
 المللعفو بین

 ومی عمی بیانیه

 1398مرداد  7

  المللی حقوق بشربینبه قوانین  ایران اعتنایی کاملبی تاییدی است بر   67 درباره کشتار مصطفی پورمحمدی اظهارات

شاور رئیس قوه اظهارات اخیری در بیانیه المللعفو بینسازمان  صطفی پورمحمدی، م ستری ایران، م سابق دادگ ضائیه و وزیر  در دفاع از ی ق

و تا به  ها و مسئوالن ایرانی در آن زمانای در تأیید این نکته دانسته است که مقامدهندهرا گواه تکان 1367سال گسترده  فراقضایی هایاعدام

بار دیگر به  همچنین این اظهارات ،المللعفو بینی به گفته. انداعتنایی آشررکار قرار دادهالمللی حقوق بشررر را مورد بیعامدانه قوانین بین امروز

 بینند.درگیر در آن کشتارها خود را مصون از محاکمه و مجازات می های ارشددهد که مقامشکل برجسته نشان می

سازمان به ویژه نگران آن بخشای شف حقیقت و  ن  ست که مدافعان ک صطفی پورمحمدی ا سم» دفاع از را به دادخواهیاز اظهارات م و « تروری

این قرار خواهند گرفت.  و محاکمه فراد مورد تعقیب کیفریدهد که این او هشرردار می کندان ایران در منطقه متهم میبا دشررمن« همدسررتی»

در مصررطفی پورمحمدی  همانندکه  )کسرری 1398ی قضررائیه در فروردین اظهارات، به موازات انتصرراا ابراهیم رئیسرری به سررمت ریاسررت قوه

عان حقوق بشر را بیش از و مداف شدگانهای اعدامخانواده اعضای، (، بازماندگان کشتارهادخالت داشته 1367سال  گسترده فراقضایی هایاعدام

 قضایی قرار گیرند.تعقیب عدالت مورد آزار و  برقراریدهد که صرفاً به دلیل تالش برای کشف حقیقت و پیش در معرض این خطر قرار می

سرررانی که به دنبال جویی علیه کاطالعات غلط و تهدید و تالفی مندنظام پخشاز طریق  ایران نباید اجازه پیدا کنند تا سرررابق و فعلی هایمقام

 مصون نگه دارند.  گوییپاسخ هر گونه را ازخود ، هستند 1367سال  گسترده هاییق اعدامحقاافشای 

ست می از بار دیگر المللعفو بیناز همین رو،  ضو درخوا شورهای ع سازمانسازمان ملل و ک صونیت   ییافتهکند که علناً و قاطعانه در مقابل م

شریتجنایات  افراد متهم به ارتکاا ضعدر ایران  علیه ب ش المللعفو بین. گیری کنندمو سامبر  یدر گزار سرار»عنوان با  2018در د  به خون ا

شته شتار  :آغ شریت یجنایت 7613چرا ک ست که همچنان ادامه دارد علیه ب ست که «؟ا صداق 1367سال های اعدام نتیجه گرفته ا ت اجنای» م

کاری در ی پنهانیافتهاستمرار سازمان با توجه به را نیز قهریسازی ناپدید رمج عالوه بر جرم اعدام فراقضایی،؛ این جنایات است« علیه بشریت

  د. نگیرالمللی کیفری در بر میق بینمطابق با حقو مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد

در راستای تالش برای تضمین این اجرای عدالت باشد،  و برای کشف حقیقت مؤثربه دنبال ایجاد مسیرهای مشخص و  المللی بایدی بینجامعه

 .اعدام برگزار شرروند مجازات منصررفانه و بدون توسررل به دیها بامحاکمه نیا ؛محاکمه شرروند هاتیجنا نیمتهمان به دسررت داشررتن در اکه 

این جبران خسررارت باید شررامل تسررهیل در شرروند. المللی برخوردار های مطابق با موازین بیناز غرامت باید های قربانیانخانوادهبازماندگان و 

  هایشان و همچنین فراهم آوردن امکان خاکسپاری و برگزاری آیین سوگواری برای آنان باشد.استراد اجساد قربانیان به خانواده

