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 ∗بزرگ ترين جنايت ضدبشرى تاريخ معاصر ايران 
  توجه و رسيدگى الزم نشده و نمىشود

 مىبايست در دستورآار دائمى ١٣٦٧رسيدگى به قتل عام هزاران زندانى سياسى در تابستان 
 سازمان ها و نهادهاى بين المللى و ايرانى حقوق بشر  قرار گيرد

ِ مدعىِ  جامعه مدنى درباره اين فاجعه ملى متىحكوبه سكوت مجرمانه اصالح طلبان 
 مىبايست پايان داده شود

بدون رسيدگى قطعى به اين جنايت، به برقرارى آزادى، دمكراسى و جامعه مدنى پايدار و به 
  نمىتوان هيچ اميدى داشتحكومتىاصالح طلبان 

 
 خامى و ساده دلى شيوه جانبازان نيست

عيار      بيارخبرى   از   برِ آن    دلبرِ    
 شكرآن آه تو در عشرتى اى مرغِ  چمن
 )حافظ(به   اسيرانِ   قفس    مژده   گلزار   بيار

 
 فاجعه

پانزده سال پيش، سران جمهورى اسالمى با همكارى دست اندرآاران قوه قضائيه، زندان ها و دستگاه هاى                              
ى و با عجله دست به آشتارى سراسرى           اطالعاتى، در پى یك سازماندهى و تدارك شش ماهه، با فتواى خمين               

 .در زندان هاى سياسى آشور زدند
سريعًا دشمنان اسالم   .  باشد، حكمش اعدام است    ]مخالفت[هرآس در هرمرحله اگر بر سر نفاق         "...

، همان  در هر صورت آه حكم سريع تر انجام گردد            در مورد رسيدگى به پرونده ها           . را نابود آنيد   
درنامه  به احمد خمينى و پاسخ به سئوال موسوى اردبيلى رئيس وقت قوه                 خمينى  (."مورد نظر است  

 )قضائيه پس ازصدور فتوا

  شكست هاى فاحش و جبران ناپذیر در جبهه هاى جنگ، انزواِى خفه آننده در عرصه بين المللى،                            
روزافزون ورشكستگى اقتصادى، رشد مخالفت مردم با ادامه جنگ و اعزام جوانان شان به مسلخ، مقاومت                         

زندانياِن و سازمان هاى سياسى شان، رژیم را واداشت آه به بزرگ ترین چرخش استراتژیك تاریخ حيات خود                     
 سازمان ملل را با دست پاچگى و بدون قيد           ٥٩٨از لحاظ سياسى، ایدئولوژیك و اجتماعى دست بزند؛ قطعنامه            

 اعتماد به نفس خود را نزد پيروانش از دست             رژیم یكشبه تمام اعتبار و     . و شرط بپذیرد و با عراق صلح آند          
در مقابل، سازمان هاى  سياسى دگراندیش، آه       ".  نوشيدن زهر :" خمينى بهترین توصيف را از شرایط داد       . داد

مخالف ادامه جنگ پس از آزادى خرمشهر بودند، یكباره به عنوان بزرگترین تهدید براى رژیم و ثباتش جلوه                       
 آه صدام مجبور به پذیرش صلح شده بود، تنها رژیم را مسئول تداوم جنگ، ویرانى                   آن ها در شرایطى  . آردند

پس از صلح، دیگر تداوم سرآوب و خفقان         .  و جان و زندگى صدهاهزار تن از مردم هر دو آشور مىدانستند            
راى وجود هر نيروى سياسى مخالف،  ولو در زندان، ب           .  با اتكا به جنگ و شرایط اضطرارى، امكان نداشت          

وحشت از ترآيب این نيرو با جنبشى       . اى به هيچ وجه قابل تحمل نبود     "زهرنوشيده"چنين رژیم بىاعتبار شده و      
بنابراین بزدالنه ترین و زبونانه ترین استراتژى، یعنى حمله و        .  مردمى در شرایطى بحرانى، به اوج خود رسيد       

 -دربرنداشت" فرمانده آل قوا    "اى پيروان      آه ظاهرًا هيچ شكست و تلفاتى بر               -تصرف آسان ترین سنگرها    
این با  . صفوف خود را متحد آند     ! آشتار زندانيان بى پناه در اسرع وقت تا در سایه این پيروزى               : انتخاب شد 

وجود آن بود آه حمله ارتش مجاهدین در غرب آشور، با شكست قطعى مواجه شده و حتى قبل از آن هم،                                   
 به نفع رژیم       ٥٩٨نه بين المللى و چه در داخل، با پذیرش قطعنامه                   واضح بود آه توازن قوا، چه در صح              

 .  تغييرخواهد آرد
بر سر موضع نفاق خود پافشارى آرده و              سراسر آشور    آسانى آه در زندان هاى           "...

