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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human Rights بشر حقوق

  
   ايران- علی کاظمی: فرستنده

  ٢٠١۶ سپتمبر ١٧

  
  ،۶٧والن حکومتی شريک در قتل عام سال ؤ مسۀما عليه ھم

 !کنيم می اعالم جرم

  
  آی رفقايم،«

  خواھران و برادرانم،

  که در خون يکديگر دفن شده ايد

  !دسته جمعی                                  

  روزھا برای دادخواھی دويده ايم

   غض خويش فروخوردهشبھا ب

  .تا فورانش را در ايستادگی متبلور کنيم

   امروز بيش از پيش

  درخشد فلق می

  ھای مگو از پرده بيرون افتاده اند و قصه

  شفقی سرخ در راه است

  »ف. شعری از تينا« » .آسوده باشيد رفيقانم
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يرا زندانيانی که حکم زندان داشتند و ، يک قتل عام سياسی است، ز۶٧کشتار گروھی زندانيان سياسی در تابستان سال 

کميسيون «شان به پايان رسيده بود، با حکم حکومتی و توسط  کردند يا محکوميت شان را سپری می دوران محکوميت

 نفر از ۵٠٠٠ھا به اعدام محکوم شدند و نزديک به  ھای غيرعلنی و ناعادالنه و بی خبر از خانواده ، در دادگاه»مرگ

در خاوران، بھشت زھرا يا در ديگر  جمعی ای مبارز را به شکل گروھی اعدام و در گورھایھ بھترين انسان

  .ھای بی نام و نشان، مدفون کردند گورستان

» جنايت عليه بشريت« را ۶٧قتل عام زندانيان سياسی در سال  توان می برگ،ن دادگاه بين المللی نورۀاساسنام بر مبنای

ھای بين المللی به پای ميز  والن جمھوری اسالمی شريک در اين جنايت را در دادگاهؤقلمداد کرد و مس» نسل کشی«يا 

ی از زندانيان سياسی را که حکم زندان داشتند، به شکل ئھا يرا جمھوری اسالمی ايران گروهز. محاکمه کشاند

و در بی خبری مطلق، با حکم ی مخفی و ناعادالنه ئھا با شکنجه و تجاوز و در دادگاهسيستماتيک و برنامه ريزی شده و 

  .حکومتی، قتل عام کرد

رژيم جمھوری اسالمی طی اين بيست و ھشت سال مھر سکوت بر لب زده بود تا اسرارش از پرده بيرون نيفتد،  

 دادخواھی در ايران و خارج از کشور در تمامی اين ۀگران عرصھای خاوران و ديگر تالش خانواده مادران و اما

ارزه کنند و حکومت را به پاسخ ل مختلف تالش کردند که با ايستادگی و دادخواھی، با اين سکوت مببه اشکا ھا سال

ی و نھادھای رسمی تا رفتن ئخواست به مقامات قضااز اعتراض و تحصن جلو دادگستری و نوشتن داد. ی بکشانندئگو

اسم يادبود در منازل و در خاوران و شان و مصاحبه و نوشتن مطالب افشاگرانه و برگزاری مر بر سر مزار عزيزان

ديدار ھمديگر در ايران تا افشاگری در خارج از کشور از طريق نوشتن خاطرات زندان، کتاب، مقاله، مصاحبه، 

  .ھای مختلف و غيره که نگذاشتند صدای دادخواھی در ايران خاموش شود برگزاری مراسم يادبود و شرکت در کنفرانس

 حائز اھميت در اين فايل، شنيده شدن ۀنکت. شد ای منتظری، مسائل عريان تر از گذشتهبا انتشار فايل صوتی آق

 ءگورھای دسته جمعی در ملک آباد مشھد افشا سپس .تواند آن را کتمان کند مرگ است که ديگر کسی نمی تأھي صدای

  .شروع به موضع گيری کرده اندوالن نظام يک به يک ؤتواند اين جنايات را انکار کند و مس ديگر کسی نمی اکنون .شد

کنيم که دستور  ما افتخار می:"گويد  روحانی، با بی شرمی تمام میۀکابين!! مصطفی پورمحمدی وزير دادگستری      -

  ". کرديمءخدا را در رابطه با منافقين اجرا

انجام  ين شرعی و قوانين،ھا برحسب مواز آن چه از احکام دادگاه: "گويد صادق الريجانی رئيس قوه قضائيه می      -

  ."ًھای محارب کامال آشکار است شده قابل خدشه نيست و حکم گروه

با ابراز تأسف شديد از :" کند داند و انتشار آن را محکوم می را بی حرمتی به خمينی می اين فايل ھاشمی رفسنجانی      -

