
ھشدار!

با توجھ بھ آنکھ پس از گذشت دو ھفتھ از اعتراف رسمی وزارت اطالعات مبنی بر شرکت وابستگان این وزارتخانھ 
در قتل پدر و مادر ما، ھمچنان نام و مقام قاتالن فاش نشده و ھیچ نوع آگاھی از چند و چون برخورد با چنین فاجعھ ای 

در درون این ارگان حساس دولتی داده نشده،

با توجھ بھ روند کار کمیتھ ویژه تحقیق کھ با قول فاش کردن تمامی حقیقت بھ کار گمارده شد، با سکوت طوالنی ادامھ 
یافت و سرانجام در اطالعیھ ای سوال برانگیز و مبھم مسئولیت این جنایت ھا را بھ محفلی کوچک و خود سر نسبت 

داد،

با توجھ بھ آنکھ از سوی یکی از مھمترین مقامات حکومتی امکان نیت صالح داشتن قاتالن در انجام این جنایت ھا 
مطرح شد و از سوی ایشان بر این نکتھ تاکید شد کھ باید ھرچھ زودتر مسالھ را خاتمھ داد،

با توجھ بھ آنکھ پرونده این قتل ھا بطور غیرقانونی بھ دادسرای نظامی ارجاع شد و سرانجام نیز مقام مسئول این 
پرونده در این نھاد بھ دادن اطالعاتی پرداخت کھ در مغایرت کامل با آگاھی ھا و مدارکی است کھ ما از طریق قاضی 

اول پرونده دریافت کرده ایم،

چینی ھای گوناگون برای انجام محاکمات پشت درھای بستھ و با توجھ بھ آنکھ زد و بندھای شوم  با توجھ بھ زمینھ
ھمواره تنھا درپشت درھای بستھ ممکن بوده است،

با توجھ بھ آنکھ حفظ امنیت ملی بھ شکلی روزافزون بھ عنوان استداللی از سوی دست اندرکاران حکومتی برای دور 
نگاھداشتن افکار عمومی از واقعیت ھا مطرح می شود، بی آنکھ اشاره ای بھ این نکتھ شود کھ امنیت ملی آنگاه بھ 

زیر سوًال خواھد رفت کھ دست ھایی از درون ارگان ھای دولتی دست بھ جنایت زنند و دیگر مسئوالن با چنین 
فاجعھ ای با سھل انگاری و چشم پوشی برخورد کنند،

حقانیت خواست ما مبنی بر نظارت کامل مردم و نھادھای حقوقی غیروابستھ بین المللی بر چند و چون بررسی پرونده 
قتل پدر و مادرمان آشکار می شود.

اینک شک شومی بر ذھن ھا سایھ افکند، کھ حقیقت قربانی زدوبندھای سازشکارانھ می شود و وای بر آنان کھ سریر 
قدرت را بھ بھای خون آزادگان بخواھند.

اگر امروز بر فاش شدن حقیقت پای نفشاریم، خشونت تنیده در نھادھای واپسگرا و انحصارطلب قربانی ھای تازه 
خواھد گرفت و فرزندانی دوباره بی یدر و بی مادر خواھند شد.

این گناه نابخشودنی است.
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