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ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد
ﻫﺰاران ﻣﺮد و زﻧﯽ ﮐﻪ  ۲۳ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﭼﻨﯿﻦ روزﻫﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ
رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎی ﭼﻮﺑﻪ دار رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺎﺟﻌﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﺎر ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۶۷و اﻋﺪام ﻫﺎی ﭘﻴﺶ از آن ،دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در
ﺗﻮان دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .آﻧﺎن
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺪﻋﯽ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ در اﯾﺮاﻧﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی
دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در آن ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از
روﺷﻨﮕﺮی درﺑﺎره ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﻔﺮه روﻧﺪ و ﯾﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم ،اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺨﻦ اﻣﺮوز ﻫﺮ ﮐﺲ را
در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ درﺳﯽ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﻣﯽ
ﺳﻨﺠﻨﺪ .ﻧﻪ از ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﻔﺮه رﻓﺖ و ﻧﻪ آن را ﺑﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮد.
ﻣﺎ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ درس ﻫﺎی روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ،ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ را در اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی
را در ﺳﺮﮐﻮب دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ.
زﻧﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ،ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ،درﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﺳﯿﺎه ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام دهﻫﺎ ﻫﺰار اﯾﺮاﻧﯽ را در
ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد دارد .ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﮔﺮاﻧﺪﻳﺸﺎن
درﺑﻨﺪ را ﺑﻴﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای زﻫﺮ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺮدم،
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧﻴﺎن را ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮج اﻋﺪام ﻫﺎ در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۶۷رخ داد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﻨﺎد ،ﺷﻮاﻫﺪ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ
اﻧﮑﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۶۷
ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن روزﻫﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ،ﻓﻮج ﻓﻮج

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯽدﻓﺎع را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﯾﺎد ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ در ﺑﻴﺴﺖ و
دوﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز آن ،ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ در
ﮔﺮو ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ و
اﻋﺪام در ﭘﯽ ﺟﺬف دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ی ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﭼﻨﺪ
ﻫﺰار زﻧﺪاﻧﯽ در ﺳﺎل  ۶۷ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺪﺳﺘﻮر رﻫﺒﺮ آن ،در
ﭘﺮده ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﻮﻟﻨﺎک آﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ .ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﭙﺮدازد .ﻣﺎ ﺑﺮای آن ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ،ﺣﮑﻢ ﺷﮑﻨﺠﻪ
و اﻋﺪام و زﻧﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻮ ﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای
آزادی ،ﯾﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ  ۶۷را زﻧﺪه ﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺣﻠﻘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﺘﻘﺎم ﮔﻴﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺎره ای ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻴﻢ.
ﻣﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  ، 67روﺷﻦ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ
ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺎﻣﻼن آن ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادﺧﻮاﻫﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن و
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن را وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻴﻢ و از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ
در اﻳﻦ راه اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ و
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ آزادﻳﺨﻮاﻫﺎن اﻳﺮان راه ﭼﺎره ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان
ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان
ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺣﺰب ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ـ اروﭘﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ(
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﺷﻨﺒﻪ  ۱۶ﻣﺮداد  ۷ – ۱٣٨۹اوت ۲۰۱۰