با راى  مىآنند، محارب و محكوم به اعدام مىباشند و تشخيص موضوع نيز در تهران                        
و جناب آقاى            ) قاضى شرع     (دامت افاضاته      آقايان حجه االسالم نيرى                       اآثريت
اگر چه احتياط در        . و نماينده اى از وزارت اطالعات مىباشد            ) دادستان تهران  (اشراقى

آقايان قاضى   زندان هاى مراآز استان آشور راى اآثريت               اجماع است و همين طور در         
 رحم بر   .ىباشد م الزم االتباعشرع، دادستان انقالب و يا داديار و نماينده وزارت اطالعات              



قاطعيت در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام                    . محاربين ساده انديشى است    
رضايت  انقالبى خود نسبت به دشمنان اسالم                  با خشم و آينه       اميدوارم   . اسالمى است  

آقايانى آه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و             . خداوند متعال را جلب نماييد     
باشند، ترديد در مسائل قضايى اسالم        " اشداء علىالكفار "ند و سعى آنند      شك و ترديد نكن    

 )از فتواى خمينى(."والسالم. انقالبى، ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مىباشد
چنين بود آه خون دو نسل از انقالبيون و آزادیخواهان ميهن، نوشداروى موقتى شد براى زهر                                  

آنونى جمهورى اسالمى؛ بسيارى از قربانيان، از سبعيت دیكتاتورى                 نوشيده شده توسط سران آن زمان و               
سلطنتى پهلوى، پس از سال ها زندان، با وقوع انقالب، جان به دربردند؛ ولى ازاین دیكتاتورى قرون وسطایى                     

 .نه

تعجبى نيست اگر سكوت جنایت بار سران جمهورى اسالمى تا آنون ادامه داشته است؛ چون فتواى                       
 با عبارات اسالمى اعالم شده، ولى مستند ترین مدرك و مایه ننگ بىپایان پيروان ولى فقيه و                             رهبر، گرچه 

.  از مردم جدا مىگردد      حكومتىاین جاست آه صف اصالح طلبان       . آلودگىشان در این جنایت ضدبشرى است        
 -فقيه بودند   که تا دیروز، خود شریك، مجری و لبيك گوى اوامر جنایتکارانه ولی                              -این مصلحت اندیشان     

اصالح طلبى را نه به نفع مردم بلكه براى حفظ و تداوم نظام  والیت مطلقه، بوسيله الپوشانى جنایات گذشته و                        
آن ها هم، نمىخواهند صدایى و اندیشه اى خارج از چارچوب قابل پذیرش براى                             . روزمره اش مىخواهند  

مهندسى " اصالح طلبى مىبایست در چارچوب        .مجموعه نظام، و شكل گرفته در درون آن، امكان وجود بيابد              
طراحى شده توسط استراتژیست هاى سازمان مطالعات استراتژیك و سازمان هاى اطالعاتى باقى                  " اجتماعى ِ  

سازمان هایى آه از پيش ازآن فاجعه، آقاى حجاریان،               . انقالبى جلوگيرى بشود    -بماند تا از انفجار اجتماعى        
و دست ودل بازى سران رژیم در     " مهندسى اجتماعى "این  . در راس آن ها بود    ازجانب خمينى هماهنگ آننده و      

زمينه اصالح طلبى، پس از اطمينان خاطر از حذف آامل همه نيروها و احزاب دگراندیش از صحنه آشور                           
زمانى . آغاز شد؛ آن هایى آه درصف اول مبارزات آزادىخواهانه، ضد سلطنتى و ضد سلطه امپریاليسم بودند                  

ر واقع عرصه از هر خطر و رهبرى جایگزینی براى حكومت خالى دیده شد، اصالح طلبى یا آزادى                               آه د 
 .آنترل شده، خود وسيله اى براى تقویت و تداوم حكومت و به منزله یك سوپاپ اطمينان، ضرورى دانسته شد

ى پيگير انقالبى    در واقع، آشتار زندانيان سياسى نقطه پایانى بود بر سال ها آشتار و سرآوب نيروها              
هدف، محروم آردن   . واقعى بود " خانه تكانى"همان طور آه مجریان این قتل عام مى گفتند این یك         . و آزادىخواه 

 . جنبش آزادى خواهى از هر نيرو و رهبرى مترقى، پيشرو و رادیكال بود

ثر، از لحاظ    وظيفه نماینده وزارت اطالعات در هيئت سه نفره تهيه ليست سياهى از آليه افراد مو                        
وظيفه .  توانایى هاى سازمانى، سياسى و ایدئولوژیك، با ارزیابى دقيق از گذشته، حال و خطر آینده آن ها بود                     

