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قتل قناری و گریه ی جالد

موضوع کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 1367 و نقش میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت در آن، 

بار دیگر با انتشار اسنادی توسط عفو بین امللل که مجموع آنها در کتابچه یی تحت عنوان »ارسار به خون آغشته« 

نقش  مورد  در  می کرد  متهم  را  بین امللل  عفو  که  انتقاداتی  پی  در  شد.1  تبدیل  عمومی  بحثی  به  شده،  منترش 

میرحسین موسوی در کشتار جمعی تابستان 67 اغراق کرده یا بر آن تاکیدی یک سویه داشته است، این سازمان 

بیانیه ی تکمیلی دیگری با عنوان »پرسش و پاسخ پیرامون نقش نخست وزیر سابق ایران در کارزار انکار و تحریف 

حقایق کشتار 67« منترش کرد.2 تنها چند روز بعد از انتشار این بیانیه، بیانیه ی دیگری از سوی 60 نفر از هواداران 

میرحسین موسوی با عنوان »عفو بین امللل موظف به اصالح گزارش خود است«3 منترش شد که در آن با استناد به 

این ادعا که »مستنداتی محکم و واقعی، دال بر همدلی میرحسین موسوی با اعدام های تابستان 1367 یا نقش 

احتاملی او در این جنایت« وجود نداشته و همچنین با استناد به این که در اسناد منترششده در خاطرات و فایل 

صوتی حسینعلی منتظری »هیچ مدرکی دال بر نقش داشنت مهندس میرحسین موسوی در آن اعدام ها« وجود 

ندارد و گذشته از این خود او در فایل صوتی ای مربوط به سال 1389 که اینک در دسرتس عموم است گفته: »ما 

در بی اطالعی محض بودیم و وقتی هم خربدار شدیم، سعی در جلوگیری از آن اعدام ها داشتیم. این که بنده نقش 

داشتم خالف واقع است و اصلن به ما اجازه ی ورود به این موضوع را منی دادند. با این حال این جنایتی است 

که رخ داد و واقعیت این است که هنوز هیچ کسی از ابعاد واقعی آن خرب ندارد و شاید در آینده بتوان بیشرت 

1- ارسار به خون آغشته را می توانید از این آدرس دریافت کنید.

2- این بیانیه را در این آدرس بخوانید.

3- بیانیه را در این آدرس ببینید.

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1394212018PERSIAN.PDF
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3032/2020/fa/
https://bit.ly/3jGiyDj
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ابعاد آن پرداخت.«، نقش میرحسین موسوی در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در  این واقعه و  به  و جامع تر 

تابستان 67 را منکر شدند و عفو بین امللل را »موظف به اصالح هر چه رسیع تر گزارش و بیانیه های فوق الذکر در 

بخش های مربوط به مهندس میرحسین موسوی و همچنین اعاده ی حیثیت به شخص ایشان« دانستند. این بیانیه 

واکنش های بسیاری در پی داشت؛ از جمله برخی خانواده های اعدام شده گان تابستان 1367 و یا زندانیان سیاسی 

جان به دربرده از کشتار در نقد آن مطالبی نوشتند4 و بعد از چندی هم بیانیه یی از سوی 365 نفر از »خانواده ها، 

زندانیان سیاسی و همراهان« در دفاع از کلیت گزارش عفو بین امللل و روشن شدن بی کم و کاست »حقیقت« 

منترش شد.5 اکنون با گذر از آن التهاب اولیه می توان اسناد موجود در این زمینه را بررسی کرد و سمت و سوی 

سیاسی وقایع فوق را شکافت.

پاس گل عفو بین امللل به منکران

انتشار گزارش عفو بین امللل با عنوان »ارسار به خون آغشته« اما رسآغاز ماجرا نبود. رسآغاز ماجرا انتشار یکی از 

اسناد این گزارش در توئیرت توسط رها بحرینی، پژوهشگر بخش ایران در عفو بین امللل بود که در مورد آن نوشت: 

»اقدام فوری 16 آگوست را در آرشیو عفو بین امللل پیدا کردیم. کشف تکان دهنده  ]ا[ی بود و نشان می داد که 

مقامات دولتی و قضایی و همینطور سفرای جمهوری اسالمی از دست کم  25 مرداد ]67[ در جریان اعدام ها قرار 

گرفته اند اما سیاست وزارت خارجه ی دولت موسوی انکار بود. و امروز در اوج بی اخالقی می گویند منی دانستند.«

این سند بارها با هشتگ میرحسین موسوی در توئیرت به اشرتاک گذاشته شده و حول آن بحث های فراوانی میان 

مخالفان و موافقان درگرفت. چنان که منکران نیز در بیانیه ی خود به »هشتگ میرحسین موسوی« اشاره کردند. 

نگاهی به منت کامل این سند »اقدام فوری« که به 16 آگوست 1988 یا به عبارتی 25 مرداد 1367 مربوط می شود 

نشان می دهد اقدام فوری عفو بین امللل در این تاریخ هیچ ربطی به کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 

1367 ندارد.

منت کامل سند از این قرار است:»عفو بین امللل نگران شواهدی است مبنی بر اینکه موج جدیدی از اعدام های 

سیاسی در ایران جریان دارد.

در چند هفته ی اخیر رسانه های رسمی ایران به طور مداوم در مورد اعدام مخالفین دولت گزارش داده اند. این 

4- از جمله نگاه کنید به چند نکته پیرامون یک بیانیه ی رسوا. ف. تابان در این آدرس جوابی به بیانیه ]...[ در اعرتاض به تحریف 

حقیقت توسط عفو بین امللل. الدن بازرگان در این آدرس باز هم 67، باز هم موسوی، باز هم اصالح طلبان. سیامک صبوری   

5- اعرتاض به تحریف حقایق قتل عام تابستان 1367، حقیقت باید بی کم و کاست روشن شود در این آدرس.

https://bit.ly/3cSj4LK 
https://bit.ly/3n8uv6C
https://bit.ly/34lddL4
https://bit.ly/34y9TMJ
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شامل اعدام ده تن از "افراد ضد انقالب و جاسوسین عراقی" در دهم ژوییه می شود. روز اول ماه اوت، هفت تن از 

اعضای سازمان غیر قانونی اعالم شده ی مجاهدین خلق ایران در باخرتان در مالءعام به دار آویخته شده و یک عضو 

دیگر این سازمان در روز سوم اوت، در ایالم در مالءعام با طناب دار اعدام شده است. همچنین به طور مداوم 

گزارش می شود که حکم اعدام اعضای گروه های مخالف توسط شورای عالی قضایی به تایید می رسد.

عفو بین امللل گزارشاتی دریافت کرده که بر مبنای آن سه تن از اعضای رهربی حزب توده، به نام های کیومرث 

زرشناس، سیمین فردین و سعید آزرنگ، و همچنین یکی از اعضای سازمان فداییان خلق ایران )اکرثیت(، به نام 

فرامرز صوفی، در روز بیستم ژوییه در زندان اوین تیرباران شده اند. گفته می شود که تا هشت تن دیگر نیز در 

همین زمان اعدام شده ، و حکم مرگ پنجاه و پنج زندانی دیگر نیز تایید شده، که این افراد در انتظار اجرای حکم 

هستند.

عفو بین امللل به متامی موارد مجازات مرگ، به مثابه نقض حق حیات و حق در معرض رفتار یا مجازات ظاملانه، 

می کند.  اعرتاض  شده،  ذکر  برش  حقوق  جهانی  اعالمیه ی  در  که  آن طور  نگرفنت،  قرار  تحقیرآمیز  یا  غیرانسانی 

این ]سازمان[ در مورد ایران به طور ویژه نگران عدم وجود قوانین متضمن دادگاه عادالنه در موارد سیاسی، و 

عدم وجود هرگونه رویه ی دادرسی برای زندانیانی است که محکوم به مرگ شده اند تا به موجب آن علیه این 

محکومیت یا رای ]صادره[ فرجام خواهی کنند.

اقدامات توصیه شده: ارسال نامه از طریق تلگرام/تلکس/ پست هوایی:

ابراز تاسف عمیق نسبت به این اعدام ها و درخواست ارائه ی جزییات آیین دادرسی که در طی آن این احکام مرگ 

صادر و تایید شده اند.

درخواست عاجل برای تخفیف حکم متامی احکام مرگی که هنوز اجرا نشده اند و پایان دادن به اعدام در ایران.

ارسال درخواست به:

جناب آقای آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی- قاضی القضات و رییس شورای عالی قضایی

قید شود به سمع و نظر قاضی القضات برسد

جناب آقای دکرت حسن ابراهیم حبیبی وزیر دادگسرتی

قید شود به سمع و نظر وزیر دادگسرتی برسد

ارسال کپی برای: مناینده های دیپلامتیک ایران در کشور شام

توجه: بعضی از درخواست ها باید به صفت فردی یا حرفه ای ارسال شوند.
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با  لطفن   ،1988 سپتامرب   16 تاریخ  از  پس  درخواست  ارسال  در صورت  منایید.  ارسال  فورن  را  درخواست  لطفا 

دبیرخانه ی بین املللی، یا دفرت بخش خود هامهنگ منایید«.

هامن طور که روشن است در منت اقدام فوری 25 مرداد سازمان عفو بین امللل به دو دسته از اعدام ها اشاره شده 

است: الف( اعدام ده نفر در 19 تیر )10 جوالی( که به ادعای این سازمان در مطبوعات رسمی ایران »ضدانقالب 

و جاسوس عراق« خوانده شده اند، اعدام هفت عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در مالعام در باخرتان در روز 

10 مرداد )1 آگوست( و اعدام یک عضو دیگر همین سازمان در مالعام در ایالم در روز 12 مرداد )3 آگوست(. ب( 

اعدام سه عضو رهربی حزب توده ی ایران به نام های کیومرث زرشناس، سیمین فردین و سعید آذرنگ و یک عضو 

سازمان فداییان خلق ایران )اکرثیت( به نام فرامرز صوفی در 29 تیر 1367 )20 جوالی( در زندان اوین و هشت 

نفر دیگر که بیانیه از آنان نامی نربده. سازمان عفو بین امللل در این سند هم چنین در مورد »شواهد حاکی از وقوع 

موج جدیدی از اعدام های سیاسی« در ایران ابراز نگرانی کرده است.

ما متاسفانه به مطبوعات رسمی سال 1367 دسرتسی نداریم تا بدانیم کسانی که حکومت اعدام آنان را در 19 

تیر به عنوان »ضدانقالب و جاسوس عراق« اعالم کرده است چه کسانی بوده اند و آیا اساسن در منت این خرب 

نامی از اعدام شده گان وجود دارد یا نه. اما قدر مسلم آن است که اعدام های در مالعام در باخرتان و ایالم که 

احتاملن بیش از این تعداد و در اغلب شهرهای غرب کشور انجام شده اند، اعدام ارسای جنگی سازمان مجاهدین 

خلق ایران بوده  که در جریان عملیات فروغ جاویدان، در مابین آغاز عملیات در 3 مرداد تا شکست آن در 7 

مرداد بازداشت شده اند. هدف این اعدام ها که در مالعام انجام گرفته، نشان دادن شکست قطعی عملیات نظامی 

سازمان مجاهدین خلق به مردم محلی در این شهرها بوده است.

در مورد کسانی که در بخش دوم فراخوان اقدام فوری سازمان عفو بین امللل از آنها به عنوان کسانی که در اوین 

اعدام شده اند، نام برده می شود اکنون اطالعات روشنی داریم. کیومرث زرشناس، سعید آذرنگ و فرامرز صوفی 

به احتامل قوی در فاصله ی بین 29 تا 31 تیر 1367 اعدام شده اند. فاطمه مدرسی معروف به سیمین فردین در 

این تاریخ اعدام نشده اما اخبار اشتباهی در مورد اعدام او در 29 تیر در نرشیات اپوزیسیون منترش شده است. 

اکنون می دانیم سیمین فردین را نه در این مقطع و نه در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67، بلکه 

در فروردین 1368 اعدام کرده اند. اخبار این اعدام ها هم زمان است با انتشار اخباری در مورد انتقال 55 زندانی 

محکوم به اعدام به سلول های انفرادی و خطر اجرای حکم آنها. هرچند شهادت های گوناگون صحت خرب انتقال 

55 زندانی محکوم به اعدام به سلول های انفرادی را تائید می کند و اسامی برخی از آنان از جمله اصغر آراسته و 
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حمید منتظری، هر دو از اعضای مسئول سازمان فداییان خلق ایران )اکرثیت( شناخته شده، اما به دلیل پنهان کاری 

مقامات حکومت جمهوری اسالمی با گذشت سی و دو سال هنوز مشخص نیست آیا این زندانیان منتقل شده در 

هامن زمان اعدام شدند و یا اعدام آنان در جریان کشتار جمعی زندانیان سیاسی اتفاق افتاده است.

در هر صورت بررسی دقیق سند منترششده تحت عنوان فراخوان اقدام فوری 16 آگوست 1988 )25 مرداد 1367( 

نه تنها ما را به این نتیجه می رساند که این سند ربطی به کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 ندارد، 

بلکه متاسفانه باید گفت این را نیز روشن می سازد که پژوهشگران »ارسار به خون آغشته« به درستی منی دانند 

در مورد چه موضوعی تحقیق کرده اند و بی آنکه بخواهند با انتشار سندی اشتباه، به مغشوش بودن اطالعات در 

این زمینه دامن زده اند.

اشتباه عفو بین امللل اما سابقه ای تاریخی دارد. پنج سال پیش از این و در شهریور 1394 »سازمان عدالت برای 

و  مادران و خانواده های خاوران؛ سه دهه جستجوی حقیقت  نامتام:  نام »داستان  به  انتشارکتابچه ای  با  ایران« 

عدالت«6 که ادعا شده بود »گام نخست در راستای ثبت نقض حقوق مادران و خانواده های اعدام شدگان از یک 

سو و پیگیری آنها برای دادخواهی و روشن شدن حقیقت از سوی دیگر است« برای اولین بار اشتباه مشابهی را 

مرتکب شد. در صفحه ی 35 این کتابچه می خوانیم: »شهادت خانواده های اعدام شدگان سال های نخست دهه ی 

زندانیان  دسته جمعی  دفن  محل  که  کانال هایی  که  می دهد  نشان  می رفتند  خاوران  به  مرتب  طور  به  که   60

اعدام شده در اواسط مرداد و شهریور 1367 است، نخستین گورهای دسته جمعی خاوران نیستند. در واقع بنا بر 

اسنادی همچون گزارش سازمان ملل متحد طرح "پاکسازی" زندان ها و روند اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی 

طیف چپ که از تابستان 1366 آغاز شده بود در خرداد و تیر 1367 شدت گرفت و منی توان به قطعیت تاریخ 

رشوع اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی )و به ویژه زندانیان سیاسی چپ( را با فتوای آیت الله خمینی و حمله ی 

مجاهدین پیوند زد. در واقع اگرچه فتوای آیت الله خمینی منجر به ترسیع و تشدید اعدام ها شد و دست عامالن 

آن را برای کشتار زندانیانی که در حال گذراندن دوران حبس شان بودند نیز باز کرد اما به نظر می رسد که این روند 

با کشتار زندانیانی که از قبل حکم اعدام داشتند، آغاز شده بود.« عالوه بر این بعد از انتشار کتابچه ی »داستان 

در  ایران«  برای  عدالت  سازمان  »پژوهشگر  عنوان  به  مریم حسین خواه  خاوران«  خانواده های  و  مادران  نامتام: 

گفت وگو با تلویزیون بی بی سی فارسی همین ادعا را تکرار کرد.7

6- داستان نامتام مادران و خانواده های خاوران؛ سه دهه جستجوی حقیقت و عدالت. از انتشارات سازمان عدالت برای ایران در 

این آدرس.

