
1 
 

 ۲۰۲۲دسامبر  ۱۸

 

 ن،یمحترم کالج اوبرل استیآمبار، ر خانم سرکار

 تیخود را بر وضع یو کنشگر کیآکادم یها تیکه فعال یجامعه مدن یبه عنوان متخصصان حقوق بشر و اعضا ما

 .مینامه را خطاب به شما نوشته ا نیا م،یمتمرکز کرده ا رانیحقوق بشر در ا

مطالعات  یبرا یشروم دا ی"نانس یرا به عنوان صاحب کرس یمحمد جعفر محالت ن،یکه کالج اوبرل میخبردار شد را  یاخ

کشتار  انیکه صدها خانواده قربان میلع شدمط نی" در استخدام خود در آورده است. همچنیشمال یقایو آفر انهیخاورم

 یآقا نهیشیو مکاتبات متعاقب آن، پ ۱۳۹۹مورخ مهر ماه  دهنامه سرگشا یط ران،یدر ا  ۱۳۶۷سال  یاسیس انیزندان

 ری. هدف ما از تحردیخصوص انجام نداده ا نیدر ا یاقدام قابل قبول چیه یشما شرح داده اند اما جنابعال یرا برا یمحالت

 یمستقل و ب قاتیقانجام تحخواستار خانواده ها افزوده و  نیا یخود را به صدا یاست که صدا نینامه خطاب به شما ا نیا

 .شویمطرفانه 

امر  اتیموضوع، واقع تیبه لحاظ اهم میدان یشرح داده شده اما الزم م یمحالت یآقا نهیشیبه شما پ انیدر نامه قربان اگرچه

 .مییرا مجددا  بازگو نما

در سازمان ملل متحد بود.  رانیا یاسالم یجمهور یدائم ندهیو نما ری، سف ۱۳۶۸تا  ۱۳۶۶ یسال ها یط یمحالت یآقا

  ۱۳۶۰به خاطر داشت که دهه  دیشده، اما با یهمواره به افراد وفادار به حکومت داده م ییباال یِسَمت ها نیاگرچه چن

شود  یمحسوب م رانیمدرن ا خیمنحصر به فرد در تار یو شدت خشونت اِعمال شده در آن، مقطع یدتیبه لحاظ عق یشمس

شدند.  یمنصوب م یگونه مشاغل عال نیبودند به ا یاسالم یجمهور یدئولوژیکه کامال  همراه و تابعِ مطلِق ا یو فقط افراد

روشمند و به  یکسازبه پا رانیمان ملل ، دولت ادر ساز یاسالم یجمهور ندهیبه عنوان نما یمحالت یآقا یدر زمان تصد

تن را به قتل رساند. به گفته سازمان   ۳۸۰۰آن دست کم  یو ط دیمبادرت ورز یاسیس انیزندان هیشدت خشونت باِر کل

محسوب  تیبشر هیالملل، جرائم عل نیکشتارها به موجب حقوق ب نیپارلمان کانادا، ا زیو ن یطراز اول حقوق بشر یها

 یالملل نیب تیدر کشور سوئد، با استناد به صالح یدادگاه ،یماه سال جار ریت ۲۳نمونه ، در روز  یشوند. برا یم

وقت  یاز مسئوالن زندان ها یکیشود(  یبه کار برده م یالملل نیجرائم ب نیتر یجد یکه تنها برا ی[ )مفهومینی]فراسرزم

 را گناهکار شناخت و به حبس محکوم کرد.

صادر کرد و به  یالملل نیخطاب به جامعه ب یفراخوان اقدام فور ۱۶الملل تعداد  نیکشتارها، سازمان عفو ب نیخالل ا در

هر چند  یهر کس که رغبت نیدهد. بنابرا انیخواست به کشتارها پا رانینسبت به قتل ها هشدار داد و از دولت ا انیجهان

در  یدیتوانست ترد یم یبود و به سخت یقتل ها آگاه م نیقوع اداد از و ینشان م رانیگذرا هم به مسائل مربوط به ا

 هیالملل( معتبر بوده و عالوه بر آن، کشتارها با رو نیخصوص موثق بودن آن داشته باشد چرا که منبع خبر )عفو ب

 پسا انقالب ، مطلبقت داشت.  رانِ یو معمول در ا یسرکوب خشن جار

تالش  یمحالت یالملل هر دو خاطرنشان ساخته اند، آقا نیحال، همان گونه که سازمان ملل متحد و سازمان عفو ب نیا با

به کار برد. بنا به گزارش سازمان عفو  یخارج غاتیکشتارها و جلوه دادن آن به عنوان تبل نیانکار ا یبرا یاریبس یها

، وقوع  رانیحقوق بشر در ا تیسازمان ملل متحد در باره وضع ژهیو دهنیبا نما یجلسه ا انی... در جر یالملل "محالت نیب

