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 Human rights  حقوق بشر

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۶ سپتمبر ١٧
  

   شصتۀھای دھ در کشتارھا و اعدام
 !ھای حکومت اسالمی شرکت داشتند  جناحۀھم

  

! ھای حکومت اسالمی شرکت داشتند ھای دھه شصت ھمه جناح اعدامدر کشتارھا و «قبل از اين که وارد بحث درباره 

سه دھه باری  ديده و جان بدربردگانی که نزديک به شوم از صميم قلب برای مادران و پدران و ھمسران و فرزندان داغ

فرستم و اند درود ب ای دست از مقاومت و مبارزه برنداشته اند اما لحظه سنگين و جگرخراشی را با خود حمل کرده

 .گرمی بفشارم شان را به دست

داری از نوع حکومت اسالمی ايران، قدرت سياسی را صرفا در انحصار خود و  ھای مستبد سرمايه دانيم که دولت می

مردم و  ھائی، نه با اتکا به چنين حاکميت. دانند حقيقت را نيز حق انحصاری ايدئولوژيک و قوانين ارتجاعی خود می

بقاء خود ادامه  ھای سرکوب به ياری پليس و ارتش و ديگر ارگان ھا، بلکه با سانسور و اختناق و به حمايت و آرای آن

خواھانه و  ھای متشکل و متحد آزادی ھای ديکتاتوری در ھمه نقاط جھان، کليه فعاليت عموما حکومت. دھد می

ھای  ھا و احزاب، نھادھای دمکراتيک، رسانه اجتماعی، سازمان - ھای سياسی جويانه مردم، جنبش طلبانه و عدالت برابری

تنھائی، در برابر حکومتی قدرقدرت قرار گيرند و جرات  دفاع و به برند تا شھروندان بی مستقل و غيره را از بين می

  .اعتراض نداشته باشند

ھای  هپس از سرنگونی حکومت ديکتاتوری پھلوی توسط مردم و در راس ھمه کارگران قھرمان صنايع نفت، گرو

انقالبی که برای آزادی، نان و . جان و زندگی و آزادی و انقالب مردم افتادند رھبری خمينی به رنگارنگ اسالمی به

  .کش مواجه شد ھای اسالمی مسلح و آدم جانبه اين گروه برابر بود با تھاجم ھمه

تجمعات،  طلب، به خواه و برابری دیزنان آزا  مردم ايران، با يورش به١٣۵٧حکومت اسالمی، با سرکوب خونين انقالب 

زمان   ھای دمکراتيک کارگران، زنان، دانشجويان، روشنفکران و ھم ھای سياسی، تشکل ھا، احزاب و سازمان روزنامه

کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان، تھران و غيره  در اولين بھار آزادی با حمله به

  . ھای ديکتاتوری خود را محکم کرد گام پايه به گام

حکومتی که بيش از سه دھه پيش، تنھا حکومتی در جھان بود که رھبر وقت آن خمينی، رسما و علنا تروريسم دولتی را 

- چنين فتوای ترور سلمان رشدی نويسنده ھندی با کشتار ھزاران زندانی سياسی، ترور در داخل و خارج کشور و ھم
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ھای اجتماعی منتشر  زند و در شبکه ای که امروز از داعش سر می کارانه در واقع اعمال جنايت. انگلسی را صادر کرد 

  .دھد چنان ادامه می کند حکومت اسالمی ايران، سی و ھفت سال پيش آغاز کرده و امروز نيز ھم می

ھيچ وجه فراموش   بهطی دھه شصت وقايع مھم و ھولناک سياسی، اجتماعی و فرھنگی در جامعه ما روی داده است که

ھم در شرايطی که بسياری در تالشند که اين  آن.  برخوردار استئیسزا گردد و از اھميت تاريخی و اجتماعی به نمی

چنان بر جامعه ما  طلبان بتوانند ھم کش قدرت فراموشی سپرده شود تا جانيان و باندھای مافيای و تروريستی و آدم تاريخ به

 اوج بربريت سران حکومت اسالمی و در راس ھمه ۶٧ھای اين دوره که کشتار  ھا و اعدام در سرکوب. حاکم باشند

ھا و  مذھبيون و ليبرال -  طلبان و اعتداليون گرفته تا ملی گرايان و اطالح ھای حکومتی از اصول خيمنی بود ھمه جناح

کردند اما نھايت  جنايات حمايت میحتی حزب توده و اکثريت و نھضت آزادی و غيره نيز از اين . غيره نقش داشتند

- ھای معين سياسی بنابراين، تنھا با تجزيه و تحليل مشخص و تعمق درباره حقايق و پديده. خودشان نيز قربانی شدند

توانيم در آينده و در فردای سرنگونی  اثبات برسايم و ھم می مان را به توانيم در ھر شرايطی حقانيت مبارزه تاريخی می 

  .طلبان و انحرافات در روند تحوالت جامعه را بگيريم طلبان و قدرت گيری فرصت المی، جلو قدرتحکومت اس

» اعترافات«ھا  روزنامه. ای باال رفته بود سابقه طور بی ھا به ھا و اعدام ، اين سال ھولناک رقم دستگيری۶٠در سال 

ھا پر از  زندان. ھا ديکته شده بود آن ر شکنجه بهاعترافاتی که در زي. کردند را منتشر می» ضدانقالبيون؟«شماری از 

ای از مخالفت با سرکوب و  ھا جمله بينيم که آن سادگی می ھای آن دوره نگاه کنيم به روزنامه اگر به. زندانيان سياسی بود

اری و سپ ھای قربانيان سياسی، از برگزاری مراسم خاک حتی خانواده. نوشتند اعدام و وضعيت زندانيان سياسی نمی

جمعی  جمعی اعدام و در گورھای دسته حتی بسياری از زندانيان سياسی را دسته. شان نيز محروم بودند يادبود عزيزان

  .خبرند ھا بی نيز دفن کردند که ھنوز خانواده اين قربانيان از محل دفن آن

در . پذير کرده است را توجيه» رهباک«ويژه دختران  ھا به احکام اسالمی، تجاوز در زندان حکومت اسالمی با رجوع به

خود درآوده » صيغه«گران چگونه دختران باکره را قبل از اعدام به  گزارشات و خاطرات زندانيان آمده است که شکنجه

بھشت خواھند رفت و  شوند، اگر باکره باشند به زنانی که اعدام می: در منطق اسالميون. اند و مورد تجاوز قرار داده

  .کنند شان می ھا، روانه جھنم آن تجاوز بهبنابراين، با 

» گذرد راه قدس از کربال می«، »جنگ جنگ تا پيروزی« نظير ئیادامه جنگ با شعارھا سو به حکومت اسالمی، از يک

