اعالميه ھفتم جمعی از خانواده ھای جان باختگان دھه ۶٠
• جمعی از خانواده ھای جان باختگان اعدام ھای سياسی دھه ی
شصت ،اعدام محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور را
محکوم کرده و بر  ١١خواسته ی خود تاکيد کرده اند .
اعالميه ھفتم جمعی از خانواده ھای جان باختگان دھه ۶٠
"جنايت عليه بشريت" اين درد مشترک را فرياد کن!
به مردم آزادی خواه و عدالت طلب سراسر ايران و جھان
به خانواده ھای جان باختگان جنبش اخير و دھه ۶٠

باز ھم دو جوان بی گناه ديگر به نام ھای محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور را به جرمی
واھی در ارتباط با "انجمن پادشاھی ايران" )اساسا ً وجود چنين انجمنی قطعی نيست( و در ارتباط
با وقايع پس از انتخابات به اتھام "محاربه" به اعدام محکوم کردند و در سحرگاه روز پنج شنبه
ھشتم بھمن ماه ،به دار آويختند .در حاليکه بر اساس شواھد اين دو جوان را سه ماه قبل از
انتخابات دستگير کرده بودند.
ھمچنين مطلع شديم که رژيم جمھوری اسالمی نه تن ديگر از جوانانی که در اعتراضات خيابانی
عليه رژيم دستگير شده اند ،به مرگ محکوم کرده است .عالوه بر اين ده ھا تن ديگر از معترضين
و مخالفين اين نظام در زندان ھای سراسر ايران و بويژه در کردستان در زير شکنجه و در خطر
مرگ قرار دارند.
به ھوش باشيم و صدای اعتراضمان را بلند و بلندتر کنيم و نگذاريم که اين جنايات دوباره تکرار
شود.
امروز جنبش مردم ايران به مرحله ای سرنوشت ساز از مبارزات خود نزديک شده است .سی و
يک سال پيش شاه رفت و حکومت اسالمی انقالب مردم را با دروغ و ريا مصادره کرد و قدرت
را به دست گرفت .پس از چند سال اول انقالب که مبارزات ھنوز شکل علنی داشت ،جنگی
خانمان سوز به راه انداخت تا بتوانند صدای اعتراض مردم را به بھانه دفاع از حريم کشور به
شدت سرکوب کند .در دھه  ۶٠بسياری از نيروھايی را که در پيرروزی انقالب شرکت داشتند را
به زندان ھا انداخت و تحت شديدترين شکنجه ھا قرار داد و برخی را نيز به جرم "محاربه" و يا
"مرتد" به اعدام محکوم و سربه نيست کرد .ولی امروز شرايط مبارزه مردم با آن روزھا تفاوت
اساسی دارد .جمھوری اسالمی ديگر نمی تواند جوانان و مردم بيگناه را بی سر و صدا به زندان
ھا بياندازد ،تحت شديدترين شکنجه ھا قرار دھد ،سر به نيست کند و موضوع را الپوشانی کند .در
آن زمان حکومت توانست ميان مردم و نيروھای سياسی فاصله بياندازد و ھر نوع صدای
اعتراضی را سرکوب کند و سبعانه ترين جنايات را در سکوت مطلق مرتکب شود و بھترين
جوانان اين مرز و بوم را در تابستان سال  ۶٧در دادگاه ھای چند دقيقه ای به مرگ محکوم و
تيرباران کند و يا به دار بياويزد .آن زمان تنھا خانواده ھا بودند که به تنھايی ولی در کنار ھم
پيگير مسايل و مشکالت خود بودند .امروز ھر يک نفر که کشته می شود ھزاران نفر مدعی دارد.
فقط خانواده ھای آنھا نيستند که نسبت به موضوع اعتراض دارند بلکه تمامی مردم ايران و

