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  بھروز سورن

  ٢٠١۶ اگست ٣١
  

 !به کشتار ھزاران زندانی سياسی دگرانديش و بی دفاع افتخار می کند !ايشان
   

  
ولين ؤ بين المللی مسۀجنبش دادخواھی نه تنھا پذيرای اين تمايالت نيست بلکه بر خواستھای تاکنونی خود مبنی بر محاکم

 دادخواھان را دباي  می فشارد و ھم از اينرو مییعنوان جنايت عليه بشريت پاه و آمران و مجريان اين جنايت ھولناک ب
ک و دخالت در جريانی که بدون حضور فعال آنھا شکل می گيرد و که در تجمعات مختلف شکل گرفته اند به تحر

در کنار رودخانه ای پر آب ايستادن و زمين کندن برای رسيدن به .  فراخواند،يابد و چه بسی منحرف شود گسترش می
دادخواھان   ۀبايد نشان داد که معنای عذرخواھی با دادخواھی مترادف نيستند و اين وظيف. ن دادخواھان نيستأآب در ش

  عام شده است و بازماندگان و خانواده ھای زندانيان سياسی قتل
*****  

مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری جمھوری اسالمی در تازه ترين گفتار خود به کشتار زندانيان سياسی در تابستان 
اين در . فتخار کرده استت مرگ زندانھای تھران و حومه اأ خود در ھيۀ اشاره و به اقدامات جنايتکاران١٣۶٧سال 

  :حاليست که پيش از آن شرکت و دخالت در کشتار را تکذيب کرده بود
در دو سال . من در وزارت اطالعات يک روز پست امنيتی نداشتم: پور محمدی در جريان انتخابات رياست جمھوری

ول ضد جاسوسی شدم ؤم و مسشھری وارد وزارت اطالعات شد خواستم در جبھه باشم با اصرار آقای ری اول چون می

  .ھا نبودم بنابراين درگير اعدام. بنده در آن حوزه که تازه نيمه امنيتی است تنھا دو سال حضور داشتم
جمھوری اسالمی که بنيان ھايش بر سرکوب و غارت و چپاول و فساد استوار بوده است طبيعی است که در جايگاه 

انتشار . ويد و بر باالترين ارکان حکومتی  اينگونه افراد را منصوب کندعدالت و قانون از افرادی ھمانند وی سود ج
شد او و ساير  وسيع  نوار صوتی منتظری ديگر برای او جای حاشا باقی نگذاشت و ھمانطور که پيش بينی می

زمانی چنانچه سايرين در مقام توجيحات شرعی  و ملزومات . ت مرگ را در موضعی تدافعی رانده استأجانداران ھي
در آمده اند اما پورمحمدی نه تنھا به اين جنايت بزرگ اعتراف و افتخار کرده است بلکه گفته است که حتی يکشب ھم 
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ت ضد انسانی و ه تنھا بی وجدان است بلکه تمايالکند که ن بدين شکل باز ھم اعتراف می. از بيخوابی رنج نبرده است
  .خصائل حيوانی اش حد و مرزی نمی شناسد

ن و  مرگ زندانيان سياسی در تھراھيأت با صحبت علنی شدن فايل صوتی منتظری درۀح و روشن بود که قضيواض
. نمايد ين آن ناممکن میمسؤول سکوت مرگ آور ۀی را در بر خواھد داشت و ادامئ واکنش ھا١٣۶٧حومه و در سال 
 اين سند و انتشار آن اھميت ،اھان اذعان کردندن ھم بسياری از قلم زنان و دادخوآھمانطور که پيش از . ھمينطور ھم شد

 که اين واقعه را جدی ئیدر راستای انعکاس اين سند در فضای سياسی کشورمان کم شمار بودند آنھا. زيادی دارد
 که اساس تجمع آنھا ئیِويژه افراد و نھادھاه ب. گرفتند و در امتداد آن گفتمان دادخواھی را در اين ايام دامن زدند

 است و ساليان متمادی در اين ١٣۶٧ شصت و باالخص تابستان سال ۀعام شده در دھ واھی از زندانيان سياسی قتلدادخ
  .زمينه فعاليت ھای افشاگرانه در خارج از کشور داشته اند

  سياسی از ديد آنھاۀاھميت حضور در صحن.  اين طيف به مسائل سياسی جاری به ھر دليلی تازگی نداردۀنگاه منفعالن
موازات تحوالت جاری در سپھر سياسی موجود حرکت ه  نظری ھم ندارند چرا که بیگاھ. ثير استأبی فايده و بی ت

ر آن نقش ييتوانند با نگاه خود به روند تحوالت رنگ ببخشند و در بستر آگاھگری به تغ باور ندارند که می. نکرده اند
که  رغم اين علی. به سه دھه راز مگوی حاکميت بوده است نزديک ۶٧کشتار زندانيان سياسی در سال . بازی کنند

 مرگ و آمران ديگر اين ھيأتخاطرات  منتظری پيش از آن مکتوب شده بود اما اثر گذاری مطلوبی بر نگھداری اسرار
بی استناد به نوشتار منتظری ھمپايه و ھم سنگ خاطرات و شھادت ھای ساير زندانيان سياسی ارزيا. کشتار نگذاشته بود

 مرک توسط پسر او قابليت ھای بسيار فراتر از ھيأتاما سند شنيداری منتشر شده با صدای برخی از اعضای . می شد
 نيری و ،انند رئيسیمتقال و تکاپوی آمران  و عامالن اين جنايت بزرگ . اين گفتارھا و نوشتارھا داشته است

  .از اينجھت است.. پورمحمدی و
 مورد تبليغاتی اساس محاسبات و ارزيابی ۀر کلی توجه به بازتاب و واکنش ھای ايجاد شدطوه در حوزه تبليغات ب