بسياری . زد سرکوب اپوزيسيون و ھمه مخالفين خود دست می تر به ورزيد و از سوی ديگر، با شدت بيش  میتأکيد، ...و

اند در رديف  خارج کشور کوچ کرده اند و برخی نيز به خود زده طلب به کومتی که امروز ماسک اصالحاز عناصر ح

  .ترين عناصر حکومت اسالمی بودند جانی

 اشاره کرده و از جمله ]جوزا[ خرداد٣٠ھا پس از  افزايش شديد اعدام  خود، به١٩٨١الملل در گزارش سال  عفو بين

اين  حکومت اسالمی، در واکنش به.  کرده بودتأکيد ساله ١۵ و ١٣ه اعدام دو کودک دريافت مدارک موثقی دربار به

ھيچ يک از «: ای کرده است گيری وحشيانه ھای انقالب، چنين موضع هللا گيالنی حاکم شرع دادگاه گزارش، از زبان آيت

 ساله ٩بنابراين ما دختر . شود سوب می ساله بالغ مح٩اند، اما از نظر اسالمی يک دختر   ساله نبوده١٧شدگان زير  اعدام

  ».شود که ھمان حکم در موردش صادر شود  ساله تفاوتی ندارند و مانع از اين نمی۴٠با مرد 

 ساله را ھم در صورتی که ١٣ ساله و ٩البته دخترھا و پسرھای «: عنوان دادستان انقالب گفت اسدهللا الجوردی نيز به

  )١٣۶٠ ]ميزان[ مھر ماه٧روزنامه کيھان، ( ».توان اعدام کرد افی ھستند میدر دادگاه ثابت شود دارای رشد ک

ھا را چنين  ھای شھرستان، روال حاکم بر دادگاه دادستان س وقت ديوان عالی کشور، خطاب بهئيموسوی اردبيلی، ر

 بخورند و بخوابند و از ھا را دستگير کرديد، ديگر نبايد معطل اين بشويد که چندين ماه وقتی که اين«: روشن کرده است
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بدون معطلی، ھمين که دو نفر پاسدار شھادت بدھند که . شان ھمان توی خيابان است ھا محاکمه اين. المال صرف کنند بيت

کنم که  ھا ھم اعالم می ھای شھرستان شما دادستان من به. اند، کافی است و ھمان وفت بايد اعدام بشوند ھا درگير بوده آن

  )١٣۶٠ ]سنبله[ شھريور ماه٢٩روزنامه کيھان، ( ». طور باشد و اگر نباشد خودتان مجازات خواھيد شدحتما بايد اين

بعد، شاھد تشديد سيستماتيک رعب و وحشت و اعدام و سرکوب حکومت   به١٣۶٠باين ترتيب، جامعه ما از خرداد 

 اسالمی را حفظ کرد، بلکه حکومت اسالمی، غير از اين که ارتش، پليس و ژاندارمری حکومت. اسالمی بود

خدمت  هللا در سطح وسيعی به امت حزب. خدمت فراخواند ھا را به  خرداد بسياری از ساواکی٣٠خصوص پس از  به

سپاه پاسداران با در اختيار داشتن اطالعات امنيتی از ھمان آغاز . دھی شدند ھای انقالب و سپاه و بسيج سازمان کميته

اين سپاه . ترور و تعقيب و تھديد و شکنجه و اعدام مخالفين دست بزند طح وسيعی بهاش توانست در س گيری قدرت

ای در تعفيب و گريز و ترور مخالفين  ھای پيچيده انواع و اقسام ابزارھای الزم تکنيکی و اطالعات مجھز شد و روش به

  .کار گرفت در داخل و حتی خارج کشور به

ھا  ھا و نھادھای دمکراتيک بودند، توسط اين کميته ن تجمعات احزاب و سازمانھم زد الھی که مامور به چماقداران حزب

ھا، در اين باندھا عضويت داشته و در  ھا و چاقوکش الھی، اراذل و اوباش، الت عناصر حزب. شدند بسيج و رھبری می

پست و مقام دولتی  ترقی بهھای  کردند و پله ھای خود در سرکوب و کشتار مردم مزدھای کالنی دريافت می ازای فعاليت

بنابراين، مجموعه اين . ھا قرار داده می شد کردند و امکانات اقتصادی زيادی ھم در اختبار آن تر طی می را سريع

ھای انقالب، نقش بزرگی در سرکوب و انبوه جنايات دھه شصت  کش، در پيوند با دادگاه ، آدمئیکار، مافيا باندھای تبه

  .عھده داشتند به

مرحله اجرا  ، در سطح تھران و ديگر شھرھای کشور به١٣۶١در سال » مالک و مستاجر« مثال، طرح معروف برای

طور  مخالفانی که برای فرار از تھديد و تعقيب، مجبور بودند به. اش دستگيری مخالفان حکومت بود درآمد، ھدف اصلی

ھا موظف بودند که ھويت و  رح، صاحباخانهطبق اين ط.  دھندتغييرجا شوند و محل زندگی خود را  به مرتب جا

ھمراه اطالعاتی که برای توزيع کوپن  اين اطالعات به. ھا محل گزارش دھند کميته مشخصات مستاجرين خود را به

 و دستگيری مخالفان حکومت مورد استفاده قرار ئیشد، برای شناسا آوری می ارزاق عمومی از ساکنين محل جمع

  .گرفت می

ھای جسمی و تجاوز  الم و احکام اسالمی، قانون مجازات اسالمی حدود و قصاص و انواع مجازاتايدئولوژی اس

سنگسار و قطع . گری موجه کرده بود دختران باکره قبل از اعدام را برای ھر شکنجه زندانيان از جمله تجاوز به به

مسايل دينی و  با توجه به. ه شده است، در اين قوانين گنجاند»تعزير«عنوان  به» مجرمين«زدن  اعضای بدن و شالق

قوانين حکومت اسالمی که متاثر از مقررات اسالمی است، راه اعمال ھرگونه شکنجه و آزار و اذيت زندانيان سياسی 

  .گران و بازجويان باز گذاشته است برای شکنجه

محاکمه غيرعادی زندانيان دليل و  ھای وسيع و بی  بر دستگيریتأکيد، ضمن ١٩٨٧الملل در سال  گزارش عفو بين

زير مشت و لگد گرفتن زندانی، . ای رايج اشاره دارد عنوان رويه سياسی و عقيدتی، از ادامه گسترده شکنجه به

