
 به نام خدای يکتا
 

١٣٥٤‐١٣٥٧ ،  جلد◄ ٩  

   

   

   

، دفتر دوم) ٩(جلد ١٣٥٧ـ  ١٣٥٤جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر،     

   

  

 
 فصل اول

►حقوق بشر از ديدگاه اسالم و سازمان ملل متحد ◄   

  

 مقدمه جلد ٩ اسناد، دفتر دوم، جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر
 بهمن ١٣٦٢

 

 

 
◄   

 

 آليات حقوق بشر از ديدگاه قرآن مجيد، سنت حضرت خاتم االنبياء
 و ائمه هدی صلوات اهللا و سالمه عليهم

 اسفند ١٣٥٦

 

 

 

 
◄   

 

 تاريخچه و خالصه ای از حقوق 

 
 

 
◄   

001



 

 اعالميه جهانی حقوق 

 
 

 
◄   

 

 اساسنامه جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر
 ٢٣ اسفند ٥٦ 

 

 

 
◄   

 

 فرم درخواست عضويت در جمعيت ايرانی دفاع از حقوق بشر

 
 

 
◄   

  

 
 فصل دوم

►اقدامات بعضی از موسسين جمعيت قبل از تاسيس ◄   

  

 نامه آقای مهندس بازرگان به علمای اعالم و مراجع عظام
 راجع  به محكوميت و زندانی شدن آيت اهللا طالقانی

 ٢٩ تير ١٣٥٦ 

 

 

 

 
◄   

 

 اعتراض آقای دآتر سحابی به دادرسی ارتش
 در مورد محكوميت  مجدد آيت اهللا طالقانی

 ٣٠ تير ١٣٥٦

 

 

 

 
◄   

 

 اعتراض وآالی انتخابی آيت اهللا طالقانی به رای دادگاه نظامی
 و تقاضای فرجام
 ١ شهريور ١٣٥٦

 

 

 

 
◄   

002



 

 اعتراضيه آقای دآتر سحابی به روزنامه آيهان
 راجع به افترائات مندرج در آيهان مورخه  ٥٦/٧/١٦ 

 ٢٠ مهر ١٣٥٦ 

 

 

 

 
◄   

 

 بيانيه جمعی از رجال اسالمی و ملی و اعالم خواستهای ملت
 ١١ آبان ١٣٥٦

 

 

 
◄   

 

 نامه جمعی از شخصيتهای اسالمی و ملی به نخست وزير 
 و اعتراض به حمله های فاشيستی ماموران رژيم به مردم

 ١٢ آبان ١٣٥٦

 

 

 

 
◄   

  

 
 فصل سوم

►انقالب  اقدامات جمعيت تا پيروزی◄   

  

 نامه موسسين جمعيت به دبير آل سازمان ملل متحد
 بشرو اعالم تاسيس آميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق 

 ١٦ آذر ١٣٥٦

 

 

 

 
◄   

 

 اعالم تاسيس آميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر
 ١٩ آذر ١٣٥٦

 

 

 
◄   

 

 نامه به نخست وزير و اعتراض به مقاله مندرج در روزنامه اطالعات مورخه
 ١٣٥٦/١٠/١٧ آه در آن به ساحت پيشوای ارجمند اسالم اهانت شده بود

 ٢١ دي ١٣٥٦

 

 

 
◄   

003



 

 

 متن خطابه به حضار اولين مصاحبه مطبوعاتی
 آميته ايرانی دفاع از آزادی حقوق بشر

 ٢٢ دي ١٣٥٦

 

 

 

 
◄   

 

 شرح اولين مصاحبه مطبوعاتی آميته دفاع از آزادی و حقوق بشر
 ٢٢ دي ١٣٥٦

 

 

 
◄   

 

پاسخ به اظهارات وزير امور خارجه مندرج در روزنامه آيهان  ١٣٥٦/١٠/٢٥ 
 ٢٦ دي ١٣٥٦

 

 

 
◄   

 

نامه به نخست وزير در رابطه با اعمال خالف قانون اطاق اصناف و تقاضای 
 انحالل دادگاههای ويژه امور صنفی

 ٢٥ بهمن ١٣٥٦

 

 

 

 
◄   

 

 تسليت جمعيت به مراجع عظام در ارتباط با فجايع رژيم در قم و تبريز
 ١٠ اسفند ١٣٥٦

 

 

 
◄   

 

تلگرام جمعيت به نخست وزير و اعتراض به بازداشت و تجديد محاآمه زندانيان 
 سياسی آه حاضر به تقاضای عفو نيستند

 ١ فروردين ١٣٥٧
  

 

 

 
◄   
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نامه به نخست وزير و هشدار به رژيم در ارتباط با حمله دستجات متفرق و 
 مجهول به بانكها، ساختمانها و توقف قطارها

١٥ فروردين ١٣٥٧  

 

 

 

 
◄   

 

نامه به آميسيون حقوق بشر دبير آل سازمان ملل متحد و جمعيت صليب سرخ 
 جهانی در ارتباط با اعتصاب غذا و مالقات زندانيان سياسی آشور

 ١٧فروردين ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 نامه به شاه بعنوان مسئول مستقيم جريان های مملكت و عمليات دولت
 ١١ ارديبهشت ١٣٥٧

 

 

 
◄   

 

 دعوت سه تن از موسسين جمعيت از مردم برای شرآت در مجلس
 شهدای يزد، جهرم و اهواز 

 

 

 
◄   

 

نامه به مراجع و آيات عظام بمنظور ابراز انزجار عمليات وحشيانه رژيم در قم
 ٢٥ ارديبهشت ١٣٥٧

 

 

 
◄   

 

 بيانيه دعوت به تحصن سراسری به مناسبت سالروز قيام ١٥ خرداد ١٣٤٢
 ٣ خرداد ١٣٥٧

 

 

 
◄   

 

 اعالميه به اعتصاب عمومی ماندن در منازل
 به مناسبت آشتار فجيع ١٥ خرداد ١٣٤٢

 ٧ خرداد ١٣٥٧ 

 

 

 

 
◄   

 

  اطالعيه خطاب به دانشجويان رانده شده از آوی دانشگاه جهت اسكان آنها
 
◄   
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  ٢١ خرداد ١٣٥٧

 

 درخواست مديريت اجرائی جامعه بين المللی حقوق بشر از جمعيت
 جهت پيوستگی به آن جامعه

٥ مه ١٩٨٧  

 

 

 
◄   

 

 پاسخ به نامه مديريت اجرائی جامعه بين المللی حقوق بشر
 و قبول پذيرش وابستگی به آن جامعه

 ١٨ تير ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 دومين مصاحبه مطبوعاتی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر
  ٢٠ تير ١٣٥٧

 
◄   

 

 پيوست دومين مصاحبه مطبوعاتی جمعيت

 
 

 
◄   

 

 نامه به نخست وزير، دادرسی و دادستان ارتش 
 در اعتراض به بازداشت غير قانونی آقای مهندس صباغيان

 ١٧ مرداد ١٣٥٧ 

 

 

 

 
◄   

 

 نامه به دبير آل سازمان ملل متحد 
 جهت اعزام آميسيون صالحيتداری برای رسيدگی به رفتار ضد انسانی رژيم 

 

 

 
◄   

 

نامه به اتحاديه بين المللی حقوق بشر و روزنامه ها و استمداد از سازمانهای جهانی
 در رابطه با آشتارها، آتش سوزيها و خرابكاريهای رژيم

 

 

 
◄   
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  ٣٠ مرداد ١٣٥٧

 

 نامه به نخست وزير در رابطه با فاجعه سينما رآس آبادان
 ٢ شهريور ١٣٥٧

 

 

 
◄   

 

 تلگراف به جامعه بين المللی حقوق بشر و .... 
و درخواست اعزام هيئتی جهت رسيدگی به فاجعه سينما رآس آبادان   

 

 

 
◄   

 

اعالميه در تائيد راهپيمائی عيد فطر و درخواست آزادی فوری زندانيان سياسی
 ١٦ شهريور ١٣٥٧

 

 

 
◄   

 

 تلگراف به جامعه بين المللی حقوق بشر و .... 
 و تقاضای آمك به نجات ملت ايران در رابطه با فاجعه ١٧ شهريور 

 

 

 
◄   

 

 نامه به معاون وزرات امور خارجه اياالت متحده ــ قسمت حقوق بشر
 در رابطه با فاجعه ١٧ شهريور

 ٢١ شهريور ١٣٥٧ 

 

 

 

 
◄   

 

 اطالعيه در رابطه با پايان تحصن عده ای از اعضاء جمعيت
 در منزل آيت اهللا شريعتمداری

 ٢٩ شهريور ١٣٥٧ 

 

 

 

 
◄   

 

 توضيح يكی از اعضاء جمعيت متحصن شده در منزل آيت اهللا شريعتمداری  
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◄   

 

 نامه دآتر سحابی به حضرت آيت اهللا شريعتمداری
  راجع به پايان بخشيدن به تحصن اعضاء جمعيت

 

 

 
◄   

 

 نامه به اتحاديه بين المللی حقوق بشر
 و اعتراض به محاآمه متهمين سياسی در دادگاههای نظامی

 ٥ مهر ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

نامه به اتحاديه بين المللی حقوق بشر و اعتراض به ناپديد شدن امام موسی صدر 
 و تقاضای اعزام هيئتی جهت رسيدگی

 ٥ مهر ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 نامه به سفير آبير عراق در ايران و درخواست ارسال اعتراض نامه جمعيت
 نسبت به رفتار دولت عراق با حضرت آيت اهللا خمينی به رئيس جمهور عراق

 ٧مهر ١٣٥٧ 

 

 

 

 
◄   

 

 نامه به نخست وزير و اعتراض به اعمال وحشيانه ماموران دولتی نسبت
 به دانش آموزان دبيرستان پهلوی آاشان و توقيف چند تن از اعضاء جمعيت

 ١٢ مهر ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

مصاحبه سخنگوی جمعيت و اعالم آمادگی جهت رودرروئی و مباحثه با دولت   

 
 

 
◄   

 

نامه به رئيس جمهور فرانسه و درخواست حفظ شئونات وتامين آزادی و امنيت 
 برای حضرت آيت اهللا خمينی

 

 

 
◄   
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  ١٨ مهر ١٣٥٧

 

گزارش هيئت اعزامی مشترك جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر و 
 جمعيت حقوقدانان ايران راجع به واقع فجيع آرمان 

 

 

 
◄   

 

مصاحبه سخنگوی با خبرنگاران و اعالم استمرار مبارزه   

 
 

 
◄   

 

اطالعيه جمعيت خطاب به همه آسانيكه از عزيزان خود بی خبرند يا آنها را از 
 دست داده اند 

 

 

 
◄   

 

مصاحبه سخنگوی جمعيت در مورد سرقت دستگاه فتوآپی و ماشين تحرير 
 جمعيت در ساعات حكومت نظامی 

 

 

 
◄   

 

بيانيه مشترك جمعيت با سازمان ملی دانشگاهيان، جمعيت حقوقدانان، آانون 
 نويسندگان و آميته دفاع از زندانيان سياسی

 ٢٠ آبان ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

اعالميه در اعتراض به تشكيل دولت نظامی، برقراری سانسور آامل و دستگيری
 چند تن از اعضاء جمعيت

 ٢٢ آبان ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

اعتراض جمعيت به تعطيل مطبوعات و مدارس و دانشگاهها و آشتار مردم و 
 دستگيری دآتر سنجابی و داريوش فروهر

 

 

 
◄   
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  ٢٢ آبان ١٣٥٧

 

نامه به اتحاديه بين  المللی حقوق بشر و اعتراض به اختناق و آشتار در ايران و 
 تقاضای رساندن فرياد ملت بگوش جهانيان

 ٦ شهريور ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

متن نامه شماره ٧٥٥٤/ب مورخ ١٣٥٧/٩/١٢ آانون وآال دادگستری به آقای 
 نجفی وزير دادگستری
 ١٢ شهريور ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

دعوت از مردم آزاده ايران برای راهپيمائی روز تاسوعا و روز جهانی حقوق 
 بشر

 ١٤ شهريور ١٣٥٧ 

 

 

 
◄   

 

 نامه به رئيس جمهور ممالك متحده آمريكا
 و درخواست عدم دخالت عليه ملت ايران

 ١٤ شهريور ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

نامه به ارتشبد ازهاری و اعتراض به آتش سوزيها، اختناق و آدمكشی های 
 دستجمعی دولت غير قانونی

 ١٥ آذر ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 قطعنامه راهپيمائی روزهای تاسوعا و عاشورای ١٣٩٩ در تهران
 ٢٠ شهريور ١٣٥٧

 

 

 
◄   

010



 

 بيانيه مشترك جمعيت با احزاب و گروههای اسالمی و مل
 ٢٦ آذر ١٣٥٧

 

 

 
◄   

 

اعزام هيئتی از جانب جمعيت به معييت دو نفر از مخبرين يونايتدپرس  و جمعيت
 حقوق بشر آمريكا برای تحقيق در مورد جنايات رژيم در قزوين

٨ دی ١٣٥٧  

 

 

 

 
◄   

 

هشدار نسبت به احتمال اجرای توطئه آودتای خونين و اعالم تصميم برگشت 
 ناپذير ملت ايران و احيای حق حاآميت ملی خود

 ١٢ دی ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

اعتراض شديد به بازداشت خودسرانه و غيرقانونی دآتر علی اصغر حاج سيد 
 جوادی نايب رئيس جمعيت و درخواست آزادی وی 

    
◄   

  

 
 فصل چهارم

 
►های سياسی و روحانی و خانواده زندانيان سياسی  شخصيتتظلم و دادخواهی ◄   

  

نامه استاد شيخ علی تهرانی از تبعيدگاه چاه بهار در ارتباط با دروغگوئيهای رژيم
 و معنای آزادی و حقوق بشر در ايران

١٨ محرم الحرام ١٣٩٧  

 

 

 

 
◄   

 

 نامه طاهره زرگر آزاد به جمعيت و درخواست آزادی فرزندش
 ١ اسفند ١٣٥٦

 

 

 
◄   

011



 

 استفتاء آقای صدر حاج سيد جوادی از مراجع عظام راجع به تبعيد فضالی قم
٢٧ فروردين ١٣٥٧  

 

 

 
◄   

 

 رونوشت استفتاء جمعی از مدرسين حوزه علميه قم از مراجع عظام
 در مورد تبعيد آقايان علماء وفضالء آه به جمعيت تسليم شده است

٢٨ فروردين ١٣٥٧  

 

 

 

 
◄   

 

 نامه والدين منصور فرشيدی به جمعيت
 و تقاضای تحقيق در مورد سرنوشت فرزندشان

 

 

 
◄   

 

 نامه حجج اسالم سيد علی خامنه ای، محمد آاظم راشد يزدی،
 سيد محمد علی موسوی و سيد فخرالدين رحيمی خرم آبادی

 از تبعيد گاه ايرانشهر به جمعيت
 ١٣ خرداد ١٣٥٧

 

 

 

 

 
◄   

 

نامه دانشجويان دانشگاه تهران به جمعيت در ارتباط با حمله های عمال رژيم به 
 خوابگاه و ضرب و شتم و اخراج دانشجويان از آوی دانشگاه

 خرداد ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

نامه اهالی شهرستان قهدريجان اصفهان به دبير آل سازمان ملل متحد و ... و 
 آميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر راجع به جنايات و مظالم رژيم

 خرداد ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

اعالميه حوزه علميه قم در ارتباط با زندانی بودن حضرات آيات طالقانی و 
 منتظری و رونوشت آن به جمعيت

 

 

 
◄   
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  ٥ تير ١٣٥٧

 

 نامه همسر آيت اهللا طالقانی به جمعيت
 و تقاضای رسيدگی به وضع بيماری ايشان در زندان اوين

 ١٨ تير ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

نامه جمعی از شخصيتها به شهربانی آل آشور رابطه با بازداشت غيرقانونی آقای
 مهندس صباغيان و رونوشت به جمعيت

 ٥ مرداد ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 نامه آقای حسين هنردار به جمعيت و تقاضای ديدار فرزند زندانی اش
 مرداد ١٣٥٧

 

 

 
◄   

 

نامه يك شهروند شيرازی به جمعيت و شرح وقايع شرم آور ماموران رژيم در 
 مسجد نو شيراز
 مرداد ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

نامه نهضت آزادی ايران خارج از آشور به رئيس جمهور عراق و اعتراض به 
 مزاحمت های پليس برای امام خمينی و رونوشت به جمعيت

 ٢ مهر ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

تلگرام خانواده های زندانيان سياسی به جمعيت و ... تقاضای اعاده حيثيت از تمام
 زندانيان بدون هيچ قيد و بندی

 ٣٠ مهر ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   
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اظهارات آقای محمد شانه چی در مورد وقايع رقت باری آه ماموران رژيم بر 
 ايشان تحميل آرده اند

 

 

 
◄   

 

نامه خانواده معين به جمعيت و تقاضای رسيدگی به بی عدالتيهائی آه دادگاه مستبد
 نظامی بر فرزندشان روا داشته است

 ٥ آبان ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

نامه والدين محمد دزيانی به جمعيت و شرح شهادت يكی از فرزندان و زندان 
 آردن فرزند ديگرشان

 

 

 
◄   

 

نامه زندانيان عادی زندان مشهد به نخست وزير، جمعيت و مجلسين و تقاضای 
 آزادی بدون شرط رضايت مدعی خصوصي

 

 

 
◄   

 

 تقاضای مادر محمد رضا راتبی زندانی سياسی
 بوسيله روزنامه آيهان از جمعيت

 

 

 
◄   

 

نامه آارآنان بانك مرآزی به آانون وآالء دادگستری و رونوشت به جمعيت و 
 تقاضای اقدام عاجل از آزادی همكارانشان

 ١٢ آذر ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

اعالميه جامعه پزشكی شهرستان قم و اعالم تاسيس آميته دفاع از مجروحين و 
 مصدومين و تقاضای آمك از جمعيت

 

 

 
◄   

 

 نامه آقای جاويد مقدس به جمعيت در بيان علت خرابكاريها توسط عوامل ضد 
 
◄   

014



 مردمی در سطح انتقال نيرو
 ٢ اسفند ١٣٥٧

 

 

  

 
 فصل پنجم

 
►شكايات واصله اقدامات جمعيت در رابطه با ◄   

  

 نامه به دادگستری شهرستان مشهد و تقاضای رسيدگی
 نسبت به ضرب و جرح و تجاوز به دانشجوی زندانی محمد غزی سبزواری

 ١٢ خرداد ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 نامه به نخست وزير و ... و تقاضای رسيدگی به فجايع ماموران رژيم
 در حمله به خوابگاه دانشجويان

 نيمه خرداد ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 نامه به دادستان آل آشور و تقاضای اعالم نتيجه عمل غيرقانونی 
 بستن دآاآين چند تن از تجار بوسيله اطاق اصناف

 ٢٣ خرداد ١٣٥٧

 

 

 
◄   

 

 نامه به دادسرای شهرستان تهران و تقاضای رسيدگی به اعمال
 غيرقانونی مامورين با زندانيان سياسی قصربجرم اقامه نماز جماعت

 ٢٣ خرداد ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 نامه به دادگستری شهرستان تهران
 و تقاضای معالجه ديدگان مهندس لطف اهللا ميثمی زندانی سياسی

 

 

 
◄   

015



  ٢٣ خرداد ١٣٥٧

 

 تلگراف به دادستان شهرستان اصفهان و اعتراض به حمله اوباش زندانی
 به زندانيان سياسی شهرستان اصفهان و تقاضای رسيدگی

 ٢٩ خرداد ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 تلگراف به دادگاه جنائی اصفهان و اعالم پشتيبانی از دانشجويان 
 در حال محاآمه و تقاضای تامين آزادی دفاع برای متهمين

 ٢٩ خرداد ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 تلگراف به دادستان آل آشور و اعتراض به اعمال وحشيانه قوای نظامی 
 بلسردر مراسم بزرگداشت دآتر شريعتی در با

 ٤ تير ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 نامه به نخست وزير و اعتراض به اعمال ضد بشری آماندوهای شهربانی
 نسبت به زندانيان سياسي

 

 

 
◄   

 

 نامه به نخست وزير و هشدار به مسئوالن نسبت به مداوای فوری
 حضرت آيت اهللا طالقانی در زندان شهربانی

 ٢٠ تير

 

 

 

 
◄   

 

 نامه به دادسرای استان تهران و تقاضای رسيدگی به بيماری
 خانم دآتر سيمين صالحی زندانی سياسی زندان قصر

 ٩ آبان ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

016



 

 نامه به دادسرای شهرستان شيراز و درخواست علت زندانی آردن
 آقای مهندس رضا آاشانی

 ٩ آبان ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 نامه به دادسرای شهرستان سنندج و تقاضای اعالم نتيجه عاملين تيراندازی
 و ضرب و جرح نسبت به مردم سنندج

 ٩ آبان ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 نامه به نخست وزير و تقاضای رسيدگی و تعقيب عاملين به آتش آشيدن
 شهر آرمان و سرمايه مردم

 ٩ آبان ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 نامه به دادگاه بخش دورود و تقاضای رسيدگی و اعالم نتيجه به دستگيری
 و ضرب و شتم دو تن از مردم بوسيله پليس

 ٩ آبان ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 نامه به دادسرای ديوان آيفر و تقاضای رسيدگی نسبت به
 تضييع حقوق و تصرف خالف قانون امالك در گنبد

 ٩ آبان ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 نامه به دادسرای شهرستان بهشهر و تقاضای اعالم نتيجه نسبت به
 تعقيب آسانی آه آقای رستم غذائی را مضروب ساختند

 ٩ آبان ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

  نامه به دادسرای شهرستان تهران و تقاضای رسيدگی نسبت به
 
◄   

017



 حال وخيم آقای حسين حسين زاده
 ٩ آبان ١٣٥٧

 

 

 

 نامه به دادسرای شهرستان سراب و تقاضای رسيدگی نسبت به
 علت ضبط آتب مجاز و دستگيری غير قانونی چند نفر

 ٩ آبان ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

  

 
 فصل ششم

 
►گذاری منازل بعضی از موسسين جمعيت  شده در رابطه با بمباقدامات انجام ◄   

  

 بيانيه نهضت آزادی ايران خارج از آشور در مورد بمب گذاری
 در منزل مهندس بازرگان
٢٠ فروردين ١٣٥٧  

 

 

 

 
◄   

 

 نامه آقای رحيم صفاری يكی از اعضاء  موسس جمعيت به نخست وزير
 در پاسخ اخطار و تهديد تلفنی ايادی رژيم

٢١ فروردين ١٣٥٧  

 

 

 

 
◄   

 

 اعالم جرم آقای مهندس بازرگان خطاب به دادستان شهرستان تهران
در ارتباط با بمب گذاری منزل ايشان  

 

 

 
◄   

 

 نامه جمعی از شخصيتها خطاب به نخست وزير در ارتباط با بمب گذاری
 عوامل رژيم در خانه موسسين جمعيت و ...

٢٨ فروردين ١٣٥٧  

 

 

 

 
◄   

018



 

درخواست موآد مجمع جهانی حقوق بشر از نخست وزير جهت رسيدگی به 
 بمب گذاری اخير در منازل سه تن از رهبران حمعيت

 ٣ ارديبهشت ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

نامه آقای دآتر عبدالكريم الهيجی سخنگوی جمعيت به دادستان شهرستان تهران 
 جهت تعقيب عاملين حمله به ايشان

 ٩ ارديبهشت ١٣٥٧ 

 

 

 

 
◄   

 

نامه آقای دآتر عبدالكريم الهيجی به دادستان شهرستان تهران جهت تعقيب عاملين
 انفجار دفتر آار ايشان
 ٩ ارديبهشت ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

گزارش خبرنگار آيهان مبنی به در دست تحقيق قرار گرفتن شكايات آقايان 
 مهندس بازرگان و دآتر سنجابی عليه آميته انتقام در دادگستری 

    
◄   

 

 گزارش خبرنگار آيهان درباره بمب گذاری سازمان زيرزمينی انتقام
 و رسيدگی به شكايات مهندس بازرگان، دآتر سنجابی و وآالی دادگستري

    
◄   

 

 گزارش خبرنگار روزنامه رستاخيز درباره آغاز رسيدگی به شكايت
 دآتر سنجابی و مهندس بازرگان در دادگستری

 خرداد ١٣٥٧

 

 

 

 
◄   

 

 اطالعات بيشتر درباره بمب گذاری منازل مخالفين دولت
 خرداد ١٣٥٧

 

 

 
◄   

  

019



 
 فصل هفتم

 
► های جهانی پيرامون نقض حقوق بشر در ايران  گزارش ناظران و سازمان◄   

  

 مقدمه اطالعيه فدراسيون بين المللی حقوق بشر
 در مورد تحقيقات ناظر حقوقی آن سازمان در تهران

 احتماال زمستان ١٣٥١ 

 

 

 

 
◄   

 

 شرايط زندان و زندانيان سياسی در ايران ــ گزارش آقای ايوبودلو 
 وآيل دعاوی در دادگاه تجديد نظر پاريس

 ١٠ تا ١٧ آبان ١٣٥٣ 

 

 

 

 
◄   

 

 گزارش آقايان برنارد گونه وآيل دادگاه عالی و برتراندوالت 
 وآيل دادگستری پاريس درباره اقامتشان در تهران

 ١٠ تا ١٧ آبان ١٣٥٣

 

 

 

 
◄   

 

 وضع آنونی فشار و اختناق سياسی در ايران از ژان ميشل برونشويك 
 وآيل دادگستری پاريس

 

 

 
◄   

 

 قسمتی از گزارش ميشل ژست
 ژانويه ١٩٧٦

 

 

 
◄   

 

تجاوز به حقوق بشر و شكنجه در ايران گزارش سازمان بين المللی عفو در 
 آنفرانس ١٩٧٧ آمستردام 

 

 

 
◄   

 

020



 ضميمه ١: عفو بين المللی چه نوع سازمانی است

 
 

 
◄   

 

 ضميمه ٢

 
 

 
◄   

 

 ضميمه ٣

 
 

 
◄   

 

 ضميمه ٤: نقل از خبرنامه عفو بين المللی، مجله ٢٧ شماره ژانويه ١٩٧٧

 
 

 
◄   

 

 ضميمه ٥: رسوائی هر چه بيشتر رژيم شاه

 
 

 
◄   

 

 نامه رئيس مجمع جهانی حقوق بشر به شاه
 آه در تاريخ ٢٤ ژوئن ١٩٧٧ (١٣٥٦/٤/٣) متن آن علنی شد

    
◄   

 

نامه رئيس مجمع جهانی حقوق بشر به وزير خارجه آمريكا  

 
 

 
◄   

 

 گزارش ماموريت آقای نوری البالء وآيل دادگستری دادگاههای استيناف پاريس

 
 

 
◄   

 

021



 

  مقدمه

 آبانمـاه بـه دفتـر نهـضت آزادی     ٦سپاس خدای را كه به ما توفيق داد تا بتوانيم عليرغم مشكالت فراوانی كه بعد از حمله  

ايـن مجموعـه شـامل بخـش پـنجم از           . ايران داشته و داريم، دفتر دوم از جلد نهم اسناد نهضت آزادی ايران را منتشر سـازيم                

جمعيت ايرانی دفـاع از آزادی و حقـوق       « يعنی اسنادی پيرامون     ١٣٥٧ تا   ١٣٥٤ سالهای   اسناد نهضت آزادی ايران و مربوط به      

  .باشد می» بشر

بدنبال پايمال شدن حقوق و آزاديها از طرف رژيم پهلوی از           » جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر       «انديشه تاسيس   

در شـرايطی كـه خفقـان و فـشار          . در ايران مطرح شـد     ١٣٥٦يكطرف و اعالم سياست حقوق بشر دولت كارتر، در اوايل سال            

سراسر ايران را فرا گرفته و همه مبارزين چه در زندان و چه در تبعيد زير فـشارشديد اسـتبداد شاهنـشاهی قـرار داشـتند و                           

 از  به بعد وحشيانه و با شدت سركوب شد و تشكيالت آنها عمال از هم گسيخته بود، جمعـی           ١٣٥٠حركتهای مسلحانه سالهای    

كه بمنظور جبران شكست مفتضحانه آمريكا در ويتنام از طرف كـشورهای بـزرگ صـنعتی                » حقوق بشر «مبارزين قديمی فكر    

جهان و برای حفظ قدرت و توسعه اعتبار و منافع خود در دنيا مطرح شده بود، بعنـوان وسـيله و محملـی بـرای بيـان مـوارد                             

ای رژيم و دردهای مردم و نهايتا بـازكردن فـضايی كـه در آن نيروهـای                 ه  نقض حقوق بشر در ايران و بازگو كردن ددمنشی        

  .فعال بتوانند به مبارزه خود با رژيم ادامه دهند، انتخاب كردند

جمعی از سران و اعضای نهضت آزادی ايران از موسسين اين جمعيت بودند كه برای تحقق اهداف آن فعاالنـه مـشاركت            

 اقداماتی در جهت تحقق اهداف جمعيـت بعمـل آورده بودنـد،             ١٣٥٦عيت از ابتدای سال     اگر چه بعضی از موسسين جم     . داشتند

 تـن از شخـصيتهای مبـارز روحـانی شـامل            ٢٩ای از سـوی        با ارسال نامـه    ١٣٥٦ آذرماه   ١٦لكن فعاليت رسمی آن در تاريخ       

 به دبير كل سازمان ملـل متحـد،       اساتيد دانشگاه، حقوقدانان، نويسندگان و ساير مبارزين سرشناس بعنوان موسسين جمعيت،          

 و پيروزی انقالب اسالمی ايران و تشكيل دولت موقـت بفعاليـت خـود               ١٣٥٧ بهمن ماه    ٢٢اين جمعيت از آن زمان تا       . آغاز شد 

  .ادامه داد

 ماه فعاليت خود توانست منشا خدمات نسبتا موثر و با ارزشـی             ١٤در طول   » جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر       «

در جبهه داخلی موفق گشت     . ای برای تدارك انقالب باشد       هموار كردن راه برای گسترش مبارزات مردم و گروهها و وسيله           در

با افشای ماهيت رژيم استبداد شاهنشاهی بويژه انعكاس وسيع وضـع زنـدانيان سياسـی و دادخـواهی آنـان و شخـصيتهای                       

ها به مقامات مسئول      و ضدبشری رژيم در كشتار مردم و تخريب شهر        هايشان و گزارش اقدامات وحشيانه        تبعيدی و خانواده  

و در جبهه خارجی توانست بـا انتـشار وسـيع اوضـاع ايـران و                . جو ترس و رعب و وحشت را بشكند       ... و در سراسر جهان و    

ه بـا كنـار زدن      های وابسته بين المللی را خنثـی سـاخت          جلب توجه شخصيتها و سازمانهای جهانی تبليغات رژيم شاه و رسانه          

چهـره واقعـی رژيـم اسـتبدادی و     ! انقالب دروغين مردم دوستی و پيشرفتهای كاذب و قرار دادن ايران در آستانه تمدن بزرگ 

  .وابسته ايران و مظلوميت و حقانيت مبارزات مردم قهرمان ايران را بدنيا نشان دهد

بدون ترديد از عوامل مـوثری بـود كـه قبـل از مـسافرت       اقدامات اين جمعيت و فعاليت ساير مبارزين در خارج از كشور،            

 به پاريس زمينه را برای توجه وسيع و بی سـابقه مـردم دنيـا بـه نظـرات ايـشان بعنـوان رهبـر                          ١٣٥٧امام خمينی در آبانماه     

  .مبارزات ملت ايران فراهم ساخت

 موارد نقض حقوق بشر در ايـران         به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد ضمن برشمردن         ١٦/٩/٥٦جمعيت طی نامه مورخ     

  :كند و مظالم و تجاوزات رژيم شاه ديدگاه خود را در موارد حقوق بشر چنين توصيف می

022



 

اجرا و رعايت حقوق بشر الزمه رشد و اعتال شخصيت انسانهاست و محيط اجتماعی و سياسی مملكت                 ...  «

افته و اين تحول زائيـده حكومـت خـود    ما در يكربع قرن اخير در جهت نفی آزادی و شخصيت افراد تحول ي     

  ».سرانه فردی و نتيجه آن اختناق عمومی و سلب حيثيت ذاتی هموطنان است

در همين نامه برای نشان دادن يكی از موارد نقض حقوق بشر به گفته شاه بهنگام اعـالم حـزب واحـد رسـتاخيز اشـاره                          

  .شده است

شوند و بايد كـشور را تـرك          ن و بيوطن شناخته می    كسانيكه عضويت حزب واحد رستاخيز را نپذيرند خائ       «

  ».كنند و يا هيچگونه توقعی از دولت نداشته باشند

  :نويسد  چنين می١١/٢/١٣٥٧ای بعنوان محمد رضا شاه در تاريخ  جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در نامه

را مستقيما باستحضار اعليحضرت كه     در هر حال وظيفه الهی و وجدانی و قانونی خود ميدانيم مطالب ذيل              «

ترين اصـول آزادی سياسـی    كليه اختيارها و انتصابها و فرمانها كه بر خالف صريح قانون اساسی و بديهی    

اند و بنابراين منطقا يگانـه مـسئول جريانهـای مملكـت و عمليـات دولـت                   در قدرت انحصاری خود قرار داده     

  ».باشند برسانيم می

دهنـد و محـصولش       سی رستاخيزی در تمدن بزرگ كـه اعليحـضرت دائمـا نويـد مـی              انقالب سفيد، دموكرا  «

خفقان و آزار و زندان و شكنجه و كشتار از يكطرف و نابـسامانيها و تنگناهـای كمرشـكن و از بـين رفـتن                          

  »توليدات ملی از طرف ديگر است، چه ارزشی برای ملت ستمديده ايران دارد؟

يكـی از اقـدامات چـشمگير آن مطـرح          . عيت در اقدامات عملی مبارزه نيز شـركت داشـت         عالوه بر نامه پراكنی و تظلم، جم      

و ) ١٩/٩/٥٧مـورخ  (كردن برنامه راهپيمائی عمومی در روز حقوق بشر است كه در اثر تصادف اين روز با تاسوعای حسينی                   

  .ای برگزار شد سابقه جوئی حسينيان باشكوه بی كشيهای امويان و حق زنده شدن خاطره حق

و حاكميت مستقيم نظاميان و اتخاذ سياست وحـشت و خـشونت، جـو       ) جمعه سياه ( شهريور ماه    ١٧بدنبال كشتار وسيع    

بطوريكه اجتماعات عمـومی و علنـی مـشابه اجتمـاع           . تری بخود گرفت    رغب و ترس بيشتری حاكم شد و مبارزات شكل مخفی         

جتمات و اعتراضات موضـعی شـكل ميگرفـت بـشدت بخـاك و خـون       اگر ا. عيد فطر و راهپيمائيهای بعدی آن امكان پذير نبود  

برگزاری راهپيمائی تاسوعا و تكرار آن در روز عاشورا سـرآغاز تحـول جديـدی در رونـد مبـارزات مـردم و                       . شد  كشيده می 

  .گسترش آن گرديد

شـهرزاد  (بتدای خيابان قبا جمعيت ابتدا مبدا راهپيمائی را از مقابل ساختمان دادگستری مقصد آنرا دفتر جمعيت واقع در ا   

ايـشان  (ولی پس از اعالم راهپيمائی توسط مجاهد نستوه حضرت آيت اهللا طالقانی             . در شمال حسينيه ارشاد اعالم كرد     ) سابق

و تشكيل كميته برگذاری راهپيمائی با شركت نمايندگان آيت اهللا طالقـانی، جمعيـت ايرانـی                ) از راهپيمائی جمعيت اطالع نداشتند    

ز آزادی و حقوق بشر، روحانيت مبارز تهران، نهضت آزادی ايران، انجمنهـای اسـالمی مهندسـين، پزشـكان و معلمـان،                      دفاع ا 

جبهه ملی و جمعيت حقوقدانان ايران كه بمنظور ايجاد هماهنگی در راهپيمائی تـشكيل شـد، مبـداء راهپيمـائی ده نقطـه اصـلی                         

در . همين كميته راهپيمائی روز عاشـورا را نيـز تـدارك و اداره نمـود           . دتعيين گردي ) شهياد سابق (شهر و مقصد ميدان آزادی      

  :خوانيم قطعنامه راهپيمائيهای تاسوعا و عاشورا كه توسط كميته برگزاری راهپيمائی تهيه شده بود، چنين می

تـامين  تقارن اين روز بزرگ مذهبی كه با روز اعالميه حقوق بشر غنيمت دانسته و اعالم ميداريم كه نه تنها                    

ترين هدفهای جنبش ماست بلكه اسالم خود مبتكـر رسـمی و حقيقـی                حقوق فطری و طبيعی بشر از اساسی      

  ».حقوق بشر بوده است

  ٭     ٭     ٭
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متاسفانه بعد از پيروزی انقالب اسالمی ايران كسانيكه با نظرات و عقايد موسسين اين جمعيت مخـالف بـوده، جمعيـت را        

محـور  . با تحريف سوابق و واقعيتها سيل حمالت و تهمتها عليه جمعيت و موسـسان آن جـاری شـد       مورد سئوال قرار داده و      

نيـز كـه بنـام      » جمعيـت «اصلی اين حمالت اين بود كه چون سازمان جهانی حقوق بشر به ابرقدرتها وابـسته اسـت، بنـابراين                    

زدن و يا     های آنان در جهت ضربه      ها و توطئه    مهمجری برنا !! و الجرم ! حقوق بشر تشكيل شده است وابسته به ابرقدرتها بوده        

ضمن اعتراف به سوء استفاده ابرقدرتها از سازمانهای جهانی بايـد بگـوئيم كـه               !! باشد  به انحراف كشانيدن انقالب اسالمی می     

در .  را آزاد سـازد اين سازمانها را بعنوان بلندگوئی كه بتواند جنايات شاه را بجهان اعالم دارد، بكار گرفت تا ايـران         » جمعيت«

تواند پاسخ گويـائی بـه اينگونـه          هر حال عملكرد اين جمعيت و بخشی از اسناد آن كه در اين مجموعه گردآوری شده خود می                 

  .حمالت باشد

آيت اهللا حاج سيد ابوالفضل موسوی زنجانی كه از موسسين اين جمعيت هـستند، بـرای رفـع ايـن شـبهه در بيانيـه خـود                           

  :نويسند، اين جمعيت يت میبمناسبت تشكيل جمع

مه مواد منشور حقوق بشر و يا اطمينان به يك عمل موثر از طرف سازمان ملل بلكـه                  ه ه نه بعنوان اعتقاد ب   «

  »...  )يعنی الزام طرف مناظره به آنچه كه خود قبول كرده و تعهد نموده است(نظر بقانون منطقی جدل 

  .تشكيل گرديد

محمـل و بـستر بـسيار    » جمعيـت ايرانـی دفـاع از آزادی و حقـوق بـشر     «دهد كه  ان میدر هر حال اسناد اين مجموعه نش    

لحن نامه بـسياری    .  در داخل و خارج از كشور بوده است        ٥٧ و   ٥٦مناسبی برای انجام بسياری از فعاليتهای الزم در سالهای          

شانگر آن است كه اين جمعيت ملجـاء و          ن  اند،  از شخصيتهای روحانی و سياسی، كه در آن روزگار سياه به اين جمعيت نوشته             

كردن مبـارزين و تـشديد        گاه مجاهدان و مبارزان زندانی و تبعيدی بوده و اقدامات آن در جهت كاهش فشار رژيم و فعال                   تكيه

تواند واقعيتها را بر اهل خرد و تقـوی روشـن سـاخته،               بررسی و مطالعه اسناد اين مجموعه می      . مبارزه موثر واقع شده است    

  .هی در ثبت صحيح تاريخ معاصر برداردگا

  ٭     ٭     ٭

شود كليه اسناد جمعيت نيـست زيـرا اوال اسـناد و مـدارك و      تذكر اين نكته مفيد است كه آنچه در اين مجموعه منتشر می           

ور و  در حمله ساواك با همكاری فرمانـداری نظـامی در سـاعات منـع عبـ               » جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر       «اموال  

 ربوده شد، لذا آنچه در اين مجموعه گردآوری شده است نمـودار بخـش كـوچكی از عملكـرد جمعيـت      ٢/٨/٥٧مرور در تاريخ    

 ٦ثانيا اسناديكه از گزند اين حمله مصون مانده بودند، در هشت فصل تنظيم گرديده بود كه متاسفانه آنهم در حملـه                      . باشد  می

اسناد موجـود  . ران، همه آنها بويژه اصل برخی از اسناد كه منحصر بفرد بود، برده شدآبانماه جاری به دفتر نهضت آزادی اي 

اميـدواريم  . باشد در اين مجموعه تنظيم شده اسـت         می» اقدامات جمعيت در خارج از كشور     «باستثنا فصل هشتم كه مربوط به       

  .م و موضوعی را نيز ضميمه كنيمدر آينده بتوانيم عالوه بر اضافه كردن اصل اسناد و تكميل آنها فهرست اعال

  ٭     ٭     ٭

كه بخـشی از    » جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر       «نهضت آزادی ايران اميدوار است با جمع آوری و ارائه اسناد            

  .اسناد انقالب اسالمی ايران است، بوظيفه خود عمل نموده و موجبات رضای خدا و خدمت به خلق را فراهم ساخته باشد

  هضت آزادی ايرانن

  ١٣٦٢بهمن ماه 
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  اهللا حاج سيد ابوالفضل موسوی زنجانی استخراج حضرت آيت

  از موسسين جمعيت

  ١٣٥٦ برابر اسفند ١٣٩٨ربيع االول 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

آدم از طرف آفريدگار جهان مسجل شده و شامل همه اعضاء ی بموجب آيه كريمه ولقد كرمنا بنی كرامت و شرف انسان

مسالمت ی و همزيستی ها و عدالت و صلح جهانی آزادی زيربنای است و اعتراف به آن و بحقوق انسانی خانواده بزرگ بشر

اين )یو حكومت پيامبران و پيشوايان الهی دوران رهبری يعن (كوتاه مدتی متاسفانه دز طول تاريخ جز در فترتها. آميز است

هم . و همچنان ادامه دارد قرار گرفتهی اعتنائی پرده شده است و مورد بسی ببوته فراموشی بشری حقيقت در جامعه ها

اكنون ما ناظر جنايتها و خونريزيها و درنده خوئيها و حق كشيها هستيم كه بشر را برتبه وحشيترين حيوان تنزل داده و 

ديگر درگير ی و عصيان از سوی ائو بينوی ظلم و استبداد و استثمار از يكسو و ترس و گرسنگ. را آزار ميدهدی وجدان انسان

مسالمت آميز را ممتنع ساخته بلكه ادامه حيات بشر را بخطر انداخته و بانقراض تهديد ميكند و از ی شده نه تنها همزيست

ی نيرومند را بچاره جوئی دولتهای زعما! یو دلسوزی احساس خطر و نه عواطف انسان. انفجار قريب الوقوع خبر ميدهد

ی بر اعتراف بحقوق انسان و لزوم رعايت آن تنظيم نموده و روسای مبنی منشوری در پايان دومين جنگ جهانبرانگيخته و 

  .گرديدی تلقی ديگر آنرا تعهد و امضاء نمودند كه در بدو امر نويد اميد بخشی مشترك و بيشتر كشورهای قدرتها

. گرديدی بين المللی صيه درآمده و فاقد ضمانت اجرابصورت پندنامه و توی برخالف آرزو و انتظار پس از اندك زمانی ول

است و سازمان ملل با ی مختلف بحال خود باقی ضعيف در سرزمينهای چنانكه هم اكنون تجاوز بحقوق افراد و ملتها

حترم از دانشمندان و نويسندگان می معهذا اينجانب باتفاق جمع! تماشاگر آنست و تنها بصدور قطعنامه اكتفا ميكندی خونسرد

جدل ی نه بعنوان اعتقاد بهمه مواد منشور حقوق بشر و يا اطمينان بيك عمل موثر از طرف سازمان ملل بلكه نظر بقانون منطق

كشور و موارد ی بر شرح اوضاع جاری نامه مبن) الزام طرف مناظره بآنچه كه خود قبول كرده و تعهد نموده استی يعن(

اساساً معتقدم دفاع ی ول! استی  نوشته و فرستاديم كه شايد هنوز هم تحت بررسنقض حقوق بشر به دبير كل سازمان ملل

از حق پيش از اينگونه تشبثات بعهده خود صاحب حق است و آئين مقدس اسالم قرنها پيش از انقالب فرانسه و تاسيس 

ی حتی انسانی  با توجه به ارزشهاحقوق بشر را) از بيخبران بغلط آنها را مبتكر و پيشگام ميپندارندی كه بعض (سازمان ملل

آنرا با دستور اكيد امر ی شامل جنين در رحم مادر كه چشم بجهان نگشاده است كالً و جزًء معين كرده و ضمانت اجرا

و  )١(.بعضهم ببعض لفسدت االرض الناس دفع اهللا ال  رشيد مسلمان محول نموده است ولواز منكر بعهده ملتی بمعروف و نه

طالبه حق فرع آگاهی از حق است الزم بنظر رسيد تا آنجا كه فرصت مراجعه بمدارك آن بود قسمتی از كليات چون قيام بم

حقوق بشر مستخرج از قرآن مجيد و سنت حضرت خاتم االنبياء و ائمه هدی صلوات اهللا و سالمه عليهم را در طی بيست و 

. د آزادانه از آن پشتيبانی نموده و بطرفداران حقوق بشر بپيونددسه ماده باطالع برادران ايمانی برسانم تا هر كس مايل باش

  .توفيق همگی را از پيشگاه قادر متعال خواستارم

  ماده اول

همه افراد بشر عضو خانواده بزرگ انسانی و دارای احترام و حقوق متقابل هستند و لقد كرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و 

  ٢. و فضلنا هم علی كثير ممن خلقنا تفضيالًالبحر و رزقناهم من الطيبات 

وهمه آنها از موهبت خرد و وجدان برخوردارند و اهللا اخرجكم من بطون امهاتكم ال تعلمون شيئاً و جعل لكم السمع و االبصار 

ر و خواهر  و همگی از يك پدر و مادر بوجود آمده اند و طبعاً براد٤.   وال اقسم بالنفس الوامه٣و االفئده لعلم تشكرون
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 و ٥.  و خلق منها زوجهاوبث منهما رجاالً كثيراً و نساًءدةيا ايها الناس اتقوا ربكم الذی خلقكم من نفس واح. يكديگرند