سمان سياسی داخل کشور و چه در ميان افکار عمومی اپوزيسيون در خارج از کشور از آسند منتشر شده چه در . ھاست
سته است سکوت جھنمی حاکمان و اين واقعه در داخل کشور توان. جمله نادرترين اتفاقات در سالھای اخير بوده است

نحوی عکس العمل نشان داده ه ين و حکومتيان اسالمی در اينمورد بمسؤولپر شمار از . عام را بشکند آمران اين قتل
  .اند

را کتمان کرده بود امروز موضوع روز جرايد حکومتی   ضد بشری که جمھوری اسالمی نزديک به سه دھه آنۀفاجع
آخرين واکنش مربوط بوده .  در توجيه و يا يافتن راه حلی برای پاسخ به افکار عمومی ھستندھر يک از آنھا سعی. است

 ۀ و چرائی کشتار سراسری زندانيان سياسی و نام۶٧ مرگ در سال ھيأتاست به سخنرانی پور محمدی از اعضای 
 ۀنام. ن به مواضع ویعلی مطھری نايب رئيس مجلس شورای اسالمی به او و برای شفافيت بخشيدن و صراحت داد

ال کرده بود پور محمدی را ناچار به صراحت دادن و پرداختن مستقيم به اين ؤعلی مطھری که بسيار زيرکانه طرح س
  .جنايت عليه بشريت کرد و ھمانطور که در باال اشاره شد به قصابی زندانيان سياسی افتخار کرد

شد جمھوری اسالمی در اين زمان بيخبر از چگونگی  انجام اين يک از مقامات ار  روشن است که ھيچًبرای ھمه کامال
  بی اطالعی خامنه ای از وقايع جاری نمیۀ منتظری دربارۀگفته باز ھم روشن و واضح است که ب. اعدام ھا نبوده است
  مشخص از فتوای جالدۀ خامنه ای و رفسنجانی و ساير حکومتيان در آندور،ميرحسين موسوی. توان باور داشت

اصالح طلبان مابعد اما در آندوره در مناصب حکومتی بوده اند . بزرگ خمينی و حتی نامه ھای منتظری مطلع بوده اند
  . باخبر بوده اندًو از تحوالت سياسی جاری در ارتباط با مخالفان جمھوری اسالمی قطعا
يت سکوت و مسؤولابر اين تمامی آنھا بن. دانند از اين ھم فراتر امروزه نيز خود را پيرو خط امام آدمخوارشان می

 نکات بسيار مھم در ۀاز جمل. عھده دارند و بايد پاسخگوی دادگاھھای صالح باشنده حاشای اين ستم ملی و انسانی را ب
ه توان ب مينی است که میخ خشن و ضد بشری ، مکارۀ بيشتر از چھرئی سياسی امکان مھيای تقدس زداۀاين واقع

 ۀتواند ھال می. نبش سياسی راديکال و دادخواھانه در اختيار نيروھای چپ و دمکرات قرار گيردعنوان ابزار برای ج
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 بيش از پيش پس زند و نسل جوان را ، روحانی و رحيم اين خون آشام را که ماشين تبليغاتی حاکمان می پراکند،نورانی
  . حاکمان مصون بدارد و روشنگری کندۀ تبليغاتی مکارانۀاز حيط
 بين الملل و افکار عمومی ۀ موضوع دادخواھی جامعدباي ھای جمعی و سراسری اين تابستان خونين نه تنھا میاعدام 

 يافته پيش و پس از کشتار نيز ئیايرانيان قرار گيرد بلکه نوع رفتار دژخيمان با اين زندانيان سياسی اعدام شده و يا رھا
با انتشار ھر سندی از اين دست و مرتبط با کشتار . اھانه می باشديابی ھا و بررسی ھای جنبش دادخوزلفه ھای ارؤاز م

 جديد از اين راز مگوی ئیسراسری زندانيان سياسی در تابستان سال شصت و ھفت ضمن کمک به روشن شدن زوايا
  . دھشتناک استۀ کمبود ھا و کسری ھای دانسته ھای کنونی از اين واقعۀحاکمان نشاندھند

 اين واقعه را ۀ ضمن دامن زدن به اين موضوع سياسی در پی آن ھستند که گره کور و در خفاماندهتمايالت اصالح طلبان
ھم آورند و راه را بر به يه را ض سر و ته ق، مرگ  باز کردهھيأتبيت امام جالد و برخی از اعضای ) عذرخواھی(با 

عذرخواھی از سوی رژيم و عامالن اين کشتار  تبليغ ۀپشت پرد. تداوم و حفظ پايه ھای نظام جمھوری اسالمی باز کنند
  . آشتی سياسی خانواده ھای زندانيان سياسی قربانی با حاکميت و اعتداليون و اصالح طلبان است،سراسری

ين مسؤول بين المللی ۀجنبش دادخواھی نه تنھا پذيرای اين تمايالت نيست بلکه بر خواستھای تاکنونی خود مبنی بر محاکم
 دادخواھان را دباي  می فشارد و ھم از اينرو مییعنوان جنايت عليه بشريت پاه يان اين جنايت ھولناک بو آمران و مجر

که در تجمعات مختلف شکل گرفته اند به تحرک و دخالت در جريانی که بدون حضور فعال آنھا شکل می گيرد و 
 آب ايستادن و زمين کندن برای رسيدن به در کنار رودخانه ای پر.  فراخواند،ابد و چه بسی منحرف شوديی گسترش م

 دادخواھان  ۀبايد نشان داد که معنای عذرخواھی با دادخواھی مترادف نيستند و اين وظيف. آب در شان دادخواھان نيست
  .عام شده است و بازماندگان و خانواده ھای زندانيان سياسی قتل
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