. دو نفر دیگر، ارزیابى زندانى، از لحاظ سرسختى، پيگيرى و حد فداآارىاش در راه آرمان هایش و مردم بود                    
ه، در فاصله شش ماهه قبل از جنایت، انجام یافته              این ارزیابىها در در طول مدت حبس و به صورت فشرد               

به همين جهت، گروه هاى چپ از لحاظ آيفى         . بيدادگاه ها براى سنجش نهایى و یك آاسه آردن نظرات بود          . بود
 بخش عمده رهبرى و آادرهاى موثر خود را                -بزرگ ترین ضربه سازمانى را در این جنایت متحمل شدند               

سازمان مجاهدین خلق از لحاظ آمى بزرگ ترین ضربه تاریخ خود را                  .  دادند بطور جبران ناپذیرى از دست     
متحمل شد؛ آن هم تنها به دليل آنكه جنایتكاران اعضاى موثر، آادرها و رهبرى دستگير شده آن ها را، در                                  

 شكل ظاهرى عمل، همانند سایر جنایات والیت            . سال هاى  پيش، با سبعيت بىسابقه اى، از بين برده بودند                  
مطلقه، با آاله  شرعى سازمان داده شد تا همه دست اندرآاران را خلع سالح آنند، بترسانند و به ساده                                            

 .اندیشان شان، براى ارتكاب جنایت، انگيزه، وعده بهشت و تسلى روانى دهند

اآنون پس از پانزده سال، هنوز هيچ ارگان و دادگاه بين المللى، این جنایت را از لحاظ حقوقى و                                
آميسيون حقوق بشِر سازمان ملل  جمهورى اسالمى را            انى پيگيرى  نكرده است آه هيچ، در سال گذشته،           انس

بده بستان های دیپلوماتيک و جلب نظر مساعد رژیم برای          . از فهرست آشورهاى ناقض حقوق بشر خارج آرد        
این در حالىست آه       . اتخاذ موضع مناسب در رابطه با حمله نظامی به عراق، این ثصميم را تسهيل آرد                            

 . جنایات و نقض فاحش حقوق بشر و آزادىها، بى وقفه تداوم داشت و در سال جارى  به اوج خود رسيد

درحالىآه بزرگ ترین جنایت تاریخ معاصر ایران مسكوت مانده، اميِد رسيدگى به انبوهى از جنایات                 
 و در سال       ١٣٧٨به آوى دانشگاه ها در         به مراتب آوچك تر بيهوده است؛ نمونه قتل هاى زنجيره اى، حمله                  

جارى، قتل زهرا آاظمى و صدها جنایت نامشهور دیگر خود بهترین گواه است؛ آن هم در شرایطى آه نقش                          
ً ، خواسته و ناخواسته، به بزك آردن چهره جمهورى اسالمى در صحنه                             ،راحكومتى    اصالح طلبان     عمال 

 .ر آش همان است و آاسه همانبين المللى محدود آرده اند و در داخل آشو



قتل عام زندانيان سياسى در واقع سقوط آامل و بازگشت ناپذير جمهورى اسالمى از لحاظ اخالقى و                  
؛ هرچند دستگاه هاى اطالعاتى، از مدت ها پيش از آن، ازهرگونه ماهيت انسانى و اخالقى تهى شده                  قضايى بود 

 اآنون خود در شش سال گذشته ، در آوران اميد به اصالح طلبان                   آنان آه نتوانستند این را درك آنند،         . بودند
 ، هم دستگاه هاى اطالعاتى،  هم دستگاه قضایى، هم زندان هاى علنى و مخفى، هم چماقداران و                                   حكومتى

چاقوآشان سازمان یافته توسط بسيج، سپاه و انواع سازمان هاى موازى اطالعاتى و حراستى و در راسشان                          
درحالىآه تا آنون   . ، و باالخره، هم برچسب منافق، محارب،  آافر و جاسوس را تجربه آرده اند              والیت فقيه را  

فكر مىآردند آه این ها فقط براى سایر سازمان هاى سياسى رادیكال و چپ است و نه آن هایى آه فقط                                            
دن خطاست؛ آن   آزموده را آزمو  . ها را رعایت مىآنند    "خط قرمز "آرده و تمام     " اصالح"مىخواهند نظام را     

آزادى و حقوق . هم آزمایشى آه به قيمت خون ده ها هزار انقالبى، آزادىخواه و عدالت طلِب پاك باخته تمام شد  
تاریخ این را به هيچ آس        .   و نمىتوان آن را براى خود خواست و براى دیگران نه                    بشر تقسيم  ناپذير است   
 .نبخشيده و نخواهد بخشيد