  ٦. االنسان اخو االنسان احب ام كره: اميرالمومنين صلوات اهللا عليه فرموده

  ماده دوم

ء امتياز و برتری گروهی بر گروه ديگر يا فردی بر فرد ديگر اختالف رنگ بشره و نژاد و لغت و زاد و بوم نميتواند منشا

باشد و همه افراد بشر بيكسان از حقوق انسانی بهره مند هستند يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و اثنی و جعلناكم شعوباً و 

 عجمی و ال لعجمی علی عربی و ال الء  كلكم الءدم و آدم من تراب ليس لعربی علی)٢(. قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عنداهللا اتقيكم

 و خدا بشر را برد و نوع آزاد و ٢.  الناس سواسيه كاسنان المشط١. حمر علی اسود و ال الء سود علی احمر فضل اال بالتقوی

  ٣. ال تكن عبد غيرك و قد جعلك اهللا حراً.  آزاد بوجود آمده اندنبرده نيافريده است و همه آنا

  ماده سوم

بشر در برابر قانون مساوی بوده و قانون بدون تبعيض بايد درباره همه اعم از خويشاوند و بيگانه و توانگر و همه افراد 

تهيدست و دوست و دشمن اجر بشود يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هللا و لو علی انفسكم اوالوالدين و 

 انما هلك من قبلكم ٥.  و ال يجر منكم شنان قوم علی ان ال تعدلوا٤. ا فال تتبعوا الهویاالقربين ان يكن غنياً او فقيراً فاهللا اولی بهم

 التبعوا علی ٧.  عليكم بالعدل علی الصديق و العدو٦. انهم كانوا اذا سرق فيهم شريف تركوه و اذا سرق ضعيف اقاموا عليه الحد

  ٨. اهل القبله و ال تظلموا اهل الذمه

  ماده چهارم

  .  بشر حق دارند از نعمت حيات برخوردار باشند و اين حق برای همه تضمين شده استهمه افراد

 و همچنين از ٢.  من قتل نفساً بغير نفس او فساد فی االرض فكانما قتل الناس جميعا١ً. و ال تقتلوا النفس التی حرم اهللا اال بالحق

منيت بكند و سخت ترين كيفر درباره او مقرر شده است حق امنيت همگی بهره مندهستند و هيچ كس را از كسی ديگر سلب ا

 و نيز همه ٣. انما جزاء الذين يحاربون اهللا و رسوله ان يقتلوا و يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خالف او ينفوا من االرض

و ما . فال اقتحم العقبهافراد از حق آزادی برخوردارند و نميتوان كسی را به بردگی گرفت يا بتجارت برده فروشی پرداخت 

  .  شر الناس من يبيع الناس٤١. او اطعام فی يوم ذی مسفبه. فك رقبه. ادراك ما العقبه

  

  ماده پنجم

هيچ يك از افراد بشر را در مورد اخذ اعتراف يا بهر منظور ديگر نميتوان آزار و شكنجه روحی يا بدنی داد يا درباره اش 

  ظهر ٦.  و بشرف و آبرويش لطمه وارد ساخت ان اهللا يعذب الذين يعذبون الناس فی الدنياوحشيانه و توهين آميز رفتار كرده

   ٨.  من آذی ذمياً فقد آذانی٧. المسلم حمی اال بحقه

  ماده ششم

همه افراد بشر حق دارند برای احقاق حق خود يا دفاع و رفع تجاوز ديگران به دادگاه صالح مراجعه و دادخواهی نمايند و 

انما السبيل علی الذين يظلمون . طلبند و بقانون عل دادرسی بشوند و لمن انتصر من بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيلياری 

  ٩. الناس و يبغون فی االرض بغير الحق
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  ماده هفتم

وا فقد بتسكما اهيچكس را نميتوان خودسرانه باز داشت يا زندانی يا تبعيد نموده و الذين يوءذون المومنين و المومنات بغير 

  ١! احتملوا بهتاناً و اثماً مبيناً

  ماده هشتم

متهم مادام كه در دادگاه صالح و علنی و بيطرف با در اختيار داشتن و سيله و آزادی در دفاع از حق خود جرمش ثابت نشده 

 و هيچكس را ٢. هم الكاذبونو محكوم عليه نگشته است بری و بيگناه شناخته ميشود فا ذلم ياتوا بالشهداء فاولئك عنداهللا 

  ٤.  ولكنه يصنع بهم علی قدر جنايتهم٣. بيشتر از آنچه كه قانون معين كرده است نميتوان مجازات كرد جزاء و  فاقاً

  ماده نهم

هيچ كس نبايد در خصوصيات زندگی افراد و خانواده هايشان و در مراسالت آنان فضوالنه مداخله كند يا خانه و محل كار 

  و نبايد سر زده بخانه كسی پای بنهد ال تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتی ٥را مورد تفتيش قرار بدهد وال تجسسوااشخاص 

   ٧  و اذ قيل لكم ارجعوا فارجعوا٦. تستانسوا و تسلموا علی اهلها

  . همه افراد بشر حق دارنداز اينگونه تعرضات ناروا در امان باشند

  

  ماده دهم

شور خود هر جا كه مايل باشد اقامت گزيند و يا آزادانه بكشور ديگر مهاجرت بنمايد يا عبادی ان هر كسی حق دارد در ك

 يا در اثر فشار و سختگيريهای ناروی دستگاه حاكم بكشور ديگر پناهنده شود قالوا الم تكن ٨. ارضی واسعه فايای فا عبدون

  ١٠.  خير البالد ما حملك٩. ارض اهللا واسعه فتهاجروا فيها

  

  ماده يازدهم

 من ضيعه االء قرب اتيح له االء ١. هر كس حق دارد آزادانه تابعيت كشور دلخواه خودش را بپذيرد ليس بلد باحق بك من بلد

   ٢. بعد

  

  وازدهمدماده 

 ضا و رغبت خود همسر انتخاب كرده و تشكيل خانواده بدهندرسن ازدواج رسيده اند حق دارند با ه هر يك از مرد و زن كه ب

 و لكن زن مسلمان نميتواند و حق ندارد ٣. و كسی ديگر نبايد در امر ازدواج آنها مداخله كند وال تعضلو هن ان ينكحن ازواجهن

 هر يك از زن  و شو هر در آغاز ازدواج و دوران ٤. با مرد غير مسلمان ازدواج بكند ال هن حل لهم و ال هم يحلون لهن

 و در دوران ٥. المعروفبمشروعه و متقابله برخوردار خواهند بود ولهن مثل الذی عليهن زناشوئی و بهنگام جدائی از حقوق 

 وللرجال ٦. الرجال قوامون علی النساء. زناشوئی رياست و وظيفه سرپرستی و ترفيه وضع زندگانی خانواده با شوهر است

   ٧. عليهن درجه

  

  ماده سيزدهم

صرف دارند و ميتوانند از اين حق چه بصورت انفرادی چه بصورت اشتراكی هر يك از مردان و زنان حق تملك و استقالل ت

 شوهر حق ندارد چه در دوران ازدواج چه بهنگام ٨. استفاده بنمايند للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن
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از مهر يا ساير اموال زنرا از او جدائی زنی را زيرفشار قرار داده و يا بحيله و نيرنگ و تهمت زدن بر وی همه يا قسمتی 

  ١٠ و آتيتم احدا هن قنطاراً فال تاخذوا منه شيئا٩ً. بگيرد و ال تعضلوا هن لتذهبوا ببعض ما اتيموهن

  ماده چهاردهم

يهودی و مسيحی و زرتشتی كه در كشورهای اسالمی در حمايت جامعه مسلمين بسر ميبرند از حقوق انسانی و همزيستی 

رط مراعات شروط ذمه برخوردار خواهند بود و در احوال شخصيه و حل و فصل اختالفات فيمابين مسالمت آميز بش

خودشان حق مراجه بقضات و روحانيان مذاهب خود دارند و ميتوانند مراسم و آداب مذهبی خودشانرا بصورت انفرادی و 

لم يقاتلوكم فی الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان ال ينهاكم اهللا عن الذين . بصورت دسته جمعی در معابدشان برگزار بنمايند

   ٢.  و نبايد آنها را بترك دين شان مجبور كرد ال اكراه فی الدين١. تبروهم و تقسطوا اليهم ان اهللا يحب المقسطين

  

  ماده پانزدهم

كار برد و در امور مربوط نوع بشر كه از مواهب فكر و بيان و قلم برخوردار است حق دارد همه اين تجهيزات و موهبتها را ب

 و حق دارد افكار ٤.   الفكر مراه صافيه٣. كذلك يبين اهللا لكم االيات لعلكم تتفكرون فی الدنيا و االخره. بدين و دنيا بتفكر بپردازد

رم الذی  و حق دارد انديشه هايش را بقلم آورد و ربك االك٥. خود را شفاهاً بديگران عرضه بنمايد خلق االنسان علمه البيان

 و حق دارد آراء و افكار ديگرانرا هم بررسی بنمايد و آنچه را كه بهتر و سازنده تر بداند برگزيند فبشر عبادالذين ٦. علم بالقلم

.  من استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع الخطاء٧. يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم اهللا و اولئك هم اولوا االلباب
٨  

  انزدهمماده ش

هر كس حق دارد آزادانه عضويت جمعيتی را بپذيرد يا در اجتماعات مسالمت جو شركت بنمايد و نميتوان كسی را بعضويت 

   ١. جمعيت مخصوصی مجبور نمود قل كل يعمل علی شاكلته

  ماده هفدهم

عی وی متصدی مشاغل هر كس حق دارد با داشتن صالحيت و كفايت در شرايط متساوی بدون در نظر گرفتن طبقه اجتما

 و زاده ٢. كشوری بشود و هيچ چيز جز كاردانی و امانت شرط ارجاع مقام و منصب نيست ان خير من استاجرت القوی االمين

  ٤ لو سلمتم االمر االهله لسلمتم٣. بسطه فی العلم و الجسم

  .  و مختص بمردان استولی تصدی منصب زمامداری و فرماندهی و قضاوت و سياست و سربازی و سپاهيگری مخصوص

  ماده هيجدهم

 و حق ٥. هر كس حق و وظيفه دارد كار و پيشه مشروعی برای خود انتخاب كند فال تكسل فی معيشتك فتكون كالً  علی غيرك

 و اگر از طرف كارفرما ٦. دارد مستقالً از ثمره كارو كوشش خودش بهره مند باشد و فحناه ايديهم ال تكون لغير افواههم

 گماشته شود حق دارد از مزد متناسب با كارو كافی برای زندگانی خود و خانواده اش برخوردار گردد و فرصت بكاری

استراحت و تجديد قوی بوی داده شود و در بحرانهای بيكاری مورد حمايت دولت و جامعه قرار گيرد و بفقر و ذلت نيفتد 

 و هيچ كس را نمی توان بكاری كه مايل نيست مجبور ٧. ن بيت المالانفقوا عليه م! استعملتموه حتی اذا كبر و عجز منعتموه

  ٨. كرد ال اودان اجبرا احدا علی عمل يكرهه

  ماده نوزدهم

هر كس حق دارد از معيشت متوسط و از سالمت و رفاه خود و خانواده اش از جهت غذا و مسكن و لباس و بهداشت و ساير 

 غير اختياری مانند بيماری و از كار افتادگی و زيانهای طبيعی مانند سيل و خدمات اجتماعی برخوردار شود و در حوادث
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زلزله و غيره بالخصوص بيوه زنان و كودكان بی سرپرست مورد رعايت دولت و جامعه قرار گيرند و انفقوا مما جعلكم 

  ٢. البر و التقوی و به فساد و آلودگی بكارهای غير انسانی كشانده نشوند و تعاونوا علی ١. مستخلفين فيه

  ماده بيستم

چون قوای هر كشور ناشی از ملت و توده مردم است هر كس حق دارد در امور و اداره كشور خود مستقيماً يا بوسيله 

 و حق دارد ٣. نمايندگانی كه با آزادی كامل انتخاب شده باشند اظهار نظر بنمايد و امرهم شوری بينهم و مما رزقناهم ينفقون

خالف مصالح عمومی و تصميمات ناروی زمامداران انتقاد و اعتراض بنمايد و المومنون و المومنات بعضهم اولياء از كارهای 

 افضل الجهاد كلمه حق ٥.  من رای منكراً فيغيره بيده و اال فبلسانه و اال فبقلبه٤. بعض يا مرون بالمعروف و ينهون عن المنكر

 حاكم به نقض قوانين اسالم و باستبداد و خودسری بيانجامد حق عصيان تا آنجا  و هر گاه روش دستگاه٦. عند سلطان جائر

   ٧. و لو ال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض. كه حاكم جائر را سر جای خود بنشاند برای توده مردم محفوظ است

  ٢ا الطاعه فی المعروف ال طاعه لمخلوق فی معصيه الخالق و انم١و الذين اذا اصابهم البغی هم ينتصرون 

  ماده بيست و يكم

هر كس حق دارد برای رشد و كمال شخصيت انسانی خود از تعليم و تربيت برخوردار گردد اعم از تعليمات ابتدائی و 

 االوان طلب العلم اوجب ٣. متوسطه و حرفه و در شرايط متساوی و آمادگی از تعليمات عاليه طلب العلم فريضه علی كل مسلم

 و نيز حق دارد او علوم و معارف ملل ديگر استفاده و اقتباس بكند اعلم الناس من جمع علم الناس الی ٤.  من طلب المالعليكم

   ٥. علمه

  ماده بيست و دوم

. آزادی افراد محدود است باينكه موجب زيان و تجاوز بحق ديگران و سلب آزادی آنان نباشد الَ ضَرر و ال ضَرار فی اْالسالم
ز بر خالف مصالح عمومی عملی انجام ندهد ان قوماً ركبوا فی سفينه فاقتسموها فصارلكل رجل منهم موضع فنقر رجل  و ني٦

هو مكانی اصنع فيه ما اشاء فان اخذوا علی يده نجا و نجوا وان تركوه هلك و : ما ذا تصنع؟ قال: منهم موضعه بفاس فقالوا له

   ٧. هلكوا

  ماده بيست و سوم

  ٨.  از نظامی كه در آن همه اين حقوق موبمو اجرا ميشود برخوردار گردد اعتَصموا بالذَممِ فی اَوتادهاهركس حق دارد

  

  پايان

  یسيد ابوالفضل موسو

  ١٣٩٨ربيع االول 

  

  يخت فساد روی زمين را فرا ميگرفتبرنميانگ) زورگويان(اگر خدا برخی مردم را در برابر برخی ديگر  )١(

را راز يك مرد و زن آفريديم و بصورت ملتهـا و خانـدانها درآورديـم تـا يكـديگر را بـشناسيد همانـا                          مردم همه شما    اي -)٢(

  ).  سوره حجرات١٣. (ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزكارترين است

تان فرزندان آدم هستيد و آدم از خاك پدبد آمده است و عرب را بر عجم و عجم را بر عرب و سفيد را بر سـياه                            همه -١

  ).  سيره ابن هشام٤٣حديث نبوی . ( را بر سفيد برتری تيست جز به تقویو سياه

 . مردم همه يكسان و برابر هستند مانند دندانه های شانه -٢
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 ). نهج البالغه. (بنده كسی نباش همانا خدا تو را آزاد آفريده است -٣

د بزيان خودتان يا پـدر و مـادر و          گروه مومنان پاسدار عدالت باشيد در گواهی دادن خدا را در نظر بگيريد هر چن               اي -٤

خويشاوندانتان باشد و بنا حق از هيچكس چه توانگر باشد چه تهيدست جانبداری نكنيد خدا اولی برعايت حـق آنـان                     

 ).  سوره نساء١٣٥. (است و در حكم و شهادت هرگز از هوای نفس پيروی نكنيد

 ). ائده سوره م٨(دشمنی با قومی شمار ار به بی عدالتی وادار نكند  -٥

پيشينايان شما نابود شدند بدان سبب كه بمساوات حكم نميكردند هر گاه يكنفر از سردمداران دزدی ميكرد او را رها                     -٦

 ).  بخاری٤حديث نبوی . (مينمودند هر گاه فرد ضعيفی دزدی ميكرد مجازاتش مينمودند

  . عدالت رفتار كنيده بر شما است درباره دوست و دشمن ب -٧

  ). نهج البالغه. (ستم روا نداريد) غير مسلمانان(زور نگوئيد و به اهل ذمه ) سلمانانم(به اهل قبله  -٨

  ).  سوره انعام١٥١. (هرگز كسی را كه خدا خونش را حرام كرده است بنا حق نشكيد -١

هركس نفسی را كه خونی نريخته و با فسادی در روی زمين بر نيانگيخته است بقتل برسـاند ماننـد آنـست كـه همـه                           -٢

 ).  سوره مائده٣٢. ( را كشته استمردم

همانا مجازات كسانی كه با خـدا و رسـول او بـستيز برخواسـته و در روی زمـين فـساد برانگيختـه و سـلب امنيـت                              -٣

سـوره مائـده   . (مينمايند آنست كه كشته شوند و يا بدار آويخته شوند و يا دست و پايشان چپ و راست بريده شـود              

٣٢ .( 

 -١٤-١٣-١٢-١١. (زندگی انسانها تـن در نـداد بردگـی و گرسـنگی را از ميـان برنداشـت                 بشر ناموفق برفع مشكالت      -٤

 ) سوره بلد

 . برترين مردم كسی است كه انسانها را ميفروشد -٥

 ).  مسلم– ٤٤حديث نبوی . (خدا آننرا كه در دنيا بمردم شكنجه و آزار ميدهند عذاب خواهد كرد -٦

 ). ٤٤حديث نيوی . (و جز بحكم قانون نميتوان بوی تازيانه زدپشت و سر و بر مسلمان در حمايت قانون است  -٧

 شـرح ابـن     – ٤٣حـديث نبـوی     . (هر كس فرد ذمی را كه در حمايت اسالم زيست ميكند آزار بدهد مرا آزار داده است                 -٨

 ) ميثم

 متوجـه   هر كس كه ستمی بر او رفته بداد خواهی برخيزد و ياری طلبد نبايد مورد مواخذه شود مسئوليت و مواخـذه                     -٩

  .  شوری ٤٢-٤١(آنگروه است كه بمردم ستم روا ميدارند و در روی زمين بنا حق زور ميگويند 
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  تاريخچه و خالصه ای از حقوق بشر

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

شكيل اين سازمان را پياده كردند، مهمترين موضوعی كه ت طرح ١٩٤٥زمانی كه بنيان گذاران سازمان ملل متحد در سال 

ی آن تاكيد داشتند و در قسمت او ل منشور ملل متحد ذكر گرديده است، نجات دادن نسلهای آينده از جنگ و خونريزی رو

بوده است، بالفاصله بعد از آن از حقوق بشر و احترام او و حق يك موجود انسانی ذكر بميان آمده است برای بقای انسان 

  . بايد به حقوق او احترام گذارد و آنرا حفظ كرد

برای اعمال حقوق بشر، كميسيون حقوق بشر كه يكی از فعال ترين و عملی ترين كميسيونهای شورای اجتماعی و اقتصادی 

كار اين كميته فوق العاده وسيع و پر دامنه است و هر مسئله ای كه با حقوق بشر سر و كار .  بوجود آمد١٩٤٦است در سال 

  . ن كميسيون می باشدداشته باشد قابل طرح و تصميم گيری در اي

عالوه بر اعضای ثابت و دائم، . كه معموالً برای مدت سه سال انتخاب ميشوند  نفر هستند٣٢ از  متشكلاعضای اين كميسيون

نمايندگان كشورهای مختلف عضو سازمان ملل نيز بنا بدرخواست اعضای كميسيون در مواقع مقتضی و گاهی برای پاسخ 

تصميمات كميسيون . ضای كميسيون مربوط به رعايت حقوق بشر در جلسات شركت ميكنندوتوضيح درباره سئواالت اع

كميسيون بعد از هر نشست خود به . هنگامی تصويب ميشود كه توسط اكثريت اعضاء حاضر به نفع آن رای داده شود

  . شورای اقتصادی و اجتماعی گزارشی تقديم ميدارد

  

  حقوق بشر چيست؟ 

اين فكر و .  احتياجات يك انسان به زندگی آبرومند و توام با برخورداری از احترام و آزادی و حمايتحقوق بشر اساساً يعنی

وقتی كه صحبت از حقوق بشر ميشود مقصود . ايده باالتر از رفاه و آسايشی است كه تكنولوژی و علم به بشر عرضه ميدارد

 در تحت آن شرايط يك بشر بتواند آزادانه قابليتهای خود فقط احتياجات جسمی او نيست، مقصود ايجاد آن شرايطی است كه

دارا بودن . را مثل هوش، وجدان، و اخالقيات و احتياجات روحی اش را توسعه و پرورش داده و از آنها آزادانه استفاده كند

  . تاين حقوق برای يك انسان ضروری و حياتی، است و بدون داشتن آن ادامه زندگی انسانی امكان پذير نيس

  

  اعالميه جهانی حقوق بشر 

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعالميه جهانی حقوق بشر را تصويب نمود و بموجب آن برای اولين ١٩٤٨ دسامبر ١٠در 

اين . بار در تاريخ، يك اجتماع بين المللی مسئوليت حفظ و رعايت حقوق بشر را تقبل نمود و آنرا بعنوان تعهدی دائمی پذيرفت

  .  ماده است كه هم حقوق سياسی و مدنی و هم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر ميگيرد٣٠دارای اعالميه 

و سزاوار " همه افراد بشر آزاد بدنيا آمده و از حيث مقام و حقوق برابرند " ماده يك و دو مواد كلی هستند كه ميگويند 

بدون هيچ گونه تبعيضی از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد برخورداری از همه حقوق و آزاديهای مقرر در اعالميه 

  ... . سياسی و غيره

  :  اعالميه شناخته شده شامل حقوق زير است٢١ تا ٣حقوق مدنی و سياسی كه در مواد 

 غير انسانی يا حق حيات، آزادی و امنيت شخصی، آزادی از بردگی و بيكاری، آزادی از شكنجه و يا رفتار و يا تنبيه ظالمانه،

حق شناسائی بعنوان يك شخص در نظر قانون، برخورداری از حمايت قانونی مساوی، حق برخورداری از . تحقير آميز

غرامت قانونی، آزادی از توقيف، بازداشت، و يا تبعيد خودسرانه، حق برخورداری از محاكمه منصفانه و علنی بوسيله محكمه 
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ز اصل برائت تا اثبات جرم، آزادی از دخالت خودسرانه در خلوت، حرمت منزل، مستقل و بی طرف، حق برخورداری ا

خانواده و مكاتبات، آزادی حركت، حق پناهندگی سياسی، حق داشتن تابعيت، حق مالكيت، آزادی فكر، وجدان، مذهب، آزادی 

خورداری مساوی از خدمات عقيده و بيان، حق پيوستگی به جمعيت ها و ورود به مجامع، حق شركت در حكومت و حق بر

  . عمومی

حق تامين اجتماعی، حق كار، : مثل.  ذكر گرديده است٢٧ تا ٢٢بعد درباره حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كه در مواد 

حق استراحت و تفريح، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب با بهداشت و رفاه، حق برخورداری از تعليم و تربيت، حق 

  . ت فرهنگی اجتماعشركت در حيا

آن  گفته شده است كه هر كس شايسته برخورداری از نظم بين المللی است كه در ٣٠ تا ٢٨در پايان اين اعالميه يعنی مواد 

مقياس عمومی پيشرفت برای " مجمع عمومی اعالميه جهانی حقوق بشر را . تحقق كامل اين حقوق و آزاديها امكان پذير باشد

نست و صريحاً از تمام دول عضو سازمان خواسته است كه حقوق ذكر شده را رعايت كرده و آنرا دا" همه ملل و مردم 

  . جشن گرفته ميشود" روز جهانی حقوق بشر "  دسامبر بنام ١٠همه ساله . ترويج نمايند

  

  ميثاقهای بين المللی حقوق بشر 

رامون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ديگری  دو ميثاق بين المللی حقوق بشر يكی پي٦٦  دسامبر١٦مجمع عمومی در 

شر وسط بپيش نويس اين دو ميثاق بدنبال تصويب اعالميه جهانی حقوق . در مورد حقوق مدنی و سياسی را تصويب نمود

  .  بود١٩٤٨مجمع عمومی در سال 

  . د آنرا بسط ميدهداين دو ميثاق به مواد اعالميه جهانی حقوق بشر شكل قانونی داده و در بسياری از موار

مهمترين حق منظور شده در هر دو ميثاق كه در اعالميه جهانی حقوق بشر نيامده بود حق تعيين سرنوشت توسط خود مردم 

  . determination ـ Self)(است 

، اجتماعی و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی. از جمله در استفاده كردن بطور آزادانه از منابع طبيعی و ثروتهای خودميباشد

فرهنگی مسائل مربوطه به شرايط كار، اتحاديه های تجاری، امنيت اجتماعی، حمايت خانواده، سطح زندگی و بهداشت، 

 تبعيض شناخته ناين ميثاق اشعار ميدارد كه حقوق منظور شده بايد بسرعت و بدو. آموزش و حيات فرهنگی را در بر ميگيرد

  . شوند

حقوق مدنی و سياسی موضوعاتی مانند آزادی، حركت، مساوات در مقابل قانون، احتمال بيگناهی، ميثاق بين المللی در مورد 

آزادی وجدان و مذهب، آزادی عقيده و بيان اجتماعات صلح آميز، آزادی اجتماع، شركت در امور عمومی و انتخابات و حقوق 

  . اقليت را مورد مالحظه قرار داده

ه از زندگی، شكنجه، رفتار يا تنبيه ظالمانه غير انسانی يا تحقير آميز، بردگی و بيكاری، اين ميثاق محروم ساختن خودسران

. توقيف يا تبعيد خودسرانه، دخالت خودسرانه در خلوت، تبليغات جنگی، حمايت از تنفر نژادی يا مذهبی را شديداً منع ميكند

  .  اين مواد الزم شمرده شدبراساس اين ميثاق ايجاد يك كميته حقوق بشر برای پی گيری اجرای

بر اساس اين ميثاق و پروتكل اختياری آن افرادی كه ادعا ميكنند كه قربانی نقض حقوق بشر و هر كدام از اين حقوق ذكر 

اين . شده ميباشد ميتوانند با اين كميته ارتباط برقرار كرده و به آنجا شكايت كنند تا كميته به شكايت آنان رسيدگی نمايد

 دولت ميثاق بين المللی حقوق ٣١ – ١٩٧٥تا اوائل سال .  دولت تصويب مينمودند الزم االجرا ميگرديد٣٥ا چنانچه ميثاق ر

 ١٩٧٥اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی را پذيرفتند و تصويب كردند و در مورد ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تا اوائل 

  .  دولت قرار گرفته است٢٩مورد تصويب و پذيرش 
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  :نقض حقوق بشر

معموالً برنامه های ارسالی به سازمان ملل كه مربوط است به رعايت و احترام به حقوق بشر در يك ليست غير محرمانه 

اما مبادالتی كه مربوط است به نقض حقوق بشر و . خالصه شده و همه ساله در اختيار كميسيون حقوق بشر قرار ميگيرد

وق در ليستی محرمانه منظور و بطور خصوصی در اختيار اعضای كميسيون و كميسيون اعتراض نسبت به انكار اين حق

معموالً مشخصات نويسندگان نامه ها فاش نميشود مگر اينكه خود آنها . فرعی منع تبعيض و حمايت از اقليتها قرار ميگيرد

 و جواب آنها را با ليست محرمانه به بخواهند و نسخه هائی از مراسالت خالصه شده محرمانه را بكشورهای عضو ميفرستند

  . كميسيون ميفرستند

  .  تصميم گرفته است كه نقض حقوق بشر و آزاديهای اساسی را هر ساله مورد مالحظه قرار دهد١٩٦٧كميسيون در سال 

های تقاضای كميسيون به كميسيون فرعی اختيار داده است تا اطالعات مربوط به نقض حقوق بشر و آزاديه شورا بنا ب

 كل فهرست شده است برسی نمايد و طی تصويب شورا چنانچه كميسيون راساسی مندرج در مراسالت را كه توسط دبي

گزارشی از نقض مداوم حقوق بشر در مملكتی دريافت دارد ميتواند كه كميسيونهائی تشكيل داده و قطعنامه هائی در اين 

  . مورد صادر نمايد

 تاسيس گرديد بطور منظم دعاوی مربوط به رفتار نامناسب با ١٩٦٧بشر كه درسال كميته كارشناسان كميسيون حقوق 

  . مخالفين آپارتايد و ساير سياستهای نژادی در جنوب افريقا را گزارش كرده است

 به كميسيون فرعی اختيار داده شد كه هر سال قبل از اجالسيه كميسيون يك بررسی دقيق درباره نقض حقوق ١٩٧٠در سال 

در ممالك مختلف نمايد و بوضع ممالكی كه يكسره اين حقوق را نقض ميكنند رسيدگی نمايد و از حكومتها توضيح بشر 

  . بخواهد

.  مجمع عمومی اعالميه نگاهداری زنان و كودكان را در مواقع اضطراری و برخوردهای مسلح تصويب نمود١٩٧٤در سال 

بويژه زنان و كودكان كه آسيب پذيرترين اعضای جامعه "راد غير نظامی اين اعالميه اشعار ميدارد كه حمله و بمباران اف

در اين اعالميه همچنين ذكر شده است كه بايد تمام كوشش های الزم را . بايد منع شده و چنين اقدامی محكوم ميشود" هستند

فتار تحقير آميز غير انسانی در جهت دور ساختن زنان و كودكان از خرابيهای جنگ بعمل آورند و كليه شكلهای شكنجه و ر

  . را با زنان و كودكان جنائی توصيف مينمايد

  اعالميه جهانی حقوق بشر 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعالميه جهانی حقوق بشر را تصويب و اعالم نمود ) ١٣٢٧ آذر ١٩ (١٩٤٨در دهم دسامبر 

م تاريخی مجمع عمومی از كليه كشورهای عضو دعوت  در تعقيب اين اقدا–كه متن كامل آن در صفحات بعدی مندرج است 

نمود كه متن اعالميه را منتشر كرده و موجبات پخش و انتشار و تفسير آنرا مخصوصاً در مدارس و موسسات تربيتی فراهم 

  . سازند بدون اينكه از لحاظ وضع سياسی كشورها و سرزمينها تبعيضی بعمل آيد

  .  شده استاين متن از طرف حكومت ايران تصديق

ساير متون اين اعالميه به پنج زبان رسمی سازمان ملل متحد يعنی اسپانيولی، انگليسی، چينی، روسی و فرانسه كه از مجمع 

  . عمومی گذشته، در دسترس ميباشد

   ١٩٥٠ نوامبر –آخرين متن رسمی اداره اطالعات عمومی سازمان ملل متحد ليك باكس 
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  اعالميه جهانی حقوق بشر

  ه مقدم

از آنجا كه شناسائی حيثيت ذاتی كليه اعضای خانواده بشری و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادی و عدالت و 

صلح را در جهان تشكيل ميدهد، از آنجا كه عدم شناسائی و تحقير حقوق بشر منتهی به اعمال وحشيانه ای گرديده است كه 

دنيائی كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند روح بشريت را بعصيان وا داشته و ظهور 

  . بعنوان باالترين آمال بشر اعالم شده است

از آنجا كه اساساً حقوق انسانی را بايد با اجرای قانون حمايت كرد تا بشر بعنوان آخرين عالج بقيام بر ضد ظلم و فشار 

  . مجبور نگردد

  .  الزم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داداز آنجا كه اساساً

از آنجا كه مردم ملل متحد ايمان خود را بحقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً 

طی آزادتر وضع زندگی در منشور اعالم كرده اند و تصميم راسخ گرفته اند كه به پيشرفت اجتماعی كمك كنند و در محي

  . بهتری بوجود آورند

از آنجا كه دول عضو متعهد شده اند كه احترام جهانی و رعايت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همكاری 

  . سازمان ملل متحد تامين كنند

  . هميت را دارداز آنجا كه حسن تفاهم مشتركی نسبت باين حقوق و آزاديها برای اجرای كامل اين تعهد كمال ا

مجمع عمومی اين اعالميه جهانی حقوق بشر را آرمان مشتركی برای تمام مردم و كليه ملل اعالم ميكند تا جميع افراد و همه 

اركان اجتماع اين اعالميه را دائماً در مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه بوسيله تعليم و تربيت احترام اين حقوق و 

بد و با تدابير تدريجی ملی و بين المللی، شناسائی و اجرای واقعی و حياتی آنها، چه در ميان خود ملل عضو آزاديها توسعه يا

  . و چه در بين مردم كشورهائی كه در قلمرو آنها ميباشند، تامين گردد

عقل و وجدان ميباشند و بايد همه دارای .  تمام افراد بشر آزاد بدنيا ميايند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند–ماده اول 

  . نسبت بيكديگر با روح برادری رفتار كنند

ن، مذهب، عقيده سياسی يا هر اهر كس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زب) ١ (–ماده دوم 

وق و كليه آزادی هائيكه در اعالميه عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعی، ثروت، والدت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حق

  . حاضر ذكر شده است، بهره مند گردد

 بعالوه هيچ تبعيضی بعمل نخواهد آمد كه مبتنی بر وضع سياسی، اداری و قضائی يا بين المللی كشور يا سرزمينی –) ٢(

يا حاكميت آن بشكلی محدود باشد كه شخص بآن تعلق دارد، خواه اين كشور مستقل، تحت قيوميت يا غير خود مختار بوده 

  . شده باشد

  .  هر كس حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد–ماده سوم 

  .  احدی را نميتوان در بردگی نگاهداشت و داد و ستد بردگان بهر شكلی كه باشد ممنوع است–ماده چهارم 

لمانه و يا برخالف انسانيت و شئون بشری يا ماده پنجم ـ احدی را نميتوان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد كه ظا

  . موهن با شد

  .  هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقی او در همه جا بعنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود–ماده ششم 
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همه .  همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند–ماده هفتم 

حق دارند در مقابل هر تبعيضی كه ناقض اعالميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريكی كه برای چنين تبعيضی بعمل آيد بطور 

  . تساوی از حمايت قانون بهره مند شوند

  در برابر اعمالی كه حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق بوسيله قانون اساسی يا قانون–ماده هشتم 

  . ديگری برای او شناخته شده باشد، هر كس حق رجوع موثر به حاكم ملی صالحه دارد

  .  حبس يا تبعيد بشود– احدی نميتواند خود سرانه توقيف –ماده نهم 

 هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش بوسيله دادگاه مستقل و بی طرفی، منصفانه و علناً رسيدگی بشود –ماده دهم 

  . ادگاهی درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائی كه باو توجه پيدا كرده باشد اتخاذ تصميم بنمايدو چنين د

هر كس كه به بزه كاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتيكه در جريان يك دعوای ) ١ (–ماده يازدهم 

  . شده باشد تقصير او قانوناً محرز گرددعمومی كه در آن كليه تضمين های الزم برای دفاع او تامين 

 هيچكس برای انجام يا عدم انجام عملی كه در موقع ارتكاب، آن عمل بموجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته –) ٢ (

بهمين طريق هيچ مجازاتی شديدتر از آنچه كه در مواقع ارتكاب جرم بدان تعلق ميگرفت . نميشده است محكوم نخواهد شد

  . ره احدی اعمال نخواهد شددربا

ماده دوازدهم ـ احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه يا مكاتبات خود، نبايد مورد مداخله های خودسرانه واقع 

هر كس حق دارد كه در مقابل اينگونه مداخالت و حمالت مورد . شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد

  .  قرار گيردحمايت قانون

  . نه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب نمايداهر كس حق دارد كه در داخل هر كشوری آزاد) ١ (–ماده سيزدهم 

  .  هر كس حق دارد هر كشوری و از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خود باز گردد–) ٢ (

های ديگر پناه اختيار ر شكنجه و آزار پناهگاهی جستجو كند و در كشوهر كس حق دارد در برابر تعقيب) ١(ماده چهاردهم ـ 

  . كند

ـ در موردی كه تعقيب واقعاً مبتنی بجرم عمومی و غير سياسی يا رفتارهائی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، ) ٢ (

  . نميتوان از اين حق استفاده نمود

  . ابعيت باشدهر كس حق دارد كه دارای ت) ١ (–ماده پانزدهم 

  .  احدی را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير محروم كرد–) ٢ (

هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر ) ١ (–ماده شانزدهم 

گام انحالل آن، زن و شوهر در كليه امور مربوط به در تمام مدت زناشوئی و هن. زناشوئی كنند و تشكيل خانواده دهند

  . ازدواج، دارای حقوق مساوی ميباشد

  .  ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود–) ٢ (

  .  خانواده ركن طبيعی و اساسی احتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود–) ٣ (

  . خص منفرداً يا بطور اجتماع حق مالكيت داردهر ش) ١ (–ماده هفدهم 

  .  احدی را نميتوان خودسرانه از حق مالكيت محروم نمود–) ٢ (

اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب يا .  هر كس حق دارد كه از آزادی فكر وجدان و مذهب بهره مند شود–ماده هيجدهم 

شد و نيز شامل تعليمات مذهبی و اجرای مراسم دينی است هر كس عقيده و همچنين متضمن آزادی اظهار عقيده و ايمان ميبا

 . ميتواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً بطور خصوصی يا بطور عمومی برخوردار باشد
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 هر كس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی –ماده نوزدهم 

  . ر كسب اطالعات و افكار و در اخذ و انتشار آن و سائل ممكن و بدون مالحظات مرزی آزاد باشدنداشته باشد و د

  . هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتها ی مسالمت آميز تشكيل دهد) ١(ماده بيستمـ  

  .  هيچكس را نميتوان مجبور به شركت در اجتماعی كرد–) ٢ (

رد كه در اداره امور عمومی كشور خود، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگانی هر كس حق دا) ١ (–ماده بيست و يكم 

  . كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد

  .  هر كس حق دارد با تساوی شرايط، به مشاغل عمومی كشور خود نايل آيد–) ٢ (

له اننخاباتی ابراز گردد كه از روی صداقت و بطور ـ اساس و منشاء قدرت حكومت، اراده مردم است، اين اراده بايد بوسي) ٣ (

انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد و با رای مخفی يا طريقه ای نظير آن انجام گيرد كه . ادواری صورت پذيرد

  . آزادی رای را تامين نمايد

ست بوسيله مساعی ملی و همكاری بين  هر كس بعنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز ا–ماده بيست و دوم 

زمه مقام و نمو آزادانه شخصيت او است با رعايت تشكيالت و الالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را كه 

  . منابع هر كشور بدست آورد

 و رضايت بخشی برای هر كس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه) ١ (–ماده بيست و سوم 

  . كار خواستار باشد و در مقابل بيكاری مورد حمايت قرار گيرد

  . ـ همه حق دارند كه بدون هيچ تبعيضی، در مقابل كار مساوی، اجرت مساوی دريافت دارند) ٢ (

موافق شئون ـ هر كس كه كار ميكند به مزد منصفانه و رضايت بخشی ذيحق ميشود كه زندگی او و خانواده اش را ) ٣ (

  . انسانی تامين كند و آنرا در صورت لزوم با هر نوع وسائل ديگر حمايت اجتماعی تكميل نمايد

  . ـ هر كس حق دارد كه برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و در اتحاديه ها نيز شركت كند) ٤ (

دارد و بخصوص به حدوديت معقول ساعات كار و مرخصی  هر كس حق استراحت و فراغت و تفريح –ماده بيست و چهارم 

  . های ادواری با اخذ حقوق ذيحق ميباشد

هر كس حق دارد كه سطح زندگانی او سالمتی و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراك و ) ١ (–ماده بيست و پنجم 

 كه در مواقع بيكاری، بيماری، نقض اعضاء، مسكن و مراقبتهای طبی و خدمات الزم اجتماعی تامين كند و همچنين حق دارد

بيوگی، پيری يا در تمام موارد ديگری كه بعلل خارج از اراده انسان وسائل امرار معاش از دست دفته باشد از شرايط 

  . آبرومندانه زندگی برخوردار شود

ن چه بر اثر ازدواج و چه بدون كودكا. مند شوند  مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت مخصوصی بهرهـ) ٢ (

  . ازدواج به دنيا آمده باشند، حق دارند كه همه از يك نوع حمايت اجتماعی برخوردار شوند

آموزش و پرورش الاقل تا حدودی كه . مند شود  حق دارد كه از آموزش و پرورش بهرههر كس) ١ (– ششمماده بيست و 

ای بايد عموميت پيدا  آموزش حرفه. آموزش ابتدايی اجباری است. مجانی باشدمربوط به تعليمات ابتدايی و اساسی است بايد 

مند  كند و آموزش عالی بايد با شرايط تساوی كامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره

  . گردند

د اكمل رشد آن برساند و احترام حقوق موزش و پرورش بايد طوری هدايت شود كه شخصيت انسانی هر كس را بحآـ ) ٢ (

تمام ملل و جمعيتهای نژادی يا مذهبی و همچنين توسعه فعاليتهای ملل متحد را در راه حفظ . و آزادی های بشر را تقويت كند

  . صلح تسهيل نمايد
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  . ـ پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت بديگران اولويت دارند) ٣ (

هر كس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع شركت كند از فنون و هنرها متمتع گردد و در ) ١( بيست و هفتم ـ ماده

  . پيشرفت علمی و فوائد آن سهيم باشد

  . ـ هر كس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی يا هنری خود برخوردار شود) ٢ (

 آزادی هائی و هر كس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد كه از لحاظ اجتماعی و بين المللی حقوق )١ (–ماده بيست و هشتم 

  . را كه در اين اعالميه ذكر گرديده است تامين كند و آنها را بمورد عمل بگذارد

  . سر سازدهر كس در مقابل آن جامعه ای وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را مي) ١ (–ماده بيست و نهم 

ـ هركس در اجرای حقوق و استفاده از آزاديهای خود فقط تابع محدوديتهائيست كه بوسيله قانون منحصراً بمنظور تامين ) ٢ (

شناسائی و مراعات حقوق و آزاديهای ديگران و برای رعايت مقتضيات صحيح اخالقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در 

  . يده استشرايط يك جامعه دموكراتيك وضع گرد

  . ـ اين حقوق و آزاديها در هيچ موردی نمی تواند برخالف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد) ٣ (

ماده سی ام ـ هيچيك از مقررات اعالميه حاضر نبايد طوری تفسير شود كه متضمن حقی برای دولتی يا جمعيتی يا فردی 

  )١(درج در اين اعالميه را از بين ببريد و يا در آن راه فعاليتیباشد كه بموجب آن بتواند هر يك از حقوق و آزاديهای من

Universal  Declaration of Human Rights 

(Persian) 
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  اساسنامه

  جمعيت ايرانی دفاع از آزادی

  و حقوق بشر

٢٣/١٢/١٣٥٦  

  مقدمه

از آنجا كه هر ايرانی ميتواند بدون هيچگونه تبعيضی به حكم اصول و مبانی عاليه اسالمی از كليه حقوق و آزاديهای مدرج در 

  . شر بهره مند گرددقوانين اساسی ايران و اعالميه جهانی حقوق ب

تماعی و بين الملی حقوق و آزاديهائی را كه در اعالميه جاز آنجا كه هر كس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد كه از لحاظ ا

  . جهانی حقوق بشر و قوانين اساسی ايران ذكر گرديده است تامين نمايد و آنها را بموقع اجراء گذارد

يد با اجرای قانون حمايت كرد تا بشر بعنوان آخرين عالج به قيام برضد ظلم و فشار مجبور از آنجا كه حقوق انسانی را با ((

  )). نگردد

جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر تامين حقوق و آزاديهای مندرج در قوانين اساسی ايران و اعالميه جهانی حقوق 

   .بشر را برای مردم ايران وجهه كوشش و همت خود قرار ميدهد

  

   مشخصات جمعيت–فصل اول 

  

  : نام–ماده اول 

  . جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

  

  : موضوع فعاليت–ماده دوم 

احياء و تامين حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعی مردم ايران كه بموجب قوانين اساسی ايران اعالميه جهانی حقوق بشر و 

ی و اجتماعی و فرهنگی برقرار گرديده و مبارزه عليه هر نوع قتصاديثاق حقوق اميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و م

تهديد و تجاوز به حقوق انسانی و قوانين اساسی ايران و همكاری با سازمانهای بين المللی مدافع حقوق بشر موضوع فعاليت 

  . اين جمعيت است

  . تگی نداردجمعيت به هيچ يك از احزاب و گروههای سياسی داخلی و خارجی بس

  

  :  مركز اصلی–ماده سوم 

مركز اصلی جمعيت در تهران است، كميته اجرائی ميتواند در صورت اقتضا به تاسيس شعب و نمايندگی در شهرستانها و 

  . خارج از كشور اقدام نمايد

  

  : مدت–ماده چهارم 

  . جمعيت برای مدت نامحدود تاسيس ميشود
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  : دارائی–ماده پنجم 

  . از محل حق عضويت و كمك اعضاء و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی هوادار جمعيت تامين ميشوددرآمد جمعيت 

  

  : عضويت–ماده ششم 

  . الفـ امضاء كنندگان اين اساسنامه اعضاء موسس جمعيت شناخته ميشوند

ان و اعتقاد داشته و از بـ هر ايرانی كه به حقوق ملی و آزاديهای مندرج در قوانين اساسی ايران و آرمانهای حقوق بشر ايم

  . تقوای اجتماعی و سياسی برخوردار باشد ميتواند با تصويب كميته اجرائی به عضويت جمعيت پذيرفته شود

  .  كميته اجرائی از عضويت محروم خواهد شدبجـ هر عضو جمعيت كه از اصول و هدفهای آن تخطی كند پس از تصوي

  

   اركان جمعيت–فصل دوم 

  

  :ان اصلی جمعيت عبارت است از ارك–ماده هفتم 

  . ـ كميته اجرائی٣  . ـ شورای مركزی٢  ). كنگره(ـ هيئت عمومی ١

  

  :  اركان فرعی جمعيت عبارت است از–ماده هشتم 

  . كميسيون ميثاق حقوق مدنی و سياسی -١

 . كميسيون ميثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی -٢

 . كميسيون تشكيالت -٣

 ). و خارجیداخلی (كميسيون ارتباطات  -٤

 . كميسيون انتشارات و تبليغات -٥

 . كميسيون امور مالی و تداركات -٦

 . كميسيون معاضدت قضائی -٧

٨-  
  ) كنگره( هيئت عمومی –ماده نهم 

  . از اجتماع كليه اعضاء يا نمايندگان آنها هر دو سال يك بار تشكيل ميشود) كنگره(هيئت عمومی 

