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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
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 Human rights  بشر حقوق

  
 

  
 ٢٠١٢ سپتمبر ٠۶

  کشتار ھمگانی زندانيان سياسی

  در جمھوری اسالمی

  

ست اترين جناياتی   يکی از دردناک،١٣۶٧ به ويژه کشتار ھمگانی آنان در سال ۶٠ ۀکشتار زندانيان سياسی در دھ

ھزار زندانی   از پنج شمسی، بيش۶٧طی دو ماه آخر تابستان سال . که مانند آن کمتر در جھان امروز رخ داده است

سياسی که دوران محکوميت خود را می گذراندند بنا به دستور خمينی دوباره مورد بازجوئی قرارگرفتند و در 

، بدون اين که ھدف از اين بازجوئی ھا برای شان روشن شود، محکوم به اعدام ئیپرسش و پاسخ ھای چند دقيقه 

  . شدند و جان باختند

ی بودند که به خاطر دفاع از مردم محروم جامعه و مخالفت با حاکميت خفقان و ستم و سياسين  فعاالاين زندانيان،

ی جمھوری اسالمی و بدون ئسرکوب، پس از تحمل درد و شکنجه ھای فراوان در دادگاه ھای چند دقيقه 

سيار نامناسبی برخورداری از وکيل مدافع به زندان ھای دراز مدت محکوم شده و زير فشار بسيار و در شرايط ب

  . دوران محکوميت خود را می گذراندند

 مبارزاتی ۀکار جمھوری اسالمی، مرتکب اين کشتار ھمگانی شد تا امکان ھرگونه استفاده از تجربرژيم تبھ

  . زندانيان سياسی را در مبارزه با خود از بين ببرد

 اين ۀداغ ديدھای خاوران، گور دسته جمعی ھزاران زندانی سياسی، محل گردھم آئی مردم و خانواده  گلزار

  .   کريه جمھوری اسالمی خودنمائی می کندۀچون يک سند جنايت بر چھر زندانيان است که امروزه ھم
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ی بقای خود، زندانی به ست که براای رژيمی ئفشردن گلوی مردم برای پيشگيری از بيان اين تباھی، سياست پايه 

تر کند و چندی  وسعت تمام جامعه ساخته و با سرکوب شبانه روزی، تالش می کند بندھای استبداد را ھرچه محکم

  .  تر به زندگی سراسر ستم و آزادی کشی خود ادامه دھد بيش

 از اين جنايت ھا رت عاطفی و نفۀ جانباختگان زندانی، ضمن اين که بيان احساس و درونۀبزرگداشت ياد و خاطر

 مردم قصد دارد که در دنيای آينده سد بزرگی ۀست که؛ نيروی بالندانيز ست؛ به منظور اين ھشدار به مردم جھان ا

  .ھا برپا کنددر برابر اين گونه جنايت

 تا گری؛ھای مادی سياست سرکوب و کشتار و سلطه بردن زمينهست برای يافتن داروی درد و ازميانااين کوششی 

ھا، تالش برای بنای يک دنيای بھتر، پاسخ تمام اين پليدی. انسان بتواند آسوده و بَری از ستم و گرسنگی زندگی کند

 انسان بتواند در راه آزادی ِبيان و فراھم ۀدنيائی که در آن تمام نيروی خالق. ستايک دنيای آزاد از ھر گونه ستم 

  . مردم جامعه به کار افتدکردن زندگی آسوده و بی دردسر برای تمام 

کانون نويسندگان ايران در تبعيد، می کوشد تا با مبارزات خود و افشای اين گونه جنايت ھا سھم کوچکی در برپائی 

  .دنيای بدون ستم آينده داشته باشد

  

  کانون نويسندگان ايران در تبعيد

  ٢٠١٢مبر سپت

 

 