7- دفن اعدام شدگان 67 در گورهای جمعی خاوران پیش از حمله مجاهدین آغاز شده بود. بی بی سی فارسی در این آدرس.

https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2015/09/unfinishedtale.pdf
https://www.bbc.com/persian/iran/2015/09/150915_l47_vid_ir_67_executions_justice_4iran
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هامن زمان رضا معینی، که چند نفر از اعضای خانواده اش در دهه ی شصت و از جمله در کشتار جمعی زندانیان 

عدالت  سازمان  مدیران  و  پژوهشگران  به  کرد  تالش  در مطلب مفصلی  اعدام شده اند،   67 تابستان  در  سیاسی 

برای ایران نشان بدهد پژوهش آنها نه تنها »گام نخست« نیست، بلکه هم تالش ها و پژوهش های پیشین در این 

رابطه را نادیده می گیرد و هم »کشفیات« آن بنا به دالیل متقن با متامی آنچه در تالش ها و پژوهش های پیشین 

و نیز اسناد و خاطرات ثبت شده ی خانواده ها و زندانیان سیاسی زنده مانده از کشتار وجود دارد، در تناقض است. 

از جمله در مورد این »کشف« پژوهشگران "سازمان عدالت برای ایران" که عکس های ثبت شده از گور جمعی 

معروف خاوران پیش از آغاز کشتارهای جمعی گرفته شده است، تردیدهای جدی وجود دارد و ادعای این سازمان 

در مورد این که »منی توان به قطعیت تاریخ رشوع اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی )و به ویژه زندانیان سیاسی 

پاسخ »کوبنده«ی  با  البته  انتقادات  این  پیوند زد« به کلی پرت است.8   ]...[ با فتوای آیت الله خمینی  را  چپ( 

"سازمان عدالت برای ایران" روبه رو شد.9 رضا معینی در مطلب دیگری تالش کرد ضمن پاسخ به ادعاهای جدید 

"سازمان عدالت برای ایران" در پاسخی که نوشته بودند، پژوهشگران و مدیران این سازمان را متوجه بدیهیاتی کند 

که ایشان آنها را در کتابچه ی »داستان نامتام: مادران و خانواده های خاوران« نه تنها نادیده گرفته، بلکه مخدوش 

کرده اند.10 با این وجود اکنون بعد از گذشت پنج سال نه تنها این انتقادات شنیده نشده بلکه آن »کشفیات« با 

اتکا به »سند«ی جدید، که در سطور پیشین نشان دادیم هیچ ربطی به کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 

67 ندارد، از پژوهش سازمان عفو بین امللل رس درآورده است.

این البته تصادفی نیست. در بخش روش شناسی »ارسار به خون آغشته« خواهیم دانست که بخشی از شهادت هایی 

که مورد استناد این پژوهش قرار گرفته اند از طریق "سازمان عدالت برای ایران” در اختیار عفو بین امللل گذاشته 

شده و توضیح داده شده که »سازمان عدالت برای ایران یک سازمان حقوق برشی ایرانی است که عفو بین امللل را 

در بخش تحقیقاتی این پروژه یاری داده است.« )ص 25( هم چنین توضیح داده شده که در »سه سفر تحقیقی« 

عفو بین امللل به تیرانا پایتخت آلبانی که »شامر قابل توجهی از بازماندگان کشتارها و اعضای خانواده هایشان در 

آنجا اقامت دارند« عفو بین امللل »از همکاری سازمان عدالت برای ایران، از جمله در زمینه ی تدوین فهرستی از 

شاهدان متعلق به شهرهای مشخص، ضبط تصویری و صوتی مصاحبه ها، و پیاده سازی حرفه ای و ذخیره سازی آنها 

8- پژوهش سازمان عدالت برای ایران، کوشش نابایسته در تغییر تاریخ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 1367. رضا 

معینی. سایت بیداران. در این آدرس.

9- خطر انحصارخواهی و هویت طلبی در خوانش تاریخ؛ پاسخ عدالت برای ایران به نقد رضا معینی. در این آدرس.

10- روش ناشایست عدالت برای ایران در پاسخ به انتقادها. رضا معینی. در این آدرس.

http://www.bidaran.net/spip.php?article360
https://justice4iran.org/persian/reports/bidaran
http://www.bidaran.net/spip.php?article392
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به شیوه های منظم و امن« برخوردار شده است )ص 26( و در نهایت عفو بین امللل از عدالت برای ایران قدردانی 

ویژه کرده است که »وقت، تخصص و منابع خود را در اختیار عفو بین امللل قرار دادند« و »با در اختیار گذاشنت 

شهادت نامه ها، عکس ها، فیلم های ویدئویی و تصاویر ماهواره ای که در طول سال ها گردآوری کرده بودند، این 

امکان را برای عفو بین امللل فراهم آورد که به شامر وسیع تری از شاهدان دسرتسی یافته و تصویری از وضعیت 

ایران در دوره ی کشتارها ترسیم کند که رسارسی تر و به لحاظ جغرافیایی متنوع تر باشد«. و نیز تاکید کرده »عدالت 

برای ایران از هیچ تالشی برای کمک به عفو بین امللل برای برقراری ارتباط با شاهدان فروگذار نکرده و امکانات و 

حامیت های ارزشمندی در اختیار این سازمان گذاشت. همکاری عدالت برای ایران هم چنین برای پیشربد تحلیل 

مرشوح و جامعی از مکان گورهای جمعی در نقاط مختلف کشور اهمیت جدی داشت.« )ص 34 و 35(

بنابراین هرچند در »ارسار به خون آغشته« خربی از کشفیات سابق پژوهشگران "عدالت برای ایران" نیست و 

تاریخ کشتار جابه جا نشده است، اما بی اطالعی یا سهل نگاری پژوهشگران سازمان عفو بین امللل و مشاورانشان 

موجب شده است سند »اقدام فوری 16 آگوست« را در آرشیو سازمان عفو بین امللل کشف و بی توجه به این که این 

سند مربوط به اعدام های پیش از کشتار جمعی زندانیان سیاسی است، آن را به عنوان مستندی از اطالع میرحسین 

موسوی از کشتارهای جمعی منترش کنند.

باید توضیح داد دستگاه حکمرانی جمهوری اسالمی از هامن روزی که به سمت تسخیر قدرت سیاسی و رسکوب 

انقالب 57 خیز برداشت تا همین لحظه نیروهای مخالف را اعدام کرده است. در فرازهایی از حکمرانی جمهوری 

اسالمی شامر کشته گان این اعدام ها بسیار زیاد است. این احتامل وجود دارد که برخی از اعدام شدگان تا پیش از 

کشتار جمعی تابستان 1367 هم در گورهای جمعی به خاک سپرده شده باشند و شواهدی هم برای اثبات این 

ادعا یا الاقل رس نخ هایی برای تحقیق پیرامون آنها موجود است. با این وجود کشتار جمعی زندانیان سیاسی در 

تابستان 67 نه به دلیل تعداد باالی کسانی که در نتیجه ی آن اعدام شدند، به عنوان »کشتار جمعی« شناخته 

می شود و نه به دلیل دفن اجساد در گورهای جمعی. آنچه ما به عنوان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 

67 می شناسیم کشتار زندانیان سیاسی ای است که بر اساس فرمان صادرشده از سوی روح الله خمینی، با استناد به 

خاطرات اغلب کسانی که از آن کشتار جان به در برده اند، از شبانگاه 5 مرداد تا روز 13 شهریور در زندان های 

رسارس ایران اعدام شده اند. هرچند در میان کسانی که اعدام شده اند، بوده اند افرادی که برای آنها در سال های 

گذشته حکم اعدام صادر شده بوده اما اکرثیت این زندانیان کسانی بودند که در دادگاه های پیشین به احکام 

زندان محکوم شده بودند، برای برخی هنوز حکمی صادر نشده بود، موعد آزادی برخی تنها چند ماه بعد از تاریخ 
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کشتار رس می رسید و برخی حتا احکام زندان خودشان را به متامی گذرانده بودند ولی به دلیل خودداری از سپردن 

تعهد یا انجام مصاحبه یا موارد مشابه، مسئوالن قضایی و امنیتی از آزادی آنان رس باز زده بودند. تاکید بر این نکته 

حائز اهمیت است که این افراد چنان که در روایت مقامات رژیم از این کشتار گفته می شود دوباره »دادگاهی« 

نشدند، بلکه هیات مرگی که روانه ی زندان ها شده بود ماموریت اجرای فرمان روح الله خمینی را داشتند و بدون 

توجه به احکامی که از قبل صادر شده بود، در جلسات کوتاهی که کم و کیف آن به تقریب در شهادت های 

متعدد زندانیان سیاسِی از بند رسته روشن شده است، برای مرگ و زندگی زندانیان سیاسی تصمیم می گرفتند.

در ادامه به سلسله وقایعی که از جمله در سند »اقدام فوری 16 آگوست« سازمان عفو بین امللل به یکی از آنها 

اشاره شده است، بازخواهیم گشت اما پیش از آن باید توجه کنیم که منکران در بیانیه ی مطولی که برای دفاع 

بین امللل  عفو  سازمان  فاحش  اشتباه  این  به  مطلقن  نوشته اند  او  از  حیثیت«  »اعاده ی  و  موسوی  میرحسین  از 

از »هشتگ میرحسن موسوی« هم  نادیده می گیرند، هرچند  و پژوهشگران آن اشاره منی کنند و آن را به کلی 

البته حواس پرتی تدوین کنندگان بیانیه ی منکران نیست، آنها به خوبی می دانند  منی گذرند. دلیل این بی توجهی 

سند »اقدام فوری 16 آگوست« سازمان عفو بین امللل گرچه با مدعای اشتباهی منترش شده اما تاکید بیش از اندازه 

بر آن می تواند آشکار کند که میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت از جنایتی در جریان اطالع کافی داشته است. 

این موضوع را روشن خواهیم کرد.

منکران سخن می گویند

دفاع بیانیه ی منکران که با شصت امضا نقش میرحسین موسوی در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 

را منکر شدند و عفو بین امللل را »موظف به اصالح هر چه رسیع تر گزارش و بیانیه های فوق الذکر در بخش های 

مربوط به مهندس میرحسین موسوی و همچنین اعاده ی حیثیت به شخص ایشان« دانستند، بر سه محور بنا شده 

است: اول: بی اطالعی موسوی از کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 با استناد به خاطرات حسینعلی 

منتظری و فایل صوتی سخرنانی میرحسین موسوی در سال 1389 و نیز عدم وجود »مستنداتی محکم و واقعی، 

دال بر همدلی میرحسین موسوی با اعدام های تابستان 1367 یا نقش احتاملی او در این جنایت«. دوم: مخدوش 

جلوه دادن ویدئوی مصاحبه ی تلویزیون اتریش با میرحسین موسوی و بی ربط بودن پاسخ او به کشتار جمعی 

زندانیان سیاسی در تابستان 1367. سوم: استنادهای مکرر به فایل صوتی سخرنانی میرحسین موسوی در جمع 

هوادارانش از جمله در این فرازها: »در حقیقت، این دو ادعا ]استناد به پاسخ موسوی و نیز سوال خربنگار اتریشی 
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از حرص غیرقانونی، در یک سخرنانی  پیش  ماه  به کسی  است که خود چند  اتهام   اساس  در ویدئوی مصاحبه[ 

اعدام های سال 1367 را به رصاحت "جنایت" خواند و با یادآوری ساختار قدرت در نظام جمهوری اسالمی بر مربا 

بودن خود از این اتهامات تاکید کرد« و »آقای موسوی خود سال 1389 در یک سخرنانی  که فایل صوتی آن در 

دسرتس عموم قرار گرفته، می گوید: "ما در بی اطالعی محض بودیم و وقتی هم خربدار شدیم، سعی در جلوگیری 

از آن اعدام ها داشتیم. این که بنده نقش داشتم خالف واقع است و اصال به ما اجازه ی ورود به این موضوع را 

منی دادند. با این حال این جنایتی است که رخ داد و واقعیت این است که هنوز هیچ کسی از ابعاد واقعی آن خرب 

ندارد و شاید در آینده بتوان بیشرت و جامع تر به این واقعه و ابعاد آن پرداخت"... این بخش از سخرنانی همچنین 

نشان می دهد که بر خالف ادعای مسئوالن بخش ایران عفو بین امللل، موسوی خود تایید کرده که جایی در میانه ی 

فاجعه از آن مطلع شده و بی خربی او مربوط به رشوع اعدام ها با حکمی بوده که از عالی ترین نهاد جمهوری 

اسالمی صادر شده، نهادی که اساسا نیازی منی دیده برای تصمیامت خود به نخست وزیر وقت توضیح بدهد.«

در ادامه نشان خواهم داد استنادات بیانیه ی منکران تا چه اندازه بی اساس است و در ضمن این بیانیه چگونه و 

چرا به شکل رشم آوری در مورد تاریخ جنایت در جمهوری اسالمی سکوت و عملن آن را انکار می کند.

آن سخرنانی اهورایی

اصلی ترین استناد منکران در بیانیه ی خودشان به فایل موجود از سخرنانی میرحسین موسوی است که در سال 

الف(  سنجید:  سخرنانی  این  با  ارتباط  در  باید  را  ادعا  دو  بنابراین  شده11.  انجام  هوادارانش  جمع  در  و   1389

میرحسین موسوی در متام این سخرنانی واقعیت را می گوید. ب( میرحسین موسوی در این سخرنانی به ویژه در 

مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 1367 واقعیت را می گوید. در ادامه با استناد به خود سخرنانی 

میرحسین موسوی نشان خواهم داد او در موارد متعدد از جمله در مورد کشتار زندانیان سیاسی تابستان 1367 

به وضوح و با استناد به مدارک و شواهد »محکم و واقعی« دروغ می گوید و حقیقت را انکار می کند و به این 

ترتیب استناد به آن بخشی از سخنان او که هنوز در مورد آن »مستندات محکم و واقعی« وجود ندارد و تنها 

شهادت موجود در مورد آن سخرنانی خود میرحسین موسوی است، تا چه اندازه یاوه و بیش از آن هم دستی در 

دروغ و انکار است.