 و نحوه انتخاب نمايندگان هر شهرستان و عده آنان همچنين ترتيب  ترتيب تشكيل شعب جمعيت در شهرستانها–تبصره 

 اداره جلسات آن و مقررات مربوط به رسميت جلسه و اخذ رای بر طبق آئين نامه –دعوت و تشكيل هيئت عمومی 

  . جداگانه خواهد بود كه بوسيله كميته اجرائی تهيه و با تصويب شورای مركزی بموقع اجراء گذاشته خواهد شد

  :  اختيارات هيئت عمومی–ماده دهم 

  : هيئت عمومی عاليترين ركن جمعيت ميباشد و اختيارات آن بقرار ذيل است

  . استماع گزارش شورا و اخذ تصميم درباره آن -١

 . انتخاب اعضاء شورای مركزی -٢

 . پيشنهاد اصالح يا تغيير اساسنامه بشورا -٣

 . اتخاذ تصميم درباره انحالل جمعيت -٤
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  :  شورای مركزی–ماده يازدهم 

شورای مركزی از بين . شورای مركزی مركب از سی نفر است كه وسيله هيئت عمومی برای مدت دو سال انتخاب ميشوند

  . خود يك رئيس، يك نايب و رئيس و يك منشی انتخاب خواهدنمود

  .  هيئت موسس اولين شورای مركزی جمعيت برای مدت دو سال خواهد بود–تبصره 

  

  :  اختيارات و وظايف شورای مركزی–م ماده دوازده

  . انتخاب كميته اجرائی جمعيت -١

 . تعيين و تصويب خط مشی جمعيت -٢

 . رسيدگی به گزارشها و پيشنهادهای كميته اجرائی و اخذ تصميم درباره آنها -٣

 .  و تعيين تكليف دارائی جمعيت طبق ماده هيجدهم– تعيين بودجه –بررسی و تصويب ترازنامه مالی  -٤

 . اد تغيير يا اصالح مواد اساسنامه به هيئت عمومیپيشنه -٥

 ترتيب دعوت و تشكيل جلسه شورای مركزی و اداره جلسات آن و مقررات مربوط به رسميت جلسه و نحوه –تبصره 

  . اخذ رای بر طبق آئين نامه مذكور در تبصره ماده نهم خواهد بود

  :  كميته اجرائی–ماده سيزدهم 

هفت نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل ميباشد كه توسط شورای مركزی برای مدت دو سال كميته اجرائی مركب از 

  . انتخاب ميشوند

  .  كميته اجرائی منتخب قبلی به انجام وظايف خود ادامه خواهد داد– تا تشكيل جلسه شورای مركزی –تبصره 

  : ماده چهاردهم

به سمت عضو كميته اجرائی انتخاب شود مگر با رای سه چهارم هينچر يك از اعضاء نميتواند بيش از سه دوره متوالی 

  . اعضاء حاضر در جلسه شورای مركزی

  :  اختيارات و وظايف كميته اجرائی–ماده پانزدهم 

كميته اجرائی در حدود اختيارات و وظايف مندرج در اين اساسنامه نماينده جمعيت ميباشد و ميتواند بهر عمل و  -١

  . اهداف جمعيت و اجرای مصوبات شورای مركزی ضرور تشخيص نمايد مبادرت كنداقدامی كه برای تحقق 

 .  منشی– خزانه دار –اننخاب دبير كل  -٢

 . تنظيم پيشنهادهای مربوط به خط مشی و اموز كلی جمعيت برای تصويب شورای مركزی -٣

 . انتخاب مسئولين و اعضاء كميسيونها و تعيين و ظايف آنها -٤

 . ای كميسيونهارسيدگی و تصويب گزارشه -٥

 . تهيه ترازنامه مالی و بودجه جمعيت -٦

 . انجام كليه معامالت و عقد هر گونه قرارداد و فسخ آنها -٧

 . نمايندگی جمعيت در برابر مراجع رسمی اعم از داخلی يا خارجی -٨

  . دعوت جلسه فوق العاده شورای مركزی در موارد ضروری -٩

  : ماده شانزدهم
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داقل پنج نفر از اعضاء رسميت می يابد و تصميماتی كه با رای موافق حداقل چهار نفر جلسات كميته اجرائی با حضور ح

  . اتخاذ شود اعتبار خواهد داشت

  

  لی امور ما–فصل سوم 

  : ماده هفدهم

وجوه متعلق به جمعيت به حسابی كه در يكی از بانكها افتتاح خواهد شد واريز ميشود و چكهای صادره با امضای مشترك 

  . ر و يكی از اعضاء كميته اجرائی اعتبار خواهد داشتخزانه دا

  

  : ماده هيجدهم

پس از تاديه كليه هزينه های جمعيت موجودی حساب جمعيت در بستانكار حساب اعضاء به نسبت مبالغ پرداختی آنان 

  . منظور خواهد شد تا در صورت انحالل جمعيت به آنان مسترد گردد

  

   مسائل مختلف–فصل چهارم 

  : نوزدهمماده 

  . تغيير اساسنامه و انحالل جمعيت با رای موافق سه چهارم اعضای هيئت عمومی امكان پذير خواهد بود

  : ماده بيستم

در صورتيكه هيئت عمومی رای به انحالل جمعيت بدهد امر تصفيه امور جمعيت با هيئتی مركب از سه عضو كه توسط هيئت 

  . عمومی انتخاب ميشوند خواهد بود

ساسنامه كه در بيست ماده و چهار تبصره تنظيم گرديده با توجه به اختيارات تفويض شده از طرف هيئت موسس اين ا

  .  كميته اجرائی مورد تصويب قرار گرفت٢٣/١٢/١٣٥٦جمعيت به كميته اجرائی در جلسه مورخ 

 احمد صدر حاج –كريم سنجابی  دكتر – دكتر علی اصغر حاج سيد جوادی – دكتر نورعلی تابنده –مهندس مهدی بازرگان 

  .  حسن نزيه– دكتر ناصر ميناچی – دكتر اسداهللا مبشری – دكتر عبدالكريم الهيجی –سيد جوادی 
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  فرم درخواست عضويت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

  جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

  شماره 

  تاريخ 

 با قبول اساسنامه جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر و          تلفن          اكن          سدارای شغل          اينجانب

ريال           و تعهد ميكنم ماهيانه مبلغ. اعتقاد به هدفهای آن درخواست عضويت و اعالم آمادگی برای همكاری مينمايم

  . بعنوان حق عضويت بپردازم

  معرف يكم

  عرف دوم م

  امضاء 
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   مهندس بازرگان به علمای اعالم و مراجع عظام راجع بهنامه آقای

  یمحكوميت و زندانی شدن آيت اهللا طالقان

  بسمه تعالی

   ١٣٩٧سوم شعبان 

  محضر انور علمای اعالم و مراجع عظام دامت بركاتهم

برد و نه قبول ظلم كرد و در اين مملكت بی پناه و پايه كه امر و قضا و قانون در يك جا جمع شده، نه ميتوان تظلم بنزد ظالم 

شايد . ساكت نشست، شكوه و درد دل بحضور پيشوايان دين و مامورين دفاع از حق و عدل می آورم تا ندائی و دعائی بطلبم

  . بگوش دنيا و به اجابت خدا برسد

ايشان در اشاعه حصرات عظام بخوبی آقای حاجی سيد محمود طالقانی را ميشناسند و از فضل و زهد و از مجاهدات ديرينه 

  . قرآن و ارشاد جوانان استحضار دارند

سيد جليل القدر را سازمان مدعی امنيت در دو سال قبل معلوم نيست بچه اتهام واهی همراه با عده ديگری از افاضل و اتقياء 

ی طاقت فرسا  معظم له را در زندانها مدت مديدیسپس بدون مالحظه كبر سن و كسالتهای عديده. روحانيت دستگير نمود

اخيراً نيز عليرغم ادعای ديگرشان . اسير كرده است در حاليكه اظهار ميشد زندانيان سياسی ايران تماماً ماركسيست هستند

كه محاكمات ما قانونی و علنی است آيت اهللا طالقانی را بدون اطالع و حضور حتی افرادی از خانواده در دادگاههای نظامی 

  ! ه سال محكوم كرده اندبه د) شايد بطور غيابی(

  آيا آيت اهللا طالقانی كمونيست بيدين بوده يا جانی خرابكار؟ 

  آيا كسانيكه اين مجتهد را بازداشت و محكوم كرده اند كوچكترين صالحيت قضائی وشرعی داشته اند؟ 

ع و آزادی و حيات برای آيا در سايه حكومت بقول خودشان دموكراتيك و مدافع حقوق بشر و مسلمان نبايد كمترين حق دفا

  افراد ملت خصوصاً زبدگان روحانيت وجود داشته باشد؟ 

  . اللهم انا نرغب اليك فی دوله كريمه تعزبها االسالم و اهله و تذل بها النفاق واهله

  مهدی بازرگان

٢٩/٤/٥٦  
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  اعتراض آقای دكتر سحابی به دادرسی ارتش در مورد

  نیمحكوميت مجدد آيت اهللا طالقا

  تعالیبسمه 

  دادرسی محترم ارتش 

رای محكوميت حضرت آيت اهللا طالقانی بده سال زندانی نزد مردم و خصوصاً جوامع علمی و اسالمی با حيرت و تاسف زياد 

  . تلقی شده است

آيت اهللا طالقانی مردی است زاهد و متقی و عالمی است ذی فن كه در ارشاد مردم و خصوصصاً تربيت جوانان كمتر نظير 

ند و خدمات ارزنده اسالمی و اجتماعی ايشان همواره منشاء اميد بسيار در اصالح عميق و اساسی جامعه و پيشگيری از دار

بنابر اين محكوميت سنگين آقای طالقانی در دادگاه غير علنی، در شرايطی كه مقامات . انحرافات اخالقی و فكری بوده است

و زندانيان سياسی را الاقل طی مصاحبه ها و سخنرانی های خود الزم می عاليه مملكت نيز حفظ حقوق قانونی انسانها 

  شمرند، 

  . نميتواند قابل توجيه باشد

اينجانب كه از سالها پيش واقف به خدمتگزاريهای علمی و دينی و اجتماعی جناب آقای طالقانی و پاكی ينيت و حسن عمل و 

 بزيان ملت و مملكت و اجتماع باشد هه ام، ايشان را از هر اتهامی كفداكاريهای ايشان در طريق خير و مصلحات جامعه بود

مبرا ميدانم، عليهذا با اجازه مقررات و قوانين موضوعه ايران و اعالميه جهانی حقوق بشر پيشنهاد ميكنم ترتيبی اتخاذ شود 

علنی در حضور ناظران برخوردار كه حضرت آيت اهللا طالقانی در دادگاه تجديد نظر از انتخاب وكيل غير نظامی و محاكمه 

باشند و برای آنكه همگان از چنين محاكمه مطلع شده و عالقمندان، از جمله خود اينجانب، بتوانند در دادگاه حاضر شوند روز 

  . و ساعت محاكمه را در يكی از روزنامه های كثير االنتشار يوميه و وسائل مقتضی ديگر اعالم فرمايند

  بليبا احترام و تشك ر ق

  بیيداهللا سحا

  ١٣٥٦/تير  /٣٠

   ٧٥٣٩٣٠:  تلفن٥٤ خيابان فخرآباد شماره – دروازه شميران –تهران 
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  اعتراض وكالی انتخابی آيت اهللا طالقانی

  به رای دادگاه نظامی و تقاضای فرجام

  رياست ديوانعالی كشور 

   رياست دادرسی ارتش –رونوشت 

 معرفی نموده  نظامی طالقانی اينجانبان را بعنوان وكالی خود تعيين و به دادگاهچون بقرار اطالع حضرت آيت اهللا سيد محمود

  . اند لذا اين اليحه تنظيم و تقديم ميگردد

حضرت آيت اهللا طالقانی متعاقب دو سال باز داشت غير قانونی در دادگاههای بدوی و تجديد نظر نظامی بده سال زندان 

  . محكوم شده اند

م صالحيت دادگاههای صادر كننده اين رای مخالف قانون و وجدان و فارغ از مدافعات ماهوی كه بموقع صرفنظر از مساله عد

خود اعالم خواهد گرديد هيچيك از قواعد و مقررات آمره قانونی كه دادگاههای نظامی بموجب قانون دادرسی و كيفر ارتش 

  مكلف باجرای آن هستند در اين باصطالح 

  . ه استرعايت نشد" دادرسی " 

، ٢٢٧، ٢٢٦، ١٨٦، ١٨٤، ١٨١ـ حع انتخاب وكيل، حق  مطالعه پرونده، حق مالقات و مذاكره و مشاوره با وكيل كه در مواد ١

قانون دادرسی و كيفر ارتش تصريح شده در مراحل بدوی و تجديد نظر از معظم له سلب گرديده است، و دادگاههای بدوی و 

ا رسانيده اند كه حتی رعايت قواعد و مهلت های قانونی را هم كه برای حفظ حقوق متهم و تجديد نظر نقض قانون را تا بدانج

  ! حرمت حق دفاع پيش بينی شده است ضروری تشخيص ننموده اند

 قانون دادرسی و كيفر ارتش بنحو غير علنی و در محيطی غير ١٩٢ـ دادگاههای بدوی و تجديد نظر برخالف صريح ماده ٢

  . عدل و قانون تشكيل شده استمتناسب با حق و 

ـ از آنجا كه با وجود تقاضای حضرت آيت اهللا طالقانی از هيچ يك از وكالی معرفی شده از ناحيه معظم له برای دفاع از ٣

ايشان دعوتی بعمل نيامده و جلسه تشريفاتی محاكمه در غياب وكالی تعيينی ايشان تشكيل گرديده و حكم محكوميت 

از شخصيت های واال و پر ارج مذهبی و ملی و علمی ايران تحميل شده و با سانسور شديد مطبوعات و غيرقانونی به يكی 

امضاء كنندگان بعنوان وكالی حضرت آيت اهللا . وسايل ارتباط جمعی اين موضوع از ديدگاه مردم ايران مكتوم مانده است

 قانون ٢٧٢ و ٢٧١ و ٢٦٨تجديد نظر مستنداً به مواد طالقانی ضمن اعتراض به رای ظالمانه صادره از دادگاههای بدوی و 

  . دادرسی و كيفر ارتش تقاضای رسيدگی فرجامی در ديوانعالی كشور را داريم

   عبدالكريم الهيجی وكالی دادگستری – حسن نزيه –) حاج سيد جوادی(احمد صدر 

   ١٣٥٦تاريخ اول شهريور ماه ه ب
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  يهاناعتراضيه آقای دكتر سحابی به روزنامه ك

  ١٦/٧/٥٦راجع به افترائات مندرج در كيهان مورخه 

  لیبسمه تعا

  اداره روزنامه كيهان 

تظاهرات عوامل ماركسيست اسالمی در پاريس "  مهر ماه جاری آن روزنامه خبری تحت عنوان ١٦ مورخ ١٠٢٨٥در شماره 

 و نسبتهای ناروا بوده و لهذا از جهت درج شده بود كه حاوی بسياری از مطالب غير واقع و تغيير مفاهيم" و شهر ری 

توضيح و تكذيب آن مطالب، اين نامه را تقديم و بنام حق و قانون تقاضا ميكنم كه متن آنرا بدون تغيير در روزنامه دستور 

  . چاپ فرمائيد و از حسن توجهی كه در اين باره مبذول خواهيد داشت قبالً تشكر ميكنم

 مهر ماه جاری بنا بدعوت عمومی كه مضموت آن در ذيل صفحه ١٥ه در روز جمعه اينجانب از جمله افرادی بودم ك -١

 نقل شده است بحكم وظيفه دينی و ملی و بخصوص كه فرزند من هم جزء زندانيان ستمديده سياسی است ٣

نحو  بعد از ظهر باتفاق چند صد نفر ديگر كه حضور يافته بودند، بهمان ٥/٤بحضرت عبدالعظيم رفتم و در ساعت 

پس از خاتمه دعا هم . كه در دعوت نامه قيد شده بود، در صحن شمالی حرم در مراسم زيارت و دعا شدكت نمودم

  . جمعيت با آرامش و سكوت متفرق گرديد و من و همراهان نيز بشهر باز گشتيم

های  ای از خانمدر تهران شنيدم كه پس از مراجعت ما، جمعی از شركت كنندگان تازه وارد كه همراه آنان عده 

دردمند منسوب بزندانيان بودند، چون دير رسيده بودند، در سه راه ورامين و در محل پاركينگ زاويه مقدسه 

اجتماعی نموده و شعار و فرياد دادخواهی بلند كرده اند، ولی ماموران پليس با ضرب و شتم با آنان و از جمله چند 

چنين مفاهيم از خبر آن . به كالنتری منتقل و روانه زندان كرده اندنفری از خانمهای محجبه را بسختی مضروب و 

 . روزنامه مستفاد نميشد

در چند جا از خبر روزنامه، از آيت اهللا خمينی با بی احترامی نام برده ايد و دفاع ايشان را از مقررات دين بعنوان  -٢

يره متذكر شده ايد، در حالی كه ايشان در مخالفتهای تحريك آميز راجع به اصالحات ارضی و تساوی زن و مرد و غ

 . مقام مرجعيت و فتوا، نظری جز دفاع از حريم دين و روشن بينی مردم بحقايق اسالم نداشته و ندارند

وقتی دستگاه حاكمه با بی احترامی نسبت به آقای خمينی رفتار ميكند و شما هم مجبور ميشويد كه در روزنامه خود 

اب ايشان مانند فرد مغرض خطاكار با كسر و تخفيف نام ببريد، آيا فلب و روح عالقمندان و از ايشان، و دور از جن

  تقاضاكنندگان از ايشان را رنجه و آزرده نميسازيد؟ 

  كه نام بزرگان بزشتی برد   بزرگش نخوانند اهل خرد 

لكت راجع به آشفتگی اوضاع در اين اوقات كه گفتار ها و مصاحبه ها و نوشته های زياد از طرف مقامات مختلف مم

كشور و تنگناها و بحرانها و فسادهائی كه در شئون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخالقی و زندگی عادی ما پديد 

آمده است، منتشر ميشود و مردم را بخوشبينی و همكاری فراميخوانند، آيا با اين چنين بی اعتناعی و بی حرمتی 

تظار همدلی و همكاری آنانرا ميتوان داشت و آيا با رواج بی حد دروغ و ريا و تملق نسبت باعتقادات باطنی مردم، ان

  و ساير فسادها و بدون اقدام اساسی در رفع آنها اميدی برای اصالح آشفتگی های موجود جامعه ميتوان پيدا كرد؟ 

 را خطا و كار نادرستی از آقای در چند جا از خبر روزنامه تاييد احتمالی آيت اهللا خمينی از آقای سيد مهدی هاشمی

های تهران  تاكنون كسی از آن جز آنچه در روزنامه. اوالً چنين تاييديه محقق و قطعی نميباشد. خمينی جلوه داده ايد

نوشته شده و مامورانی كه چنين خبر را بروزنامه ها داده اند چيزی نشنيده و يا نخوانده است، ثانياً به فرض آنكه 
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ت گرفته باشد، با توجه به آنكه بی گناهی آقای هاشمی درقتل مرحوم شمس آبادی بحد شياع چنين دفاع صور

رسيده و زبانزد هر محفل و مقام است، چه خطا و امر خالفی صورت گرفته است؟ مگر كسی حق ندارد عقيده خود 

اكمه ميكنند، ابراز را درباره فردی كه مورد محاكمه است و برای روشن شدن ذهن دادرسانی كه آن فرد را مح

  . نمايد؟ آنهم كسی كه مرجع تقليد است و مورد ارجاع تظلم و دادخواهی

اظهارنظر احتمالی دربيگناهی آقای هاشمی، دليل بر عدم وجود جرم نسبت به قتل فقيد مرحوم آقای شمس آبادی 

 را شناخت و بر طبق قانون بايد دور از جنجال و غرض ورزی و يا تحقيق و دقت بيشتر مجرم و يا مجرمين. نيست

  . آنانرا محاكمه نمود

اما راجع به آقای لطف اهللا ميثمی و فرزند من مهندس عزت اهللا سحابی كه در چند جا از روزنامه آنانرا وابسته و  -٣

  . دنكارگردان گروه ماركسيست اسالمی و تروريست معرفی تموده ا

ح و شايعه آن از مخترعات و ساخته و پرداخته های ابتدا بايد دبد ماركسيست اسالمی يعنی چه؟ اين اصطال

همينطور . مسلمان مومن و عامل، ممكن نيست ماركسيست باشد. ماموران بدخواه و نفاق افكن امنيت مملكت است

آنان كه ادعای ماركسيسم اسالمی . كه ماركسيست ها هم به اصول اسالم و عمل به مقررات دين پايبند نمی باشند

مهندس ميثمی و فرزند من .  يا چنين ادعا را نسبت به ديگری ميدهند، ادعايشان گزافه ای بيش نيسترا می كنند و

مهندس سحابی مسلمان عامل اند و دلی در گرو ماركسيسم ندارند، خاطره و آگاهی من از آقای ميثمی فقط 

ا بر خبر روزنامه شما دو چشم بن. مربوط به ايام دانشجوئی اوست و از دوره های بعد زندگی ايشان اطالع ندارم

آقای مهندس ميثمی در گيرودار نابينا شده است و گويا از يكدست هم محروم است و من نميدانم با كدام رحم و 

انصاف اين جوان مصدوم را هنوز اسير زندان نموده اند، اين جوان به شهادت آنانكه او را ديده اند، وی مسلمانی 

  . می عمل نميكند و بستگی به ماركسيسم ندارداست مخلص و جز به آداب اسال

دس سحابی قبالً پنج سال متناوب و حاال شش سال متوالی است كه بجهت حقگوئی و حق خواهی، ولی به اتهام نفرزند من مه

  واهی اقدام بر عليه امنيت كشور در زندان است آنهم زندان تبعيدی در شيراز

 جديد را برای فرزند من تعيين می كردند، از اتهام جديد ماركسيست اسالمی و  سال زندان١١در موقعيكه محكوميت سنگين 

تروريستی هيچ خبری نبود و چيزی از اين مقوالت در پرونده محكوميت اصلی او منعكس نيباشد، ولی حاال او را ماركسيست 

 آور را در روزنامه خود منتشر و تروريست و حتی گرداننده چنين گروهها معرفی مينمايد و شما هم اين افتراها ی سوز

  . مينمائيد

  . فرزند من مهندس عزت اهللا سحابی بقدر وسع، پويای راه خدا و آرزومند خدمتگزاری بخلق خدا است

تربيت خانوادگی و سازمان فكری و منش و روش و خاطره افرادی كه او را می شناسند و با او زندگی كرده اند و حتی 

  .  در زندان در تماس بوده اند گواه بر اين مصداق استمامورانی كه بنحوی با او

از خدمات علمی و اجتماعی فرزند خود مهندس سحابی در فواصل كوتاه آزادی كه بين دوره های زندان داشته است بهتر 

  . است ذكری ننمايم تا نه موجب طول كالم شود و نه احتمال ريا

مطلقاً نظری در دفاع از دين و يا انتقاد از عقيده ماركسيسم نيست و اقتضای در اينجا الزم است متذكر شوم كه در اين نامه 

  . . . . چنين بحث در ايتجا نميباشد

آنچه فعالً در توضيح آن مبادرت شده نسبتهای خالف واقع و دور از حقيقتی است كه برای انحراف افكار عمومی و تحريك 

  .  روزنامه و ساير روزنامه ها منتشر شده استنسيله ايادی بدخواه در آبر عليه جمعی از مسلمانان گرفتار و بيگناه، بو
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اين نسبتهای ناروا و اتهامات تازه ساز بی اساس كه برای زندانيان محروم و بی دفاع، ناراحتی ها و فشارهای روحی جديد 

 و زخم تازه ای بر دل ريش آنان  در انتظار آنان نگرانینايجاد ميكند و برای فرزندان و مادران و همسران و ديگر بستگا

با هيچ يك از موازين انسانيت و آزادگی وفق نميدهد و در اين مقال بيان سور شهيدان، در لحظات آخر حيات، در . ميگذارد

  : خطاب به ماموران فريبكار عبيداهللا و يزيد ستمكار بهترين زبان حال و حسن ختام است كه فرمود

  ». ز فرجام اعمال ناپسند خود نمی هراسيد، پس اقالً در دنيای خود آزاد مرد باشيداگر برای شما دينی نيست و ا«

  . ان لم يكن لكم دين و كنتم التخافون المعاد فكونوا احراراً فی دنياكم

  ١٣٥٦ مهرماه ٢٠ استاد سابق دانشگاه –يداهللا سحابی 
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  بيانيه جمعی از رجال اسالم و ملی و اعالم خواستهای ملت

   ١٣٥٦ يازده آبان چهارشنبه

نظامی كه در بيست و چهار سال اخير قدرت سياسی و اقتصادی را در كشور ما اعمال ميكند با بحران آشكاری روبرو شده 

اين . يست و چهار ساله استباين بحران نتيجه ضروری سياست و روش كشورداری هيئت حاكم ايران در اين دوران . است

ههای حاكم ايران بياری نيروهای جهانگستر توانائی يافتند كه مردم را از حضور و دخالت دوران از زمانی آغاز شد كه گرو

  . در زندگی سياسی و عمومی محروم سازند و حكومت متكی بر اراده مردم را از اعمال قدرت سياسی باز دارند

اين .  كنونی خالصه كرددست آورد اين دوران بيست وچهار ساله را نميتوان و نميبايست در مشكالت فنی و موضعی

  . مشكالت خود چيزی جز برخی مظاهر و نتايج محتوم رويه های مستمر نظام سياسی و اجتماعی كنونی نيست

 به آثار نامطلوب حكومتهای مطلقه در اواضعان قانون اساسی ايران چون ديگر پايه گذاران حكومتهای مردم بر مردم در دني

هائی يافته از استبداد بنيان نهند ر بودند كه نظامی را در جامعه نقوف را داشتند و در پی آجريان تاريخ ايران و جهان كمال و

. كه از هر نوع بازگشت به دوران مالك الرقابی مصون باشد و در اين راه بود كه نظام سلطنت مشروطه را پايه ريزی كردند

و نشانه ای است از گرايش به بازگشت دوران مطلق اطالق هر عنوان ديگری بر نظام مشروطيت در حكم نفی مشروطيت است 

در جهان امروز آن نظام سياسی . العنانی و مالك الرقابی، و اين خود با مبانی قدرت ملی در جهان امروز مغايرت دارد

شايسته احترام است كه جامعه را بر اساس رعايت حقوق ذاتی و شئون و حيثيت انسانی افراد كه اعالميه حقوق بشر و 

  . ميثاقهای حقوق بشر مبين و مدافع آنهاست اداره كند

دست آورد نظام حاكم بر ايران در بيست و چهار سال گذشته ايجاد محيطی است كه در آن شان و حيثيت حقوق انسانی 

  . افراد بطور مستمر پايمال ميشود

جلوگيری مداوم نظام .  خويش باشددر جهان امروز آن ملت قرين حيثيت و اعتبار سياسی است كه تعيين كننده سرنوشت

فراهم آوردن امكان مشاركت همه افراد و گروههای . حاكم از اهمال اين حق مردم، سلب حيثيت سياسی از ملت ايران است

  . اجتماعی در تعيين سرنوشت خود اعاده حيثيت سياسی ملت ايران را تضمين ميكند

 قهر و زور و فريب و نيرنگ استوار نباشد و تحميق اكثريت و تطميع در جهان امروز آن قدرت سياسی پذيرفتنی است كه بر

قدرت سياسی ايران با توسل به زور، عوام فريبی و فريبكاری، با انتخاب منابع اقليت بعنوان تنها . ت را روش خود نداندلياق

  . معيار خير و مصلحت عام، عمالً از خود سلب اعتبار نموده است

ت اجرائی پذيرفتنی است كه با آگاه ساختن كامل مردم و در تعادل با قوای مقننه و قضائيه وظايف در جهان امروز، آن قدر

  . خود را انجام دهد

قدرت اجرائی كه دست آورد نظام كنونی است بر اساس تضعيف دائمی قوای مقننه و قضائيه و انكار ضرورت آگاهی مردم 

  . تگاه اجرائی تحقق يافته استاز امور عمومی و سلطه روز افزون و خودسرانه دس

دستاويز قدرت اجرائی در ادامه چنين طريقی ادعای حفظ ثبات و امنيت سياسی از يكسو و پيچيدگی مسائل تخصصی و فنی 

قوای سه گانه مملكتی بعنوان مظاهر اراده مردم يكسان وظيفه دار حفظ ثبات و امنيت سياسی هستند . از سوی ديگر است

اما در نظام سياسی كنونی واقعيت اين است . ا به تنهائی نميتواند خود را پاسدار ثبات و امنيت سياسی بداندهيچ يك از اين قو

كه يكی از قوای سه گانه يعنی قوه اجرائيه، حفظ ثبات و امنيت سياسی را مستمسك گسترش خودسرانه قدرت خود قرار داده 

پيچيدگی مسائل . است و نتايج ناخوشايند آن انكار ناپذير استاين امر نشانه آشكار عدم ثبات و امنيت سياسی . است
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اين وظيفه هر قدرت اجرائی . تخصصی و فنی نيز نميتواند ادامه سياست پرده پوشی و استتار قدرت اجرائی را توجيه كند

 متكی به آراء عمومی است كه ازبكار بردن زبان و اصالحات 

پرهيز جويد و مسائل همگان را بزبان همگان بيان كند تا ) روه بوجود آمده استكه در دفاع و تسجيل منافع اين گ(اهل فن 

  . موجبات عالقمندی و مشاركت عموم را در سرنوشت جامعه فراهم آورد

در جهان امروز آن نظام اقتصادی پذيرفتنی است كه در وابستگی با نظامهای اقتصادی مسلط جهان گسترش نيابد و منافع 

دستاورد نظام حاكم بيست و چهار ساله كنونی، اقتصادی است كه با مرجح داشتن . ع اكثريت مرجح ندانداقليت را بر مناف

منافع گروههای جهانی بر منافع ملی، منافع گروههای شهر نشين بر منافع گروههای روستا نشين و كوچ نشين، منافع اقليت 

بهره . ت كشور را در خدمت سرمايه های بين المللی نهاده استحكومت كننده بر منافع اكثريت حكومت شونده، منافع و امكانا

ای كه از اين طريق نصيب قدرت سياسی حاكم ميگردد موجبات ادامه حيات خود سرانه اين قدرت را فراهم می آورد و رشد 

  . فعاليت واسطه كاران ودال ل مشربان را در كليه سطوح واقعيت های اجتماعی و اقتصادی ممكن ميسازد

ن اقتصاد در آنجا كه حفظ و گسترش منافع قدرتهای جهانی و اقليتهای داخلی اقتضا كند با زياده روی و اسراف در بكار اي

چنين نظام اقتصادی در خدمت . گرفتن منابع داخلی و يا كوتاهی و امساك در بهره برداری از امكانات موجود همراه است

  . خود نيست، در خدمت بيگانه است

 محيط احتماعی و سياسی پذيرفتنی است كه بر اساس اقدامات خودسرانه و خشونت آميز، بر اساس نروز آدر جهان ام

محيط اجتماعی و سياسی كه دست آورد نظام كنونی است بر . استبداد و خفقان، بر اساس فساد و ارتشاء استوار نباشد

و تشويق فساد و رشوه خواری، بر اساس ترويج اساس اعمال خشونت روزمره و پايدار در كليه سطوح، بر اساس تحميل 

بيعالقگی افراد به امور عمومی و اجتماعی، بر اساس محروم ساختن افراد از آزادی و حقوق مدنی و اجتماعی و منحرف 

  ساختن افكار عمومی 

جدا ساختن حرف از از طريق جايگزين ساختن امور فرعی و خيالی به جای مسائل اصلی و واقعی و از طريق بازی الفاظ و  (

  . اين چنين محيط اجتماعی و سياسی از همه جهات با خير و سعادت مردم تعارض دارد. استوار است) عمل

در جهان امروز گفتگو از فرهنگ، زمانی پذيرفتنی است كه آدميان از امكان آزاد و كامل پرورش استعدادهای خود برخوردار 

  . دگی مادی و معنوی خود را در زمينه های معاشی و عقيدتی و مذهبی تنظيم كنندباشند و دور از هر نوع فشار و اجبار زن

اگر نحوه گذران زندگی روزانه را نشانه گويائی از فرهنگ مردم زمانه ای بدانيم بايد بپذيريم كه دست آورد اين دوران بيست 

ت غير، جلب نفع فردی به قيمت تجاوز بحقوق و چهار ساله، فرهنگی است كه بر اساس تقليد كوركورانه، نفی خويشتن و اثبا

ديگران، زرق و برق تهی و چشمگير و هوش ربا، گسترش بی رويه و مفرط زندگی مصرفی، قلب تاريخ و مسخ مفاهيم 

چنين فرهنگی كه با فرهنگ گذشته ايران بيگانه است، شايستگی هيچ ملت پيشرو و هوشياری را در اين زمانه . گسترش مييابد

  . ندارد

آنچه در واقع . جامه ايران با بحرانی عميق روبروست و در آنچه گذشت به مهمترين جلوه های اين بحرانم اشاره كرده ايم

چنين وضع بحرانی را بوجود آورده از يكسو و ابستگی حيات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور به منافع قدرتهای 

در جهان امروز حدود و مبانی حيات .  نفی آزاديهای اجتماعی استاستعماری و از سوی ديگر فضای خفقان آور سياسی و

ملی هر جامعه را از سوئی قوانين اساسی آن جامعه و از سوی ديگر ميثاقها و تعهدات آن جامعه در برابر جامعه بشری 

  . تعيين ميكند

  .  بوجود آورده استنظام كنونی ايران با نقض قانون اساسی و عدم رعايت اعالميه حقوق بشر اين بحران را

  . جوهر قانون اساسی ايران اعالم اصل حاكميت ملی است
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  ". قوای مملكت ناشی از ملت است، طريق استعمال آن قوا را قانون اساسی معين مينمايد " 

  ). اصل بيست و ششم متمم قانون اساسی (

لت ايران است و اين قوای سه گانه به وكالت از جانب بنابر اين منشاء قوای سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه همانا اراده عام م

  . ملت تكاليفی را كه قانون اساسی مقرر داشته است انجام ميدهند

قوانين اساسی ايران فقط حكومت مردم و نظام دموكراسی را مقرر داشته و نخستين بار در تاريخ ايران همه ضوابط مطلفيت 

از . دموكراسی بر پايه رای آزاد همگان قرار دارد.  گذشته را ملغی ساخته استو سنن كهن حكمرانی فردی و مبانی دولتهای

  . اين نظر نظام دموكراسی يك وجه دارد و بس

اگر رای همگان بدون غل و غش در كار است دموكراسی هست، اگر نيست . دموكراسی مجموعه حقوق مردم را در بر ميگيرد

  . بازگشت به استبداد است

  . اسی آزادی بيان، آزادی رای و آزادی اجتماعات استپايه نظام دموكر

به . از اين رواست كه قانون اساسی ايران به همان اندازه كه بر انتخابات آزاد تاكيد دارد، ب آزادی اجتماعات هم مصر است

ح قانون از اين جهت نظام تك حزبی تحميل شده نقض صري. حقيقت آزادی اجتماعات و احزاب جزء الينفك مشروطيت است

اين شيوه عمل است كه مردم را نسبت به امور عمومی . اساسی و نفی مشاركت آزاد مردم در تعيين سرنوشت خويش است

بی تفاوت بودن مردم دست آورد حكومتی است كه به اتكای قهر و زور سد آزادی شده . بی اعتناء و بی تفاوت ساخته است

هيچگاه مملكت بدست مردم آزاديخواه تسليم بيگانگان نشده است، بلكه هر خللی . به حقيقت استقالل ملی در آزادی است. است

به استقالل و حاكميت مملكت وارد آمده است بدست مسئوالن اموريصورت گرفته كه نه پای بند مسئوليت سياسی خويش 

استقالل مملكت و حاكميت ملی بنابر اين آزادی با احترام به حقوق بشر و حفظ . بوده اند و نه عزت آزادی را شناخته اند

اصل تفكيك و تعادل قوا . منطق وجودی قانون اساسی ايران نفی اراده مطلقه است. ما اين آزادی را ميخواهيم. مالزمت دارد

بر همين مبنا قانون اساسی مسئوليت . تدبير بزرگی در جهت محدود كردن قدرت نامسئول و خود سرانه زمامداران است

   : ات اجرائی را منحصراً در برابر قوه مقننه تثبيت ميكندفردی و مشترك هي

  ). اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی. " (وزرای دولت در هر گونه امور مسوول مجلسين هستند" 

در جهان امروز محدوديت قدرت سياسی خاصه از اين بابت ضرورت دارد كه دولتها فن و دانش را به خدمت خويش گرفته 

ان قدرتی يافته اند كه اگر نظارت مداومی از جانب مردم برقرار نباشد قدرت اجرائی را به قدرت جبارانی مبدل و چن اند، 

مرجعيت دولت وقتی پذيرفتنی است كه حقوق افراد و گروههای اجتماعی محترم . ميگرداند كه در تاريخ استبداد همانند ندارد

حكومتی كه به سركوبی افكاری كه . دن خواستهای مردم بكار بردشناخته شود و دولت قدرت سياسی را در جهت برآور

حكومت دسته اقليتی را بوجود می  و از تشكيل جمعيت های صنفی و سياسی جلوگيری كند،  خود نمی پسندد دست يازد، 

 دو گانگی حالت نفی مرجعيت دولت در نظام دموكراسی است و حاصل آن اين حالت، . آورد كه تنها حافظ منافع خويش است

از بی تفاوتی و بی اعتمادی تا مقابله جوئی و قهر و (اعتراض بر حكومت در صور گوناگون آن . ميان ملت و دولت است

  . از همين دو گانگی ميان ملت و دولت سرچشمه ميگيرد) ستيز

كه از اين راه هستی جامعه با توجه به علل و خصوصيات اصلی بحرانی كه جامعه ايران را فرا گرفته است، با توجه به خطری 

   : را تهديد ميكند، و با توجه بوظيفه ای كه در چنين وضعی بر عهده هر فرد و گروه است اعالم ميداريم

از آنجا كه قانون اساسی ثمره مجاهدات ملت ايران و خونبهای مجاهدان آزادی است، و اراده افراد نميتواند خللی در آن وارد 

  كند ؛ 
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ن قانون اساسی بر اصل ناشی بودن قدرت از ملت استوار است و از آنجا كه حق مردم در تعيين آزادانه از آنجا كه بنيا

سرنوشت خويش حقی غيرقابل انتقال و خدشه ناپذير است و ايجاد هر گونه مانعی در اين راه ولو بطور موقت و به هر بهانه 

هيچ مقامی حق ندارد ولو بطور موقت و به هر بهانه و عنوان . و عنوان، اساس حكومت مردم بر مردم را به مخاطره مياندازد

هر كس يا هر مقام كه برخالف اين اصل . مانع اعمال حق حاكميت مردم شود يا خود را جانشين اراده ملی يا برتر از آن بداند

ن حاكميت از دست رفته در اينحال اعتراض مردم برای بدست آورد. عمل كند، قانون اساسی و اراده ملی را نفی كرده است

  . خود اجتناب ناپذير ميشود

استوار داشته ) مقننه، مجريه و قضائيه(قانون اساسی ايران نظام سياسی كشور را بر اصل تفكيك و تعادل قوی سه گانه 

ستيالی و از آنجا كه دوام چنين نظامی جز با رعايت اصل تفكيك و تعادل قوا ممكن نيست و هر گونه عدم تعادل به ا. است

قوه مجريه و فراهم ساختن مبانی حمكومت استبدادی ميانجامد، هر نوع بدعتی در بهم زدن اين تعادل و تضعيف قوای مقننه 

  . و قضائيه ضربه ای به حق حاكميت مردم است و اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذير مينمايد

 افراد و گروههای مردم در تعيين سرنوشت خويش از راه نهادهای و اعمال اراده آزاد اداری و اقتصادی،  عدم تمركز سياسی، 

  . دموكراتيك و انجمن ها و شوراهای ايالتی و واليتی از وظايف دستگاه حكومتی است

از شرايط اساسی اعمال حق . هر نوع اقدام و بدعتی در جهت خالف اين اصل اعتراض مردم را به آن اجتاب ناپذير مينمايد

بنابر اين هيچ مقامی حق ندارد ولو بطور موقت و يا . گاهی عموم از تمام مسائل كشور و اقدامات دولت استحاكميت مردم، آ

به دستاويز مصالح عالی كشور هيچيك از مسائل كشور و اقدامات دولت را از مردم پوشيده نگاهدارد و يا درباره آنها به 

اه استتار يا تحريف حقايق اوضاع كشور اعتراض مردم را به آن هز نوع بدعتی در ر. نشر اطالعات غلط يا دروغ بپردازد

. ابزار اساسی اعمال حق حاكميت مردم، آزادی بيان و تبادل افكار انديشه ها و تشكيل اجتماعات است. اجتناب ناپذير مينمايد

ضد حاكميت مردم است و هر نوع اقدام و بدعت در جلوگيری از تشكيل اجتماعات و آزادی بيان و تبادل افكار اقدام بر 

  . اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذير مينمايد

آزادی درتنظيم زندگی روزانه، (عامل موثر رشد و پرورش شخصيت افراد، برخورداری كامل و آزادی آنان از حقوق فرهنگی 

 افراد از هر نوع خشونت و فشار در امان بودن عقايد، رفتار، گفتار و كردار دسترسی آزاد به منابع گوناگون اطالع و خبر، 

و هر جامعه ای وظيفه دارد امكانات الزم را برای شكوفائی شخصيت افراد خود . است) مستقيم و غير مستقيم آشكار و پنهان

هر نوع اقدام يا بدعت در جهت گسترش قدرت های پنهان و آشكار دستگاههای عمومی و خصوصی فعال در . فراهم كند

ی بنحوی كه با رشد و پرورش شخصيت فردی و صيانت حريم زندگی خصوصی مغايرت و تضاد داشته زمينه امور فرهنگ

  . باشد اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذير مينمايد

ما امضاء  با توجه به آنچه گذشت و با توجه باينكه احيای حاكميت يگانه شرط الزم و ضروری دفع بحران كنونی است، 

   : يم كه نيل به اين مقصود بزرگ ملی و رهائی بخش تنها با تحقق خواستهای زير امكان پذير استكنندگان اعالم ميدار

  . اجرای تجزيه ناپذير اصول قانون اساسی ايران )۱

 . آزادی زندانيان و تبعيد شدگان سياسی )۲

 . مجامع مذهبی و اتحاديه های صنفی الغای نظام تك حزبی و آزادی احزاب،  )۳

 . شاراتآزادی مطبوعات و انت )۴

 . آزادی عقايد و نشر افكار )۵

 . انحالل مجلسين شورای ملی و سنا، انحالل انجمنهای شهر و تجديد انتخابات بر اساس آزادی رای همگانی )۶

 . احيای استقالل قوه قضائيه و اعاده صالحيت عام دادگاههای دادگستری و انحالل جميع مراجع قضائی اختصاصی )۷
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ههائی كه به آزاديهای فردی و اجتماعی مردم تجاوز نموده و در اين راه از ارتكاب انحالل كليه سازمانها و دستگا )۸

 . خشونتهای آشكار و پنهان مستمراً روی گردان نبوده و نيستند

 . تعقيب و مجازات قانونی كليه متجاوزان به حقوق اساسی و منافع مردم و جامعه )۹

پروتكل ضميمه ميثاق بين المللی حقوق مدنی " ق ايران يه تحكيم و پيشبرد موجبات اجرای حقوق بشر از طريق الحا )۱۰

 ". و سياسی 

ما امضاء كنندگان اين بيانيه بطور فردی و جمعی مسئوليت تدوين و امضاء آن را بر عهده داريم و از افراد و گروههای 

  .  شونداجتماعی دعوت ميكنيم كه در راه تحقق اين خواستها و اجرای اصول قانون اساسی با ما همصدا

  

 عبدالعلی بازرگان – عبداهللا انوار – علی اكبر اكبری – عبدالعلی اديب برومند – ضياء ابقی – شمس آل احمد –فريدون آدميت 

 دكتر – بهمن پور شريعتی – باقر پرهام – ناصر پاكدامن – صالح بنافتی – محمد بسته نگار – مهندس مهدی بازرگان –

 علی اصغر حاج سيدجوادی – محمد مهدی جعفری – محمد توسلی – حسين تحويلدار –ی تابنده  دكتر نورعل–حبيب اهللا پيمان 

 – اكبر زرينه باف – محمد حسن روحانی – عباس رادنيا – حبيب اله ذوالقدر – سيمين دانشور – ابوالفضل حكيمی –

 – عليجان شانسی –يم سنجابی  دكتر كر– منصور سروش – دكتر يداهللا سحابی – دكتر كاظم سامی –غالمحسين ساعدی 

 محمد – ابوالفضل قاسمی – عباس عاقلی زاده – دكتر رحيم عابدی – احمد صدر – هاشم صباغيان –حسين شاه حسينی 

 عبدالكريم – قاسم الرين – هوشنگ كشاورز – ابراهيم كريك آبادی – اسالم كاظميه – مهندس ابوالقاسم قندهاريان –قاضی 

 محمود معينی – منوچهر مسعودی – فرخ مروتی – رضا مرتضوی – هدايت اهللا متين دفتری –فتری  علی متين د–الهيجی 

 حسن – هما ناطق – نعمت ميرزا زاده – هدايت موسوی – حسين ملك – رحمت اهللا مقدم مراغه ای – مجتبی مفردی –عراقی 

 .  منوچهر هزار خانی–نزيه 
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  خست وزير ونامه جمعی از شخصيتهای اسالمی و ملی يه ن

  اعتراض به حمله های فاشيستی ماموران رژيم به مردم

  ١٣٥٦دوازدهم آذرماه 

  بسمه تعالی

  رونوشت اين نامه به كميسيون حقوق بشر 

  سازمان ملل متحد و روزنامه های اطالعات، 

  . كيهان و آيندگان فرستاده شده است

  جناب آقای نخست وزير 

جلس، دولت خود را به حفظ آزاديهای قانونی و حرمت شئون انسانی متعهد ساختيد شما به هنگام طرح و برنامه دولت درم

