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 ، جنایتی مجازات ناشده۱۳۶۷هزار زندانی سیاسی در ایران در سال ۳۰قتل عام 
 

ندانی زهزار ۳۰ز ام بیش جنایت علیه بشریت بعد از جنگ جهانی دوم است، قتل عاآخرین روزهای ماه ژوئیه یادآور بزرگترین 
 .۱۳۶۷سیاسی در ایران در سال 

 درباره دامنه قتل رای تحقیقبتالشی  ابهام قرار داشت چرا که رژیم هراز که در هاله ای این کشتار نه تنها در ابعاد وحشتناک بود بل
 عام را مسدود کرده است.

 

 ا و هواداران سایردی به اعضحل بعاکثریت عظیم قربانیان هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. دامنه این کشتار اما در مرا
 رد. گروههای سیاسی هم گسترش پیدا ک

عد بسال ز و در برخی نقاط حتی تا اوج گرفت و بعد تا پائی مرداد ۲۳تا  ۶شروع شد و از  اول مردادروزهای اعدامهای فراقانونی در 
راسر کشور ر همه زندانها در سچرا که قتل عام بسیار گسترده بود و د بسیار ناقص است ۱۳۶۷ادامه داشت. تصویر کلی از قتل عام 

ال از هرگونه اذعان به این س ۲۸ در برخی موارد، هیچ بازمانده ای وجود نداشته است. مقامات رژیم ایران به مدت به اجرا در آمد.
 ند. اعدامها خودداری کردند و هیچ اطالعاتی در رابطه با تعداد زندانیانی که کشته شدند فراهم نکرد

، دستگیری اعضای خانواده هایی که جسارت اعتراض به رژیم همچنان به مسدود کردن درز هرگونه اطالعات درباره کشتارها
گونه اطالعاتی درباره قتل عام  ادامه می دهد. هر می روند گورستان خاورانخود می دهند و یا به زیارت گورهای جمعی در 

 کاماًل سری در نظر گرفته می شود. 

http://women.ncr-iran.org/
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2171-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%DB%B7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2171-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%DB%B7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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گرفتن  رای تحویلبیی که و خانواده هابه این ترتیب، اطالعات موجود درباره قتل عام از میان گزارشات بازماندگان محدود 
داده شده  ر هم قرارر کناشده و داجساد عزیزانشان احضار شدند، و همینطور از میان اظهارات پراکنده مقامات رژیم استخراج 

 است. 

مقامات اقدام به دفاع از این  را اعالم کرد، برخی ۱۳۶۷قتل عام دو سال قبل، وقتی مریم رجوی کارزار دادخواهی برای قربانیان 
 جنایت علیه بشریت کردند و در عین حال اطالعات جدیدی بروز دادند. 

از لحاظ این کشتارها »که به دست وکیل مدافع حقوق بشر جفری رابرتسون تهیه شده است خاطرنشان می کند،  گزارشیک 
قابل مقایسه است و از بابت محاسبات خونینی که در باالی قدرت حاکم در صربرنیستا  ۱۹۹۵کشتار سال  آسیب پذیری قربانیان با

در جریان جنایات بین المللی که رژیم مربوط به رابرتسون تأکید می کند که شواهد « ه است، بسیار فراتر از آن است.انجام گرفت
تحقیق در رابطه با آن را به عنوان یک وظیفه الزام  ۱۹۴۸چنان است که کنوانسیون نسل کشی سال مرتکب شده است این قتل عام 

 آور کرده است.

 

 با قتل عامفتوای خمینی در رابطه 
 به گواهی بازماندگان، از یک سال قبل تر برای این قتل عام تدارک دیده شده بود. 

