
 
 )در تبعيد(بيانيه کانون زندانيان سياسى ايران

 به مناسبت شانزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسى
 

 سال پيش رژيم حمهورى اسالمى ايران، در پى سرکوب هاى اجنماعى، دستگيرى، شکنجه و اعدام         ١٦
، ١٣٦٠ه دهه      ده ها هزار تن از هواداران، اعضاء و کادرهاى سازمان هاى سياسى در سال هاى اولي                   

 هزاران زندانى سياسى را که بيدادگاه هاى       ١٣٦٧دست به جنايت بزرکترى زد و طى دو ماه در تابستان            
گستردگى کشتار و مشاهدات جان به در        . رژيم سال ها قبل به زندان محکوم کرده بودند،  قتل عام کرد           

اه هزاران زندانى سياسى را به       بردگان از اين فاجعه انسانى حاکى از آن است که رژيم طى اين دو م                 
 . جوخه هاى اعدام سپرد

 سال از اعدام هاى جمعى سال هاى اول دهه            ٢٥ تا    ٢٠شانزده سال از اين فاجعه بزرگ انسانى و             
اما حکومت اسالمى هنوز در حاکميت است و به جنايات خود در تمامى عرصه هاى                    .  مى گذرد ١٣٦٠

خفقان در جامعه مانع از آن شده که مردم ايران از جناياتى که                رژيم با ايجاد     . اجتماعى ادامه مى دهد  
افکار عمومى .  باخبر شوند٦٧رژيم در زندان ها مرتکب شده، بويژه قتل عام زندانيان سياسى در تابستان 

جهانيان نيز عليزغم فعاليت هاى بى وقفه نيروهاى سياسى مخالف رژيم در حارج کشور، از ابعاد اين                     
دولت هاى غربى که ادعا مى کنند از حقوق بشر دفاع مى کنند، به خاطر                . آگاه نيست فاجعه انسانى   

حفظ منافع سياسى و اقتصادى خود در ايران، از پخش اخبار جنايات رژيم در رسانه ها و مطبوعات خودى                  
 . جلوگيرى به عمل مى آورند و مانع از آگاهى مردم اين جوامع از ماهيت و جنايات رژيم مى شوند

 
سرنوشت و زندگى مردم تنها از سوى جنايات کاران اسالمى حاکم بر ايران مورد تهديد و تخريب قرار                       

همه حکومت هاى سرمايه دارى، بويژه از نوع استيالگر و غربى آن، تا زمانى که با اين رژيم              . نگرفته است 
 شقى ديگر حتى تحت     هيچ. رابطه دارند، به اين مفهوم است که بر روى جنايات رژيم صحه مى گذارند              

رژيم تا آنجا که در توان داشته به جناياتش ادامه داده              . فابل فبول نيست  “گفت و گوى انتقادى  “ عنوان  
با اين رژيم هيچ تاثيرى بر اقدامات جنايتکارانه آن         “ گفت و گوى انتقادى  “ است و حفظ رابطه تحت عنوان       

طه و مماشات با يکى از جنايتکارترين رژيم هاى          نداشته است و اين فقط بهانه اى است براى ادامه راب            
 . دوران حاضر

رژيم جمهورى اسالمى ايران در بحران عميق سياسى، اقتصادى، اجتماعى و حکومتى گرفتار آمده                     
اين را همه دولت هاى استيالگر غربى چه از نوع اروپائى و            . است و با يک تکان اجتماعى فرو مى پاشد        

يکى مى خواهد با نزديکى به آن، از فروپاشى آن جلوگيرى کند و ديگرى              . نندچه آمريکائى بخوبى مى دا   
مى خواهد قبل از فروپاشى آن با وارد کردن ضربه بر آن، امور را به دست گيرد و از ضربه خوردن                                   

و . دستگاه هاى سرکوب رژيم چلوگيرى نمايد و با مردم ايران همان کنند که با مردم عراق کردند                            
 . وف رژيم را يکى بعد از ديگرى بازسازى کنندزندان هاى مخ

 
آيا مردم ايران ناچارند يکى از اين دو گزينه را که به آن ها ارتباطى ندارند انتخاب کنند و يا شق سومى                         

نوده  مردم با   . هم وجود دارد؟ به نظر مى رسد مردم ايران به توانائى ها و قدرت جمعى خود پى نبرده اند                 
ائى که دارد، مى توانند و بايد با تدارک قيام و اعتصاب سراسرى و آمدن به خيابان ها                    توجه به توانائى ه  

اين بهترين و تنها گزينه براى      . شيرازه رژيم را از هم به پاشند و قدرت سياسى را بالواسطه کسب کنند             
سازو کار  در هر شرايطى غير از اين، مردم ايران شاهد بقاى               . توده هاى  رنچ کشيده مردم ايران است     

 . زندان، شکنجه و اعدام به مثابه اصلى ترين ايزار سرکوب اجتماعى خواهند بود
 

در شانردهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسى در تابستان          ) در تبعيد (کانون زندانيان سياسى ايران    
 . ، ياد همه جان باختگان زندان هاى رژيم را گرامى مى دارد٦٧
 

 )در تبعيد(رانکانون زندانيان سياسى اي
 ٢٠٠٤ اوت ٢٥ برابر با ١٣٨٣ شهريور ٤

 
 
 
 
 
 

 