ھای معاند خارجی ھم اين موج ادامه دارد، خدشه دار   رسانهۀًموج جديد ايجاد شده برای حمله به امام که تقريبا در ھم

  ."کردن جايگاه مرحوم حاج احمد آقا و بيت معزز امام در جامعه است که نبايد اجازه داد به اھداف خود برسند

 از –ی و مجيد انصاری ئشھريور پس از رفسنجانی، محسن رضا مجمع تشخيص نظام در روز ششم ۀدر جلس      -

 به - ۶۶ و ۶۵ھای  ھای جمھوری اسالمی در سال  خمينی و رئيس سازمان زندانۀ از نزديکان خانواداصالح طلبان و

  .امام ناميد، محکوم کردند» ۀتخريب چھر« پرداختند و آن چه را که مجيد انصاری ۶٠ ۀدفاع از کارکرد حکومت در دھ

ھای خمينی، موسوی  ديگر نوه."  داشتھا برای حفظ انقالب اسالمی ضرورت اعدام: "گويد حسن خمينی می      -

تبريزی، موسوی بجنوردی و محمد علی انصاری نيز به شکلی آشکار به جمع منتقدان آقای منتظری و حاميان کشتار 

  . پيوستند۶٧سال 
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 اين است که کسانی که ء علماۀنظر امام و ھم:" گويد  اين کشتار میۀعلی فالحيان وزير دولت رفسنجانی دربار      -

رھبر گفتند بايد حکم خدا را . شان اعدام است و شکی در آن وجود ندارد کنند، حکم عليه حکومت اسالمی شورش می

  ." کرد و توجھی به قضاوت تاريخ نبايد بشودءاجرا

 صورت داد کاری فقھی، قرآنی، انقالبی و خدمتی بزرگ به ملت ۶٧آن چه امام راحل در سال : "احمد خاتمی      -

  ."يران بودمسلمان ا

مجاھدين خلق با منتظری فرصت طلبانه برخورد کردند، به او در اين باره ھشدار داديم؛ تقابل آيت : "ابراھيم يزدی      -

  ."هللا منتظری با امام صالح نبود

 عربی با ظاھر انقالبی در بيت آقای منتظری نفوذ کرده ۀزمان وزارتم يک سفارت خان: "علی اکبر واليتی      -

  ...".بود

گويد و از  کی و کجا رژيم تقاضای بخشش کرده که وی چنين می."ببخشيد اما فراموش نکنيد: "گويد تاج زاده می      -

چنان  داند و ھم یق م شصت را به حۀ و دھ۶٧ھای سال  حاکميتی که با وقاحت تمام اعدام با زند؟ آيا آشتی ملی حرف می

ھای  را در دادگاه برای فعاالن سياسی و عقيدتی شکنجه و زندان با احکام سنگين زيکی و اعدام وحذف ف سياست

توان از آشتی ملی سخن گفت؟ تاج  کند، می پافشاری می ھا اين سياست ۀگذارد و بر ادام  میءفراقانونی اش به اجرا

ھای اعدام شدگان آن فاجعه که عضو مجاھدين خلق نبودند پوزش   خانوادهمن از: "گويد مصلحت انديشی می با زاده

  ...".طلبم می

  .کند له ای ندارد و از نحوه و چگونگی اجرايش پرس و جو میأھا مس و مطھری نيز با کليت اعدام

 اختيار والن نظام و اغلب اصالح طلبان حکومتی نيز سکوتؤدر اين روزھا خامنه ای، روحانی، خاتمی و ديگر مس

شان  دانند ھر چه بگويند، آبروی ھا شريک بوده اند و می  آنھا مستقيم يا غيرمستقيم در اين جنايتۀزيرا ھم کرده اند،

   .بيشتر خواھد رفت

  

  :ھا در زمان اعدام

ه فرصت خوبی ب: "می گويد١٣٦٧ ]اسد[، در روز پنجم مردادءاکبر ھاشمی رفسنجانی، جانشين فرمانده کل قوا        -

  ."ھا را منھدم کنيم و شرشان را کم کنيم وجود آمده که در اينجا آن

 قضائيه ۀقو: "زند  فرياد می١٣۶٧ مرداد ١۴ ۀ نماز جمعۀی، در خطبئسوی اردبيلی رئيس شورای عالی قضامو        -

ھا اعدام   تمام اينکنيد؟ چرا را محاکمه می) زندانيان سياسی(ھا  در فشار بسيار سخت افکار عمومی است که چرا اين

  ".شوند؟ شان زندانی می ۀشوند و يک دست نمی

  

  :در اوايل انقالب

ما از ارتش و دادگاه :" گويد  با نطق خود در مجلس در رابطه با حوادث طبس می١٣۵٩ ]سرطان[حسن روحانی در تير