مستقیمًا از سوی خمینی با یک فتوا صادر شد که به موجب  ۱۳۶۷قتل عام فرمان 
اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران که به آن تمامی زندانیانی که در هواداری از 

 سرموضع بودند، باید اعدام می شدند.  سرنگونی رژیم مالیان کمر بسته بود،

شهرت دارد( « هیأت مرگ»)که در میان زندانیان به  «عفوهیأت » به اصطالحیک 
ساده می کرد که: آیا هنوز از منافقین هواداری می کنی؟ از هر زندانی یک سوال 

 و هر کس که پاسخ مثبت می داد اعدام می شد. 

در مقابل  کمال افخمی اردکانیوین به نام به شهادت یک کارمند سابق زندان ابنا 
متر در  ۱۴آنها زندانیان را در یک راهروی »گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد، 

از « مجاهدین»آنها که می گفتند « وابستگی سیاسی شما چیست؟»فقط همین سوال را می پرسیدند که متر به خط می کردند و  ۵
 جراثقالهایی که در پارکینگ پشت ساختمان پارک شده بودند حلق آویز می شدند. 

-۱۵وجوانان ن کمهمحا یری ودر هنگام دستگ هیچیک از قربانیان فعالیت جدیدی در دوران اسارت خود نداشتند و بسیاری از آنان
 می باشد.ساله ۱۶

قل شده زندان منت امیون به بیرون ازکرا در بر می گرفت حلق آویز می شدند و متعاقبًا به وسیله نفر  ۱۵زندانیان در گروههایی که تا 
 می شد. هم رحمی نحتی دخترکان کوچک و زنان باردار به هیچکس و در گورهای جمعی بدون نشان دفن می شدند. 

 

http://women.ncr-iran.org/
http://www.iranrights.org/library/document/1380
http://www.iranrights.org/library/document/1380
http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3158-deadly-fatwa-iran-s-1988-prison-massacre.html
http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3158-deadly-fatwa-iran-s-1988-prison-massacre.html
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 جه و اعدام زنانشکن
وال بردند. سعالمت  ریزبه  کار را نیا زیبه او ن کینزد نیمعتمد یانزجارآور بود که حت یاعدام به قدر یبرا ینیخم یمگیسراس

 . شد ر اعدامهارعت دسفرد قدرتمند کشور در آن زمان، خواستار انعطاف و کاهش  نیو دوم ینیخم نیجانش ،یمنتظر ینعلیحس

 دیدستور ده اقاًل دیرصرار داااگر فرضًا بر دستور خودتان » ،نوشت ینیمنجر به عزلش شد، به خم تًایکه نها یدر نامه امنتظری 
ار و باالخره نان بچه دصًا زو زنان هم استثناء شوند مخصو تیو دادستان و مسئول اطالعات باشد نه اکثر یمالک اتفاق نظر قاض

 «از خطا نخواهد بود. یالعمل خوب ندارد و هم خالکسهم ع روز،اعدام چند هزار نفر در ظرف چند 

ختران و زنان جوان به ، د ۱۳۶۷قتل عام  انیمنتشر کرد نوشت که در جر ۱۳۷۹در کتاب خاطرات خود که آنرا در آذر  یمنتظر
 گرفتند. یقرار م انهیوحش یطور خاص قبل از اعدام مورد شکنجه ها

درباره قتل عام زنان فاش کرد.  یزیوحشت انگ اتیمنتشر شد جزئ یتوسط خانواده منتظر ۹۵در شهریور که  یصوت پیکل کی
کند که  یساله اشاره م۱۵دختر  کیبه اعدام   ییمرگ است در جا ونیسیکم یبا اعضا یمنتظر یآقا یگفتگو یاونوار که ح نیا

به زندان برده شده بود اما از آنجا که برادر اعدام شده اش را محکوم نکرد، او  اومشدر هم شکستن برادر مق یتنها دو روز قبل برا
 زن باردار در اصفهان اشاره شده است. کیه اعدام ب نینوار همچن نیرا هم اعدام کردند. در ا

 رهیاعدام شدند. از جمله من ۱۳۶۷ وریتا شهر نیزنان او ۳درصد زنان مجاهد محبوس در بند ۸۰از آن است که  یگزارشها حاک
خاطر که  نیکه دو دختر کوچک داشت و تنها به ا یرجو

کردند. بود او را اعدام  یمسعود رجو رانیخواهر رهبر مقاومت ا
زمان شاه بود و  یاسیس یکه زندان ،یاشرف احمد نطوریهم

 چهار فرزند داشت. 

