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  67به مناسبت شانزده همين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي شهريور 

  
  نبايد گذاشت آن جنايت فراموش شود

  
و شهريور . در تاريخ مردم هر آشوري، لحظاتي هستند آه نمي توان و نبايد به فراموشي گذاشته شوند

به اين دليل آه در تابستان آن سال، اوج سبوعيت و جنايت . ان، از آن لحظات تاريخي است در اير67
پيشگي  يك رژيم مذهبي در برابر اوج فداآاري و از جان گذشتگي فرزندان رشيد مردم به نمايش 

  .گذاشته شد
زندان ، هيات هاي مرگ به ) خميني(در آن شهريور خونين، به دستور شخص ولي فقيه رژيم اسالمي

ها اعزام شدند و زندانيان سياسي در بند را در برابر سه سئوال تفتيش عقايدي قرار دادند و سپس  به 
و اين جنايت هولناك نه در يك بند، يا در يك زندان، يا در زندان هاي يك شهر، . چوبه هاي دار آويختند

هفته هزاران زنداني سياسي آه به گونه اي آه ظرف چند . آه در زندان هاي سراسر ايران انجام گرفت
دوران محكوميت خود را مي گذراندند، بي هيچ دليل و مدرك جديدي، توسط هيئت هاي مرگ، به مرگ 

  .محكوم شدند و توسط جالدان سياهپوش و سر تراشيده به چوبه هاي دار آويخته شدند
يچ قانون و منطقي پايبند اين جنايت هولناك ، تنها از عهده ي رژيمي بر مي آمد و مي آيد  آه به ه

نيست؛ جان انسان ها در برابر هدف هايش هيچ ارزشي ندارد؛ و اصل بقاي حكومت ديني شان، انجام 
 تنها مورد نبود، هر چند سياهترين 67و ديديم آه جنايت هولناك تابستان . هر جنايتي را مجاز مي سازد

جيره اي و ترورهاي سياسي در چهارگوشه و پس از آن نيز شاهد قتل هاي زن. و ددمنشانه ترين بود
  .عالم نيز بوده ايم

 سند آشكار اوج جنايت پيشگي رژيم اسالمي است، هم زمان نيز بيانگر 67اما اگر آشتار سياه تابستان 
اوج فداآاري و از جان گذشتگي نسلي است آه حاضر شد در راه آمال و آرزوهاي مردمي، به 

آن . ً  به گويد و اجازه ندهد آه شرف انساني اش به بازي گرفته شوددرخواست هاي مرگ پيشه گان ً نه
شيردالني آه غافلگيرانه  در برابر هيئت هاي مرگ خميني سربلند ايستادند و مرگ را پذيرا شدند، اوج 

  .نفرت خود از رژيم تباهي و اوج پيوستگي خود با آرمان هاي مردمي را به نمايش گذاشتند
وري  عظمت آن فداآاري شيردالن زنداني، و تشريح اوج جنايت پيشگي رژيم اما امروز تنها يادآ
بايد آه خشم و نفرت خود عليه اين جنايت هولناك را به جنبش گسترده ي . اسالمي آافي نيست
بايد آه با جمع آوري گسترده مدارك و شواهد، آه تاآنون نيز انجام گرفته، زمينه . دادخواهي تبديل آرد

بايد آه وجدان . ي يك اعتراض بين المللي عليه آمران و عامالن آن جنايت را بوجود آوردهاي سازمانده
به اين منظور . هاي بيدار مردم جهان را به ياري طلبيد و اجازه نداد آن خون هاي ريخته به هدر رود

ز آن مي توان در شهري هاي گوناگون  آشورهاي مختلف آه ايرانيان آزاده حضور دارند،  در سال رو
جنايت فجيح، با ارائه شواهد و مدارك، وجدان هاي مردم اين آشورها را به ياري گرفت، مي توان 

و براي تداوم جنبش دادخواهي مي . سازمان هاي گوناگون مدافع حقوق انساني را به هم آاري طلبيد
ياسي از بند رسته و توان با تشكيل آميته هاي دادخواهي متشكل از بازماندگان آن قربانيان، زندانيان س

فعالين سياسي مشتاق  در هر شهر، و پيوند آن با  آميته هاي مشابه در ديگر شهرها و آشورها، جنبش 
جنبشي آه مي تواند با گسترش ارتباطات بين المللي خود و با جمع آوري . گسترده اي بوجود آورد

 را به اهرم 67ربانيان تابستان مدارك و شواهد واستفاده از تالش هاي تاآنوني، جنبش دادخواهي ق
گسترده فشار عليه رژيم اسالمي تبديل آند و با پيوند با ديگر تالش هاي مبارزاتي، در راه از ميان 

  .برداشتن اين رژيم تباهي گام هاي مثبتي به پيش بردارد
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