پس از رسيدن «: در اين گزارش آمده است. ھا ھستند صورت قپانی، از جمله اين شکنجه زدن، آويزان کردن به شالق

اصله، بدون ھيچ مالحظه و احتياطی در ھمه جای بدن مورد ضرب و شتم قرار ھا بالف بازداشتگاه، بازداشتی به

اش  زندانی با چشمان بسته، در حالی که با مشت و لگد کتک. نيز ھمراه شود» فوتبال«اين کار ممکن است با . گيرند می

  . شود نگھبان ديگر پاس داده می زنند از يک نگھبان به می
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زندانيان، چه زن و چه مرد،  تجاوز به: ھای ديگر نيز اشاره شده است ال شکنجهاعم چنين به در اين گزارش، ھم

ھای نمايشی برای خرد کردن زندانی، حبس طوالنی مدت افراد در   اعدامئیاعدام و برپا ھای روانی، تھديد به شکنجه

 شان، وضعيت وخيم ھا بيش از حد ظرفيت ھای انفرادی، محروميت از دارو و درمان، انباشته بودن زندان سلول

 تأکيددر اين گزارش .  شده استتأکيدامکانات بھداشتی و بوی آزاردھنده ناشی از تعفن اعضای بدن قربانيان شکنجه، 

الملل،  گزارش عفو بين( ».پذيرد ندرت انجام می ھا به خانواده تحويل اجساد قربانيان شکنجه و اعدام به«: شده است

  )١٩٨٧ اپريل -  ١٣٧۴ ]ثور[ارديبھشت

گر است که صاحب قدرت مطلق   و شکنجه قرار دارد اين بازجو و شکنجهئیدر واقع ھنگامی که زندانی تحت بازجو 

موارد تجاوز جنسی آن ھم در زير شکنجه که در خاطرات برخی از زندانيان آمده است نه تنھا اوج قدرت . است

  .گذارد نمايش می کارانه حاکمان آن کشور را به تطور کلی ماھيت جناي زندانی، بلکه به گر به گری شکنجه وحشی

 در مرداد ماه. گردد ، يعنی ھشتمين جنگ خانمانسوز ايران و عراق می١٣۶٧ جامعه ما وارد سال ئیدر چنين فضا

ھمين دليل   سازمان ملل را پذيرفتند، به۵٩٨، سران حکومت اسالمی، از موضع ضعف و شکست قطعنامه ١٣۶٧ ]اسد[

پذيرفتن اين قطعنامه آن ھم پس از ادامه ھشت سال جنگ، جز کشتار صدھا . کرد که جام زھر را سر کشيدخمينی اعالم 

ھا خانواده و خسارات اقتصادی در حدود ھزار  خانمانی و آوارگی ميليون ھزار انسان و نابودی شھرھا و روستا و بی

  .ميليارد دالر حاصل ديگری نداشت

گيری از جامعه افتادند تا بلکه  فکر انتقام دليل اين که در جنگ شکست خورده بودند به بار سران حکومت اسالمی، به اين

. ھای شھری احتمالی مردم جلوگيری کنند از اين طريق با زھرچشم گرفتن از جامعه، از اعتصابات کارگری شورش

دفاع  جان زندانيان سياسی بی زی بهآمي طور جنون ھا به سرانجام خمينی، فرمان کشتار زندانيان سياسی را صادر کرد و آن

  . افتادند و يک کشتار تاريخی را آفريدند

پذيرش قطعنامه سازمان ملل برای سران حکومت اسالمی، در واقع پذيرش شکست در جنگ و اھدافی که در فضای 

  . ھم با شکست مواجه شده بود» انقالب اسالمی«کردند؛ از جمله صدور  جنگی دنبال می

.  وزارت اطالعات دولت ميرحسين موسوی بود عھده ريزی اين جنايت بزرگ به  ، برنامه۶٧ار سال در جريان کشت

ھای  نژاد و يکی از عامالن اصلی قتل  پورمحمدی، وزير دادگستری دولت شيخ حسن روحانی، وزير کشور دولت احمدی

اجرا درآورد،  ل نويسندگان و دگرانديشان را به حکومت اسالمی برای قت ای برنامه  ھمراه فالحيان و اژه ای که به  زنجيره

  . ميرحسين موسوی بود يکی از اعضای اصلی ھيات کشتار زندانيان، نماينده وزارت اطالعات کابينه

هللا منتظری، دادستان کل کشور  هللا منتظری قائم مقام رھبری، اعضا بيت آيت هللا خمينی، سيداحمد خمينی، آيت آيت

نماينده  ، ھا و شھرھای کشور ھا در تمام استان ر اطالعات دولت ميرحسين موسوی، تمام دادستانوزي موسوی اردبيلی،

ھا  تمام مامورانی که در ھمه استان ھا،  س زندان در تمام مراکز استانئيھای ايران، ر وزارت اطالعات در تمام استان

بنابراين . داد نخست وزير بود ملی ھم گزارش میکردند، و در ھيات دولت و شورای عالی امنيت  ھا را اجرا می اعدام

ين رده باالی کشور، نه تنھا از اين کشتار خبر داشتند، بلکه ھر کدام وظايفی را برای مسؤولھيچ شکی نيست که تمام 

عنوان شخص سوم مملکت  يت نخست وزير بهمسؤولبنابراين، نقش و . عھده داشتند حرکت درآوردن ماشين کشتار به به

ويژه در کشتار تاريخی زندانيان سياسی در  ھا و کشتارھا و به س جمھور، در سرکوبئيای ر ز خمينی رھبر و خامنهبعد ا

برد ھنوز ھم درباره اين جنايت  سر می  در بازداشت خانگی به٨٨وی که از ساعت . ، ميرحسين موسوی بود۶٧سال 

  !شان مھر سکوت بر لب زده است تاريخی حکومتی

  .  کرده استتأکيددوران امام خمينی  ، بازگشت به١٣٨٨ين بيانيه خود در اعتراضات سال موسوی، در آخر
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ھای حکومت، دادستان کل    ترين چھره رحم در ھمين دوره نخست وزيری موسوی، سيدحسين موسوی تبريزی يکی از بی

او در . نمود متھمان شليک میسمت  کرد و به او خود شخصا در شکنجه و اعدام زندانيان سياسی شرکت می.انقالب بود

يکی از «: نيروھای سرکوبگر حکومت، اين بود ھمه جنايات حکومت اسالمی شرکت داشت، از جمله رھنمودھای او به

اش را   و زخمی. احکام جمھوری اسالمی اين است که ھر کس در برابر اين نظام امام عادل بايستد کشتن او واجب است