از همه مشاغل و حرفه  یگسترده ا فیشامل ط نیهمچن انیقربان
انتخابات مجلس از جمله فاطمه  یداهایشدند. از کاند یها م

 دهیاز اصفهان؛ تا دکتر حم نیقیال نیو زهره ع رازیاز ش یزارع
زنان  بالیوال یمل میو عضو ت ان،یمیکر زیشورانگو دکتر  یاحیس

 بودند. ۱۳۶۷قتل عام اعدام شدگان  انیدر م یعبد زانفرو

 

 جنبش دادخواهی 
 نداخت. ابه راه  ۱۳۶۷قتل عام ، مقاومت ایران یک کارزار بین المللی برای دادخواهی قربانیان دو سال پیش

ی که در اختیار ایر اسنادان و سمه ایرانیان خواست تا با ارسال اسامی و تصاویر قربانیاز همریم رجوی، رهبر اپوزیسیون ایران، 
  برسانند. م یاریبه این کارزار بپیوندند و به محاکمه مقامات و مسئولین قتل عادارند به سازمانهای بین المللی 

http://women.ncr-iran.org/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/08/12/an-opponent-of-political-violence-was-once-set-to-lead-iran-one-last-quarrel-changed-it-all/
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این ه دست آورد و ب ۱۳۶۷ قتل عامدر رابطه با این جنبش به طور مستمر در حال گسترش بوده است. مقاومت ایران اسناد جدیدی 
  فشار عظیمی بر رژیم وارد کرده است آنچنان که گویی این قتل عام به تازگی رخ داده است.کارزار 

مقام  ۲۰داقل حرد آورد. یم وااطالعات جدید درباره قربانیان، گورهای جمعی و مقامات دست اندرکار، فشار باز هم بیشتری به رژ
چرا دارند  کهاز کرد ورت ابرصبه دفاع از این جنایت شدند. ولی فقیه رژیم علی خامنه ای خشم خود را به این رژیم مجبور ارشد 

 کم است.حا یوندهاسط آختو تیبشر هیعل تیدرباره جنا ییاقرارها، اسناد تازه نیا .کنندیم جادیا تیمظلوم یها فضاآن یبرا

اوت  ۱۴خود مورخ  گزارشدر رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران، در  مرحوم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل متحد
، هزاران زندانی سیاسی، مرد و زن و نوجوان، در پی فتوایی که ۱۹۸۸در فاصله ژوئیه تا اوت »( اظهار داشت، ۹۶مرداد  ۲۳)  ۲۰۱۷

ایجاد شد تا مشخص کند چه یک هیأت سه نفره  بنا به گزارشات، در شد اعدام شدند.از سوی ولی فقیه آن زمان خمینی صا
کسانی باید اعدام شوند. گزارش شده است که اجساد قربانیان در گورهای بدون نشان دفن شده است و خانواده های آنها هرگز 

)دی  ۱۹۸۹اذعان نشده. در ژانویه رد هرگز رسمًا شهرت دا ۱۳۶۷درباره محل دفن آنها مطلع نشدند. این رویدادها که به قتل عام 
ددر ( نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر در رابطه با وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران، رینالدو گالیندوپل، ۱۳۶۷ماه 

انجام بدهند. چنین و از مقامات ایران خواست تا تحقیقاتی در این باره اظهار نگرانی کرد اعدامها « انکار سراسری»رابطه با 
 «تحقیقاتی تا همین امروز انجام نشده است.