ابتدا ببینیم میرحسین موسوی در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 1367 چه دروغ هایی می گوید:

11- این فایل از جمله در این آدرس در دسرتس است.

https://soundcloud.com/maryam-dehkordi/60a
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اول: موسوی در دقیقه ی 6:30 فایل موجود ضمن توضیح فضای جلسه ای که منجر به عزل کوتاه مدت اسدالله 

الجوردی توسط روح الله خمینی می شود می گوید: »و از هامن موقع بحث عزل آن فردی که بعدها منجر به کشتار 

سال 67 هم شد مطرح شد« در دقیقه ی 13:30 بعد از توضیح عملیات فروغ جاویدان، وقایع پیرامون آن و صدور 

حکم خمینی می گوید: »و اون کسی که در زندان های تهران بود و می شناسیم ما، حاال اسم هم منیارم، خب این 

دنبال همین قضیه بود و این رسیع چیز می کنه، رشوع می کنه و اون فاجعه رو ایجاد می کنه«. در دقیقه ی 19:11 

بعد از رشح برخوردهایی که با مسافران در فرودگاه اتفاق می افتد در معرفی عامل این برخوردها می گوید: »در 

واقع برادر همین دادستانی بود که این کشتارها رو]؟[ به دست او انجام شد.« و در دقیقه ی 23:59 در مورد کشتار 

جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 می گوید: »هنوز هم ابعادش به نظر من خوب روشن نشده یعنی ابهامات 

زیادی در این قضیه هست. تعداد االن روشن نیست، خود وضعیت اونجا و چیز. البته معلومه که کی بیشرتین 

اثرگذاری رو در این اعدام ها داشته و اینها.« بنابراین میرحسین موسوی در یک سخرنانی بیست و پنج دقیقه یی 

چهار بار به وضوح عامل اصلی کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 را اسدالله الجوردی معرفی می کند و 

در ادامه خواهیم دید که مالزم با آن نه تنها نقش و اطالع خودش در و از این کشتارها را انکار می کند، بلکه حکم 

بر برائت علی خامنه ای رییس جمهور وقت، عبدالکریم موسوی اردبیلی عضو شورای عالی قضایی و رییس دیوان 

عالی کشور وقت و روح الله خمینی می دهد. نکته ی جذاب این که میرحسین موسوی که از دروغ »بیزار« بود و 

اینک از ما خواسته شده است با استناد به سخرنانی اش از او اعاده ی حیثیت کنیم، هنگام ارائه ی این الطائالت در 

جمع هوادارنش به خوبی می دانسته هیچ کس از آن میان تناقضی به این بزرگی را در سخرنانی »مرشد حقیقت« به 

روی خودش نخواهد آورد، چنان که اینک منکران شصت امضایی هم چنین منی کنند. اسدالله الجوردی البته نقش 

بسیار مهمی در رسکوب و کشتار مخالفان جمهوری اسالمی داشته است. ملقب شدن او به »قصاب اوین« اصلن 

بی وجه و بیهوده نیست. سال های استیالی الجوردی بر اوین و دادستانی از سیاه ترین سال های رسکوب و شکنجه و 

کشتار محسوب می شود، اما بر حسب اتفاق این جنایتکار شقی هیچ نقشی در کشتار تابستان 67 ندارد. الجوردی 

در شهریور 1363 از ریاست زندان اوین و ریاست اطالعات دادستانی برکنار و پنج ماه بعد با حکم شورای عالی 

قضایی از دادستانی انقالب تهران نیز عزل شد. او از این تاریخ تا شهریور 1368، یعنی بعد از کشتار 67 و مرگ 

خمینی در دستگاه قضایی یا زندان ها سمت و مسئولیتی نداشت.

دوم: میرحسین موسوی در دقیقه ی 13:11 می گوید: »حکمی که می گیرن از امام، حکم قتل کسی نیست. حکم 

یک شورای سه نفره هست که این شورای سه نفره افراد رو بررسی بکنه و اون هایی که تو این مسیر هسنت رو 
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البته ایشون می گه با... مهدورالدم هستند و...ظاهرن. من خود منت رو هم ندیدم.« و در دقیقه ی 20:10 برای 

تحکیم و تثبیت تجاهل العارفی که کرده تعریف می کند: »البته اون طوری که من اخیرن آقای موسوی بجنوردی رو 

دیدم، ایشون شورای عالی قضایی بود، ایشون، تا االن من منی دونستم، ایشون گفت که حکم به اصطالح تشکیل 

اون هیات های سه نفره یی که اونها به صورت قاضی وارد کار بشن، تشخیص بدن رو ایشون دیده بود، می گفت 

که... من گفتم آقا این مسئله خیلی مسئله ساز شده گفت که امام به هیچ وجه دستور مستقیم قتل کسی رو نداده، 

به این شورایی داده که اونها قضاوت بکنن، اونها بد عمل کردن... مثلن فالنی هام توش بودن و اینجوری شده.« 

بنابراین بر مبنای صداقت میرحسین موسوی، که مورد ادعای امضاکنندگان بیانیه ی شصت امضایی است، باید باور 

کنیم که میرحسین موسوی نه تنها در تابستان 67 بلکه هم چنان در سال 1389 و هنگام ادای این سخرنانی نیز 

حکم »امام« را ندیده است. با این وجود در همین سخرنانی و نه در جای دیگری، در دقیقه ی 16:59 می گوید: 

»مسئله ی آقای منتظری که به زندان ها ایشونم ایراد داشت، نامه می نوشت، در این رابطه هم ظاهرن نامه نوشته 

که تو خاطراتش هست و اعرتاض می کنه به این قضیه و می گه که چنین چیزهایی هست، موقعی بود که احتاملن 

موقعی است اون نامه ها که متوقف شده اصلن قضیه یعنی مسئله چیزی نبوده.« و در دقیقه ی 21:49 بعد از 

توضیح مالحظاتی که برای توضیح عمومی و علنی در این مورد می بیند می گوید: »من اون چیزی که آقای منتظری 

نوشته رو هم دیدم اونم با مالحظه در این رابطه صحبت کردن.« بنابراین معلوم می شود نه تنها عواملی غیبی 

میرحسین موسوی را از شبانگاه 5 مرداد تا روز 13 شهریور در اتاقی زندانی کرده بوده اند تا مبادا از کشتار زندانیان 

سیاسی باخرب شود و به او گفته بودند »مشغول جنگ و مشغول اقتصاد« مباند، بلکه میرحسین موسوی هنگام 

خواندن و دیدن کتاب خاطرات حسنیعلی منتظری نیز از روی صفحه یی که فرمان خمینی در آن چاپ شده پریده 

و بعد رفته و از موسوی بجنوردی در مورد فرمان خمینی سوال کرده است. شصت امضاکننده ی آن بیانیه که در 

حرص نیستند اما الاقل برای اعاده ی حیثیت از میرحسین موسوی می توانند توضیح دهند که چگونه کسی می تواند 

هم خاطرات منتظری را خوانده باشد و هم از روی پیوست شامره ی 152 آن پریده باشد.12

سوم: میرحسین موسوی در همین دو نقل قول می گوید: »حکمی که می گیرن از امام، حکم قتل کسی نیست. 

حکم یک شورای سه نفره هست که این شورای سه نفره افراد رو بررسی بکنه و اون هایی که تو این مسیر هسنت 

رو البته ایشون می گه با... مهدورالدم هستند و...« و »البته اون طوری که من اخیرن آقای موسوی بجنوردی رو 

12- این پیوست از جمله در این نسخه از کتاب خاطرات آیت الله منتظری در صفحه ی 519 و 520 چاپ شده است. تفاوت صفحه 

در نسخه های مختلف منترششده از کتاب به این مربوط می شود که تاکنون از کتاب خاطرات منتطری نسخه های گوناگون و 

مختلفی، توسط انتشاراتی های گوناگون یا به صورت آنالین منترش شده است.

https://www.iran-archive.com/start/1507
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دیدم، ایشون شورای عالی قضایی بود، ایشون، تا االن من منی دونستم، ایشون گفت که حکم به اصطالح تشکیل 

اون هیات های سه نفره یی که اونها به صورت قاضی وارد کار بشن، تشخیص بدن رو ایشون دیده بود، می گفت 

به هیچ وجه دستور مستقیم قتل کسی رو  امام  این مسئله خیلی مسئله ساز شده گفت که  آقا  که... من گفتم 

نداده، به این شورایی داده که اونها قضاوت بکنن، اونها بد عمل کردن.« در واقع ادعای موسوی این است که 

»امام خوبی«ها حکم قتل کسی را نداده است بلکه »شورای سه نفره« که منظور هامن هیات مرگ است بد عمل 

کرده اند. از این بگذریم که موسوی روشن منی کند اگر خمینی در فتوایی که صادر کرده کسانی را »مهدورالدم« 

دانسته، معنای عملی آن چیست و آیا حکم قتل محسوب می شود یا نه؟ اما صحت ادعای موسوی را در مورد 

ماهیت حکم خمینی با استناد به خود حکم بسنجیم. حکمی که برای دیدن آن در سال 1389، یعنی زمانی که 

موسوی این سخرنانی را انجام داده، حتا نیازی به مراجعه به خاطرات حسینعلی منتظری هم نبود و احتاملن باید 

کسی که بعد از سال ها می خواهد برای »ماندن در تاریخ« و در »جمع جوانان« در این مورد صحبت کند، نگاهی 

هم به حکم امامش می انداخت که با یک جستجوی ساده ی اینرتنتی می توانست آن را پیدا کند و ببیند، البته اگر 

امضاکنندگان بیانیه مدعی نشوند برای میرحسین موسوی فلیرتهای مخصوصی کار گذاشته بودند که حکم خمینی 

را از چشم او پنهان می کرد. روح الله خمینی در منت این پیام نوشته است: »کسانی که در زندان های رسارس کشور 

بر رس موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوع نیز در 

تهران با رأی اکرثیت آقایان حجةاالسالم نیری دامت افاضاته و جناب آقای ارشاقی و مناینده ای از وزارت اطالعات 

می باشد.« او هم چنین تاکید کرده: »رحم بر محاربین ساده اندیشی است، قاطعیت اسالم در برابر دشمنان خدا، 

از اصول تردید ناپذیر نظام اسالمی ا ست. امیدوارم با خشم و کینٔه انقالبی خود نسبت به دشمنان اسالم، رضایت 

خداوند متعال را جلب منایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهدٔه آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و 

سعی کنند "اشداء علی الکفار" باشند. تردید در مسائل قضایی اسالم انقالبی نادیده گرفنت خون پاک و مطهر شهدا 

می باشد.« چنان که روشن و آشکار است، »امام خوبی«ها نه تنها رصیحن حکم قتل صادر کرده، بلکه شدت عمل 

را به اعضای »شورای سه نفره« نیز توصیه ی موکد منوده است. خمینی هم چنین در پاسخ به سواالت عبدالکریم 

موسوی اردبیلی که توسط فرزندش احمد خمینی به صورت مکتوب به دست او رسیده می نویسد: »در متام موارد 

فوق هر کس در هر مرحله اگر بر رس نفاق باشد حکمش اعدام است. رسیعاً دشمنان اسالم را نابود کنید. در مورد 

رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم رسیع تر انجام گردد، هامن مورد نظر است.« این »هر کس« 

و »در هر مرحله«یی بر اساس سوال موسوی اردبیلی شامل »آنهایی که در زندان ها بوده اند و محاکمه شده اند و 
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محکوم به اعدام گشته اند ولی تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است«، »آنهایی 

از زندانشان، را  که حتی محاکمه هم نشده اند« و آنهایی »که قبالً محکوم به زمان محدودی شده اند مقداری 

هم کشیده اند ولی بر رس موضع نفاق می باشند.« می شود. بنابراین خوب است کسانی که دستشان به میرحسین 

موسوی می رسد به اطالع او برسانند برخالف یاوه یی که می بافد، »امام«ش نه تنها حکم قتل صادر کرده بلکه نام 

درست و واقعی فرمان او »فرمان کشتار جمعی« است.

به  آقای منتظری که  چهارم: نوشتیم که میرحسین موسوی در دقیقه ی 16:59 سخرنانی اش می گوید: »مسئله ی 

زندان ها ایشونم ایراد داشت، نامه می نوشت، در این رابطه هم ظاهرن نامه نوشته که تو خاطراتش هست و 

اعرتاض می کنه به این قضیه و می گه که چنین چیزهایی هست، موقعی بود که احتاملن موقعی است اون نامه ها 

که متوقف شده اصلن قضیه.« او هم چنین در دقیقه ی 16:25 ادعا می کند: »در آن موقع دولت به اصطالح به 

هیچ وجه نه در این زمینه دخالت داشت، نه موافقتی داشت و کلن من برداشتم اینه که در اون جلسه ی روسای 

سه قوه همه مخالف این قضیه بودن. یعنی اینجوری نیست که من... چون باالخره یه بحثای سیاسی و اینها که 

امروز فالنی با ما بده ما با اون بدیم و اینها، اینها نباید تاثیرش رو بگذاره و به دلیل همین هم متوقف شد قضیه. 

مسئله می تونست ادامه دار باشه.«

البته حسینعلی منتظری نه »ظاهرن« بلکه »واقعن« و نه یک نامه بلکه دو نامه در این ارتباط برای روح الله خمینی 

نوشته است. موسوی در مورد این که این نامه ها زمانی نوشته شده اند که کشتارها متوقف شده، به وضوح دروغ 

می گوید. منتظری در خاطراتش می گوید: »نامه ی منسوب به امام تاریخ ندارد، اما این نامه روز پنج شنبه نوشته 

شده بود، روز شنبه توسط یکی از قضات به دست من رسید.« منتظری البته در مورد تاریخ نوشته شدن »نامه«ی 

خمینی اشتباه می کند. در روز پنجشنبه 6 مرداد 1367 که منتظری به عنوان تاریخ نوشنت نامه عنوان کرده است، 

نه تنها تدارک کشتار جمعی انجام گرفته بود بلکه از چهارشنبه 5 مرداد در اوین کشتار زندانیان سیاسی آغاز شده 

بود. با این وجود اگر تاریخ رسیدن نامه به دست منتظری در این خاطرات درست باشد او 8 مرداد نسخه یی از 

نامه ی خمینی را توسط »یکی از قضات« دریافت کرده و به گفته ی خودش پیغامی به عبدالکریم موسوی اردبیلی 

داده است مبنی بر این که »مگر قاضی های شام اینها را به پنج سال یا ده سال زندان محکوم نکرده اند! مگر شام 

مسئول نبودی! آن وقت تلفنی به احمد آقا می گویی که اینها را مثلن در کاشان اعدام کنند یا اصفهان؟! شام خودت 

می رفتی با امام صحبت می کردی که کسی مثلن مدتی در زندان است و به پنج سال زندان محکوم شده و روحش 

هم از عملیات منافقین خربدار نبوده چطور ما او را اعدام کنیم؟! مگر این که جرم تازه یی مرتکب شده باشد که 
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بر اساس آن جرم او را محاکمه کنیم.« )نسخه ی پیشین. صفحه ی 345( فردای دریافت نامه، یعنی روز 9 مرداد 

و زمانی که تنها چهار روز از آغاز کشتار گذشته بوده، منتظری اولین نامه اش را در اعرتاض به این کشتار جمعی 

برای خمینی می نویسد و یک نسخه از آن را هم برای شورای عالی قضایی ارسال می کند. )پیشین. صفحه ی 520( 

نامه ی دوم منتظری به خمینی که بعد از دیدار با محمدحسین احمدی، »از قضات خوزستان« برای خمینی نوشته 

و در آن به »نقش اساسی مسئول اطالعات« در هیات های مرِگ همه جا اشاره می کند به تاریخ 13 مرداد 1367 

نوشته شده است. )پیشین. 521( نامه ی دوم در هامن روز پاسخی به نقل از روح الله خمینی و به تحریر احمد 

خمینی می گیرد که در آن خمینی از منتظری می خواهد تا به محمدحسین احمدی، قاضی رشع دادگاه انقالب 

اسالمی خوزستان بگوید به تهران بیاید و مسائلش را حضوری به خمینی بگوید. او البته در ضمن متذکر می شود 

در مورد »ضدانقالب و به خصوص منافقین« دید منتظری را قبول ندارد و »مسئولیت رشعی حکم مورد بحث با 

من است. جنابعالی نگران نباشید.« )پیشین. 521( که یعنی فضولی موقوف. منتظری اما دست از تالش برمنی دارد. 

