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  عام زندانيان سياسی  گرد قتل به مناسبت هفدهمين سال
  

تيرباران و به دار آویختن   و بيش از دو دهه از  ۶٧عام زندانيان سياسی در تابستان  هفده سال از قتل
 د از کسب قدرت در ایران، بعرژیم جمهوری اسالمی. گذشت ۶٠هزاران زندانی سياسی در اوایل دهه 

 جریان قيام ضد های مردم در های سياسی را که به دست توده زندانبرای تثبيت موقعيت خود، 
در اوایل دهه سراسری و بعد از یک سرکوب خونين کرد  بودند، مجددا بازگشائی سلطنتی برچيده شده

يدن بساط سلطنت نقش فعال ایفا  سياسی را که در برچزن و مرد دگراندیش و مبارزها هزار  ، ده١٣۶٠
  رژیمها بقدری وسيع بود که ها در آن سال دستگيریابعاد . دستگير و به زندان افکندکرده بودند، 

به شدت تحت دستگيرشدگان . های موجود اضافه کرد  به زندانشماری  بینام و نشان  بیهای زندان
 مرگ  بهای ان در محاکمات چند دقيقهاز آنهای روحی و جسمی قرار گرفتند و هزاران تن  شکنجه
 که از کشتارهای اوایل دهه ی  با این حال، هزاران زندانی. سپرده شدندمرگ جوخه  و بهشدهمحکوم 

 ميان مرگ و  در شرایط غيرانسانیاه  سالند وبه زندان محکوم شدبه در برده بودند،  جان سالم ۶٠
یم می رژاما با پایان جنگ، . نامه پایان جنگ را به پذیرد رژیم ناچار شد قطع ۶٧خرداد . زندگی بسر بردند

ژه فشارهای ان جنگ سرکوب شده بودند، به ویروهای اجتماعی که در د ات و خواستهمطالبباید به 
در پاسخ به این مطالبات، راه یم  رژ.داد ای آزادی زندانيان سياسی پاسخ میداخلی و خارجی بر

دست به ، ۶٧ های مرداد و شهریور طی ماهاز این رو، . برگزید را های سياسی خونين در زندانسرکوب 
 به حکم ها پيش  سالهزاران زندانی سياسی را که و زدجنایت بارترین اقدام دوران حکومت خود 

های تفتيش عقاید  گذراندند، در دادگاه  و دوران اسارت خود را میهایش به زندان محکوم کرده ادگاهبيد
ی سرو صدا  در گورهای  ب نيزاجساد آنان را.  به جوخه اعدام سپردگروه گروهکرد و به مرگ محکوم 

  . دفن کرد  و نشاننام جمعی بی
  

 ، ۶٠دو دهه کشتارهای اوایل دهه بيش از بشری و ضد با گذشت هفده سال از این جنایت بزرگ 
گردهم " مهوری اسالمیج" ایران که در رژیمی بنام های مردم  فرزندان تودهگران و شکنجهقاتالن 
 ، هنوز قدرت را در دست دارند و با تبدیل جامعه  به زندانی بزرگ برای اکثریت عظيم مردم ایران،اند آمده

کشيده ایران برای آنان بر پا خواهند کرد، گریخته و  کشيد و ستم از دست عدالت که توده های رنج
 به جائی رسيده است که ناراضيان حکومتی را ها  آنکار  .دهند  به شکار مخالفان ادامه میچنان هم
این جانيان . کنند  و شکنجه میمی افکنند به زندان یکی بعد از دیگریکنند و آنان را  تحمل نمینيز 

 جامعه را  و  حقوق انسانی خود محروم کردهها را از  آن.قی برای مردم ایران قائل نيستندتربن ح کوچک
. ادامه وضع کنونی برای مردم ایران ناممکن شده است. اند کشانده فالکت و فساد به نابودی، فقر،

کران   بینيروی آگاهی و عنصرای ندارند مگر با اتکا به  ائی از این وضع غيرانسانی،  چارهها برای ره آن
ای  های آن، جامعه خویش، رژیم جمهوری اسالمی را هم به گورستان تاریخ بسپارند و بر خرابی

 که زات و قانونیدون سرکوب، زندان سياسی، شکنجه  و مجازات مرگ و هر نوع مجاانسانی و نوین ب
     .  بنا کننددهد، شان انسان را هدف قرار می

  
ضمن عام زندانيان سياسی،  در هفدهمين سال قتل) در تبعيد(انکانون زندانيان سياسی ایر

دیگر با صدای بلند فریاد دادخواهی خود یک بار های رژیم،   باختگان زندان یاد و خاطره جانداشت  گرامی
مهوری کمه تمام سران و کارگزاران رژیم جرا عليه جانيان حاکم بر ایران بلند کرده و خواهان محا

   . اسالمی به جرم جنایت عليه بشریت است
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