 هيوالى  .مى، هيواليى بطور سرطانى و بدون وقفه رشد آرده است                در طول حيات جمهورى اسال       
سرآوب و دستگيرىهاى بىرویه و مخفيانه؛ هيوالى لباس شخصىها، موتورسواران، چماقداران و چاقوآشان؛            
هيوالى بازداشتگاه هاى مخفى،  شكنجه و تجاوز؛ هيوالى محاآمات مخفى،  بىضابطه و بدون حضور وآيل                     

والى اعدام و آشتار علنى، مخفى و در مأل عام؛ هيوالى ترور در داخل و خارج از آشور؛           و هيئت منصفه؛ هي   
هيوالى وادار آردن قربانيان به انزجار و توبه آتبى و شفاهى، به مصاحبه هاى ویدیویى، تلویزیونى و در                              

م و ترور سایر اجتماعات، به همكارى اطالعاتى و همكارى در تعقيب و مراقبت، سرآوب، شكنجه و حتى اعدا             
هيوالى خبرچينى، پراآندن بذر نفاق و تشتت درميان نيروهاى اپوزیسيون؛ هيوالى خریدن متفكرین،              . قربانيان

روشنفكران و شخصيت هاى سياسى و یا باجگيرى ازطریق تهدید به ایجاد مشكالت و افشاى رازها و مسائل                         
طورىآه بودجه و منابع بىحساب و نامحدود به        در رشد این هيوال، هيچ آنترلى وجود نداشته ب        . خصوصىشان

 حكومت هم خارج     مرآزىاین هيوال به  باالترین حد رشد خود رسيده و از آنترل                    . آن اختصاص یافته است    
او در همه جا حضور دارد؛ در جمع نویسندگان و خبرنگاران؛ در ميان گروه هاى سياسى؛ در جمع                    . شده است 

 در لباس دوست و عامل واسطه براى ارتباط با قربانيان ترور و آدم ربایى؛                  هنرمندان؛ در جمع اصالح طلبان؛   
در خانه، مدرسه، دانشگاه، ورزشگاه، اداره و آارخانه؛ و باالخره در ظاهر بنگاه ها و شرآت هاى اقتصادى و                   

 و  او تنها به مرگ زندانى بسنده نمىآند       . او تجسم خود شيطان است    . فرهنگى، بخصوص در خارج از آشور      
 ". ما نمىگذاریم آسى قهرمان بشود: "  به گفته جالدان.مىخواهد شرف، غرور و آبروى وى را نيز بگيرد

به گواه ده ها هزار زندانى، : درك عميق این واقعيت براى همه فعالين جنبش آزادىخواهى حياتى است      
كه برچسب آافر، منافق،       پس از آن     در سيستم سياسى و قضايى واليت مطلقه،            قربانيان و خانواده هاشان،       

محارب و جاسوس به مخالفين روش هاى حكومت زده شد، هر نوع حيله و نيرنگ، روش هاى ضدانسانى،                        
 مجاز است و آسى لحاظ شرعىقساوت، شكنجه، تجاوز، توهين، تخفيف، بىحرمتى و دزدى در مورد آنان از 

جان، مال و ناموس آافر،     " گفته و مىگویند      آنچنان آه جالدان و حكام شرع  به صراحت         .پاسخ گو نخواهد بود  
؛ به گفته     "بر آنان حرام است و در اختيار حكومت اسالمى است                    ) بخوان آزادىخواهان  (منافق و محارب    

همچنين " .شما از پشه هم در نزد ما بىارزش ترید            : "مكررعوامل دستگاه قضایى و شكنجه گران درزندان ها         
براى آسب خبر از منافقين و آفار،           "مطلقه، عوامل اطالعاتى مجازند        مطابق رهنمود هاى نمایندگان والیت        

نفوذ در آن ها و حفظ حكومت اسالمى، در صورت لزوم به اعمالى دست بزنند آه بطور معمول مسلمان از آن                       
 )نقل از پاسداران و نظاميان زندانى و اعدام شده در قتل عام" (.منع شده است

 
  روزمره اين فاجعه ملى در مجامع بين المللى و در داخل آشوراهميت افشا و پيگيرى دائم و

افشا و رسيدگى به اين جنايت ضد بشرى، در تامين آزادى، دمكراسى، حقوق بشر و ايجاد                            . الف
 مغزهاى متفكر، آمرین، تدارك آنندگان و مرتكبين این جنایت، هنوز          .جامعه مدنى، نقش آليدى و محورى دارد      

آن ها سد    . چه به ظاهر اصالح طلب، چه محافظه آار، با قدرت تمام حضور دارند                 در همه سطوح حكومت،       
آن ها از هر وسيله اى استفاده مىآنند آه               . مستحكمى اند در برابر هرنوع تحول؛ حتى در حد رفرم نيم بند                     