سيدحسين موسوی تبريزی، ( ». باشيم چيزی نيست که تازه آورده. اين حکم اسالم است... شودتر کرد که کشته   بايد زخمی

  )١٣۶٠ شھريور ٢٩روزنامه کيھان 

ھا و  گفتتد کسانی که در خيابان صراحت می شدند و به روزھا در تلويزيون حکومتی حاضر می فکرانش در ھمان  او و ھم

جا   محاکمه بياوريد، اگر دو پاسدار شھادت دھند ھمان وند را نياز نيست بهش  در جريان تظاھرات ضدحکومتی دستگير می

طلبان حکوميت  ھمه اين جانيان دوره گذشته حکومت اسالمی، امروز جناح اصالح. توانيد حکم اعدام او را اجرا کنيد  می

کار در سرکوب و کشتار و چون جناح محافظه  طلب ھم ھا و سران جناح اصالح رو، چھره از اين. را تشکيل می دھند

گيری از  ھا نه بر سر منافع واقعی مردم، بلکه بر سر سھم ترورھا دست داشتند و دعوای واقعی امروزی اين جناح

  .حاکميت است

در . توجيھات حکوميتان ندارد شده بود و ھيچ ربطی به تعيينکارانه از پيش   زندانيان، يک طرح جنايت١٣۶٧کشتار 

وجود  ھا به  در سازمان زندان١٣۶۴اتی که در سال تغييردنبال  آيد که به خمينی، چنين برمی نتظری بهھای م يکی از نامه

 کشتار طرح  بنابراين، سران حکومت اسالمی برای اين. عام زندانيان سياسی در جريان بود  در مورد قتلئیھا آمد، بحث

ايران، فرصت اجرای   حمله مجاھدين از طريق عراق به بودند که بائیو برنامه داشتند و تنھا منتظر فرصت و سناريو

بنابراين، اين جنايت حکومت اسالمی نيز مانند جنايت پس از سی خرداد . دست آورده بودند اين جنايت تاريخی را به

، ۶٧ خرداد و ھم در سال ٣٠خيلی روشن ھم از فردای . مجاھدين و ديگر نيروھای اپوزيسيون ندارد ، ربطی به۶٠

رو، در ھر شرايطی  از اين.  آن استتغييروطيفه نيرو اوزيسيون مبارزه با حکومت و . ھا را نيز کشتار کردند ستکموني

طور جدی مورد نقد  تواند به چه که می آن. پذير باشد ھای مستبد حقانيت دارد و نبايد تعطيل ای عليه حکومت چنين مبارزه

  .کند نه نفس مبارزه ست که اتخاذ می تراتژیھا و اس باشد نحوه مبارزه اپوزيسيون و تاکتيک

ھای سراسر کشور آغاز  عام وسيع زندانيان سياسی را در زندان ، قتل١٣۶٧بدين ترتيب، حکومت اسالمی، در تابستان 

شکنجه و «اما ابراھاميان، در مطلبی تحت عنوان . شدگان اطالعات دقيقی در دست نيست در مورد آمار اعدام. کرد

 نفر ٧٩۴٣فھرست ارائه شده توسط سازمان مجاھدين خلق، از ھويت  ، با اتکاء به» زندان دوره معاصراعترافات در

ھا شامل  ترين اعدام بيش. دھد دست می ، تحليلی از سيمای زندانيان اعدام شده به١٩٨٨ جوالی تا ١٩٨١ جوناعدامی از 

له، سازمان راه  وکرات کردستان، سازمان کومهسازمان مجاھدين و سازمان پيکار، سازمان فدائيان اقليت، حزب دم

ھای چپی چون  کند که نام گروه  میتأکيدآبراھاميان، . شود ھای سياسی ديگر می ھا و سازمان کارگر، اتحاديه کمونيست

ھا در امان نماندند، در  شان از حکومت اسالمی از موج اعدام رغم حمايت فعال فدائيان و اکثريت و حزب توده که علی

در اين بررسی، . ھای اعدام سپرده شدند جوخه طور در مورد بھائيان و يھوديانی که به ھمين. ين فھرست نيامده استا

آموزان و دانشجويان بوده   درصد ذکر شده و اکثريت با دانش٢٠ سال ٢٠ درصد و زير ٧۶ سال ٢۶اعدام شدگان زير 

  .است

ھا  طی ھفت سالی که فھرست اعدام.  داردتأکيد مھم مسألهنوان يک ع تعداد زنان اعدامی نيز به وی در بررسی خود، به

 درصد از اعدامی ھا را شامل ٨سازمان ھای چپ   درصد و زنان متعلق به١۴بدان اختصاص يافته، زنان مجاھد 

  .شوند می
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 نفر را مطرح ٣٨٠٠ تا ٢٨٠٠قتل عام منتشر کرد، رقمی بين  ھا پس از اين هللا منتظری در خاطرات خود، که سال آيت

  .کرده است

 پروفسور ايران امور در ملل سازمان ويژه نماينده. ايران سفر کرد  نماينده ويژه سازمان ملل به٦٧در دوره کشتارھای 

 از که ای نفره ھزار ليست ارائه ضمن، ١٣٦٧  ماه بھمن  ٦-   ١٩٨٩  ژانويه ٢٦ تاريخ به گزارشی طی گاليندوپل، رينالدو

 شود می فتهگ « که کرد اعالم بود، شده گذاشته وی اختيار در و تھيه ھا خانواده و ايران سياسی احزاب و ھا سازمان سوی

  :گزارش اين به بنا اند شده اعدام اسالمی جمھوری توسط  ١٩٨٨-  ١٣٦٧ه ما دی -دسامبر تا مرداد  - ژوئيه از افراد اين

 بوده خلق مجاھدين سازمان اعضای از آنان تر بيش که ستا بوده نفر ھزار چندين قربانيان تعداد «قوی احتمال به«

  )بشر حقوق خانه کتاب گاليندوپل، ،١٩٨٩ ژانويه ٢٩ گزارش( .»اند

 ھا اين .آمدند ھا اين «:گفت تھران جمعه نماز ھای خطبه در کشور، عالی ديوان وقت سئير اردبيلی، موسوی هللا آيت

 بسيار فشار در هئيقضا قوه .ھستند آتشی چنان ھا اين عليه مردم .دانند می تر پست حيوان از را ھا اين مردم که دانند نمی

 دم از بايد آقا: گويند می مردم … شوند می زندانی شان دسته يک شوند، نمی اعدام ھا اين چرا که عمومی افکار سخت

 بايد من تر بيش ھمه از عمومی، افکار فشار طرف اين از … مسائل سلسله يک گرفتار طرف آن از قاضی شوند، اعدام