 ۳۱مورخ « وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران»به مجمع عمومی درباره  گزارش دبیرکل ملل متحد آنتونیو گوترزدر 
 ۱۳۶۷ایت از سوی خانواده های قربانیان اعدامهایی که در سال همچنان تعداد زیادی شک » آمده است،(، ۹۶آبان  ۹) ۲۰۱۷اکتبر 

سازمان مدافع حقوق بشر از مقامات خواستند که به آزار و  ۲۰. می رسددفتر کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد به  رخ داده است،
قربانی اعدامهای بدوی شده و یا به جبر مفقود شده اند،  ۶۰دهه نب افرادی که در تهدید و پیگرد مدافعان حقوق بشر که از جا

 راحله راحمیمنصوره بهکیش، مریم اکبری منفرد و و خانواده هایشان پایان دهد. در میان آنها  جویای حقیقت و عدالت هستند
  «پور.

 

 تخریب گورهای دستجمعی به منظور از بین بردن شواهد
دفن شده است. مقامات ایران به  نقطه در سراسر ایران ۱۲۰در بیش از  ۱۳۶۷قتل عام شود که بقایای اجساد قربانیان تخمین زده می 

 را پنهان کرده است.  ۶۷محل دفن بقایای قربانیان طور سیستماتیک 

اخل دافتاده در دورق اطالعات به دست آمده از شاهدان عینی و خانواده ها حاکی از آن است که محل قبرها اغلب در مناط
 گورستانها و یا در اطراف آنها قرار دارند. 

قتل عام  قربانیان ستجمعیدنابود کردن گورهای با اوجگیری جنبش دادخواهی طی دو سال اخیر، رژیم نیز تالشهای خود را برای 
ا نایت بزرگ علیه بشریت رجر این همه شواهد و آثاشروع کرده بود تا  ۸۲افزایش داده است هرچند که این کار را در سال  ۱۳۶۷

 از بین ببرد. 

http://women.ncr-iran.org/
http://undocs.org/A/72/322
http://undocs.org/A/72/322
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IR/ReportSG2017.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IR/ReportSG2017.pdf
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2856-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C%DB%B2%DB%B0%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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مقامات ایرانی در حال ساختن یک جاده »اعالم کرد که  اقدام فوری، عفو بین الملل با صدور یک بیانیه ۹۷مرداد  ۴در تاریخ 
روی گورهای جمعی و دهها قبر انفرادی در اهواز، استان خوزستان، عبور می کند. این قبرها حاوی بقایای دهها هستند که از 

در جریان اعدامهای جمعی سال  ۶۰مخالف سیاسی مرد و زن است که به طور اجباری ناپدید شده و یا به طور فراقانونی در دهه 
ساختار بتونی روی و فیلمهایی به دست آمده است که ظاهرًا نشان می دهد ، تصاویر ۹۷تیر  ۲۹تاریخ  درکشته شده اند.  ۶۷

گورهای دستجمعی و دهها قبر انفرادی قطعه قطعه شده اند. این 
آوار پنهان شده اند. طبق گورها حاال در زیر انبوهی از زباله و 

تابلوی رسمی که در محل نصب شده است، هدف از این پروژه 
هکتار است.  ۲۱د یک پارک به وسعت ساختن یک بلوار و ایجا

روی این تابلو ذکر شده است که این پروژه تحت نظارت 
 «شهرداری اهواز انجام می شود.

در این بیانیه اقدام فوری توضیح می دهد، عفو بین الملل 
در ساله از سوی مقامات ۳۰یک کارزار  در ادامهتخریب گورها »

پنهان کردن حقیقت  است که شاملرابطه با مفقودین اجباری 
درباره سرنوشت و محل دفن کسانی است که به طور فراقانونی 

خانواده ها از حق محروم کردن کشتار شده اند،  ۶۷در سال 
، بی حرمتی به قایای عزیزانشان طبق رسوم شاندریافت و دفن ب

ممنوعیت مراسم سوگواری، و گورها با تبدیل آنها به زباله دانی، 
بت انتقادی علنی درباره کشتارها می سرکوب هرگونه صح

 «باشد.