 حكومتىب  اصالح طل. اصالحات را در محدوده اى معين نگاه دارند و هر گام به پيش را، دو گام به پس برانند                     
درحفظ منافع مالى خود و در حفظ نظام، با محافظه آار در یك آشتى مىرانند؛ بنابراین از طرافداران واقعى                         

و به ميدان آمدن شان هراسان        " غيرخودىها"اصالحات، یعنى توده مردم، دانشجویان، زنان، دگراندیشان و               
؛ چون خود در درون آن رشد آرده و                وى بيش از هرآس دیگرى از هيوالى پيش گفته شناخت دارد                 . است

به همين جهت درباره این جنایت آامالً           . مىداند آه نباید انگ منافق، آافر، محارب و جاسوس به وى بخورد              
سكوت مىآند و در مورد جنایات آوچك تر سازش مىآند و رسيدگى به آن ها را مخدوش آرده و به بيراهه                              



انتظار پيشگامى از وى بيهوده      .  خویش با جناح دیگر استفاده مىآند       در واقع از آن براى منازعات      .  مىآشاند
 .نحوه برخورد به این جنایت، بهترین معيار براى شناخت دوستان و دشمنان آزادى و حقوق انسانى است. است

. آه به طور مداوم، آشكار و چه بسا پنهان ادامه داشته است            جلوگيرى از تكرار اين گونه جنايات       .  ب
مينى در مورد سرنوشت و آینده فعالين سياسى و حقوق مدنى، روزنامه نگاران و زندانيان سياسى                             هيچ تض  

نباید فراموش آرد آه    . در هر تندبادِ  حادثه خطر تكرار جنایات مشابه، جان آنان را تهدید مىآند                . وجود ندارد 
 ترور و ترتيب دادن حوادث         در دوران حكومت آقاى خاتمى، بارها از خطر آودتا، تهيه ليست سياه آشتار،                    

   .این خطرات افسانه نيست. مرگبار ساختگى یاد شده است

بدون افشاگرى  . به  ثبت رساندن اين جنايت در مجامع جهانى به عنوان يك جنايت ضد بشرى                       . ج
 و مبرا از حلقه تنگ منافع گروهى و سياسى، نباید انتظار                انسانى-در چارچوب حقوقى  پيگير، وسيع، مستند،     

ً  رسيدگى آنند               مگراین آه بگذاریم  روزى منافع آشورهاى قدرتمند            . داشت جهانيان مسائل مردم ما را راسا
خارجى ایجاب آند آه، مانند آن چه در عراق رخ داد، تنها براى رسيدن به اهداف خود و با قربانى آردن                                    

 .استقالل آشورمان، به این جنایات بپردازند

بدون اجراى عدالت باید انتظار         . ه دادخواهى خانواده هاى قربانيان      اجراى عدالت و رسيدگى ب        . د
تعجبى نيست آه اآثریت اعضاى ارتش مجاهدین          . داشت آه چرخه خشونت در آشورمان همچنان ادامه یابد             

در ميهن ما دهستانى نيست آه      .  این سازمان بوده اند   ٦٠خلق از بستگان و خانواده هاى قربانيان آشتارهاى دهه          
. وحشت دیگرِ  سران رژیم از این واقعيت است           . ن وابستگان یكى از گروه هاى سياسى قربانى نشده باشد           در آ 

 ٧٨بىجهت نيست آه ناطق نورى، پس از جریان سرآوب           . آن ها بيش از هر آس دیگر مىدانند چه آرده اند             
 . "اگر سيل بياید، همه را مىبرد" هشدار مىداد حكومتىدانشجویان، به اصالح طلبان 

 
علل مسكوت ماندن، عدم رسيدگى و بازتاب محدود اين جنايت ضدبشرى در داخل و خارج از                   

  سال گذشته١٥آشور در 
در نگاه آلى، علل اصلى نافرجام ماندن رسيدگى به این جنایت را به دوبخش عملى و نظرى مىتوان                    

ودن آارزارها و افشاگرىها        بمقطعى بىبرنامگى، ناپيگيرى و           تفرق، بىسازمانى،    پراآندگى،. تقسيم آرد  
انسانى -نتيجه آن عدم وجود سازمان و رهبرى واحد براى پيگيرى حقوقى             . ازجمله علل عملى و اجرایى است      

این . در بخش نظرى، نگرش ایدئولوژیك، سياسى و گروه گرایانه به این جنایت جاى مىگيرد               . این جنایت است  
این . ى را براى پيگيرى جنایت عمالً  فلج ویا دشوار مىآند             انسان-عامل، محور قراردادن جنبه فراگير حقوقى       

نحوه نگرش، به طور آگاهانه یا ناخودآگاه، در ميان شخصيت ها، گروه ها، احزاب سياسى، روشنفكران و حتى                   
، محدود  اخلى و خارجى  دهاى   راهيابى به افكارعمومى و رسانه     در نتيجه،     . فعالين حقوق بشر مشاهده مىشود     

