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 رندیدر برابر عدالت قرار بگ دیبا تیبشر هیعل تیمرتکبان جنا گریو د یا: خامنهیرجو میمر

 ۱۳۹۸تیر۲۴

 

 ۳در اشرف  ۶۷قتل عام  یدر کنفرانس دادخواه یسخنران

و  هایمدافع اشرف یوکال ان،یپدر برا نیچنو هم یمورف تریگارسه، بومدرا، پ ،یغزال انیآقا ،یمهمانان گرام به
 .فرستمیعام شده، درود مدادخواهان مجاهدان قتل

شده در شکنجه یاسیس یزندان۹۰۰از  شیبخصوص بهبه زم،یشما خواهران و برادران عزبه نیچنهم
 .فرستمیجا حضور دارند، درود م نیها در ااز آن یاریکه بس ینیشاه و خم یهایکتاتورید

سر »جرم به ینیکه بر اساس حکم خم میهست یاسیس یهزار زندان یسالگرد شهادت س نیکمیو  یآستانه س در
  .عام شدندقتل رانیمردم ا یعهد، بر سر نام مجاهد و آرمان آزادبه یبودن و وفا« موضع

 .هزاران درود ران،یمردم ا یپاک آروزها یهانهییآ ،ییبایو ز یجوان، آن عاشقان آزاد یهاجان آنبه

 باد ادیرا هزاران  شانیمن از من ا ادیاند از فارغ اناری گرچه

 باد ادیکاران رود باغام روان زندهصد رود است از چشم گرچه

. گوهر صدق و فدا و وفا که جامعه ما در قلب خود اندرانیا خیو شورشگر تار یوجدان شورش شدگان،عامقتل
  .جوشدیاز آن م اشیقیحق اتیمحفوظ داشته و ح

: زدندیم ادیفر یو عبدالله یریجزا یهانامبهزندان اهواز دو آخوند جالد  یاز بندها یکیکشتارها، در  روداریگ در
 د؟یستیایشما در کدام طرف م ،یطرف مسعود رجو کیاست و  ینیطرف خم کی د؛یریموضع بگ دیبا
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 ییساله ۲۶قهرمان  بود؛ یدلف نهی. او سکینیزنده باد مسعود، مرگ بر خم :دیخروش نیچن یبند دختر یانتها از
شدت مجروحش کردند. فردا روز از و به ختندیخروش او، پاسداران بر سرش ر دنیاز فرزندان مردم آبادان. با شن

 .شدند ختهیدار آونفر، به۳۴۹ ،ینفر۳۵۰بند  نیا

  .دیگرد ندهیو آ یآزاد یبرا رانیجامعه ا یآرمان هیخلق و پرداخته شد و سرما نیچن نیصدق و فدا ا گوهر

در  گریمجاهد د۶۰همراه با  یکه وقت میکنیفرزند مردم شاهرود را تکرار م یسروده محمود حسنما باز هم  پس
  :کردیزمزمه م نیبود، چن نیحال عبور از داالن مرگ در زندان او

  هنگامکه شب یوقت

 یدیرا در آسمان د یروشن شهاب

  را یسرکش یهامبر شعله ادی از

 خاموش گشتند نیسرد او یدر شبها که

 .ییزند ستارهکه بامدادان سر تا

 

 قرون وسطا و نسل فردا نیتصادم خون ،یاسیس انیزندان عامقتل

قرون وسطا و نسل فردا بود. نسل برپادارنده انقالب بهمن  نیمجاهد و مبارز، تصادم خون یاسیس انیزندان عامقتل
عام و هجوم سرکوب و غارت مواجه شد. قتل ینیاستبداد د یوالیجامعه آزاد و برابر را داشت، با ه کیکه عزم 