 پرونده بيار، پرونده .کنيم می محاکمه تا بيست تا بيست تا، ده تا ده ما .کرد آسان را ما کار که کنم تشکر بدبخت اين از

 رسالت، روزنامه( .»شود تمام مسأله مرتبه يک بروند بين از اش ھمه کاش ای رفته، بين از خمسش گويند می متسفم .ببر

  )١٣٦٧ شھريور ٩

 راه منافقين غربی کشورھای و اروپا در که غريبی و عجيب و کذب تبليغات اين« :گفت وقت جمھور سئير رفسنجانی

 عمليات جريان در که را افرادی که است اين برای است، شده اعدام ايران در ھا اين از نيرو ھزار چندين که اند انداخته

 ھميشه دنيا تمام در . باشد ناپذير اصالح عناصر مخصوص بايد سرکوب .کنند توجيه را دنيا اند، هداد دست از مرصاد

 برای بايد وحشت حالت اين .کنيم سرکوب بايد ما را ھا آن .نيست ھا آن سرکوب جز راھی ھيچ که ھستند ئیھا انسان

 )١٣٦٧ آذر ١٣ رسالت، روزنامه( .»باشد ناصالح و خائن ھای انسان

   :گفت چنين تھران دانشگاه در پاسخ و پرسش جلسه در ای هخامن

 ملل سازمان بشر حقوق کارشناسان به ندادن اجازه و بشر حقوق مسائل به اسالمی جمھوری توجھی بی علت: سؤال«

 !ايران؟ در مشکوک ھای اعدام علت و چيست مسأله اين بررسی برای

 ھمان درست ايران، در جمعی دسته ھای اعدام اما و …رادارد گانه بی راديوھای سؤال ھمان لحن سؤال اين: جواب

 داخل از زندان، توی که آدمی اين … گويد می را ھمين ھم منافق راديو البته گذارد، می بيگانه راديوھای که یتأثير

 شما نظر به را او دارد، ارتباط … اسالمی جمھوری مرزھای داخل به کردند مسلحانه حمله که منافقين حرکات با زندان،

  )١٣٦٧ ]قوس[آذر ١٦ رسالت، روزنامه( »...ببرند نبات و نقل بايد

اندازد تا صدای ماشين کشتار زندانيان سياسی در  ترفند ديگری که در ھمان دوره، خمينی با جار و جنجال زيادی راه می

نده ساکن انگلستان را صادر جامعه نپيچد و ھم از روشنفکران نيز زھرچشم گرفته شود او فتوای سلمان رشدی نويس

کار  حتی سران حکومت اسالمی، طلب. گردد اين ماجرا جلب می تر افکار عمومی داخل و خارج کشور به کند که بيش می

کنند اين نظر را جا بياندازند که غرب نه تنھا نبايد در امور داخلی ايران دخالت  شده و مستقيم و غيرمستقيم تالش می

گزاری در ايران را دارد بايد ممنون ھم باشند که ما ايران اسالمی را از شر   است و فکر سرمايهکند، بلکه اگر عاقل

   !؟...ايم و ھا آدم نبودند و ما ھيچ آدمی را اعدام نکرده ايم که برای ھمه خطر بالقوه اند؛ آن کسانی راحت کرده
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زاران زندانی سياسی را که اوال تجربه زيادی در طور جدی مطرح بود که اگر ھ  بهمسألهبرای خمينی و نزديکانش، اين 

ھا  دھی اعتراضات و انقالب داشتند و از سوی ديگر، مورد احترام بخشی از جامعه بودند را آزاد کنند اين سازمان

  .ھا، خطرناک بودند ھر کدام از زندانيان سياسی از نظر آن. توانند خطری برای حکومت ايجاد کنند می

ھای سياسی  ن و چھرهمسؤوالای، منشا اظھارنظرھای گوناگونی از سوی برخی   دقيقه٤٠ فايل صوتی اخيرا انتشار اين

دفاع از اين جنايت تاريخی  ھا مجبور شدند اين خط قرمز سياسی حکومتی خود را بشکنند و به آن. حکومت اسالمی شد

  .خود برخيزند

 بر فرمودند خداوند« :گفت لرستان استان اداری شورای جلسه در روحانی، حسن دولت دادگستری وزير پورمحمدی

 خون و خاک به را شما بتوانند اگر که چرا کرد رحم نبايد منافقان به و کنند نمی رحم شما به ھا آن چون نکنيد رحم کفار

 ملت و خدا دشمنان مقابل در و کرديم اجرا را منافقين با رابطه در خدا دستور که کنيم می افتخار ما .کشيدند که کشند می

  .»کرديم مقابله و ايستاديم قدرت با

 استکباری جريان يک ھم فايل اين انتشار رسد می نظر به« :که گفته قضائيه، قوه سخنگوی ای اژه محسنی غالمحسين

 آيا« پرسيد که »اتفاقيه وقايع« روزنامه خبرنگار سؤال به او ».است امروز و ديروز کاران جنايت تطھير مقام در و است

 از اجمالی و ابھام« :داد پاسخ »کند؟ تشريح را ۶٧ ھای اعدام در احتمالی قصورات و ابھامات است آماده هئيقضا قوه

 .»کند مطرح دارد، ابھامی کسی اگر و ندارد وجود ما ناحيه از ابھامی ھيچ .نشده مطرح کسی سوی

 تصميم آن با حساس، برھه آن در )ره(راحل امام« :است گفته ای، بيانيه صدور با رھبری خبرگان مجلس دبيرخانه 

 ملت اين خون به آغشته مرفق، تا دستش که گروھکی گری فتنه و ئیخودنما فرصت و نموده کور را فتنه چشم موقع، به

 از بدتر جناياتی ميھن، و خلق از دفاع نام به که تروريستی و فاسد گروھکی .کردند سلب را است زجرکشيده و مظلوم

  ».نمود خويش سبعانه اقدامات داغدار را زيادی ھای خانواده و شد مرتکب مملکت اين در داعش جنايات

 شده ايجاد جديد موج از شديد تاسف ابراز با نظام مصلحت تشخيص مجمع جلسه در رفسنجانی، ھاشمی اکبر هللا آيت 

 پاريس شھردار اخيرا که ئیجا تا دارد، ادامه موج اين خارجی معاند ھای رسانه ھمه در تقريبا« :گفت امام به حمله برای

 مقطع، اين در تروريستی گروه اين از حمايت که است کرده برگزار زمان آن اعدام ھای صحنه بازسازی از نمايشگاھی

 .»دارد تامل و تعجب جای

 در المللی بين سطح در پيچيده ای توطئه شود می احساس« :گفت ،)روحانی( جمھور سئير حقوقی معاون انصاری، مجيد 