 : درنگاهى دقيق تر، این علل را چنين مى توان برشمرد . مواجه شده استشكستو با 

این خطر ناشى از واقعيت        . خطر طرح و پيگيرى اين جنايت در داخل و تا حدودى در خارج از آشور                         . ١
 ٦٧اختناق، سرآوب و آشتارهاى  وحشيانه اعمال شده نسبت به نيروهاى وابسته به اپوزیسيون و خود قتل عام                   

 زمانى آه نيروهاى اصالح طلب آه فعاليت شان در شرایط نوعى رسميت و با تكيه به اصالح طلبان                             . است
 آه  -انجام مىشود، چنين مورد سرآوب و پيگرد واقع مىشوند، فعاليت در زمينه  افشاى این جنایت                     حكومتى  

این از جمله خطرناك ترین    .  مىتواند پيامدى بسيار وحشتناك ترداشته باشد      -پایه هاى رژیم را به خطر مىاندازد       
است آه تنها با عمل مشترك مردمى و به آمك شخصيت ها و سازمان هاى با نفوذ مى توان از                       " خطوط قرمز "

 .آن گذر آرد

پنهان آارى در اسفند ماه    . سكوت و پنهان آارى آامل مقامات رژيم و اصالح طلبان در اين زمينه                 . ٢
آن ها را به مقابل دفتر سازمان ملل درتهران بردند . ق بازماندگان آغاز شد   با آزاد آردن اآثریت قریب به اتفا      ٦٧

". تبليغات بين المللى دروغ است و همه زندانيان سياسى را آزاد آرده ایم                  " و با صحنه سازى اعالم آردند آه         
رشناس از  اعدام نكردن چند نفر چهره س      . آردند" آزاد"سپس در مقابل مجلس، پس از سخنرانى جنتى آن ها را             

زندانيان سياسى و مطرح آردن گسترده بعدى آنان در روزنامه ها و مطبوعات نيز بخش مهمى از این                                         
 .پنهان آارى بود

 مذهبى، آیت اهللا منتظرى، خود بزرگ ترین پاترس براى اصالح طلبانى است آه                 - سرنوشت مقام دوم سياسى    
پس از سال ها تنها دفتر تحكيم وحدت، در نامه             . نندنقشى در این جنایت نداشته و بخواهند این سكوت را بشك                

و همچنين اعدام هاى بدون محاآمه و بدون       : "...اخير خود به آوفى عنان به طور مبهم به این جنایت اشاره آرد             
ِ  تعداد زیادى از مخالفين حكومت ایران در سال هاى دهه                           از   ١٣٦٧ و بخصوص در سال           ٦٠اثبات جرم



الزم به ذآر است آه عده اى از              ...".  مىباشند  ]اعالميه جهانى حقوق بشر       [مادهمصادیق بارز نقض این          
 .اعضاى دفتر تحكيم از امضاى این نامه اجتناب آردند

نگرش به قربانيان فاجعه به عنوان اعضا و هواداران گروه هاى سياسى رادیكال و چپ و نه انسان هایى آه                     . ٣
این . ین انسانى و حقوقى، تنها به خاطر اعتقادات شان به قتل رسيدند               ناعادالنه، وحشيانه، بر خالف آليه مواز       

نحوه نگرش متاسفانه هم  گروه ها و احزاب سياسى  وهم  شخصيت هایى آه به آن ها وابستگى ندارند را در بر                        
 این است آه مسئله اى  انسانى و حقوقى با انبوهى از غرض ورزى ها، خودبينى ها، خودخواهى ها،                       . مىگيرد

پيش داورىها، اختالفات، رقابت ها و منافع سياسى و تاریخى در تضاد واقع شده و گم، لوث، فراموش، مخدوش 
 .و ناقص مىشود؛ و حتى مسكوت گذارده مىشود

پراآندگى، انشقاق و فقدان اشتراك عمل مزمن و تاریخى گروه ها و احزاب سياسى، بخصوص آن هایى آه                     . ٤
ً ، در           ً  و مشترآا سرمایه گذارى نامحدود و آوشش       . جریان فاجعه، متحمل بزرگ ترین  لطمات شدند         مستقيما

 .وسيع رژیم دراین زمينه براى دامن زدن به آن را نيز باید افزود

اآتفا به صدور اعالميه و بيانيه، نامه نگارى، سخنرانى، نشست، تهيه ليست اسامى، انتشار خاطرات،                               . ٥
این ها . ه، پراآنده، مقطعى و چه بسا در محدوده بسيار تنگ درون گروهى                نوشتن مقاله و آتاب بطور جداگان       

