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مقامات دولتی وقت توسط 67ریف حقایق کشتار تح

درباره کشتار  برای ترویج اطالعات خالف واقع مقامات ایران یکارزار سی سالهخصوص  در خود قیقیتح گزارش انتشار به دنبالالملل عفو بین

وقت  نخست وزیر. را منتشر کرد است 13۶7آذر  مربوط به که میرحسین موسوی با ییویمصاحبه وید یکفایل  امروز، ۶731 تابستانزندانیان در 

 به تحریف حقیقت این جنایت علیه بشریت دست زده است. در این مصاحبه ایران

، منتشر کرده است. ر گرفتههای اجتماعی دانتشار گزارش این سازمان در شبکه های عمومی که از زمانالملل این ویدیو را در واکنش به بحثعفو بین

تا  ماه از اوائل مردادهای ایران در زندانجمعی که  هایاعداماز  تا چه اندازه موسوی و دولت اومیرحسین  ها حول این موضوع بوده است کهاین بحث

پس از  هایها و سالماهحقیقت در  کردن پنهانرسمی حکومت برای کارزار چه نقشی در و  اطالع داشته در حال وقوع بود، 13۶7 ماه شهریور اواسط

 .است هایفا کردکشتار 

های مربوط باره گزارشدر مشخصبه طور  میرحسین موسوی، از است پخش شده 13۶7آذر  22تاریخ تلویزیون ملی اتریش در از  که مصاحبه در این

سازمان  انهمسلح یلهمح بر تمرکز خود را در عوض و دکنپرهیز می هااعدامبه  مشخص هر گونه اشارهاز  در پاسخاو . شودسوال میها اعدام به

بدون اینکه مشخص کند که دقیقا وقوع چه نوع سرکوبی را دارد تایید « سرکوب کردیمما آنها را »گوید که و می گذاردمی رانیخلق ا نیمجاهد

جلوه دهد.  حمله این به ی مشروعبه عنوان پاسخرا  ی مورد سوالهااعدامکند که می سعیاو بدین ترتیب  کند.می

که  دهدمصاحبه میرحسین موسوی با تلویزیون اتریش نشان می»الملل گفت: خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین بخش مدیر تحقیقات ،فیلیپ لوتر

 آنها د کهنواقعیت را پنهان کنتا این اند کرده مطرح هابرای دهه که دیگر مقامات ایران زده است همان روایت جعلی دست به ترویج او، ۶7در سال 

ید کرده و به طور قهرا ناپد ،سازی مخالفان سیاسیمند برای پاکهماهنگ و نظام ظرف چند هفته و در اقدامی سیاسی را مخالفدست کم پنج هزار 

«.اندکشته فراقضایی

اذهان عمومی را  13۶7مرداد اند با تمرکز بر حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق به کشور در تالش کرده در همه سطوح مقامات ایرانهاست که سال

 .از کشتار وسیع زندانیان منحرف کنند و از اقدامات خود به عنوان برخوردی ضروری با افراد دخیل در حمله نظامی دفاع کنند

رایطی های فراقضایی وسیع صورت گرفته مصداق جنایت علیه بشریت است که تحت هیچ شهای قهری و اعداماین در حالی است که ناپدید کردن

اند توضیح دهند که چطور ممکن است هزاران زندانی توانسته باشند از داخل عالوه بر این، مقامات ایران هرگز نتوانسته نیست. دفاع یا توجیهقابل 

مشارکت کنند.  این سازمان قرار کنند و در حمله نظامیارتباط برکشور از های فوق امنیتی کشور با اعضای مجاهدین خلق در خارج زندان

های مرداد و های مرگ در ماهتیأهای صورت گرفته توسط هکنند که در بازجوییتایید می همچنین به در بردگان کشتار های جاننامهشهادت

ن مجاهد، زندانیا تنها نه های گستردهاعدام قربانیاناتهام همدستی مخفیانه با عملیات نظامی مجاهدین خلق مطرح نبوده است. ضمنا،  ، ۶7شهریور 

 .اندنیز بودههای چپ و احزاب مخالف کرد صدها زندانی وابسته به سازمانبلکه 
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 هایکه اخبار اعدام 13۶7از شهریور  از این یک مصاحبه فراتر رفته است.ر کشتا پیرامون پنهانکاری فضای حفظ در موسویسهم دولت میر حسین 

های مطبوعاتی و در مکاتبات و مراودات خود در مصاحبه کشتار را فعاالنه دولت های ارشدو دیپلمات، وزرا المللی را به خود جلب کردبینجمعی توجه 

 را از پاسخگویی مصون نگه دارند. این جنایت ن مسئوالکردند تا میانکار  با سازمان ملل

 

و  محمد حسین لواسانی امور خارجه،وقت وزیر  علی اکبر والیتیکشور،  وقت وزیر عبداهلل نوریمقامات فعال در این زمینه افراد زیر بودند: از جمله 

محمد مقر سازمان ملل در ژنو،  نماینده دائم ایران در سیروس ناصری ،۶9و  ۶8های در سالبه ترتیب وزیر امور خارجه  هایمعاون منوچهر متکی

دار رکا محمد علی موسویو ایران در لندن  کاردار آخوندزاده بستی مهدیمحمد نماینده دائم ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک،  ر محالتیجعف

 .ایران در اتاوا، کانادا

 

ا از اساس انکار رو نشان داده است که آنها چطور وقوع کشتار  خود جزییات مربوط به اقدامات این مقامات را تشریح کرده در گزارش المللعفو بین

با حین درگیری نظامی در  های گزارش شدهمرگکردند که میادعا خواندند و یا می« پروگاندای سیاسی»را  هامربوط به اعدام یهاگزارش کردند،می

از  برخیکه  کردندادعا میبه سازمان ملل متحد های رسمی خود همچنین در پاسخ این مسئوالننیروهای سازمان مجاهدین خلق اتفاق افتاده است. 

