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 Human rights  بشر حقوق

  
  دورتموند/ مادران پارك الله ايران: فرستنده

  ٢٠١٦ سپتمبر ٠٣
  

 ۶٧مراسم يادمان بيست و ھشتمين سالگرد جان باختگان تابستان 
بيست و  .جمعی ھزاران زندانی سياسی، بھترين فرزندان سرزمين مان می گذردبيست و ھشت سال از کشتار دسته 

شان ضجه می زنند و در راه رسيدن به برقراری عدالت، روزھا و يھشت سال است که مادران و خانواده ھا در قلب ھا

 و بردباری برای بر بيست و ھشت سال است که دادخواھان، مادران و خانواده ھا با استقامت !شب ھا را دوره می کنند

  . آمران و عامالن تمامی اين جنايات در تالش ھستندۀپا شدن دادگاه ھای علنی و عادالنه و محاکم

دورتموند، باری ديگر در بيست و ھشتمين سالگرد جان باختگان راه آزادی، کشته  /ما حاميان مادران پارک الله ايران

و برای جلوگيری از فراموشی  »کلن /دفاع از زندانيان سياسی ايرانجمعيت « ، در حمايت از دعوت٦٧شدگان تابستان 

 عاشقان راه آزادی را ۀ ھمۀ راه دادخواھی، در کلن گرد ھم خواھيم آمد و خاطرۀ و در ادام۶٧ ملی کشتار سال ۀفاجع

  .گرامی خواھيم داشت

 مادران پارک الله ايران، حذف مجازات ۀکيد ھميشگی بر سه خواستأدورتموند، با ت /ما حاميان مادران پارک الله ايران

 عادالنه و علنی ۀعقيدتی، محاکم  - اعدام از قوانين جزائی کشور، آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی

ما  .آمران و عامالن تمامی جنايات صورت گرفته توسط حکومت جمھوری اسالمی ايران از ابتدای تشکيل آن می باشيم

 کشتارھای دسته جمعی ھفته ھا و روزھای اخير توسط حکومت جمھوری اسالمی را به شدت محکوم ۀامھم چنين اد

 زندانيان سياسی و ۀ عادالنۀکرده و خواستار رسيدگی تعھدات بين المللی حقوق بشر و استانداردھای بين المللی محاکم

  .عادی ھستيم

، لکه ننگی است که ھرگز، ھرگز از دامن شما ٦٧ستان  و تاب٦٠ ۀکشتار دسته جمعی ھزاران زندانی سياسی در دھ

  !پاک نخواھد شد

  دورتموند / حاميان مادران پارک الله ايران

   بعد از ظھر١۶ساعت   - ، کلن٢٠١۶مبر سپت٣شنبه 

WDRوال رالف پالتز ،  

madaransolhdortmund://http.post-blog/2016/08/de.blogspot_٣١.html  

**********************************  

 جنايت عليه بشريت نه فراموش شدنی و نه بخشودنی است!
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  ١٣۶٧يادمان کشتار زندانيان سياسی در سال 

ت مرگ جمھوری اسالمی، در أ سال از کشتار ھولناک چند ھزار تن از زندانيان سياسی توسط ھي٢٨امسال با گذشت 

 آيت هللا ۀگرانء پخش وسيع سخنان افشاکنيم که  مان را برگزار میۀ به قتل رسيد شرايطی مراسم يادبود عزيزان

سرانجام برخی  گو کردن آمران و عامالن اين جنايت، و پاسخ۶٧و پيگيری ھای دادخواھان پيرامون قتل عام  منتظری

 ساله، از موضع انکار بيرون کشيد و مجبور به اعتراف به اين ٢٨خيری أوالن رژيم اسالمی را، ھرچند با تؤاز مس

  .ر تاريخ کشورمان کردسابقه د جنايت بی

شرمانه و با عجله به توجيه جنايات پرداختند و بر   آيت هللا خمينی، بیۀوالن و از جمله حسن خمينی نوؤاما، ھمين مس

والن ؤراست اين است که نه انکار و نه توجيه مس !کيد کردندأت »انقالب اسالمی« ھا برای حفظ ضرورت آن اعدام

 را که مصداق واقعی جنايت عليه بشريت است به بايگانی تاريخ ۶٧ کشتار فجيع ۀوندتواند پر جمھوری اسالمی، نمی

  .شود گردد و نه به فراموشی سپرده می بسپارد، چرا که جنايت عليه بشريت نه شامل مرور زمان می

چنين با تالش و   و ھم۶٧کشتار  مادران و خانواده ھای خاوران و جان به در بردگان از مستمر و پيگيری ايستادگی با

