نکات ۶٧ويژه تابستان ه  شصت و بۀبنابر اين کشتار سراسری زندانيان سياسی در دھ

ستان خونين خواھد از ھمينرو بھار زحمتکشان ايرانی در تاب.  خواستی است عاجل و دوفوريتی برای مردم،کور آن

  .روئيد

ت مرگ کشتار زندانيان سياسی در مقطع زمانی أپيدا بود که موضوع انتشار نوار صوتی ديدار منتظری با اعضای ھي

از روی . که اين نوار از فرزند او فاش شده بود ويژه اينه ب.   و نکات مھم نھفته در آن کش خواھد يافت۶٧تابستان سال 

 تابستان ھای اين سالھا نيز اين سرکوب ھا و ۀھم. ی تا کنون جنايات بسياری اتفاق افتاده استکار آمدن جمھوری اسالم

  . رژيم با زندانيان سياسی و مردم کشورمان ادامه يافته استۀرفتار وحشيان

 توان اوج جنايت خونين حکومت اسالمی در قبال مخالفان و منتقدان خود در زندانھای  را می۶٧اما تابستان سال 

ت مرگ در حال حاضر در أاھميت افشای اين نوار ھمچنين از اين زاويه است که اعضای ھي. سراسر کشور دانست

ابراھيم ( يکی از آنھا ،س ماشين حکومتی اسالمی قرار دارند و حتی بنابر زمزمه ھای سياسی نشريات حکومتیأر

  . کانديد جانشينی خامنه ای است) رئيسی

کنند و يا گرد شرعی بودن و قانونی بودن و درست بودن اين کشتار ھمگانی  ه يا تکذيب می ولی فقيۀحاکمان و گردون

که در بيست و  حال آن! زندانيان سياسی می پاشند و نقد می کنند که موقعيت زمانی انتشار اين نوار مناسب نبوده است

  . ه استعنوان رمز و راز قاتالن حاکم بوده  در اينباره بصحبتھشت سال گذشته نيز 

ه از پيامدھای کوتاه مدت انتشار اين نوار صوتی ھمچنين صف بندی ھای سياسی در ميان حکومتيان است که ھر کدام ب

اصالح طلبان با شعار ببخشيد و فراموش نکنيد ھمگان را به اتحاد حول  .دھند  خود نسبت به آن واکنش نشان میۀشيو

که افکار عمومی و خانواده ھای زندانيان سياسی  حال آن. کنند اد از خود می انتقًقسماحفظ نظام اسالمی فرامی خوانند و 

  .  زوايای اين جنايت بزرگ ھستندۀدنبال دادخواھی و افشای ھمه ب

 در زندانھا اسناد و مدارک بسياری ھنوز ۶٧ کشتار ھمگانی سال ۀ در پشت ديوار سکوت و حاشای رژيم دربارًقطعا

عام شده  تواند مردم کشورمان و خانواده ھای زندانيان سياسی قتل  و انتشار عمومی ھر يک از آنھا مینھفته مانده است

 ھم از اينرو با فاش شدن ھر يک از آنھا می. ن نزديکتر کندآرا يک گام به حقيقت يابی و حتی دادخواھی از قربانيان 

  . ی آدم کشان حاکم تبديل شودئا از سوی اپوزيسيون  به صحنه ای از افشاگری بيشتر و رسودباي

رايزنی ھای سياسی حول  .راند  تدافعی میۀانگشت اتھام از سوی افکار عمومی به حاکمان نشانه رفته و آنھا را به گوش

که چرا اين سند بيست و ھشت سال پنھان مانده است؟ چه  از جمله اين. ی انتشار اين سند بسيار بوده استئو حوش چرا

  ....  اجتماعی در انتشار آن دخالت داشته است؟ ارتباط افشای اين سند با وضعيت منطقه کدام است؟ وعواملی سياسی و

توانست  نوار مستند  مل و تعمق ھستند اما يک چيز را نبايد فراموش کرد که میأھر کدام از اين پرسش ھا قابل ت

   از ھويدا شدن آن استقبال کرد؟ آيا می توان. ھنوزھم محرمانه و کنج پستوی بيت منتظری پنھان بماند

ی تابستانی منتشر شد که کشتار زندانيان  با اتھام ھواداری از سازمان مجاھدين لحاظ زمانی در ھمان روزھاه اين سند ب

اين نوار صوتی در شرايطی رو شد که نه جريان تماميت خواه بلکه اعتداليون و اصالح .  جريان داشت۶٧در سال 