 1367زندانیان در سال  کشتار شرایط وقوعماهیت و  تحریف

ری ی انتقادات از جمهودر رابطه با ادامهمنتشررر کرده اسررت، مصررطفی پورمحمدی  1398مرداد  3در « مثلث»ی نامهای که هفتهدر مصرراحبه

سالمی سلحانهکه به دنبال حمله هاییاعدامایران به دلیل  ا سوال انجام  1367به خاک ایران در مرداد  سازمان مجاهدین خلقی ی م داد، مورد 

 نکرده بودند.« توبه» و در زندان بوده پرسد کهمی کسانی اعدام دربارهطور مشخص  بههمچنین کننده مصاحبه؛ گیردقرار می

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/9421/2018/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/9421/2018/en/


صطفی پورمحمدی، در جواا، ست»و  «یتکارجنا» را باختگانجان م تخفیف مجازات و تعلیق با  اًموقت کند کهو این طور القا می نامدمی« تروری

شده بوده اما هاآن حکم اعدام ستی» ازمان مجاهدین خلقساز داخل زندان با  ، بعد از آن که مخفیانهموافقت  شتیبانی و  کرده «همد و برای پ

شد. او در ادامه بر بحث همکاری نظامی آن سازمان با صدام حسین، ها مقابله میکردند، باید با آن «توطئه» ی آنی مسلحانهپیوستن به حمله

 کند. رئیس جمهور سابق عراق، در جریان جنگ ایران و عراق تمرکز می

ستای تبلیغ همان روایتاظهارات م ست که دههخالف واقع های صطفی پورمحمدی در را ست مقاما سئوالن ایرانی به کار میها ا گیرند، ها و م

صله شترداد ی مبرای کتمان این حقیقت که در فا شی از  شیهزاران مخالف و دگراند 1367هریور ا  صورت محرمانه، به عنوان بخ سی را به  سیا

 ند.ردی فراقضایی اعدام کبه شیوه ود کردن مخالفان سیاسی، قهراً ناپدید کرده ویافته برای نابهای سازمانتالش

قهراً  1367کنند، کسانی که در سال ارائه می« قاتل»و « تروریست»ها ادعا کرده و تصویر مخوفی از قربانیان به عنوان چه این روایتبرخالف آن

راً مردان و زنان جوان و بعضرراً نوجوانانی بودند که ناعادالنه به زندان افتاده بودند، به دلیل ی فراقضررایی اعدام شرردند اکثناپدید شررده و به شرریوه

جمع کردن ها و جزوات مخالفان حکومت، شرکت در تظاهرات، نظیر پخش کردن روزنامه باریو اقدامات سیاسی غیرخشونت شانعقاید سیاسی

 های سیاسی بودند.وده با کسانی که درگیر فعالیتهای زندانیان، یا مراهای مالی برای خانوادهکمک

شده بودند؛ بعضی از آنان دورهبعضی از زندانیان، بدون  شته  شند، خودسرانه در زندان نگه دا شده با صالً محاکمه و محکوم  های حبس این که ا

شان را سپری کرده و قرار ی محکومیتکردند؛ بعضی از زندانیان نیز دورهترِ دو سه ساله، را سپری میهای کوتاهای، از حبس ابد تا دورهناعادالنه

 .دارندشان میاند همچنان در زندان نگهنکرده« توبه» ستیراها گفته شده بود که چون به بود به زودی آزاد شوند، یا به آن

ست که شد، ممنوع  شایان توجه ا شده با شرایطی، فارغ از آن که قربانی به ارتکاا چه عملی متهم  ضایی در هر  سازی قهری و اعدام فراق ناپدید

ست. سازیدر چارچوا قوانین بین ا ضاییفراهای های قهری و اعدامالمللی، ناپدید سازمان ق سترده و  ت ای جنایبه منزله 1367سال  ییافتهگ

 رود.علیه بشریت به شمار می

ضیحی در این باره ارائه نکردهفراتر از این، مقام سئوالن ایرانی هرگز تو شتهاند که چگونه ها و م های آن هزاران زندانی گرفتار در زندان امکان دا