 ماده ای حق آزادی قلم را كه هرگز در دولت سابق وجود نداشت، بنحو شديدتری ٢٠ولی ديری نپائيد كه با يك دستور العمل 

نويسندگان، قضات و وكالی دادگستری، دولت شما در برابر كليه خواستهای قانونی آزاديخواهان، . از مطبوعات سلب كرديد

استادان و انشجويان دانشگاه مبنی بر لزوم استقرار آزاديهای قانونی و اجرای كامل و تجزيه ناپذير قانون اساسی سكوت 

كامل اختيار نمود و درعين حال درمقام مقابله با استفاده مسالمت آميز مردم از حقوق قانونی خود، برای تشكيل احتماعات 

به ) چوب و چماق(مامورين امنيتی و انتظامی را با لباس مبدل و مجهز به اسلحه سرد  هبی و فرهنگی و ادبی و اجتماعی، مذ

   : شيوه های ناجوانمردانه فاشيستی به جان مردم آرام و بی سالح و بی دفاع انداخت

ت حمله بردند و همه را از استاد و شاگرد به  در اواخر آبانماه مامورين با چوب و چماق بكالسهای درسی دانشكده ادبيا–" 

  . شدت مضروب ساختند

در دانشگاه تهران كماندوها به اجتماع آرام دانشجويان كه بمناسبت سالروز تعطيل كانون مذهبی حسينيه ارشاد  -

  . منعقد شده بود حمله كرده دختر و پسر را بی رحمانه زدند و زخمی ساختند

تی آريامهر مامورينی كه معموالٌ با لباس مبدل وارد معركه ميشوند استادان و چند روز پيش در دانشگاه صنع -

دانشجويان را وحشيانه زدند و به كالنتری جلب كردند و بعضی از آنان را از زن و مرد با معاونت حيله گرانه به 

به بيانبانهای ) زل ميرسانندبعنوان اينكه مامورين انتظامی افراد جلب شده را با وسيله نقليه كالنتری بمن(كالنتری 

 . اطراف شهر بردند و در تاريكی شب تا سر حد مرگ مضروب ساختند و عده ای را نيز بازداشت كردند

 . صبح روز عيد قربان مامورين انتظامی مسلحانه مسجد قبا را محاصره كردند و مانع سخنرانی خطيب مذهبی شدند -

مور امنيتی و انتظامی با لباس ميدل به اجتماع مذهبی و ملی باغ گلزار عصر روز عيد قربان متجاوز از هفتصد نفر ما -

صدها نفر از . در كاروانسرا ينگی جاده كرج و به مردمی كه مشغول استماع سخنرانی مذهبی بودند حمله آوردند

ت حضار را بشدت مضروب و مصدوم ساختند و اتومبيل های آنانرا شكستند سپس در مطبوعات زير سانسور دول

حمله كنندگان كارگرانی بودند كه از كار بر می گشتند و چون در سر راه با "  : در نهايت بی شرمی نوشته شد

 . . . "جمعيتی مواجه شدند كه باده گساری ميكردند و شعارهای ضد ميهنی ميدادند به آنان حمله بردند

  ! آقای نخست وزير

ت به مردم درمعابر و خيابانها از ناحيه مامورين علنی و مخفی برای مالحظه ميفرمائيد كه ايراد ضرب و شتم و جرح نسب

" در حقيقت ضرب و شتم و شكنجه از . ايحاد رعب و وحشت و بلوای ساختگی به صورت حوادث روزمره درآمده است
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 با توسل به صحنه و زندانها به كوچه ها و خيابانها و حتی بيابانها و باغهای اطراف شهر سرايت كرده است آنهم" كميته ها 

  . سازی و دروغ پردازی های شرم آور

ملت ايران و مردم جهان بايد بدانند كه در شرايط حاضر روشنفكران و آزادی خواهان و افراد مخالف استبداد و  -

فساد در برابر تجاوزات مسلحانه و تغيير شكل يافته مامورين امنيتی و انتظامی خصوصاٌ بعد از مراجعت 

آمريكا، هيچگونه امنيتی ندارند و نويسندگان و امضاء كنندگان هر نامه و بيانيه اعتراضيه همواره در اعليحضرت از 

  . معرض توقيف و ضرب و جرح و حتی قتل قرار دارند

ملت ايران و مردم جهان بايد بدانند كه آزاديخواهان و روشنفكران مخالف استبداد و از جمله دانشجويان بهيچوجه  -

 . ريم قانون و نظم عمومی را ندارند و ايجاد آشوب و بلوا و عمليات تخريبی را تقبيح می كنندقصد تخطی از ح

ملت ايران و مردم جهان بايد بدانند كه در شرايط حاضر امنيت كسب و كار و شغل افراد معترض هم از بين رفته  -

  . است

خرين آثار استقالل قوه قضائيه از شغل وزارت دادگستری قضات آزاده مملكت را بسبب اعتراض آنان به نابودی آ

  . خود معلق ساخته و مورد تعقيب انتظامی قرار داده است

وزارت دارائی محرمانه دستور داده است برای عده ای از وكالی دادگستری، تجار، اصناف و جميع كسانی كه اعاده 

  .  نمايندآزادی و حفظ حرمت قانون اساسی را خواستار شده اند مالياتهای گزاف تعيی

دولت از طريق مقامات انتظامی به موسسات دولتی دستور داده استكه وكالی دادگستری معترض را از دست وكالت 

  . و مشاور حقوقی خود بركنار كنند

وزارت فرهنگ و علوم استادانی را كه در مجامع فرهنگی شركت می كنند با عنوان ساختگی توطئه گر مورد تهديد 

  . قرار داده است

   : لت ايران و مردم جهان بايد بدانند كه آزاديخواهان و روشنفكران ايران هدفی جز تحقق خواستهای زير ندارندم -

  . اجرای كامل و تجزيه ناپذير اصول قانون اساسی -۱

منع شكنجه، منع مداخله دادگاههای نظامی  آزادی كليه زندانيان و تبعيد شدگان سياسی، منع توقيفهای غير قانونی،  -۲

 . حاكمات سياسیدر م

 . الغای نظام تك حزبی و تامين آزادی احزاب و اجتماعات مذهبی و اتحاديه های صنفی -۳

 . آزادی مطبوعات و انتشارات -۴

 . آزادی عقايد و نشر افكار -۵

انحالل مجلسين شورای ملی و سنا و انجام انتخابات صحيح ملی مصون از تهديد و ارعاب برای تحقق واقعی  -۶

 . م و تحقق واقعی دموكراسیحكومت مردم بر مرد

 . احيای استقالل قوه قضائيه و اعاده صالحيت عام دادگاههای دادگستری و انحالل مراجع قضائی اختصاصی -۷

انحالل كليه سازمانها و دستگاههايی كه آزاديهای فردی و اجتماعی را مورد تجاوز و تعدی قرار داده و در اين راه  -۸

 . ان مستمراٌ روی گردان نبوده و نيستنداز ارتكاب خشونت های آشكار و پنه

 . تعقيب و مجازات قانونی كليه متجاوزان به حقوق اساسی و منافع عمومی جامعه -۹

ـ تحكيم و پيشبرد موجبات اجرای اعالميه جهانی حقوق بشر از طريق الحاق ايران به پروتكل ضميمه ميثاق بين المللی ١٠

  . حقوق مدنی و سياسی

  ! آقای نخست وزير
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يجاد آشوب و اخالل نظم عمومی كار دانشجويان و كسانی نيست كه فقط احياء و احترام حقوق قانونی ملت را هدف خود ا

قرار داده اند بلكه اخالل در نظم عمومی به صورت انواع توطئه ها بطور مستقيم و غير مستقيم توسط دستگاههای انتظامی و 

نظام و با استفاده از كليه وسائلی كه اكنون جهت سركوبی و تبليغ در اختيار اين امنيتی انجام می گيرد تا به بهانه برقراری 

دستگاهها قرار دارد و با ايجاد رعب و وحشت از راه حمله و هجوم و كتك زدن و محروح كردن مردم بدست مامورينی كه 

استبداد پليسی به سكوت و خاموشی و برای ورود به معركه به لباس عادی در می آيند همچنان مردم را برای ادامه فساد و 

تسليم وادار نمايد و به افكار عمومی جهانيان چنين وانمود كند كه ملت ايران شايستگی آزادی و دموكراسی و برخورداری از 

  . حقوق انسانی را ندارد

و به .  گيرد، می دانيمما دولت را مسئول كليه اين تجاوزها و همچنين تجاوزهای بعدی كه به دست مامورين انتظامی انجام

دنيا اعالم می كنيم كه دولت ايران بر اثر فشار افكار عمومی و رسوائی های ناشی از فساد و استبداد بعوض بازگشت به 

مواضع قانون اساسی ايران و احترام به اصولی كه در عرف و سنت و مقررات جهانی برای حقوق انسان پيش بينی و توصيه 

 ناجوانمردانه ترين شيوه های خفقان و بيدادگری متوسل شده است، هنگامی كه جان و امنيت فردی شده به آخرين وسيله و

و حيثيت انسانی افراد جامعه بطور مستقيم مورد هجوم رژيم قرار گيرد، در اين صورت دولت ايران بايد در برابر ملت ايران 

ها و عواقب ناشی از اين اعمال را بر عهده گيرد و اگر بر و تاريخ وطن ما و وجدان بيدار مردم آزاده جهان كليه مسئوليت

ادعای خود مبنی بر رعايت آزادی و احترام به حيثيت انسانی پا برجاست اجازه دهدكه رسيدگی به اين اعمال وحشيانه پليس 

  .  گيردبه مراجع صالحيتدار قضائی و در شعاع آگاهی وسيع افكار عمومی در مطبوعات و راديو و تلويزيون قرار

 – دكتر ترابعلی براتعلی – مهندس مهدی بازرگان – شمس آل احمد –سيد ابوالفضل موسوی زنجانی ـ دكتر فريدون آدميت 

 – دكتر علی اصغر حاج سيد جوادی – دكتر نورعلی تابنده – دكتر حبيب اهللا پيمان – دكتر ناصر پاكدامن –سيد صالح بنافتی 

 مهندس هاشم صباغيان – دكتر كريم سنجابی – دكتر يداهللا سحابی – دكتر كاظم سامی – باف  اكبر زرينه–حبيب اهللا ذوالقدر 

 دكتر اسداهللا – دكتر عبد الكريم الهيجی – قاسم الرين – اسالم كاظميه –دكتر رحيم عابدی – احمد صدر حاج سيد جوادی –

 – هدايت موسوی –حمت اهللا مقدم مراغه ای  مهندس ر– فرخ مروتی – رضا مرتضوی – هدايت اهللا متين دفتری –مبشری 

 .  دكتر منوچهر هزار خانی– حسن نزيه – دكتر هما ناطق – دكتر فرج اهللا ناصری – ننعمت ميرزا زاده –هادی موتمنی 
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  نامه موسسين جمعيت به دبير كل سازمان ملل متحد و

  رانی دفاع از آزادی و حقوق بشراعالم تاسيس كميته اي

   ١٣٥٦آذرماه / ١٦

  بسمه تعالی

  دبير كل سازمن ملل متحد ـ نيويورك 

  . را اعالم می كنيم) كميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر(ما امضاء كنندگان اين نامه تاسيس 

ق بين المللی حقوق مدنی و سياسی را از آنجا كه ايران عضو سازمان ملل متحد بوده و اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثا

  ؛ امضاء كرده و اجرای مفاد آنرا  تعهد نموده است

از آنجا كه هيئت حاكمه ايران با آنكه عضو سازمان ملل متحد و متعهد اجرای مصوبات آنست از حدود يك ربع قرن تاكنون 

حقوق بشر و قانون اساسی ايران عمالٌ وقعی به هيچ يك از شكايات و اعتراضات مردم ايران در باب نقض آشكار و مستمر 

   ننهاده بالعكس هر فرياد اعتراضی را در كمال خشونت خاموش ساخته است، 

از آنجا كه توصيه ها و كوششهای ارزنده آن سازمان و مجمع جهانی حقوق بشر در طريق صيانت حقوق افراد ملتها اين اميد 

وانست دير يا زود به احيای حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعی از دست رفته را در ملت ايران زنده كرده است كه خواهد ت

   خويش نائل شود، 

از آنجا كه اعاده حقوق اساسی ملت ايران و بالنتيجه رفع نارضائی های عميق و خطير، امنيت مطمئن و طبيعی و واقعی را در 

  . منطقه خاص و استثنائی اين كشور فراهم خواهد ساخت

ه اجرا و رعايت حقوق بشر الزمه رشد و اعتالء شخصيت انسانهاست و محيط اجتماعی و سياسی مملكت ما در يك از آنجا ك

ربع قرن اخير در جهت نفی آزادی و شخصيت افراد تحول يافته و اين تحول زائيده حكومت خودسرانه فردی و نتيجه آن 

  : اختناق عمومی و سلب حيثيت ذاتی هموطنان است

  . زمان ملل متحد را به مندرجات اين نامه جلب نموده اقدامات عاجل و مناسب را انتظار داريمتوجه خاص سا

مانند سازمان عفو بين (موارد نقض حقوق بشر در ايران در گزارشهای فرستادگان و ناظران مقامات و مراجع بين المللی 

 – انجمن جهانی قضات دموكراتيك –كاتوليك  انجمن جهانی قضات – فدراسيون جهانی حقوق بشر مقيم پاريس –المللی 

همچنين در گزارشهای بعضی شخصيت های طراز اول ) كميته خدمات يونيتارين يونيور ساليست و صليب سرخ بين المللی

سياسی و علمی و هنری و ادبی جهان و نيز در مطبوعات معتبر دنيای امروز منعكس شده است و مجمع جهانی حقوق بشر 

 ١٩٧٧/ ژوئن / ١٧ابق و گزارشها را تاييد كرده و آقای جروم جی شستاك رئيس مجمع طی نامه مورخ وجود جميع سو

   : مراتب را به پادشاه ايران خاطر نشان ساخته نوشته اسـت

مجمع جهانی حقوق بشر يك سازمان جهانی و غير دولتی فعال در امور مربوط به حقوق انسانی مدتهاست با نگرانی ... «

رويه دولت . . . . . كم روزافزون مداركی بوده است دال بر نقض شديد و پی گير حقوق و آزاديهای اساسی ايرانشاهد ترا

 ناقض قراردادهای رسمی جهانی حقوق سياسی و مدنی –ناقض اعالميه جهانی حقوق بشر  ايران ناقض قانون اساسی ايران، 

  . »و اعالميه كنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران است

 و گزارشهای گروه های معتبر – نيويورك – پاريسـ ژنو –گزارشهای سازمان های معتبر غير دولتی در لندن ... «  

 رهبران مذهبی بطور مستند ازموارد نقض حقوق بشر در ايران – و طرفداران آزاديهای مدنی –حقوقدانهاـ دانشگاهيان 

قوق مردم ايران به اعليحضرت متوسل شديم ولی التفاتی به درخواست ما چندين بار برای رفع تجاوز به ح. . . . حكايت دارد

057



 

ما نشد و هنوز گزارشهائی به ما ميرسد حاكی از اينكه تجاوز به حقوق اتباع ايران نه تنها تخفيف نيافته بلكه در دامنه وسيعی 

به حقوق ابتدائی اساسی مدنی  باتلر عضو هيئت مديره مجمع جهانی حقوق بش تعدی –تشديد شده است و آقای ويليام جی 

  . »و سياسی اتباع ايرانی را گواهی كرده است

  

   : آقای دبير كل

با توجه به نامه مجمع جهانی حقوق بشر ما بی نياز و فارغ از بسط مقال هستيم و در اينجا فقط اهم موارد نقض حقوق بشر 

  : را به شرح زير يادآوری می كنيم

  . دی اجتماعات و انتشارات به سبب عدم تحمل عقائد و نظريات مخالفسلب آزادی عقيده و بيان و آزا -۱

توقيف غير قانونی و خودسرانه هزاران نفر از زن و مرد و پير و جوان و حتی جوانان دارای سن كمتر از سن  -٢

 . قانونی و بطور كلی توقيف افراد مخالف استبداد و معترض بر اختناق سياسی

سمی و روحی منتهی به مرگ يا نقيص عضو و ناتوانيهای دائمی عليرغم صريح مبادرت به انواع شكنجه های ج -٣

 .  قانون مجازات ايران كه مجارات سه تا شش سال برای مرتكب شكنجه تعيين كرده است١٣١قانونی طبق ماده 

 در محاكم نظامی توسط افسرانی بنام قاضی كه) مخالفين روش و سياست هيئت حاكمه(محاكمه متهمين سياسی  -٤

. محاكمات در مجيط غير علنی آكنده از فشار و اختناق انجام ميشود. زير نظر و سلطه مستقيم پادشاه قرار دارند

موضوع اتهام در اغلب موارد داشتن يا خواندن يك يا چند كتاب اجتماعی و سياسی يا اظهار نظر و عقيده در مورد 

 . اعمال و افكار و رفتار استبدادی پادشاه است

در دادگاههای مذكور به اعدام يا ) علمی و ادبی و هنری مركب از دانشمندان مذهبی، ( متهمين سياسی محكوميت -٥

حبس دائم و طويل المدت باستناد اقارير ناشی از زجر و شكنجه در مراحل تحقيق يا بعلت عدم تمكين به اقرار يا 

 . حتی به سبب خودداری از تقاضای عفو و اظهار ندامت

متاسفانه در كشور ما برخالف تمام موازين (سلطنت از قبول تقاضای فرجام محكومين سياسی خودداری مقام  -٦

حمقوقی و انسانی بموجب يك قانون ارتجاعی ناشی از رژيم استبدادی قبول يا رد تقاضای فرجام از احكام 

 و حياتی هر دادگاههای نظامی به مقام سلطنت محول شده است و اين خود اقوی دليل نقض اساسی حق قضائی

 ). انسان است

 و كوچه هاـبدست مامورين – خيابانها – دانشگاهها –كشتار بيرحمانه عده ای از جوانان تحصيلكرده در خانه ها  -٧

 . آشكار و نهان پليس بدون آنكه اتهامات انتسابی به آنان صحت داشته باشد

 . محبوس داشتن مخالفان قانون شكنی ها بدون تعيين تكليف آنان -٨

 . داری از آزاد كردن عده ای از زندانيانی كه مدت محكوميت آنان منتفی شده استخود -٩

 . محروم ساختن زندانيان از مالقات حتی مالقات اقوام نزديك و درجه اول -١٠

سانسور شديد مكاتبات و مكالمات همچنين انتشارات و مطبوعات و حصرّ آنها به چند روزنامه دولتی يا وابسته به  -١١

 . ظرمامورين مخفی منتشر ميشوددولت كه تحت ن

تعطيل بسياری از مراكز شرعی توام با حبس و زجر و تبعيد مراجع تقليد و شخصيت های مذهبی و جلوگيری از  -١٢

 . انعقاد بعضی از مجالس ترحيم

استقرار نظام محكوم و مردود تك حزبی شخصی و حصر احزاب و جمعيت ها و اجتماعات سياسی به حزب واحد  -١٣

 .  بفرمان مقام سلطنت تاسيس يافته استرستاخيز كه
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انتخاب ( و مشروط ساختن –سلب امكان مشاركت واقعی مردم در انتخابات مجلسين و انجمن های ايالتی و واليتی  -١٤

به عضويت در حزب واحد رستاخيز و جمع آوری رای برای كانديداهای پادشاه و دولت با توسل به تهديد و ) شدن

 . انگيز و بالنتيجه سلب خصلت و صفت نمايندگی مردم از قوه مقننهارعاب و شايعات اضطراب 

و تمركز عملی )  اجرائيه– قضائيه –قوای مقننه (نقض صريح قانون اساسی ايران و اصل تفكيك قوای ثالثه  -١٥

 . اختيارات هر سه قوه در مقام غير مسئول سلطنت

داری ميكنيم ولی مناسب ميدانيم در سه مورد اخير توجه ما از توضيح در كم و كيف موارد نقض حقوق بشر در ايران خود

   : شما را به توضيحات زير جلب نمائيم

قطعاٌ بخاطر دارند كه پادشاه ايران ضمن اعالم تاسيس حزب واحد رستاخيز و ادغام چند حزب دولتی سابق و نيز طی 

   : الم نمودندمصاحبه های زياد در مطبوعات و راديو و بلويزيون های جهانی اخطار و اع

كسانی كه عضويت حزب واحد رستاخيز را نپذيرند خائن و بيوطن شناخته ميشوند و باد كشور را ترك كنند و يا هيچگونه  «

. بدون ترديد اين اظهار تهديد آميز مظهر بارز نقض نگران كننده حقوق بشر در كشور ماست. »توقعی از دولت نداشته باشند

 اعالميه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی ايران جز به حزب ساخته و پرداخته خويش ٢٠ماده هيئت حاكمه ايران برخالف 

اجازه تاسيس و فعاليت به هيچ حزب و جمعيتی را نميدهد اتحاديه های صنفی و مجامع مذهبی و كانونهای فكری و اجتماعی 

  . تحت كنترل پليس قرار دارند

عالم داشته اند كه نتيجه گفت و شنودها در حزب واحد نيز بايد وسيله دولت پادشاه ايران بارها طی مصاحبه های خود ا

باطالع ايشان برسد تا تصميم نهائی را شخصاٌ اتخاذ فرمايند و بدفعات گفته اند كه در همه حال تصميم گيری در تمام امور و 

  . مسائل مملكتی با فرماندهی كل يعنی مقام سلطنت است

اعم از (ق بشر در ايران كافيست گفته شود كه اداره و اختيار و مسئوليت در تمام مسائل كشور برای نقض اساسی ترين حقو

در وجود شخص پادشاه متمركز شده است بدون آنكه احدی بتواند بطور علنی از افكار و اعمال ايشان ) داخلی و خارجی

   .انتقاد كند و حال آنكه طبق قانون اساسی ايشان از مسئوليت مبرا هستند

بدون ترديد مالك واقعی آزادی بيان و قلم و عقيده در هر مملكتی امكان انتقاد آزاد و قانونی از زمامدار و رئيس مملكت است 

علی الخصوص انتقاد از رئيس غير مسئول مملكت كه برخالف اصول مشروطيت و قانون اساسی تمام اختيارات موجب 

ور ما از حدود يك ربع  قرن حتی يكنفر مجاز نبوده و نيست از شخص در كش. مسئوليت را در شخص خود متمركز نمايد

پادشاه حتی در مسائل خيلی ساده و عادی انتقاد كندو هر گونه انتقادی خطری مسلم بدنبال داشته است و به اين سبب 

كل حياتی به اگر چه متضمن دهها عيب و نقص و خطر عمومی بوده و دهها مش(فرمانها و اصول پيشنهادی مقام سلطنت 

بدون چون و چرا وسيله نخست وزيران و وزرای ) اقرار خودشان در يك مصاحبه استثنائی با روزنامه كيهان ايجاد می نمايد

بمفهوم واقعی و مورد نظر اعالميه ) نظارت ملی(منصوب و مبعوث شخص پادشاه اجرا شده و كماكان اجرا ميشود و چون 

  . مات پادشاه و دولت وجود ندارد لذا حقوق مردم مستمراٌ ضايع و پايمال ميگرددجهانی حقوق بشر در عمليات و اقدا

 اعالميه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی ايران ٢١هيئت حاكمه ايران ظرف بيست و چهار سال گذشته با نقض مكرر ماده 

 انتخاب شوندگان جز با – كرده است مشاركت مردم را در انتخابات مجلسين و بالنتيجه در اداره امور مملكت از آنان سلب

تاييد ساواك و با آراء مجعول و ساختگی امنخاب نميشوند و افراد مردم آنان را نميشناسند و اگر بشناسند شايسته نمايندگی 

مه يا افرادی به مجلسين راه يافته اند در حقيقت نمايندگان انتصابی دولت هستند كه جز احرای اوامر هيئت حاك. خود نمی دانند

توانائی اقدام و اجازه اظهار عقيده ) كه در اغلب موارد مغاير مصالح عمومی است(تصويب بی چون و چرای لوايح دولت 

اين سيستم قانونگذاری در ايران عالوه بر منافات محقق آن با . مخالف نظريه پادشاه ايران و دولت مبعوث ايشان را ندارند
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آشفتگی و بحران )  امكان مشاركت واقعی ملت ايران در اداره امور عمومی كشوريعنی سلب(اعالميه جهانی حقوق بشر 

خطرناك در اغلب امور و مسائل مهمه عمومی ايجاد كرده است كه موجب نگرانی روزافزون و توسعه عدم رضايت ملت است 

  . كه در موقعيت خاص سياسی و جفرافيائی ايران نمی تواند ناچيز و ناديده انگاشته شود

الحيت قوه قضائيه نيز بتدريج محدود تر گرديده، درهم شكسته است و قوه مجريه با تاسيس مراجع اختصاصی زمام ص

رسيدگی به قسمت اعظم اختالفات و دعاوی را در اختيار گرفته است كه اهم آنها ) مراجع فاقد صالحيت علمی و فنی و معنوی(

ف نص صريح قانون اساسی كماكان در اختيار محاكم نظامی باقی دادرسی در مورد اتهامات سياسی است كه حتی برخال

  . مانده است

   : يك تذكر مهم

ممكن است اعليحضرت پادشاه و دولت دست نشانده شخص ايشان مدعی شوند كه اخيراٌ مردم ايران از نوعی آزادی انتقاد 

 بيمه و درمان و – مسكن – آموزش – تورم –  گرانی– مواد غذائی – ترافيك –برق (راجع به مسائل و مشكالت عادی زندگی 

برخوددارند و نيز ممكن است مقام سلطنت و دولت ادعا كنند كه عده ای از زندانيان سياسی آزاد شده اند يا وضع ) نظاير آنها

  . زندانها بهبود يافته شكنجه تخفيف يافته است

ه قرار گيرد زيرا انتقاد در كوچه و بازار و محافل اين ادعا فقط در حفظ تظاهر و حفظ صورت ظاهر ميتواند مورد توج

به سبب درماندگيهای زياد دولت در تامين وسايل زندگی مردم با (خانوادگی راجع به مسائل غير سياسی و مايحتاج عادی 

ز و به درجه ای رسيده است كه هيئت حاكمه جلوگيری از برو) وجود تمام امكانات مالی و غير مالی ظرف چند سال اخير

  . ظهور آنرا در مصلحت خود تشخيص نميدهد

و اما حقيقت اينست كه با وجود فشار افكار عمومی دنيا و با فشارهائی كه در سطح بين المللی بعمل آمده است متاسفانه 

 دست يا ماشين هنوز هيچيك از چاپخانه ها مطلقاٌ اجازه چاپ و انتشار چند نامه و بيانيه انتقادی را نيافته اند و تمام آنها با

تحرير در شرايط دشوار بطور مخفی تهيه و تكثير شده است و هيئت حاكمه به هيچ يك از اعتراضات موضوع نامه ها و 

بيانيه ها نيز كه بصورت مستدل و مستند ابراز گرديده وقعی ننهاده است و ما اساساٌ به اين سبب به سازمان ملل روی 

  . آورده ايم

ه قليلی كه اغلب بدون علت و به صرف سوء ظن و بدگمانی ماهها و سالها در زندان مانده يا مدت از زندانيان سياسی عد

محكوميت آنان از مدتها پيش منقضی بوده است به شرط تقاضای عفو و بخشش آزاد شده اند و هنوز از آزادی زندانيانی كه 

. جه ها تخفيف نيافته، كيفيت آنها تغيير يافته استشكن. از لحاظ هيئت حاكمهايران اتهامات موثر داشته اند خبری نيست

  . محاكمات سياسی غير علنی كماكان در دادگاههای غير صالح نظامی ادامه دارد

مقامات سازمان ملل بخوبی اطالع دارند كه هيئت حكمه ايران با تدارك و پيش بينی های وسيع همواره تدابيری اتخاذ كرده و 

ا و زندانيان سياسی و صدماتی كه جسماٌ و روحاٌ بر آنان وارد آمده است مكتوم بماند و عده ميكند كه وضع واقعی زندانه

  . واقعی زندانيان و علل محكوميت آنان هرگز افشا نشود

  

  مصاديق بارز نقض حقوق بشر در ايران 

وال كه چرا آزادی با سردبير مجله مجله نيوزويك در جواب اين س) ١٩٧٧سوم نوامبر (مقام سلطنت طی مصاحبه خود 

   : انتخابات و دمكراسی را در ايران مستقر نميسازند و باالخره كار حقوق بشر در ايران بكجا رسيده است جواب داده اند

انتخابات سال گذشته آزادترين انتخابات در تاريخ ما بود و اكثريت عظيم مردم از اصول حزب جديد پيروی ميكنند و خود  «

در مورد حقوق بشر «، »... سيستم امروزی ما قابل ارائه ترين سيستم موجود در هر كجاست ...  ميدانند را در قبال آن متعهد
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به تمام جهانيان ميگوئيم و نشان ميدهيم كه تا سرحد خيانت تحمل خواهيم كرد ما تغييراتی در قوانين خود داده ايم تا به 

  . »شود و در زندانها رفتار بهتری اعمال گردد و غيرهمردم امكان بيشتری برای دفاع از خودو احقاق حق داده 

ما به استناد مدارك موجود در سازمان ملل و جميع مراكز بين المللی حمايت از حقوق بشر می بينيم ه متاسفانه اظهارات مقام 

  . سلطنت منطبق با واقع نيست

همچنين نظاهراتی بطرفداری صوری از پادشاه فراهم و در ايران فقط با حربه تهديد و تطميع صحنه هائی از فعاليت انتخاباتی 

  . يا جشن هائی گرفته ميشود درست به همان ترتيب و كيفيتی كه در مورد مسافرت اخير پادشاه به آمريكا عمل شده است

در انتخابات اخير بر فرض محال كه آزاد ميبود مردم شركت نكردند زيرا شرط مشاركت در انتخابات عضوبت در حزب 

به اعتراف شخص پادشاه در كتاب ) سيستم تك حزبی( دنيا ميداند كه سيستم امروز ايران –ادشاهی رستاخيز است پ

 بنابر اين نه تنها قابل ارائه ترين سيستم نيست بلكه محكوم –ماموريت برای وطنم يكی از مظاهر فاشيسم و ديكتاتوری است 

  . حزب پادشاهی را نپذيرفته استو مردود است و احدی به ميل و رغبت و رضا عضويت 

) خيانت(متاسفانه مرز و ماخذ و معياری از لحاظ هيئت حاكمه ايران برای ) تحمل حقوق بشر تا سرحد خيانت(و اما در مورد 

كافيست بخاطر بياوريم كه انشاء يك دختر دانشجوی شانزده ساله در انتقاد از انقالب سفيد شاه نزد محاكم . وجود ندارد

  . خيانتی با مجازات حبس ابد تلقی شده استنظامی 

. را خيانت معرفی كرده اند) عمل مغير با منافع دولت( با خبرنگاران شيكاگو تريبون ٧٧مقام سلطنت طی مصاحبه دهم نوامبر 

 انتقادی را از لحاظ مقام سلطنت مفهوم و دامنه گسترده ای دارد كه حتی هر گونه) عمل مغاير با آن(و ) منافع دولت(متاسفانه 

عمل (در بر ميگيرد يعنی مخالفت هر ايرانی با هر قسمت از اعمال پادشاه و دولت حتی در چهارچوب قانون اساسی ايران 

  . تلقی ميشود) خيانت(و ) مغاير با منافع دولت

مطالبه (يت قريب باتفاق آنان امكانات عملی برای دفاع نيز هنوز وجود ندارد و رفتار بهتر در زندانها با زندانيانی كه اتهام اكثر

  . روش حكومت فعلی مملكت را توجيه نميكند بوده و اساساٌ نبايد در زندان بمانند، ) آزادی و دموكراسی و استقرار حقوق بشر

و اما بر فرض محال كه ادعای مقام سلطنت در موارد مذكور صحيح و قابل توجيه باشد نكته مهم اينست كه مصاديق ثابت و 

فقدان قوه قضائيه "، "فقدان قوه مقننه منتخب مردم"، "حكومت فردی و استبدادی" : اساسی نقض حقوق ملت ايران يعنیبارز  

فقدان آزادی واقعی بيان و قلم و اجتماعات خصوصا در امور و مسائل سياسی "و باالخره " بيطرف و مستقل از قوه اجرائيه

  . كماكان باقيست" مملكت

موجب بروز و ظهور انواع )  نظام شاهنشاهی–و به تعبير مقام سلطنت (ام حكومت مطلقه فردی ادامه وضع حاضر و دو

گرديده و " توسعه فساد و تباهی"، "سلب شخصيت و نفی ارزش انسانها"، "ضعف بازدهی مديريت دولت"تنگناها به سبب 

روميت های ناشی از آن، كشور ما را در نارضائی در تزايد اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران از حكومت استبدادی و مح

مقام سلطنت ايران بدفعات طی مصاحبه های خود اذعان و اقرار نموده اند كه . معرض مخاطرات گوناگون قرار داده است

حاكم و رهبر مطلق العنان مملكت هستند و به تنهائی حكومت ميكنند و به نظر ايشان تمتع ملت ايران از حقوق بشر فرع بر 

   : رئيس مجمع جهانی حقوق بشر در نامه خود به اعليحضرت نوشته اند. ار دموكراسی اقتصادی استاستقر

ادعای اينكه دولت ايران به دنبال تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی است بهانه و عذری بيش برای نقض حقوق مدنی و "

و حقوق اقتصادی و اجتماعی نبايد برتر از سياسی نيست مجموعه ای از حقوق در گرو مجموعه ای ديگر از حقوق نيستند 

  ." حقوق مدنی و سياسی تلقی گردد

صرفنظر از اينكه حكومت فردی در جهان امروز فابل توجيه نيست اساساٌ دموكراسی اقتصادی پادشاه فقط توانسته است 

 تظاهر به شاهدوستی است افرادی را كه در كنار مقام سلطنت و عمال دولت دست نشانده ايشان قرار دارند و هنر آنان
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بر سی ميليون مردم ايران مسلط سازد، تسلطی ) مواد غذائی(، )ساختمان(، )زمين(، )صنعت(، )تجارت(بصورت فئودال های 

كه علت العلل تنگناها و فساد و تورم و گرانی است و به همين سبب امكان تامين زيربنائی و پايدار و اساسی احتياجات حياتی 

الل واقعی مملكت از ملت ايران سلب شده است و ثروتهای كشور به سود افراد مذكور و بضرر مردم از مجرای و تامين استق

  . مطلوب و طبيعی آن منحرف گرديده است كه اين خود هم از مصاديق بارز و مهم نقض حقوق بشر در ايران است

كه به (مورد شكنجه و سركوبی مخالفان سياسی  با خبرنگاران شيكاگو تريبون در ٧٧اعليحضرت طی مصاحبه دهم نوامبر 

متاسفانه برخالف واقع تمام زندانيان ساسی را به خشونت و تروريسم متهم ساخته با تحقيق از ) خشونت متوسل نشده اند

  . طرف  يك سازمان بين المللی در اين باب نيز شديداٌ مخالفت كرده اند

مه آقای جروم جی شستاك رئيس مجمع جهانی حقوق بشر خطاب به آقای در اينجا مناسب ميدانيم به قسمت ديگری از نا

   : سايروس وانس اشاره كنيم

مخالفت نسبت به روش پادشاه محدود به گروههای راست افراطی و چپ افراطی نيست و فقط با اعمال قهر آميز متجلی " 

 – دانشمندان –پوزيسيون شامل نويسندگان ايست زندانيان سياسی كه در نزد ما موجود است نشان ميدهد كه ا. نميشود

 رهبران مذهبی و كارگران است و نارضايتی عمومی در ايران نه تنها ناشی از سياست های سركوب كننده –دانشجويان 

دولت ايران زندانيان سياسی را كه طبق برآورد گروه های حقوق بشر يقيناٌ . دولت است بلكه ناشی از شكست اصالحات است

خطر (معرفی ميكند ولی معلوم نيست بنظر دولت ايران چه چيزی  ) خطری برای امنيت كشور(پنج هزار نفر ميباشد بيش از 

كسانی كه : (معنی حقيقی آنرا خود شاه هنگام استقرار نظام تك حزبی نشان داده گفت. محسوب ميشود) برای امنيت كشور

عده ای از همين نه پيوستگانند كه دستگير و ). كنند يا بزندان بروندمايل به پيوستن به حزب نيستند ميتوانند كشور را ترك 

 ". شكنجه شده و وسيله دادگاههای نظامی بزندان افتاده اند

*         *         * 
بشرحی كه در نامه رئيس مجمع جهانی حقوق بشر تشريح و مستنداٌ تاييد شده (وضع خفقان آميز ضدانسانی در كشور ما 

ا خالف حيثيت و اعتبار جامعه بشری است بلكه با منافع و مصالح حال و آينده ملت ايران و حتی با مصالح نه تنه) است

  . جهانی مغايرت دارد

ما امضاء كنندگان به ندای وجدان و رسالت خطيری كه در اين روزهای حساس تاريخ ايران بر عهده داريم از اعضاء سازمان 

قوق بشر كه اجرای اعالميه جهانی حقوق بشر را در پهنه جهان بر عهده گرفته است، ملل متحد باالخص اعضاء كميسيون ح

انتظار داريم ملت ايران را در اقداماتی كهبرای تحقق آزادی و دموكراسی و اجرای يكپارچه قانون اساسی ايران بعمل می آيد  

  . ياری دهند

 الزم حيات سالم اجتماعی و تعالی و عزت آدمی است، ملت با توجه به اينكه برخورداری از حقوق و آزاديهای اساسی شرط

 اعالميه جهانی حقوق بشر طالب برقراری نظمی در مملكت خود ميباشد كه از لحاظ اجتماعی و بين المللی ٢٨ايزان طبق ماده 

  . حقوق و آزاديهای موضوع اعالميه را بمفهوم صحيح و واقعی و عملی آن تامين نمايد

ين هدف مشروع، دفاع از آزادی و حقوق بشر را در ايران وجهه همت خود قرار داده ايم و ايمان راسخ داريم ما برای نيل به ا

  كه كوشش های ما منطبق با مصالح عاليه ملت ايران خواهد بود و كشور ما از 

با آرزوی . اهد ساختپايدار و واقعی كه متضمن مصلحت جهانی در اين منطقه نيز ميباشد برخوردار خو) ثبات(و ) امنيت (

  . موفقيت بيشتر شما، خواهش ميكنيم احترامات فائقه ما را بپذيريد

  كميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 
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  پيشوای مذهبی : حاج سيد ابوالفضل موسوی زنجانی
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   كميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشراعالم تاسيس

  ٥٦ آذر ١٩

  با تائيد خداوند متعال

بدينوسيله تاسيس كميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر را بر طبق نامه ذيل كه برای دبير كل سازمان ملل متحد ارسال 

  . شده است به استحضار هموطنان عزيز ميرسانيم

  وق بشركميته ايرانی دفاع از آزادی و حق

   كريم سحابي–مهدی بازرگان 
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 ١٧/١٠/١٣٥٦نامه به نخست وزير و اعتراض به مقاله مندرج در روزنامه اطالعات مورخه 

  . كه در آن بساحت پيشوای ارجمند اسالم اهانت شده بود

   ٢١/١٠/١٣٥٦تهران بتاريخ 

  جناب آقای نخست وزير 

ن ملل متحد به ايران فاجعه كشتار مردم بی پناه شهرستان قم را ميتوان در آستانه ورود آقای كورت والدهايم دبير كل سازما

   : علت وقوع فاجعه خود بسيار دردناك و غم انگيز است. يكی از مظاهر شرم آور نقض حقوق بشر درايران شمرد

   مقاله ای تحت عنوان١٣٥٦ ديماه ١٧ روزنامه اطالعات مورخ ١٥٥٠٦در صفحه هفدهم از شماره 

انتشار يافت كه ) كه بنظر ميرسد نامی مجعول و مستعار است(به قلم احمد رشيدی مطلق )  استعمار سرخ و سياهايران و (

طی آن ساحت ارجمند پيشوای معظم و مورد عالقه خاص شيعيان حضرت آقای روح اهللا خمينی مورد افترا واهانت و هتك 

انی بسی طاقت فرسا و گران آمده نفرت و انزجار عمومی را بر حرمت قرار گرفته بود بطوريكه برای تمامی مردم مسلمان اير

  . انگيخت

در شهرستان قم كه از مراكز مهم روحانيت شيعه و محل تجمع و تربيت طالب و علمای دين است و آيت اهللا خمينی يكی از 

س و بحث علمی و مذهبی مجالس در. مراجع و اساتيد آن بوده اند، مقاله مذكور موجب تحريك و تنفر بيشتر مردم گرديد

 ديماه بعنوان اعتراض تعطيل شد و مردم متالم و معترض كه در بين دستگاههای دولتی مرجع و ملجائی ١٩ و ١٨روزهای 

برای تظلم نداشته و ندارند به خانه های مراجع معظم و علمای قم روی آوردند و عصر روز نوزدهم ديماه برای دعا و عقده 

ا كمال متانت و آرامش به سمت حرم و خانه يكی از آقايان علماء به حركت درآمدند ولی در مسير گشائی بحالت اجتماع ب

خود از جنوب به شمال شهر بدون هر گونه علت موجهی با ممانعت خشونت آميز افراد پليس مواجه شدند، توضيح نمايندگان 

نظم نخواهند شد در افراد پليس موثر واقع نميشود جمعيت مبنی بر اينكه قصد سوئی ندارند و مرتكب كوچكترين عمل خالف 

و موقعی كه عده ای از بين جمعيت سعی ميكنند به راه خود ادامه دهند پليس بدواٌ به ايراد ضرب با چوب و باتون متوسل 

ابل ميگردد و سپس بيرحمانه به روی مردم بيگناه و بی پناه آتش می گشايد كه در همان لحظه های اول هشت نفر در مق

مدرسه حجت كشته ميشوند و سپس طی مدت بيراندازی كه هدف آن ايجاد رعب و ترس و سركوبی مردم در برابر يك 

حركت و اعتراض ساده بوده دهها نفر به خاك و خون كشيده ميشوند و سطح خيابانها از عده زيادی كشته و مجروح 

انش آموزان مدارس كه قادر به خروج نبوده اند در محل مدرسه تيراندازی تا پاسی از شب ادامه می يابد و د. پوشيده ميشود

  . می مانند و اين خود بر ماتم و تاثر و نگرانی اولياء اطفال می افزايد

موضوع اسف انگيز ديگر اينست كه حضرت آيت اهللا گلپايگانی از مردم دعوت می كنند كه در بيمارستانها حاضر شده برای 

نند ولی افراد پليس مانع ورود اشخاص به بيمارستانها ميشوند و عده ای از آنان را دستگير و نجات عده مجروح خون اعطا ك

از همانروز نيروهای . بازداشت می كنند حتی بعضی از مجروحين بستری را هم از بيمارستان به شهربانی جلب كرده اند

زار و مدارس و حوزه های علميه كماكان تعطيل است نظامی و پليس با تمام تجهيزات در خيابانهای قم رفت و آمد می كنند با

و در تهران شايع شده است كه احتماالٌ عده ای از علمای قم دستگير و تبعيد خواهند شد و ما اميدواريم اين شايعه صحت 

 مغلوب شهر مذهبی قم اينك به يك شهر. نداشته باشد كه در حكم نمك بر روی زخم مردم مظلوم و جريحه دار قم خواهد بود

  . دشمن در زمان جنگ بيشتر شباهت دارد

  

  آقای نخست وزير 
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گفته ميشود روزنامه اطالعات ملزم به انتشار مقاله حادثه آفرين مذكور بوده ولی برای دولت بخوبی قابل پيش بينی بوده 

در تهران . ا عزادار سازداست كه چاپ و انتشار چنان مقاله ای ممكن است به فاجعه خونينی منتهی گردد و دهها خانواده ر

بين مردم اين سوال مطرح است كه اساساٌ چرا بايد از حركت آرام و مسالمت آميز عده ای در خيابانها اعم از قم يا 

  شهرستانهای ديگر ممانعت شود؟ 

و در كشوری كه با اجازه قانون اساسی و اعالميه جهانی حقوق بشر هر كی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد 

ميتواند آزادانه مجامع و اجتماعات مسالمت آميز تشكيل دهد و بعنوان عضو اجتماع از حق امنيت اجتماعی برخوردار شود 

  چرا از يك حركت مسالمت آميز جلوگيری می كنند؟ 

تی از در كشوری كه هيئت حاكمه و حزب واحد دولتی آن مدعی هستند كه ملت ايران پشت و پناه آنها است چرا مقامات دول

كمترين حركت و احتماع مردم آن چنان دستخوش وحشت و اضطراب می گردند كه به چوب و چماق و مسلسل متوسل 

  ميشوند؟ 

   : كميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر از جنابعالی و دولت مصراٌ خواستار است

ائی و به ملت ايران معرفی و بنام حفظ نويسنده مقاله سراپا كذب و اهانت نسبت به يكی از مراجع معظم تقليد شناس -۱

  . حرمت اسالم برای تعقيب از نظرنشر اكاذيب به مراجع قضائی معرفی گردد

نويسنده و ناشر خير مجعول و مكذب مندرج در روزنامه ها كه طی آن بخشنامه وار ادعا شده است عده ای در قم  -٢

 . ه برده اند، تعقيب شوندبر عليه آزادی نسوان آشوب به راه انداخته به كالنتری حمل

. عمال كشتار فجيع قم برای اطالع ملت ايران معرفی و بمنظور تعقيب و مجازات در اختيار مراجع قضائی قرا رگيرند -٣

آور و تعقيب عمال آن در طريق صيانت امنيت و حقوق افراد بر عهده  بهر حال رسيدگی به علل وقوع اين حادثه شرم

 . كليف عمل نفرمائيد بعنوان دولت شخصاٌ مسئول تلقی خواهيد شدشما است و چنانچه به اين ت

  با احترام و در انتظار اقدام قانون عاجل كميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 

  . رونوشت اين نامه جهت اطالع دبير كل سازمان ملل متحد فرستاده ميشود
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  متن خطابه به حضار اولين

   دفاع از آزادی و حقوق بشر مطبوعاتی كميته ايرانیمصاحبه

   ١٠/١٣٥٦/ ٢٢پنجشنبه  

  ! حضار محترم

  . از اينكه دعوت ما را پذيرفته و در اين جلسه شركت فرموده ايد تشكر ميكنيم

  . است) كميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر(منظور از دعوت، اعالم تاسيسی 

