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 ۳ر اشرف د ۶۷سخنرانی در کنفرانس دادخواهی قتل عام 

  
به مهمانان گرامی، آقايان غزالی، گارسه، بومدرا، پيتر مورفی و همچنين پدر برايان، وکالی مدافع 

 .فرستمعام شده، درود میها و دادخواهان مجاهدان قتلاشرفی

شده در زندانی سياسی شکنجه۹۰۰بيش از خصوص بهشما خواهران و برادران عزيزم، به همچنين به
 .فرستمشاه و خمينی که بسياری از آنها در اين جا حضور دارند، درود می ديکتاتوريهای

در آستانه سی و يکمين سالگرد شهادت سی هزار زندانی سياسی هستيم که بر اساس حکم خمينی 
عام و آرمان آزادی مردم ايران قتل مجاهد عهد، بر سر نامبودن و وفای به» سر موضع«جرم به

 .شدند

های پاک آروزهای مردم ايران، هزاران وان، آن عاشقان آزادی و زيبايی، آيينهآن جانهای جبه
 .درود



 اند از ياد من از من ايشان را هزاران ياد بادگرچه ياران فارغ

 کاران ياد بادرود باغام روان زندهگرچه صد رود است از چشم

ق و فدا و وفا که جامعه ما اند. گوهر صدشدگان، وجدان شورشی و شورشگر تاريخ ايرانعامقتل
 .جوشداش از آن میدر قلب خود محفوظ داشته و حيات حقيقی

های جزايری و نامبهدر گيرودار کشتارها، در يکی از بندهای زندان اهواز دو آخوند جالد 
مسعود  زدند: بايد موضع بگيريد؛ يک طرف خمينی است و يک طرفعبداللهی فرياد می

 ايستيد؟، شما در کدام طرف میرجوی

 بود؛ سکينه دلفی . اوزنده باد مسعود، مرگ بر خمينی از انتهای بند دختری چنين خروشيد:
يی از فرزندان مردم آبادان. با شنيدن خروش او، پاسداران بر سرش ريختند و ساله۲۶قهرمان 

 .نفر، بدار آويخته شدند۳۴۹نفری، ۳۵۰شدت مجروحش کردند. فردا روز از اين بند به

چنين خلق و پرداخته شد و سرمايه آرمانی جامعه ايران برای آزادی و آينده گوهر صدق و فدا اين
 .گرديد

کنيم که وقتی همراه با سروده محمود حسنی فرزند مردم شاهرود را تکرار میهم پس ما باز 
 :کردمجاهد ديگر در حال عبور از داآلن مرگ در زندان اوين بود، چنين زمزمه می۶۰

 هنگاموقتی که شب

 شهاب روشنی را در آسمان ديدی

 های سرکشی رااز ياد مبر شعله

 که در شبهای سرد اوين خاموش گشتند

  .يیزند ستارهتا که بامدادان سر
 

 عام زندانيان سياسی، تصادم خونين قرون وسطا و نسل فرداقتل

عام زندانيان سياسی مجاهد و مبارز، تصادم خونين قرون وسطا و نسل فردا بود. نسل برپادارنده قتل
انقالب بهمن که عزم يک جامعه آزاد و برابر را داشت، با هيوالی استبداد دينی و هجوم سرکوب 

ود صحنه هولناک اين رويارويی تاريخی بود؛ اما پايان آن نب ۶۷عام قتل .و غارت مواجه شد
چنان ادامه دارد و سرنوشت يی از کشاکشی بود که هماش، آغاز تازهبلکه با همه دردناکی

 .کندرا قرين آزادی می ايران جامعه



بشر سنگسار شده عام با آزادی و آينده ايران گره خورده است؛ با حقوقاز اين نظر واقعه قتل
گران خارجی؛ با ترس و خفت اتايران؛ با مقاومت برای آزادی و برابری؛ با خيانت مماش

طلبان داخلی و البته با سرنگونی رژيم. زيرا روزی که آخوندها بر اثر جنبش آلود تسليمننگ
دادخواهی مردم ايران وادار شوند پرونده اين جنايت بزرگ را باز کنند، روز پايان حکومت 

 .فقيه استواليت

ايم که قهرمانان زندانی در برابر واندهايم و خدر بسياری از گواهی شاهدان بارها شنيده
های فرستادند. جمالت سخنرانیکردند و به مسعود درود میگران و جالدان، ايستادگی میشکنجه