تصمیم مقامات برای ناپدید کردن اجباری و یا اعدام مخفیانه 
، مخفی کردن محل دفن بقایای آنها، و بی خانواده ها عزیزان

موجب درد و رنج بسیار برای خانواده ها حرمتی به قبرهایشان 
یرانسانی و شده و شکلی از شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غ

تحقیرآمیز علیه خانواده ها می باشد که طبق میثاق بین المللی 
 حقوق مدنی و سیاسی ممنوع می باشد.

تحقیق  نتشار نتایج یکمنتشر شد، عفو بین الملل و سازمان عدالت برای ایران با ا ۲۰۱۸در یک گزارش دیگر که در آوریل 
و  ،قروه، سنندج گورهای دستجمعی در اهواز، مشهد، تبریز، رشت، مشترک جزئیات مربوط به تالشهای رژیم برای تخریب

تمان یا تونی، ساخبه های پنهان کردن گورهای دستجمعی در زیر گورهای انفرادی جدید، ساختن الیخاوران به وسیله بولدوزر، 
  را شرح می دهد. جاده بر روی گورهای دستجمعی و تبدیل محل گورهای دستجمعی به زباله دانی 

 بنا به این گزارش، ظاهرًا مقامات در حال برنامه ریزی برای تخریب گورهای جمعی بیشتری هستند. 

http://women.ncr-iran.org/
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1388282018ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1388282018ENGLISH.pdf
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ق میثاق بین المللی حقو ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۹و ماده  ۷ماده مقامات ایران با چنین اقداماتی 
 امضا کننده هر دو میثاق می باشد. اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض کرده است. کشور ایران

 

 محاکمه عامالن و آمران 
 ۳۰ند. طی ایران به عهده دار امروز هنوز زنده اند و حتی مناصب جدی در سیاست و قوانین ۱۳۶۷قتل عام بسیاری از عامالن اصلی 

 ت. رار داشته اسقهای مرگ ساله، وزارت دادگستری همواره تحت ریاست یکی از اعضای هیأت۴جز یک دوره سال گذشته، به 

مقاومت ایران فراخوان خود برای محاکمه بین المللی تمامی عامالن قتل 
ریت در ایران را تجدید کرده است، آنها که و جنایت علیه بش ۱۳۶۷عام 

هنوز در مسند قدرت هستند و عهده دار مناصب مهم حکومتی می باشند. 
وقت رژیم در دوران  این افراد شامل علی خامنه ای )رئیس جمهور

جانشین فرمانده کل قوای مسلح(، و  خمینی(، حسن روحانی )معاون وقت
اعضای هیأت مرگ، مصطفی پورمحمدی )وزیر دادگستری در دوره 

، حسینعلی نیری )رئیس دیوان عالی انضباطی قضات در حسن روحانی(
باالترین آخوندهای حکومتی و عضو مجلس خبرگان ی از دوران روحانی(، مرتضی اشراقی )دادستان وقت(، و ابراهیم رئیسی )یک

 (.آستان قدس رضوی منصوب شده است که از سوی خامنه ای به ریاست

گذشته غرب هم نسبت  یهادر سال»برگزار شد، گفت، پاریس ۱که در شهرداری منطقه  پیام خود به نمایشگاهیمریم رجوی در 
مصون  شانیهاتیجنا یالمللنیساکت بوده است. مالها خود را از عواقب ب یاسیس انیدانقتل عام زنمالها و هم نسبت به سمیتروربه
 «خاتمه داده شود. تیمصون نیا. زمان آن است که بهانددهید

 یو شورا آغاز کند را نهیزم نیمستقل در ا قاتیتحق عایحقوق بشر سر یعال یایساریالزم است کم»او همچنین خاطرنشان ساخت، 
 «و مسئوالن این قتل عام را فراهم کند. میرژ نیمحاکمه سران ا باتیمتحد ترتملل تیامن

ای اه و دادستان بین المللی برمنشور ملل متحد برای ایجاد یک دادگ ۷استفاده از اختیارات فصل شورای امنیت ملل متحد باید با 
 تحقیق کامل درباره قتل عام استفاده کند و از عامالن آن حسابرسی کند. 