 حقوقی و فقھی لحاظ از بايد و کنند معرفی مدنی مشروع سازمانی به را منافقين تروريستی سازمان که است وقوع شرف

 .»شود انجام تری بيش کارھای تروريستی، گروھک اين جنايات مورد در الملل بين سطح در

ت معاونت وزارت اطالعات يروا به« است مھدی خزعلی، گفته. دھنده است در اين ميان سخنان خزعلی از ھمه تکان

  .»در آن مقطع اعدام شدند ھا   ھزار نفر در تھران و استان٢٠ب يقر

ھای مختلف بوده است، در  يتمسؤولھا در حکومت اسالمی ايران دارای  مھدی خزعلی پسر آخوند خزعلی که سال

چنين اعتراف کرده  رنت گذاشته شده، اين در اينت٦٧ درباره کشتارھای سال ١٣٩٥ شھريور ٥ای که روز   مصاحبه

 :است

ز يظی كه باز ھم آن احكام نيد و غليشدن با احكام شد ر شدن محاكمهي دستگ٦٠ و در دھه ٦٠ن ھوادار در سال ياما ا«

اش  بيه كه در جيك اعالمي طرف با   سال حبس٦ سال و ٥ھا  سال قانون نبود به) نامفھوم( ش واقعا منصفانه وياريبس

ه در خوابگاه دانشجوی طب بود اعدام شده يك اعالميھا، با  اری از افراد در آن سالي بس  سال حبس گرفته است،٥ داشت

كردن   و تند محاكمه می عيلی سري كه خئیھا ن دادگاهيدالحن شما با ھميم اما با تمام احكام شديھا رو دار نيھمه ا. است
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م ياوريھا ب  از سلول ھا رو نيم اياوري ب ای ن كه ما بھانهيشدند ا آزاد میستی يبا حبس محكوم شده بودن و می  به ھا نيا

   محاكمه كه نيا. ت نشده استيھا رعا ني دادرسی در ا ني آئ كه نيتر ا ای ندارد و مھم هيچ توجيم ھيزياويرون و بدار بيب

 تأئيدن حكم رو يوان ايانی برود قضات دويخواھی بكنند د  فرجام لی داشته باشنديای بشود حكمی ابالغ بشود وك عادالنه

ونی كه يست آقاي اصال شدنی ن  كرده استتعيينن دادرسی ئي كه آئیھا ستی انجام شود و زمانين مراحل كه بايكنند ا

  ھا نيد نظرخواھی ھمه ايتجد) نامفھوم( ت ھمان ابالغي برای حكم اعدام حداقل زمان رعا ميحكم عمل كرد ند ما بهيگو می

ب يت معاونت وزارت اطالعات قريروا به  ھزار نفر٤ب يت آقای منتطری قريتی، روايروا  به ماه كيش بود ظرف امكان

 ھزار ٣٣ب يتی كسی مثل آقای ملكی قريروا  ھزار نفر مال تھران ھست و به٤عنی ي ھا  ھزار نفر در تھران و استان٢٠

دا يھا اطالع پ ا خانوادهيل شد آيھاشون تحو ا جنازهيھا آ نين اخته شديدار آو ماه و چندروز سی و چند روز به كينفر ظرف 

ن كار يد اما چه كسانی اير پا گذاشتيھا حقوق شھروندی است كه شما ز نيھمه ا. ديل دادي تحو ھا خانواده ا قبری بهيكردن آ

ست، و يکی شون س آستان قدس ائيقطعا بايستی اين سه نفری که االن يکی شون وزير است، يکی شون ر رو كردن؟

  .گو باشند رياست دادگاه انتظامی قضات را داره، بايد پاسخ

 فرھنگی و كارشناس فرھنگی زندان مسؤولس زندان و ئيخاطرات ر كه بخواھم به نيقبل از ا... «: ديگو او در ادامه می

خواستند  ھا می نيھا ا  در آن ماهعنی چرايكنم  آن بپردازم، فكر می شود و به دھنده است و مو بر تن آدم راست می كه تكان

ك و مقتدری كه با انقالب خودش نظام سلطنت يزماتيد، رھبر كارين است كه امام جام زھر را نوشيت ايكنند، واقع چه 

جنگ   سال دفاع گفته است، جنگ٨را برقرار كرده و در طول   ساله رو سرنگون كرده و نظام جمھوری اسالمی٢٥٠٠

گذارد، ناچار شده است در آخر جنگ بعد از دو  ا رفع كل فتنه از جھان و راه قدس از كربال میجنگ ت روزی، جنگيتا پ

ن برای يد پوتيگو ند فرمانده سپاه میيب گر، وقتی كه میيمای مسافربری ما رو زدند و مسائل ديكه ھواپ نيای بعد از ا ھفته

ای بكند و جام زھر  مصلحت مملكت اقدام شجاعانه د بهشو م، ناچار میيم، برای رزمندگان مون نداريسربازان مون ندار

ر آقای توسلی يتعب گر بهيزی نخورد، بعد از آن ديامد، چيرون نيد دو روز امام از اتاقش بيگو را بنوشد، اما بعد از آن می

ان يكنم اطراف كامال عوض شده بود من فكر می ط يعام ظاھر نشد، و شرا د، بعد از آن در مالءيخند امام رو ند كسی لب

ن بود كه يرشان ايھا تعب كند، حاال آن داشان میيبا رفتن امام خطراتی تھد دانستند كه  زمان می ن آنمسؤوليامام و باالخره 

خواستند با  م و میيد ھستين نظام مورد تھدمسؤوليای از نظام باشد كه ما  شان تجربه د در دليكند اما شا د میينظام رو تھد

  .ك امام دو كار بزرگ بكننديزماتيكارت يته شخصياتور

آمد و  آباد می ف نجفيشد، ط ف عوض میيآمد روی كار ط  زدن قائم مقام رھبری كه باالخره اگر آقای منتظری می-١

ھای  لیيد احمد آقا و خيای و آقای ھاشمی و س د آقای خامنهينداشتند، شا گر يگاه، ديگاه و پايد جاين شامسؤوليلی از يخ

دمھدی ھاشمی كه اعدام يت آقای منتظری و برادر سيشد، ب ت میيدادند و ب رو از دست می شون  گاهيگاه و پايگه جايد

  ...».ھم قصه دارد كه چه چگونه اعدام شد شده بود و آن

  کشتار زندانيان سياسیتأئيداين نوار صوتی، در مورد توجيه و  بينيم که جانيان کنونی حکومت اسالمی، در واکنش به می