 سال، افکارعمومی ٢٨ھای مدافع حقوق بشر در ايران و خارج از کشور، سرانجام پس از  گری نھادھا و شخصيتءافشا

 و به ويژه کشتار ھولناک زندانيان سياسی در تابستان و ۶٠ ۀھای دھ  اعدامۀدر ايران و جھان رفته رفته به ابعاد گسترد

ھای  نھادھای مدافع حقوق بشر و گروه  گریءاستمرار افشا ھا و بدون شک پايداری خانواده .برند  پی می۶٧پائيز سال 

تواند موجب تقويت و گسترش جنبش دادخواھی در داخل و خارج از کشور شود و با  سياسی و اجتماعی و غيره می

، زمينه را ٢٠١٣ در سال عنوان جنايت عليه بشريت توسط دولت کاناداه توجه به رسميت شناخته شدن اين کشتار ب

  . در يک دادگاه بين المللی مھيا سازد۶٧ و کشتار ۶٠ھای دھه   آمران و عامالن اعدامۀبرای محاکم

عميق با دھھا ھزار  دردی، ضمن اعالم ھم۶٧ ملی کشتار ھولناک ۀ اين بيانيه، در سالگرد فاجعۀ کنندءما نھادھای امضا

شان قربانی سياست کشتار سيستماتيک دگرانديشان در   به امروز، عزيزانکه پس از انقالب اسالمی تاای خانواده 

داريم تا زمانی  بار ديگر اعالم می گيری کور سران اين نظام شده اند، يک جمھوری اسالمی و آماج کينه توزی و انتقام

 آنان ھم اينک در مسند که بسياری از ھای قبل و بعد از آن کشتار،  و اعدام۶٧ ۀکه آمران و عامالن کشتار بيرحمان

و شاھدان  آن ھا ۀبا حضور خانواد علنی، عادالنه و قدرت نشسته و به توجيه جنايات خويش مشغول اند، در يک دادگاه

اين جنايات محاکمه نشوند و به کيفر جناياتی که مرتکب شده اند نرسند، از پای نخواھيم نشست که ما را با عزيزانی که 

  .جمعی و فردی به خاک سپرده شده اند، پيمانی جاودانه استه ِنام و نشان دست در گورھای بیھای ايران  در خاوران

  .۶٧ کشتار قتل عام شدگان گرامی باد نام و ياد

  .گرامی باد نام و ياد تمام دگرانديشانی که توسط جمھوری اسالمی اعدام و يا ترور شده اند
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  ).يه بشريتجنايت عل( ۶٧کشتار  و عامالن شرم باد بر آمران

   ھمبستگی برای حقوق بشر در ايرانۀشبک

  ١٣٩۵]سنبله[شھريور ٩ ،٢٠١۶ ست آگ٣٠

  

  :امضاء

  لماناانجمن تئاتر ايران و  - ١

  انجمن جمھوری خواھان ايران ـ پاريس - ٢

  مونترال  - انجمن زنان ايرانى - ٣

  ھامبورگ - انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ايران - ۴

  ھمبستگی برای جمھوری عرفی و حقوق بشر در ايرانانجمن مجازی  - ۵

  داالس -  انجمن ھمبستگی ايرانيان - ۶

  بنياد اسماعيل خويی - ٧

  يدنسو - جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ايران - ٨

  مادران پارك الله ايران - ٩

  دورتموند - حاميان مادران پارک الله -١٠

  مبورگھا - حاميان مادران پارک الله -١١

  لندن - حاميان مادران پارک الله -١٢

  فرزنو - حاميان مادران پارک الله -١٣

  کاليفرنيا -  ھمبستگی ملی فرزنوۀشبک -١۴

  فدراسيون اروپرس -١۵

  کانون مدافعان حقوق بشر کردستان -١۶

  شيکاگو -  دفاع از حقوق بشر در ايرانۀکميت -١٧

  کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی -١٨

  پاريس  -  مستقل ضد سرکوب شھروندان ايرانیۀکميت -١٩

  مادران صلح مونترال -٢٠

  ھمبستگی برای جمھوری عرفی و حقوق بشر در ايران ـ مونترال -٢١

  ھمبستگی برای جمھوری عرفی و حقوق بشر در ايران ـ نيويورک -٢٢

  ھمبستگی برای جمھوری عرفی و حقوق بشر در ايران ـ لوس انجلس -٢٣

  مبستگی برای جمھوری عرفی و حقوق بشر در ايران ـ ونکوورھ -٢۴

  ھمبستگی برای جمھوری عرفی و حقوق بشر در ايران ـ تورنتو -٢۵

  

 

 

 