او ضمن این که احمدی را تشویق به نوشنت نامه یی برای خمینی می کند که در 23 مرداد نوشته می شود )منت 

نامه ی احمدی در پیشین. 522(، در روز اول محرم مصادف با 23 مرداد از حسینعلی نیری قاضی رشع اوین، مرتضا 

ارشاقی دادستان، ابراهیم رییسی معاون دادستان و مصطفا پورمحمدی مناینده ی اطالعات می خواهد که به دیدار 

او بروند و در این دیدار که در 24 مرداد انجام می گیرد به آنها می گوید: »االن محرم است، حداقل در محرم از 

اعدام ها دست نگه دارید.« منتظری نقل می کند که »آقای نیری گفت: „ما تا االن هفتصد و پنجاه نفر را در تهران 

اعدام کرده ایم، دویست نفر را هم به عنوان رس موضع از بقیه جدا کرده ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هرچه 

بفرمایید و...!“« )پیشین. 346( این بخش از خاطرات منتظری که در سال 1379 برای اولین بار به شکل عمومی 

منترش شد با فایل صوتی گفت وگوی منتظری با اعضای هیات مرِگ تهران که در مرداد 1395 روی سایت رسمی 

آیت الله منتظری در دسرتس قرار گرفت، و در دقیقه ی 38:19 آن مستند می شود13. بنابراین چنان که آشکار است 

تالش های حسینعلی منتظری برای توقف کشتار جمعی نه بعد از پایان آن بلکه به فاصله ی کوتاهی بعد از آغاز 

آن رشوع می شود و در طول کشتارها هم ادامه می یابد. میرحسین موسوی که به جلسه ی رسان سه قوه اشاره 

می کند و دست علی خامنه یی را هم با از جنایت پاک می کند. در تنها توضیح مفصلی که در مورد کشتار جمعی 

زندانیان سیاسی در تابستان 67 داده هم نه در مورد محتوای این جلسه چیزی می گوید و نه در مورد اقداماتی 

که به ادعای او موجب توقف اعدام ها شده است. درست به همین دلیل است که اقدامات حسینعلی منتظری را 

13- این فایل را در اینجا می توانید بشنوید.

https://soundcloud.com/bbcpersian/1367a
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بی اهمیت و بی اثر جلوه می دهد تا مدال دروغین تالش برای توقف اعدام ها را به سینه ی رسان قوا آویزان کند، 

تالش هایی که برای آن هیچ سندی چه »محکم« و چه »غیرمحکم« وجود ندارد.

پنجم: میرحسین موسوی در دقیقه ی 13:45 سخرنانی اش می گوید: »موقعی این اتفاق می افته به این وسعت که 

البته قرار بود پیش بره که مثلن چند روزی گذشته بود که مسئله در جلسه ی رسان سه قوه مطرح شد، یعنی 

موضوع نه در دولت مطرح می شه و نه این که... دولت قوه ی مجریه بود، مشغول جنگ بود، مشغول اقتصاد 

بود ربطی به قوه ی قضاییه نداشت، هیچ ارتباطی هم نداشت. ولی به هر حال من یادمه، چون واقعن توی این 

جلسه... شام همه جوان هستید حرفی که باید بزنم باالخره می مونه، این جلسه رو حاال خربش رو هم ندیم... یه 

جلسه ی روسای سه قوه یی بودیم یه زمزمه هایی شنیده می شد، مسئله مسئله ی روشنی نبود. خود آقای خامنه ای 

برگشت او رشح گفت، گفتش که چنین فاجعه یی هست این مثل آب سیاهی است که روی نظام ریخته می شه، 

همه رو سیاه می کنه. اینا باید برخورد بشه و جلوش ایستادگی بشه. عین این حرف ایشون بود. با یکمی دقت و 

اینها، صحبت و اینها معلوم شد که یک فاجعه ی بزرگی ست بازم روشن نبود که چند نفر و چی.« و پیش از این 

شنیدیم که در دقیقه ی 16:25 ادعا می کند: »در آن موقع دولت به اصطالح به هیچ وجه نه در این زمینه دخالت 

داشت، نه موافقتی داشت و کلن من برداشتم اینه که در اون جلسه ی روسای سه قوه همه مخالف این قضیه 

بودن. یعنی اینجوری نیست که من... چون باالخره یه بحثای سیاسی و اینها که امروز فالنی با ما بده ما با اون بدیم 

و اینها، اینها نباید تاثیرش رو بگذاره و به دلیل همین هم متوقف شد قضیه. مسئله می تونست ادامه دار باشه.«

جلسه  پانزده  قوه  سه  67 رسان  شهریور  و  مرداد  در  گنجی  اکرب  نوشته ی  به  منی دانیم.  را  جلسه  این  تاریخ  ما 

داشته اند. او می نویسد: »جلسات رسان قوا در آن دوره ی خاص به قرار زیر بود: 8 و 15 و 19 و 22 و 29 مرداد و 

1 و 5 و 8 و 12 و 15 و 16 و 19 و 22 و 27 شهریور. وضعیت آن قدر حساس بود که در 15 شهریور دو بار)صبح 

و شب( جلسه ی رسان تشکیل می شود«14 با دقتی که میرحسین موسوی در نقل وقایع و اتفاقات دارد و تاکنون 

شمه ای از آن را دیده ییم انتظار بیهوده یی است که امیدوار باشیم موسوی تاریخ این جلسه را بیان کند. نقال 

سخرنانی به خوبی می داند حتا اگر مخاطباِن حارض او جوانان اصالح طلِب ذوب در والیت میر باشند هم نقل 

دقیق تاریخ این جلسه »مسئولیت حقوقی«ای را متوجه او خواهد کرد که تاکنون پشت ردای »بی اطالعی« و 

»بی خربی« از آن شانه خالی کرده است. به این »بی اطالعی« و »بی خربی« بازخواهیم گشت. در هر صورت تاریخ 

این نشست هر کدام از تاریخ های ذکرشده باشد چیزی را عوض منی کند. در هر کدام از این تاریخ ها الاقل دو 

14- نگاهی دیگر: خاطرات اکرب هاشمی رفسنجانی و حذف روایت کشتار 67. اکرب گنجی. بی بی سی فارسی.

https://www.bbc.com/persian/iran/2011/06/110629_l13_hashemi_memoirs_ganji


18

قتل قناری و گریه ی جالد

نفر از حارضان در جلسه، یعنی علی اکرب هاشمی رفسنجانی رییس مجلس شورای اسالمی و جانشین فرماندهی 

کل قوا و عبدالکریم موسوی اردبیلی عضو شورای عالی قضایی و رییس دیوان عالی کشور نه تنها از کم و کیف 

کشتار مطلع بودند، بلکه مسئولیت هایی را هم در این رابطه بر عهده داشتند. بنابراین در آن جلسه ی رسان سه 

قوه »همه« منی توانستند »مخالف« باشند، هرگز هم در این مورد چیزی نگفته اند و اگر گفته اند تاثیری در انجام 

وظایف محوله به آنها در مورد کشتار زندانیان سیاسی نداشته است.

صوتی  فایل  در  دارد.  مستنداتی  چه  و  بوده  حد  چه  در  اردبیلی  موسوی  عبدالکریم  »مخالفت«  ببینیم  ابتدا 

منترششده از جلسه ی حسینعلی منتظری با مسئوالن هیات مرگ در دو قسمت منتظری از موسوی اردبیلی و 

»مخالفت« او حرف می زند. ابتدا در دقیقه ی 1:56 می گوید: »متاسفانه بدبختی ما این است که دستگاه قضایی 

ما در رأس اش شخصی قرار گرفته که خودش با این چیزها مخالف است، اون وقت میاد تو منازجمعه اونجور شعار 

می ده و وقتی هم می خواد از امام سؤال بکنه، به جای اینکه برن پیش امام، بگن آقا به این وسعت مصلحت 

نیست، رضر دارد، می نویسد آقا آیا حاال... تو مثلن فرض استان ها اعدام کنیم یا تو شهرستان اعدام کنیم؛ این سؤال 

اینم بدبختی ماست که دستگاه قضایی ما، در راسش همچین شخصی قرار گرفته، بی رودر  از امام می کنه.  رو 

بایستی.« و بعد در دقیقه ی 19:37 می گوید: »این مسئله که آقای موسوی اردبیلی که من می دونم خودش از 

همه لیربال تره، تو مناز جمعه می گه که همه بایستی اینها اعدام بشند... خودش از همه مخالف تره و بعد تو مناز 

جمعه می گن زندانی منافق اعدام باید گردد. آخه ما می فهمیم که اینها جو دارن درست می کنن. حتی منم که 

حرف می زنم می گن های، اینم داره از منافقین حامیت می کنه.« دوازده سال بعد از این جلسه خاطرات منتظری 

به صورت عمومی منترش می شود. در این خاطرات مطلقن صحبتی از مخالفت موسوی اردبیلی در میان نیست. 

منتظری تنها به پیغامی اشاره می کند که برای موسوی اردبیلی فرستاده، نیز کپی اولین نامه به خمینی که برای 

شورای عالی قضایی ارسال کرده و چنان که پیداست از هیچ کدام پاسخی نگرفته است. نکته ی مهم در خاطرات 

و صحبت های منتظری نه شناخت او از شخصیت ها و وقایع، بلکه شهادت های اوست. آنچه که در فایل صوتی 

می شنویم تالش او برای اقناع جالدانی است که همین حاال از مسلخ آمده اند و بناست برای سالخی به هامن جا 

بازگردند. به همین دلیل است که در ابتدای همین صحبت ها نیری و ارشاقی را چهره های »خوب« و »متدین« 

دستگاه قضایی معرفی می کند که از روی سادگی انجام این جنایت به آنها محول شده است. اکنون و با گذشت 

سال ها می دانیم چنین نیست و انتخاب آنان برای انجام جنایت اصلن تصادفی نبوده است. ادعای دیگری که در 

مورد مخالفت موسوی اردبیلی وجود دارد، روایتی از مهدی خزعلی است. خزعلی سال 1390 در سایت شخصی اش 
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ضمن رشح دیدار با عبدالکریم موسوی اردبیلی می نویسد: »]جسارت کرده و از اعدام های سال 67 می پرسم، 

با کامل تعجب می بینم که رییِس وقِت قوه ی قضا هم می گوید: „من مخالف بودم!“ حتی سه بار نامه نوشتم، 

فرمودند: „که این ها دروغ می گویند و رس موضع هستند“، من عرض کردم: „من به این مطلب نرسیدم“ فرمودند: 

„ما رسیده ایم!“ و نهایتاً با حکم خاص به افراد خاص کار انجام شد! من در آن اعدام ها دخالتی نداشتم[«15 اکرب 

گنجی که عادت ندارد در مطالبش منبع ادعاها و روایاتش را ذکر کند چند ماه بعد همین روایت را با حذف مهدی 

خزعلی از آن در مطلبی با عنوان » نگاهی دیگر: خاطرات اکرب هاشمی رفسنجانی و حذف روایت کشتار 67« 

در سایت بی بی سی فارسی نقل می کند و به این ترتیب مخالفت موسوی اردبیلی تبدیل به »سند« می شود. این 

البته تنها دسته گل مهدی خزعلی برای شسنت دست های خونین جالدان نیست. از جمله او در شهریور 1395 و در 

سالگرد کشتار جمعی زندانیان سیاسی با حضور در برنامه ی صفحه ی آخر مهدی فالحتی در تلویزیون فارسی صدای 

آمریکا، روایتی جعلی در مورد سیدحسین مرتضوی، رییس وقت زندان اوین در جریان کشتار زندانیان سیاسی 

و از همکاران و عوامل کشتار ارائه داد تا ثابت کند مرتضوی هم البد مانند موسوی اردبیلی نه تنها نقشی در 

کشتارها نداشته بلکه با آن مخالف هم بوده است.16 دست بر قضا در سال 1388 سیدحسین مرتضوی از اعضای 

ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بود و اولین عکسی هم که از او در فضای مجازی منترش شد، عکسی بود در 

حال تبلیغ برای میرحسین موسوی.17

با این وجود مدارک بیشرتی در مورد هم دستی و همراهی عبدالکریم موسوی اردبیلی با کشتار جمعی زندانیان 

سیاسی در تابستان 1367 وجود دارد. معروف ترین آنها نامه ی اداری ای است که سیداحمد خمینی در مورد کیفیت 

کشتار و در پی فرمان خمینی برای پدرش مکتوب کرده است. در این نامه می خوانیم: »پدر بزرگوار، حرضت امام! 

پس از عرض سالم، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حرضتعالی در بارٔه منافقین ابهاماتی داشتند که 

تلفنی در سه سوال مطرح کردند. 1_ آیا این حکم مربوط است به آنهایی که در زندان ها بوده اند و محاکمه 

شده اند و محکوم به اعدام گشته اند ولی تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است 

یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشده اند محکوم به اعدام اند]؟[ 2_ آیا منافقینی که قبالً محکوم به زمان محدودی 

شده اند مقداری از زندانشان، را هم کشیده اند ولی بر رس موضع نفاق می باشند محکوم به اعدام می باشند]؟[ 

3_ در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هایی که خود استقالل قضایی 

15- سایت باران. سایت مهدی خزعلی به نقل از دروغ می فرمایید! شام مخالف اعدام نبودید. مهدی اصالنی در سایت اخبار روز.

16- در مورد گفت وگوی مهدی خزعلی با تلویزیون فارسی صدای آمریکا و جعلیات او در اینجا بخوانید.

17- با چهره ی سیدحسین مرتضوی یکی از جنایتکاران علیه برشیت آشنا شوید!. ایرج مصداقی در این آدرس.

http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=38758
https://bit.ly/3lp7T09
https://bit.ly/3d7NxW0
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دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقالً عمل کنند]؟[« چنان که 

پیداست موسوی اردبیلی درست مانند یک کارمند دستگاه بوروکراتیک کشتار، سواالتی اجرایی در مورد کیفیت 

»انهدام« زندانیان سیاسی داشته است. ماجرا اما از این هم وخیم تر است. منازجمعه یی که منتظری در فایل صوتی 

به آن اشاره می کند مربوط است به خطبه های منازجمعه ی 14 مرداد 1367. در این زمان نزدیک به دو هفته از 

قطع مالقات زندانیان سیاسی و 9 روز از آغاز کشتار می گذرد. اردبیلی در این خطبه ها می گوید: »جمع کثیری از 

ایران رفته اند و آنجا ]عراق[ برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کرده اند. یک جمعی هم در ایران 

در زندان ها هستند... مردم بر علیه اینها آن چنان آتشی هستند، قوه ی قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی 

است که چرا اینها را محاکمه می کنید؟ اینها که محاکمه ندارند، حکمش معلوم، موضوعش هم معلوم است و 

جزایش نیز معلوم می باشد. قوه ی قضایی در فشار است که اینها چرا محاکمه می شوند، قوه ی قضایی در فشار 

است که چرا متام اینها اعدام منی شوند و یک دسته شان زندانی می شوند... )شعار منافق زندانی اعدام باید گردد از 

سوی منازگزاران( مردم می گویند باید از دم اعدام بشوند...عفو و بیرون کردن ]زندانیان[ مربوط به قوه ی قضاییه 

نیست، این قوه کارش تا جایی است که حکم متام می شود. بقیه مربوط به جاهای دیگر است... عفو ربطی به 

قوه ی قضاییه ندارد و من به شام حق می دهم، با شام هم هامهنگ هستم، می گویم نباید اینها عفو بشوند.«18 

منظور موسوی اردبیلی از کسانی که زندانیان را ظاهرن بر خالف نظر و متایل او عفو می کنند، کسی نیست غیر 

از حسینعلی منتظری.