انتخاباتی آن، اين  ھای شبه اين حکومت و نمايش خوب است که متوھمين به. اند ، چگونه با ھم مسابقه گذاشته٦٧در سال 

خاظر بسپارند و از اين گوش گرفته از آن گوش در  سران حکومت را خوب به» تاريخی«و » گھربار«سخنان اخير 

  .نکنند

ھای قبل از انتخاباتی خود در جواب خبرنگاری که پرسيده  از مصاحبهياد بياوريد ھنگامی که حسن روحانی در يکی  به

من نه تنھا معتقدم که نبايد زندانی «: س جمھور شويد، زندانی سياسی خواھيم داشت؟ چنين پاسخ دادئيآيا اگر ر: بود

سرعت آب شد  ھا به آن موقع قند در دل خيلی» !بلکه اعتقاد دارم که نبايد زندانی داشته باشيم! سياسی داشته باشيم
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کار حکومت اسالمی و نمايش انتخابات آن، از واشنگتن تا لندن، از استکھلم تا  طوری که که در دفاع از اين جنايت به

ھای زندانيان سياسی و جان  نوعی نمک در زخم خانواده طلب حمله کردند و به اپوزيسيون چپ سرنگونی به... پاريس و

اما اکنون و پس از گذشت حدود سه سال از رياست جمھوری شيخ حسن روحانی و در . دندبدربردگان و مردم آزاده پاشي

ھای قبل از دولت او، بسيار باال  سال حالی که ارقام شماری از احکام مانند اعدام، شالق، قطع عضو و سنگسار، نسبت به

  . اند رفته است اما ھر سکوت بر لب زده

ھا در ايران نه تنھا دولت روحانی، بلکه کليه دم و دستگاه حکومت اسالمی از  امھا و اعد البته متھم درجه اول سرکوب

  . نی حکومت استئي پائیھا ای رھبر حکومت اسالمی تا رده شخص خامنه

تری در  امضاء رسيد، حکومت ايران بيش از گذشته اقدامات خشن ای ايران با کشورھای غربی به اگر چه توافق ھسته

  .بيش از يکھزار تن رسيده است به، ٢٠١۶ھا در ايران از اول سال  بينيم اعدام طوری که می پيش گرفته است، به

… و اعدام منصور آروند، سيروان نژاوی، بھروز آلخانی، محمد عبدالھی و» اھل سنت« جوان ٢٥جمعی  اعدام دسته

ھا   جنايات و سرکوب در زندانسوی کولبران و زنده در آتش سوزاندن يک کولبر محروم در مريوان، افزايش شليک به

ديده و محروم  مردم ستم روحانی به» اميد و اعتدال« از ھدايای دولت ئیھا تنھا نمونه… ويژه در زندان مھاباد و به

  . کردستان است

، ٢٠١٤در سال «احمد شھيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران طی گزارشی اعالم کرده بود که 

 .»اند که اين تعداد باالترين رقم اعدام در بيست سال گذشته است در ايران اعدام شده نفر ٩٦٦

 افزايش يافته است که ٢٠١٥ نفر در سال ٩٦٦ به ٢٠٠٥ نفر در سال ٩١شدگان از  تعداد اعدام«براساس اين گزارش 

 سالگی ١٨سن قانونی   رسيدن بهھا پيش از برخی از آن. اند ھا در رابطه با مواد مخدر اعدام شده حدود نيمی از آن

 .»اعدام محکوم شده بودند به

 ١٠٩شھر کرج با اعدام   نفر و زندان رجائی١٥٥حصار با  در سال گذشته زندان قزل«چنين در اين گزارش آمده که  ھم

 .»اند ھا را در ايران داشته ترين تعداد اعدام نفر بيش

ل در گزارشی اعالم کرده بود که حکومت اسالمی ايران، از آغاز المل تر نيز در ھمين رابطه سازمان عفو بين پيش

 شھروند کرد توسط ٣٩ نفر را اعدام کرده است که طی اين بازه زمانی حکم اعدام ۶٩۴، ٩٤ تا تيرماه ٩٤ماه  دی

گان شد  زندان سياسی کرد جزو اعدام۴اجرا در آمده است که از اين تعداد   حکومت اسالمی ايران بهئیدستگاه قضا

 .اند ه بود

در آخرين گزارش احمد شھيد نيز آمده است که منشور حقوق شھروندی حسن روحانی، اعدام نوجوانان و مجازات اعدام 

 .ھای اعدام در دولت روحانی افزايش پيدا کرده است چنين روند مجازات را برای جرائمی غيرجدی ممنوع نکرده و ھم

:  بشر سازمان ملل متحد در مورخه دوازدھم تيرماه سال جاری اعالم کردکميسر عالی حقوق» ناوی پيالی«چنين  ھم

پايه و اساس باعث  ھای بی ھای که عادالنه نيستند يا دادگاھای مبتنی بر اتھام ھا بر پايه حکم دادگاه شمار باالی اعدام«

 .»نگرانی شديد ماست

 روحانی ابراز نگرانی کرده بود و آن را عدم پايبندی الملل نيز از افزايش مجازات اعدام در دولت حسن سازمان عفو بين

 .ترين موازين حقوق انسانی يعنی حق حيات دانسته است اصولی حکومت ايران به

ھا، جمھوری خواھان رنگارنگ، طيف  ھا، ليبرال مذھبی - چون ملی انه ھنوز ھم کم نيستند افراد و جرياناتی ھممتأسفاما 

اند تا جناح ديگری از حکومت روی کار بيايد و يا از  دست ھم داده به واھان و غيره دستخ اکثريتی، مشروطه - ای توده

ای چون روسيه و چين  داری غربی و منطقه ھای سرمايه بسياری از دولت. انتخابات در حاکميت سھيم شوند طريق شبه
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ھای  ر اين ميان برخی از تودهد. ھای خود ھستند نفع سياست ، نيز حامی تحوالت در چارچوب حکومت اسالمی به..و

  .رساند بقاء حکومت اسالمی ياری می مردم نيز چه آگاھانه و چه ناآگاھانه به

. اندازه عمر اين حکومت تاريخ دارد ھای رنگارنگ حکومت اسالمی، به ھا در ميان جناح اساسا اختالفات و کمشکش

س ئيصدر اولين ر ھا بعد با برکناری دولت بازرگان، بنی  سالهللا شريعتمداری با خمينی و هللا طالقانی و آيت اختالف آيت

هللا منتظری نايب امام در ھمان دھه نخست حاکميت جمھوری اسالمی روی داد و اين  جمھور اين حکومت وآيت