ه با سابقه فعاليته های سالم و قانونی و وطن دوستانه سياسی و اعضاء هيئت موسس عده ای از افراد اين مملكت هستند ك

 اقتصادی و مطبوعاتی از طريق تصدی امور مهمه مملكت در – حقوقی –دانشگاهی –اجتماعی و نيز با سابقه خدمات مذهبی 

اجتماعی را با سطوح مختلف مانند ميليونها هموطن خويش در برابر امور و مسائل جاريه مملكت مسئوليت عظيم فردی و 

تمام وجود احساس ميكنند و بی تفاوتی در مورد اوضاع فعلی و سلب آزاديهای عمومی و نقض مستمر حقوق انسانی را كه 

رفته رفته ممكن است به مصائب خطير خانه براندازی منجر گردد از لحاظ مملكت و ملت گناهی نابخشيدنی در برابر خدا و 

  . خلق خدا ميدانند

كميته (س از يك رشته تبادل نظر و بررسی همه جانبه برای ايفای وظايف بزرگ ملی و انسانی به تاسيس هيئت موسس پ

پرداخت و تشكيل آنرا طی مشروحه مبسوطی به دبير كل سازمان ملل متحد در نيويورك ) ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

  .  ممحترم توزيع ميگردداعالم نمود كه اينك يك نسخه از آن در همين مجلس بين حاضرين

الزم است توضيح داده شود كه هر چند تاسيس احزاب سياسی حق قانونی كليه افراد ملت ايران است ولی اين كميته يك 

  . حزب سياسی نيست بلكه يك جمعيت تعاون ملی است و به هيچ يك از سياستهای خارجی بستگی نداشته و نخواهد داشت

سات ملی و بين المللی كه بای آرمان حقوق بشر وصيانت حقوق طبيعی و قانونی افراد بديهی است كميته با جميع موس

روش ما مبتنی بر يك رشته . مجاهدت دارند، همكاری خواهد نمود و از كمك های فكری و عملی آنان برخوردار خواهد شد

  . اهد بودفعاليتهای معتدل و قانونی در چهارچوب اساسی ايران و اعالميه جهانی حقوق بشر خو

اين روش از لحاظ حقوق عمومی و ملی متكی بر آن اصول از قانون اساسی استكه قوای مملكت را ناشی از ملت ميداند و 

نظام مشروطيت و حكومت پارلمانی، آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و احزاب سياسی را مقرر ميدارد و 

   : انی حقوق بشر كه تصريح مينمايدهمچنين ماده بيست و يكم اعالميه جه

هر كس حق دارد در اداره امور عمومی كشور خود خواه مستقيماٌ و خواه با وساطت نمايندگانی كه آزادانه انتخاب شده "

اين اراده بايد بوسيله انتخاباتی ابراز گردد كه از روی . اساس و منشاء قدرت حكومت اراده مردم است. باشند شركت جويد

و بطور ادواری صورت پذيرد، انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد و با رای مخفی يا طريقه ای نظير آن صداقت 

  ".انجام گيرد كه آزادی را تامين نمايد

افراد مردم را از حيث جان و مال و (در مورد دفاع از حقوق فردی نيز فعاليت ما متكی بر آن اصول از قانون اساسی است كه 

اعالم ميدارد و همچنين مبتنی بر اصول اساسی اعالميه جهانی حقوق )  و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرضمسكن

  .  آنست كه مقرر ميدارد)۱(بشر است از جمله ماده بيست و يكم

يده  عقيده سياسی يا هر عق– مذهب – زبان – جنس – رنگ –هر كس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصاٌ از حيث نژاد "

 ثروت، والدت يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و كليه آزاديهائی كه در اعالميه –ديگر و همچنين مليت و وضع اجتماعی 

  ".حاضر ذكر شده است بهره مند گردد
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 بيست و دوم و بيست و هشتم همان اعالميه ناظر بر – بيستم – نوزدهم – دوازدهم – نهم – ششم – چهارم – سوم –و مواد 

 شناسائی شخصيت انسان در برابر – منع شكنجه و مجازات و رفتار خالف شئون بشری – آزادی و امنيت شخصی حق

 منع تعرض و حمله به – منع مداخله های خودسرانه در اقامتگاه و مكاتبات افراد – منع توقيف و حبس خودسرانه –قانون 

 حق تشكيل آزادانه مجامع و جمعيت های مسالمت آميز – آنها  حق آزادی عقيده و بيان و انتشار–شرف و اسم و رسم آنها 

 حق داشتن امنيت اجتماعی و حق مطالبه برقراری نظمی كه حقوق و – منع الزام و اجبار افراد به شركت در جمعيتها –

  . آزاديهای موضوع اعالميه را تامين نمايد

ا محكوم نموده و با تمام امكانات خود به دفاع از اشخاص ما هر گونه تجاوز به حقوق عمومی و هر گونه نقض حقوق فردی ر

  . و جمعيت ها و گروههائی خواهيم پرداخت كه حقوق انسانی آنها مورد تعدی و تجاوز قرار گيرد

از نمايندگاه محترم مطبوعات و . ما اميدواريم با مخالفت و مزاحمت های مستقيم و غير مستقيم دولت مواجه نشويم

  . وسسات بين المللی حافظ حقوق بش انتظار داريم كه مارا در اين طريق تائيد و تقويت نمايندخبرگزاريها و م

  . اساسنامه كميته پس از تصويب نهائی هيئت موسس اعالم خواهد شد

   .برای احياء حقوق ملت ايران خواهيد داشت قبالٌ تشكر ميكنيم) آزادی(و ) قانون(و ) حق(از همكاری و اعداماتی كه بنام 

  كميته ايرانی دفاع از آزدای و حقوق بشر 

  

  اين مطلب مربوط به ماده دوم از اعالميه جهانی حقوق بشر می باشد) ۱(
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  شرح اولين مصاحبه مطبوعاتی كميته دفاع از آزادی و حقوق بشر

  ٢٢/١٠/١٣٥٦پنجشنبه 

كميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق  ( جلسه مصاحبه مطبوعاتی١٩٧٨ مطابق با دوم ژانويه ١٣٥٦ ديماه ٢٢روز پنج شنبه 

 بعد از ظهر با حضور هيئت اجرائيه كميته و جمعی از اعضاء هيئت موسس، با شركت نمايندگان خبرگزاری ٤در ساعت ) بشر

نمايندگان . تشكيل گرديد) گاردين(و ) واشنگتن پست(، )بی بی سی(، )رويتر(، )يونايتدپرس(، )آسوشيتدپرس(های 

كه دعوت شده بودند ) پيغام امروز(، )آيندگان(، )كيهان(و نمايندگان مطبوعاتی روزنامه های ) آلمان(، و )تاس(خبرگزاريهای 

بعلت گرفتاری در ) فرانس پرس(نماينده خبرگزاری . آقای بلوچ شركت داشت) اطالعات(از طرف روزنامه . حضور نيافتند

  . ده بود كه اوراق و مطالب مربوطه برای او فرستاده شودمحل ديگر از عدم شركت در جلسه عذرخواسته و خواهش كر

بدواٌ آقای دكتر كريم سنجابی به نمايندگی از طرف هيئت اجرائيه از حضور نمايندگان خبرگزاريها سپاسگزاری نموده و 

اريها بشرح تاسيس كميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر را بشرح پيوست اعالم كرد، سپس سئواالت نمايندگان خبرگز

   : ذيل مطرح گرديد و به آنها پاسخ داده شد

س ـ آقای دكتر سنجابی آيا امروز كه اين جلسه مطبوعاتی را تشكيل داده ايد اولين روز تاسيس كميته حقوق بشر خواهد 

  بود؟ 

. عالم و ابالغ شدهج ـ اين كميته مدتی است تشكيل شده و تشكيل آنهم به دبير كل سازمان ملل متحد طی مشروحه مبسوطی ا

ولی امروز اولين روزی است كه آقايان نمايندگان مطبوعات و خبرگزاريها دعوت شده اند تا از تشكيل اين كميته و اصول 

  . هدفها و فعاليت آن اطالع حاصل كنند

   س ـ به چه طريقی شما ميخواهيد از حقوق فردی دفاع كنيد؟ 

گو كه حاضر به تبعيت از قانون و حتی شنيدن حرف حق نيست ما وسائل كامالٌ ج ـ متاسفانه در برابر دستگاه حابر و زور

موثری در اختيار نداريم، با وجود اين با تمام وسائل قانونی ممكن اقدام ميكنيم از آن جمله نقض حقوق بشر را از طرف 

و همچنين با . ران از آن اطالع پيدا كننددستگاه حاكمه و مقامات دولتی تا آنجا كه بتوانيم برمال ميسازيم كه دنيا و مردم اي

تمام امكاناتی كه داريم كوشش خواهيم كرد از حقوق افراد و جمعيتها و گروهها دفاع كنيم خواه بوسيله مطبوعات و انتشارات 

  . باشد و خواه با تعاون قضائی در دادگاهها و مقامات صالحيت دار دادگستری

  ی از وكالی دادگستری بشما در اين امر كمك و مساعدت نمايند؟ س ـ آيا انتظار داريد كه افراد كثير

ج ـ مسلماٌ عده كثيری از وكالی دادگستری كه غالب آنها مردمان آزاده و ميهن پرست هستند در يان امر با ما مساعدت 

گستری شركت چنانكه در همين هيئت موسس كميته حقوق بشر جمعی از حقوق دانان و وكالی درجه اول داد. خواهند كرد

  . دارند

   دريافت كرده و انتظار داريد كه او را به هنگام اقامت در تهران مالقات نمائيد؟ ) كورت والدهايم(س ـ آيا جوابی از 

ايم و هم در اينجا بوسيله نمايندگی سازمان ملل متحد در تهران كه قاعدتاٌ با  هم تلگراف كرده) كورت والدهايم(ج ـ ما به آقای 

ت و الدهايم ارتباط پيدا خواهند كرد نامه نوشته و درخواست كرده ايم كه با مشاراليه مالقات نمائيم و او را از آقای كور

چگونگی وضع حقوق بشر در ايران مطلع سازيم و انتظار داريم كه به ما پاسخ بدهند ولی متاسفانه هنوز جوابی از ايشان 

  . نرسيده است

دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد در ايران حق ارسال نامه هائی از اين قبيل را ندارد يعنی س ـ اين طور كه من اطالع يافتم 

   نامه شما را در تهران ديافت نكرده باشد؟ ) كورت والدهايم(آنكه احتمال كلی دارد كه 
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  . ورك تلگراف كرده ايمج ـ ما وسيله ديگری در تهران برای ارتباط با ايشان نداشتيم ولی بخود ايشان هم مستقيماٌ در نيوي

   س ـ بطور دقيق اين كميته در چه تاريخی تشكيل شده است؟ 

  . ١٩٧٧ دسامبر ٧ آذر مطابق با ١٦ج ـ 

   س ـ اين كميته شما چند بار تاكنون تشكيل جلسه داده است؟ 

  . ج ـ ما هفته ای يكبار با يكديگر مالقات ميكنيم

  ه حكومت از تشكيل اين جلسات جلوگيری نمايد؟ س ـ آيا داليل و موجبات قانونی وجود دارد ك

  . ج ـ خير، هيچ گونه دليل قانونی وجود ندارد

   و اقدامی برای آن كرده ايد؟  س ـ آيا الزم است كه اين كميته را به ثبت برسانيد؟ 

ولی بسيار . بت برسانيمج ـ بله، ما كوشش خواهيم كرد كه اين كميته را كه تشكيل آن قانونی است برطبق مقررات مملكتی به ث

  . ممكن است با ثبت آن عمالٌ مخالفت كنند

س ـ آيا شما با سازمان های بين المللی و كميته های ديگر حقوق بشر همكاری خواهيد داشت؟ طوريكه اطالع داريد در سال 

با آنها و آنها با شما روابط گذشته جمعی از نمايندگان مجلس و سنا در ايران يك كميته حقوق بشر تشكيل داده اند، آيا شما 

   و همكاری خواهيد داشت؟ 

طبيعی است ما با موسساتی . ج ـ متاسفانه در مملكت ما بسياری از امور ظاهری و تصنعی وجود دارد كه فاقد واقعيت است

  . شته باشيمكه فقط بقصد تظاهر و تبليغ و ظاهرسازی و نمايش بين المللی بخود ميدهند نميتوانيم همكاری و همراهی دا

    آذر داشته ايد؟ ١٦س ـ آيا دليل خاصی برای تشكيل كميت در روز 

  . ج ـ خير دليل خاصی وجود نداشته است

  كنيد؟  س ـ آقای دكتر سنجابی واقعه اخير قم را چگونه تفسير می

اين اتفاق در . يفتاده بودج ـ عرض كنم موقعی كه ما دعوت كرديم اين جلسه را تشكيل بدهيم فاجعه اسفناك قم هنوز اتفاق ن

بطوريكه شايد اطالع پيدا كرده باشيد در شهرهای . واقع تمام ملت ايران و شايد بتوان گفت جهان اسالم را عزادار كرده است

. مشهد، در شيراز، در قم، در اصفهان، در تبريز همچنان هيجان عظيمی برپاست و اغلب بازارها بسته شده است : عمده ايران

ت اهللا شريعتمداری و مرعشی از مراجع بزرگ تقليد در مشروحه های جداگانه به اين اقدام فجيع اعتراض فرموده و حضرت آي

 نفر ١٢٠در بهران علما و روحانيون اعالميه ای منتشر كرده اند كه قريب . به مردم ايران و خانواه های شهدا تسليت گفته اند

اشند ممكن است خالصه آن نامه های اعتراضيه را برای شما قرائت كنيم و همچنين آنرا امضاء كرده اند و آقايان اگر مايل ب

  . نماز در مساجد را برای يك هفته تعطيل نموده اند

   س ـ علت واقعی اين پيشامد قم چه بوده است؟ 

ای انتشار  ول الهويهج ـ شايد اطالع پيدا كرده باشيد كه در هفته گذشته مقاله ای در روزنامه اطالعات مه امضاء شخص مجه

مردم قم برای رفع . يافت كه در آن به آيت اهللا خمينی از مراجع بزرگ تقليد مردم مسلمان شيعی مذهب ايران توهين شده بود

توهين از ساحت مقامات روحانی اجتماع كرده و متوجه منازل بعضی از مراجع تقليد شده بودند كه قوای امنيتی از آنها 

ه و بدو مجوز قانونی آنها را به رگبار مسلسل بست و جمع كثيری را مقتول و مجروح نمود  اين كميته جلوگيری بعمل آورد

نامه اعتراضی درباره واقعه قم به نخست وزير نوشته كه ترجمه متن آن بين آقايان توزيع ميگردد و نيز بايد اين نكته را تذكر 

ن توهين به شخص اول روحانيت و مراجع مسلم تقليد از يك تا سه بدهيم كه بر طبق ماده صريحی از قانون مطبوعات ايرا

آيا شما ميدانيد كه مرجع تقليد در مذهب . و حتی رسيدگی به اين اتهام تابع شكايت مدعی خصوصی نيست. سال حبس دارد

و عمل و تقوی و شيعه نه انتخابی است و نه انتصابی، بلكه كسی به اين مقام ميرسد كه بر اثر يك عمر تحصيل و تدريس 
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فضيلت در جامعه طالب و روحانيون و عامه مردم مقبوليت تام يافته باشد و به همين جهت است كه قانون برای او احترام 

  . خاص قائل شده است

س ـ در جرايد تهران و رونامه های دولتی اينطور انتشار يافته است كه تظاهرات قم بعنوان مخالفت مردم مذهبی با اصالحات 

   ضی و آزادی زنان بوده است؟ ار

ج ـ اين اتهام به هيچ وجه منطبق بر واقع نيست، علما و روحانيون ايران نه مخالف اصالحات ارضی بوده و هستند و نه 

مخالف حقوق زنان و اين يك ظاهرسازی و فريبكاری از طرف مقامات دولتی است مردم بی دفاع قم خواسته ای جز رفع 

  . د نداشتندتوهين از مراجع تقلي

  س ـ آيا دقيقاٌ عه مقتولين معلوم شده است؟ 

 نفر متجاوز است و چند صد نفر ٧٠ج ـ عده قطعی آن معلوم نيست، هم اكنون از بازار به ما تلفن كرده اند كه عده مقتولين از 

  . شايد هم بيش از اينها باشد. مجروح شده اند

   ريان مصاحبه دعوت كرده ايد؟ س ـ آيا از روزنامه نگاران ايرانی برای شركت د

اطالعات، كيهان، پيغام امروز، آيندگان دعوت بعمل آمد كه فقط روزنامه اطالعات يك نفرنماينده  :  روزنامه ايرانی٤ج ـ از 

  . اعزام داشته است

   س ـ چگونه عمل و مسئوليت دولت را در واقعه قم تفسير ميكنيد؟ 

مردمی ساده و صلح جو و بی دفاع . و خصوصيت اين اقدام دولت را تشخيص بدهيدج ـ خيال ميكنم بايد شما خودتان صفت 

تظاهر كرده اند و آنها را به مسلسل بسته اند و دهها نفر كشته و صدها نفر را زخمی كرده اند، شما به اين چه نامی ميدهيد؟ 

  . ما هم همان صفت را قائل هستيم چه صفتی برای آن قائل هستيد؟  

   يسنده مقاله عليه آقای خمينی شخص معلومی است؟ س ـ آيا نو

  . ج ـ ما متاسفانه نميدانيم، بهتر آنست از نماينده روزنامه اطالعات كه در همين جا حاضر است سئوال بنمائيد

  ). سوال شد و نماينده مذكور اظهار بی اطالعی نمود (

  امه دهد؟ س ـ آيا كميته ميتواند با سختگيری و مخالفت دولت بكار خود اد

ج ـ چون اعمال ما كامالٌ قانونی است، اميدواريم با سختگيری و مزاحمت مواجه نشويم، ولی بسيار محتمل است كه مشكالت 

  . و تضييقاتی برای ما فراهم آيد

   س ـ آيا اعضای كميته عده كثيری هستند؟ 

 روحانيان و حقوق دانان و وكالی دادگستری و ج ـ فعال موسسان كميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر عده معدودی از

استادان دانشگاه و نويسندگان هستند و مسلم است پس از اعالم اين كميته عده كثيری از گروهها و قشرهای مختلف 

  . آزاديخواه و ميهن دوست به ما خواهند پيوست و مارا در اعمال خود مورد تقويت و پشتيبانی قرار خواهند داد

تر سنجابی، شما چه جوابی به دولت خواهيد داد اگر بگويند كه شما عده معدود بی اعتباری هستيد كه فقط س ـ آقای دك

   نماينده خودتان ميباشيد؟ 

اگر مطابق قانون است بر طبق آن عمل كنيد . ج ـ ما به آنها ميگوئيم كه به عده ما نگاه نكنيد به حرف قانونی ما نگاه كنيد

ران است كه بگويند آيا ما واقعاٌ نماينده تقاضاها و تمايالت آنها هستيم يا خير، و اين حق را داريم كه به بعالوه اين با مردم اي

  . نمايندگی آنها اين حرفها را بزنيم يا خير

  س ـ شما تصور ميكنيد كه مردم با حرفهای شما موافق باشند؟ 
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) كانون نويسندگان(ميشد و همچنين اجتماعات شبهای شعر ج ـ مسلماٌ اجتماعی كه چندی پيش از مردم تهران در مسجد قبا 

در انجمن فرهنگی ايران و آلمان و اجتماع عظيمی كه در مسجد ارك به مناسبت مراسم ختم فرزند آيت اهللا خمينی برپا شد و 

مين نظرياتی است تظاهرات عظيم دانشگاه ها درسراسر ايران و تعطيل بازارها دال بر همراهی و پشتيبانی طبقات مردم از ه

  . كه ما ابراز ميداريم

   س ـ آيا شما در حال حاضر با سازمانهای دانشجويان ارتباطی داريد؟ 

  . ج ـ فعالٌ  ارتبطی نداريم

س ـ برای اينكه به سئوال قبل خود برگردم درست متوجه نشدم كه آيا شما رسماٌ عمل دولت را در پيشامد قم محكوم ميكنيد 

   يا خير؟ 

دراين باب نامه اعتراضی به نخست وزير نوشته و صريحاٌ تقاضای تعقيب متخلفين و مسئولين فاجعه اسفناك قم را ج ـ ما 

  . كرده ايم

  س ـ از سازمان ملل متحده دقيقاٌ چه نوع مساعدتی تقاضا داريد؟ 

 داريم كه ما را در اين ج ـ ما از سازمان ملل متحد و از همه سازمانهای بشردوست جهان و از هر فرد آزاديخواه توقع

  . اقدامات راجع به احيای حقوق مردم ايران كه بالمآل به نفع جهان است با هرگونه وسائل ممكن تاييد و تقويت بكنند

س ـ من چند روز پيش از نخست وزير پرسيدم كه چگونه به نامه های اعتراضی كه در اين چهار ماه دريافت داشتند، جوابی 

  . گفتند هيچ نامه ای تاكنون دريافت نكرده استندادن اند و ايشان 

  . ج ـ ما نامه ها را با پست سفارشی برای ايشان ارسال ميداريم

  ).جلسه مصاحبه در حدود ساعت شش و نيم بعداز ظهر پايان يافت(
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  ٢٥/١٠/١٣٥٦پاسخ به اظهارات ويز امور خارجه مندرج در روزناخ كيهان مورخ 

  ٢٦/١٠/١٣٥٦ –تهران 

  حمترم روزنامه كيهان مدير م

با اجازه قانون مطبوعات خواهشمند است اين مشروحه را در جواب اظهارات آقای عباسعلی خلعت بری وزير امور خارجه 

   :  ديماه آن روزنامه درصفحه اول مندرج نمايند٢٥ مورخ ١٠٣٦٦مندرج در شماره 

   : طبق با حقيقت نيستبيانات آقای خلعت بری درخصوص نامه اين كميته به داليل زير من

هفتم دسامبر  (١٣٥٦بعنوان سازمان ملل متحد روز شانزدهم آذرماه ) كميته ايرانی دفاع از آزادی وحقوق بشر(نامه  -۱

در نيويورك مستقيماٌ به آقای والدهايم تسليم شده است و ايشان در همان تاريخ اظهار داشته اند كه به ) ١٩٧٧

خبرگزاری های جهان نيز در همان زمان و تا چند روز بعد خبر . گی خواهد شدمسائل مندرج درنامه دقيقاٌ رسيد

نسخه ديگری از نامه در ايران هم توسط نمايندگی سازمان ملل در . وصول نامه را به آقای والدهايم مخابره نمودند

  . تهران برای آقای والدهايم فرستاده شده بود كه دريافت داشته اند

والدهايم سه هفته پيش از ورود به ايران و موقعی كه ايشان در نيويورك بودند بعمل آمده درخواست مالقات آقای  -۲

آقای والدهايم مهمان دولت هستندو " بود ولی دفتر سازمان ملل در تهران قبل از ورود ايشان تلفنی اطالع داد كه 

 مالقات و مذاكرات خارج از برنامه برنامه تمام اوقات ايشان در ايران به وسيله دولت تنظيم گرديده فرصتی برای

و چون پيش بينی ميشد كه دولت ترتيبی اتخاذ خواهد نمود كه آقای والدهايم فرصت و ". پذيرائی باقی نمانده است

امكان مالقات با اشخاص و گروههای ديگری را نداشته باشد و با توجه به اينكه خود آقای والدهايم نيز شايد برای 

قادر به تامين موجبات مالقات با كسی نخواهد بود لذا اين ) دولت( رعايت جانب ميزبان خود حفظ نزاكت سياسی و

 . كميته از تعقيب درخواست ديدار ايشان در تهران منصرف گرديد

 ژانويه آقای كورت والدهايم شخصاٌ با اشاره به اينكه نتوانسته است ١٤طبق اعالم خبرگزاری فرانسه مورخ شنبه  -۳

" ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر را مالقات نمايد هنگام ترك تهران صريحاٌ گفته است نامه كميته با اعضاء كميته 

 . بررسی خواهد شد" دقت و مراقبت 

خيلی ميل داشتم آقای والدهايم اين افراد را می پذيرفتند تا ايشان و دنيا بدانند كه "  : آقای خلعت بری اظهار داشته اند -۴

برای اينكه دنيا بداند اعضاء اين كميته دارای چه طرز فكر . . . " كر و چه برداشتی از حقوق بشر دارنداينها چه طرز ف

و برداشتی از حقوق بشر هستند هيئت اجرائيه كميته آقای جمشيد آموزگار و آقای خلعت بری رابه يك مصاحبه در 

گزاريها دعوت می نمايد و اما اگر آقايان برای راديو بلويزيون ايران با حضور نمايندگان سازمان ملل و كليه خبر

قبول اين دعوت مجاز يا آماده نباشند پيشنهاد ميشود عين نامه كميته را بعنوان آقای والدهايم درروزنامه ها منتشر 

 . نموده، در معرض قضاوت افكار عمومی قرار دهند

را نيز رعايت ننموده، ) وزارت خارجه(ود مايه تعجب و تاسف بيشتر اينست كه آقای خلعت بری حتی شان مقام خ -۵

برخالف واقع سعی كرده اند نامه اين كميته را كه چهل روز قبل در نيويورك به آقای والدهايم تسليم شده است به 

 ديماه و حوادث قم مرتبط سازند و اعضاء كميته را به ١٩ و ١٧سالروزهای آزادی زنان و اصالحات ارضی در 

 و –ن و اصالحات ارضی متهم نمايند و حال آنكه تاييد و تقويت اصل تساوی حقوق بانوان مخالفت با آزادی زنا

سقوط رژيم ارباب و رعيتی يكی از اركان معتقدات اعضاء كميته بر پايه اصول قانون اساسی و اعالميه جهانی 

 . حقوق بشر ميباشد
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سركوبی هرگونه حركت و ! يه استعمار مجهول الهويهاگر بعضی از سازمانها و مقامات دولتی بعنوان مضحك مبارزه بر عل

اجتماع و اعتراض موجه و قانونی را از طريق قلب حقايق با شيوه های فاشيستی مبتنی بر تهمت، افترا، نشر اكاذيب، باالخره 

دعی ضرب و شتم و جرح و قتل بصورت وظيفه ای بر عهده دارند ديگر از وزير خارجه دولت مدعی پيشرفت و تمدن و م

حافظ شئون و حيثيات افراد، انتظار نمی رفت با ايفای چنين نقشی آن هم در برابر ملت بيدار و آگاه ايران و در برابر سازمان 

  . ملل متحد و دبير كل آن حيثيات مملكت را لكه دار سازد

ه جهانی حقوق بشر بمنظور هدف كميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر اجرای كامل و يكپارچه قانون اساسی و اعالمي

رفع تعطيل مشروطيت ايران و رفع تعدی مستمر و مداوم به حقوق ملت ايران با استقرار نظام حاكميت ملی به ترتيب حاكم و 

  . متداول در كشورهای دارنده نظام مشروطيت است

ه بود كه متاسفانه از چاپ آن نامه اين كميته به سازمان ملل متحد چهل روز قبل به دفتر آن روزناه نيز فرستاده شد

اينك يك نسخه ديگر از همان نامه مجدداٌ فرستاده ميشود و انتظار ميرود اينبار برای اطالع آقای خلعت . جلوگيری شده است

  . بری از برداشت و تلقی ما از حقوق بش از درج آن خودداری نشود

  . ی اطالع آقای والدهايم فرستاده شدرونوشت اين نامه ضميمه ترجمه متن مصاحبه آقای خلعت بری برا

  اجرائی دفاع از آزادی و حقوق بشرازطرف كميته 

  دكتر كريم سنجابی
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  نامه به نخست وزير در رابطه با اعمال خالف قانون

  اطاق اصناف و تقاضای انحالل دادگاههای ويژه امور صنفی

  

   ٢٥/١١/٥٦ : تاريخ

  

  جناب آقای نخست وزير 

 اطالعيه هائی كه از طرف كميته اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر به دفتر نخست وزيری در تعقيب نامه ها و

ارسال گرديده است، الزم ميداند مجدداٌ به اطالع برساند كه اين جمعيت بدون وابستگی به هيچ يك از احزاب و گروههای 

هر كس حق " يران و اعالميه جهانی حقوق بشر دائر به اينكه، سياسی داخلی و خارجی، در اجرای مقررات در قوانين اساسی ا

دارد از مواهب زندگی و امنيت شخصی و برابری و تساوی حقوق شرعی و قانونی بهره مند شود و نيز از حيث جان و مال 

سائل و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض باشد و بتواند بدون هيچگونه بيم و اضطراب با بكار بردن و

مشروع ممكن، آزادانه عقيده خود را بيان كند و يا با تشكيل مجامع و جمعيتهای مسالمت آميز از حقوق حقه مردم و جامعه 

، خود را مكلف ميداند كه برای احياء و "بوسيله قانون و يا مقرارت بين المللی حاكم بر كليه جوامع بشری دفاع و صيانت نمايد 

ی فردی و اجتماعی مردم ايران اقدام نموده و بهر طريق و وسيله مجاز شرعی و قانونی رفع ظلم و تامی كليه حقوق و آزاديها

  . ستم و تبعيض را خواستار گردد

  

  ! جناب آقای نخست وزير

از آنجا كه تاسيس و تشكيل اين جمعيت باستحضار مراجع حقوقی و قضائی بين المللی، خصوصاٌ كميسيون حقوق بشر 

تقبال قرار گرفته و از طرفی هواداران اين جمعيت درتمام قشرهای جامعه چه در داخل و چه در خارج رسيده و مورد اس

كشور برای احقاق حق شرعی و قانونی خود در برابر ظلم و ستمی كه به آنها ميشود از كميته اجرائی جمعيت تقاضای 

ت يافتن اين جمعيت و با التفات باينكه هيچگونه مساعدت و اقدام عاجل دارند، لذا ضروری ميداند ضمن اعالم مجدد رسمي

اقدامی جز از طريق قانون آنهم با رفتاری كامالٌ مسالمت آميز، از ناحيه اين جميعت صورت نخواهد گرفت، انتظار دارد دستور 

انع كننده صادر و فرمايند كه مقامات مسئول دولتی در برابر هر گونه مراجعه كتبی كميته اجرائی اين جمعيت پاسخ قانونی و ق

ابالغ نمايند تا جواب مردم و مراجعين داده شود، ضمناٌ نظر به اينكه سك نسخه از كليه نامه های متبادله و پاسخ مراجع و 

مقامات مسئول دولتی برای مالحظه و بررسی كميسيون حقوق بشر در ژنو و دفتر مركزی سازمان بين المللی دفاع از حقوق 

  .  ميشود، تاكيد فرمائيد بخاطر حفظ حيثيت مملكت رعايت ادب و نزاكت كامل بعمل آيدبشر در لندن فرستاده

اينك ضمن بررسی تقاضاهای واصله به دفتر جمعيت به دو فقره شكوائيه برخورد نموده است كه موضوع آنها مربوط به 

قيم آن دفتر نخست وزيری، مراتب نقض صريح قانون اساسی و مقرارت اعالميه جهانی حقوق بشر است كه بعلت ارتباط مست

   : برای اطالع جنابعالی و دستور اقدام اعالم ميگردد

 كسبه بازار به تبعيت از دستور مراجع تقليد عظام كه از ١٣٥٦ ديماه ٢٩همانطور كه استحضار داريد روز پنجشنبه  -۱

 اساسی حتی بدون تشكيل و يا نظر شرعی و قانونی واجب الطاعه ميباشند، به تجويز اصل بيست و يكم متمم قانون
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 ديماه قم در نهايت آرامش و مراعات قانون ١٩براه انداختن اجتماعاتی، بخاطر همدردی با بازماندگان شهدای فاجعه 

و نظم، مغازه های خود را تعطيل نموده و حتی از خانه های خود نيز خارج نشدند، ولی متاسفانه در روز شنبه 

) سازمان امنيت(ئولين كميته ويژه اطاق اصناف كه اكثراٌ از مامورين نخست وزيری مامورين انتظامی باتفاق مس

هستند، تعداد شانزده مغازه را در ظاهر به بهانه تخلفات صنفی و در باطن به علت تبعيت و تبليغ نظر مراجع، بدون 

  . م نموده اندقيد مدت، تعطيل و صاحبان آنها را از حق آزادی كسب و پيشه بدون مجوز قانونی محرو

چون اين اقدام ظالمانه با قانون اساسی و مقررات اعالميه جهانی حقوق بشر مباينت و مغايرت كلی دارد و از طرفی بر 

طبق قانون نظام صنفی هم اقدام به تعطيل واحد صنفی به اعتبار اينكه خود يك نوع مجازات است و بنابر اين قبل از 

ه شرع و نقض آشكار قانون است، درخواست دارد دستور فرمائيد هر چه زودتر با باز محاكمه و قطعيت يافتن حكم دادگا

  . كردن مغازه آنها رفع ظلم بشود

از آنجا كه بر طبق مقررات متمم قانون اساسی و اعالميه جهانی حقوق بشر نمامی مردم در مقابل قانون دولتی  -۲

لسويه از قانون برخوردار شوند و هيچكس را نميتوان از متساوی الحقوق خواهند بود و حق دارند بدون تبعيض و با

محكمه ايكه بايد درباره او حكم كند منصرف كرده و مجبوراٌ به محكمه ديگر رجوع دهند، متاسفانه در تشكيالت 

اطاق اصناف بعوض آنكه همه افراد در دادگاه صنفی بطور تساوی محاكمه شوند مامورين نخست وزيری برخالف 

 و حتی برخالف قانون نظام صنفی كميته ويژه ای تاسيس نموده اند كه دادگاه ويژه ای نيز در آنجا اصول مذكور

در آن كميته و دادگاه ويژه افرادی كه از طرف نخست وزيری و اداره وابسته آن، يعنی . مستقر گرديده است

 آن دستگاه نيست بايستی تحت سازمان امنيت بجهت داشتن عقايد آزاد و يا تمايالت سياسی خاصی كه خوش آيند

  . پيگرد قرار گيرند، به بهانه خطای صنفی محاكمه و به اشد مجازات محكوم ميشوند

موضوع ديگر آنكه مامورين كميته ويژه اصناف بنام ناظر با در دست داشتن كارتی كه از طرف دادستان بطور كلی و بدون 

دادگستری به محل كار افراد صنفی كه دستور تعقيب آنها از نخست تعيين مورد صادر شده و با استفاده از عنوان ضابط 

وزيری صادر ميگردد، مراجعه و برخالف قانون اقدام به بازرسی اوراق و اسناد آنها مينمايند و حتی با شكستن قفل و 

 به كميته ويژه صندوق بدون هيچگونه صورتجلسه ای تمامی اوراق و اسناد من جمله اوراق بهادار صاحب مغازه را ضبط و

ميبرند و سپس با تهيه و تقديم گزارش خالف واقعی به محكمه، شخص مورد نظر جلب ميشود و بدون اجازه هيچگونه دفاع، 

حكم محكوميت پيش نوشته او را امضاء و راهی زندانش مينمايند، در صورتيكه برطبق مقررات صدور كارت از طرف 

ر محل دلخواه نبوده، خصوصاٌ شكستن قفل صندوق صاحب مغازه و جمع آوری دادستان بهيچوجه مجوز مراجعه مامور به

و ضبط اوراق و اسناد مردم بايستی در تعقيب اعالم جرم كتبی و اخذ نمايندگی مخصوص از دادستان برای ورود به محل 

ف شده مربوط به امور كار يا شكنی و شكستن قفل و صندوق صورت پذيرد و از طرفی بعلت آنكه اكثر اوراق و مدارك توقي

تخصصی محماسباتی است، جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری در اينخصوص يك وظيفه قانونی است كه متاسفانه در 

  . هيجيك از مراحل به آن توجهی نميشود و چنين درخواستی از متهم پذيرفتنی نيست

عدالت به متهم اجازه مراجعه به اسنادو مدارك در مرحله رسيدگی و محاكمه متهم در دادگاه ويژه نيز برخالف اصول كلی 

استنادی و ارائه آنها برای احقاق حق و دفاعش در مقابل ادعای مامور ناظر كميته ويژه داه نميشود، بطوريكه متهم قادر 

و دالئلی بر رد نخواهد بود از ادعا و اتهامی كه از مفاد آن قبل از حضور در محكمه اطالعی نداشته دفاع نمايد، يا آنكه مدارك 

  . آن قبالٌ تهيه و ارائه كند

احكام بسيار ستگين دادگاه ويژه اعم از مجازات زندان و جريمه، اكثراٌ بعنوان بهانه تعدد جرم حتی بدون رعايت كيفيات 

 نيز با در مرحله استينافی. مخففه كه استفاده از آن حق مشروع و قانونی هر متهمی است صادر و بمورد اجرا گذارده ميشود
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 اصالحی آئين دادرسی كيفری كه حضور متهم را در دادگاه الزامی ندانسته است حكم بدوی ٣١٧استناد غير وارد به ماده 

  . بدون هيچگونه رسيدگی مورد تائيد قرار ميگيرد

  ! جناب آقای نخست وزير

عدالت و حقوق انسانی فوق الذكر ميفرمائيد، با توجه بمراتب مذكوره و تائيدی كه وجداناٌ و يقيناٌ از موار د خالف قانون و 

  . انتظار دارد با انحالل دادگاه ويژه اصل تساوی مردم در برابر دادگاهها رعايت گردد

  كميته اجرائی جمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر 

   مهندس مهدی بازرگان –دكتر كريم سنجابی 
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  در قم و تبريزتسليت جمعيت به مراجع عظام در ارتباط با فجايع رژيم 

١٠/١٢/١٣٥٦  

  بسمه تعالی

   محضر مقدس مراجع عظام دامت بركاتهم–قم 

  ضمن تشكر از عناياتی كه در طريق حفظ حرمت اسالم و حقوق اساسی ملت ايران مبذول ميفرمايند 

فجايع متوالی به اين وسيله مراتب تاثر و تسليت خود را در مورد " كميته اجرائی جمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر " 

 رخ داده است بحضور انور پيشوايان معظم و ١٣٥٦ بهمن و اول اسفند ٣٠ دی و ١٩شهرستانهای قم، تبريز كه در روزهای 

علمای اعالم و تمام مردم ايران اعالم ميدارد و شمول بيشتر توجهات مغتنم عاليه را نسبت به حقوق اسالمی و انسانی و 

  . يدقانونی ايرانيان مسئلت می نما

برای اين جمعيت و همه افراد آگاه و روشن ضمير ايران و جهان مسلم است كه عليرغم تبليغات دروغين و يكجانبه دولت، 

محرك و مسبب اصلی حركت مردم در قم و تبريز و شهرستانهای ديگر برای تجمع و تظاهر، انزجار عميق و درونی عمومی 

 مرداد ٢٨و از تعديات مستمر هيئت حاكمبه حقوق ملت ايران طی سالهای بعد از از رفتارهای ظالمانه و ضد ملی و ضد قانون 

  . خصوصاٌ موضعگيری اهانت آميز آن عليه روحانيت و پيشوايان مورد احترام و اطاعت مسلمانان است

پليس بود كه به در قم اين . تظاهر كنندگان نه گناهی داشتند، نه خيالی و سالحی كه اغتشاش و آشوب و جنگی براه اندازند

قصد زهر چشم گرفتن و در نطفه كشتن هر گونه اعتراض حتی راه پيمائی آرام و مسالمت آميز عمومی، به حمله بيرحمانه 

كه مايه خشم و (برای ايراد ضرب و جرح و سپس تيراندازی و كشتار دسته جمعی مبادرت نموده آن فاجعه سهمگين را 

بوجود آورد و حال آنكه پليس ميتوانست در صورت لزوم و ) ی برای دولت بودجنبش برای ملت و مايه شرمساری جهان

  . اقتضا بجای گلوله و آتش، از گاز اشك آور برای متفرق ساختن جمعيت استفاده نمايد

در تبريز هم تدارك قبلی مقامات دولتی برای منع ورود هزاران نفر به مساجد در اربعين شهدای قم خصوصاٌ قبل يك نوجوان 

كه فقط سرگرد حقشناس افسر شهربانی برعايت عفت كالم و ادب در برابر خانه خدا و مردان خداپرست تبريز (دانش آموز 

موجبات تاثر و خشم و طغيان مردم داغديده و به ستوه  آمده را فراهم نمود و عقده های بيست و چند ) دعوت نموده است

ه مظاهر و موسساتی كه مغاير و مخالف معتقدات مذهبی و ملی مردم بوده ساله ناشی از انواع فشار و مردم آزاری را علي

  . عامل تعليمات اجتماعی و اقتصادی شناخته شده اند، ظاهر ساخت

ناگفته پيداست كه آتش زدن ساختمان حزب رستاخيز يا كاخ جوانان وابسته به سازمان امنيت يا اتومبيلها و كيوسك های 

متاسفانه در بروز چنين عكس . قابل رفتار ناهنجار هيئت حاكمه عليه قاطبه ملت ايران استپليس عكس العمل طبيعی در م

آنچه در تبريز بوقوع پيوست در حقيقت مصداق قسمتی از . العمل های غيرقابل كنترل گاهی خشك و تر نيز با هم ميسوزند

حقوق انسانی را بايد با اجرای قانون حمايت "   :مقدمه اعالميه جهانی حقوق بشر مصوب مجلسين ايران است كه اشعار ميدارد

در كشور ما قانون اساسی بر اثر حكومت فردی " نمود تا بشر بعنوان آخرين عالج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد 

 با نفی با تعطيل مطلق مشروطيت ايران، با نقض مستمر و بی پروای حقوق ملت ايران،. عمالٌ  منسوخ گرديده اجرا نميشود

كه خود عامل اصلی بروز و (احكام اعالميه جهانی حقوق بشر، با درماندگی هيئت حاكمه در رفع تنگناها و نابسامانی ها 

وقوع حوادث خونين و اسف انگيز از آن قبيل كه در قم و تبريز اتفاق افتاد يك امز طبيعی و ) ظهور و رشد آنها بوده است

هنك حرمت و امنيت و آزادی مراجع عاليقدر توام با نفی آشكار اصول . . . . اب بوده استقهری، و غيرقابل پيشگيری و احتن

  . مشروطيت ايران علت العلل گرديد
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مردم از پير وجوان، زن و مرد، عالم و عامی عليه حكومت استبدادی بوده و سئوليت عواقب نامطلوب هر جنبش و حركت 

ع فعلی بدون ترديد هيئت حاكمه و فرماندهی آن خواهد بود كه حقوق و شئون عمومی در گذشته و آينده، در شرايط و اوضا

ملت، ثروت و حيثيات مملكت، قوای مقننه و قضائيه يعنی قانون و قضا را يكسره در اختيار خود گرفته عرصه زندگی را در 

  . تجميع موارد برای اكثريت قريب باتفاق مردم تنگ و تلخ و كمرشكن و طاقت فرسا ساخته اس

اكثريت قريب باتفاق مردم ايران در حد امكان برای تعطيل كار و كسب خود از نيت پيشوايان معظم در بزرگداشت چهلم 

شهدای راه حق و حقيقت، شهدای پاسداری از علو و عظمت اسالم، شهدای دفاع از حرمت و منزلت پيشوايان مذهبی پيروی 

دا شده است كه عزم و همت و اراده راسخ مراجع عظام تجاوز و تعدی به حقوق كردند و حال اين اميد در دلهای قاطبه ملت پي

  . شرعی و طبيعی و قانونی افراد اين مملكت را خاتمه خواهد داد

اعضاء جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر همواره در تمام مراحل با شما مراجع معظم دين و شما ملجاء و پناه بزرگ 

مصدا خواهند بود و صدای حق طلب شما را درمراجع بين المللی و برای مردم جهان منعكس خواهند مردم اسير مملكت ه

  . نمود

  . از خداوند قادر متعال سالمت و بقا و توفيق علمای اعالم و محترم را مسئلت داريم

 اصغر حاج سيد جوادی، دكتر كميته اجرائی دفاع از آزادی حقوق بشر، مهندس مهدی بازرگان، دكتر نورعلی تابنده، دكتر علی

  كريم سنجابی، احمد صدر حاج سيد جوادی، دكتر عبدالكريم الهيجی، دكتر اسداهللا مبشری، دكتر ناصر ميناچی، حسن نزيه 
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  تلگرام جمعيت به نخست وزير و اعتراض به بازاشت و تجديد

  محاكمه زندانيان سياسی كه حاضر به تقاضای عفو نيستند

  

  ) ٥٧ (١/١/٣٧ – ٦١٦ – ١٥٦٧٨شهری شماره 

  

  جناب آقای آموزگار نخست وزير 

بموجب شكايات واصله به اين جمعيت اخيراٌ عده ای از زندانيان سياسی كه از لحاظ قانون اساسی و اعالميه جهانی حقوق 

موده اند تجديد بشر هيچگونه اتهام قابل تعقيب و مجازات نداشته اند و از اظهار ندامت و استدعای عفو و بخشش استنكاف ن

محاكمه خود را در دادگاههای صالحيتدار دادگستری خواستار شده اند و چون تقاضای مشروع و قانونی آنان با عدم اعتناء 

مواجه گرديده لذا عده كثيری از زندانيان سياسی مقيم بندهای دوم تا ششم زندان قصر از چهار هفته پيش بعنوان نوعی 

ود امتناع كرده و از بيست و يكم اسفند ماه نيز به اعتصاب غذا متوسل شده اند كه موجب اعتصاب از مالقات بستگان خ

كماندوهای شهربانی برای الزام زندانيان به ترك اعتصاب آنانرا شديداٌ . خونريزی شديد معده بعضی از آنان شده است

 فقط ٢٥/٢/١٣٥٦روز پنجشنبه . ر دارندمضروب كرده اند بنحوی كه قادر بحركت نيستند و بعضاٌ در معرض خطر مرگ قرا

سه نفر از صدها نفر زندانی سياسی زندان قصر به نمايندگی از سايرين درمحل مالقات حاضر شده اند كه آثار ضرب در 

سرو صورت آنان كامالٌ  مشهود بوده و بزحمت راه ميرفته اند و موقعی كه ماجرا را باطالع صدها نفر مادران و همسران 

بستگان زندانيان ) يا حسين( كه برای مالقات عزيزان خود آمده بودند، ميرسانند صدای گريه و شيون و فرياد زندانيان

زنان زجر كشيده و ستمديده مانند كسانی كه عزيزان خود را از دست . محوطه زندان و خيابانهای اطراف آن را فرا ميگيرد