 یاز کشاکش ییآغاز تازه اش،یبلکه با همه دردناک بودآن ن انیبود؛ اما پا یخیتار ییارویرو نیصحنه هولناک ا ۶۷
  .کندیم یآزاد نیرا قر رانیچنان ادامه دارد و سرنوشت جامعه ابود که هم

با مقاومت  ران؛یگره خورده است؛ با حقوق بشر سنگسار شده ا رانیا ندهیو آ یعام با آزادنظر واقعه قتل نیا از
و البته با  یداخل طلبانمیآلود تسلبا ترس و خفت ننگ ؛یگران خارجمماشات انتیبا خ ؛یو برابر یآزاد یبرا

بزرگ را  تیجنا نیوادار شوند پرونده ا رانیمردم ا یکه آخوندها براثر جنبش دادخواه یروز رای. زمیرژ یسرنگون
 .است هیفق تیحکومت وال انیباز کنند، روز پا
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گران و جالدان، در برابر شکنجه یکه قهرمانان زندان میاو خوانده میادهیشاهدان بارها شن یازگواه یاریبس در
او را که حفظ کرده بودند، با  یهای. جمالت سخنرانفرستادندیود مو به مسعود در کردندیم یستادگیا

 .گرفتندیاو خبر م ازو اشاره  مایها با او در مالقات کردندیشان زمزمه مبندانهم

که پس از ما  ییهانسل یاست که ا نیا شانامیداشته و دارند. پ یامینام زمانه ما، پ نیترسرخ نیدر تکرار ا هاآن
  !دیریبگ شیرا در پ یراه و آرمان مسعود رجو د،یشنویکه داستان تمام نشده ما را م یجوانان یا د،ییآیم

. و راه و بیاز جهل و فر یاز اختناق و استبداد و عار یعار ،یکشاز ستم و بهره یعار ییجامعه ینبرد برا راه
 .شودیم یمعن یکه با کلمه مقدس آزاد یآرمان

 

 بود نیکامل مجاهد یکنشهیقتل عام ر از ینیخم متیعز نقطه

کامل  یکنشهیاو ر متیدر حکم خودش نوشته بود، نقطه عز ینیهمان طور که خم ۶۷عام که در قتل دیدانیم
  :کار گرفتکشتار را در چند پهنه به نیمنظور او ماش نیبود. به ا نیمجاهد

بود.  نیمجاهد یطور خاص اعضاو گوهردشت آغاز شد و هدف آن به نیاو یهاعام در زندانموج قتل نیترفشرده
« انجام نشده ایدن یجا چی... که در ه یقصاب» کیدو زندان را  نیکشتارها در ا ،ینیسابق خم نیجانش ،یمنتظر

  .کرده است فیتوص

پرز دو  ریخاو ملل متحد رکلیدببه یدر تلگرام یمقاومت، مسعود رجو یمل ی، مسئول شورا۶۷ وریسوم شهر در
 نیشده از زندان اواعدام یاسیس انیجسد از زندان۸۶۰مرداد ۲۵و ۲۴، ۲۳ یفقط در روزها»کوئالر، فاش کرد که: 

  .«زهرا انتقال داده شده تهران به گورستان بهشت

م هاست که بر اساس حکها و شهرستانمراکز استان یهاعام، کشتار گسترده در زنداناز قتل یگریمهم د بخش
ها احاله پرونده یرا برا یفرصت چیه دینبا میگفته بود قضات رژ ینیصورت گرفت. در آن حکم خم ینیخم
 .هستند، اعدام کنند هک یرا در هر زندان نیمجاهد دیها از دست بدهند؛ بلکه بامراکز استانبه

شهرستان از  ۱۱۰ یاز قتل عام شدگان اسام نیشده توسط سازمان مجاهد یفهرست گرد آور نیترتازه
  .دهدیمحل اعدام را نشان م یهاشهرستان
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 ریصحنه چشمگ کی د،یدیوشما د دهیکش ریتصورا به ینیبا استبداد د رانیمردم ا یخیکه نبرد تار یشگاهینما در
 شماریها بدون استثنا باز آن کیدر هر  دهدیاست که نشان م رانیا یهااستان کیبه  کیجداگانه  یهانقشه