ويژه انتشار نوار صوتی توسط دفتر منتظری،  به. عناوين و اشکال مختلف ادامه داشته است اختالفات تاکنون نيز به

اما نبايد فراموش کنيم که . عنوان ابزاری عليه حکومت اسالمی استفاده کنيم دھد و بايد از آن به قانيت ما را نشان میح

ھای حکومت اسالمی محسوب  خواست؟ آن ھم در حالی که طرفداران منتظری، يکی از جناح منتظری کی بود و چه می

طلبان حکومتی و غير  ان حمايت خجوالنه از سياست اصالحعبارت ديگر، پشت منتظری رفتن، يعنی ھم به. شوند می

خصوص توسط باند  در عين حال منتظری کسی بود که در دعواھای جناحی، به. حکومتی را در پيش گرفتن است

ھای آخر عمرش، حساب خود را از ديگر جانيان حکومتی جدا  ای کنار گذاشته شد و اجبارا در سال خامنه -  رفسنجانی

ھدف از انتشار اين نوار صوتی آن ھم پس از گذشت حدود بيست و ! اش را از دست ندھد اھب و محاسن بھشتکرد تا مو

در . کند بودن انتخابات رياست جمھوری معنی و مفھوم پيدا می ھشت سال، در ھمين دعواھای جناحی و از جمله نزديک

معنی آوردن   اين نوار صوتی بيان شده، بهچه در واقع آن مسايلی که قبال در خاطرات منتطری نوشته شده و آن

بريم که کار از کار گذشته و کسی را نجات  کار می المثل را زمانی به اين ضرب( !پس از مرگ سھراب است» نوشدارو«

  )نداده است

ھای  ھای دھه شصت، ھمه جناح در کشتارھا و اعدامفرموشی سپرده شود که  نبايد فراموش کنيم و يا اجازه دھيم به

 و ۶٣ھای  آيا تا سال! هللا منتظری ھم نايب امام و شخص دوم حکومت اسالمی بود حکومت اسالمی شرکت داشتند و آيت

ھا و کشتارھا و ترورھا و رعب و وحشت روزانه، اعتراضی و انتقادی شنيده  ، کسی از منتطری در مخالفت با اعدام۶۴

 ! است؟

وار صوتی اخير نيست، بلکه بحث بر سر تحريف تاريخ و خاک کردن منتظری و انتشار ن بحث من بر سر محکوم

ھمان شکلی که اتفاق افتاده و واقعيت دارد بيان کرد تا  ھای تاريخی را به چرا که بايد واقعيت. چشم مردم است پاشيدن به

  .قھقرا نرود طلب محافظت کند و به ھای فرصت زده و ويروس جامعه آينده خود را در مقابل جانيان ماسک

داری و سازمان ملل و   ھای سرمايه در چنين شرايطی، روشن است تا روزی که اين حکومت جانی سرپاست دولت

دليل جنايت  دھند و سران و مقامات حکومت اسالمی را به ھای خودشان نيز اھميتی نمی قوانين و ميثاق غيره، حتی به

داری و  عملکرد سيستم سرمايه ين آگاھی و بدون توھم بهاما ما بايد با ا. گذارند عليه بشريت تحت فشار سياسی نمی

دليل جنايت عليه بشريت تحت فشار  ھا را در جھت محکوميت حکومت اسالمی ايران به ھای حامی آن، بايد آن دولت

بارزات حمايت و پشتيبانی از م ھا را به تر از ھمه با آگاه کردن افکار عمومی با وجدان جھان، توجه آن و مھم. قرار دھيم

ھای ملی و  نگاران، اقليت جويان و جوانان، نويسندگان، ھنرمندان و روزنامه بر حق و عادالنه کارگران، زنان، دانش

- عمل سياسی توانيم طبق طرح و نقشه عبارت ديگر در ھر سطحی می به. ، جلب کنيم...مذھبی، پناھجويان و مھاجرين و

  .المللی در تنگنا قرار دھيم ص در خارج کشور و در سطح بينخصو اجتماعی خودمان، حکومت اسالمی را به 

ھای اجتماعی می بينيم سی و ھفت سال است که جامعه ما در حاکميت  چه که ما امروز از جنايات داعش در شبکه آن

 پرورده ھا دست توان گفت که داعش و داعش صراحت می در واقع به. جمھوری اسالمی ايران ديده و تجربه کرده است
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توان گفت که داعش در  می. ھاست المللی آن ل، ترکيه، و حاميان بينئي، اسراامريکاحکومت اسالمی ايران، عربستان، 

  .رھبری پاسدار قاسم سليمانی است حد يک شاخه سپاه قدس به

مه ھايش و ھم عملکردھايش در ھ لحاط ايدئولوژيکی، ھم در اھداف و سياست نھايتا حکومت اسالمی ايران، ھم به

از اين رو، . کارانه و وحشيانه است ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و ديپلماتيک ارتجاعی، جنايت عرصه

ھا و  ظاھر مخالف و يا منتقد متزلزل آن ھای درونی حاکميت و حاميان به چکانی جناح چنين حکومتی، با اصالحات قطره

بنابراين، اين حکومت در کليت . جھل و جنايت و ترور دست برداردآيد تا از  اش، ھرگز سر عقل نمی مضحکه انتخاباتی

و اتفاقا با . فناست و بايد برود ھاست پس محکوم به ھايش دشمن بشريت و آزادی و برابری انسان خود و با ھمه جناح

ھای بزرگ که   قدرتطبقاتی کارگران، زنان و جوانان و مردم آزاده بايد از بين برود نه با مداخله -  قدرت مبارزه سياسی

  !تر از حکومت اسالمی نيست ھا نيز کم  آن جنايت

ھمراه کرامت  ياد خسرو گلسرخی، شاعری که توسط حکومت محمدرضا پھلوی به شعری از زندهبحث خود را با 

  :برم پايان می شد، بهدانشيان اعدام 

  ام خاک نشسته گيرم که در باورتان به

  دار است برھايتان زخمھای ت ھای جوانم از ضربه و ساقه

 کنيد؟ ريشه چه می با

 ايد گيرم که بر سر اين باغ بنشسته در کمين پرنده

 زنيد پرواز را عالمت ممنوع می

 کنيد؟ ھای نشسته در آشيان چه می با جوجه

 کشيد گيرم که می

 بريد گيرم که می

 گيرم که می زنيد

  کنيد؟ ھا چه می با رويش ناگزير جوانه

  ٢١٠٦مبر  شانزدھم سپت- ١٣٩٥ ]سنبله[ شھريورجمعه بيست و ششم

  

 

 

 
 