ضای فوق شند با اع سته با شور ارتباط  سازمان مجاهدین خلقامنیتی توان سلحانهیا در حمله ردهبرقرار کدر خارج ک ی آن ایفای نقش کرده ی م

شند.  ضاع زندانشهادتبا سمی که به بیرون درز کرهای بازماندگان در مورد او ستندات ر صحه میها و م د که در گذارده همگی بر این نکته 

صلههای انجامبازجویی شهریور  مردادی شده در فا س1367تا  مورد بازجویی قرار  سازمان مجاهدین خلقتی پنهانی با ، زندانیان به اتهام همد

 اند. نگرفته

سته به عالوه  ستردهقربانیِ اعدام سازمان مجاهدین خلقبر این، فقط زندانیان واب سته به  1367سال  های گ صدها نفر از زندانیان واب شدند؛  ن

 بودند. کشتاراز قربانیان این  هم های مخالف حکومتهای اپوزیسیون چپ و کُردگروه

 المللیاعتنایی به قوانین و موازین بینبی

صطفی پورمحمدی در اظهارات خود، بدون هیچ ضایی هایاعدامگونه دلیل منطقی، م سترد فراق سال  هگ لفات در میدان جنگ را با ت 1367در 

های شهروندی و انسانی حرف بتهای حقوقی و مراقاز بحث ،در وسط میدان جنگ ،نتظار این است کها»پرسد: ر میو با تمسخ کندمقایسه می

  «م؟بزن



گذارد و از قضا بر حقیقت هولناکی صحه میالمللی است، ها و مسئوالن ایرانی به قوانین و موازین بینمقام کامل اعتناییی بیاین اظهارات نشانه

ماهیتی  1367در سال  هگسترد هایهای مسبب اعدامروالاند، این که کرده افشاها پیش که بازماندگان کشتارها و مدافعان حقوق بشر از مدت

ها به دنبال اعدام. ه اسررتالمللی برخوردار نبودیک از خصرروصرریات یک روال قضرراییِ مطابق با موازین بینو از هیچ به شرردت خودسرررانه داشررته

ها تهیأاین کنند؛ ها یاد میاز آن« ای مرگهتهیأ»با عنوان  که بازماندگانشرررد هایی انجام میبرگزاری جلسرررات بازجویی در حضرررور هیأت

بود  کسانیعقاید سیاسی زندانیان و صدور حکم اعدام برای  تفتیشها و هدف این مقام و اطالعاتی بوده دادستانی قضایی،های متشکل از مقام

 نبودند.« توبه»که حاضر به ابراز ندامت و 

 کسانی که به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت اند تهدید

به  را هااعدامو محکوم کردن این  1367در سال  هگسترد فراقضایی هایاش گردآوری مستندات مربوط به اعداممصطفی پورمحمدی در مصاحبه

سم»ی حمایت از منزله سته سازمان مجاهدین خلقو  «تروری ست نمحاکمه کرد و گیرکردنزمینوقت  ... االن»گوید: و می دان سر ا . وقت بر 

 «کند است.جای نشاندن دنیای جنایتکار که از تروریسم دفاع می

اعضای نوار جلسه انتشار کند که و ادعا می ها تأکید کردهاو همچنین بر ضرورت محرمانه نگه داشتن اسناد و سوابق رسمی مربوط به این اعدام

موج جدید »اندازی راه به منظوز «، موساد، و عربستانایآیعملیات مشترک آمریکا، سی» بخشی ازحسینعلی منتظری با  تهران «مرگ هیأت»

 بوده است.« در ایرانبراندازی 

را بیش از پیش  که به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت اند یو مدافعان حقوق بشر های قربانیانخانوادهچنین اظهاراتی بازماندگان، اعضای 

 دهد. قرار می« دام علیه امنیت ملیاق»واهیِ  ماتها در معرض خطر آزار، ارعاا، بازداشت و حبس خودسرانه، و محاکمه به

 یافتهسازمان به شکلمصونیت از مجازات 

صاحبه صطفی پورمحمدی در م ست واکنش بهدر  اشم ساا درخوا سیح صوص اعدام و دادخواهی ر گوید که عوامل می 1367سال های در خ