 یاست."  آقا وستهیجنگ به  وقوع پ دانیکشتارها در واقع در م نیاز ا یاریشد "بس یکشتارها را انکار کرده و مدع

 " خواند.ی"اخبار جعل"، و یاسالم یجمهور هیعل یاسیس غاتیاعدام ها را "کذب محض"، "تبل نیخبر ا نیهمچن یمحالت

اطالع  ۶۷سال  ینسبت به وقوع کشتارها ای یمحالت یاست که آقا نیحقوق بشر بر ا یگروه ها یِ کارشناسانه جمع نظر

در منصب  یفرد منطق کیاست(،  رمحتملیاگر هم مطلع نبوده )که به شدت غ یداشته است. حت یاطالع م دیبا ایداشته و 

به  یمحالت یدروغ ها ن،ی. بنابراافتی یوقوع آن اطالع م زکرد و ا یو کنکاش م قیکشتارها تحق نیاو، در مورد ا

به منظور تالش در پنهان کردن و  یالملل نیبر  گمراه کردن جامعه ب یمبن یتین دیسازمان ملل در مورد کشتارها ، مو

 سرپوش گذاشتن بر کشتارها است.
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کشتار  نیدر خصوص ا یگزارش حقوق کیکه در   – یالملل نیبرجسته ب لیرابرتسون، وک یجفر یآقا یپژوهش کار

که  یدر گزارش خود خاطر نشان ساخت: "هنگام یکند. و یم دیینظرات ما را تا  –به عمل آورده  یجامع قاتیتحق

 لیدل چیمطرح است، ه تیبشر هی[ به لحاظ مشارکت در ارتکاب جرائم علی]افراد و مسئوالن کشور بِ یموضوع تعق

سازمان  ینهادهاباز هم در مورد آن به  قت،یرغم علم به حق یکه عل م،یکن یها را مستثن پلماتیوجود ندارد که د یموجه

 ریسف ،یکنند( . جعفر محالت انیرا ب اتیو واقع قیها موظفند در قبال آن حقا پلماتید نیکه ا یی)نهادها ندیگو یملل دروغ م

دشمنان  غاتیتبل یاتهامات نیشد که چن یرا انکار کرد و مدع انیها کشتار زنداندر سازمان ملل متحد، بار یاسالم یجمهور

،  دهیاقامت گز کایمتحد آمر االتیدر ا یشود محالت ی"گفته م دیافزا یرابرتسون در ادامه م یآقابوده است."  میرژ

 Alien Tort)در قبال ارتکاب شبه جرائم  گانگانی[ بیمدن تیکه ممکن است در آن، به موجب قانون ]مسئول یکشور

Claim Act)شود."  اقامه یمدن یدعوا یو هیعل ان،ی، به اتهام معاونت در شکنجه زندان 

 ینه تنها او را به استخدام رسم نیکالج اوبرل میافتی یکه آگاه یهنگام ،یمحالت یآقا هیعل نیادله و براه ادیرغم حجم ز یعل

بوده  یو ییعقال ریبه عمل آورده که حاصل آن تبرئه کامال  غ زین یسرو صدا و پنهان یب یقاتیخود در آورده، بلکه تحق

خصوص با  نینه در ا قات،یتحق نیدر انجام ا نیاوبرل م،یما اطالع دار که. تا آن جا میشد وسیاست، به شدت ما

مطرح  یمحالت یآقا هیاتهامات را عل نیکه ا یاست که افراد نیامر ا تی. واقعانیمتخصصان صحبت کرده و نه با قربان

بر  یو شگفت آور آن مبن بیجع یریگ جهیو نت قاتیتحق نیمطلع هم نشدند. روند انجام ا یحت قاتیتحق نیکردند، از انجام ا

،  قاتیتحق نیرساند که ا یم یباور و جمع بند نیدر باره کشتارها نداشته ، ما را به ا یاطالع چیه یمحالت یکه آقا نیا

 مناقشه بوده است. کیاز ادامه  زینبوده بلکه هدف آن صرفا  سرپوش گذاشتن و پره قتیکشف حق یبرا یتالش

 هیشفاف در باره اتهامات مطروحه عل یقاتیطرف ثالث، تحق کیاجازه دهد  نیکالج اوبرل میاحتراما  تقاضا دار ن،یا بنابر

 دارد. یامر مهم بستگ نیعدالت و انصاف، به ا یتان نسبت به اجراانجام دهد. اعتبار دانشگاه شما و تعهد یمحالت یآقا

 احتراما  

 قوق دان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبلدکتر شیرین عبادی، ح

 دکتر آذر نفیسی، نویسنده و استاد سابق ادبیات انگلیسی

 الدن برومند، مورخ، و یکی از مؤسسان بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر و دموکراسی در ایرانر دکت