همه الزم و مثبت است و تاثير محدود خودش را دارد؛ ولى به جلب توجه رسانه ها و افكارعمومى جهانيان و                           
دبشرى  آه بتوان این قتل عام را در مجامع بين المللى، به عنوان جنایتى ض                   -ایجاد یك آارپایه حقوقى و مستند        

 . منجر نشده است و نمىشود-به ثبت رساند و پيگيرى آرد

در رابطه با مسائل منطقه و           آوشش دول بزرگ سرمايه دارى براى حسنه نگاه داشتن روابط با ايران                     . ٦
به تبع آن سازش و چشم پوشى در زمينه             . گسترش منافع اقتصادى خود، با تكيه به ظاهر اصالح طلب رژیم                

آن ها در واقع از حذف         .  اجتناب رسانه هاى گروهى از پوشش دادن به این گونه مسائل                 مسائل حقوق بشر و      
نيروهاى رادیكال، چپ و ملى در همه آشورها، از جمله در آشور ما حمایت آشكار و پنهان آرده و مىآنند و                       

 . در صورت لزوم آمك اطالعاتى و مستقيم هم در این زمينه آرده و مىآنند

م آارى و بى اعتنایى نيروهاى مترقىاپوزیسيون در برقرارى ارتباط با رسانه هاى عمومى             ضعف بنيادى، آ  . ٧
این رسانه هاى   .  تشدید مىشود     ٦ و      ٤ ،      ٣ آه با توجه به موارد                -خارج از آشور و به آارگيرى آن ها             

 . فارسى زبان را نيز شامل مىشود

 نيروها و شخصيت هاى سياسى به سازش هاى       آه از جانب برخى   اميد بيش از حد به اصالح طلبان حكومتى         . ٨
و بدون  " بىخطر"غيراصولى و ناگفته، و به محدود نگاه داشتن خواست هاى جنبش اصالح طلبى در حيطه اى                   

 .منجر مىشود"  خطوط قرمز"عبور از 

 
 چه بايد آرد؟

ى، تنها  توفيق در رسيدگى به اين جنايت بزرگ ضدبشرى و جلب توجه ارگان هاى ذيصالح بين الملل                 
 .انسانى، آه مشترك، فراگير و تقسيم ناپذير است، قابل دست يابى است                    -با محور قرار دادن جنبه حقوقى         

هدف عمومى مىبایست در جهت آگاه آردن افكارعمومى و به ثبت رساندن فاجعه به عنوان جنایت ضد بشرى در                
 سازمان ملل، دادگاه بين المللى و ساير قرار دادن آن در دستورآار دائمى آميسيون حقوق بشر        نزد جهانيان و    

ايجاد يا استفاده از مرآزى فراگير، حقوقى،  رسمى و واحد              از لحاظ اجرایى،      .سازمان هاى حقوق بشر باشد   
این مرآز ضمن داشتن    . ، مىبایست به عنوان هدف عمومى و درازمدت در نظرگرفته شود           در خارج از آشور   

 چند جریان سياسى خاص،  به جمع آورى و متمرآز آردن اسناد و                     تخصص الزم و عدم وابستگى به یك یا            
براى رسيدن به این     . مدارك و به ایجاد پایه حقوقى براى پيگيرى جنایت در مجامع بين المللى خواهد پرداخت                   

هدف نهایى، آارزارى وسيع، پيگير، مشترك، متحد، مداوم و همه جانبه از جانب همه سازمان ها، شخصيت ها،      
طبيعى است آه این حرآت، خود به         .  اى آزادیخواه و فعالين حقوق بشر در خارج از آشور الزم است               نيروه

این مرآز در تداوم خود مىتواند        . خود تاثيرش را در داخل آشور خواهد گذاشت و سكوت را خواهد شكست                 
براى مثال .  رار گيرد براى پيگيرى  و مستند آردن همه اعدام هاى سياسى در جمهورى اسالمى مورد استفاده ق              

 :به اقدامات عملى زیر مىتوان اشاره آرد

 با آمك همتاهاى خود از سایر آشورها، در ایجاد مرآز پيش گفته نقش                فعالين ايرانى حقوق بشر   .  ١
آن ها مى توانند آاتاليزور موثرى باشند براى متمرآزآردن اسناد و مدارك، ازطریق تماس با                        . حياتى دارند 
الزم . سياسى و خانواده هاى قربانيان و سپس ارائه نتيجه به شكل تخصصى به مجامع بين المللى                    سازمان هاى  

به ذآر است آه در حال حاضر، تنها سازمان هاى سياسى رادیكال و چپ هستند آه آامل ترین اطالعات،                                  



نها به اشتراك مساعى    متاسفانه نمىتوان ت  . مدارك و فهرست اسامى قربانيان را بطور جداگانه در اختيار دارند            
 .گروه هاى سياسى، حتى دراین زمينه اميد داشت