 .انددهیشهادت رسو بعد از آن به ۶۰دهه  وقفهیب یهاو در اعدام ۶۷عام سال در قتل رانیفرزندان مردم ا

با  یدست آوردن آزادو به میرژ یسرنگون یبرا یو از هر شهر و استان یو مذهب تیاز هر مل رانیمردم ا یعنی
ها شهرها و استان نیکه درست از هم ستین یبها متحد و همبسته بوده و هستند. تصادف نیترنیپرداخت سنگ

 .زندیخیبر م کیبه کی یشورش یو شهرها جوشدیم یاعتراض یهاو جنبش هاامیدائما ق

 ینگذاشته است. و سرنگون یباق یاخامنه یبرا شیکه در دل دارد راه پس و پ یکنانیآتش بن نیما با چن جامعه
 .است یآخوند میمحتوم رژ ریتقد

 

 آزاد شده انیو اعدام زندان یریدستگ

آزاد  انیزندان عیوس یریراه افتاد، دستگها بهزندان رونیها در بعامموازات همان قتلکه به ،یگریمهم د واقعه
عام آغاز شد، مسئول که قتل یها بود. در همان ماهو سپس اعدام آنان در زندان نیهواداران مجاهد ای یشده قبل

 انیزندان یجمع یهازمان با اعدامکرد که هم فاشملل متحد،  رکلیبه دب یلگراممقاومت در ت یمل یشورا
هزار نفر را  ۱۰از  شیآغاز شده که ب رانیمختلف ا یدر شهرها یاسیس یهایریدستگ موج گسترده» یاسیس

  .«شودیشامل م

 یشورا در اجالس رسم یندهیبزرگ حقوق بشر، که در آن زمان نما دیشه ،یاز آن دکتر کاظم رجو بعد
خود گفت:  یدر مقر ملل متحد در ژنو بود، در سخنران یاسیس دشدگانیناپد ملل متحد درباره قیتحق ونیسیکم
هواداران مقاومت در  وجهخشم خود را مت یتمام ت،یامن یشورا قطعنامه رشیدر گرماگرم پذ ینیخم میرژ»

مختلف  یبس تاکنون، هر روز صدها نفر از مردم شهرهاشاز روز اعالم آت کهیطورداخل کشور کرده است. به
  .«است دهیها به بند کشدر زندان ایاعدام سپرده  یهابه جوخه انهیرا ربوده و مخف رانیا

 یدگیدادگاه رس»عنوان  ریز ،یدادگاه ضربت کی ییصورت محرمانه حکم برپابه ینی، خم۶۷مرداد  ۲ خیتار در
حکم محرمانه سه ماه  نیآن گمارد. متن کامل ا استیررا به ینیراز یرد و آخوند علرا صادر ک «یتخلفات جنگبه

 .افشا شد رانیمقاومت ا یبعد از سو
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ها را در غرب کشور هدف قرار داد. آن نیمجاهد انیجهت داد و حام رییسرعت تغبعد به یدادگاه در روزها اما
 یهااستان ریکه از سا یجوانان زیبرخاسته بودند و ن نیاز مجاهد تیحما بودند که به رانیمردم مناطق غرب ا

  .غرب کشور رفته بودندمنظور به نیهمبه رانیا

سازمان ملل و رهبران پنج عضو  رکلیدب به یمقاومت در تلگراف یمل یمرداد همان سال مسئول شورا ۲۶ در
حضور نداشته و  بخشیارتش آزاد یهاهشدار داد که در نبرد یدرباره اعدام گسترده افراد تیامن یشورا یدائم

 .شوندیاعدام م نیاز مجاهد یخاطر هوادارتنها به

 

