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ﻧﻔﺮ اول ﺳﻤﺖ راﺳﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ وﻗﺖ ،ﻧﻔﺮ دوم از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای،
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ،ﻧﻔﺮ ﺳﻮم از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ :ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ
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اﺧﯿﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ۳۰ﺳﺎﻟﮕﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ "اﻋﺪامﻫﺎی
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  "۶۷ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺷﺎره و ﻋﻨﻮان ﺷﺪه
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ،ﺣﺴﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،وزﯾﺮ وﻗﺖ دادﮔﺴﺘﺮی و ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ وﻻﯾﺘﯽ،
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ وﻗﺖ از اﯾﻦ اﻋﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،از اوت ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۱۹۸۸ﺷﺎﻧﺰده ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻓﻮری درﺑﺎره اﻋﺪامﻫﺎی
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶۷ﺑﺮای اﯾﺮان ارﺳﺎل ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻪ
ﺧﻮاﻫﺎن اﻗﺪام ﻓﻮری ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده ،ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده اﺳﺖ.

ﻗﺘﻞ رزا ﻟﻮﮐ

"اﻋﺪامﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  "۱۳۶۷ﺑﺎ ﻓﺘﻮای آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﯾﯿﺰ
و زﻣﺴﺘﺎن آن ﺳﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان اﺟﺮا ﺷﺪ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻓﺘﻮای ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد ﮐﻪ در آن ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻊ داده اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
"ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪانﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻔﺎق ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﻧﯿﺮی )ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع( ،اﺷﺮاﻗﯽ )دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان( و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ".
ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،او ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ
اﺣﮑﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮐﺎر در ﺑﺰرگ
دارد؟

از دﯾﻮار ﺑﺮﻟ

KAVEH KAZEMI
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،او ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎم
ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﭼﺮا ﮐﺎﺑﻠﯽﻫ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ؟

ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺳﺎل  ۱۳۸۸در
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ﺣﺼﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آن ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو دﻫﻪ ﺳﮑﻮت در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻋﺪامﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۶۷
ﮔﻔﺖ" :ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻪ ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻢ ﻧﻪ اﻃﻼﻋﯽ".
آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی در ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ از او در ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد" :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﭼﻨﺪ
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺮان ،آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای اﻃﻼع دادﻧﺪ".
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :آن وﻗﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮدم از ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
دﻓﺎع ﮐﻨﻢ".

رﺋﯿﺲ ﮐﺪام

اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻃﻼع آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی از اﯾﻦ اﻋﺪاﻣﻬﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﭘﯽ داﺷﺖ و
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻗﺎی ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی از اﻋﺪاﻣﻬﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶۷ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮد؟
اردﺷﯿﺮاﻣﯿﺮ ارﺟﻤﻨﺪ ،ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎﻟﯽ  ۱۳۸۸در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی "ﻫﯿﭻ" اﻃﻼﻋﯽ از اﻋﺪاﻣﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
او در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی در اواﺳﻂ ﻣﺮدادﻣﺎه ) (۶۷از ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺮان
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ و ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ اﯾﻦ اﻋﺪاﻣﻬﺎ در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ".
آﻗﺎی ارﺟﻤﻨﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﻋﺪامﻫﺎ در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺗﺎ اواﺳﻂ
زﻣﺴﺘﺎن آن ﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

ﻣﯿﺸﻞ وﻟﺒﮏ

ﺳﻮﮔﯿﺮیﻫﺎی

ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪهﺗﺮ

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺧﺒﺮ؛ ﺟ
ﮐﺎر در ﺑﺰرگ

ﺣﻨﯿﻒ اﺗﻤﺮ ﺑﺎ ﺗ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳ

JAMARAN
از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ :اﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ وﻻﯾﺘﯽ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی ری ﺷﻬﺮی ،آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ،ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،در ﮐﻨﺎر آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
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ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل در  ۲۴آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۶۷ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی آﺧﻮﻧﺪزادهﺑﺴﺘﯽ ،ﮐﺎردار ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺪاﻣﻬﺎ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل )ﻣﻬﺮﻣﺎه( ﺳﯿﺮوس ﻧﺎﺻﺮی و
ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻋﺪاﻣﻬﺎ را رد
ﮐﺮده و ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ )ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺻﺎد( ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ "ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای
ﺳﯿﺎﺳﯽ" ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻗﺎی
ﻣﻮﺳﻮی در دوران ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی وی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی در ﻫﻤﺎن
ﻣﺮدادﻣﺎه از ﻗﻀﯿﻪ آﮔﺎه ﺷﺪه اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
اردﺷﯿﺮ اﻣﯿﺮارﺟﻤﻨﺪ ،ﻣﺸﺎور ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﮐﺎرداری در ﺟﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰی را
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ".
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از ﻫﻮاداران آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻌﻔﺎﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ را اﯾﻦ اﻋﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺣﺘﯽ
ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺘﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽﺻﺪر در ﺧﺎرج از اﯾﺮان در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۶۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ از ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﺮزی اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ

ﻗﺘﻞ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒ

'اﻣﺮاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر

ﻏﻮاﺻﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ
'رﻓﯿﻖ ﺷﺪﻧﺪ'

در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻧ
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧ

ﺳﯿﺰده ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎ
ﮐﺸﻮر ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

در ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای آﻣﺪه اﺳﺖ" :ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺻﺤﺒﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪون آﻧﮑﻪ دوﻟﺖ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺒﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮون ﻣﺮزی ﮐﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع و دﺳﺘﻮر دوﻟﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻬﺮ
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ از ﻧﻈﺎم و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ
اﻧﻘﻼب و ﻧﺎﭼﯿﺰی اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی در روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻔﺎ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ".
ﺟﻔﺮی راﺑﺮﺗﺴﻮن ،وﮐﯿﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ در ﺣﻮزه اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :رژﯾﻢ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی درﺑﺎره اﻋﺪامﻫﺎ و ﻋﺪم اﻃﻼع از آن دروغ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ".
آﻗﺎی راﺑﺮﺗﺴﻮن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺼﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ" :او آن زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ ﺑﻮده ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه دﺳﺘﻮر اﻋﺪاﻣﻬﺎ ﻧﺒﻮده ،اﻣﺎ ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ".
آﻗﺎی راﺑﺮﺗﺴﻮن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﺗﺮﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :آن زﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره
اﻋﺪاﻣﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره اﺗﻬﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی
ﺣﻘﻮقﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد .او ﺟﻮاﺑﺶ
را ﻋﻮض ﮐﺮد .ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر درﺑﺎره زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻮد".
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اﻣﺎ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی اﺷﺎره ﻧﺸﺪه
و از دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﺎم ﺑﺮده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ در
آذرﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ
ﮔﯿﺮی درﺑﺎره اﯾﻦ اﻋﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ "ﻣﺴﺘﺤﻖ" اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
 ۳۰ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻋﺪامﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۶۷؛ ﺳﮑﻮت
ﺣﺎﮐﻤﺎن ،ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎری ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن

UN
در ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ آﻣﺪه ﮐﻪ در دﯾﺪار دوم ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ او اﻋﺪاﻣﻬﺎ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده
اﺳﺖ

ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ :ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان از ﺑﻘﺎﯾﺎی اﺟﺴﺎد اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن  ۶۷آزﻣﺎﯾﺶ دیانای ﺑﮕﯿﺮد
اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن ﯾﮏ دﻫﻪ :ﺑﯿﺶ از '۱۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ'
اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ و ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﺮدادﻣﺎه
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز اﻋﺪاﻣﻬﺎ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺎه از اﻋﺪاﻣﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮﺋﯿﻨﯽﻫﺎ ،دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در  ۳۰دی ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﮔﻔﺖ" :ﻣﺎ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎ
واﻫﻤﻪای ﻧﺪارﯾﻢ".
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ﻧﻔﺮ اول ﺳﻤﺖ ﭼﭗ :ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ،ﻧﻔﺮ دوم از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ :ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ،ﻧﻔﺮ ﺳﻮم از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ :ﻋﻠﯽ رازﯾﻨﯽ

ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ وﻻﯾﺘﯽ ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان در ﺑﻬﻤﻦ  ۶۷درﺧﺼﻮص اﯾﻦ اﻋﺪاﻣﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
"اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻋﺪام
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﺮان ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ".
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ در اﻋﺪامﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۶۷آﻏﺎز ﺷﺪ ﺗﺎ اواﺳﻂ زﻣﺴﺘﺎن آن ﺳﺎل اداﻣﻪ
داﺷﺖ ،ﺣﺪود  ۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻤﺪه اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﭼﭗﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻫﻮاداران اﺣﺰاب ﮐﺮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﮑﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻣﻀﺎی اﻧﺰﺟﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در زﻧﺪان ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﮔﻮرﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان دﻓﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﯿﺎری از
اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ دﻫﻪ ﻫﻨﻮز از ﻣﺤﻞ دﻓﻦ آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ
اﯾﺮان

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ

ﻫﻢرﺳﺎﻧﯽ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ

ﺑﺎﻻ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﻔﺤﻪ اول

Page 6 of 7

http://www.bbc.com/persian/46551306

1/18/19, 17(42

ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺤﺪود ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد

آٮ ﮵ﺎ ﻣٮ ﮵ﺮﺣﺴٮ ﮵ﻦ ﻣﻮﺳﻮی از اﻋﺪامﻫﺎی ٮ﮴ﺎٮ ﮳ﺴﺘﺎن  ۶۷ٮ ﮳ﺎ ﮲ﺣٮ ﮳ﺮ ٮ ﮳ﻮد؟  BBC News -ڡ﮲ﺎرﺳﯽ

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺧﺒﺮ؛ ﺗﺮاﻣﭗ ﺳﻔﺮ ﯾﮏ ﻫﯿﺎت
ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ داووس را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد

وﯾﺘﻨﺎم 'ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ' ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻧﺸﺴﺖ رﻫﺒﺮان
ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ
 2ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ
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