  آه اعضا و هواداران خود را در          سازمان ها و گروه هاى سياسى اپوزيسيون،    ضرورى است آه    . ٢
جریان قتل عام  از دست داده اند، آميسيونى ایجاد آنند آه بطور مداوم فاجعه  را از لحاظ حقوقى وانسانى                                  

 این آميسيون مى تواند اسناد، مدارك و اطالعات را متمرآز و به زبان هاى مختلف ترجمه آرده و               .پيگيرى آند 
عالوه برتهيه فهرست    . آن ها را در اختيار رسانه هاى عمومى، مجامع و مقامات ملى و بين المللى قرار دهد                        

ع بين المللى هستند تهيه شود و      آاملى از قربانيان، الزم است فهرستى از شهودى آه آماده شهادت دادن در مراج              
وظيفه دیگر آميسيون    . امكان تماس هرچه وسيع تر و سهل تر با مطلعين و خانواده هاى قربانيان  فراهم شود                      

تا آن زمان، وظيفه دیگر تماس مداوم با آميسيون حقوق بشر سازمان                   . آمك به مرآز حقوقى پيش گفته است        
ن المللى براى رسيدگى به جنایات ضدبشرى و سایر ارگان ها و                             ملل، سازمان عفو بين الملل، دادگاه بي              

. شخصيت هاى بيطرف بين المللى، به منظور آن آه این جنایت را در دستورآار دائمى خود بگذارند، است                              
اختصاص صفحه اى دائم به این فاجعه در صدر صفحه  اول هر یك از سایت هاى اینترنتى و یا انتشار آتب                                

 . ارك، اطالعات و اسامى قربانيان، گام اوليه بزرگى استحاوى اسناد و مد

بدیهى است آه بدون اشتراك مساعى این گروه ها در این زمينه انسانى براى یكجا آردن اطالعات و                      
گام هاى بعدى مىتواند ایجاد آميسيون هاى          . آوشش متمرآز نمىتوان به هدف نهایى در این زمينه رسيد                      

عدم تكميل  . نهایت فراگير، با همان وظایف ولى با آارایى و تأثير بسيار بيشتر باشد                 دوجانبه، چند جانبه و در      
وظایف در زمينه جمع آورى و ارائه اطالعات به عموم در مورد قربانيان به طور مستقل و اجتناب از تشریك                      

مالً  آزاد گذاردن    انسانى این جنایت، هيچ توجيهى نمى تواند داشته باشد و ع           -مساعى، در زمينه پيگيرى حقوقى     
 .جنایتكاران است و نااميد آردن خانواده قربانيان

نقش  سياسى اينترنتى، نشريات و روزنامه هاى خارج از آشور                    -سايت هاى  خبرى    ،   راديوها. ٣
آن ها مىتوانند از لحاظ انسانى و جهت آمك به گسترش آزادىهاى سياسى و براى پایان دادن به                      . مهمى دارند 

اى سياسى، اخبار، اطالعات و گزارش هاى مربوط به پيگيرى این جنایت بزرگ را تحت                          چرخه خشونت ه 
 .پوشش وسيع قرار داده، مبادله آرده و بخش خاصى را بطور دائم به آن اختصاص دهند

 بخصوص آن هایى آه در خارج از آشور بسر مىبرند          نجات يافتگان اين جنايت و زندانيان سابق      . ٤
 در جهت مستند آردن و پيگيرى این جنایت و سایر جنایات جمهورى اسالمى در زندان ها                مى توانند نقش آليدى   

آمادگى براى  . تماس انفرادى یا جمعى با رسانه ها، سازمان ها و شخصيت هاى موثر، نقش حياتى دارد             . ایفا آنند 
 . ستشهادت دادن در مراجع رسيدگى حقوقى و بين المللى، سنِگ بناى محكوميت جنایتكاران ا

تحت فشارگذاردن اصالح طلبان براى جدا آردن صف خود از جنایتكاران،  شكستن سكوت و                          . ٥
 .رسيدگى به درخواست هاى خانواده قربانيان

 
  قِد   خميده   ما      سهلت    نماید      اما 
 بر چشم دشمنان تير ازاین آمان  توان زد
 درویش را  نباشد   برِگ  سراىِ   سلطان

 )حافظ( آهنه دلقى   آآتش  بر آن توان زد مائيم و
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
                                                 

  ، قتل عام گسترده ١٣٢٥ الزم است یادآورى شود آه در جریان سرآوب جنبش هاى ملى آذربایجان و آردستان در آذرماه  سال   ∗
بش بدون محاآمه و بالفصله پس در این واقعه، هزاران تن از توده مردم و فعالين جن. سلطنتى پهلوى انجام شد دیگرى توسط  رژیم

 .از دستگيرى شكنجه و بطورسبعانه اي زجرآش شدند
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