 ایعده «جهالت و حماقت»از و  ردهایجاد ک ایخصمانه« فضای روانی»تا اند کرده متمرکز «هقص»روی این  را« های تبلیغاتیبوقتمام » دشمن

  برداری کنند.بهره

سه می «تیراندازی»ها، موقعیت خودش را با موقعیت در مورد نقش خودش در آن اعداماو  شمن را مقای ست د و  با گلوله را بزندکند که موظف ا

ستا هم می» اگر کردنباید او را مؤاخذه گوید می تیراندازی دارم  ،من در خاکریزم»دهد: توضیح میاو «. دخورحاال این گلوله آن وسط به یک رو

بزنمش و ام این اسررت من وظیفه خب ولی آنجا. نیروی جنگنده با من نیسررت.آمده برای بازدید از خط  یک بار آدمی جلویم حاال یک .کنممی

ستا هم می بغلش به آنجا.در اندازم این گلوله را می .اندازم. من دارم گلوله میزنمشمی ستاده آن طرفولی  خوردیک رو شمن ای از من شما  .د

ستا کنی سوال می شهید ما » د:افزایمیاو  « خمپاره انداختی؟چرا در رو ست خوردیمکلی  شک شدند،  ،دادیم، تلفات دادیم،  مردم ما بمباران 

 «؟عمل کردمدرست آنجا اشتباهی انداختم یا ن خمپاره را جواا حقوقی بدهم که فالبیایم حاال من . به خاطر منافقین باران شدند،موشک

های ارشرردی که در و مقام یافته در ایران حاکم اسررتبه شررکل سررازمان مصررونیت از مجازاتکنند که این نکته را برجسررته می چنین اظهاراتی

این افراد آن که  ربارتفاجعهگیرند. و مجازات قرار نمیاند اطمینان خاطر دارند که هرگز مورد محاکمه های فراقضایی گسترده دخالت داشتهاعدام

قانون و  ضمین برقراریهای بسیار مهم و متنفذی را از جمله در همان تشکیالت شاخص قضایی و حکومتی در اختیار دارند که مسئول تمنصب

شمار می شف حقیقت و اجرای عدالت به  صت روند.ک و  ، منحرف کردن انتقاداتغلطخش اطالعات های فراوانی برای پبه عالوه، این افراد از فر

 شوند.تحکیم مصونیت خود از محاکمه و مجازات برخوردار می



در رابطه با  مصررونیت از مجازاتی یافتهو در مقابل روال سررازمانکند که سررازمان ملل و کشررورهای عضرراین وضررعیت هرچه بیشررتر ایجاا می

گیری کاری در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد آنان علناً و قاطعانه موضعی پنهانادامهو  1367های فراقضایی گسترده در سال اعدام

 کنند.

و بدرفتاری بیشتر با بازماندگان، اعضای  انکار حقیقت ادامه دادن به ها و مسئوالن ایرانی دربه جسورتر شدن مقام ر در انجام این اقدام منجرقصو

این وضعیت تأثیر بسیار مخربی نه فقط بر بازماندگان شود که به دنبال کشف حقیفت و اجرای عدالت اند. سایر افرادی می و های قربانیانخانواده

 مداری و رعایت حقوق بشر در این کشور دارد.های قربانیان بلکه همچنین بر قانونو خانواده

و  برای کشف حقیقت، اجرای عدالت وثریعضو را به ایجاد مسیرهای مشخص و م یبار دیگر سازمان ملل و کشورها المللعفو بیناز همین رو، 

 ی آن باشد کهکنندهاین مسیرها باید تضمینخواند. فرا می جبران خسارت

 علت، مکان، تاریخ، ها،آن شدگان آن سال، هویت، از جمله شمار اعدام1367های فراقضایی گسترده در سال حقایق مربوط به اعدام •

 ؛شودها، و محل دفن اجسادشان، افشا میشرایط ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی آن و

 و ؛شوندمیمحاکمه ، اعدام مجازات درخواستبدون به شکل منصفانه و  هاتیجنا نیبه دست داشتن در ا مسئوالن متهم •

 شوند.المللی برخوردار میهای مطابق با موازین بینهای قربانیان از غرامتخانواده •

  