 مماشات استیغرب به قاتالن به خاطر س یهادادن دولت تیو مصون سکوت

عام، مقاومت پس از شروع قتل یهاهفته نیکنم که از همان اول یادآوریاست که  نیا عیوقا نیا ییاز بازگو هدفم
ها . اما آنزدیواکنش برانگغرب را به یهاخصوص دولتدست زد تا جهان و به یفعال یالمللنیب یافشاگربه رانیا

  .ها سکوت کردندفراخوان نیابه بتبودند، نس که تازه شروع کرده مماشات استیس لیدلبه

که از  یتیحاکم است جناقاتالن دادن به تیمماشات مصون استیس یکارکردها نیانبارتریاز ز یکی قتیحق در
  .چنان ادامه داردو هم دیقتل عام به اوج رس انیشروع شده بود و در جر ۶۰دهه  لیاوا

را برطبق  رشدگانیو دستگ انیطور که کشتار زندانها فرصت داد تا همانبه آن م،یدادن به سرمداران رژ تیمصون
  .طرح کنترل شده دنبال کنند کیرا هم با  تیجنا نیاجرا گذاشتند، کتمان اطرح منظم به کی

عام شدگان قتل یجمع یبردن آثار گورها نیاز ب یبرا یادیز یهاحال به تالشتا به ۶۷از سال  میکه رژ دیدانیم
ها شکل آن رییها، تغگورستان نیاحداث جاده در ا ای یسازدست زده. از جمله ساختمان رانیدر سراسر ا

 یکه در پ ییهاو شکنجه خانواده یریبا دستگ نیچنو هم دیجد یهاگورستانها بهآن لیبدبولدوزر، ت لهیوسبه
هم منتشر  هابیتخر نیا ریها و تصاوعکس یاز اطالعات و حت یبودند. بخش قابل توجه شانزانیمزار عز افتنی

  .نداشته است یدر اساس جز سکوت و تماشا، واکنش یشده. اما جامعه جهان

 ییاما مصون از پاسخگو رود،یطفره م یاسیس انیعام زندانقتل اتییحاکم از انتشار اطالعات و جز میرژ
 بیرا تخر یجمع یگورها کند،یم یخوددار شانیهاخانوادهمزار اعدام شدگان به یاست. از گفتن نشان یالمللنیب
 .مصون مانده است یاما از هرگونه حسابرس کند،یم
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و  هییقضا سیاز رئ اندمرگ در زمره گردانندگان ارشد حکومت یهاأتیه یو اعضا تیجنا نیمسئوالن ا نیباالتر
 .اندمصون مانده یکه از هرگونه حسابرس ،یاصطالح دادگستربه ریتا وز یعال وانید سیرئ

اما  کنند،یآن افتخار مبه ندیگویم یو حت کنندیدفاع م ۶۷از کشتار  ،یاها از جمله خامنهاز آن ییعده
عام خود درباره قتل( ۹۷در گزارش دسامبر گذشته )آذر المللنیبرخوردارند. چنان که عفو ب تیچنان از مصونهم

ربط  یتیبه مصون مایمستق رانیدر ا هاتیجنا اراستمر»و « مواجه است تیبحران مصون کیبا  رانیا»گفته است: 
 .«انداز آن بهره برده رانیا میدارد که مقامات رژ

 تریجر زین یو جنگ افروز سمیرا در عرصه صدور ترور میهاست که رژبستنها و چشمدادن تیمصون نیهم
 .کرده است

 

 میسران رژ تیدادن به سه دهه مصون انیپا زمان

خاتمه  شیهاتیجنابه ییاز پاسخگو یآخوند میسران رژ تیسه دهه مصونبه یآن است که جامعه جهان زمان
  .بدهد

 تیامن یشورابه ۶۷عام و قتل ۶۰دهه  یهاخصوص اعدامبه رانیآن است که پرونده نقض حقوق بشر در ا زمان
  .ملل متحد ارجاع شود