در جمهوری اسالمی کار »یا« در دانشگاهتحصیل » و یا زنده هستند و مشغول به« وجود خارجی ندارند» هستند و اصال« جعلی»ثبت شده  قربانیان

 اند. فوت کرده« علل طبیعی»و یا به «  در عراق اسیر جنگی هستند»، «اندبه کشورهای خارجی پناهنده شده» باشند،می« نایرا

 

همچنان از ایران  که مقاماتقرار گیرند. با توجه به این مورد تحقیقات کیفرینیستند که باید  عامالن مستقیم کشتارآمران و  تنها»فیلیپ لوتر گفت: 

شدگی کاری و انکار به تدوام ناپدیدمشارکت در مخفیبا  که و فعلی مسئوالن سابقکنند، همه امتناع می شدگانو محل دفن کشتهسرنوشت  افشای

 «.پاسخگو نگاه داشته شوندباید اند، کمک کرده قربانیقهری هزاران 

 

مصطفی  ،دادگستری فعلی وزیر ،آواییعلیرضا  نام آورده است عبارتند از:شتار الملل از آنها به عنوان مسئوالن دخیل در کاز جمله افرادی که عفو بین

 .علی نیریحسینو  مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسیدادستانی و قضایی، و مقامات فعلی یا سابق در نهادهای  دادگستری سابق وزیر ،پورمحمدی

 

 انکار مطلع بودن از کشتار
 

کشتار های او به سواالت مربوط به واکنشطلب دوباره وارد عرصه سیاست شد، به عنوان نماینده جناح اصالح میر حسین موسوی که 1388سال از 

بدین ترتیب سعی داشته او  .صورت گرفته است، همراه بوده است وی ها بدون اطالع دولتاین ادعا که اعدامغالبا با پرهیز از ارائه توضیحات و یا  ۶7

 علنی کشتار، توجیه کند. محکوم کردنو یا حداقل حقیقات ها، انجام تکه قصور خود را در تالش برای توقف اعدام است

 

 های مربوط بهگزارشای خود درباره هنگرانی مرتبا دهد که این سازماننشان می المللآرشیوهای عفو بینموجود در اسناد  ،با این وجود

 ،با مقامات ارشد دولت میرحسین موسوی 13۶7مرداد  25خود در تاریخ  «اقدام فوری»درخواست اولین از زمان انتشار  زندانیان را گستردههایاعدام

 «اقدام فوری»رخواست د 17الملل عفو بین. در میان گذاشته بود ،علی اکبر والیتی امور خارجه، زیرو و ابراهیم حبیبی ،دادگستری وقت وزیر از جمله

این به دولت و سفرای ایران ارسال کردند.  ی اعتراضیها هزار نامهده المللعفو بینمنتشر کرد و فعاالن  13۶7دی ماه  1مرداد و  25بین دیگر 

 منتشر کرد. و گزارشاطالعیه مطبوعاتی یک  13۶7آذر  22در  سازمان همچنین

 

میرحسین  به نهادهای متعدد از جمله دفتر 13۶7ها در اوائل مرداد تزندانیان پس از توقف ناگهانی مالقا نگران هایخانوادهنیز، داخل کشور در 

 شان مراجعه کردند. عزیزان پیگیری وضعیتموسوی برای 

 

دولت میرحسین موسوی  روزافزون جنایت، شواهد ه باهعلیرغم مواج»گفت:  المللبینشمال آفریقا در عفو  مدیر تحقیقات خاورمیانه و، فیلیپ لوتر

 آور شرم احقیقت به همراه انکارهای معوج و مغشوش مسئوالن دولتی، ،مسئلهاین قصور کرد.  اتدستور تحقیقصدور و کشتار محکوم کردن  درمکررا 

 «است.

 



و  زهرا رهنورد همسرش به همراهشده است و  رحمی نظام قضایی ناعادالنه حاکم بر ایرانبی خود قربانی 1389از سال  میرحسین موسوی

ها شده است. الملل مکررا خواستار آزادی فوری آن. عفو بیناست تهحصر خانگی قرار گرف مهدی کروبی تحت  

کنند، عمال خود را در کنار حکومتی برخورد می به عنوان یک سرّ ۶7کشتار همه مقامات سابق و فعلی که همچنان با »فیلیپ لوتر گفت: 

های رنجدیده برای دانستن حقیقت و موعد پاسخ دادن آنها به درخواست خانواده دهند.شان به خون آلوده است قرار میکسانی که دست

 «منتشر کنند. دارند را هازندانیان و محل دفن آن کشتار یرهدربا دادخواهی سالهاست که به سر آمده است. آنها باید فورا هرگونه اطالعاتی که

 

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

Note to editors: Journalists wishing to obtain copyright permission to broadcast the video clip 

of Mir Hossein Mousavi’s interview with the Austrian Broadcasting Corporation (ORF) or to 

share the video on social media must contact ORF directly. 

For more information or to arrange an interview, please contact: Sara Hashash, MENA Media 

Manager on sara.hashash@amnesty.org or  +44 207 413 5511  

Amnesty International's press office in London, UK, on: +44 2074135566 or 
press@amnesty.org  twitter: @amnestypress 
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