و  ضدحکومتی ندگانچنین تحقیقاتی که مدتها است عقب افتاده به طور خاص با توجه به دستگیری هزاران تن از تظاهرکن
رژیم  تنها این م تهران. حسابرسی نکردن از رژیبسیار حیاتی استمرگ تعداد زیادی از معترضین در حبس، گزارشات مبنی بر 

 وق بشر جری تر می کند. دیکتاتوری مذهبی را در استمرار نقض فاحش حق
 

http://women.ncr-iran.org/
https://www.maryam-rajavi.com/item/maryam-rajavi-message-exhibition-1988-massacre-iran-paris-district-1-city-hall
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 نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم
خ ایرایی با ارسال ، زندانیان سیاسی مریم اکبری منفرد و گلر۶۷هزار زندانی سیاسی در ایران در سال ۳۰مین سالگرد قتل عام ۳۰در 

 نیا نیو عامل دیریمورد انجام نگ نیر امستقل د قاتیکه تحق یتا زمان»بند زنان زندان اوین تأکید کردند  از دهنامه سرگشایک 
 «.میکنینه فراموش م میبخشینه م ؛نشست مینخواه یکشتار محاکمه نشوند از پا

از دست داده  ۶۰و دو برادرش را در جریان اعدامهای دهه  ۱۳۶۷قتل عام منفرد یک خواهر و یک برادر خود را در  مریم اکبری
اجباری و غیرداوطلبانه  مفقودین گروه کارسوی می باشد و درخواست او از  قربانیان دادخواهاست که  شاکیانیاست. او یکی از 

  شده است. پذیرفتهمتحد ملل 

خانواده شان را از دست  یاست که اعضا ی. او هزاران تنستینفر ن کی)اکبری منفرد(  میمر»اعالم کرده بود،  قباًل گلرخ ایرایی
 «.رقم زده شود یگریکند تا اتفاقات هولناک د یامکان را فراهم م نیما ا یواکنش و همراه عدم. داده اند

ها رشادت نیزمان ااز  یابرهه چینشان داد که در ه خیتار»نوشتند،  ۹۷این دو زندانی سیاسی زن در نامه مشترک خود در مردادماه 
 .یجسمان یجاودانند نه در بقا شهیو اند یچرا که در بعد فکر ستند؛ین ریفنا ناپذ

ر آن در سانسو یگوناگون سع نیو با عناو دیرا را در اذهان مردم حذف نما ۶۷و کشتار  ۶۰دهه  خیکرده تا تار یهمواره سع میرژ»
 یپا هدف نیر اب شتریبهر چه … و ستیبه نام ترور انیرار دادن قربانبا خطاب ق ایگرفته و  یجمع یگورها بیدارد، از تخر

 یا وجود ابزارهانشود و ب راموشف خیخاطره و تار نیها بودند که تالش کردند اها خانوادهسال نیادر تمام  نکهیغافل از ا فشرد؛یم
 «را به جهان برسانند. شانیصدا یتیامن یسرکوب و فضا

 اند.نرفته ادهایها از آن، اما تسال گذشته اس یحاال س 

 لق ایران است. خ نیو حق مجاهد یحق جامعه بشر ران،ی، حق مردم ا ۱۳۶۷قتل عام محاكمه و مجازات عامالن و آمران 
 

  

http://women.ncr-iran.org/
http://women.ncr-iran.org/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/4319-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B7-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2433-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2800-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2800-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/3572-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/3645-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DB%B6%DB%B0-%D8%B4%D8%AF