متصديان زندان عده ای از كماندوها را با چند كاميون، مامور . زندداده باشند به تلخی ناله كرده خاك بر سر خود می ري

افراد كماندو بدون كمترين مالحظه به زنان مضطرب و گريان و نگران كه فقط خواستار مالقات . متفرق ساختن جمعيت ميكنند

ضروب و مجروح ميسازند كه حال زندانيان بوده اند يورش برده و آنانرا تا جاده قديم شميران تعقيب ميكنند و تا پای مرگ م

  . بعضی از آنها وخيم است

  ! آقای آموزگار

به حكايت گزارشهای مستند بسياری از مقامات و شخصيت های بيطرف سياسی و قضائی و مطبوعاتی جهان خصوصاٌ 

 مرتكب نشده اند نمايندگان جمعيتت های طرفدار حقوق بشر اكثريت قريب باتفاق زندانيان سياسی جرمی عليه مردم و مملكت

تا همچنان در بندو زندان باقی بمانند و در برابر تقاضای مشروع و موجه خود بر رفع بازداشت يا تجديد محاكمه و حتی 

جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر مسئوليت اين حادثه را . اعتصاب غذا با عكس العمل های خشونت بار مواجه گردند

ابه ديگر متوجه هيئت حاكمه ميداند و آنرا شديداٌ محكوم ميكند و بار ديگر خاطر نشان ميسازد كه هم مانند تمام حوادث مش

توسل به اعمال خشونت آميز و مرگبار دليل ديگری بر نقض مداوم اصول قانون اساسی و اعالميه جهانی حقوق بشر 

بر خودداری از شكنجه و رفتار منافی شئون و خصوصاٌ نقض تعهد اخير دولت در برابر جمعيت صليب سرخ بين المللی مبنی 

  . حقوق انسانی با زندانيان سياسی است

اين جمعيت قبول و انجام تقاضای مشروع زندانيان را در خصوص رفع بازداشت يا تجديد دادرسی درمحاكم صالحيتدار 

 موجه ميداند و برای تحقق اين دادگستری طبق اصل هفتاد و دوم متمم قانون اساسی با رعايت اصل هفتاد و نهم كامالٌ 

خواسته و بمنظور ترك روش خشونت آميز با زندانيان به اقدامات مقتضی خصوصاٌ نزد مراجع بين المللی حامی حقوق بشر 
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تا حصول نتيجه ادامه خواهد داد و اعمال هيئت حكمه را كه مغاير با انسانيت و اصول قانونی و احكم اسالمی است قهراٌ و 

حكم وظيفه ملی خود باطالع جمعيت صليب سرخ بين المللی و كميسيون حقوق بشر ميرساند و جهانيان را از رفتار الزاماٌ ب

ظالماه و قانون شكنانه هيئت حاكمه عليه مردم خصوصاٌ زندانيان سياسی و افراد خانواده آنان مطلع ميسازد و برای رفع ظلم 

  . و تعدی در ايران استمداد مينمايد

  ائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر كميته اجر
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  نامه به نخست وزير و هشدار به رژيم درارتباط با حمله دستجات متفرق و مجهول

  انكها، ساختمانها و توقف قطارهابه ب

  ١٣٥٧پانزدهم فروردين 

  جناب آقای آموزگار نخست وزير 

 عليرغم استتار و تحريفهائی كه در اظهارات رسمی بعمل ميايد يقيناٌ جنابعالی از حوادث رقت بار ضدبشری اخير قم و تبريز

آگاه هستيد و گزارش تظاهرات انبوه مردم تهران و شهرستانها را كه در روزهای چهلم فجايع قم و تبريز برای همدردی و 

ضار كامل از بزرگداشت بصورت بستن يكپارچه بازار و اجتماعات دهها هزار نفری مساجد بوده است دريافت كرده استح

  . اعتراضات شديد و خواسته های قانونی ملت مسلمان ايران داريد

چيزی كه موجب تعجب و تاسف است اينكه روزنامه های تحت نظارت و راديوها و تلويزيونها دولت نسبت به اين اظهارات و 

ان ملی برگزار ميشود هر كجا كه اجتماعات كه در نهايت صراحت و متانت بنا به دعوت مراجع عظام و علمای اعالم و رهبر

مانند تهران پليس مزاحمت فراهم نياورد بدون حادثه خاتمه مييابد سكوت مطلق نموده بجای آگاه ساختن مردم از وقايع 

مملكت و نظريات ملت چند روز است اخبار مجعولی با عناوين درشت دائر به حمله دستجات متفرق در نقاط مختلف كشور و 

  . ره بعضی از بانكها و ساختمانها يا بسيج عده ای نقابدار برای توقف قطار راه آهن منتشر ميسازندشكستن درو پنج

چنين عمليات نامطلوب صرف نظر از ساختگی و مشكوك بودن برخالف تاكيدهای مكرر آقايان مراجع است و بفرض كه 

  . های خالف صورت گرفته استاتفاق افتاده باشد مسلماٌ با نقشه و ايادی حكومت بمنظور بهره برداري

افكار عمومی شديداٌ نگران است كه با چنين صحنه ها و پرونده سازی خواسته باشيد اوالٌ اذهان عمومی را مشوش و مشوب 

نموده اعتراضات حقه و خواسته های قانونی مردم را حركات جزئی تحريك شده از ناحيه ارتجاع سياه و سرخ خيالی وانمود 

به بهانه حفظ نظم و امنيت و اموال مردم تشديدی در خشونت ها و ممانعت بيشتری نسبت به آزادی اجتماعات و كنيد و ثانياٌ 

  . قلم و بيان اعمال تمائيد

جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر وظيفه خود دانست برای حمايت از حقوق پايمال شده هموطنان و جلوگيری از 

 در جريان است قبالٌ چنين اخطار و هشداری را بدهد و افكار عمومی ايران و جهان را مطلع قصد سوئی كه نسبت به آزاديها

  . سازد

  كميته اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 
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نامه به كميسيون حقوق بشر، دبير كل سازمان ملل متحد و جمعيت صليب سرخ جهانی در 

  . ن سياسی كشورارتباط با اعتصاب غذا و مالقات زندانيا

   ١٣٥٧هفدهم فروردين  : تاريخ

   نيويورك – سازمان ملل متحد –كميسيون حقوق بشر  -۱

 آقای كورت والدهايم دبير كل سازمان ملل متحد  -۲

  ژنو –جمعيت صليب سرخ جهانی  -۳

  

چهار روز قبل در صدها نفر از زندانيان سياسی ايران كه با اتهامات بی اساس در محاكم نظامی محكوم شده اند از بيست و 

خواسته های آنان كامالٌ موجه بوده محدود به ابتدائی ترين حقوق زندانی . زندان به اعتصاب مالقات و غذا متوسل شده اند

در خصوص ترتيب و محل و مدت مالقات، استفاده از روزنامه و مجله و كتاب، تاليف وترجمه، استفاده از غذای سالم . است

 غيره، اين جمعيت بارها از آقای آموزگار نخست وزير رسيدگی بخواسته های زندانيان و رفع بيرون و وسائل خياطی و

موجبات اعتصاب را خواستار شده است ولی چون كمترين اقدامی بعمل نيامده و اغلب زندانيان در معرض خطر فوت قرار 

ات دولتی بجائی نرسيده و خود آنان هم شديداٌ دارند، و نظر باينكه تالش پدران و مادران و همسران زندانيان هم نزد مقام

 و جلب توجه دولت ايران به – جمعيت – سازمان –مورد ششم و ضرب قرار گرفته اند، لذا اقدام عاجل از طرف آن كميسيون 

  . لزوم رعايت تعهدات ناشيه از عهود و قرار داد ها و ميثاقهای بين المللی مورد تقاضا است

 اين موضوع جلب می نمايد كه دولت ايران تعهدات خود را بالفاصله پس از مراجعت نمايندگان توجه مخصوص شما را به

  . مراجع بين المللی خصوصاٌ نمايندگان صليب سرخ نقض می نمايد

  از طرف شورای مركزی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

  دكتر كريم سنجابی

  مهندس مهدی بازرگان

  دكتر يداهللا سحابی 

  

ونوشت برای اطالع جناب آقای آموزگار ارسال و پيرو تلگرافهای قبلی اعالم ميگردد مسئوليت عواقب خطير خودداری از ر

قبول خواسته های مشروع و قانونی زندانيان خصوصاٌ مسئوليت فوت احتمالی آنان متوجه شخص جنابعالی، دولت و جميع 

  . مقامات مربوطه خواهد شد

  دكتر كريم سنجابی

  س مهدی بازرگانمهند

  دكتر يداهللا سحابي
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  نامه به شاه بعنوان مسئول مستقيم جريانهای مملكت و عمليات دولت

  

   ١٣٥٧تهران يازدهم ارديبهشت ماه 

  

  پيشگاه اعليحضرت محمدرضا شاه پهلوی 

 اين جمعيت،  فروردين ماه گذشته در خانه سه نفر از موسسين١٩يقيناٌ اعليحضرت از جريان بمب گذاريهای شنبه شب 

و ربودن و به بيابان بردن و زدن يك عضو ديگر و همچنين از تلفونهای " اولين هشدار سازمان زيرزمينی انتقام " بعنوان 

  تهديد و دشنام مكرر و تعرضات ديگر كه از طرف همان

ن شكنيهای دولت بعمل می آيد به خانواده ها و افراد زيادی از اعضای اين جمعيت و به آزاديخواهان مخالف قانو" سازمان  " 

  . و اخيراٌ نيز دربار ه چند تن از وكالی دادگستری مدافع حق و آزادی اعمال شده است، استحضار كمل دارند

جمعيت ايرانی طرفدار آزادی و حقوق بشر كه هدف آن تامين آزاديهای مصرح در قوانين اساسی ايران و اعالميه جهانی 

 اسالم برای هموطنان است اخطار و ارعاب و آزارهای فوق را متوجه خود دانسته بعنوان حقوق بشر بر طبق اصول عاليه

تا بحال ) ١٣٥٦آبانماه (جواب اظهار نظرهای مستدل و اعتراضات قانونی مسالمت آميزی تلقی ميكند كه از تاريخ تاسيس 

فضای آزاد " د مردم ايران و دنيا از معانی برای دولت فرستاده و پاسخی دريافت نكرده است و نيز استنباطی است كه همانن

  . در مكتب رستاخيزی و در منطق ديكتاتوری مينمايد" حق انتقاد آزاد " و " حكومت دموكراسی " ، "سياسی 

 كه كليه اختيارها و –در هر حال وظيفه الهی و وجدانی و قانونی خود ميدانيم مطالب ذيل را مستقيماٌ باستحضار اعليحضرت 

ا و فرمانها را برخالف صريح قانون اساسی و بديهی ترين اصول آزادی سياسی درقدرت انحصاری خود قرار داده انتصابه

  .  برسانيم–اند و بنا بر اين منطقاٌ يگانه مسئول جريانهای مملكت و عمليات دولت ميباشند 

ناحيه دستگاه حاكم و صرفاٌ قضاوت عمومی و داللت منطقی شواهد آشكار بر اين است كه عمليات فوق تماماٌ از  -۱

  . متوجه كسانی است كه خواسته اند عليه مظالم و مفاسد مشهود اعتراض نمايند

 نفر چترباز چماق و زنجير بدست ٢٠٠اعليحضرت چه نامی روی اين اقدامات ميگذارند و چه عنوانی به حمله بيش از  -۲

 پسران دانشجو ميدهند كه روز جمعه اول برای شكستن دست و پا، بدره  انداختن و بزندان بردن دختران و

ارديبهشت ماه برای گردش به ارتفاعات شمال تهران رفته بودند؟ يا هجوم كماندوهای مامور دانشگاه تهران 

بشاگردان نشسته در سر كالسها يا ايستاده به نماز دانشكده ها و مضروب و مصدوم ساختن بيرحمانه آنها تا 

  يتواند داشته باشد؟ سرحد مرگ چه معنی و منظور م

  آيا در نظام حاضر بايد از كوچكترين حقوق بشری محروم باشند؟  اينان مگر فرزندان دلبند ايران نيستند و ايرانی؟ 

 درافكار عمومی و احساسات مردم نسبت به ٣٢ مرداد ٢٨آيا اعليحضرت شخصاٌ شاهد تحوالت سريعی كه بعد از  -۳

افزون فشار و خشونت و خفقان بوجود آمده است نيستند و فكر نميكنند كه دولت و مقام سلطنت در اثر تشديد روز

   سياست اتخاذی جديد بيش از پيش مردم را به عصيان عمومی و شورش سوق ميدهد؟ 

 گاهگاه اعتراض و اعتصابهائی در احزاب و افراد طرفدار جبهه ملی و در دانشگاه ديده ميشد و ١٣٤٠ تا ١٣٣٢اگر در سالهای 

 گرايش به عصيان و انقالب به عده زيادی از مردم متدين و آزاده و به قشرهای جوان داخل و خارج ١٣٥٠ و پس از ١٣٤٢در 

كشور توسعه يافته بعضی از آنها دست به اسلحه و نارنجك بردند، حاال موج نارضايتی فريادهای ناله و نفرت سراسر طبقات 
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و شهرستان، حتی طالب حوزه های دينی تا مدرسين و مراجع طراز اول را اعم از دانشجو و دانش آموز و بازاری در مركز 

  . فرا گرفته است و همه بشهادت مطبوعات معتبر جهان يكدل و يكزبان شده اند

فجايع قم و تبريز و يزد كه بعضی از مقامات و مصادر انتظامی و دولتی بوجود آوردند و مردم از فرط استيصال و تشنه 

پس از آن تعطيل عمومی بازارهای تهران و . استقبال گلوله ميرفتند رساترين هشدار برای اعليحضرت بودعدالت بی پروا ب

سراسر شهرهای ايران در اربعين شهدای تبريز را كه برای همدردی و اعتراض انجام گرفت و در تاريخ ايران بی سابقه بود 

   لی تلقی فرمايند؟ آيا نميبايستی بعنوان رفراندوم طبيعی ملی عليه نظام تحمي

آخر اين چه مملكت، چه دولت و چه سلطنت است كه در سايه آن نه دانشجو در مدرسه و خيابان و كوهستان از امنيت 

برخوردار است نه آزاديخواهان و مسلمانان در خانه و دفتر و مطب و مسجد مصون از حمالت وحشتناك مامورين مخفی و 

  ات دارد؟ علنی هستند و نه كسی حق حرف و حي

  آيا حكومتی كه پادشاه آزاديها را هر وقت الزم تشخيص داد به ملت بدهد و هر وقت خواست بگيرد

   مشروطيت حساب ميشود؟ ) مستفاد از مصاحبه اخير با روزنامه نگاران آلمان (

 و آزار و زندان و انقالب سفيد، دموكراسی رستاخيزی و تمدن بزرگ كه اعليحضرت دائماٌ نويد ميدهند و محصولش خفقان

شكنجه و كشتار از يكطرف و نابسامانيها و تنگناهای كمرشكن و از بين توليدات ملی از طرف ديگر است، چه ارزشی باری 

  ملت ستمديده ايران دارد؟ 

  . . . . .  آيا موقع آن نرسيده است كه اعليحضرت قدری بينديشند؟ 

  

  حقوق بشركميته اجرائيه جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و 
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  دعوت سه تن از موسسين جمعيت از مردم

  ر مجلس شهدای يزد، جهرم و اهوازبرای شركت د

  

در اربعين شهدای يزد، جهرم و اهواز كه در راه آزادی و دينداری جان عزيزشان از دست رفته است، ضمن طلب مغفرت 

معه محترم روحانيت تهران از دوستان و همفكران برای آن مظلومان و عرض تسليت به بازماندگان آنان و در همگامی با جا

 صبح در مسجد جامع تهران تشكيل ٩ از ساعت ١٣٥٧ ارديبهشت ٢١دعوت مينمائيم در مجلس ختمی كه روز پنجشنبه 

  . ميشود مشاركت فرمايند

  مهدی بازرگان

  يداهللا سحابی

  احمد صدر حاج سيد جوادي

087



 

  

  نزجار ازنامه به مراجع و آيات عظام بمنظور ابراز ا

  عمليات وحشيانه رژيم در قم

   ٢٥/٢/١٣٥٧تهران 

مراجع عاليمقام و آيات اهللا العظام آقايان حاج سيد كاظم شريعتمداری و حاج سيد محمدرضا گلپايگانی و حاج سيد شهاب 

  . الدين نجفی مرعشی ادامه اهللا بقائهم

اثر عميق خود را نسبت بكشتارهای بيرحمانه اخير مردم كميته اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر تاسف و ت

بيگناه قم و ساير شهرستانهای ايران كه بدست مامورين از خدا بيخبر دولت و بفرمان حاكم وقت صورت گرفته است به 

پيشگاه با عظمت شما پاسداران نظام توحيدی معروض داشته و مراتب همدردی و همگامی اعضای جمعيت و هواداران در 

سراسر ايران و خارج از كشور را اعالم ميدارد و از خداوند جبار پيروزی مرم ستمديده ايران را در قيامی كه عليه ظلم و 

  . فساد و نظام استبدادی ايران برپا داشته اند مسئلت دارد

دولتی را در جرح و اين جمعيت و كليه سازمانهای جهانی طرفدار آزادی و حقوق بشر اعمال خالف قانون و ضدانسانی پليس 

قتل مردمی كه از تجاوزات نامحدود دستگاه بستوه آمده بخاطر دين و كسب آزادی و عدالت و برخورداری از حقوق سياسی 

و اقتصادی به تظاهرات منطقی و حق طلبانه پرداخته اند و بدست جالدان حكومت به رگبار مسلسل و گلوله بسته ميشوند 

  . . . نيم كه صدای شهيدان و داغديدگان را بگوش مردم آزاده و حقدوست جهان برسانيممحكوم نموده وظيفه خود ميدا

اگر امروز پليس استبدادی به خانه و اندرون مراجع عاليقدر محبوب ملت يورش وحشيانه برده و آنان را با تنی رنجور روانه 

تفاق چند سرهنگ و سرباز عالماٌ عامداٌ وارد شده بيمارستان مينمايد و يا در خانه حضرت آيت اهللا شريعتمداری سرلشگری با

را متالشی و ديگران را ) ستار كشانی(و قصد آتش زدن ميكنند و پس از شكستن در و پنجره با گلوله هايی مغز طلبه ای بنام 

ه تنها به مجروح و مشرف به موت مينمايند و سپس حاضرين را بزور وادار به شعار دادن مينمايند، با چنين عمل شدادی ن

  روحانيت و به ملت ايران بيشرمانه ترين اهانت را ميتنمايندبلكه شعله های خشم مردم را بلندتر 

   و شورش مملكت را برای سرنگونی رژيم نزديكتر ميسازند؟ 

بهر حال خدای بزرگ چنين اراده فرموده است كه پيشوائی و رهبری و نجات اين ملت از دست استبداد و برای استقرار 

  . . . حكومت الهی و آزادی و عدالت بعهده شما مراجع عظام قرار گيرد

ما آرزو داريم مردم آزاديخواه ايران و سازمانهای مدافع حقوق بشر افتخار همگامی و فداكاری در اين وظيفه الهی و انسانی 

  .  را از خداوند متعال خواستاريمبا عرض سالم و دعا، توفيق مراجع تقليد عظام و مردم ايران. و قانونی را داشته باشند

  

  . كميته اجرائيه جمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر
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  ١٣٤٢ خرداد ١٥بيانيه دعوت به تحصن سراسری بمناسبت سالروز قيام 

  

فعاليتهای علنی و عمومی " سازمان همكاری مسلمانان مبارز ايران " اين بيانيه توسط گروهی از ميارزين مسلمان كه بنام 

  . د را هماهنگ ميكردند، صادر شده است از يان سازمان تنها همين يك بيانيه بدست آمده استخو

در اين گروه برخی از اعضای نهضت آزادی و جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر از جمله آقايان مهندس بازرگان و 

  . شركت فعال داشته اند... مهندس صباغيان و 

يار وسيع در تمام كشور پخش شد و مبنا و مقدمه اعالميه های بعدی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی بيانيه مذكور در سطح بس

% ٩٠ تا ٧٠و حقوق بشر و علمای مبارز تهران و ساير گروههای سياسی و سبب خانه نشينی مردم و خاموشی و تعطيل 

هران گرديد و نمونه بارزی از يك مقاومت منفی بازار و خيابانها در عرض وزير بازار ت% ٩٠شهرهای بزرگ و كوچك ايران و 

در اين مجموعه عيناٌ نقل . از آنجا كه اين اعالميه در جای ديگر نيامده است. گسترده و آزمايش آمادگی نيروهای مردمی شد

  . ميگردد
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   خرداد١٥تعطيل سراسری كشور در 

  

  . يگانگان جهره خونخوارش را آشكار ساختروزی كه استبداد دست نشانده ب) : ١٣٨٢ محرم ١٢ (١٣٤٢ خرداد ١٥

  . روزی كه هزاران بيگناه در كوچه و بازار و خيابان بيرحمانه به رگبار مسلسل بسته شدند

  . روزی كه قشرهای انبوه مسلمانان به رهبری پيشوای بزرگ دين به مبارزه ملی پيوستند

   روز اميد – نقطه عطف انقالب –روز افتخار 

دروغگوئی و دزدی، رواج فحشاء و   دستگاه استبداد جز غارت و جنايت، زير پا گذاشتن قانون و آزادی، بعد از آن تاريخ

  . فساد، از بين بردن زراعت و ثروت ملی، حبس و شكنجه و كشتار و بطور كلی دشمنی با خلق و خدا كاری نكرده است

داد فشار و نيرنگ و كشتار را بيشتر و مملكت را به ويرانی اما استب. با ندای آزادی و حقوق بشر بار ديگر مردم بپا خواستند

  . و نابودی نزديكتر ساخت

  همه در تنگنا، همه ناراحت، همه ناراضی، همه آروزمند نجات 

  به احترام شهيدان خارج از شمار آنروز و سالهای قبل و بعد؛

  دهات ؛بخاطر قربانيان قم و تبريز و جهرم و كازرون و اهواز و ساير شهرها و 

  در راه همبستگی و شايستگی ملت جهت آزادی و استقالل و سعادت ؛

  و باالخره برای نابودی ديو استبداد ؛ 

  . . . . به پيروی از نظريات مراجع عظام و رهبران ملی

  .  در خانه های خود به تحصن بنشينيم١٣٥٧ خرداد ١٥همگی روز دوشنبه 

. . ری، كشاورز و كارگر، دانشجو و دانش آموز، دانشگاهی و فرهنگی، پير و جوانزن و مرد، كاسب و كارمند، روحانی و بازا

  .  بعد از ظهر٥تا . . 

  . از روز پيش تدارك آذوقه ببينيد

بهانه از دست دشمن . سكوت با شكوه سراسری مملكت گوياترين زبان ملت و كوبنده ترين مشت بر دهان استبداد خواهد بود

  . خرابكاری و ميدان برای آدمكشی به او ندهيمگرفته مجال برای تهمت، 

  

  و اجعلوا بيوتكم قله و اقيموا الصلوه و بشر المومنين 

   ١٣٥٧ سوم خرداد ماه –تهران 
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  اعالميه دعوت به اعتصاب عمومی ماندن در منازل

  ١٣٤٢ خرداد ١٥به مناسبت كشتار فجيع 

  

   ١٣٥٧هفتم خرداد ماه 

   : هموطنان

 بمنظور محكوم ساختن واقعه ناگوار و ١٣٤٢جيع عده زيادی از هموطنان بيگناه در پانزدهم خرداد ماه با توجه به كشتار ف

نظائر آن كه در ماههای اخير بدفعات روی داده و از مصاديق بارز نقض مستمر حقوق بشر در كشور ماست و با عنايت 

ونه حركت ملی و اعتراضات حقه و قانونی مردم باينكه هيئت حاكمه در مقام اعمال شدت عمل بيشتری جهت سركوبی هرگ

ميباشد، جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر با الهام از نظر علمای عظام و مراجع عاليقدر، شركت در اعتصاب عمومی 

 پانزدهم از طريق تعطيل كار و ماندن در خانه ها را در روز دوشنبه پانزدهم ماه جاری، اوالٌ برای بزرگداشت خاطره شهدای

خرداد، ثانياٌ بعنوان يكی از طريق مسالمت آميز اعتراض بر نقض الينقطع حقوق مردم ايران ضروری ميشناسد و اكيداٌ توصيه 

می نمايد برای جلوگيری از حوادث ناگوار كه هيئت حاكمه پيوسته در صدد ايجاد آن ميباشد، با تامين قبلی مواد غذائی در 

  .  حضور و يا حركت در خيابانها و ميادين مطلقاٌ خودداری كنندخانه های خود بمانند و از

  خدا يار و مددكار شماست 

  

  جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر
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  اطالعيه خطاب به دانشجويان رانده شده از كوی دانشگاه جهت اسكان آنها

  

٢١/٣/٥٧  

 را در كوی و خوابگاه دانشگاه بعلت تخريب و يورش به اين وسيله از خواهران و برادران دانشجو كه محل اقامت خود

مامورين انتظامی از دست داده و اكنون با سرگردانی رقت باری در پاركها و امكنه غير قابل سكونت زندگی ميكنند دعوت 

قديم جاده ( بدفتر اين جمعيت ٧ تا ٤ بعد از ظهرها بين ساعت ١٣٥٧ خرداد ٣١ تا چهارشنبه ٢٢ميشود از روز سه شنبه 

با در دست داشتن كارت دانشجوئی مراجعه فرمايند تا ترتيب ) ١٢ خيابان شهرزاد شماره –شميران جنب حسينيه ارشاد 

  . امكان موقت آنها در مساجد و خانه های كسانيكه داوطلبانه آماده پذيرائی از دانشجويان عزيز ميباشند داده شود

  حقوق بشر كميته اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و 
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  درخواست مديريت اجرائی جامعه بين المللی حقوق بشر

  از جمعيت پيوستگی به آن جامعه

   ١٩٧٨/ مه / ٥

  آقای قطب زاده 

   خيابان مولن دوال پوانت ٦٦

   فرانسه – پاريس ٧٥٠١٣

  

  آقای قطب زاده عزيز 

پتر به آگاهی شما ميرساند كه جمعيت ما از اين فرصت استفاده كرده ضمن ارسال شادباش های خود بوسيله آقای بيل وي

عالقمند به پيوستگی ايران به جمعيت ين المللی حقوق بشر بوده و آماده است هر گونه كمك ممكنه را در اين زمينه در اختيار 

  . بگذارد

ما خودداری نموده ما تاكنون از اعالم علنی پيوستگی ايران به جمعيت بين المللی حقوق بشر بانتظار دريافت اجازه از طرف ش

   آيا اكنون با اعالم علنی اين موضوع موافقت می فرمائيد؟ . ايم

  با شادباشهای فراوان

  برمن. مورين آر

  مديريت اجرائی جمعيت بين المللی حقوق بشر 
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  پاسخ به نامه مديريت اجرائی جامعه بين المللی حقوق بشر

  و قبول پذيرش وابستگی به آن جامعه

   ١٣٥٧ تيرماه ١٨:  بتاريخ–تهران 

  برمن . آقای مورين آر

  مديريت اجرائی 

  جامعه بين المللی حقوق بشر 

 بعنوان آقای صادق قطب زاده كه ضمن آن عالقمندی جامعه بين المللی حقوق بشر را برای ١٩٧٨ مه ٥عطف بنا به مورخ 

ه مساعدت را داده ايد مراتب سپاسگزاری وابستگی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر مرقوم داشته و وعده همه گون

  . و مسرت جمعيت را ابراز ميداريم

جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر ايران متقابالٌ درخواست و امتنان خود را برای وابستگی به آن جامعه اعالم 

 با همكاری آن جامعه موفقيت مطلوب مينمايد و اميدوار است در پيشبرد اهداف عاليه خود در راه آزادی و دفاع از حقوق بشر

  . پيدا نمايد

  . بديهی است كه انتشار علنی عضويت ما در آن جامعه هيچگونه اشكال و ايرادی ندارد

*    *    *    *  

كه بزبان فارسی است و ترجمه آن را بعداٌ خواهيم (از فرصت استفاده كرده يك نسخه اساسنامه چاپ شده جمعيت را 

 ٣١/١/١٣٥٧ستحضار و اقدام دفتر جامعه ارسال داشته اعضاء كميته اجرائی جمعيت را كه در جلسه مورخ برای ا) فرستاد

  . هيئت موسسين انتخاب شده اند باطالعتان ميرسانيم

  آقايان 

  مهندس مهدی بازرگان، رئيس 

  دكتر اصغر حاج سيد جوادی، نايب رئيس 

  دكتر ناصر ميناچی، خزانه دار 

  جوادی احمد صدر حاج سيد 

  دكتر كريم سنجابی 

  دكتر عبدالكريم الهيجی 

  حسن نزيه 

  

   : همچنين تائيد مينمائيم كه آقای صادق قطب زاده به نشانی

   فرانسه – پاريس ٧٥٠١٣ خيابان مولن دوالپونت ٦٦

  يكی از نمايندگان جمعيت در اروپا ميباشد 

  با احترام و امتنان

  ادی و حقوق بشركميته اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آز

  ) مهندس مهدی بازرگان (
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  . رونوشت باری آقای صادق قطب زاده ارسال ميشود -۱

 كميته اجرائی با تشكر از اقدامات و خدمات گذشته به نمايندگی جمعيت در اروپا ١٨/٤/١٣٥٧جنابعالی در جلسه مورخ 

  . انتخاب شده ايد

  رونوشت برای عفو بين المللی  -۲

 رونوشت برای صليب سرخ  -۳

 رونوشت برای آقای ژاكوب مولر  -۴

095



 

  دومين مصاحبه مطبوعاتی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

٢٠/٤/١٣٥٧  

  آقايان و دوستان عزيز 

قريب هفت ماه از تاريخ تاسيس جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر و پنج ماه از اولين مصاحبه ما با شما نمايندگان 

  .  صورت گرفته بود ميگذرد٢٢/١٠/١٣٥٦ه در تاريخ مطبوعات و خبرگزاريها ك

كميته اجرائی جمعيت مايل بود تجديد ديدار و گفتار با آقايان بعمل آمده از قدومتان وانعكاسش كه از تاسيس جمعيت و 

  . خواسته های ما در مطبوعات و موسسات خودتان داريد صميمانه تشكر نمائيم

ائی ترين حقوق بشری و آزاديهای قانونی و روابط حكومت دموكراسی ميباشد و در زير امروز اگر ملت ايران محروم از ابتد

ضربات جانفرسای پليس و نيروهای جنگی نظام استبدادی دست و پا ميزند، خوشحاليم كه فريادهای ناله و اعتراض تا 

ها و مسافرت و مشاهدات حدودی بگوش مردم دنيا ميرسد و چندی است با حضور نمايندگان مقيم بعضی از خبرگزاري

نمايندگان اعزامی توجه سرشاری از ناحيه دنيای غرب بجريانهای مملكت ما بعمل می آيد و همدردها و همصدائی در آنطرف 

  . مرزها پيدا كرده ايم

ای همانطور كه ميدانيد و ميشنويد تبليغات دولتی ما دائماٌ صحبت از گسترش فضای آزاد، رعايت بيشتر حقوق بشر و اعط

و به نقل قول از شما خبر از تماس ) كه خود اقرار صريح به جرم سنگين در گذشته ميباشد(آزاديهای انتقاد و اجتماع مينمايد 

هائی با مخالفين و توافقهائی با جناحهای ميانه رو ميدهد و اضافه ميكند كه اختالفات و اعتراضها و اغتشاشها خاتمه يافته 

  . است

قايان عالقمند باشيد حقيقت اين جريانها را بدانيد و از زبان جمعيت اخبار مستقيم و صحيحی از ما وقع و ما فكر كرديم شايد آ

بنابر اين اقدام به دعوت آقايان باری مصاحبه مبطبوعات ی . از نظريات مردم بشنوند و گزارشفعاليتهای كميته را بگيريد

  . می نمائيمامروز نموديم و مجدداٌ از قبول زحمت و لطفتان تشكر 

*    *    *  

محتاج بگفتن نيست كه در اين مدت نيمسال نه ملت ايران راحت و آرام بوده است و نه جمعيت ساكت و بيكار نشسته و از 

آنچه در امكانش بوده خودداری كرده است، در حاليكه هيئت حاكمه ضمن تكرار ادعای رعايت قانونی و دموكراسی و حقوق 

خود را به اظهارات و اعتراضات و خواسته های مردم و جمعيت ادامه داده و صرف نظر از بعضی بشری بی اعتنائی كامل 

  . اغماض ها هر دم بر خفقان و خشونت افزوده است

*    *    *  

با اجازه آقايان فهرست وار به پاره ای از موارد فوق و رفتاری كه با طبقات مختلف ملت شده است اشاره مينمايم تا شخصاٌ 

  .  فرمائيدقضاوت

البته توضيحات بيشتر در جواب سئواالت داده خواهد شد و اگر مايل باشيد مدارك و رونوشتهای مربوط را در اختيارتان 

  . ميگذاريم

  . موارد و طبقاتی كه اشاره خواهيم كرد بشرح ذيل خالصه ميشود

  رفتار با دانشجويان و نسل جوان مملكت و وضع محيط های دانشگاهی  ) الف

   رفتار نسبت به روحانيت و حوزه های دينی و اماكن اسالمی )ب

  رفتار با بازاريها، وكال، نويسندگان و مردم عادی ) ج

  وضع زندانيها و روش دستگيريها و دادرسی ) د
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  مسئله آزادی بيان و قلم و اجتماعات و احزاب سياسی ) ه

  دانشگاهی رفتار با دانشجويان و نسل جوان مملكت و وضع محيط های ) الف

روشنفكران و نسل جوان دانشجوی ايران با حساسيت خاص و بينشی كه دارند بيشتر از طبقات ديگر از دير زمان عليه نظام 

استبدادی موجود به اعتراض و انزجار برخاسته اند و بيش از ساير طبقات نيز، عليرغم نو نهالی و عزت و ارزشی كه دارند، 

اه بوده در معرض حمالت وحشيانه پليس و گاردهای مسلح مخصوص قرار گرفته كشته و هدف كينه توزی و انتقام دستگ

  . مصدوم و مجروح و زندانی داده اند و ميدهند، ضمن آنكه نا آرامی و سرسختی شان در افزايش است

كننده گزارشها و جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر كه مانندبسياری از مردم ديگر شاهد صحنه های دلخراش ديافت 

و شكايات تكان دهنده بوده است نامه های اطالع و اعتراض چند برای مقامات مسئول يا غير مسئول ولی موثرومقصر، 

ارسال داشته مصراٌ خواستار رسيدگی و رفع اين جنايات گرديده و رونوشت بعضی از آنها را برای سازمانهای بين المللی 

  :  فقره ذيلاز جمله چهار. نيز فرستاده است

   :   به نخست وزير چنين نوشتيم١٣٥٦/ ٩/ ١٢در نامه مورخ  -۱

در اواخر آبانماه مامورين با چوب و چماق بكالسهای درس دانشكدهادبيات حمله بردند و همه را از استاد و شاگرد 

 . بشدت مضروب ساختند

ز تعطيل كانون مذهبی حسينيه ارشادمنعقد در دانشگاه تهران كماندوها به اجتماع آرام دانشجويان كه بمناسبت سالرو

 شده بود حمله كرده دختر و پسر را بيرحمانه زدند و زخمی كردند 

چند روز پيش در دانشگاه صنعتی آريامهر مامورين كه معموالٌ با لباس مبدل واردمعركه ميشوند استادان و دانشجويان 

به بيابانهای اطراف . . . ا از زن و مرد با معاونت حيله گرانهان ر»را وحشيانه زدند و به كالنتری جلب كرده بعضی از آ

 . . . . شهر بردند و در تاريكی شب تا سرحد مضروب ساختند

  

   :  بعنوان اعليحضرت چنين آمده است١١/٢/١٣٥٧ـ درنامه مورخ ٢

 برای شكستن دست و پا،  نفر جترباز با چماق و زنجير بدست٢٠٠و چه عنوانی به حمله بيش از . . . اعليحضرت جه نامی

به دره انداختن و به زندان بردن دختران و پسران دانشجو ميدهند كه روز جمعه اول ارديبهشت ماه برای گردش به 

يا هجوم كماندوهای مامور دانشگاه تهراه به شاگردان نشسته درسركالسها يا  ارتفاعات شمال تهران رفته بودند؟ 

آخر اين چه مملكت، چه دولت و چه سلطنت است . . . اينان مگر فرزندان دلبند ايران نيستند. . . ايستاده به نماز دانشكده ها

  ١؟ . . . .كه در سايه آن نه دانشجو در مدرسه و خيابان و كوهستان از امنيت برخوردار است و نه

 دانشگاه تهران بعنوان  رونوشت شكوائيه ای را برای نخست وزير فرستاديم كه دانشجويان٦/٤/١٣٥٧ـ در نامه مورخ ٣

جمعيت نوشته خالصه ای از مظالم وارده بر سر آنها را ذكر كرده دادخواهی و افشاگری به نزد مقامات بين المللی 

  ٢. خواسته بودند

در اين نامه اشاره به غارت متجاوز از ده هزار جلد كتاب، ممانعت از ورود دانشجويان به مسجد، هجومهای وحشيانه به 

ضرب و شتم دانشجويان و استادان، انحالل نيمسال درسی، قطع كمك هزينه های تحصيلی، فاجعه هولناك حمله كالسها، 

 ٣٥٠/ قوای انتظامی به كوی دانشجويان و بی خانمان كردن سه هزار دانشجوی شهرستانی پس از ضرب و جرح حدود 

  ٣. دختر و پسر و شكستن و بستن كوی دانشگاه

  نسبت به جريان دلخراشی كه برای زندانيان ٤ بعنوان دادستان شهرستان اصفهان٢٩/٣/١٣٥٧ـ در تلگرام مورخ ٤

  . سياسی آن شهر و از جمله تعداد قابل مالحظه ای از دانشجويان رخ داده بود اعتراض كرديم
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طرف مقامات زندان اين زندانيان سياسی جوان مورد حمله داخلی افراد زيادی از زندانيان عادی قرار گرفته بودند كه   از 

بدون آنكه اقدامی .  نفر را شديداٌ مجروح و مشرف به مرگ كرده بودند٧٠مامور و مجاز به حمل چاقو شده و بيش از 

  . برای پانسمان و معالجه آنها بشود

اجتماع و ) ٢٨/٣/١٣٥(در بابلسر نيز پليس و سربازان به دانشجويانی كه در سال مرحوم دكتر علی شريعتی  -۵

  . ت خيابانی كرده بودند حمله جنگی نموده تعدادی را مجروح ميكنند و يك نفر كشته ميشودتظاهرا

*   *   *  

عمليات سبعانه گاردهای نيروی شاهنشاهی با دانشجويان دانشگاه های ايران كه نمايش دهنده ناسازگاری عميق نظام 

 استادان دانشگاه تبريز ٢٢/٢/١٣٥٧ه در تاريخ ارتجاعی حاكم با دانش و فرهنگ و نسل نورس ميباشد بحدی رسيده است ك

ضمن اعالم كتبی انزجار خويش اخطار كردند كه تا خروج گارد از دانشگاه آذرآبادگان و تغيير رفتار دولت با دانشجويان از 

ردی پس از آن استادان و هيئت های تعليماتی موسسات آموزشی عالی ديگری نيز مراتب همد. تدريس خودداری خواهند كرد

و همبستگی خود را منتشر ساخته اند از جمله استادان دانشكده ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه صنعتی آريامهر، پلی تكنيك، 

  . و دانشكده پزشكی رازی

تنها عكس العمل دولت اين شد كه برای حفظ نظم و امنيت انشگاهها به هيئت های امنای مربوطه استقالل و آزادی عمل دهد كه 

  .  را مرخص كنند يا نگاهدارند، بدون آنكه از اين رهگذر عمالٌ تغيير محسوسی پديدار شده باشدگارد

المللی روسای  ای را عنوان مينمايد و در تهران سمينار بين در حال حاضر ضمن آنكه دولت تاسيس دانشگاههای تازه

می يا عملی است و يا نيمه تعطيل ميباشد و مقامات دهد، غالب دانشگاههای ايران در حال تعطيل رس ها را تشكيل می دانشگاه

  . مسئول بعضی از ترم های درسی را منحل و موكول به نام نويسی يا افتتاح مجدد كرده اند

  رفتار نسبت به روحانيت و يا حوزه های دينی و اماكن اسالمی ) ب

ر گرفته است روحانيت شيعه و حوزه های دومين طبقه مورد خصومت دستگاه كه آماج حمله های انتقامجويانه شديد قرا

  . تجمع و تدريس مومنين و طالب علوم دينی ميباشد

مراجع بزرگ مذهبی كه بنا به رسوم همه جای دنيا محترم ميباشند و بنا به معتقدات و سنت مردم ايران مورد تجليل بوده و 

 نه تنها مصون از جريان فوق نيستند بلكه در بر طبق قوانين اساسی مملكت مقامات صحه گذار روی قوانين مصوب هستند

رفتاری كه رودر روئی . معرض ناشايسته ترين رفتار دستگاه و بيشرمانه ترين حمالت بی سابقه در تاريخ ايران شده اند

  . خاص نظام حاكم را با خواسته های ملت نشان ميدهد

اهللا العظمی خمينی كه به اشاره ساواك در روزنامه تحت مطبوعات جهان از مقاله سراپا ناسزا و توهين بساحت ارجمند آيت 

 درج گرديده بوداطالع حاصل كرده و دانسته اند كه چگونه آن مقاله عامل انگيزش ١٧/١٠/١٣٥٦فرمان اطالعات درتاريخ 

يز و نفرت و خشم علما و سراسر مردم مسلمان ايران و موجب و مقدمه تظاهرات وسيع و فحايع خونين شهرهای قم و تبر

  . جهرم و اهواز و مشهد و ساير جاها گرديد

 سال تبعيد خال ف قانون هنوز دور از كشور و ممنوع از ١٥دولت ايران پيشوای محترم و محبوب مسلمانان ايران را بعد از 

  . ندمراجعت نگاهداشته بردن نام و تجليل و تظاهرات به افتخار ايشان را مدرك جرم و بهانه حمله و كشتن مردم ميدا

 در اعتراض بدرج مقاله مزبور رفتار مامورين با مردم بی گناه قم بعنوان ٢١/١٠/١٣٥٦كميته اجرائی جمعيت نامه ای به تاريخ 

  . نخست وزير نوشته مصراٌ خواستار معرفی و تعقيب نويسنده مقاله و محاكمه و مجازات عمال كشتار فاجعه قم گرديد
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وگواری و اعتراض انبوه چهل روز به چهل روز مردم سراسر ايران كه مواجه با مطبوعات و مردم دنيا از اجتماعات س

ممانعت و دخالت مسلحانه پليس و نيروهای انتظامی و ريختن خون دهها و صدها نفر مردم بی گناه بی دفاع شده است و 

  . ع پيدا كرده اند در شهر تبريز بوقوع پيوست، نيز اطال٢٩/١١/١٣٥٦وسيع ترين و شديد ترين آنها در تاريخ 

روزنامه های تحت سانسور و تبليغات دولت به جای آگاه ساختن افكار عمومی ايران و خارج از اجتماعات همگان و انعكاس 

دادن صادقانه امواج اعتراض و انزجار شهرها و بعوض عذرخواهی و خودداری از جنايات ارتكابی دست به پخش وسيع 

مالت اخاللگران متفرق به بعضی از موسسات اقتصادی و شكستن درب و پنجره ها زدند تا اخبار مجعول يا مبالغه ای از ح

جريانات عظيم نارضايتی مردم و انقالب عليه دولت را وارونه جلوه داده به بهانه حفظ نظم و امنيت مستمسك قانونی برای 

  . شدت عمل و خشونت های بيشتر بتراشد

 بعنوان آقای نخست وزير پرده از اين نقشه برداشته اخطار و هشداری به دولت و ١/١٣٥٧/ ١٥كميته اجرائی در نامه مورخ  

  . ملت داد

ورود پيشوايان دينی مورد احترام و اطاعت اكثريت مسلمانان ايران به صحنه مبارزات عليه حكومت استبدادی و عكس العمل 

 فروردين ١٠ترين تظاهرات تاريخ ايران بازاربندان های نابخردانه و خصمانه دولت عليه روحانيت و مردم منجر به بزرگ

 به مناسبت اربعين شهدای تبريز در پايتخت و شهرهای بزرگ و كوچك ايران گرديد كه روشنترين معرف افكار ملی و ١٣٥٧

  . طبيعی تری رفراندم همگانی عليه نظام حاكم بايد تلقی شود

دولت مجری فرامين .  بعنوان اعليحضرت صريحاٌ گوشزد نمود١١/٢/١٣٥٧كميته اجرائی جمعيت اين معنی را در نامه مورخ 

وكمترين انصراف از سياست ضد آزادی و ضد حقوق بشری خود . اعليحضرت نه تنها كوچكترين اعتراف به خطاهای خود

ه و بی جهت  مامورين انتظامی اعزامی خود را بالمقدم٢٠/٢/١٣٥٧ و ١٩ننمود بلكه با سرسختی و بيشرمی تمام در روزهای 

وارد منازل مراجع بزرگ دينی قم آيات اهللا العظام گلپايگانی و شريعتمداری نموده اثاثيه و خانه ها را تخريب، اهل خانه و 

  ! مراجعين و طالب را وحشتزده و مضروب و دو نفر ار مقتول كرد

 برای پيشوايان بزرگ تقليد ٢٥/٢/١٣٥٧خ كميته اجرائی دربرابر چنين جنايت باور نكردنی يك نامه همدردی و انزجار بتاري

  . ارسال داشت

گذشته از رفتارهای ضد اسالمی و ضد انسانی و ضد قانونی فوق، مامورين انتظامی تقريباٌ كليه خطبای دينی راكه در مساجد 

 و روشنفكر را و مراسم اخير شهرها سخنگوی روحانيت و ملت بوده اند و همچنين تعدادی از پيش نمازان و روحانيون مبارز

  ١. برخالف قانون به شهرهای معموالٌ بد آب و هوا و دور افتاده تبعيد كرده است)  نفر٥٠جمعاٌ در حدود (

 مناسبت ديگری پيش آمد كه اكثرت قريب باتفاق مردم ايران بياد بود واقعه خونين پانزد سال قبل، يعنی ١٣٥٧ خرداد ماه ١٥