کردند و در مالقاتها با ايما و اشاره از او خبر شان زمزمه میبنداناو را که حفظ کرده بودند، با هم
 .گرفتندمی

هايی ای نسلشان اين است کهن نام زمانه ما، پيامی داشته و دارند. پيامتريآنها در تکرار اين سرخ
شنويد، راه و آرمان مسعود آييد، ای جوانانی که داستان تمام نشده ما را میکه پس از ما می

 !رجوی را در پيش بگيريد

ز جهل و کشی، عاری از اختناق و استبداد و عاری اراه نبرد برای جامعةی عاری از ستم و بهره
 .شودفريب. و راه و آرمانی که با کلمه مقدس آزادی معنی می

  

 کنی کامل مجاهدين بودعام ريشهنقطه عزيمت خمينی از قتل

طور که خمينی در حکم خودش نوشته بود، نقطه عزيمت او همان۶۷عام دانيد که در قتلمی
 :کار گرفتا در چند پهنه بهکنی کامل مجاهدين بود. به اين منظور او ماشين کشتار رريشه

طور خاص عام در زندانهای اوين و گوهردشت آغاز شد و هدف آن بهترين موج قتلفشرده
قصابی... «اعضای مجاهدين بود. منتظری، جانشين سابق خمينی، کشتارها در اين دو زندان را يک 

 .توصيف کرده است» که در هيچ جای دنيا انجام نشده

دبيرکل  در تلگرامی به مسعود رجوی ،شورای ملی مقاومت مسئول، ۶۷در سوم شهريور 
جسد از ۸۶۰مرداد ۲۵و ۲۴، ۲۳فقط در روزهای «متحد خاوير پرز دو کوئالر، فاش کرد که: ملل 

 .«زهرا انتقال داده شده شده از زندان اوين تهران به گورستان بهشتزندانيان سياسی اعدام

عام، کشتار گسترده در زندانهای مراکز استانها و شهرستانهاست که بر بخش مهم ديگری از قتل



 اساس حکم خمينی صورت گرفت. در آن حکم خمينی گفته بود قضات رژيم نبايد هيچ فرصتی
مراکز استانها از دست بدهند؛ بلکه بايد مجاهدين را در هر زندانی که  ها بهرا برای احاله پرونده
 .هستند، اعدام کنند

عام شدگان اسامی از قتل سازمان مجاهدين ترين فهرست گردآوری شده توسطتازه
 .دهدستانهای محل اعدام را نشان میشهرستان از شهر۱۱۰

تصوير کشيده و شما ديديد، يک  در نمايشگاهی که نبرد تاريخی مردم ايران با استبداد دينی را به
دهد در هر يک های جداگانه يک به يک استانهای ايران است که نشان میصحنه چشمگير نقشه
و ۶۰وقفه دهه های بیو در اعدام۶۷عام سال تلشمار فرزندان مردم ايران در قاز آنها بدون استثنا بی

 .اندشهادت رسيده بعد از آن به

دست آوردن يعنی مردم ايران از هر مليت و مذهبی و از هر شهر و استانی برای سرنگونی رژيم و به
ترين بها متحد و همبسته بوده و هستند. تصادفی نيست که درست از با پرداخت سنگين آزادی

جوشد و شهرهای شورشی يک های اعتراضی میها و جنبشا و استانها دائمًا قيامهمين شهره
 .خيزنديک بر میبه

ای باقی نگذاشته است. کنی که در دل دارد راه پس و پيش برای خامنهجامعه ما با چنين آتش بنيان
 .و سرنگونی تقدير محتوم رژيم آخوندی است

  

 دستگيری و اعدام زندانيان آزاد شده

راه افتاد، دستگيری وسيع ها در بيرون زندانها بهعامموازات همان قتل واقعه مهم ديگری، که به
زندانيان آزاد شده قبلی يا هواداران مجاهدين و سپس اعدام آنان در زندانها بود. در همان ماهی که 

ش کرد که عام آغاز شد، مسئول شورای ملی مقاومت در تلگرامی به دبيرکل ملل متحد، فاقتل
دستگيريهای سياسی در شهرهای  موج گسترده«های جمعی زندانيان سياسی زمان با اعدامهم

 .«شودهزار نفر را شامل می۱۰مختلف ايران آغاز شده که بيش از 

 در شورا ◌ٔ بشر، که در آن زمان نماينده، شهيد بزرگ حقوقکاظم رجوی بعد از آن دکتر
 ژنو در متحد ملل مقر در سياسی ناپديدشدگان درباره متحد ملل تحقيق کميسيون رسمی اجالس

