رﯾﺎﺳت ﻣﺣﺗرم داﻧﺷﮕﺎه اوﺑرﻟﯾن ،ﺧﺎﻧم اﻣﺑﺎر
ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻋداﻟت ﺑرای اﯾران و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ وﮐﯾل ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ،اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را ﻣﯽﻧوﯾﺳم ﺗﺎ ﻧﮕراﻧﯽھﺎی
ﺟدی ﺧود را از ﻋدم اﻗدام ﺷﻣﺎ درﺑﺎره ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﺣﻣد ﺟﻌﻔر ﻣﺣﻼﺗﯽ در ﮐﺷﺗﺎر ﺳﺎل  ١٣۶٧در اﯾران ﺑﺎ وﺟود اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ
ﮔروه ﺑزرﮔﯽ از ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن و ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ،اﺑراز ﮐﻧم.
ﻋداﻟت ﺑرای اﯾران ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷری ﻣﺳﺗﻘر در ﻟﻧدن و ﻋﺿو ﻓدراﺳﯾون ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر )(FIDH
اﺳت .ھدف ﺳﺎزﻣﺎن ﻋداﻟت ﺑرای اﯾران ،ﮐﮫ  ١١ﺳﺎل ﭘﯾش ﺗﺎﺳﯾس ﺷده ،ﭘﺎﺳﺧﮕو ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﻣﺳﺋوﻻن ﻧﻘض ﺟدی ﺣﻘوق
ﺑﺷر ،در ﻣواردی ھﻣﭼون  -اﻣﺎ ﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ  -ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﻧﺎﭘدﯾدﺳﺎزی ﻗﮭری ،ﺟﻧﺎﯾت ﺟﻧﮕﯽ و ﻧﺳلﮐﺷﯽ
در اﯾران اﺳت.
در ﺳﺎلھﺎی  ٢٠١۶ﺗﺎ  ،٢٠١٨ﻋداﻟت ﺑرای اﯾران ﯾﮏ ﮔزارش ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﺷﺗرک را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔو ﺑﯾناﻟﻣﻠل در ﻣورد
ﻗﺗلھﺎی ﻓراﻗﺿﺎﯾﯽ و ﻧﺎﭘدﯾد ﺳﺎزی ﻗﮭری ھزاران زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ١٣۶٧ﺗﮭﯾﮫ ﮐرد .در اﯾن ﮔزارش ﻣﺷﺗرک
ﺑﮫ ﻧﺎم »اﺧﺗﻔﺎی ﺟﻧﺎﯾت« ،ﺷواھدی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﮐﺎرزار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای ﺗﺧرﯾب ﮔورھﺎی دﺳﺗﮫﺟﻣﻌﯽ ﮐﺷﺗﺎر ﺳﺎل
 ١٣۶٧در ﺳراﺳر ﮐﺷور ،ﺑرای ﺳرﭘوش ﮔذاﺷﺗن ﺑر ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ از ﻧظر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ،ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷود ،اراﺋﮫ ﺷد.
ھﻣﺎنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ اﺳﻧﺎد ﻋﻔو ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،درﺳت ﭘس از وﻗوع ﮐﺷﺗﺎر  ١٣۶٧ﮐﺎرزاری ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑرای ﻻﭘوﺷﺎﻧﯽ
اﯾن ﺟﻧﺎﯾت در ﺳطﺢ داﺧﻠﯽ و ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﺟﺎد ﺷد .ﻣﺣﻣد ﺟﻌﻔر ﻣﺣﻼﺗﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺋم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در
ﻧﯾوﯾورک ﯾﮑﯽ از ﻣﮭمﺗرﯾن ﭼﮭرهھﺎی اﯾن ﮐﺎرزار ﺑرای اﺧﺗﻔﺎی اﯾن ﻗﺗلﻋﺎم از ﭼﺷم ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑود .ﺑر طﺑق ﺷواھدی ﻣوﺟود
در ﮔزارش ﻋﻔو ﺑﯾناﻟﻣﻠل ،او ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر اﻋدامھﺎی ﻓراﻗﺿﺎﯾﯽ و ﻧﺎﭘدﯾدﺳﺎزی ﻗﮭری ھزاران ﺗن را اﻧﮑﺎر ﮐرده ،ﮔزارشھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در اﯾن ﺑﺎره را »ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺟز ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت« ﻧداﻧﺳﺗﮫ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﺎ اظﮭﺎرات دروغ و ﺟﻌﻠﯽ ﮔﻣراه ﮐرده
اﺳت .از ﺟﻣﻠﮫ اﯾنﮐﮫ ﻣﺣﻣدﺟﻌﻔر ﻣﺣﻼﺗﯽ در  ٨آذر  ١٣۶٧ﮔﻔت »ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﮐﺷﺗﺎرھﺎ در واﻗﻊ در ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ رخ
داده اﺳت« .او ھمﭼﻧﯾن در  ١٠آذر  ،١٣۶٧ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در ﻣورد ﮐﺷﺗﺎر  ١٣۶٧را »ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ« ﺧواﻧد و ﮔﻔت
»ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘر در ﻋراق« ﻣﻧﺑﻊ اﺻﻠﯽ »اطﻼﻋﺎت ﺟﻌﻠﯽ« ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در اﯾن ﻣورد ﺑوده اﺳت.