دادی به رهبری آيت اهللا خمينی كه منجر به شهادت دسته جمعی هزاران نفر مردم شهر و اولين قيام روحانيت عليه نظام استب

بار ديگر نارضايتی عميق و طرد نظام استبدادی حاكم را بصورت طبيعی ترين و قطعی ترين رفراندم اعالم . دهات شده بود

  . دارند

قابله شديد و كشتار بی دريغ گرفته بود كميته اجرائی دولت كه پيش بينی تظاهرات بزرگی را برای آنروز مينمود تصميم به م

حقوق بشر همصدای با گروههای اسالمی و روحانی و ساسی برای خنثی كردن نقشه شوم دولت و ارائه وحدت نظر ملت در 

  . محكوم كردن نظام حاكم دعوت به تظاهرات مسالمت آميز و اعتصاب آرام همگانی بصورت خانه نشينی كرد

كوت باشكوهی در شهرهای بزرگ و كوچك سراسر كشور مانند يزد، قم، مشهد، اصفهان، ساوه، تبريز، زنجان، در انروز س

اردبيل، ميانه، جهرم، كرمانشاه، شيراز، قزوين، و حتی دهات سايه انداخته بازارها و دكانها همه جا بسته و خلوتی پرمعنائی 

   ٢. حكمفرما بود
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  سندگان و مردم عادی رفتار با بازاريها، وكال، نوي) ج

مردم بازار ايران و صاحبان مشاغل آزاد كه تا حدودی خارج از اسارت استخدامی دولت بوده حالت آزاديخواهی و مبارز 

آشكار دارند و همانها هستند كه تظاهرات ملی و اجتماعات بزرگ مجامع مذهبی را تشكيل داده و بازارها را می بندند، سومين 

  . تند كه مورد كينه و آزار خاص نظام استبدادی قرار دارندطبقه مهم مملكت هس

تعداد زيادی از امضاء كنندگان اعالميه های اعتراض و اعتصاب و تشكيل دهندگان مجالس فاتحه و چهلم بجرم واهی 

 گرفته قرار) كه زير نظر و شعبه ای از ساواك است(گرانفروشی يا تخلفات صنفی مورد تعقيب و مزاحمت اطاقهای اصناف 

در بعضی از وزارتخانه ها نيز دستور اخراج از خدمات مشاوره ای يا ابالغ ماليانهای سنگين . محروم از كسب و كار گرديدند

برای وكالی دادگستری و پزشكان آزاديخواه را صادر كردند و جلوی انتخابات داخلی كانون نويسندگان را گرفتند و 

ر كار چند تن از موسسين جمعيت و مليون بمب های انفجاری بعنوان اولين هشدار از همانطور كه ميدانيددر خانه و در دفت

  . طرف سازمانهای حزبی و ساواك كار گذاشتند

بسياری از مردم شركت كننده در تظاهرات مسالمت آميز چند ماه اخير و حتی رهگذرهای خيابانها كه مرتكب عمل مورد 

 معرض كتك، توقيف يا گلوله مامورين انتظامی رسمی و مخفی قرار گرفته اند در ايرادی نشده بودند بدون اخطار قبلی در

  . حاليكه مرجعی برای رسيدگی بشكايات و كيفر مقصرين وجود ندارد

  .  صادر نموده است٢٨/١/٥٧، ٢٥/١١/٥٦، ٢١/١٠/٥٦، ١٢/٩/٥٦كميته اجرائی در اين زمينه نامه هائی چند به تاريخهای 

  وش دستگيريها و دادرسی وضع زندانها و ر) د

اجرای شكنجه و شرايط زندگی زندانيان سياسی و همچنين بازداشتها و محاكمات كه سال گذشته در اثر اقدامات مجامع بين 

المللی مانند صليب سرخ، آمنی ستی انترناسيونال و كميته جهانی حقوق بشر تا حدودی بهبود پيدا كرده ظاهر سازی هائی 

البته . ه سال اخير بازگشتهای محسوسی در آنها بوضع گذشته ديده شده و از جهاتی بدتر هم شده استرعايت ميشد، درنيم

عفو و آزادی عده ای نيز درباره زندانيان سياسی كه محكوميت هايشن بپايان نرسيده بوده و حاضر بدرخواست عفو يا تعهد 

  . همنكاری با ساواك نشده اند بعمل نيامده است

 در زندان قصر تهران زندانيان سياسی در اثر مشكالت غيرقابل تحمل مالقات با خانواه ها، دريافت ٢١/١٢/٥٦در تاريخ 

نامرتب روزنامه و كتاب، بهداشت و خوراك و ساير ضروريات اوليه زندگی و همچنين برای تجديد محاكمه خود در 

 با بی اعتنائی و بدرفتاری بيشتر شدند اعتصابها تا دادگاههای غير نظامی دست به اعتصاب مالقات و غذا زدند و چون مواجه

در آن مدت مادران و پدران آنها كه به مقامات نظامی و قضائی مراجعه ميكردند با اهانت و اخراج و . سه هفته ادامه پيدا كرد

  . ضرب و جراحت روبرو ميشدند و سرسختی و ستمگری مسئولين زندان زيادتر ميشد

 بعنوان نخست وزير بعمل آمد و از صليب سرخ و ٢٨/١٢/١٣٥٦معيت اعتراض شديدی در نامه مورخ از طرف كميته اجرائی ج

و ) ١٦/١/١٣٥٧ (١٩٧٨ آوريل ٥عفو بين الملل درخواست اعزام نماينده شد تا آنكه با دخالت جدی عفو بين الملل در تاريخ 

  . دمراجعه به شخص شاه ارضای خاطر زندانيان و رفع اعتصاب غذا بعمل آم

*   *   *  
بازداشتهای اجتماع كنندگان در تظاهرات و پخش كنندگان اعالميه ها كه مختصر تخفيف پيدا كرده و به دادگاههای عمومی 

مراجعه شده وكالی غيرنظامی ميتوانستند در محاكمات علنی از آنها دفاع كنند، پس از اعالم تشديد عمل دولت كه در 

رت گرفت وضع تازه ای پيدا كرده و مجدداٌ بسياری از بازداشت شدگان تحويل كميته صو ) ١٩٧٨مه  (١٣٥٧ارديبهشت ماه 

  . های ساواك و دادگاههای نظامی ميشوند و يا بدون محاكمه مدتها در زندان می مانند
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اعليحضرت در آخرين مصاحبه راديو و تلويزيونی در خرداد ماه صريحاٌ اعالم داشتند كه فقط جرائمی از فبيل شيشه 

ناگفته .  قانون كيفر ارتش كماكان بقوت خود باقی است٣٠٧و اجرای ماده . شكستن به محاكم دادگستری ارجاع ميگردد

  . پيداست كه هر گونه جرم سياسی بزعم ايشان بدادرسی ارتش ارجاع ميشود

 و اصفهان و مهاباد شكنجه بازداشت شدگان حتی بصورت تجاوز به جوانان در زندانهای كميته و در كالنتريها در مشهد

  . گزارش شده است و شكنجه گران كماكان مشغول خدمت ميباشند

كميته اجرائی برای اعتراض به هجوم بمنازل افراد آزاديخواه و بازداشتهای غيرقانونی و شكنجه و ارجاع پرونده ها بدادرسی 

  .  برای نخست وزير فرستاد٨/٣/١٣٥٧ارتش نامه ای بتاريخ 

واب گذاردن كليه نامه های گذشته را متذكر شده تقاضای مالقات حضوری برای طرح خواسته های قانونی در اين نامه بالج

  . خودنموديم

كه غالب آنها با پست سفارشی (سه هفته قبل معاونت نخست وزيری ضمن اظهار بی اطالعی و عدم دريافت نامه های ارسال 

كميته نيز طی نامه .  نمايندگان خودرا برای مذاكره با ايشان اعزام دارداز كميته اجرائی خواسته اند) يا تلگرافی بوده است

 نمايندگانی برای مالقات و مذاكره با آقای نخست وزير معرفی كرده است ولی تا اين تاريخ موفق بدريافت ٢٢/٣/٥٧مورخ 

  . جواب و قرار مالقات نشده است

*   *   *  

 از طرف عفو بين الملل ١٩٧٨ فوريه ٢٨و طرز عمل دادگاهها گزارشی بتاريخ در زمينه كيفيت محاكمات متهمين سياسی ايران 

به كميته روابط بين الملل كنگره آمريكا داده شده است كه شاهد روشنی از نوع مطالب باال ميباشد و يك رونوشت خدمت 

  . آقايان داده ميشود

  مسئله آزادی بيان و قلم و اجتماعات و احزاب سياسی ) ه

دی قلم و بيان و اجتماع كه از يكسال و نيم قبل در ظرف پنج شش ماهی بصورت محدود و مسدود در محوطه مختصر آزا

خانه ها و مساجد و باشگاههای خصوصی وجود داشت و اعالميه های دستی كم و بيش مخفيانه منتشر ميگرديد از ژانويه 

فته محدودتر و مشكل تر گرديده به سرحد ممنوعيت و مسافرت رئيس جمهور آمريكا به ايران رفته ر ) ١٢/١٠/٥٦ (١٩٧٨

  . نزديك ميشود

البته هيچگاه دولت نه به روزنامه های عمومی تحت سانسور خود اجازه درج نظريات و مقاالت مخالفين را داده و ميدهد و نه 

  . به مخالفين امتياز روزنامه و مجله يا امكان افتتاح حزب و باشگاه را داده است

در حقيقت (ع و نشر كتاب ها نيز كه محتاج به اجازه و شماره مخصوص اداره نگارش نظارت فرهنگ و هنر سانسور طب

 آن ٣١٠ و ٣٠٩همچنين قانون تشديد مجازات كيفر كه مواد . است و عمل خالف قانون ميباشد كماكان ادامه دارد ) ساواك

ند به قوت خود باقی است و كتاب و نشريه كه موجب تشكيل جمعيت های بيش از دو نفر را جرم و مشمول حبس ابد ميدا

  .  سال١٢تحريك شود محكوميت به حبس ابد مياورد و بدون آن 

*   *   *  
اخيراٌ بعضی از نمايندگان مجلس متعلق به حزب رستاخيز شهامت پاره ای انتقادها و سئوال و استيضاح از دولت را پيدا كرده 

 حزب سابق خود پرداخته اند يا صحبت از تشكيل حزب تازه ای مينمايند ولی سخنگوی از حزب واحد استعفا داده و به احيای

دولت در اوايل تير ماه مجدداٌ تاكيد كرده است كه يگانه حزب قانونی مملكت و راه انتخاب شدن در مجلس همان حزب 

  . رستاخيز است
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 و از قول خبرگزاريهای خارجی نقل كرده و گفته اند در خاتمه اين نكته راالزم است متذكر شويم كه برخالف آنچه شايع است

كه مذاكرات و تفاهم و توافقهائی با شخصيتهای روحانی و سياسی و با گروههای ميانه رو بعمل آمده است ما چنين اطالعی 

  . نداريم

ارهای خود نكرده و دولت تاكنون كمترين عذرخواهی و بازگشت از عمليات خالف قانون و از سلب آزاديها و از فشار و كشت

مامور خطاكاری را بمحاكمه و كيفر نكشيده است تا محل و موجبی الاقل برای شروع مذاكره و طرح تفاهم پيدا شده باشد، 

بلكه بالعكس، اظهارات و عمليات مقامات مسئول و غيرمسئول نشان داده است كه عالقه و امكان برای سازش نظام استبدادی 

  . مه آن با حقوق و خواسته های ملت و با قوانين اساسی ايران وجود نداردحاكم و فرماندهی خودكا

*   *    *  

  ! آقايان عزيز

چنين است وضع آزادی و حقوق بشر كه ملت ايران در سايه نظام حاضر از آن برخوردار است، وضعی كه حضرت پرزيدنت 

  . ك با شاه ايران داردكارتر در آستانه سال مسيحی اعالم نموده بود درباره آن نظريات مشتر

مجدداٌ از قبول زحمت و پذيرفتن دعوت ما سپاسگز ار ميباشيم و اميدواريم با شنيدن و رساندن فرياد مردم زير ستم و 

  . محروم از حقوق بشر ايران و خواستن آنچه حقيقت و حق است دامنه عدالت و صلح و برادری را در دنياگسترده فرمائيد
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  پيوست دومين مصاحبه مطبوعاتی جمعيت 

  اسامی آقايان وعاظ و علمای اعالم

   تبعيد شده اند ١٣٥٧ تا خرداد ١٣٥٦كه در ششماهه ديماه 

  به     از             الفبا 

  سقز    اصفهان         ـ سيد محمد احمدی ١

  مهاباد     جهرم       ـ سيد محمدرضا اصفهانی ٢

  بندر شاه     قم         فتح اهللا اميد ـ شيخ ٣

  سردشت     قزوين         ـ هدی باريك بين ٤

   ساله آيت اهللا خمينی٨٥ داران، خمين اخوی –انارك     قم       ـ حاجی سيد مرتضی پسنديده٥

   سراوان –زابل   رفسنجان         ـ عباس پورمحمدی ٦

   سقز–چاه بهارـ سيرجان     مشهد         ـ شيخ علی آقا تهرانی ٧

  مهاباد     كرج            تی ـ جن٨

  قم         ـ شيخ احمد جنتی ٩

  شيراز          ـ حائری ١٠

   سنندج–ايرانشهر     قم        ـ شيخ محمدجواد حجتی كرمانی١١

  ايران دره     تهران         ـ سيد مجتبی حسينی ١٢

  سقز    قم       ـ سيد شهاب الدين حسينی ١٣

  شهر بابك     نهاوند       ـ حاجی شيخ علی حيدری ١٤

  نقده     تهران           زاده ـ حميد١٥

  ايرانشهر     مشهد         ـ سيدعلی خامنه ای ١٦

  بيجار   رفسنجان         ـ سيداحمد خراسانی ١٧

  انارك     قم       ـ سيدهادی خسروشاهی ١٨

   بانه –الر   رفسنجان         ـ محمدصادق خلخالی ١٩

  شيراز       ـ سيدعلی اصغر دستغيب ٢٠

  شيراز       ـ سيدعلی محمد دستغيب ٢١

  ايرانشهر     يزد           راشد يزدی ـ ٢٢

  شهر بابكـ جيرفت     قم     ـ مهدی ربانی املشی ٢٣

   سردشت – فيروز آباد –كاشمر     قم   ـ شيخ عبدالرحيم ربانی املشی ٢٤

  نقده   خرم آباد   ـ سيد فخرالدين رحيمی رضوی ٢٥

  نهاوند           ـ زمانی ٢٦

  بافت    رضائيه         ـ صاحب الزمانی ٢٧

  انارك     قم          ضيغمی ـ شيخ عباس٢٨

  سقز    اصفهان         ـ جالل الدين طاهری ٢٩
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  خرم آباد         ـ سيدشكراهللا طاهری ٣٠

  خرم آباد         ـ طاهری خرم آبادی ٣١

   اصفهان –چاه بهار     مشهد         ـ شيخ حسين عمادی ٣٢

  ساوه     تهران           ـ عندليب زاده ٣٣

  قم         ـ فاضل اصفهانی ٣٤

  سقز     قم        مانی ـ شيخ مرتضی كر٣٥

  بافت كرمان    رضائيه   ـ حاجی سيدعلی اكبر قريشی ٣٦

  انارك    قم         ـ سيد احمد كالنتر ٣٧

  نورآباد ممسنی، گنيدكاوس   خرم آباد       ـ حاجی سيد اسداهللا مدنی ٣٨

  شاهپور   سيرجان       ـ شيخ عبدالحسين معاديخواه ٣٩

  شوشتر     قم         ـ محمدعلی گرامی ٤٠

  فرحزاد تهران بندر شاهپور             ـ ٤١

  چاه بهار، مهاباد، انارك     قم         ـ شيخ ناصر مكارم ٤٢

  تهران         ـ موحدی ساوجی ٤٣

  قم          ـ موحدی قمی ٤٤

  ايرانشهر    گرمسار         ـ سيدعلی موسوی ٤٥

  تربت جام     قم   ـ سيد محسن موسوی تبريزی ٤٦

  تبريز       ـ شيخ حسين ناصرزاده ٤٧

  گرگان         م مفيدی ـ سيد كاظ٤٨

  خلخال، سقز     قم         ـ حسين تحريری ٤٩

  بندر لنگه، شاه آباد غرب     قم         ـ شيخ محمد يزدی ٥٠
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  نامه به نخست وزير، دادرسی و دادستان ارتش در اعتراض به

  بازداشت غير قانونی آقای مهندس صباغيان

  ١٧/٥/١٣٥٧ : به تاريخ

  جناب آقای نخست وزير

   رياست دادرسی ارتشرونوشت تيمسار

  رونوشت تيمسار دادستان ارتش

به قرار اطالع آقای مهندس صباغيان عضو موسس اين جمعيت از حدود بيست روز قبل بدون كوچكترين تقصير يا جرمی 

بوسيله مامورين انتظامی دستگير و از طرف دادرسی ارتش زندانی شده و بازجويی از ايشان بدون حضور وكيل مورد 

  . گيرد تقاضا در محيط دربسته با نقض اصول و موازين قانونی انجام میمعرفی و 

باشد كه با وجود تظاهر مقامات دولتی به لزوم رعايت قوانين حافظ حقوق افراد هنوز مامورين  جای بسی تاسف و تعجب می

  . كنند ان را نقض و سلب میكنند و كليه حقوق قانونی آن انتظامی اشخاص را بدون كمترين اتهام قابل پيگرد بازداشت می

  : خواهشمند است دستور فرماييد

  . علت دستگيری و بازداشت خالف قانون آقای مهندس صباغيان را به اين جمعيت اعالم دارند )۱

كه آقای مهندس (موجبات مالقات و شركت آقايان صدر حاج سيد جوادی و حسن نزيه وكالی دادگستری را  )۲

 . در جلسات بازجويی فراهم سازند) مدافع خود معرفی كرده استصباغيان آنان را به سمت وكالی 

۳(  
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   نيويورك ،سازمان ملل متحد 

  

  جناب آقای كورت والدهايم 

با توجه به كوششهايی كه آن جناب در مسائل مربوط به حقوق بشر در كشورهای مختلف جهان بعمل می آوريد، جمعيت 

نی دفاع از آزادی و حقوق بشر وظيفه خود ميداند كه نظر شما را به وضع كنونی حقوق بشر در ايران و تجاوزهای مكرر ايرا

اين تجاوزها كه همه سطوح زندگی مردم ايران . و روزانه حكومت ايران به حقوق اجتماعی و سياسی مردم ايران جلب نمايد

 شهرهای ايران و سركوبی خشونت بار نارضايتی های مردم به اعمال فشار را فرا گرفته است اكنون به كشتارهای جمعی در

دائمی بر دانشجويان و اصناف و كارگران و روحانيون و سانسور قلم و بيان و حمله به مساجد و مجالس مذهبی و محروم 

حميل سكوت به زندانيان و كردن زندانيان سياسی از حقوق قانونی و انجام توطئه های ضد انسانی در داخل زندانها برای ت

  . اعالم حكومت تظامی گسترش يافته است

بدين ترتيب جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر وظيفه خود ميداند كه دست استمداد بسوی سازمان ملل متحد دراز 

نيد تا از نزديك و با نمايد و از شما تقاضا كند برای رسيدگی بوضع حقوق بشر در ايران كميسيون صالحيتداری را مامور ك

ايجاد تماس با طبقات مختلف مردم اعم از دانشجويان، روشنفكران، دانشگاهيان، روحانيون، كارگران، زارعين، اصناف، 

زندانيان و اين جمعيت از چگونگی رفتار ضد انسانی و تجاوزهای آشكار حكومت ايران و تعداد كشته شده ها و مجروحين و 

  . گناه آگاهی يابدزندانيها و محكومين بي

ما انتظار داريم نتيجه كار اين كميسيون بعنوان يك سند دادخواهی ملت ايران برای احقاق حق پايمال شده ما مورد استفاده و 

  . استناد آن جناب و ارگانهای صالحيتدار سازمان ملل قرار گيرد

 تجاوزهای حكومت ايران در هشت ماه گذشته به ضميمه يك نسخه از مصاحبه مطبوعاتی جمعيت را در مورد خالفكاريها و

  . برای شما ارسال ميداريم
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نامه به اتحاديه بين المللی حقوق بشر و روزنامه ها و استمداد از سازمانهای جهانی در 

  رابطه با كشتارها، آتش سوزيها و خرابكاريهای رژيم 

   ٣٠/٥/١٣٥٧به تاريخ 

   نيويورك –اتحاديه بين المللی حقوق بشر 

   واشنگتن –كميته دفاع از حقوق بشر در ايران  : رونوشت

   روزنامه اطالعات –روزنامه كيهان  : رونوشت

بعد از ماهها كشتار و اعمال فشار از طرف حكومت ايران اكنون اعتراض و نارضايتی مردم ايران از شيوه های پليسی و 

در ماههای اخير شهرهای مختلف ايران عرصه كشتار مردم و . دی حكومت با توطئه تاره و خطرناكی روبرو شده استاستبدا

  . توقيف و تبعيد هزاران نفر از مردم آزاديخواه ايران ميباشد

ع  مامورين اين موج گسترده اعتراض امروز كليه شهرهای بزرگ و كوچك ايران را در برگرفته اما در مقابل، كشتارهای فجي

مسلح دولت از مردم بی گناه در شهرهای شيراز و قم و تبريز و يزد و اهواز و اردبيل و اصفهان و مشهد و شهسوار و خرم 

ولی حكومت به اين مقدار تجاوز به . آباد و قزوين با ابعادی وسيع به قتل عام و كشت و كشتار جمعی تبديل گرديده است

ه اكنون دست به ايجاد رعب و وحشت از طريق نسبت دادن حريقهای پياپی سينماها و اماكن حقوق انسانی اكتفا ننموده بلك

اين توطئه بظاهر و بزعم حكومت ميتواند برای ايجاد وضع فوق العاده و كشتارهای دست . عمومی به مردم معترض زده است

در حاليكه اساس بی نظمی و ناامنی ادامه . جمعی تازه و توقيف و نابودی رهبران مذهبی و ملی بهانه موجهی ايجاد نمايد

اكنون كه سانسور و اختناق دولت در مطبوعات با . فساد و استبداد حكومت و تجاوز دائمی به حقوق اجتماعی ملت ايران است

شدت بی سابقه برقرار است و حكومت علل و ريشه آتش سوزيها و خرابكاريها را بنحوی وارونه تحريف و به حساب مردم 

ران و مخالفين حكومت استبدادی ميگذارد، برای مردم ايران و مدافعان آزادی و حقوق بشر راهی جز توسل به افكار عمومی اي

به اين جهت ما توجه آن سازمان . جهان و استمداد از سازمانهای اجتماعی مترقی و آزاديخواه بين المللی باقی نمی ماند

 معطوف ميداريم وبر اين نكته تاكيد قاطع داريم كه حكومت ايران با اجرای اين محترم را به وضع كنونی سياسی مردم ايران

توطئه تصميم دارد صدای آزادی ملت را برای مدت نامعلوم و به قيمت اعمال وحشيانه ترين خشونت ها و شديد ترين 

را به وضع رقت بار حقوق بشر توجه به اين استبداد از سوی شما ميتواند نظر محافل مترقی جهان . كشتارها خاموش نمايد

در ايران جلب نموده و افكار جهانی را در برابر تجاوزها و بی عدالتی های مستمر و آشكار حكومت ايران بعكس العمل 

ما خواهان روشن شدن ريشه های اصلی خرابكاريهای وحشيانه اخير نظير حريق سينما ركس . انسانی و مناسب وادار نمايد

 نفر انسان بيگناه هستيم و آمادگی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر را برای شركت در ٣٧٧لغ بر آبادان و كشتار با

كشف حقيقت و برمال كردن عاملين اصلی اين جنايتها و همچنين علت كشتارهای چند ماه اخير از سوی مامورين مسلح دولت 

يندگان سازمانهای جهانی با شركت و همكاری جمعيت ايرانی دفاع تشكيل يك كميسيون بين المللی از سوی نما. اعالم ميداريم

از آزادی و حقوق بشر ميتواند دنيا را از حقايق حوادثی كه در ايران ميگذرد آگاه نمايد زيرا سانسور و اختناق حكومت 

ز دروغ بر درايران و كمك برخی از محافل مطبوعاتی و خبری غرب در مكتوم نگاهداشتن اين حقايق پرده ضخيمی ا

  . مصيبتهائی كه بر ملت ايران ميگذرد، كشيده است
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  نامه به نخست وزير در رابطه با فاجعه سينما ركس آبادن

  ١٣٥٧ شهريور ماه ٢

  جناب آقای نخست وزير 

ابكاری گرفته است و تمام آنها نه تنها در تجاوز به جريانات اخير كشور و شتاب خاصی كه در جهت خشونت كشتار و خر

حقوق بشر و فردی مردم خالصه نميشود بلكه با برنامه منظمی درزمينه تجاوز وسيعتر و شديدتر به آزادی ملت و حقوق 

قه و بشری مملكت ميباشد، اين جمعيت را بر آن داشت كه ضمن اظهار تاثر عميق و انزجار شديد از فاجعه مرگبار بی ساب

ننگين آتش سوزی سينما ركس آبادان عالقمندی و آمادگی خودرا برای اعزام يك هيئت ذی صالحيت بيطرف جهت تحقيق و 

رسيدگی بعلل و عوامل بروز فاجعه محرق اعالم دارد و بخواهد كه دستور فرمايند مقامات محلی در ادای توضيحات و ارائه 

  . دمدارك و شواهد با اين جمعيت همكاری نماين

از آنجا كه فرصت درحل فوت شدن است و از هم اكنون الزم و ممكن ميباشد كه سئواالت و دالئل از آنچه بدست آمده است 

ما به سهم خود نكات ذيل را بعنوان مقدمات تحقيق به استحضار دولت و افكار عمومی ميرسانيم تا . استخراج و عرضه شود

واقعی قضيه و هشدار و جلوگيری از اشتباه و اتهامهای زيان آور انحرافی بعمل كمك و داللتی در طريق كشف علل و عوامل 

  . آيد

ـ مسئله قابل توجه و قبل از هر چيزی تذكر اين نكته است كه بفرض دخالت داشتن و مقصر بودن فرد يا افراد خرابكار اعم ١

د و آقای استاندار خوزستان نيز اظهار داشته از ايرانی يا خارجی، مسئوليت مامورين محلی مسلم و غيرقابل اغماض ميباش

  ). ٣٠/٥/٥٧روزنامه كيهان ".      (اگر بمسائل ايمنی توجه ميشد كشته شدگان تعداد كمتری ميداشتند " اند ك

سئوالی كه مطرح ميشود اينست كه چرا شهربانی و شهرداری آبادان اجازه داده اند يك سينمای هشتصد نفری نسبتاٌ بزرگ 

 برخالف اصول فنی ايمنی و ضوابط شهری بديهی داير بوده باشد و مشتری بپذيرد، نداشتن دربهای خروج و فرار و قديمی

آزاد وسيع، مجهز نبودن به تاسيسات آتش نشانی آماده و حتی خوكار در خارج و داخل، عدم حضور و مراقبت متصديان 

استناد به اينكه ماشينهای آتش نشانی ... ن ادعا كرده است كه شهردار آبادا(الزم و اطالع ندادن فوری به موسسات امدادی 

نميتواند ) دير رسيده و وقتی بدون آب بوده است و وظيفه آتش نشانی در شهر آبادان استثنائاٌ بعهده شركت ملی نفت ميباشد

با حرارت و حريق قاعدتاٌ شركت نفت در مناطق نفت خيز به لحاظ مبارزه  رافع تقصير مقامات دولتی و شركتی باشد تصادفاٌ

  . بسيار مجهز و مسلط است

   : مسوليت شهربانی آبادان جلب توجه خاص در اين جريان مينمايد -۲

سينما ركس در نزديكی شهربانی قرار دارد و قاعدتاٌ ميبايستی بيش از ساير سينماها و به سرعت و به سهولت ) الف

ه اگر خرابكاران غيردولتی عامل واقعه بوده اند چنان محل چرا نشده است و چگونه ميشود ك. محافظت ميشده است

   مجاور و زير نظر شهربانی را برای اجرای نقشه خطرناك خود انتخاب كرده باشند؟ 

علت عدم حضور و نگماشتن مامورين شهربانی  ) ٣٠/٥/٥٧طبق مندرجات روزنامه كيهان (آقای رئيس شهربانی ) ب

ت مدير سينما دانسته عذر بدتر از گناهی آورده اند در حاليكه شهربانی با اطالع و مخصوصاٌ برای حفاظت سينما را خس

سابقه ای كه از آتش سوزيهای متعدد سينماها درايران وحوادث فراوان هفته های اخير داشته است و برنامه هائيكه 

تعددی را در داخل و خارج دولت برای حفاظت اماكن عمومی در معرض خطر ماههاست اجرا مينمايد راساٌ مامورين م

واگر مامورين عادی و رهگذری وجود داشته است . محل مستقر ميكرده است در صورتيكه عمالٌ خالف رخ داده است

  . چرا اقدام عاجل موثری نكرده اند
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دگان حتی شنيده شده و روزنامه ها از قول نجات يافتگان يا حاضرين نقل كرده اند كه وقتی خواسته اند به كمك آتش ز

كيهان (بروند و به نحوی در و ديوار را بشكافند و بشكنند مامورين پليس مانع از آن شده و بدرفتاری كرده اند؟ 

  )  فرزند٥ و شهادت پدر صاحب ٣١/٥/٥٧ و ٣٠/٥/٥٧

ح  صب٢آقای رئيس شهربانی بطوريكه در مصاحبه راديو تلويزيونی روز بعد از فاجعه اظهار داشته اند حوالی ساعت ) ج

آيا ايشان خارج از آبادان و مشغول به انجام وظيفه .  ساعت از اعالم وقوع حادثه به بازديد محل رفته است٥يعنی بعد از 

  ديگری بوده است؟ 

البته گفته شده است، و اين مسئله محتاج به رسيدگی و تحقيق ميباشد كه كسانی ايشان را ديده اند كه درب ورودی 

  . ده يا زير نظرشان قفل ميشده استسينما را شخصاٌ قفل ميكر

آقای رئيس شهربانی در مصاحبه بعدی خود با خبرگزاری فرانسه صحبت از چهار بمب در چهار گوشه سينما كرده ) د

انفجار بمب با تمام اطالعات و اخباری كه قبالٌ در روزنامه ها از قول مردم و مقامات نقل ميشده و عنوان آتش . اند

لم می آمده است منافات داشته معلوم نيست چگونه ممكن است كسی صدای انفجار چنين بمب هائی سوزی به زبان و ق

  آيا اين تناقض گوئيها داللت بر چيزی نميتواند داشته باشد؟ . را نشنيده و نگفته باشد

پليس به مردم آقای رئيس شهربانی آبادان قبالٌ رئيس شهربانی قم و اداره كننده موفق كشتار دست جمعی و حمله ) ه

بيگناه و بی دفاع آن شهر بوده است كه به جای محاكمه و اخراج ترفيع مقام يافته اند و شايد داوطلب يا مامور برنامه 

  . مصيبت بارتری شده است

  خبرگزاری پارس در اولين تلگراف خود صريحاٌ و ابتدا اعالم داشته است كه حادثه هولناك  -۳

 روزنامه كيهان آقای استاندار خوزستان گفته ٣٠/٥/٠٥٧در حاليكه درهمان شماره " بودوسيله خرابكاران ترتيب يافته "

تحقيقات گسترده ای را برای تعيين علت واقعی " است ستاد محلی به رياست خود در فرمانداری آبادان تشكيل داده و 

 ". حريق و شناخت عامالن آن آغاز كرده اند 

فی در زمينه علل و عوامل آتش سوزی بعمل نيامده است خبرگزاری دولتی پارس چطور ميشودبا آنكه هنوز تحقيقات كا

قاطعانه و عجوالنه آنرا ناشی از عمل خرابكاران دانسته و به دنيا مخابره كرده است؟ چنين مينمايد كه خبرگزاری پارس 

 تبليغاتی بر ضد آزاديخواهان و وزارت اطالعات نقشه و تصميم قبلی داشته اند كه به انتصاب عمل به خرابكاران فرضی

  . در سطح جهانی پخش نمايند" اعطائی " ايران و آزاديهای 

 سينما در چند هفته گذشته در سراسر كشور به آتش كشيده شده است اگر رقم فوق را با ٢٩طبق خبر روزنامه ها  -۴

نيم به حدود چهل محل تعداد هتل ها و رستورانها و اماكن عمومی آتش گرفته شده يا خراب شده اخير جمع ك

ميرسيم و اين رقم بزرگ وجود يك تشكيالت سابقه دار مجهزی را ايجاب مينمايد كه در سراسر كشور شعبه و 

  . شاخه داشته و با برنامه منظمی عمل می نمايد

ل آيا چنين تشكيالت با توجه به سوابق و سنت و سيستم كار احزاب و گروهها و افرادسياسی و مذهبی ايران قاب

قبول هست؟ اگر وجود دارد و حتماٌ ميبايستی الهام و ارتباط با خارجيان داشته باشد چگونه است كه تا  به حال 

دستگاههای انتظامی دولت با اين همه وسائل اطالعاتی و بودجه های خود كشف نكرده و سراغ نداده باشند تنها 

 را در اختيار دارد و قبالٌ نظائری از قبيل بمب گذاری در نيروهای انتظامی و پليسی دولت است كه چينن امكانات الزم

  . خانه ها و دفاتر مخالفين انجام داده است

ـبطور كلی حوادث و تظاهرات و اغتشاشهائيكه از يك سال قبل به اين طرف روی ميداده و در ماههای اخير به اوج خود ٥

  . رسيده است قابل تفكيك به دو دسته يا دو نوع ذيل ميباشد
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الفـ اجتماعات سياسی و مذهبی پر جمعيت با تظاهرات زبانی عليه دولت و مقام سلطنت و احياناٌ حمالت دستی و جزئی 

  . افراد متفرق به بعضی موسسات ضداسالمی و ضدملی و آزادی

  .  ديگربـ حمالت دامنه دار و عمليات پر آسيب تدارك شده قبلی به هتل ها و رستورانها و سينماها و اماكن عمومی

  . عكس العمل پليس و دولت در برابر دو دسته حوادث و نظايرات فوق به دو نوع كامالٌ متفاوت صورت گرفته است

نسبت به اولی ها غالباٌ بسيار خشن، وحشيانه، سريع، و حتی با پيش بينی های الزم بوده ممانعت بعمل می آمده است و افراد 

 بسا مقتول ميكرده اند اما نسبت به دوميها عدم حضور يا خودداری پليس از زيادی را بازداشت، تبعيد، مضروب و چه

  . مداخله، انتظار انجام حادثه، عدم دستگيری عاملين و حتی عدم معرفی و شناسائی آنان بسيار آشكار بوده است

شده و سالن بزرگ آنجا مثالٌ آيا باور كردنی است كه پانصد نفر جوان متشكل در روز روشن وارد هتل شاه عباس اصفهان 

را بسوزانند و خراب كنند و بی سروصدا خارج شوند و هيچ مسئول و كارمند هتل يا مامور انتظامی و مخفی متعرض و مطلع 

و حداقل مچ يك نفر را نگرفته و افرادی را شناسائی ننموده باشد؟ مگر آنكه حساب و . از ورود و خروج و عمليات آنها نشود

  .  كار بوده استعمد و دستوری در

  . رستوران حتم و سينماهای بزرگ تهران همينطور درمورد دستوران خوانساالر، 

هيچ شخص مسلمان نميتواند در اين واقعه دخالت " درمورد سينمای آبادان حتی آقای استاندار بطور قاطع اظهار داشته اند 

  ). ٣٠/٥/٥٧كيهان " (داشته باشد 

و تفكيك در عكس العمل پليس استنباطی را به ذهن می آورد كه نكند اوليها طبيعی و از چنين است تفاوت در نوع حوادث 

ناحيه مردمی بوده است كه رفتار و روابط دولت آنها را به حداكثر خشم و استيصال در آورده است و دومی ها غير طبيعی، 

  . غير ملی و با نقشه و هوشياری سازمانهای انتظامی صورت گرفته باشد

فرموده اند و نيروهای انتظامی را " وحشت بزرگ "  با اطمينان خاطر پيش بينی ٥٧ مرداد ٢٨عليحضرت در مصاحبه ـ ا٦

  . حامی زير فرمان خود عليه ملت قلمداد كرده اند

   آيا ارتباطی ما بين آن فرموده ها و اين رويدادهای وحشتزا كه منظماٌ سرميرسد قابل تصور نيست؟ 

بليغاتی و روال عمومی دولت در جريانهای يكساله اخير چنين بوده است كه اجتماعات اسالمی و ملی  سياست ت ـ اصوال٧ٌ

بزرگ با شعارهای سياسی و اعتراضات همگانی و تظاهرات معنی دار وسيع مردم نديده و نشنيده گرفته مانع انعكاس و 

 انتشار آنها در روزنامه های خبری شده

 بازاربندان و سكوت های فراگير شهرهای ايران در چهلم – شتهای شعر –اه مبارك پارسال مانند شتهای مسجد قبا در م (

ولی تظاهرات تخريبی و حركات نامطلوب افكار )  جمعيت بشر٥٧/ ٢٠/٤مصاحبه مطبوعاتی تاريخ .  خرداد و غيره١٥تبريز و 

تن در صفحات روزنامه ها و در برنامه های عمومی را نه تنها با تفصيل و توسعه بلكه با بزرگ كردن و دامن زدن و ساخ

عمومی چنان ظاهرسازند كه نهضت ملی و موج اعتراضات همگانی را بصورت خرابكاريهای ضد آبادی و آزادی در آورند و 

  . دست آويزهائی برای خشونت های پليسی گذاشته و نقشه های استبدادی و ديكتاتوری آينده بسازند

  . ته ترين اين صحنه سازيها به نظر می آيدفاجعه آبادان يكی از پيشرف

اين جمعيت بدين وسيله هشدار به دولت و ملت داده قرائن و براهنی را كه ميتواند كاشف حقايق باشد به اطالع رسانده و 

ن مجدانه درخواست می نمايد موافقت خود را هر چه زودتر با اعزام يك هيئت تحقيق از طرف اين جمعيت اعالم و به ماموري

  . و موسسات آبادان دستور فرمايند همكاری الزم را مبذول دارند

  هيئت اجرائی ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر
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و درخواست اعزام هيئتی جهت رسيدگی به ... تلگراف به جامعه بين المللی حقوق بشر و 

  فاجعه سينما ركس آبادن

  

  رسيدگی به فاجعه آبادان 

اه و آتش زدن سينمای ركس در آبادان جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر طی تلگرافی بدنبال جنايت بزرگ پليس ش

به جامعه بين المللی حقوق بشر ضمن گزارش مراتب، درخواست نموده است تا هيئتی  را برای رسيدگی به اين جنايات و 

  . فاجعه بزرگ به آبادان اعزام دارند

بال ابز اين پيشنهاد، به جمع آوری مدارك الزم و تهيه تداركات جهت اعزام تيمی به ايران جامعه بين المللی حقوق بشر با استق

  . پرداخته است
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  اعالميه در تائيد راهپيمائی عيد فطر و درخواست آزادی فوری زندانيان سياسي

  

 شهريور ١٦روز پنجشنبه  قمری و ١٣٩٨طبق صريح مقدمه اعالميه جهانی حقوق بشر و مواد آن راهپيمائی پرشكوه عيد فطر 

 صدها نفر مردم مسلمان و آزاديخواه معترض را قانونی و جزو حقوق مسلم آنان ميداند و اعالم منع بی اثر و غير ١٣٥٧

  . قانونی دولت و حمله های پراكنده بعضی از ماموران به مردم مبارز را محكوم ميكند

  . هرات با مردم حق طلب همراهی و همدلی كرده اند تمجيد مينمايدجمعيت از آن گروه قوای انتظامی كه در جريان اين تظا

مردم ايران در اين تظاهرات رشد اجتماعی و ملی خود را نشان داده اند و ثابت كرده اند كه تمام اقدامات خشن به تحريك 

  . دولتهای قانون شكن بوده است

انيان سياسی و توقيف شدگان اخير و تبعيد شدگان را جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر آزادی فوری تمام زند

  . خواستار است

   ايران – تهران – ١٣٥٧ شانزدهم شهريورماه –جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 
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  وتقاضای كمك... تلگراف به جامعه بين المللی حقوق بشر و 

   شهريور١٧به نجات ملت ايران در رابطه با فاجعه 

  

 هزاران نفر در ميدان ژاله تهران كشته و صدها مجروح و اكثر آنان در – سپتامبر ٨د از حكومت نظامی، جمعه بالفاصله بع

  . بيمارستانها از بين رفتند زيرا مامورين حتی از تحويل خون به آنان جلوگيری كردند

وسل نيروی حكومت نظامی به كمترين موجبی برای ت. اجتماع مردم به حالت نشسته روی زمين كامالٌ مسالمت آميز بود

 هزار نفر است و نيز گفته ميشود قسمت عمده ٤ الی ٣گفته ميشود عده كشته شدگان بين . تيراندازی وجود نداشته است

  . درگذشتگان با كاميون های كمپرسی يكجا ودر گودالها دفن گرديده اند

عضو كميته و چند نفر از اعضای جمعيت بازداشت آقای مهندس بازرگان رئيس كميته اجرائی جمعيت و آقای مهندس مقدم 

اقدام موثر و سريع برای رفع حكومت . امكان اجتماع بيش از دو نفر بكلی از بين رفته و متضمن خطر مرگ می باشد. شده اند

 مورد نظامی و رفع بازداشت از اعضای جمعيت و كليه زندانيان سياسی و كمك به نجات ملت ايران از اختناق و ديكتاتوری

  . تقاضا است
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  رئيس شورای جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 

  دكتر يداهللا سحابی

اين تلگراف برای صليب سرخ بين المللی، جامعه بين المللی حقوق بشر، شورای ملی كليساها، جامعه بين المللی حقوقدانان، 

  . سازمان ملل متحد ارسال شده است

، جامعه بين المللی حقوق بشر تلگرافاتی به كارتر، يه سازمان ملل متحد و به شاه مخابره نموده بدنبال اقدامات دفاعی جمعيت

و طی آن به كشتار اخير ايران و حكومت نظامی و دستگيريهای غير قانونی، خصوصاٌ دستگيری آقای مهندس بازرگان 

  . اعتراض مينمايد

  ) پيام مجاهد (
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  االت متحدهنامه به معاون وزارت امور خارجه اي

   شهريور١٧قسمت حقوق بشر در رابطه با فاجعه 

٢١/٦/١٣٥٧   

  بسمه تعالی

   ) قسمت حقوق بشر(جناب آقای اشنايدر معاون وزارت امور خارجه اياالت متحده آمريكا 

موازين با نهايت تاسف جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر به اطالع ميرساند دولت ايران در حادثه ای كه برخالف 

قانون اساسی و حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی در روز جمعه ششم سپتامبر با برقراری حكومت 

نظامی بخاطر ادامه اختناق و ديكتاتوری ايجاد كرده بود تظاهر كنندگان جمع شده در ميدان ژاله تهران را كه به آرامی بنحو 

عتراض به اقدامات خالف قانون دولت در برقراری حكومت نظامی در روی زمين صلح آميز بدون هيچگونه سالحی بقصد ا

نشسته بودند بدون اخطار قبلی با صدور دستور مامورين نظامی جمعيت را كه مركب از دانشجويان دختر و پسر و كسبه و 

ر از آنها  را بخاك و خون كارگر كه حدود بيش از شصت هزار نفر بودند به رگبار مسلسل بسته و متجاوز از سه هزار نف

چندين برابر اين تعداد مجروح و مصدوم هستند كه تعدادی از آنها در بيمارستانها  ضمناٌ. كشيدند كه داليل آن موجود ميباشد

بستری و عده ای كه از ترس بازداشت درمنازل بستری شدند بعلت عدم امكان معالجه سريع در معرض خطر مرگ قرار 

ه هنوز كشتار فجيع توسط مامورين حكومت نظامی در تهران و شهرستانها كماكان ادامه دارد و از طرفی گرفته و از آنجا ك

 آقای مهندس مهدی بازرگان رئيس كميته اجرائی از طرف فرماندار نظامی در توقيف  عده ای از اعضاء اين جمعيت مخصوصاٌ

گونه قدرت قانونی بصدور اجرای حقوق بشر و ميثاق های بنابر اين اعمال هيچ. و عده ای ديگر در معرض بازداشت هستند

لذا از مقام معاونت وزارت امور خارجه قسمت حقوق بشر درخواست دارد كه با اقدامات سريع در . بين المللی مقدور نيست

ت ايران را رفع ظلم و ستمی كه در نتيجه اين كشتار فجيع به ملت ايران وارد ميشود و برقراری آزادی و حكومت قانون مل

 به ساير سازمانهای جهانی حقوق بشر نيز اطالع دهند كه به ياری اين جمعيت در احقاق حق مردم  و ضمناٌ. ياری دهد

  . ستمديده ايران بپا خيزند

  كميته اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

  رونوشت جهت اطالع و اقدام فوری برای جناب آقای استمپل مسئول

   مقررات حقوق بشر در ايران ارسال ميشود و از آنجا كهاجرای

  ممكن است مقامات دولت ايران از ارسال تلگراف باال ممانعت

  بعمل آورند لذا عطف به توصيه جناب آقای اشنايدر معاون وزارت

  قسمت حقوق بشر جنابعالی در ارسال و رساندن پيام اين جمعيت

  .  خواهد بوداقدام فوری مبذول فرمائيد موجب امتنان

  كميته اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 
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  اطالعيه در رابطه با پايان تحصن عده ای از اعضاء

  جمعيت در منزل آيت اهللا شريعتمداری

   مردم آزاده و مبارز ايران

) ١٣٥٧(هريور ماه جاری  ش١٧پس از آن همه جنايات و كشتارهای وحشيانه از سوی نظام جبار و ستمگر كه در روز جمعه 

به اوج خود رسيد و پس از اعالم غير قانونی حكومت نظامی از طرف دولت غير قانونی در همان ) بهار خونين/ جمعه خونين (

تاريخ در تهران و يازده شهر ديگر، جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر عالوه بر اينكه ممنوع از ادامه فعاليت قانونی و 

لسات عادی برای انجام وظائف خود گرديده بود مواجه با بازداشت رئيس و يكی ديگر از اعضای هيات اجرائيه و تشكيل ج