 تمامی امنيت، شورای قطعنامه پذيرش گرماگرم در خمينی رژيم«: گفت خود سخنرانی در بود،



که از روز اعالم طوریمقاومت در داخل کشور کرده است. به هواداران متوجه را خود خشم
بس تاکنون، هر روز صدها نفر از مردم شهرهای مختلف ايران را ربوده و مخفيانه به آتش
 .«های اعدام سپرده يا در زندانها به بند کشيده استجوخه

ی، زير عنوان صورت محرمانه حکم برپايی يک دادگاه ضربت، خمينی به۶۷مرداد ۲در تاريخ 
رياست آن گمارد. را صادر کرد و آخوند علی رازينی را به »تخلفات جنگی دادگاه رسيدگی به«

 .متن کامل اين حکم محرمانه سه ماه بعد از سوی مقاومت ايران افشا شد

اما دادگاه در روزهای بعد به سرعت تغيير جهت داد و حاميان مجاهدين را در غرب کشور هدف 
حمايت از مجاهدين برخاسته بودند و نيز  آنها مردم مناطق غرب ايران بودند که به قرار داد.

 .غرب کشور رفته بودندهمين منظور بهجوانانی که از ساير استانهای ايران به

دبيرکل سازمان ملل و رهبران  مرداد همان سال مسئول شورای ملی مقاومت در تلگرافی به۲۶در 
نيت درباره اعدام گسترده افرادی هشدار داد که در نبردهای ارتش پنج عضو دائمی شورای ام

 .شوندخاطر هواداری از مجاهدين اعدام میآزاديبخش حضور نداشته و تنها به

  

 خاطر سياست مماشاتسکوت و مصونيت دادن دولتهای غرب به قاتالن به

های پس از شروع هدفم از بازگويی اين وقايع اين است که يادآوری کنم که از همان اولين هفته
خصوص دولتهای غرب المللی فعالی دست زد تا جهان و بهافشاگری بين عام، مقاومت ايران بهقتل
اين  بت بهبودند، نس که تازه شروع کرده دليل سياست مماشاتواکنش برانگيزد. اما آنها به را به

 .فراخوانها سکوت کردند

قاتالن حاکم است  در حقيقت يکی از زيانبارترين کار کردهای سياست مماشات مصونيت دادن به
 .چنان ادامه داردعام به اوج رسيد و همشروع شده بود و در جريان قتل۶۰جنايتی که از اوايل دهه 

طور که کشتار زندانيان و دستگير ا همانمصونيت دادن به سرمداران رژيم، به آنها فرصت داد ت
اجرا گذاشتند، کتمان اين جنايت را هم با يک طرح کنترل شدگان را بر طبق يک طرح منظم به

 .شده دنبال کنند

های زيادی برای از بين بردن آثار گورهای جمعی حال به تالشتا به ۶۷دانيد که رژيم از سال می
سازی يا احداث جاده در اين ست زده. از جمله ساختمانعام شدگان در سراسر ايران دقتل



گورستانهای جديد و همچنين با  وسيله بولدوزر، تبديل آنها بهگورستانها، تغيير شکل آنها به
شان بودند. بخش قابل توجهی از هايی که در پی يافتن مزار عزيزاندستگيری و شکنجه خانواده

تخريبها هم منتشر شده. اما جامعه جهانی در اساس جز ها و تصاوير اين اطالعات و حتی عکس
 .سکوت و تماشا، واکنشی نداشته است

رود، اما مصون از عام زندانيان سياسی طفره میرژيم حاکم از انتشار اطالعات و جزييات قتل
هايشان خودداری خانواده المللی است. از گفتن نشانی مزار اعدام شدگان بهپاسخگويی بين

 .کند، اما از هر گونه حسابرسی مصون مانده است، گورهای جمعی را تخريب میکندمی

از  اندهای مرگ در زمره گردانندگان ارشد حکومتباالترين مسئوالن اين جنايت و اعضای هيأت
اصطالح دادگستری، که از هر گونه حسابرسی مصون رئيس قضاييه و رئيس ديوان عالی تا وزير به

 .اندمانده

آن افتخار گويند بهکنند و حتی میدفاع می ۶۷ای، از کشتار يی از آنها از جمله خامنهعده
الملل در گزارش دسامبر گذشته چنان از مصونيت برخوردارند. چنان که عفو بينکنند، اما هممی