درباره ی مطالب  اردبیلی  آقای موسوی  »با  علی اکرب هاشمی رفسنجانی در صفحه ی 253 خاطراتش می نویسد: 

به  این خطبه ها در 15 مرداد 1367 در روزنامه ی جمهوری اسالمی  خطبه های جمعه مذاکره کردیم.«19 و منت 

مدیرمسئولی علی خامنه یی منترش شده است. ما البته منی دانیم مذاکرات هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی 

اردبیلی  به خوبی می دانیم که خطبه های موسوی  را  این  اما  درباره ی خطبه های جمعه چه چیزی بوده است. 

بخشی از کارزار تبلغاتی دستگاه حکمرانی جمهوری اسالمی بوده که از هامن زمان تاکنون بدون لحظه یی وقفه 

البته هنوز به ذهنشان  از کشتار زندانیان سیاسی تکرار کرده است. در آن گرماگرم کشتار  یک روایت واحد را 

نرسیده بود افسانه ی »قصد شورش زندانیان« را به روایت های دروغین اضافه کنند و مانند موسوی اردبیلی برای 

توضیح و توجیه لزوم کشتار زندانیان سیاسی بر زندانیانی مترکز می کردند که »عفو شده و آزاد شده اند« اما بعد 

18- اکرب گنجی. هامن

19- پایان دفاع آغاز بازسازی. کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی 1367. به اهتامم علیرضا هاشمی. دفرت نرش معارف انقالب. 

چاپ هفتم. 1390
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مجددن به سازمان مجاهدین خلق ایران پیوسته اند و اینک برخی از آنان در شامر نیروهای عملیاتی فروغ جاویدان 

به داخل کشور گسیل شده اند. موسوی اردبیلی به عنوان خطیب منازجمعه ی 14 مرداد البته هامن منطقی را به 

کار بست که هفته ی پیش از آن، در روز جمعه 7 مرداد و در هنگامه ی آغاز کشتار علی اکرب هاشمی رفسنجانی به 

عنوان خطیب منازجمعه بیان کرده بود. هاشمی رفسنجانی در این خطبه ها می گوید: »جنگ و صحنه به گونه ای 

درست شده بود که اینها توی کیسه آمدند و ما در کیسه را بستیم، چیزی باقی نبود که عمل بکنند. بنابراین، 

این یکی از فتنه هایی است که باید از میان می رفت و به این آسانی هم منی شد این فتنه را خواباند و مدت ها 

طول می کشید تا این بچه های متعصب فریب خورده ای که این همه به اینها در زندان ها محبت شد، توبه شان 

را پذیرفتیم، به عنوان تائب بیرون آمدند و دوباره به آنجا رفتند و برگشتند که با ملت خودشان بجنگند و برای 

عراق جاسوسی کنند. این فتنه باید یک روزی ریشه کن می شد.«20 حاال البته می دانیم ریشه ی فتنه چنان که رسان 

نظام تشخیص داده بودند در زندان ها بود و در هامن روزها عمله ی ارتجاع و جنایت مشغول »ریشه کنی فتنه« 

بودند. باید توجه داشت که در این دوران علی اکرب هاشمی رفسنجانی به عنوان جانشین فرمانده ی کل قوا بعد، 

از شخص روح الله خمینی، مهم ترین و برجسته ترین چهره در سلسله مراتب قدرت سیاسی حکومت است. مرور 

خاطرات رفسنجانی نقش ویژه ای که او در هدایت فرماندهان ارتش و سپاه، رییس جمهور، نخست وزیر، وزرای 

دولت و دیگر مقامات داشته را آشکار می کند. درست به همین دلیل است که مثلن علی شوشرتی، معاون قضایی 

و جانشین مسئول سازمان زندان ها در 18 مرداد به او در مورد »زندانی ها و مخصوصن گروهک ها و مسائل اخیر 

آنها در رابطه با رشارت های منافقین« گزارش می دهد. )پیشین. ص 257( گزارشی که الجرم مربوط به کشتاری بوده 

که در هامن روزها در زندان ها در جریان است.

متاسفانه موسوی اطالعات بیشرتی از این نشست رسان سه قوه منی دهد تا الاقل بتوان تاریخ حدودی و ترکیب 

آن را حدس زد. هرچند هر اطالع بیشرتی که تاریخ نشست رسان سه قوه را مشخص کند، بدون شک به رضر 

میرحسین موسوی و حامیان او متام خواهد شد. مثلن اگر آشکار شود که طبق اغلب جلسات رسان قوای سه گانه در 

آن دوران، احمد خمینی هم در جلسه حضور داشته و با توجه به نقش موثر احمد خمینی در هامهنگی و آغاز و 

انجام کشتار زندانیان سیاسی، دالیل بیشرتی برای دروغ بودن روایت موسوی از مخالفت »همه«ی رشکت کنندگان 

در جلسه با آن کشتار بزرگ به دست خواهد آمد.

ششم: میرحسین موسوی بعد از رشح مطلع شدن خودش از کشتار جمعی در جلسه ی رسان سه قوه در دقیقه ی 

20- اکرب گنجی. هامن
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14:36 می گوید: »با یکمی دقت و اینها، صحبت و اینها معلوم شد که یک فاجعه ی بزرگی ست، بازم روشن نبود 

که چند نفر و چی. فقط در بین اینها یکی دو تا اسم به ذهن ما خورد که خب گفتم که اینها رو که می شناختیم، 

اینها که اصلن قابل اعدام نبودن. یه فردی بوده، شاگرد من بود آقای متحدین... اینا چند نفر بودن. اون محبوبه 

متحدین که حسن و محبوبه... رشیعتی یه کتاب داره، خواهر اینها بود که اون قبل از انقالب البته در درگیری های 

چیز کشته شده بود. بعدن بعد از انقالب هم اینها دو تا برادر داشت. یکی ش مستقیمن در مجاهدین خلق بود و 

رفت و یه دونه طالفروشی رو مصادره کرد و به اون دلیل اعدام شد. یعنی این عملیات انجام داد. هفت تیر کشیده 

بود، چی کار کرده بود. یه برادر دیگه اصلن یه تیپ روشنفکر بود، مثل خیلی از روشنفکر... دوستای خود ما که 

مثلن کتاب داستان می خونن، رمان می خونن، کارای فکری می کنن. یه چنین چیزی بود. این تو مدرسه ی کامل ما 

باهاش کار کرده بودیم، می دونستیم. و شنیدم اینم اعدام کردن. خب بابا چرا اعدام کردین اینو؟ )با خنده( این 

اصلن چیز نبود.«

آنها که وقتی فایل صوتی جلسه ی جالدان کشتار جمعی با حسینعلی منتظری را می شنیدند و در دقیقه ی 35:32 

صدای قهقه ی جالدان را شنیدند، از خشم دندان قروچه کردند چطور می توانند خنده ی میرحسین موسوی را از 

این شیرین کاری دروغین بشنوند و آرام مبانند؟ شیرین کاری دروغین چون مشابه متام بندهای پیشین، میِر بیزار از 

دروغ در این مورد نیز دروغ گفته است و معلوم نیست به وقاحت دروغ خودش می خندد یا به ریش مخاطبانی 

از دروغ را مبنای صداقت  این سخرنانی رسشار  از او می خواهند  بیانیه ی شصت امضایی  که حاال امضاکنندگان 

موسوی بگیرند. ماجرا روشن است. دو برادر محبوبه متحدین از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بوده اند 

که در سال های خونین دهه ی شصت اعدام شده اند. حیرت برانگیز این که هیچ کدام از این دو در تابستان 1367 یا 

حتا در تاریخی نزدیک به کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 اعدام نشده اند. سعید متحدین، در سال 

1358 به اتهام مصادره ی جواهرفروشی زمردیان بازداشت شد. بازداشت او نشانه یی بود از حرکت »حزب الله« برای 

ایجاد انحصار در مصادره ی اموال و دارایی ها. سعید متحدین به همین اتهام به چهار سال زندان محکوم گشت. 

دوران این محکومیت اما هم زمان شد با کشتارهای بعد از تظاهرات 30 خرداد مجاهدین خلق و ورود این سازمان 

به فاز نظامی. در این دوران سعید متحدین را که اسداللله الجوردی او را از زندان شاه به خوبی می شناخت، به 

اتهام دروغین »شورش در زندان« و »ایجاد تشکیالت« در 12 مرداد 1360 تیرباران کردند. مسعود متحدین نیز در 

سال 60 بازداشت و در 15 اردیبهشت 1363 اعدام شد. برای اطالع میرحسین موسوی و حیرت و خنده ی توامان 

او، بد نیست یارانش به اطالعش برسانند پیش از مسعود متحدین، همرس باردار او میرتا چوپان زاده را هم در 
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اردیبهشت 1361 تیرباران کرده بودند. از همه ی اینها گذشته البد هواداران موسوی خواهند توانست این تناقض 

را حل کنند که در مورد کشتارها نه به طور مفصل و با جزئیات بلکه در حد »زمزمه هایی« که »روشن نبود چند 

نفر و چی« حرف زده شده است اما در ضمن اسامی را مرور کرده اند و معلوم نیست به چه ترتیب نام متحدین 

به ذهن موسوی »می خورد« تا بگوید او که قابل اعدام نبود.

هفتم: میرحسین موسوی بعد از رشح کشاف در مورد اعدام کسانی که »قابل اعدام نبودند« و خاک پاشیدن 

در چشم تاریخ چنان که رشحش رفت، در دقیقه ی 15:36 می گوید: »تو این میان بله یک عده یی اصلن واقعن 

بی گناه... چیز کردن. یکی از بهرتین کتاب ها تو این زمینه کتاب خاطرات عزت شاهی است. من توصیه می کنم 

که دوستان بخونن که مربوط به کل جریانات قبل از انقالبه ولی به این قسمت هم که می رسه آدم حری است، 

می نویسه جزو پایه گذارهای کمیته است به دلیل همین کارها استعفا می کنه و از به اصطالح کمیته درمیاد و 

نشون می ده که... یکی دو تا صحنه از این صحنه هایی که اونم با عجله می ره که یه عده رو نجات بده تا این بره 

می بینه که اعدام کردن. مثلن یه عده رو جمع می کردن، مثلن می گفنت تو موضعت چیه، بعد اون یکی به اون 

نگاه می کرد... مثلن خجالت می کشیدن بگن که... یه فحش مثلن بدی به رجوی بدن، فالن بدن بعد اینا رو تصفیه 

می کردن.« این بخش از سخرنانی میرحسین موسوی به راستی یکی از حیرت آورترین فرازهای سخرنانی اوست. 

هرچند جزو »دوستان« محسوب منی شویم اما بنا به توصیه ی میرحسین موسوی به کتاب خاطرات عزت شاهی،21 

این آدم حر مراجعه می کنیم تا ببینیم در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی و استعفا به این دلیل چه گفته 

است. پاسخ البته کمکی به موسوی و هواداران او، از جمله امضاکنندگان بیانیه ی منکران منی کند: عزت شاهی نه 

تنها هیچ حرفی در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی نگفته است، نه تنها استعفای او از کمیته مربوط به دوران 

دیگری است، بلکه اساسن موضوع کاملن در تخالف با روایتی قرار دارد که موسوی و هواداران او از دهه ی اول 

انقالب دارند. عزت شاهی در صفحه ی 510 خاطراتش می نویسد: »در میان بازداشتی ها، با آنها که بی کس و کار 

بودند، مشکلی نداشتیم ولی اگر طرف به جایی بند بود و او را می شناختند، حتی اگر خیانت و گناهش از دیگران 

بیشرت بود، هزار تا مدعی داشت ]...[ شانسی که ما داشتیم این بود که آقای الجوردی دادستان و با ما هامهنگ 

بود، اگر متهمی را می گرفتیم و نیاز بود که قبل از امتام بازجویی کسی او را نبیند، رسیع با الجوردی متاس گرفته 

می گفتیم این وضع را دارد. بعد که تلفن زدن ها رشوع می شد می گفتیم ممنوع املالقات است مگر این که دادستان 

اجازه بدهد. خوشبختانه آقای الجوردی هم همکاری می کرد ]...[ این مسائل موجب کدورت هایی بین ما و آقای 

21- خاطرات عزت شاهی. به کوشش محسن کاظمی. تهران. سوره ی مهر. 1386
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مهدوی ]کنی[ و برخی سیاست گذاران و مسئوالن کمیته می شد، می گفتند: نه! شام با الجوردی باندید! هامهنگید! 

شام بیخودی برای مردم مزاحمت ایجاد می کنید.« او در صفحات 511 تا 513 این خاطرات ضمن توضیح در مورد 

اختالفات خودش با بنیان گذاران سپاه و طرفداران مجاهدین انقالب و بهزاد نبوی که »به سپاه کانال زده بودند«، 

می نویسد: »وقتی دیدند ما سفت بر رس حرف و مواضع خود هستیم و دادستانی ]الجوردی[ هم با ما هامهنگ 

است، آمدند یک روحانی را علم کردند و فرستادند اوین و چهارراه قرص تا آموزش های الزم را برای حاکم رشع 

شدن بگیرد.« عزت شاهی بار اول در اعرتاض به انتساب این »روحانی« که نام او »حبیب الله سلطانی« و حاکم 

رشع کمیته است، به سمت بازپرسی کمیته ی انقالب اسالمی از کمیته استعفا می دهد. این استعفا البته پذیرفته 

منی شود ولی چون نوچه های عزت شاهی در کمیته حارض منی شوند با سلطانی همکاری کنند، سلطانی هم به 

کمیته منی رود. به این ترتیب عزت شاهی در سمت خودش ابقا می شود اما به دلیل اختالف با مهدوی کنی ارصار 

به استعفا دارد و استعفایش از سوی مهدوی کنی پذیرفته می شود. عزت شاهی در مورد این مقطع در صفحه ی 

515 کتابش می نویسد: »کارها را که مرتب و پرونده ها را ردیف کردیم، آمدیم بیرون. من سه-چهار ماهی بی کار 

بودم ولی برخی دوستان را که با من همراه بودند به اوین فرستادم تا به دادستانی ]الجوردی[ کمک کنند و بی کار 

نباشند.« رسانجام عزت شاهی بعد از رفنت مهدوی کنی از وزارت کشور و جایگزینی او با علی اکرب ناطق نوری به 

دلیل اختالف با علی فالحیان رییس کمیته و جامل اسامعیلی معروف به اصفهانی رییس اطالعات کمیته ی منصوب 

از سوی فالحیان برای همیشه از کمیته استعفا می دهد. اما رشح همین اختالفات با علی فالحیان هم موجب 

رسور هواداران میرحسین موسوی نخواهد شد چرا که عزت شاهی در صفحه ی 515 کتابش در معرفی فالحیان 

و منشا اختالف با او می نویسد: »آقای فالحیان پیش از این در دادرسای انقالب )واقع در چهارراه قرص( با آقای 

سیدحسین موسوی تربیزی )دادستان کل انقالب( همکاری می کرد. موسوی ]تربیزی[ با الجوردی خیلی مخالف 

بود، می خواست به هر نحوی که شده الجوردی را از دادستانی اوین بردارد و فالحیان را جایگزینش کند. آنها به 

لطایف الحیلی در صدد برکناری الجوردی بودند، اما هرچه کردند که او استعفا بدهد، گفته بود: من استعفابده 

نیستم، اخراجم کنید، بگویید مرا بیرون کنند، اما استعفا، نه! چرا که من دارم کارم را می کنم و تا زمانی که آقای 

خمینی راضی است ما کار خود را انجام می دهیم.« متام این وقایع مربوط به سال 60 و 61 است. خب! به توصیه ی 

تائید روایت  با مراجعه به خاطرات عزت شاهی چه چیزی در  میرحسین موسوی عمل کردیم و معلوم نیست 

موسوی از کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 می توانستیم به دست بیاوریم. این را البته دانستیم که 

این »آدم حر« که موسوی او را به شهادت می خواند از ارادمتندان و یاران هامن دادستانی است که موسوی تالش 
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می کند به دروغ متام جنایت تابستان 67 را بر عهده ی او بگذارد تا حدی که به گفته ی خودش متهم بوده که با 

الجوردی یک »باند« را تشکیل می داده اند.

