
  ١٣۶٠دهه ه یاد یاران به خون خفته ب
  زندانيان سياسی کشتارنوزدهمين سال  به مناسبت

  
حاکمان خون آشام دین و سرمایه، سرکوب و کشتار را با حمله به دست آوردهای قيام توده مردم ایران 

ا توده های مردم به پاخواسته ترکمن صحرا، کردستان و خوزستان ر. عليه رژیم سلطتنی آغاز کردند
 را به ۶٠گاه ها تاختند و سال  جویان یورش بردند، به دانش کشتار کردند، به زنان و کارگران و دانش

. زندان ها مملو از زندانيان سياسی شد. تبدیل کردنددر زندان دستگيری و کشتارهای سراسری 
ر قتلگاه آزادی خواهان ایران سراس. شکنجه گاه ها را به کار انداختند و ميدان های تير و دار به پا کردند

تابستان . گان را حکم زندان دادنده هرآن هزاران هزارانی که توانستند کشتند، بازماند. و انقالبيون شد
 و ند و در گورهای دسته جمعی بی نامتا توانستند کشت.  را به کشتار زندانيان دربند اختصاص دادند۶٧

  . نشان خاک کردند
    

 اجتماعی و سياسی به  های اختتاق و  محدودیتایجادبا  ران حاکمسرکوب گهمه ی این سال ها، 
 و توده کرده جلوگيری مرتکب شدندها   از انتشار اخبار جنایاتی که در زندان،ویژه در عرصه خبررسانی

 یکی از هولناکترین ۶٠دهه کشتار زندانيان سياسی در . ردم را در بی خبری مطلق نگه داشتندم
طی . ار آن بی خبرنداکثریت توده مردم رژیم جمهوری اسالمی است که  سياه حاکميتجنایات دوران 

خانواده های جان اجتماعی، زندانيان سياسی سابق و گران سياسی و  همه ی این سال ها، تالش
گان سعی کرده اند دیوارهای بلند سانسور و اختناق را در هم بریزند و با برگزاری جلسات ه باخت

و افکار ایران تظاهرات، سمينار و نوشتن خاطرات و اطالع رسانی، توده مردم سخنرانی، یادمان، 
  . عمومی جهانيان را از این فاجعه عظيم انسانی مطلع سازند

  
گان، همه ی این سال ها با تحمل شدیدترین فشارهای پليسی در ایران از ه خانواده های جان باخت

آنها شجاعانه با حضور در خاوران و . ی کرده انداین جنایت بزرگ جلوگير" راز پنهان"فراموش شدن
گرد و نوروز در مقابل توطئه های رژیم برای پاک کردن صورت این جنایت از  برگزاری مراسم های سال

  . طریق تغيير فضای خاوران ایستادند
  

م علی رغطبيعتا شرایط آن نيز فراهم نبود،ها کمبود آن محسوس بوده و   این سالآن چه که همه 
جوئی، کارگری و زنان برای شرکت در مراسم های خاوران در دو  گرایش طيف وسيعی از فعاالن دانش

 و همبستگی عمومی با خانواده های جان ش اجتماعیسه سال اخير، تبدیل خاوران به یک جنب
نحصار با توجه به وجود منابع گسترده خبری مستقل و این واقعيت که رژیم ا . بوده استباختگان زندان 

 در ،وجود دارد ، امکان تبدیل خاوران به یک جنبش اجتماعی در شرایط کنونیخبری را از دست داده
کشتار زندانيان خاوران با خواست محاکمه آمران و عامالن چارچوب بسته صورتی که حوزه عمل آن از 

ات عمومی و  به عنوان یکی از مطالب خانواده ها به سطح جامعه گسترش یابد و دادخواهیسياسی
 حقوقی در عرصه اجتماعی طرح و در دستور کار جنبش های اجتماعی نظير جنبش کارگری، دانش

  . جوئی و زنان، فعاالن آن ها و وبالگ نویسان و روزنامه نگاران وبالک نویس قرار گيرد
  

ی طرح آن، طرح کشتارها.  نيست، یکی از مطرح ترین آنهاست۶٠خاوران تنها سند کشتارهای دهه 
گان در سراسر ایران ه های جان باختطرح مطالبات آن خواست همه خانواده . سراسری در ایران است

محاکمه آمران و برای طرح سراسری   استفرصت مناسبی ۶٧گرد کشتار  همين سالنوزد. است
 و گانه ی جان باختخانواده ها" دادحواهی" جنبشهمه گانی کردن، زندانيان سياسیعامالن کشتار 

    .  در خاورانت توده مردم برای حضوردعو
  

 فراهم گردد که  در  و جامعه ای نو انقالب اجتماعی، زمينهتوده ایش های هم پيوندی جنببا باشد که 
و بردگی  استثمار نه از سانسور و ه دار و ميدان تير، نه از سرکوب وآن نه از زندان و شکنجه، نه از چوب

  . طبقاتی اثری نباشد
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