ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
در اداﻣﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻮرهﺎی اﻧﻔﺮادی و ﺟﻤﻌﯽ در ﺧﺎوران ،ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان)در ﺗﺒﻌﻴﺪ( ،ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻬﻴﻪ و
ﺑﺮای اﻣﻀﺎء در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داد .ﺑﻴﺶ از  ۶٠٠ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ روز از  ١٩ﺗﺎ  ٢٢ژاﻧﻮﻳﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ
را اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﻣﻪ روز  ٢٢ژاﻧﻮﻳﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء هﺎ و ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﺑﺎرﻩ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺧﺎوران و ﻗﺘﻞ و
ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در دهﻪ  ۶٠ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ  Navanethem Pillayﮐﻤﻴﺴﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ارﺳﺎل ﺷﺪ و از اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ،هﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎوران
ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﺠﺎم دهﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ هﻨﻮز ﺑﺮای اﻣﻀﺎء در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دارد) .(١اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء هﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭼﻨﺪ
روز ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ  Navanethem Pillayارﺳﺎل ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل هﻴﺌﺘﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﺗﻦ از
ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎﻧﻮن روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٢٧ژاﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﮐﻤﻴﺴﺎرﻳﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ژﻧﻮ و دﻳﺪار ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﻳﻪ ﺁن ،ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮاهﻨﺪ داد.
در ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ :رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻨﺪ روز اﺧﻴﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻤﺎری از ﮔﻮرهﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ
در ﺧﺎوران ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ هﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ را در دهﻪ ١٩٨٠
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮد.
ﺁﻣﺎر دﻗﻴﻖ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﻧﺴﻮر ،ﺧﻔﻘﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻠﻴﺴﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻳﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺎم
ﺣﺪود  ٢٠٠٠٠هﺰار ﻧﻔﺮ از ﺁﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻗﺘﻞ ﻋﺎم
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﻧﻘﻄﻪ اوج اﻳﻦ ﮐﺸﺘﺎرهﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ هﻨﻮز از ﻣﺤﻞ دﻓﻦ
ﻋﺰﻳﺰان ﺷﺎن ﺑﯽ اﻃﻼع هﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎری از ﮔﻮرهﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﮔﻮرﺳﺘﺎن
ﺧﺎوران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﮔﻮرهﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اﻳﺮان ،ﺗﻬﺮان واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺧﺎوران در هﻤﻪ ی اﻳﻦ ﺳﺎل هﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ هﺰاران ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ و ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﻋﺰﻳﺰان ﺷﺎن
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
در هﻤﻪ ی اﻳﻦ ﺳﺎل هﺎ ،رژﻳﻢ اﻳﺮان ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﺧﺎوران را ،ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺎﻳﺎت هﻮﻟﻨﺎﮐﺶ در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﻮرهﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﺎوران ﺑﻪ ﭘﺎرک ،ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎری از ﮔﻮرهﺎ را ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﮐﺮدﻩ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺟﺴﺎد را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ اﻧﺘﻘﺎل دادﻩ و ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻩ اﻧﺪ .ﺧﺎک ﮔﻮرهﺎ را ﻋﻮض
ﮐﺮدﻩ و ﺑﺮ روی ﺁﻧﻬﺎ درﺧﺖ ﮐﺎﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ،از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ هﺮ اﻗﺪاﻣﯽ را ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎوران
هﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم دهﻴﺪ.
)(١
http://www.petitiononline.com/Khavaran/petition.html
ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان)در ﺗﺒﻌﻴﺪ(
ﺟﻤﻌﻪ  ٢٣ژاﻧﻮﻳﻪ ٢٠٠٩