بیزاری دروغین از دروغ

تا اینجا مشخص شد که تقرینب هرآنچه میرحسین موسوی در مورد کشتار جمعی زندانیان در تابستان 1367 گفته 

است و می توان آنها را با اسناد و مدارک و روایت هایی دیگر مستند کرد، چیزی نبوده غیر از مشتی دروغ، تحریف 

تاریخ به قصد خاک پاشیدن در چشم دیگران و الپوشانی حقیقت. در بخش های دیگر این فایل صوتی هم اوضاع 

بهرت نیست. مراجعه به فایل صوتی سخرنانی میرحسین موسوی در سال 1389 ،که در بیانیه ی شصت امضایی به 

آن استناد شده، ما را با انبانی از دروغ و تحریف آگاهانه ی وقایع روبه رو می کند که فهرست کردن و پرداخنت به 

متامی آنها می تواند به اندازه ی یک کتابچه طوالنی شود. ولی برای این که روشن شود میرحسین موسوی تنها در 

مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 1367 نیست که دروغ می گوید، به یکی دیگر از موارد تحریف و 

دروغ موسوی می پردازیم.

میرحسین موسوی در دقیقه ی 7:01 سخرنانی اش می گوید: »این سال 60 که کشتارهایی که می گن، چون دهه ی 

شصت هم مطرح می شه، ما دهه ی شصت بیش از این که مسئله یی با نظام جمهوری اسالمی داشتیم... خب البته 

ساواکی ها رو اعدام می کردن، فالن می کردن، شاید ما االن با این روحیه یی که داریم، شاید مثلن توی این جو این 

کار رو منی شد، مثلن اینها رو می گرفنت می گفنت بهرته یه کمی مالیم تر باشه. حاال ما با اون کار نداریم. اون حسابش 

جداست. ولی در دهه ی شصت ما غیر از این مسئله اون چیزی که روبه رو بودیم کشتار مجاهدین خلق از مردم 

بود.« و در دقیقه ی 9:30 می گوید: »ما در اون دهه کشتار جمعی نداریم در زندان ها، از مجاهدین خلق نداریم. 

ممکنه تک و توک اعدام هایی داشته باشیم به دلیل... تا اونجایی که من یادم هست البته، باید مثلن یه کم یه بار 

دیگه آدم به آمار و اطالعات رجوع کنه.«

هویداست که میرحسین موسوی دروغ می گوید. از قضا »ساواکی«های مد نظر موسوی را تا سال شصت اعدام 

کرده بودند و متام شده بود. موسوی آگاهانه از اعدام ساواکی ها حرف می زند که رد جنایت را پاک کند. به صحرای 

کربالی »ترورهای مجاهدین« می زند که مورد عالقه ی مشرتک متام عوامل و سازمان دهنده گان رسکوب و کشتار 

در دهه ی شصت است و از علی آقا بقال محله ی خودش و دوست چای فروش پدرش و بقال محله ی درخونگاه 

با جزئیات به عنوان »قربانیان کشتار مجاهدین از مردم« یاد می کند اما به زندان های دهه ی شصت که می رسد 
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ناگهان دچار ضعف حافظه می شود و نیاز پیدا می کند یک بار دیگر به »آمار و اطالعات« رجوع کند. تنها در یک 

منونه کمیته ی دفاع از حقوق برش ایران در سوئد در فهرستی که به شدت ناقص است اسامی ده هزار و هفتصد و 

هشتاد و هفت نفر از کسانی که مابین سال 60 تا پایان سال 66 اعدام شده اند را منترش کرده است22. این فهرست 

ناقص است چرا که هنوز اسامی بسیاری از کسانی که در دهه ی شصت اعدام شده اند به دست نیامده یا در این 

فهرست وجود ندارد. در این فهرست احتاملن به دالیل سیاسی نام اعضا یا هواداران حزب توده ی ایران، سازمان 

فداییان خلق ایران )اکرثیت( و سازمان فداییان خلق ایران )پیرو بیانیه ی 16 آذر( که در این سال ها اعدام شده اند، 

درج نشده؛ در ضمن در این فهرست اسامی کسانی که در درگیری با نیروهای حکومتی کشته شده اند وجود ندارد. 

با این وجود همین فهرست ناقص گواهی می دهد در سال هایی که موسوی نخست وزیر بوده و کشتاری در کار 

نبوده، »تک و توک« و »تک و توک« ده هزار و هفتصد و هشتاد و هفت نفر را فقط در زندان ها کشته اند.

میرحسین موسوی در ایام حرص به هوادارانش توصیه کرد کتاب »گزارش یک آدم ربایی« اثر گابریل گارسیا مارکز 

را بخوانند. هواداران موسوی میر میر کُنان راه افتادند و به توصیه ی میرشان هرچه از کتاب گزارش یک آدم ربایی 

تا به نوشته ی ویکی پدیای کتاب گزارش یک آدم ربایی »ببینند میرحسین موسوی چه حال  پیدا کردند، خریدند 

و روزگاری دارد.« حاال نه متامی آن هواداران فخیم، نه آن جوانانی که در سال 1389 پای صحبت »میرحسین« 

امضا  بیانیه  نفری که  بودند، همین شصت  او سکوت کرده  بز اخفش در مقابل ترهات  مانند  بودند و  نشسته 

کرده اند تا از میرحسین موسوی اعاده ی حیثیت کنند، یکی یک جلد از خاطرات زندانیان دهه ی شصت را بخرند و 

برای میر در حرصشان بربند و در میان راه خودشان هم نگاهی به صفحات کتاب بیندازند، به شب هایی که آنقدر 

صدای رگبار بلند بوده که گویی تیرآهن پشت بند خالی می کرده اند، به شب های شمردن چند صد تک تیر خالص، 

تک تک و تک تک.

تلویزیون اتریش و مصاحبه ی موسوی

ویدئوی  دادن  جلوه  مخدوش  بین امللل  عفو  علیه  منکران  بیانیه ی  محورهای  از  دیگر  یکی  که  نوشتیم  پیش تر 

سیاسی  زندانیان  جمعی  کشتار  به  او  پاسخ  بودن  بی ربط  و  موسوی  میرحسین  با  اتریش  تلویزیون  مصاحبه ی 

بیانیه ی  در  محوری ای  نقش  چنان  اتریش  تلویزیون  مصاحبه ی  دادن  جلوه  مخدوش  است.   1367 تابستان  در 

شصت امضایی ایفا می کند که از 1242 کلمه ی این بیانیه، 378 کلمه و سه پاراگراف را به آن اختصاص داده اند. 

22- فهرست کمیته ی دفاع از حقوق برش ایران در سوئد در این آدرس.

https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/edamha_1360.pdf
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آنها درمقابل به سخرنانی خصوصی میرحسین موسوی در جمع هوادارانش در تابستان 1389 استناد کرده اند و 

نوشته اند: »در حقیقت، این دو ادعا ]استناد به پاسخ موسوی و نیز سوال خربنگار اتریشی در ویدئوی مصاحبه[ 

اساس اتهام  به کسی  است که خود چند ماه پیش از حرص غیرقانونی، در یک سخرنانی اعدام های سال 1367 را به 

رصاحت "جنایت" خواند و با یادآوری ساختار قدرت در نظام جمهوری اسالمی بر مربا بودن خود از این اتهامات 

تاکید کرد« مشکل اینجاست که تدوین کنندگان این بیانیه با شنیدن یک کلمه ی »جنایت« در سخرنانی میرحسین 

موسوی چنان مدهوش شده اند که گویی خودشان هم فایل سخرنانی موسوی را نشنیده اند.

در بخش های پیشین نشان دادیم که آنچه میرحسین موسوی در این سخرنانی در مورد کشتار جمعی زندانیان 

سیاسی در تابستان 1367 می گوید و امکان راستی آزمایی آن با اسناد و روایات دیگر موجود است، رساپا دروغ 

و تحریف جهت دار وقایع به شامر می رود. اما ببینیم سخرنانی موسوی در تابستان 1389 در مورد مصاحبه با 

تلویزیون اتریش چه به ما می گوید.

البته به خوبی می دانند میرحسین موسوی در این سخرنانی نه تنها در مقابل اتهام انکار  تدوین کنندگان بیانیه 

کشتار زندانیان سیاسی در مصاحبه با تلویزیون اتریش سکوت نکرده بلکه در این مورد توضیح هم داده است. 

منتها چون این توضیح باب میل تدوین کنندگان بیانیه ی منکران نیست و هدف سیاسی آنها برای »اعاده ی حیثیت« 

از موسوی را برآورده منی کند هم بالکل آن را نادیده گرفته اند و هم با زیرکی رد پای این »پاسخ« را پاک کرده اند. 

در بیانیه ی شصت امضایی نوشته شده است: »سازمان عفو بین امللل در گزارش دو سال قبل خود مدعی شده 

است که میرحسین موسوی در دوران نخست وزیریِ  خود در مصاحبه با تلویزیون اتریش که در تاریخ ٢٢ آذر 6٧ 

انجام شده، آن اعدام ها را انکار و حتی توجیه کرده است. همچنین در این گزارش ادعا شده که خربنگار تلویزیون 

اتریش از آقای موسوی درباره  ی اعدام های دسته جمعِی آن سال سوال کرده است. هر دوی این ادعاها ]...[ کامالً رد 

می شوند.« تدوین کنندگان بیانیه دروغ می گویند تا باز بتوانند دروغ بگویند. موضوع مصاحبه ی میرحسین موسوی 

با تلویزیون اتریش اولین بار نه در بیانیه ی عفو بین امللل در آذر 1397 بلکه در گزارش قاضی جفری رابرتسون در 

18 خرداد 1389 به عنوان مدرکی بر انکار میرحسین موسوی منترش شد. بنیاد عبدالرحمن برومند، که سفارش 

تهیه ی این گزارش را به قاضی رابرتسون داده و مدارک و شواهد موجود را در اختیارش گذاشته بود، خالصه یی از 

این گزارش را به همراه منت کامل انگلیسی آن در 18 خرداد 1389 منترش کرد. در این خالصه و نیز در منت انگلیسی 

گزارش به نقش میرحسین موسوی و مصاحبه ی او با تلویزیون اتریش اشاره شده بود. انتشار این خالصه، که دیگر 

روی سایت بنیاد برومند در دسرتس نیست، هامن زمان منجر به واکنش های وسیعی در رسانه های مختلف شده 
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بود.

حذف آن خالصه از روی سایت بنیاد برومند احتاملن به این دلیل بوده است که مدیران این بنیاد در 29 فروردین 

1390 ترجمه ی فارسی منت کامل گزارش جفری رابرتسون را روی سایت منترش کردند23، بی آنکه توجه کنند که 

حذف آن خالصه چه تاثیری در جابه جایی تاریخ و باز گذاشنت دست منکران خواهد داشت. با این وجود هنوز 

روی سایت این بنیاد منت خربنامه یی وجود دارد که آن را در پی واکنش ها به انتشار گزارش قاضی رابرتسون در 6 

مرداد 1389 منترش کرده اند و در آن از جمله توضیح داده شده است: »نسخۀ الکرتونیکی و انگلیسی این گزارش، 

به مناسبت سالروز رسکوب تظاهرات مردمی علیه نتایج انتخابات، منترش شد. انتخاب این تاریخ به مثابه هشداری 

بود به مسئوالن رژیم اسالمی که از رسکوب تظاهرات و اعامل خشونت خودداری کنند و به یاد داشته باشند که 

جنایت علیه برشیت شامل مرور زمان منی شود و پیامدهای اعامل امروز، فردا گریبانگیرشان خواهد شد. اّما از 

آنجا که تنی چند از شخصیت های اصالح طلب امروز، چون آقای موسوی، در زمان کشتار ٦٧ صاحب منصب بوده 

و طبعاً باید در مورد کشتار ٦٧ توضیح بدهند، انتشار این گزارش بحث مهم “انتخاب بین مصلحت و حقیقت” را 

درحوزۀ عمومی دامن زد. و بعضی در مورد تاریخ انتشار این گزارش به بنیاد خرده گرفتند و حتی بنیاد را متهم به 

غرض ورزی سیاسی کردند.«24 در صفحه ی 2 و 109 این گزارش به مصاحبه ی تلویزیون اتریش با میرحسین موسوی 

اشاره شده است.

روشن کردن این تاریخ ها مهم است؛ چرا که پاسخ موسوی را در فایل سخرنانی او می شنویم. موسوی در دقیقه ی 

23:13 می گوید: »یه چیزی اخیرن من دیدم که تو یکی از خربا گفنت که من گفتم که آره اینها می خواسنت شورش 

بکنن ما برخورد امنیتی... هر نظامی باید از خودش بکنه. من اون موقع موظف بودم که از کلیت نظام به عنوان 

نخست وزیر اون ور این ور دفاع بکنم. من از این مسئله هم دفاع می کنم همین االن. من منی تونستم که ]در چنین[ 

موقعیتی باشم بعد بگم که اون مسئله ی حلبچه رو داریم، در حالی که فرو ریخنت جبهه ها رو داریم، در حالی 

که منی دونم دور خوردن نیروهامون در ایالم توسط نیروهای ]؟[ صدام رو داریم که گروه گروه اسیر می کردن 

ارتشی های ما رو، و در اون رشایط من بیام در این زمینه ساکت باشم. ولی این که دولت تائیدکننده ی این قضیه یا 

آگاه از این قضیه بوده نه من این رو کاملن چیز می کنم... به اصطالح ردش می کنم.« روشن است که میرحسین 

موسوی اینها را و احتاملن اصل سخرنانی را هم در واکنش به فضایی بیان کرده که بعد از انتشار گزارش قاضی 

رابرتسون ایجاد شده است. وگرنه او از دوران هامن کمپین های انتخاباتی 1388 هم توسط افراد مختلف، از جمله 

23- گزارش قاضی جفری رابرتسون را در این آدرس ببینید.

24- رهربان ایران مرتکب جنایت علیه برشیت در این آدرس. 

https://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
https://www.iranrights.org/fa/newsletter/issue/14/irans-leadership-guilty-of-crimes-against-humanity
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توسط فعاالن کمپین انتخاباتی مهدی کروبی که می خواستند رقیب را تضعیف کنند، در برابر این سوال قرار گرفته 

بود اما یا در مقابل آن سکوت می کرد یا با گفنت نیم جمله ی »خرب نداشتم« از آن می گذشت.