در برابر عدالت قرار  تیبشر هیعل تیخاطر ارتکاب جنابه میسردمداران رژ گریو د یاآن است که خامنه زمان
  .رندیگ

  .دهد لیتشک ۶۷درباره قتل عام یالمللنیب قیتحق ونیسیکم کیآن است که سازمان ملل  زمان

 تیرسمبه ینید سمیفاش یسرنگون یمقاومت و نبرد برا یرا برا رانیزمان آن است که جهان حق مردم ا و
  .بشناسد

ملل متحد،  ربطیذ ینهادها گریحقوق بشر و د یعضو و شورا یو کشورها تیامن یشورا ،یجامعه جهان از
دادن به  انیپا یکه برا خواهمیعدالت در سراسر جهان م ندگانیاروپا و مدافعان حقوق بشر و جو هیاتحاد
 یکه در ملل متحد در کنار کسان کندیقتل عام اقدام کنند. چگونه جهان تحمل م نیمسئوالن ا تیمصون
به حقوق بشر  نیتوه نیاست؟ ا یاسیس یو مذاکره و معامله کند، که دستشان در خون دهها هزار زندان ندیبنش

نه تنها در  ،یپا گذاشتن عدالت و دمکراس ریز نیاست، و ا ییادگرایو بن یگریدادن به افراط دانیم نیاست ا
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بعد از  انیقتل عام زندان نیتربزرگ یاسیس انی. قتل عام زندانستجهان ا یبلکه در سراسر منطقه و تمام رانیا
 .دوم است یجنگ جهان

 

 شدگانجنبش مظلومان و سرکوب ،یدادخواه جنبش

شدگان عامقتل یو گسترش جنبش دادخواه شبردیپکه به خوانمیدر داخل و خارج کشور را فرا م انیرانیا عموم
جنبش سرکوب شدگان  نیجنبش مظلومان است. ا نیبرسانند. ا یاری توانندیهر شکل که مو به زانیهر مبه

است، هرکس که شالق  دهیرا چش رتطعم زندان و اسا میرژ نیدر ا جنبش داغداران است. هرکس که نیاست. ا
دار  حهیجر تیهمه جنا نیقرار گرفته و هر کس که وجدانش از ا ریو تحق یکه مورد تعد یخورده است و هر زن

  .است یاز جنبش دادخواه یشده عضو

ارتش  ینبردها منیتا به میادستیو آن قدر ا میپرچم صلح را برافراشت ینیخم یطلبروز در برابر جنگ کی ما
 یاتم یسازروز در برابر برنامه شوم بمب کی. میختیر ینیحلقوم خمبس را بهبخش جام زهر آتش  یآزاد

و  میکرد ریسراز یاحلقوم خامنهرا به یاتم رتا جام زه میکرد یداریمبارزه پا نیو آن قدر در ا میمبارزه برخاستبه
تا جام زهر حقوق بشر و جام  میستیو آن قدر با میکن یداریپا یدادخواه نیکه آن قدر بر ا میاحاال عهد کرده

 ریزبه یهزار جام زهر در خدمت هزار اشرف برا یشود. آر ختهیر میرژ نیحلقوم اشدگان بهعامزهر پرونده قتل
 .یآزاد یو برا اآخونده دنیکش

مزار تمام  یتا معلوم شدن نشان بزرگ؛ تیجنا نیادامه دارد: ما تا روشن شدن تمام اطالعات ا یدادخواه جنبش
که نظام  یشوند و تا روز دهیعدالت کش زیم یجالدان حاکم پا کیبه کیکه  یمان، تا روزخواهران و برادران

 .سرنگون شود یزادارتش بزرگ آ و یشورش یهاو کانون رانیعام توسط مردم اقتل تیعام و والقتل

  دانیبر شه سالم

  یبر آزاد سالم

 بر همه شما. درود