که با  ويژه اينه ب. ثيرگذاری آن بيشتر استأ فضای تً مجلس را در اختيار دارند و قطعای از و بخشطلبان دستگاه دولت

 شصت اين مقطع زمانی برای نسل ھای جوانتر به يکی از ۀ سرکوب ھا و کشتار دھۀسکوت مرگبار رژيم دربار

  . مرموزترين دوره ھای تاريخی تبديل شده است
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  می، کام مرگ فرستاده ی از نظريه پردازان سياسی و فرھيختگان ادبی و ھنری را بی که بسيارئاز آنجارا  شصت ۀدھ

منابع  .توصيف کرد که مختصات آن  اغلب از زبان حکومتيان تبليغ و ترويج شده استای تاريخی گمشده ۀ توان به دور

اين نوار به . اما ناکافی است اين دھه اگر چه پرشمار ۀمکتوب و شھادت ھای زندانيان سياسی و تاريخ نگاران دربار

 حوادث و وقايع سياسی و روايات و خاطرات  ثبت شده از جانب شاھدان عينی اين دھه در زندانھا يا ۀاستنادی کردن ھم

  . بيرون از آن ياری رسانده و سنديت بيشتری می بخشد

نطور که از شواھد پيداست مورد  آن ھماۀثيرات اين نوار ھنوز ادامه خواھد داشت و منتشر کنندأآنچه مسلم است ت

 اول جالدان زندان ھا در آن مقطع ۀوی در درج! ی قرار خواھد گرفت و شاکيان خصوصی ئاخذه و تعقيب قضاؤم

توان گفت بخشی از اختالف نظرھا و ارزيابی ھای   فوق سری میصحبتبا علنی شدن اين . زمانی خواھند بود

تعيين تکليف شده است از جمله داليل آغاز کشتار زندانيان سياسی در سال نظرمندان در اپوزيسيون مخالف رژيم نيز 

که طرح کشتار عمومی از مدت ھا پيش و از سوی احمد خمينی و جماران نشين ھای ديگر برنامه  شصت و ھفت و اين

  . ه استريزی شده بود و ھجوم نظامی سازمان مجاھدين از غرب کشور بھانه و ابزار شروع اين جنايت بزرگ بود

  

  :نگاھی به پيامدھا و واکنش ھا

او ھمچنين به ھمراھی . ھا بر حسب موازين شرعی و قوانين بوده و قابل خدشه نيست احکام دادگاه: صادق الريجانی 

  کنندگان با اين فايل صوتی ھشدار داده است

ه که  ابراھيم  رئيسی، نيری و  وی خواستار آن شد: شد۶٧ھای سال  علی مطھری خواستار توضيح مقامات دربارۀ اعدام

 اجرای حکم بوده است عذرخواھی ۀ توضيح بدھند و اگر قصوری ھم در نحو،پورمحمدی که در متن قضيه بوده اند

  شود

  . احمد منتظری، از سوی دادگاه ويژۀ روحانيت احضار و به افشای اسرار نظام متھم شد

و جاسوس سرويس ھای " ساده لوح و بی تدبير"ند پدرش احمد منتظری ھمان: برخی از مسئوالن سپاه پاسداران 

  .اطالعاتی آمريکا و انگلستان است

اسناد بسيار ديگری از آيت هللا حسينعلی منتظری به جا مانده که در جای امن محفوظ است و به مرور : احمد منتظری

  .منتشر خواھند شد

ولين ؤ خصوصی که بعضی از مسۀا پيش در جلسھ آن فايل صوتی که سال: محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور

ی پيش اين آقا بودند را به راديوھای بيگانه منتقل کردند و آن قداست و صالبت و جايگاه رفيع امام راحل را با ئقضا

  . کنند گويند اسناد بيشتری دارند و در آينده آن را منتشر می ای می ال بردند و در مصاحبهؤعمل شنيع خود زير س

سی، آل سعود و  بی  امروز بیبينی کرده بود که پس از او به احمد آقا ھجوم کنند و امام عزيز پيش: یئضامحسن ر

  .اند ال بردن امام، دور جديدی از حمالت به احمدآقا را شروع کردهؤيل برای زير سئاسرا

  ای دارد؟ نان دروغ چه فايدهبازگو کردن سخ/ کسانی که از امام بغض دارند تا آخر نيز خواھند داشت: سيد حسن خمينی

   

١٧/٠٨/٢٠١۶  

   

 