بنابراین برخالف تالش رقت انگیز امضاکنندگان بیانیه ی شصت امضایی برای نجات موسوی از مسئولیتی که در 

ارتباط با کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 متوجه اوست، در هامن سخرنانی مورد استناد امضاکنندگان، 

گربه دزده چوب را دیده و در حال فرار است. ادعای امروز امضاکنندگان درست است که در این مصاحبه موسوی 

نه چیزی در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی می گوید و نه حتا بر خالف گفته ی خودش در مورد »شورش در 

زندان« اما میرحسین موسوی به خوبی می داند که در مقابل چه پرسشی چه پاسخی داده است.

در بیانیه ی شصت امضایی نوشته شده است: »در این ویدیوی کوتاه و تقطیع شده سوال خربنگار تلویزیون اتریش 

شنیده منی شود، چرا که روی آن صداگذاری شده است و از این رو اصالت نسخه ی مورد استناد زیر سوال است. 

آن چه شنیده می شود صدای یک راوی غایب است که جمله ای درباره ی تشدید نگرانی ایرانیان خارج از کشور از 

نقض حقوق برش در ایران می گوید و سپس یک جمله ی تیرتگونه با این مضمون: "نخست وزیر درباره ی اتهام اعدام ". 

زمان این صداگذاری و فاصله ی آن با مصاحبه ی اصلی و همچنین میزان انطباقش با سوال یا سواالت مطروحه از 

جانب خربنگار معلوم نیست. اما پاسخ میرحسین موسوی قابل شنیدن است که در آن نه اعدام زندانیان سیاسی را 

انکار و نه از آن دفاعی می کند. او در این مصاحبه اساسا هیچ سخنی درباره ی اعدام ها منی گوید، بلکه به عملیات 

"مرصاد" در برابر حمله ی سازمان مجاهدین خلق به ایران می پردازد. حال پرسش ما این است که نسخه ی اصلی 

ویدیو کجاست؟ چگونه بر اساس یک ویدیوی مبهم و صداگذاری شده به این اتهامات رسیده اید و آن را ثابت شده 

هم فرض کرده اید؟ و این پافشاری و این همه تبلیغات پیرامون آن نشانه ی چیست؟«

سازمان عفو بین امللل در مواجهه با این تهاجم که حتا پیش از صدور بیانیه ی شصت امضایی و از جانب هواداران 

میرحسین موسوی با همین استدالالت آغاز شده بود، در بیانیه ی »پرسش و پاسخ پیرامون نقش نخست وزیر سابق 

ایران در کارزار انکار و تحریف حقایق کشتار 67« توضیح می دهد: »طبق اطالعات دریافت شده از “اُ.آر.اف”، 

مصاحبه نخستین بار در 22 آذر )دسامرب 1988( در برنامه ای با نام ژورنال امور خارجه پخش شد. خربنگار “اُ.آر.اف” 

مصاحبه را به زبان انگلیسی پیش می برد، اما بعدتر در زمان پخش، این رسانه صدای آملانی زبان روی آن گذاشته 

بین امللل  به عفو  این شبکه  “اُ.آر.اف” دریافت کرد،  از  را  این ویدئو  بین امللل  این که سازمان عفو  از  است. پس 

اطالع داد که ویدئوی خام مصاحبه بدون صدای آملانی در آرشیوشان موجود نیست.« و البته می افزاید: »در زمان 

مصاحبه در آذر 1367، تنها موارد اعدام در ایران که در مرکز توجه رسانه های بین املللی قرار داشتند، کشتارهای 



30

قتل قناری و گریه ی جالد

زندانیان در مرداد و شهریور 1367 بودند. این به دلیل تالش خستگی ناپذیر خانواده های جانباختگان در ایران و 

فعاالن سیاسی در تبعید در خارج از کشور بود، و همین طور شامری گزارشات تکان دهنده توسط عفو بین امللل، 

از جمله حداقل 15 اقدام فوری صادرشده در آبان و آذر 1367 و نیز بیانیه ی مطبوعاتی با عنوان “بزرگرتین موج 

اعدام های سیاسی در ایران از اوایل دهه ی 1980” که به همراه یک گزارش تحقیقی در اوایل دسامرب به رسانه ها 

فرستاده شد و در 13 دسامرب )22 آذر( منترش شده بود، و در آخر قطعنامه ای که در 17 آذر 1367 )8 دسامرب 

1988( توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، و ابراز “نگرانی شدید ]کرد[... در این مورد که موج 

جدیدی از اعدام ها طی جوالی تا سپتامرب 1988 اتفاق افتاده است که به موجب آن تعداد کثیری از افراد رصفن 

به خاطر عقاید سیاسی خود جان خویش را از دست داده اند."«

بنابراین مناقشه ی اصلی در مورد »سوال« مطرح شده در تلویزیون اتریش است و امضاکنندگان بیانیه ی شصت 

امضایی شک دارند که این سوال ربطی به »نقض حقوق برش« یا »اعدام ها« در ایران داشته باشد. عجیب این که 

منت کامل این مصاحبه در تاریخ 1 دی 1367 در روزنامه ی اطالعات منترش شده است و قاضی جفری رابرتسون نیز 

به همین منت ارجاع می دهد، اما هیچ کدام از طرفین مناقشه ی حارض به خودشان زحمت نداده اند تا به این منت 

مراجعه کنند که در زمان انتشار آن نه تنها میرحسین موسوی در حرص نبوده بلکه هم چنان در مقام نخست وزیری 

قرار دارد. خوشبختانه در دی ماه 1391 وبالگ ناشناسی به نام »ناگفتنی های ایران« عکس هایی از این شامره ی 

روزنامه ی اطالعات را منترش کرده است.25 در منت منترششده در روزنامه ی اطالعات می خوانیم:

»سوال: نظر شام در مورد اتهامات مطبوعات غربی در خصوص نقض حقوق برش در ایران چیست؟

نخست وزیر: مشکل ما در رابطه با افکار عمومی در غرب روی مسائل “پایه های بحث” دور می زند و در این زمینه 

نظر ما با نظر جوامع غربی تفاوت دارد. یعنی حقوق برش واقعا باید تعریف بشود. به طور مثال مسلامنانی که 

االن در فلسطین با اسلحه ی دشمن خود یعنی ارساییل کشته می شوند، ما می گوییم در آنجا حقوق برش نقض شده 

است، برعکس، ملتی که در میان طوفانی از حوادث، توطئه ها و فشارهای مختلف به پا می خیزد و از حقوق خود 

دفاع کرده و در مقابل دشمنان از خود دفاع می کند، ما این را دفاع از حقوق برش می دانیم. یکی از مواردی که 

به ما ایراد گرفته شده است، در رابطه با همین عملیات مرصاد است، در این عملیات عده ای از منافقین به خاطر 

سیاست های ریاکارانه ی خود در داخل کشور ما به قتل و غارت های زیادی دست زدند و با دشمن مردم ما یعنی 

صدام همدست شده و به کشور خودشان حمله کردند تا به خیال خام خود باخرتان را بگیرند و بعد به طرف تهران 

25- عکس و منت مربوط به روزنامه ی اطالعات را در این آدرس ببینید.

http://nagoftehayeiran.blogspot.com/2012/12/blog-post_21.html
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بیایند. آنها نقشه هایی برای کشت و کشتار داشتند و ما مجبور بودیم که توطئه ی آنها را رسکوب کنیم. اگر این 

کار را منی کردیم و دروازه های شهرهایامن را بر روی آنها باز می کردیم، طبیعی است که دست آنها را در زمینه ی 

کشت و کشتار مردم باز می گذاشتیم. ما در این زمینه ها هیچ گذشتی نداریم و نظام ما به خودش حق منی دهد 

که از خودش دفاع نکند و برخورد قاطع نداشته باشد.«

پاسخ موسوی در این نسخه ی منترششده در روزنامه ی اطالعات کاملن با ویدئویی که عفو بین اللملل با زیرنویس 

است،  شده  ویرایش  روزنامه  در  انتشار  برای  احتاملن  که  مواردی  از  غیر  کرده،  منترش  مصاحبه  این  از  فارسی 

مطابقت دارد. از آن گذشته مناقشه ی امضاکنندگان بیانیه ی شصت امضایی بر رس پاسخ نیست و سوال را مخدوش 

و پاسخ به آن را »بی ربط« می دانند. از قضا متام ماجرا در همین »بی ربطی« پاسخ است. پاسخ میرحسین موسوی 

به »اتهامات مطبوعات غربی در خصوص نقض حقوق برش در ایران« که در آن تاریخ و رشایطی که در بیانیه ی 

تابستان 67 ربط  زندانیان سیاسی در  به کشتار جمعی  بین امللل مستند شده است، الجرم  پاسخ عفو  پرسش و 

دارد زدن به صحرای کربالی »عملیات مرصاد« و »خیانت منافقین« است. پاسخی که نه تنها همین امروز از متام 

کاربه دستان کشتار که حرف زده اند شنیده می شود بلکه موسسه ی اوج با رصف بودجه ی هنگفت برای اثبات آن 

قسمت دوم فیلم »ماجرای نیمروز« با عنوان »رِد خون« را ساخته است.

گذشته از آن اما امضاکنندگان بیانیه ی شصت امضایی ترجیح داده اند نشنوند که اگر میرحسین موسوی در آذر 

67 و در پاسخ به خربنگار تلویزیون اتریش خودش را به نفهمی زده و در مورد »عملیات مرصاد« حرف زده است 

از بیست و دو سال آن »خطا« را جربان می کند و در دقیقه ی 10:40 سخرنانی اش می گوید: »یه  اکنون و بعد 

حمله ی شدیدی منافقین کردند که طرحش ]صدای پچ پچ[ بله طرحشون این بود که از محور غرب وارد بشن، 

بیان مثلن  تا تهران بیان و مثلن برن جامران و  ایناش دست ]ما؟[ اومد  از یه مسیرهایی که متام نقشه هاش و 

ریاست جمهوری و نخست وزیری و صداوسیام و از این حرفا. در کنارش ظاهرن قرار بود یه شورشی هم در زندان ها 

بشه، اینا تعدادشون هم کم نبود که چنین اتفاقی بیفته.« و در دقیقه ی 12:57 اضافه می کند که »در مقابل اینها 

این بحث مطرح شد که در زندان ها قراره شورشی بشه و زمینه یی فراهم بشه... اون عملیات رو مقارن کرده بودن 

با یه حرکتی هم در تهران صورت بگیره. اینجا اون حکم رو از امام می گیرن.« این است زبان وقیح و قابل استناد 

جنایت بعد از بیست و دو سال نه آن »جنایت« نامیدن کشتار به فراخور زمان و در انبانی از دروغ.
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جالدان بی اطالع

می گویند میرحسین موسوی از کشتار اطالعی نداشته، البته »جایی در میانه ی فاجعه از آن مطلع شده« اما معلوم 

نیست چه اقداماتی علیه آن انجام داده است. امضاکنندگان نامه ی شصت امضایی به سخرنانی موسوی استناد 

می کنند و از ما می خواهند حرف او را وقتی می گوید: »ما در بی اطالعی محض بودیم و وقتی هم خربدار شدیم، 

سعی در جلوگیری از آن اعدام ها داشتیم.« باور کنیم. مشکل البته اینجاست که هیچ سندی برای این »سعی در 

جلوگیری« وجود ندارد. خود میرحسین موسوی هم در این مورد توضیحی منی دهد که برای جلوگیری از اعدام ها 

چه سعی ای کرده است. در مقابل البته اسناد بسیاری در همین گزارش عفو بین امللل وجود دارد که نشان می دهد 

کارمندان دولت موسوی، وزرای کابینه اش و خود او پیگیر و مرصانه اصل وقوع کشتار را هم نفی و انکار کرده اند. 

از ما می خواهند باور کنیم از 18 فراخوان اقدام فوری سازمان عفو بین امللل در مابین 11  بیانیه  امضاکنندگان 

شهریور 67 تا 1 دی هامن سال هیچ کدام نه به دست میرحسین موسوی رسیده، نه او از آنها مطلع شده است. از 

ما می خواهند باور کنیم میرحسین موسوی از مالقات اعضای عفو بین امللل با مسئوالن سفارت خانه های ایران در 

کانادا، فرانسه، ژاپن، هلند، نروژ، سوئد، بریتانیا و آملان غربی بی خرب بوده است. می خواهند باور کنیم از نامه های 

ارسالی عفو بین امللل برای عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسن ابراهیم حبیبی، علی اکرب هاشمی رفسنجانی، محمد 

اطالعی  بهروزی  مریم  و  دباغ  مناینده ی زن مجلس مرضیه حدیدچی  دو  و  موسوی خوئینی ها، علی اکرب والیتی 

نداشته است. می خواهند باور کنیم در جریان گزارش ارسالی عفو بین امللل برای کمیسیون حقوق برش سازمان ملل 

نبوده است. می خواهند باور کنیم از گزارش سازمان عفو بین امللل با عنوان »ایران: موارد نقض حقوق برش 1990 

- 1987« و پاسخ رسارس انکار و دروغ خربگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا( خربگزاری دولت به آن بی خرب بوده 

است. می خواهند باور کنیم از پیغام های گزارشگر ویژه ی سازمان ملل در زمینه ی اعدام های فراقضایی، شتابزده 

و خودرسانه در 4 شهریور و 22 شهریور برای وزیر امور خارجه و پیغام مناینده ی ویژه ی سازمان ملل در مورد 

وضعیت حقوق برش در ایران در 6 مهر برای مناینده ی دائم ایران در مقر سازمان ملل در ژنو چیزی منی دانسته 

است. می خواهند باور کنیم از کارزار انکاری که با هدایت علی اکرب هاشمی رفسنجانی در متام آذر و دی 1367 

در جریان بوده و مصاحبه های متعدد و موضع گیری های عمومی محمدمهدی آخوندی بستی کاردار سفارت ایران 

در لندن، محمدجعفر محالتی مناینده ی دائم جمهوری اسالمی در مقر سازمان ملل نیویورک و سیروس نارصی 

مناینده ی دائم ایران در مقر سازمان ملل در ژنو بی اطالع بوده است و گذشته از همه ی اینها شباهت تام و متام 

اظهارات او در مصاحبه با تلویزیون اتریش با محتوای اصلی این انکارها تنها از رس اتفاق بوده و نه بخشی از 
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کارزار انکار و تحریف حکومت ایران که به تازگی از کشتار بزرگ فارغ شده بود. و با وجود این که »جایی در 

میانه ی فاجعه از آن مطلع شده« باز تا مرداد 1368 در سمت نخست وزیر به وظیفه اش که »دفاع از کلیت نظام« 

در »اون ور و این ور« بوده ادامه می دهد.