بسياری از مردم سراسر جھان نسبت به اين جنايات اعتراض می کنند .امروز جمھوری اسالمی
ديگر به راحتی نمی تواند اتھام و جرم برای زندانی بتراشد و بدون سر و صدا به جنايات خود
ادامه دھد .امروز حاکمان اسالمی ديگر نمی توانند با تھمت ھايی که می زنند مردم را ساکت کنند
و مردم به تنگ آمده از استبداد و ستمگری را خاموش کنند .امروزه مبارزات مردم مرتبا ً به روز
می شود و اشکال نوين تری به خود می گيرد .اگر در زمان انتخابات فقط صدای اعتراض مردم
برای " رأی من کو؟" شروع شد ولی امروز سطح مبارزات مردم ارتقا يافته و خواھان نابودی
ديکتاتوری ھستند .امروز مردم در گروه ھا و دستجات متفاوت )کارگران ،دانشجويان ،زنان،
معلمان و (...از ابعاد مختلف اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی ،حقوقی و فرھنگی صدای اعتراض،
آزادی خواھی و عدالت طلبی خود را به گوش مردم سراسر ايران و جھان می رسانند.
تفاوت کشتار ديروز و امروز حاکمان اسالمی
رژيم در دھه  ۶٠برای تثبيت خود دست به کشتارھای وحشيانه ھزاران زندانی سياسی زد و ھر
صدای اعتراضی را در نطفه خفه کرد ولی امروز از سر ترس و برای جلوگيری از سقوط خود
شوھای تلويزيونی راه می اندازد ،اعتراف گيری می کند و دست به کشتار می زند و به خوبی می
داند که شمارش معکوس شروع شده و ديگر زمان زيادی برای ماندنش نمانده است .اشتباھی که
رژيم امروز مرتکب می شود اين است که در آن روز با جدا کردن نيروھای سياسی و خفه کردن
صدای مردم و نرسيدن خبر اعدام ھا به مردم ،توانست سال ھا حکومت کند ولی امروز ديگر نمی
تواند .ھم اکنون شاھديم که برای اعدام اين دو جوان ده ھا اعالميه و اطالعيه ھمدردی و صدای
اعتراض بلند شده است .تمام مردم دنيا از آن مطلع شده اند و با خانواده اين جان باختگان ابراز
ھمدردی می کنند .رژيم جمھوری اسالمی ديگر نمی تواند با خيال راحت انسان ھای بيگناه را به
چوبه ھای دار بسپارد و آسوده سر بر بالين بگذارد .امروز تمامی حرکات رژيم زير ذره بين است
و بالفاصله ھر حرکتی به تمامی دنيا مخابره می شود .نيازی به خبرنگار و روزنامه نگار رسمی
و خبره نيست .مردم خود رسانه ھستند و بالفاصله تمامی اخبار و فجايع را به گوش تمامی مردم
ايران و جھان می رسانند.
تفاوت حرکات ديروز و امروز مردم
امروز مبارزات مردم ھمه گير شده است و فقط نيروھای سياسی نيستند که جلوی رژيم ايستاده اند
و به ھمين دليل حکومت ديگر نمی تواند در سکوت به جنايات خود ادامه دھد .ديگر خانواده ھای
زندانيان سياسی تنھا نيستند؛ ديگر خانواده ھای کشته شدگان تنھا نيستند؛ ديگر مادران داغدار و
عزادار تنھا نيستند؛ امروز خانواده ھای محمدرضا ،آرش ،فصيح ،احسان ،کيانوش ،ندا ،اشکان،
سھراب و  ...تنھا نيستند و تمامی مردم با آنھا ھمدردی و ھمراھی می کنند؛ امروز مردم ديگر به
دنبال رفتن يک ديکتاتور نيستند و بر عليه ديکتاتوری مبارزه می کنند؛ امروز مردم در کنار
يکديگر می ايستند و بر عليه استبداد مبارزه می کنند ،امروز مردم به چشم خود می بينند که رژيم
در خيابان و زندان ھا چه جناياتی مرتکب می شود و با دروغ و ريا برای حفظ خود دم از اسالم
می زند؛ امروز ديگر ھمه مردم در کوچه و خيابان می دانند که در سال ھای سياه دھه  ۶٠و
بخصوص در اعدام ھای جمعی سال  ۶٧در سياه چال ھای رژيم چه بر سر جوانان آوردند و بر
خانواده ھای جان باختگان چه رفته است؛ امروز مردم مصمم تر از ھميشه می خواھند به خواسته
ھای خود دست يابند و به عينه شاھديم که ھيچ چيزی نمی تواند آنھا را از تصميم خود منصرف
کند .امروز مردم حاضرند ھر فشاری را تحمل کنند تا به خواسته ھای خود دست يابند.

ما جمعی از خانواده ھای جان باختگان دھه  ،۶٠ضمن محکوم کردن جنايات اخير جمھوری
اسالمی ،بر اين ايده پای می فشاريم که تمامی اين جنايات سی و يک ساله "جنايت عليه بشريت"
بوده است و بايستی در يک دادگاه مردمی محاکمه شود .ھمچنين از تمامی مردم ايران و سراسر
جھان ،بخصوص خانواده ھايی که در جريانات اخير مورد ظلم و تعدی جمھوری اسالمی قرار
گرفته اند می خواھيم که اين درد مشترک را با ھم فرياد زنيم و برای رسيدن به خواسته ھا و
مطالبات زير تا رسيدن به نتيجه از پای ننشينيم.
 .١پی گرد و محاکمھی مسببين کشتارھای دھھی شصت)،به ويژه اعدامھای دستھجمعی سال (۶٧
و ھمچنين مسببين سرکوب ،کشتار ،شکنجه ،تجاوز و اعدام ھای حوادث اخير
 .٢اعالم اسامی دفن شدگان دھھی شصت در گورستان خاوران و اعالم اسامی کشتھشدگان و
زندانيان وقايع اخير
 .٣آزادی بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی
 .۴الغای اعدام برای ھر جرمی و شکنجه تحت ھر عنوانی
 .۵دريافت کيفرخواست محکومين سياسی و اعدام شدگان در طی اين سی و يک سال و افشای
علت اعدام آنان
 .۶دريافت وصيتنامھاعدام شدگان
 .٧به رسميت شناختن محل دفن اعدام شدگان سی و يک سال حاکميت اسالمی در تھران و
شھرستانھا و تحويل بدون قيد و شرط کشته شدگان حوادث اخير به خانوادھھا و اجازھی برگزاری
مراسم در منازل و يا سر خاک اين کشته شدگان
 .٨اجازھی گذاشتن سنگ برقبر کشته شدگان
 .٩پيگرد و محاکمھی آمرين و عاملينی که اقدام به تخريب خاوران و گورستانھای مشابه در تھران
و ساير نقاط ايران کرده و به آزار خانوادھھا درطی اين سالھا پرداخته و می پردازند،
 .١٠بازگرداندن حقوق شھروندی خانوادھھا و متوقف کردن ھرگونه محدوديت و محروميت
اجتماعی ،سياسی ،فرھنگی واقتصادی در مورد آنان ...و
 .١١پذيرش و حفظ گورستان خاوران و گورستانھا و يا قبرھای مشابه در تھران و ساير نقاط
کشور به عنوان سندی تاريخی از جانب نھادھای محلی و بينالمللی
 ١٢بھمن ١٣٨٨