ﻧﺎﭘدﯾدﺳﺎزی ﻗﮭری طﺑق ﻗواﻧﯾن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟرم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود .طﺑق ﻧظر ﮔروه ﮐﺎری ﻧﺎﭘدﯾدﺷدﮔﺎن ﻗﮭری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل،
»ﺑﺎزداﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻋدام ﻓراﻗﺿﺎﯾﯽ ﺷود ،ﻧﺎﭘدﯾدﺳﺎزی ﻗﮭری اﺳت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ اﯾن ﺑﺎزداﺷت ﯾﺎ ﺳﻠب آزادی از ﺳوی
ﻣﺎﻣوران دوﻟﺗﯽ از ھر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ در ھر ﺳطﺢ ،ﯾﺎ ﺗوﺳط ﮔروهھﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﯾﺎ اﻓرادی ﺑﮫ ﻧﯾﺎﺑت و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ،ﯾﺎ رﺿﺎﯾت آﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﺿﻣﻧﯽ دوﻟت اﻧﺟﺎم ﺷود و ﭘس از ﺑﺎزداﺷت ،ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﭘس از اﺟرای اﻋدام ،ﻣﻘﺎﻣﺎت
دوﻟﺗﯽ از اﻓﺷﺎی ﺳرﻧوﺷت ﯾﺎ ﻣﺣل دﻓن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ،ﯾﺎ از ﺗﺻدﯾق ﺟرم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺧودداری ﮐﻧﻧد« .اﯾن ﮔروه ﮐﺎری ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل  ١٣۶٧ﺑﮫطور دﺳﺗﮫﺟﻣﻌﯽ اﻋدام ﺷدﻧد را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺎﭘدﯾدﺷدﮔﺎن ﻗﮭری ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
اﮔر ﻧﺎﭘدﯾدﺳﺎزی ﻗﮭری ﺑﮫ ﺷﮑل ﻧظﺎمﻣﻧد ﯾﺎ ﮔﺳﺗرده و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔروه ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ رخ دھد ،ﺟﻧﺎﯾت
ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود .طﺑق اظﮭﺎرات ﮔروھﯽ از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫای ١٨
ﺻﻔﺣﮫای ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﻣورد ﮐﺷﺗﺎر  ١٣۶٧ﺷدهاﻧد ،اﮔر ﻣوارد ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ
 ﮐﮫ از زﻣﺎن وﻗوع ﺗﺎﮐﻧون اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ -ھمﭼﻧﺎن اﺳﺗﻣرار ﯾﺎﺑﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت ﻣﻧﺟر ﺷود .در اﯾنﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﺷده ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎﭘدﯾدﺳﺎزیھﺎی ﻗﮭری »ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت و ﻣﺣل دﻓن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن« ھمﭼﻧﺎن ﭘﺎﺑرﺟﺎﺳت.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ »ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن ﺳرﻧوﺷت و ﻣﺣل دﻓن« رﮐن اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻧﺎﯾت ﻧﺎﭘدﯾدﺳﺎزی ﻗﮭری اﺳت ،ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در اﯾن
اﻣر ﮐﻣﮏ و ﻣﻌﺎوﻧت ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﺷرﯾﮏ ﺟرم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود .اﯾن ﻣوﺿوع ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﻣﺣﻣدﺟﻌﻔر ﻣﺣﻼﺗﯽ ﻧﯾز ﻣﯽﺷود
ﮐﮫ در ﻣﻘﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺋﻣﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﮐﺎرزار ﺣﮑوﻣت ﺑرای ﺳرﭘوش ﮔذاری ﺑر ﺟﻧﺎﯾت
ﻧﺎﭘدﯾدﺳﺎزی ھزاران زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷرﮐت ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز از ﮔﻔﺗن ﺣﻘﯾﻘت ﺧودداری ﮐرده و ھﯾﭻﮔوﻧﮫ اﻗداﻣﯽ
ﺑرای ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗن از اﯾن ﺟرم ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧﺟﺎم ﻧداده و ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت در اﯾن ﺟﻧﺎﯾت اداﻣﮫ داده اﺳت.
ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ھﻣواره ﺣق ﺧود را ﺑرای داﻧﺳﺗن ﺣﻘﯾﻘت در ﻣورد ﻋزﯾزانﺷﺎن طﻠب ﮐردهاﻧد .ﺣﺗﯽ اراﺋﮫ ﮐﻣﺗرﯾن
اطﻼﻋﺎت از ﺳوی اﻓرادی ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺣﻣدﺟﻌﻔر ﻣﺣﻼﺗﯽ در ﭘﯾﺷﺑرد ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣق ﺧﺎﻧوادهھﺎ در راﺳﺗﺎی دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت
و ﻋداﻟت ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﮭم و ﺿروری ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،او ھرﮔز ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺳوالھﺎی ﺳﺎده ﭘﺎﺳﺦ ﻧداده اﺳت؛ ﺑﮫ اﯾن ﺳوال
ﮐﮫ ﻣوﺿﻊ رﺳﻣﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﻧﮑﺎر ﮐﺷﺗﺎر زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ،١٣۶٧ﭼﮕوﻧﮫ و ﺗوﺳط ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ
ﻣﺣﻼﺗﯽ اﺑﻼغ ﺷد؟ ﯾﺎ در ﺟﻠﺳﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﺳﻔﻧد  ١٣۶٧طﯽ ﺳﻔر ﺑﮫ ﺗﮭران در وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ داﺷت ،ﭼﮫ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ
ﻣطرح ﺷد؟ او ﺣﺗﯽ ﭘس از اﯾنﮐﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺧود را »ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ« و »ﺟﻌﻠﯽ« ﺧواﻧد ،در ﻣورد اظﮭﺎراﺗش در ﻣﺟﺎﻣﻊ

ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋذرﺧواھﯽ ﻧﮑرد .آﺧرﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﮔر ﺳﺧﻧﺎن اﺧﯾر ﻣﺣﻣدﺟﻌﻔر ﻣﺣﻼﺗﯽ در واﮐﻧش ﺑﮫ
اﻋﺗراض ھﻣﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ »ھﯾﭻ اطﻼﻋﯽ از ﮐﺷﺗﺎرھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﻧداﺷﺗﮫ« درﺳت ﺑﺎﺷد ،او دﻗﯾﻘﺎ ً ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ از
اﯾن ﮐﺷﺗﺎر ﻣطﻠﻊ ﺷده و از آن زﻣﺎن ﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم داده اﺳت؟
از ﻣﻧظر ﺣﻘوق ﺑﯾناﻟﻣﻠل ،اﮔر ھرﮔوﻧﮫ دادرﺳﯽ ﮐﯾﻔری ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺣﻘﯾق در ﻣورد ﮐﺷﺗﺎر ﺳﺎل  ،١٣۶٧ﭼﮫ در اﯾران و
ﭼﮫ در ﺧﺎرج از آن اﻧﺟﺎم ﺷود ،ﻣﺣﻣدﺟﻌﻔر ﻣﺣﻼﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷرﯾﮏ ﺟرم در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑرﺧورد
ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻻن اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﻓﺟﯾﻊ ﻧﮫ ﻓﻘط در دادﮔﺎه و ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﻣﺟﺎزات ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر وﺟدان ،در ﻧﮭﺎدھﺎی
آزادیﺧواھﯽ ﻣﺎﻧﻧد داﻧﺷﮕﺎه اوﺑرﻟﯾن ﻧﯾز اﻧﺟﺎم ﺷود .ﻣﺎ ھمﭼﻧﺎن ﻣﻧﺗظر اﻗدام ﻣﻧﺎﺳب ﺷﻣﺎ در اﯾن ﻣورد ھﺳﺗﯾم .اﻗداﻣﯽ ﮐﮫ
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﮐﻣﺗر از اﺧراج ﻣﺣﻣدﺟﻌﻔر ﻣﺣﻼﺗﯽ و ﻋذرﺧواھﯽ داﻧﺷﮕﺎه اوﺑرﻟﯾن از ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن و ﺧﺎﻧواده ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ،ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻓﻘدان ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﮫ در روﻧد اﺳﺗﺧدام و ارﺗﻘﺎی ﺷﻐﻠﯽ او ﺑﺎﺷد.
ﺑﯽﺻﺑراﻧﮫ ﻣﻧﺗظر ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾم.
ﺑﺎ اﺣﺗرام،
ﺷﺎدی ﺻدر
ﻣدﯾر ﺳﺎزﻣﺎن ﻋداﻟت ﺑرای اﯾران