شهادت های دیگری هم اما در کار است. عصمت طالبی که در تابستان 67 همرسش مجید سیمیاری در اوین و 

برادرش عادل طالبی در گوهردشت در جریان کشتار جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده اند و هر دو از اعضای 

سازمان کارگران انقالبی ایران )راه کارگر( بوده اند، هم در گزارش عفو بین امللل )ارسار به خون آغشته. ص 59( و 

هم در گفت وگو با تلویزیون ایران اینرتنشنال26 شهادت می دهد که در دوران قطع شدن مالقات ها که نگران از 

رسنوشت بستگان زندانی شان به مراکز و نهادهای گوناگون مراجعه می کردند یکی از کارمندان نسخت وزیری به 

آنها گفته است نگران نباشند چون زندانیان چپ در خطر نیستند و فقط می خواهند به حساب زندانیان سازمان 

مجاهدین خلق برسند. با این وجود آن عضو دفرت نخست وزیری نامه ی خانواده های نگران را تحویل می گیرد. این 

شهادت ها در امتداد هم نیستند بلکه با هم در تضاد قرار دارند. منی توان هم شهادت میرحسین موسوی را که 

مرصانه می گوید از چیزی خرب نداشته قبول کرد و هم شهادت عصمت طالبی را که می گوید نه تنها خانواده های 

زندانیان چپ نامه یی به دفرت نخست وزیری داده اند بلکه در دفرت نخست وزیر با شخصی صحبت کرده اند که از 

کشتار جمعی زندانیان سیاسی باخرب بوده است. آنها که نامه ی شصت امضایی را امضا کرده اند با این همه شواهد 

او را در مورد بی خربی اش  از ما می خواهند شهادت  »محکم و واقعی« در مورد دروغ گویی میرشان هنوز هم 

بپذیریم، از این که بیست و دو سال بعد از کشتار آن را در یک محفل خصوصی »جنایت« خوانده شادمان باشیم 

و به همین راحتی خط بطالن بر شهادت خانواده هایی بکشیم که چندین دهه است برای استیفای عدالت تالش 

می کنند.

آنها هرچند می نویسند میرحسین موسوی »جایی در میانه ی فاجعه از آن مطلع شده« اما تکلیف این »میانه« را 

روشن منی کنند. روش شناخته شده ی اصالح طلبان فعلی و سابق برای شانه خالی کردن خودشان یا یاران سیاسی شان 

از بار مسئولیت کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 این است که کشتار جمعی زندانیان سیاسی را 

تنها  و  فروغ جاویدان مجاهدین خلق  عملیات  به  واکنشی  کوتاه مدت،  زمانی  بازه ی  یک  در  دفعنت،  و  یک باره 

محدود به زندانیان مجاهد نشان دهند. آنها می خواهند کشتار جمعی زندانیان سیاسی را یک باره و دفعنت جلوه 

دهند تا کسی امکان این را که از پیش در جریان آن قرار بگیرد نداشته باشد، انجام آن را به یک بازه ی زمانی 

26- مصاحبه ی عصمت طالبی را در این آدرس ببینید.

https://bit.ly/2SHic33
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کوتاه مدت محدود کنند که کسی نتواند در هنگام انجام از آن خربدار شده باشد، آن را واکنشی به عملیات فروغ 

جاویدان مجاهدین خلق جلوه دهند تا هرگونه برنامه ریزی بلندمدت برای تعیین تکلیف با زندانیان سیاسی را نفی 

کنند و به این ترتیب متام مسئولیت متوجه کسانی شود که »حکم را از امام گرفتند« )سخرنانی موسوی 13:10( و 

اعدام شدگان تنها اعضا و هواداران زندانی سازمان مجاهدین خلق باشند که افسانه ی »شورش در زندان« درست 

از کار در بیاید.

متام اجزای این روایت دروغ است. مقدمات تعیین تکلیف با زندانیان سیاسی بنا به شهادت های متعدد زندانیانی 

که از کشتار جان به در برده اند از سال 1366 آغاز می شود. اجرای احکام اعدام برخی از زندانیان سیاسی که برای 

چند سال به تعویق افتاده بود در دستور کار قرار می گیرد. برای منونه مسعود انصاری، مسئول کمیته ی ایالتی 

غرب سازمان فداییان خلق ایران )پیرو بیانیه ی 16 آذر( را که به دلیل شکنجه دچار اختالل حواس شده بود و به 

همین دلیل حکم اعدامش اجرا منی شد در اردیبهشت 1366 اعدام کردند. در پاییز هامن سال انوشیروان ابراهیمی 

عضو هیات دبیران و مسئول کمیته ی ایالتی آذربایجان حزب توده و محمود زکی پور از مسئوالن سازمان فداییان 

خلق ایران )اکرثیت( اعدام شدند. در 8 فروردین 1367 ابوالفضل پورحبیب پاسدار توده یی را که از سال 1362 در 

زندان بود اعدام کردند. اجرای احکام اعدام در خرداد و تیر 1367 و پیش از عملیات فروغ جاویدان مجاهدین 

خلق اوج گرفت و عالوه بر کیومرث زرشناس، سعید آذرنگ و فرامرز صوفی که پیش تر به آنها اشاره شد در این 

دو ماه انوشیروان لطفی عضو کمیته ی مرکزی سازمان اکرثیت، حجت الله معبودی از اعضای سازمان مجاهدین 

خلق، حجت محمدپور عضو اتحادیه ی کمونیست های ایران، لهراسب صلواتی عضو کمیته ی رشق تهران سازمان 

راه کارگر، رحیم هاتفی عضو حزب کمونیست ایران، غالمرضا کاشانی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران 

اقدام فوری 25 مرداد  اعدام شدند. هامن طور که در منت  برای ما شناخته نیست  آنان  نام  و تعدادی دیگر که 

سازمان عفو بین امللل مشاهده کردیم 55 زندانِی محکوم به اعدام برای اجرای حکم به انفرادی منتقل شده بودند. 

به درستی معلوم نیست آیا این افراد در هامن زمان اعدام شدند یا اعدام آنها در جریان کشتار جمعی زندانیان 

سیاسی اتفاق افتاده است. عالوه بر این از اواخر سال 1366 بسیاری از زندانیان دوباره برای بازجویی و »برخورد« 

فرا خوانده شده و به بنا به موضعی که دارند تقسیم بندی جدیدی در زندان شکل می گیرد. این تقسیم بندی در 

جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 و تقدم و تاخر زندانیانی که به حضور هیات مرگ برده می شوند 

تاثیر اساسی دارد. بنابراین طرح تعیین تکلیف با زندانیان سیاسی نه امری دفعتی و یک باره و نه نتیجه ی عملیات 

فروغ جاویدان مجاهدین خلق بوده است.
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کشتار نیز در مدت زمانی کوتاه اتفاق نیفتاد از 5 مرداد تا 13 شهریور به غیر از یک وقفه ی کوتاه در »میانه ی 

ایران کشتار کردند و رییس دولت  فاجعه« یعنی به مدت یک ماه و یک هفته زندانیان سیاسی را در رستارس 

و متام اصالح طلباِن بعدی »بی اطالع« بودند. این بی اطالعی اما تنها محدود به تابستان 67 نیست. آنها در متام 

دهه ی شصت هم بی اطالع بودند. حتا وقتی روزنامه ی جمهوری اسالمی به رسدبیری شخص میرحسین موسوی 

اخبار اعدام های فله یی سال شصت را با افتخار منترش می کرد هم »بی اطالع« بودند. حتا آنهایی از خودشان که 

در بازجویی ها رشکت داشتند، مسئولیت های قضایی را بر عهده داشتند، در شکنجه ها رشکت داشتند، بستگانشان 

در دهه ی شصت اعدام شده بودند، هم »بی اطالع« بودند. ویروس بی اطالعی ویروسی است که تنها اصالح طلبان 

به آن مبتال می شوند.

اصالح طلب ها و دیگر مقامات جمهوری اسالمی از جناح های دیگر، اعدام شده گان کشتار جمعی را به مجاهدین 

خلق زندانی محدود می کنند تا افسانه ی »شورش در زندان« قابل باور باشد. این افسانه البته به محض مواجهه 

با واقعیت از هم می پاشد. نود درصد کمیته ی مرکزی حزب توده ی ایران و تعداد زیادی از اعضای این حزب و 

نیز بسیاری از اعضای سازمان فداییان خلق ایران )اکرثیت( در جریان کشتار تابستان 67 اعدام شدند که تا زمان 

رضبه به حزب و سازمان در اردیبهشت 1362 و در اوج کشتارهای سال 60 و 61 از جمهوری اسالمی و »خط 

تابستان 67 به هیچ وجه ربطی به احکام اعدام در  این وجود مسئله ی کشتار  با  انقالبی امام« دفاع می کردند. 

دادگاه های جمهوری اسالمی ندارد. آنها حتا بعد از پایان کشتار و زمانی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت 

نظام و توصیه ی وزارت اطالعات به روال سابق بازگشتند برخی بازماندگان کشتار بزرگ را که از قبل حکم اعدام 

داشتند ولی فرصت نشده بود تا در جریان کشتار جمعی اعدام شوند، اعدام کردند. برای منونه در 6 مهر ماه 

مهدی سعیدیان، در 7 مهر رضا فیروزی و محمدتقی صداقت رشتی و در همین ماه داوود زرگر همگی از هواداران 

سازمان مجاهدین خلق را اعدام کردند و در فروردین 1368 فاطمه مدرسی )سیمین فردین( عضو مشاور کمیته 

مرکزی حزب توده ی ایران نیز اعدام شد. این افراد کسانی بودند که از پیش حکم اعدام داشتند. اکرثیت قاطع 

کسانی که در جریان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 در زندان های رسارس ایران اعدام شدند، به 

شمول اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق، اما کسانی بودند که در دادگاه های قرون وسطایی دهه ی شصت، 

در دادگاه هایی که گاه برای داشنت یک نرشیه حکم اعدام صادر می کرد به زندان محکوم شده بودند و چنان که 

قبلن نوشته شد احکام زندان برخی از آنان مدت ها پیش به امتام رسیده بود.

با دیگر مقامات  تفاوتی  اهورایی هیچ  این دهه ی خونین در هامن سخرنانی  از متام  روایت میرحسین موسوی 
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حکومت ایران ندارد. او نیز برای روایت رسکوب انقالب 57 و کشتار انقالبیون در رستارس دهه ی شصت از »شورش« 

در ترکمن صحرا و بندر لنگه و خوزستان و کردستان آغاز می کند، با تظاهرات »مسلحانه«ی مجاهدین و ترورهای 

آنها ادامه می دهد، به همکاری مجاهدین با کشور متخاصم و صدام می رسید، ماجرای جان سوز »عملیات مرصاد« 

را تعریف می کند، اتهام تدارک »شورش در زندان« را تائید می کند و البته در آخر برای خالی نبودن عریضه و 

این  از رشح  اما حتا  او  را »جنایت« می خواند.  روزآمد شدن در جمع هواداران کشتار جمعی زندانیان سیاسی 

»جنایت« هم اجتناب می کند. از قضا درست به همین دلیل است که حامیان موسوی اشتباه فاحش عفو بین امللل 

را نادیده می گیرند. آنها می دانند اگر بحث اقدام فوری 25 مرداد سازمان عفو بین امللل را باز کنند مجبورند از 

زندانیان  از کشتار جمعی  اعدام ها بخشی  این  کنند، مجبورند توضیح دهند که چرا  تیر 67 صحبت  اعدام های 

سیاسی تابستان 67 نیست و بنابراین مجبورند توضیح دهند پیش از کشتار جمعی تابستان 67 و تا آستانه ی آن هم 

کسانی بوده اند که اعدام شوند، نه »تک و توک« بلکه »دسته دسته« و آنگاه هیچ از آن پاک دستی و بی اطالعی 

میرحسین موسوی باقی نخواهد ماند.

حامیان بیانیه نویس موسوی اما این همه را می دانند و باز در بیانیه شان نوشته اند »سازمان عفو بین امللل یک 

نهاد غیردولتی مدافع حقوق برش است و از این رو نباید عملکردهای آن، شائبه ی این را به وجود بیاورد که در 

عرصه ی رقابت های سیاسی کشورهای دیگر مداخله ای انجام می دهد یا اهداف حقوق برشی خود را آلوده به 

تسویه حساب های سیاسی و اغراض جناحی و گروهی می کند.« آنها خود البته به دلیلی کاملن سیاسی به گزارش 

میرحسین  ارشد  مشاور  و  دانشگاه  استاد  »حقوقدان،  امیرارجمند  اردشیر  داده اند.  نشان  واکنش  بین امللل  عفو 

موسوی« در گفتگو با رادیو فردا از »آلرتناتیوسوزی« حرف می زند27 و علی افشاری »استاد مدعو دانشگاه جورج 

واشنگنت و پژوهشگر سازمان استاندارد دارو و مواد غذایی آمریکا« در گفتگو با ایران اینرتنشنال از »رقیب سوزی«. 

28نگرانی تدوین کنندگان بیانیه و بخش بزرگی از امضاکنندگان آن از این است که بدون میرحسین موسوی سهمی 

از خوان قدرت آینده نخواهند داشت. چه مشاوران اسبق و اصالح طلب براندازهای متصل به موج سبز و چه مهدی 

فتاپور، عضو رهربی حزب چپ ایران که زیر جلکی امضای خودش را بدون هیچ توضیحی پس گرفته است، دارند 

بر رس »آلرتناتیو« آینده با عفو بین امللل جدال می کنند. آنها به زبان منی آورند اما گامن می کنند پشت گزارش اخیر 

سازمان عفو بین امللل سازمان مجاهدین خلق ایران قرار دارد. این »مشکوک، مشکوک« هم که راه انداخته اند برای 

همین است. کسان دیگری هم هستند البته که نه برای حامیت از میرحسین موسوی بلکه از روی اغراض شخصی 

27- گفتگوی رادیو فردا با اردشیر امیرارجمند در اینجا.

28- گفتگوی ایران اینرتنشنال با علی افشاری در اینجا.

https://www.radiofarda.com/a/30793936.html
https://bit.ly/2SHic33
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و حقیر و در دفاع از انحصار »خون شهدا« در دستان خودشان با این مشکوک خواندن گزارش عفو بین امللل همراه 

و مرتقی  پیرشو  »آلرتناتیو« مجاهدین مخالفتی  با  اما  امضایی  بیانیه ی شصت  تدوین کنندگان  شده اند. مخالفت 

نیست. در واقع امر آنها تضاد بینادینی با این آلرتناتیو و برنامه ی ده ماده یی مریم رجوی ندارند و به ویژه بند 

هشتم این برنامه که در آن تاکید شده »ما مالکیت شخصی، رسمایه گذاری خصوصی و بازار آزاد را به رسمیت 

باید از  ایران  این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب وکار متام مردم  می شناسیم و 

فرصت های برابر برخوردار باشند.«، منت مقدسی است که متام این »آلرتناتیوها« را به هم پیوند می زند. تخالف های 

آنها با هم به تخالف های موجود در رقابت های انتخاباتی شباهت دارد و چنین است که تدوین کنندگان بیانیه 

از یک سو و در چارچوب حکومت ایران با ابراهیم رییسی، هامن عضو هیات مرگ »اختالف« و »رقابت« دارند 

و از سوی دیگر و بیرون از چارچوب حکومت ایران با سازمان مجاهدین خلق و شاهزاده ی پهلوی. امضاکنندگان 

بیانیه ی شصت امضایی البته هم چنان می توانند با این سازمان و آلرتناتیوی که برای آینده ارائه می دهد مخالف 

باشند یا این سازمان را رقیب بالقوه یا بالفعل خود بدانند اما در ضمن می توانند برای مخالفت یا رقابت با سازمان 

مجاهدین و »آلرتناتیوسوزی« و »آلرتناتیوسازی«، خون شهدای کشتار جمعی زندانیان سیاسی را به ودیعه نگذارند 

و بر تحریف تاریخ مهر تائید نزنند. هنوز مسیرهای رشافتمندانه یی حتا برای رقابت سیاسی موجود است.
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https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://vimeo.com/chapgard
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://www.instagram.com/manjanigh/?
https://twitter.com/ManjanighColl
http://manjanigh.com/
https://www.facebook.com/manjanighreview