استمرار «و » ايران با يک بحران مصونيت مواجه است«عام گفته است: ) خود درباره قتل۹۷(آذر
 .«اندايتها در ايران مستقيمًاً� به مصونيتی ربط دارد که مقامات رژيم ايران از آن بهره بردهجن

افروزی هاست که رژيم را در عرصه صدور تروريسم و جنگبستنهمين مصونيت دادنها و چشم
  .تر کرده استنيز جری

 
 زمان پايان دادن به سه دهه مصونيت سران رژيم

 سه دهه مصونيت سران رژيم آخوندی از پاسخگويی بهنی بهزمان آن است که جامعه جها
 .هايش خاتمه بدهدجنايت

عام قتل و۶۰های دهه خصوص اعدامبشر در ايران بهزمان آن است که پرونده نقض حقوق
 .متحد ارجاع شودشورای امنيت ملل به ۶۷

خاطر ارتکاب جنايت عليه بشريت در برابر ای و ديگر سردمداران رژيم بهزمان آن است که خامنه
 .عدالت قرار گيرند

 .تشکيل دهد۶۷عامالمللی درباره قتلزمان آن است که سازمان ملل يک کميسيون تحقيق بين

ن را برای مقاومت و نبرد برای سرنگونی فاشيسم دينی و زمان آن است که جهان حق مردم ايرا



 .رسميت بشناسدبه

بشر و ديگر نهادهای ذيربط از جامعه جهانی، شورای امنيت و کشورهای عضو و شورای حقوق
خواهم که بشر و جويندگان عدالت در سراسر جهان میملل متحد، اتحاديه اروپا و مدافعان حقوق

کند که در عام اقدام کنند. چگونه جهان تحمل میت مسئوالن اين قتلبرای پايان دادن به مصوني
متحد در کنار کسانی بنشيند و مذاکره و معامله کند، که دستشان در خون دهها هزار زندانی ملل 

گری و بنيادگرايی است، و بشر است اين ميدان دادن به افراطیسياسی است؟ اين توهين به حقوق
دالت و دموکراسی، نه تنها در ايران بلکه در سراسر منطقه و تمامی جهان اين زير پا گذاشتن ع

  .عام زندانيان بعد از جنگ جهانی دوم استترين قتلعام زندانيان سياسی بزرگاست. قتل
 

 شدگانجنبش دادخواهی، جنبش مظلومان و سرکوب

جنبش  گسترشپيشبرد و  خوانم که بهعموم ايرانيان در داخل و خارج کشور را فرا می
توانند ياری برسانند. اين جنبش هر شکل که میهر ميزان و بهبهشدگانعامدادخواهی قتل

ان است. اين جنبش سرکوب شدگان است. اين جنبش داغداران است. هرکس که در اين مظلوم
رژيم طعم زندان و اسارت را چشيده است، هرکس که شالق خورده است و هر زنی که مورد 

دار شده عضوی از تعدی و تحقير قرار گرفته و هر کس که وجدانش از اين همه جنايت جريحه
 .جنبش دادخواهی است

يمن طلبی خمينی پرچم صلح را برافراشتيم و آن قدر ايستاديم تا بهوز در برابر جنگما يک ر
حلقوم خمينی ريختيم. يک روز در برابر برنامه  بس را بهزهر آتش نبردهای ارتش آزاديبخش جام

 زهر اتمیمبارزه برخاستيم و آن قدر در اين مبارزه پايداری کرديم تا جام سازی اتمی بهشوم بمب
ايم که آن قدر بر اين دادخواهی پايداری ای سرازير کرديم و حاال عهد کردهحلقوم خامنه را به

حلقوم اين رژيم  شدگان بهعامزهر پرونده قتلبشر و جامزهر حقوقکنيم و آن قدر بايستيم تا جام
برای زير کشيدن آخوندها و زهر در خدمت هزار اشرف برای بهريخته شود. آری هزار جام

 .آزادی

تا معلوم شدن  جنبش دادخواهی ادامه دارد: ما تا روشن شدن تمام اطالعات اين جنايت بزرگ؛
يک جالدان حاکم پای ميز عدالت مان، تا روزی که يک بهنشانی مزار تمام خواهران و برادران

های شورشی نعام توسط مردم ايران و کانوعام و واليت قتلکشيده شوند و تا روزی که نظام قتل



 .و ارتش بزرگ آزادی سرنگون شود

 سالم بر شهيدان

 سالم بر آزادی

 .درود بر همه شما

 


