اﻃﻼﻋﻴﻪ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯾﺮان)در ﺗﺒﻌﻴﺪ(
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ هﻔﺪهﻤﻴﻦ ﺳﺎلﮔﺮد ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ
هﻔﺪﻩ ﺳﺎل از ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧و ﺑﻴﺶ از دو دهﻪ از ﺗﻴﺮﺑﺎران و ﺑﻪ دار ﺁوﯾﺨﺘﻦ
هﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ در اواﯾﻞ دهﻪ  ۶٠ﮔﺬﺷﺖ .رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت در اﯾﺮان،
ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد ،زﻧﺪانهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮدﻩهﺎی ﻣﺮدم در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻴﺎم ﺿﺪ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺳﺮاﺳﺮی در اواﯾﻞ دهﻪ
 ،١٣۶٠دﻩهﺎ هﺰار زن و ﻣﺮد دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ و ﻣﺒﺎرز ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺮﭼﻴﺪن ﺑﺴﺎط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل اﯾﻔﺎ
ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪ .اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﻴﺮیهﺎ در ﺁن ﺳﺎلهﺎ ﺑﻘﺪری وﺳﻴﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ
زﻧﺪانهﺎی ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺑﯽﺷﻤﺎری ﺑﻪ زﻧﺪانهﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ
ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎی روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و هﺰاران ﺗﻦ از ﺁﻧﺎن در ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪای ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ ﻣﺮگ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،هﺰاران زﻧﺪاﻧﯽی ﮐﻪ از ﮐﺸﺘﺎرهﺎی اواﯾﻞ دهﻪ
 ۶٠ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎلهﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻴﺎن ﻣﺮگ و
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺧﺮداد  ۶٧رژﯾﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ،رژﯾﻢ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﻓﺸﺎرهﺎی
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺁزادی زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد .رژﯾﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ،راﻩ
ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﻴﻦ در زﻧﺪانهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﻃﯽ ﻣﺎﻩهﺎی ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر  ،۶٧دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد زد و هﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎلهﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ
ﺑﻴﺪادﮔﺎﻩهﺎﯾﺶ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻩ و دوران اﺳﺎرت ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ،در دادﮔﺎﻩهﺎی ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد و ﮔﺮوﻩ ﮔﺮوﻩ ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ اﻋﺪام ﺳﭙﺮد .اﺟﺴﺎد ﺁﻧﺎن را ﻧﻴﺰ ﺑﯽ ﺳﺮو ﺻﺪا در ﮔﻮرهﺎی
ﺟﻤﻌﯽ ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﺸﺎن دﻓﻦ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ هﻔﺪﻩ ﺳﺎل از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺿﺪ ﺑﺸﺮی و ﺑﻴﺶ از دو دهﻪ ﮐﺸﺘﺎرهﺎی اواﯾﻞ دهﻪ ، ۶٠
ﻗﺎﺗﻼن و ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮدﻩهﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﻪ در رژﯾﻤﯽ ﺑﻨﺎم "ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ" ﮔﺮدهﻢ
ﺁﻣﺪﻩاﻧﺪ ،هﻨﻮز ﻗﺪرت را در دﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺮدم اﯾﺮان،
از دﺳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎی رﻧﺞﮐﺸﻴﺪ و ﺳﺘﻢﮐﺸﻴﺪﻩ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺁﻧﺎن ﺑﺮ ﭘﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد ،ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و
هﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽدهﻨﺪ .ﮐﺎر ﺁنهﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎراﺿﻴﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را
ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺁﻧﺎن را ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽ اﻓﮑﻨﻨﺪ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻴﺎن
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﺑﻦ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺁنهﺎ را از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدﻩ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ،ﻓﻘﺮ ،ﻓﻼﮐﺖ و ﻓﺴﺎد ﮐﺸﺎﻧﺪﻩاﻧﺪ .اداﻣﻪ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺁنهﺎ ﺑﺮای رهﺎﺋﯽ از اﯾﻦ وﺿﻊ ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﭼﺎرﻩای ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺁﮔﺎهﯽ و ﻧﻴﺮوی ﺑﯽﮐﺮان
ﺧﻮﯾﺶ ،رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را هﻢ ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﺮاﺑﯽهﺎی ﺁن ،ﺟﺎﻣﻌﻪای
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺪون ﺳﺮﮐﻮب ،زﻧﺪان ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ و هﺮ ﻧﻮع ﻣﺠﺎزات و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎن اﻧﺴﺎن را هﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ ،ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯾﺮان)در ﺗﺒﻌﻴﺪ( در هﻔﺪهﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺿﻤﻦ
ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن زﻧﺪانهﺎی رژﯾﻢ ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد دادﺧﻮاهﯽ ﺧﻮد
را ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﻧﻴﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻩ و ﺧﻮاهﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮان و ﮐﺎرﮔﺰاران رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ.

ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯾﺮان)در ﺗﺒﻌﻴﺪ(
 ٢٢ﻣﺮداد  ١٣٨٤ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ١٣اوت ٢٠٠۵