ام دھند و ريشه يابی کنند و خواھيم که در مورد توطئه گران عجله نکنند و تحقيقات را در حد وسيع انج انقالب می

تقاضای من اين است که توطئه گران را ھنگام نماز جمعه در حضور مردم به دار آويزان کنند تا تأثير بيشتری داشته 

  ."باشد

 شصت و به ۀکه در جنايات دھ حکومتی والنؤعليه تمامی مس ھستيم، نيز ما مادران پارک الله که داغداران خاوران

و خواھان برکناری،  کنيم  مشارکت داشته اند، اعالم جرم می۶٧ی زندانيان سياسی در تابستان ويژه کشتار گروھ
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سرزمين ما  .باشيم ی تکيه کرده اند، میئی و اجرائرانی که بر عالی ترين مقامات قضاکا  جنايتۀمحاکمه و مجازات ھم

زادی و عدالت و برابری چيزی به ھمراه  تاخت و تاز کسانی بوده که جز پليدی و دشمنی با آۀ سال عرص٣٧در اين 

است و کوچک ترين  بوده شان نيز به غايت آزادی ستيز و تبعيض آميز نداشته اند و قوانين و دست آورد شرعی و عرفی

آنانی . شان است ره آورد وجودی ھا قائل نبوده و نيستند و سرکوب و نيستی بشريت  انسانۀارزشی نيز برای جان و انديش

  .اما ديگر بس است و بايد چاره ای انديشيد  آزاد و پويا را به نابودی کشانده اند،ۀن ھزار جان عاشق و انديشکه ھزارا

  

  :خواھيم بدانيم ھای خاوران خواھان کشف حقيقت ھستيم و می پای مادران و خانوادهماھم

و آمران و   شده ءچگونه اجرا دقيق از تصميم گيری تا اجرای اعدام گروھی زندانيان سياسی چه بوده و ۀنحو  -١

  عامالن اين کشتار چه کسانی بوده اند؟

  بر مبنای کدام قانون و به چه جرمی، زندانيانی که حکم زندان داشتند، گروھی محاکمه شده و اعدام شدند؟  -٢

   زندانيان سياسی پشت درھای بسته انجام شده است؟ۀ چرا محاکم-٣

  ھا را در بی خبری مطلق نگاه داشتند؟ ھا، خانواده ھا تا دادن ساک قات چرا نزديک به پنج ماه از منع مال-۴

   به طور رسمی اعالم شود؟۶٧ شصت و تابستان ۀتعداد دقيق و اسامی کشته شدگان دھ  -۵

  اعدام شدگان در کجا و چگونه به خاک سپرده شده اند؟  -۶

   اعدام شدگان کجاست؟ۀوصيت نام  -٧

  را ندارند؟ ری مراسم آزادانهھا حق برگزا چرا خانواده -٨

  گيرند؟ ھا را می موران جلو حضور خانوادهأچرا درب خاوران بسته شده است و م -٩

   ھای بی نام و نشان زير و رو شده است؟  چرا چندين بار خاوران و ديگر گورستان -١٠

  ....و 

، ولی جسورانه در اختيار مردم )ھشت سالهخير بيست و أھرچند با ت(چنين از آقای احمد منتظری که اين نوار را  ما ھم

خواھيم که از فشار و پرونده  والن حکومتی میؤکنيم و از مس قرار داده تا به کشف حقيقت ياری رساند، قدردانی می

ايشان  ھا و دادخواھان در برابر فشارھای حکومت به سازی در مورد ايشان دست بردارند، زيرا ما و بسياری از خانواده

  .به کشف حقيقت ياری رساند، خواھيم ايستاد» مستند«رد ديگری که بخواھد يا ھر ف

والن جمھوری اسالمی ؤما باز ھم از آقای احمد منتظری يا ديگر افراد جدا شده از حکومت که مدعی اند مس

ھا و   خانوادهخواھيم که برای کشف حقيقت به کنند، می کارند و از ھمراھی خود با اين حکومت ابراز پشيمانی می جنايت

 کنند، بی ترديد ما ءھای جمھوری اسالمی را افشا دادخواھان ياری رسانند و اطالعات خود در مورد پنھان کاری جنايت

   .ھای جسورانه و مردمی استقبال خواھيم کرد نيز از اين اقدام

  .کنيم  پيگيرانه آن را دنبال میکه ھا و ما دادخواھان است  خانوادهۀدادخواھی بديھی ترين مطالب دانستن حقيقت و ِحق

  مادران پارک الله ايران

  ١٣٩۵ ]سنبله[ شھريور٢١

 

 