  . تهديد و حمله مامورين مسلح فرمانداری نظامی به منازل عده زيادی از مسئولين اجرائی و موسسين برای بازداشت آنها شد

يت و مراجع عظام تقليد داشته است عده ای از اعضای جمعيت دفاع از با تائيدی كه جمعيت همواره از مقامات عالی روحان

آزادی و حقوق بشر پس از تماس با حضرت آيت اهللا العظمی سيد محمدكاظم شريعتمداری و كسب موافقت و اجازه معظم له 

 اعضای هيات خواسته های اوليه تحصن كنندگان آزادی فوری رئيس و. تصميم به تحصن در منزل ايشان در قم گرفتند

  . اجرائيه و رفع تعرض و تهديد از ساير اعضاء و رفع ممانعت از تفعاليتهای قانونی جمعيت بود

در اين مدت نمايندگانی از خبرگزاريهای خارجی به تحصن كنندگان مراجعه نموده و با اطالعی كه از جريانات اخير پيدا 

مقامات دولتی ايران در برابر . ظامی را در جهان منعكس ساختندكردند رفتار خالف انسانيت و خالف قانون فرمانداری ن

اعتراض مقامات صالحيتدار بين المللی و سيل تلگرافهای ارسالی و با توجه به خالف قانون بودن رفتار خود اقدام فوری به 

دن اطمينان به عدم آزاد كردن رئيس هيئت اجرائی و تعهد آزاد كردن فوری ساير بازداشت شدگان جمعيت معمول و با دا

  . مزاحمت نسبت به ساير اعضاء و فعاليت های قانونی جمعيت خواستار رفع تحصن گرديد

متحصنين با تشكر از محضر آيت اهللا العظمی تصميم به ترك تحصن گرفته و پس از مالقات و مذاكره با ساير آيات عظام 

  . درقم به تهران مراجعت نمودند

ی و حقوق بشر با اعتراض شديد و اظهار تنفر نسبت به جنايت عظيم و بی سابقه كشتار چند هزار جمعيت ايرانی دفاع از آزاد

نفر و مجروح ساختن عده بيشمار از مردم بی دفاع و بيگناه تهران در جمعه خونين همچنان فعاليت خود را برای الغاء 

 و تبعيد شدگان و رعايت كليه آزاديهای مندرج در آزادی زندانيان سياسی تعقيب عاملين كشتارهای مستمر،  حكومت نظامی، 

  . قانون اساسی و اعالميه جهانی حقوق بشر ادامه خواهد داد

  جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 

   ١٣٥٧ شهريور ٢٩ –قم 
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  توضيح يكی از اعضاء جمعيت متحصن شده در منزل آيت اهللا شريعتمداری

  بشر پايان تحصن كميته دفاع از حقوق 

كه چندی قبل در خانه حضرت آيت اهللا العظمی  "جمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر " چند تن از شخصيتهای برجسته 

  . شريعتمداری درقم متحصن شده بودند ديروز به تحصن خود پايان دادند و به تهران بازگشتند

 يكی از اعضای كميته دفاع از آزادی و حقوق راديو لندن در همين زمينه ديشب خبری داشت كه درباره آقای رحيم صفاری

   : خبر راديو لندن به شرح زير بود. بشر به اطالعات توضيح داد

اين توافق باعث خواهد شد تا . به موافقت مهمی رسيده است" جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر"دولت ايران با 

  . عمليات اين جمعيت عمالٌ  مجاز شود

   : سی از تهران گزارش ميدهدخبرنگار بی بی 

ده ماه است كه از عمر جمعيت ايرانی دفاع از حقوق بشر ميگذرد جمعيتی كه اعضای آنرا دانشگاهيان و نويسندگان و 

در گذشته . مخالفت اين جمعيت با رژيم ايران بر موازين قانون اساسی است. حقوقدانان و سياستمداران سابق تشكيل ميدهند

 تحت فشار فراوان بوده است و پس از برقراری حكومت نظامی چند تن از شخصيت های برجسته عضو اعضای اين جمعيت

شنبه گذشته بقيه اعضای اين جمعيت در خانه . اين جمعيت من جمله مهندس مهدی بازرگان رئيس اين جمعيت دستگير شدند

بست نشستن در ايران رسمی . ت خود را پايان دادندامروز آنها اعالم كردند كه بس. آيت اهللا شريعتمداری در قم بست نشستند

است سنتی برای نشان دادن اعترض و فرار از توقيف، جمعيت راه خود را برای آزادی زندانيان سياسی و نظارت بر حقوق 

مهندس بازرگان رئيس اين جمعيت روز يكشنبه گذشته آزاد شد و بقيه اعضای بازداشت شده اين . بشر ادامه خواهد داد

  . جمعيت به زودی آزاد خواهند شد

  

امروز آقای رحيم صفاری يكی از متحصنين در اين مورد توضيح داد كه برای بيرون آمدن از تحصن با هيچ مقامی موافقت 

بعد از آزاد شدن آقای مهندس بازرگان رئيس كميته اجرائی جمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر . نامه ای امضاء نشده است

به همين جهت .  هم اطمينان داده شد كه مانعی برای كار جمعيت نيست و جمعيت می تواندبكار خود ادامه دهدبه متحصنين

متحصنين با تشكر از الطاف فراوان آيت اهللا العظمی شريعتمداری به تحصن خود پايان دادند و به تهران بازگشتند وی اضافه 

آزادی و حقوق بشر و حفظ و حيثيت انسانی فرد ايرانی عمل خواهد كرد جمعيت كماكان به وظايف خويش در مورد دفاع از 

  . كرد

  

  فضای قبل از بحران 

  .  تهران فضای قبل از بحران اخير را بازيافته است– خبرگزاری فرانسه –تهران 

شعاع قرار داده ده ها هزار نفر كسانی كه در زلزله طبس قربانی شده اند از شنبه گذشته به اين طرف اوضاع تهران را تحت ال

از نواحی ) ديروز(خبرنگارانی كه روز جهارشنبه . و آن را به موضوع درجه دومی برای توجه به افكار عمومی تبديل كرده اند

زلزله زده شرق ايران بازگشته بودند از اينكه تهران را شهری يافتند كه ديگر در آن به هيچ وجه نشانی از تشنج برجا نمانده 

  . ندبود در شگفت شد
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زره پوش ها حتی از . استفاده از نيروهای نظامی برای حفظ آرامش درتهران ديگر تنها جلوه هايی نمايش و سمبوليك دارد

ناپديد شده اند و اكنون تنها تعدادی كاميون های نظامی هستند كه استقرار شان در اين " ژاله " محله داغ تهران، يعنی ميدان 

  . يكندنقطه حضور ارتش را يارآوری م

يك بازاری اظهار ميداشت . بازار تهران كه از شنبه گذشته مجدداٌ شروع به باز شدن كرده تمام فعاليت خود را باز يافته است

  . امتناع خود را از پذيرفتن سياست دولت به معرض نمايش گذاشتيم و حاال ديگر كافی است  روز، ١٠ما برای بيش از 

 شهريور كشته شده اند، بازاريان كار خود را تعطيل ١٧چهلم كسانيكه در حوادث روز من فكر نمی كنم كه حتی بمناسبت 

  . كنند

  . شهر تهران در عوض يكبار ديگر راه بندان های ترافيك را در خيابانهای خود باز يافته است

 كه مدت آن كوتاه وضع اكنون بصورتی در آمده كه ديگر مقررات ممنوعيت رفت و آمد شبانه در شرايط حكومت نظامی نيز

 بامداد محدود گرديده باعث نمی شود كه شب زنده داران شام خود را در شهر ٥/٤ شب تا ١١ ساعت و نيم از ٥شده و به 

  . صرف نكنندوبعد از آن به خانه هايشان باز گردند

  . در زمينه سياسی نيز به نظر ميرسد كه نوعی بازگشت به آرامش دارد آغاز ميشود

يگر جای فوق العاده ای برای منعكس كردن اخبار و مقاالت مربوط به مبارزه با فساد اختصاس نميدهند و روزنامه ها د

تلويزيون نيز ديگر مجبور نيست كه مباحثات داغ و سخنرانيهای پرهيجان ضد دولتی مجلس را كه مدت سه روز در فضای 

  . پايتخت طنين انداخته بود پخش كند

  

 ايرانی دفاع از حقوق و آزاديهای بشری كه اعالم كرده بودند در معرض تهديد قرار گرفته اند و به پايان دادند اعضای جمعيت

. همين دليل هفته گذشته درقم به خانه آقای آيت اهللا شريعتمداری پناهنده شده بودند به تبعيد داوطلبانه خود پايان داده اند

نان داده شده كه ميتوانند بدون آنكه كسی مزاحم فعاليتهايشان شود اين اينها گفته اند كه از طرف مقامات دولت به آنان اطمي

  . فعاليتها را از سر بگيرند

  . از اين گذشته آقايان كريم سنجابی و داريوش فروهر رهبران جبهه ملی نيز ديگر خود را مخفی نمی كنند
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  نامه دكتر سنجابی به حضرت آيت اهللا شريعتمداري

  ه تحصن اعضاء جمعيتراجع به پايان بخشيدن ب

  

دكتر كريم سنجابی رهبر جبهه ملی برای پايان يافتن تحصن اعضاء جمعيت ايرانی دفاع از حقوق بشر، نامه ای به حضرت 

  . آيت اهللا العظمی حاج سيد كاظم شريعتمداری تقديم داشت

ار زلزله طبس اشاره كرده و به  شهريور ماه و كشت١٧دكتر كريم سنجابی در آغاز اين نامه به خوادث خونين روز جمعه 

دكتر سنجابی ضمن تاييد اقدام متحصن شدگان نوشته . همين خاطر به حضور حضرت آيت اهللا العظمی تسليت گفته است

  : است

قسمتی از خواستهای متحصن شدگان برآورده شده و مهندس بازرگان آزاد گرديده و به متحصن شدگان نيز مانند خود او 

  . مهندس بازرگان كه در خانه هستند، تامين ظاهری آزادی و عدم مزاحمت داده شده استو ) دكتر سنجابی(

   : دكتر كريم سنجابی به اين خاطر از حضرت آيت اهللا العظمی حاج سيدكاظم شريعتمداری چنين درخواست كرده است

  .ن خود خاتمه دهندمستدعی است بهر ترتيب كه مقتضی بدانيد به آقايان تكليف بفرمائيد كه فعالٌ به تحص
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  نامه به اتحاديه بين المللی حقوق بشر و اعتراض به

  محاكمه متهمين سياسی در دادگاههای نظامی

  

٥/٧/١٣٥٧  

   نيويورك –اتحاديه بين المللی حقوق بشر 

   لندن – سازمان عفو لين المللی –رونوشت 

  جناب آقای شريف امامی نخست وزير –رونوشت 

قبل و حتی پيش از برقراری حكومت نظامی برخالف قوانين ايران و اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق دولت ايران از چندماه 

بين المللی حقوق مدنی و سياسی و برخالف وعده و وعيدهائی كه به مقامات بين المللی داده اند، اكثر پرونده های متهمين 

  . ز ادامه داردسياسی را به دادگاههای نظامی ارسال ميدارد كه هم اكنون ني

از آنجا كه طی ساليان متمادی ثابت شده است كه در دادگاههای نظامی هيچگونه تضمينی برای رعايت حقوق قانونی متهمين 

جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق . سياسی وجود ندارد و عمل دولت ايران بعنوان نقض آشكار قانون فردی تلقی ميشود

 مينمايد هر نوع اقدامی كه در جهت حمايت از حقوق متهمين سياسی مقتضی ميدانند معمول بشر از آن اتحاديه درخواست

  . دارند

  

  كميته اجرائی جميعت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 
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  نامه به اتحاديه بين المللی حقوق بشر و اعتراض به ناپديد

  شدن امام موسی صدر و تقاضای اعزام هيئتی جهت رسيدگی

٥/٧/١٣٥٧  

   نيويورك –اتحاديه بين المللی حقوق بشر 

 ناپديد ١٩٧٨ اوت ٣٠بطوريكه استحضار داريد حضرت امام موسی صدر پيشوای بيش از يك ميليون شيعيان لبنان از تاريخ 

متاسفانه اعتراضات و تظاهرات مردم لبنان و همچنين اقدامات پيشوايان مذهبی و پيگيريهای برخی از مقامات . شده است

ی كشورهای گوناگون تاكنون ثمره ای نداشته و سرنوشت ايشان در پرده ای از ابهام باقی مانده بطوريكه ميليونها نفر سياس

  . مردم مسلمان دنيا بويژه شيعيان نگران جان و سالمتی معظم له هستند

   : از آنجا كه يكی از آرمانهای اعالميه جهانی حقوق بشر حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی است

از آنجا كه دول امضا كننده اعالميه متعهد شده اند كه اقدام جهانی و رعايت واقعی حقوق بشر و آزاديهای اساسی را با 

  همكاری سازمان ملل متحد تامين كنند ؛

نون از آنجا كه يكی از هدفهای جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر تامين حقوق و آزاديهای مردم ايران كه به موجب قا

  اساسی ايران و اعالميه جهانی حقوق بشر برقرار گرديده و مبارزه عليه هر نوع تهديد و تجاوز بحقوق انسانی است ؛

جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی شديد خود نسبت به وضعيت و سرنوشت حضرت امام موسی 

  . گی به اين موضوع نمايند  كميته ای را مامور رسيد صدر تقاضا دارد فوراٌ

  . ضمناٌ خواهشمند است به جمعيت های عضو آن اتحاديه توصيه فرمايند كه دراين امر انسانی با اين جمعيت همصدا شوند

  كميته اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 

121



 

  

  نامه به سفير كبير عراق در ايران و درخواست ارسال اعتراضنامه جمعيت

  به رفتار دولت عراق با حضرت آيت اهللا خمينی به رئيس جمهور كشور عراق نسبت 

  

   ١٣٥٧ مهرماه ٧، بتاريخ ٢/٤٢٥

  سفارت كبرای عراق در ايران 

  جناب آقای سفير كبير 

جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر بدينوسيله با ادای سالم و احترام تاسف شديد خود را از محدوديت غير قانونی و 

رفتار غير منتظره ای كه اخيراٌ در نجف اشرف نسبت به مرجع عاليقدر تشيع حضرت آيت اهللا خمينی بعمل آمده است ابراز 

ميدارد و وظيفه خود دانستيم كه بر طبق اعالميه جهانی حقوق بشر مراتب را با آن جناب در ميان گذارده خواهش نمائيم كه 

  . كشور عراق نداريم دستور فرمائيد نامه پيوست را به معظم له برسانندچون ارتباط مستقيم با حضرت رئيس جمهور 

آن جناب با حضوری كه در كشور ما و استحضاری كه از جريانات امور دارند بهترميتوانند ترجمان احساسات و نظريات 

  . ان تائيد وتكميل فرمائيدقانونی ما و ساير مردم ايران در قبال دولت متبوعه گرديده، محتوای نامه مارا با گزارش خودت

  . بسيار خوشوقت خواهيم بود اجازه فرمائيد دو نفر از اعضای كميته اجرائيه جمعيت با آن جناب مالقات نمايند ضمناٌ

  

  رئيس هيئت اجرائيه جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 

  

   ٦٥٠٣٣٧ : دفتر        آقای دكتر عبدالكريم الهيجی : های تلفون

   ٢٢٦٣١٣: منزل          وابط عمومی جمعيت مسئول ر
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  حضرت احمد حسن البكر 

  رياست محترم جمهوری عراق 

 ١٣٥٧ مهرماه ٧، بتاريخ ١/٤٢٥

 ١٣٥٧جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر كه وابسته به اتحاديه بين المللی حقوق بشر ميباشد در روز دوم مهر ماه 

جب زياد اطالع حاصل كرد كه ظاهراٌ بنابه دستور دولت عراق حضرت آيت اهللا روح اهللا الموسوی با تع) ١٩٧٨ سپتامبر ٢٤(

كشور دوست و همجوار و همكيش ما، مورد بی  "مهمان " غير قانونی دولت ايران و " تبعيدی " ، مرجع عاليقدر تشيع "الخمينی 

  . فته اندمهری ناگهانی و محدوديت اجتماعی و حتی محاصره نظامی قرار گر

اين جمعيت مانند قاطبه قريب باتفاق ملت ايران از شنيدن چنين واقعه غير منتظره شديداٌ متاثرو متاسف گرديد و با توجه به 

تجاوز آشكاری كه به ساده ترين حقوق بشری شخصيتی كه مورد احترام و عالقه و پيروی ملتی گرديده و در كشور ميزبان 

كه  ، وظيفه قانونی و انسانی خود دانست بر طبق مفاد صريح اعالميه جهانی حقوق بشر، خود نقض مقرراتی ننموده است

  دولت آن حضرت نيز معتقد و متعهد

آن ميباشد و به احترام مرام و مكتبی كه حزب بعث عراق خود را مدافع و مجری آن ميداند، ضمن ابراز تاسف و اعتراض 

 دستور فرمايند تجديد نظر عاجل در اين امر شده رفع محدوديت و جلب نسبت به رفتار فوق از آن حضرت تقاضا نمايد

رضايت خاطر از معظم له بنمايند و موجبات خوشنودی و امتنان بيش از سی ميليون نفر از مردم ايران و همه شيعيان جهان 

  . را فراهم آورند

  باتقديم احترامات شايسته 

  حقوق بشر هيئت اجرائيه جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و 

   ه ١٣٩٨ شوال سنه ٢٦ –طهران 

   م١٩٧٨ سپتمبر ٢٩ –الموافق 
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  صاحب السعاده سفير الجمهوريه العراقيه فی ايران الموقر

، عن "الجمعيه االيرانيه للدفاع عن الحريه و حقوق اابشر " باسم  ثم االعراب، . اتشرف بان اقدم الی سعادتكم التحيه واالحترام

 الشديد للحجر بصوره غير قانونيه علی المرجع الشيعی العالی االمام الخمينی و المعامله غير المتوقعه التی عومل بها االسف

  . مئوخرافی النجف االشرف

و قد راينا ان من الواجب علينا، طبقاٌ لمقررات منشور حقوق البشرالدولی، ان نعرض هذا االمر علی سعادتكم آملين الوصول الی 

و بما اننا ال نملك وسيله للمتصال مباشره بسياده رئيس الجمهوريه العراقيه، فنر جوان تتفظلوا با بالغ رسالتنا . طببهنتيجه 

  . المرفقه بهذه الرساله الی سيادته

اذان وجودكم فی بالدنا و اطالعكم عن كتب علی مجری . كما نرجوان تتفضلوا بتاييد محتوی رسالتنا لدی حكومتكم الموقره

مور فيها، هو خير ترجمان عن عواطف شعبنا و ما نراه نحن و تراه االمه االيرانيه با سرهبا من مقتضيات قانونيه فی هذا اال

  . الموضوع

  . هذا ويسعدنا ان تتفضلوا باستقبال عضوين من اعضاء اللجنه التنفيذيه لجمعيتنا

  . و تفصلوا بقبول قائق اال حترام

  رئيس اللجنه التنفيذيه

  يه االيرانيه للدفاع عن الحريه و حقوق البشرللجمع

  الدكتور عبدالكريم الهيجی المسئوول عن العالقات  : تلفون

   ٢٢٦٣١٣  ـ المنزل ٦٥٠٣٣٧المكتب  : العامه للجمعيه

   ه ١٣٩٨ شوال سنه ٢٦ –طهران 

   م ١٩٧٨ سپتمبر ٢٩ –الموافق 

  

  يه  رئاسه الجمهوريه العراق–سياده الرئيس احمد حسن البكر 

" الجمعيه االيرانيه للدفاع عن الحريه و حقوق البشر " تلقت ) ١٩٧٨ سپتمبر ٢٤( ه ١٣٩٨فی الواحد والعشرين من شهر شوال 

التابعه لجامعه حقوق البشر الدوليه، نبا بان المرجع الشيعی العالی االمام روح اهللا الموسوی الخمينی الذی ابعدته حكومه ايران 

نونيه و نزل صيفا علی الدوله الجاره الصديقه المسلمه، قد فوجی ء بمعامله سيئه من الحجر عليه والحد عن وطنه بصوره غير قا

  . كما يظهر، يا مرمن الحكومه العراقيه من حريته االجتماعيه، بل حتی تطويق منزله بالعسكر، وذلك، 

تشارك الشعب االيرانی قاطبه اسفه و استياه من و ان هذه الجمعيه تاسف اشد االسف لهذه الواقعه غير المنتظره و هی بذلك 

  . هذا التعدی العلنی المنافی ال بسط حقوق البشر بقع علی شخصيه هی موضع االحترام و الحب و االقتداء من شعب باسره

.  االنسانيهان االمام الخمينی لم يرتكب فی ارض الدوله التی تضيفه ما يخالف قوانينها، و ال حاد عن مسئووليته القانونيه و

فجمعيتنا اذ تاسف و تحتح علی هذه المعامله، توجومن سياده الرئيس السارعه الی اعاده النظر فی هذا الموضوع واصدار امره 

و مراعاه  برفع الحجر عن االمام و استرضائه طبقا لمقررات منشور حقوق البشر الذی وافقت عليه و تعهدت بتنفيذه دولتكم، 

و بذلك تدخلون الطمانينه و السرور علی اكثر من ثالثين .  يدافع عنها و ينفذ تعالیمها حزب البعث العراقیالهداف المدرسه التی

  . مليونا من ابناء الشعب االيرانی و جميع الجماهير الشيعيه فی العالم و تستوجبون شكرهم و امتنانهم

  –و تفضلوا بقبول فائق االحترام 

  نيه للدفاع عن الحريه و حقوق البشر اللجنه التنفيذيه للجمعيه االيرا
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  نامه به نخست وزير و اعتراض به اعمال وحشيانه ماموران دولتی نسبت به 

  دانش آموزان دبيرستان پهلوی كاشان و توقيف چندتن از اعضاء جمعيت 

   ١٣٥٧ مهر ماه ١٢تهران بتاريخ 

  جناب آقای مهندس شريف امامی نخست وزير 

هر . امه دولت در مجلس شورای ملی حكومت خود را متعهد و ملتزم به رعايت قانون اساسی نموديدجنابعالی هنگام طرح برن

چند كه با اعالم و اجرای حكومت نظامی اصول قانون اساسی نقض و تعطيل و دولت شما عمالٌ فاقد قدرت و اختيار شده 

يباشد و اقدامات حكومت نظامی نيز تاكنون مورد تاييد ولی از آنجا كه قانوناٌ مسئوليت كليه امور اجرائی بعهده دولت م. است

جنابعالی قرار گرفته است از نظر اين جمعيت مسئوليت كليه اعمال خالف قانون و نقض حقوق بشر كه از طرف قوای انتظامی 

يكی از صورت ميگيرد متوجه دولت جنابعالی ميباشد و بسيار جای تاسف و اعتراض است كه روزی نميگذرد مگر آنكه از 

شهرهای ايران خبر حمله و كشتارهای فجيع وسيع مردم بی دفاع كه گناهشان آزاديخواهی و ابراز تنفر نسبت به نظام 

مقامات انتظامی عمالٌ نشان داده اند كه باری آزادی و حيثيت و حقوق افراد و سالمتی و جان . استبدادی بوده است ميرسد

 مهر ماه جاری داخل دبيرستان پهلوی كاشان شده دانش آموزان در ٨در روز شنبه حتی . مردم هيچگونه ارزش قائل نيستيد

 نفر را با بی رحمی خصمانه مجروح و ٣٠٠بيش از  حال درس را با ريختن و آتش زدن روغن در راهروها محاصره نموده، 

  . مشرف بمرگم مينمايند بطوريكه كليه مدارس شهر به اعتصاب و تعطيل در آمده اند

رف ديگر به اينكه روزنامه های تحت سانسور حكومت خبر از عدم ممانعت جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر از ط

 شهريور در زندان بسر ميبرند و ١٧ميدهند آقای مهندس رحمت اهللا مقدم مراغه ای عضو هيئت اجرائی جمعيت از تاريخ 

  . عيت پس از انتشار خبر فوق توقيف شده اندآقايان سيد صالح بنافتی و محمد اقبال اعضای ديگر جم

همچنين به هيچ يك از نامه های اين جمعيت و شكايات ارسالی مردم ترتيب اثر نداده وقت مالقات برای نمايندگان ما جهت 

  . طرح خواسته ها و اعتراضات قانونی اعالم نفرموده اند

  هيئت اجرائيه جمعيت دفاع از آزدای و حقوق بشر

  ) ندس مهدی بازرگانامضاء مه (
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  مصاحبه سخنگوی جمعيت و اعالم آمادگی

  جهت رو در رويی و مباحثه با دولت 

  

دكتر عبدالكريم الهيجی سخنگوی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در مورد امكان مباحثه و مناظره جمعيت با 

   : دولت ديروز به خبرنگار كيهان گفت

ليتش دهها نامه اعتراض آميز به دولت نوشته است و در خصوص تقض مستمر حقوق بشر جمعيت حقوق بشر طی مدت فعا

و اعمال خشونت و بازداشتهای غير قانونی و تجاوز به حقوق مردم اطالعاتی داده و اعتراض و درخواست رسيدگی كرده 

و از آن جا كه مطابق اساسنامه . ولی متاسفانه تاكنون حتی يك جواب هم از طرف مقامات مسئول دريافت نكرده است. است

جميعت، پاسداری از حقوق مردم ايران و تامين آزاديهای فردی و اجتماعی مندرج در قانون اساسی و اعالميه جهانی حقوق 

بشر، به عنوان هدف و رسالت جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر پيش بينی شده است اين جمعيت به هز طريق كه 

د برای تامين خواسته های خود اقدام و كوشش می كند و بديهی است كه به خاطر مطلع كردن مردم از امكان پذير باش

و د . فعاليتهای اين جمعيت و همينطور موارد نقض حقوق بشر در ايران از وسايل ارتباط جمعی نيز استفاده خواهد كرد

يز اين جمعيت باشند ما هم آمادگی خود را برای رصورتی كه مقامات مسئول خواستار پاسخگويی به نامه های اعتراض آم

  . مناظره و بحث رودر رو اعالم می كنيم
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  نامه به رئيس جمهور فرانسه و درخواست حفظ شئونات و 

  تامين آزادی و امنيت برای حضرت آيت اهللا خمينی 

   ١٣٥٧ مهر ماه ١٨سه شنبه 

  جناب آقای ژيسكارد ستن رياست جمهوری فرانسه 

هللا العظمی حاج آقا روح اهللا خمينی مرجع تقليد شيعيان جهان و پيشوای مذهبی ملت ايران كه مدت پانزده سال حضرت آيت ا

توسط دولت ايران به كشور عراق تبعيد شده بودند بر اثر اعمال فشار و تضييقاتی كه دولت عراق برخالف اعالميه جهانی 

ای معظم له فراهم آورد ناگزير از ترك آن كشور شدند و پس از آنكه حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی بر

  . دولت كويت مانع ورود ايشان به آن كشور شد به كشور فرانسه عزيمت نمودند و درحال حاضر ميهمان شما هستند

اقدامات الزم را در جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر انتظار دارد كه دولت فرانسه مقدم ايشان را گرامی دانسته و 

  . جهت تامين آزادی و امنيت و شئونات معظم له معمول فرمايند

  جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 
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  گزارش هيئت اعزامی مشترك جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و

  حقوق بشر و جمعيت حقوقدانان ايران راجع به واقعه فجيع كرمان

  

   جمعيت حقوقدانان ايران –و حقوق بشر جمعيت ايرانی دفاع از آزادی 

امضا كنندگان زير اين گزارش بعنوان هيئت مشترك اعزامی از طرف جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر و جمعيت 

 به كرمان عزيمت نموديم پس از ورود به كرمان ٥٧حقوقدانان ايران برای بررسی واقعه كرمان روز سه شنبه دوم آبانماه 

   : ه و به ترتيب به اقدامات زير پرداختيمبالفاصل

  ـ ديدار از حضرت آيت اهللا صالحی كرمانی ١

در منزل دامادشان بستری هستند رفتيم و در محضر  از فرودگاه مستقيماٌ برای ديدار حضرت آيت اهللا صالحی كرمانی كه فعالٌ

  . ايشان چند تن از آقايان روحانيان و جمعی ديگر حضور داشتند

مراتب تسليت و تاثر و همدردی هيئت و جمعيت های مزبور و قاطبه ملت ايران را  نسبت به فاجعه دردناك روز دوشنبه ابتدا 

 مهر ماه به حضور آيت اهللا و همه مردم زجر ديده كرمان عرضه داشتيم، سپس معظم له كه از ابتدا در مسجد جامع ٢٤

 كرده اند در حاليكه فوق العاده متاثر بودند و اظهاراتشان با گريه حضور داشته و آخرين نفری بوده اند كه مسجد را ترك

قطع ميشد مختصری درباره واقعه و حمله و هجوم اشرار و كوليها به حمايت و همدستی ماموران به مسجد جامع و ضرب و 

رها كردن گاز اشك آور جرح مردم و سوزاندن و پاره كردن قرآنها و كتب موجود ديگر و دريدن جامه زنها و تيراندازی و 

در داخل شبستان و درصحن مسجد، فرمودند و اضافه كردند كه حاضران عباها و پيراهنهای خود را برای پوشاندن زنها 

ميدادند و خود ايشان عبای خود را به زنی كه جامه بر تنش دريده بودند داده اند، با معظم له كه در اعالميه ای از ظلمی كه بر 

فته است حكايت كرده اند مذاكره شد كه بعنوان امام جماعت و مسئول و محافظ مسجد اقدام و تعقيب قانونی مسجد و مردم ر

را از مراجع قضائی كرمان بخواهند، سپس حاضران مجلس كه همگمی روز واقعه در مسجد حضور داشته اند هر يك شرحی 

   : استيا نكاتی درباره ماجرا گفتند كه خالصه مجموع آنها بدين قرار 

تهران و سالگرد فوت "جمعه سياه" يه مناسبت چهلم شهدا ) بيش از پانزده هزار نفر( مهرماه جمعيت كثيری ٢٤روز دوشنبه 

حجت االسالم حاج سيد مصطفی فرزند آيت اهللا العظمی خمينی در مسجد جامع كرمان گرد آمده بودند قبالٌ در نظر گرفته شده 

ئی آرامی صورت گيرد، وقتی آقای صمدانی از وعاظ شهر باالی منبر بودند و مطالبی با بود كه پس از ختم جلسه راهپيما

ماليمت تمام ميگفتند خبر رسيد كه عده ای از كوليها و اشرار مسلح به چماق تحت حمايت مامورين انتظامی در خيابانهابه 

ی تذكر داده شد كه از منبر به مردم اعالم كنيد برای جلوگيری از برخورد به آقای صمدان. تظاهرات آشوربگرانه پرداخته اند

كه برنامه راهپيمائی صورت نخواهد گرفت در اين موقع دود آتش از پشت ديوارها از طرف جلوخان مسجد زبانه كشيد و 

معلوم شد كه مهاجمين موتور سيكلتها و دوچرخه های حاضران در مسجد را كه در قسمت جلوخان مسجد گذاشته بودند به 

 كشيده اند كمی بعد كوليها و اشرار و مامورين در بام مسجد ظاهر شدند و با پراندن سنگ و آجر و تير اندازی به روی آتش

سپس حمله و . مردم عده ای را مجروح كردند و مردم ناچار به داخل شبستانها هجوم بردند و درهای شبستانها را بستند

 شكستن شيشه های كاله فرنگی ها از آنجا كپسول گاز اشك آور و بنابه هجوم اشرار بداخل مسجد شروع شد در حاليكه با

در نتيجه . گفته عده ای از حاضران گازی قهوه ای رنگ كه ممكن است گاز خفه كننده باشد بداخل شبستانها پرتاب ميكردند

128



 

و بخصوص وضع حال كودكان جمعيت متراكم و فشرده داخل شبستانها  كه گازهای مذكور آنها را بحالت خفگی انداخته بود 

و مادران آنها بسيار اسفناك و دلخراش بود از شبستان بيرون آمدند كه مهاجمين با چوب و چماق های مخصوص كه در 

سر گرز مانند آنها ميخهائی تعبيه شده بود به آنها حمله ور شدند و بشدت آنها را مضروب كردند و سر ميخ چماق را به يقه 

كردند و به پائين می كشيدند بطوريكه تمام لباس سرتا سر پاره ميشد و زنها عريان ميشدند و مردها با پيراهن زنها بند مي

دادن عباها و حتی پيراهنهای خود سعی ميكردند زنهای عريان را بپوشانند و هر كس ميخواست چماق را از دست يك مهاجم 

 ای از مهاجمين بداخل شبستانها هجوم بردند و قاليها را آتش بگيرد بالفاصله با تير مامورين از پا در می آمد و سپس عده

زدند و با بيرحمی مردم را با باطون زدند و بداخل شبستان زنانه كه هنوز عده ای از زنها در آنجا بودند حمله كردند ابتدا 

دك در اثر گازهای مسموم زنهای مسن را مضروب كرده و بيرون انداختند سپس به جان زنهای ديگر افتادند تعداد زيادی كو

خفه شد يا زير دست و پا له شد يا با چماق و گلوله از پا در آمد و مامورين به سرعت مقتولين ر ابيرون ميبردند و دران 

احوال به تدريج هر كه زنده بود مضروب و مجروح فرار كردند و عده زيادی از ترس حتی به بيمارستانها نرفته و عده ای هم 

ستان ميرفتند يا ديگران آنها را ميبردند از گفتن اسم و مشخصات خود امتناع داشتند به همين دليل تعداد دقيق كه به بيمار

اطاالعات ديگری كه ميدادند خبر از اين . مقتولين كه مسلماٌ از بيست نفر متجاوزند و تعداد دقيق مجروحين در دست نيست

، سر سپور شهرداری، اشخاص متفرقه را برای )وف به عباس پهلوانمعر(داشت كه روز قبل از حادثه سيد عباس طاهری 

حمله اجير ميكرده است و شب قبل از هجوم چهار نفر مبه منزل طهماسبی كه از خدمتگزاران مسجد جامع است رفته اند كه با 

  . بنزين آنجا را آتش بزنند ولی موفق نشده اند

مان به بنگاهها و مغازه هائی كه قبالٌ در نظر گرفته بودند و صاحبان آنها بعد از غائله مسجد كه چند ساعت طول كشيده مهاج

به ارادت نسبت به حضرت آيت اهللا خمينی شهرت داشته و عكشهائی از معظم له نصب كرده بودند رفته و به آتش سوزی و 

  . فتخار ساعت فروش بوده انداز جمله آنها برادران عقابيان، حسين منصوری و ا. شكستن در و شيشه و غارت پرداخته اند

يكی از برادران عقابيان برای ديدار اعضاء هيئت آمد و مشروحاٌ جريان آتش زدن و غارت فروشگاههای خود و دعوت تلفنی 

خويش را از طرف پليس برای حضور در آتش سوزی توصيف كرد و افزود بنگاه اتومبيل فروشی من در خيابان محممدرضا 

آن با فواصل خيلی كم ادارات شهربانی، شهرداری، آتش نشانی، فرمانداری و دادگستری قرار دارند شاه است و در اطراف 

ولی از طرف هيچ سازمانی اقدام در )  متر است٥٠٠و فاصله دورترين اين سازمانها يعنی كالنتری يك به محل فروشگاه فقط (

مورين آتش نشانی تقاضای اقدام كردم گفتند دستوری برای تلفنی از ما. اطفاء حريق و حفظ ايمنی اموال و محل بعمل نيامد

آتش نشانی نداريم ابتدا با قرار دادن اتومبيلهای ارتش و شهربانی در دو طرف فروشگاه در عرض خيابان قبالٌ مواد آتش زا 

غ زيادی پول  آورده بودند و پس از شكستن در و شيشه ها و درآوردن قفل گاو صندوق و تخليه گاو صندوق و بردن مبال

رئيس كالنتری (واوراق و اسناد، در داخل بنگاه ريخته و بعد آتش زده بودند وقتی من به محل رسيدم سرگرد گنجی صفار 

 ٢در بلندگو فرياد زد خودش هم آمد كه او را بكشيد، من جان خود را در خطر ديدم و فرار كردم، آتش سوزی از ساعت ) يك

اشته دو مغازه ديگر برادرانم را هم يكی موتور سيكلت فروشی ديگری دوچرخه فروشی است  شب ادامه د١١بعد از ظهر تا 

  آتش زده اند و مبالغ هنگفتی به ما خسارت وارد كرده، 

من چند روز متواری بودم بعد به مراجع مختلف شكايت كردم آقايان دادستان و بازپرس محل را معاينه كرده، از من و عده 

  . ه استای تحقيق بعمل آمد

  افسرانی كه در جريان دخالت داشته اند سرگرد گنجی صفار، سروان رياضی و سروان فرزين بوده اند 

  ). كه دو نفر اخير هر يك مبلغی به من بدهكارند (
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  ـ ديدار از مسجد جامع ٢

له است رفتيم، اثرات  بعد از ظهر به مسجد جامع كرمان كه از آثار معماری و تاريخی بنام و چند صد سا٥در حدود ساعت 

گلوله در كاشی كاری در ورودی مشهود بود ساعت سردر مسجد هم كه گفتند تصويری از حضرت آيت اهللا خمينی بر روی 

بضرب گلوله خزاب شده، تمام شيشه های ) در حال حضر هم تصوير جديدی از معظم له در آنجا نصب است(آن نصب بوده 

در داخل مسجد، در صحن و در شبستانها زيلوهای نيم سوخته ديده شد . ر خرد شده بوددرهای شبستانها و كتابخانه و انبا

لكه های خون بر روی زمين در قسمتهای مختلف . كه به روی پاره ای از آنها و بعضی از قاليها لكه های خون مشهود بود

چادرهای زنانه در چند مكان و انبوه اوراق مسجد ديده ميشد، آثار گلوله در چندين نقطه درو ديوار مسجد و انبوه لباسها و 

نمونه ای از اوراق پاره شده يا دارای اثر سوختگی (پاره شده و نيم سوخته قرآن مجيد و كتابهای دعا و غير آن ديده شد 

  )  گفته ميشد بيشتر قرآنها و كتابهای سوخته شده را از مسجد خارج كرده اند–ضميمه گزارش است 

 مسجد شكسته شده و اثر گلوله بر روی آن مشهود است و آمپلی فاير مسجد هم در اثر ضربات كامپيوتر ساعت سردر

  . قسمتهای ديگری از ديوارهای شبستانها سياهرنگ و دارای اثر دود و آتش است. وارده و پرتاب شدن از كار افتاده است

 شيشه آن شكسته بود در نزديكی اين مغازه در بيرون مسجد و مجاور آن در كركره ای مغازه ای با گلوله سوراخ شده و

دری كه به سمت پشت بام مسجد ميرود شكسته شده و گفته ميشد اين در را شكسته مقدار زيادی سنگ و به پشت بام 

  . مسجد برده و به سوی مردم پرتاب كرده اند

فراوان كيفيت قضيه و وحشيگريهای در بازديد از مسجد با ازدحام جمع زيادی از مرم مواجه شديم كه با تاثر و التهاب 

  . مهاجمان را توصيف ميكردند

  

  ـ بازديد چند محل خسارت ديده ٣

پس از بازديد مسجد به محل فروشگاه بزرگ عقابيان هدايت شديم شيشه های درها همه شكسته بود درهای مشبك آهنی را 

بقه زير هر چه از اتومبيل و لوازم يدكی و قفسه و باال كشيدند در داخل فروشگاه كه وسعت زيادی دارد در طبقه همكف و ط

. غيره ديده ميشد سوخته و از حيز انتقاع افتاده بود گاوصندوق فروشگاه ديده شد كه با دستگاهی قفل آنرا بيرون كشيده اند

آسيب محفوظ اما طبقات باالی ساختمان و ساختمان مجاور از . بر در و ديوار و سقف آثار سوختگی و خرابی فراوانی بود

  . مانده بود

توضيح اينكه اين ساختمان چند طبقه و ملك آقای عقابيان است طبقه دوم در اختيار يك سازمان درمانی وابسته به وزارت 

بهداری و بهزيستی است كه هيچگونه آسيبی نديده ساختمان مجاور هم آسيب نديده آقای عقابيان و اشخاص ديگر ميگفتند 

وصی بكار برده اند كه جز محل مورد نظر به جای ديگر آسيب نرساند، آقای عقابيان اظهار ميداشتند كه مواد آتش زای مخص

  . كه شب قبل به سازمان درمانی اطالع داده بودند كه اسباب و اثاثيه خود را خارج كنند

  

  ) آقای رضوانی نژاد(ـ عيادت از يك مجروح ٤

در اواخر سال گذشته مانع ادامه كار او در ( هيئت علمی دانشگاه كرمان شب هنگام به عيادت آقای رضوانی نژاد عضو سابق

كه در خانه بستری هستند رفتيم دست چپ ايشان شكسته و گچ گرفته شده در صورت او نيز آثار ضرب و ) دانشگاه شده اند

 آقای صمدانی و حمله و خجوم به جرح تقريباٌ التيام يافته ديده ميشد ايشان اجتماع آرام مردم را در مسجد و اظهارات ماليم

مسجد را به همان نحو كه قبالٌ نوشته شد توصيف كرده و افزودند كه مهاجمان كولی، نظامی و پليس بودند هركس ميخواست 

چوب و چماق را از دست كوليها و كولی نماها بگيرد با گلوله مامورين كشته ميشد، من خواستم به فرار ديگران بخصوص 
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ا كمك كنم چهار نفر به من حمله كردند و با چوب و باتون مرا به اين روز انداختند ايشان پس از شرح مفصل زنها و بجه ه

ماجرای مضروب و بيهوش شدن و انتقالشان به بيمارستان گفتند مسلماٌ آنها ميخواسته اند به كشتار عمدی مردم بپردازند و 

 شهر كه صبح آنروز انجام شده، دادن جوب در پشت سازمان زنان و تظاهرات كوليها در اتومبيلهای پيكان در خيابانهای

پشت مسجد جامع به كوليها و ترغيب مردم به رفتن به مسجد از طرف مامورين، سنگهائی كه با كاميون از خيابان شاه نعمت 

ن های مخصوص پليس اهللا ولی آوردن شده وبه بام مسجد برده شده، وجود كپسولهای گاز در اختيار مهاجمين، وجود باتو

در دست كوليها و اشرار، بستن درهای مسجد و شبستانهای آن برای محاصره و گرفتار كردن مردم و دالئل ديگر اين مدعا 

  . را ثابت ميكند

عده ای در حدود چهل نفر از اعضاء هيئت علمی دانشگاه كرمان و دانشجويان آن دانشگاه نيز كه در منزل آقای رضوانی نژاد 

داشتند با تائيد اظهارات ايشان، توضيحات مفصلی درباره نابسامانيهای دانشگاهی و روش پليسی و نامنعقول اولياء حضور 

  . دانشگاه و كمبودها و معايب كار دانشگاه دادند

  

  ـ مالقات و مذاكره با مقامات قضائی ٥

ه مقامات قضائی به دادگستری دفتيم دراطاق صبح چهارشنبه سه نفر از اعضاء هيئت برای تذكرات و تاكيدات قانونی الزم ب

آقای رئيس دادگستری استان با حضور آقای رفعتی دادستان شهرستان كرمان و سپس آقای احمدی بازپرس دادسرا كه 

پرونده مربوط به حادثه برا اثر وصول اعالميه فرهنگيان و شكايت آقای عقابيان و غيره نزد ايشان است مذاكراتی شد و با 

 و تاكيد درمراقبت جدی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر و جمعيت حقوقدانان ايران و قاطبه ملت ايران و تصريح

همچنين افكار عمومی جهان نسبت به فاجعه كرمان تقاضا شد با نهايت دقت و حق طلبی نسبت به قضيه و جمع آوری دالئل 

در تعقيب متجاوزان و ماموران خاطی و ) ی و فيلمها و عكسهای ديگربخصوص فيلم بلويزيون (جرائم ارتكابی از هر قبيل 

مسببان و آمرين، اقدام و تعقيب قانونی بعمل آيد تا ضمن مجازات توطئه گران و متصديان به حقوق و مقدسات دينی مردم 

و جديت تحقيقات و تعقيبات شان و احترام دستگاه قضائی حفظ گردد و اعتالء يابد، مقامات مزبور اطمينان دارند كه با دقت 

قانونی الزم معمول خواهند داشت چنانكه تاكنون از عده ای تحقق شده از محلهای آسيب ديده معاينه آمده و تحقيقات وسيعی 

  . در جريان است

  

 حضور در اجتماع فرهنگيان  -۶

رهسپار شديم و در ) و پرورشدر محوطه اداره كل آموزش (پس از آن همگی اعضاء هيئت به محل اجتماع فرهنگيان كرمان 

اجتاعی كه با حضور صدها نفر تشكيل شده بود شركت كرديم سخنرانان فرهنگی و مذهبی درباره حادثه شوم روز دوشنبه 

و جنايات اشرار و ماموران و لزوم اتحاد و اتفاق مردم برای مقابله با اينگونه وقايع سخنان پر شوری ميگفتند يكی از اعضاء 

نيز ضمن بيان اينكه جمعيتهای ما هيچگونه وابستگی به دستگاههای حكومتی ندارند و هدفشان تنها ) دكتر ملكیآقای (هيئت 

دفاع از حقوق مرم و مبارزه با مظالم اجتماعی است مردم را به اتحاد و همدلی و اعلم شكايات حقه خود و جمع آوری كليه 

نه حادثه ستم بار ديگری كه رخ دهد تشويق نمودند اين جلسه با دالئل و مدارك حادثه شوم گذشته و مقابله با هر گو

شعارهای ملی و مذهبی پايان يافت يكی از گويندگان و اداره كنندگان اجتماع در پايان به تقاضای هيئت، خانواده های مقتولين 

  . و مجروحين را به شكايت به مراجع قضائی و استقامت در تظلمات خود دعوت و تشويق نمود

  ) نسخه از اعالميه های فرهنگيان ضميمه اين گزارش است (
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  ـ رفتن به دو بيمارستان باری عيادت مجروحين ٧

 درمان، مسئولين –و باالخره بدو بيمارستان برای عيادت مجروحين كه بستری شده اند رفتيم در بيمارستان كرمان 

 ساله شاگرد راننده ٢٠اين مجروح عيادت شد جوانی است بيمارستان اظهار داشتند فقط يك نفر ازمجروحين باقی مانده از 

  . گلوله يه مچ پايش خورده است

ابتدا از اينكه مطلبی بگويد امتناع داشت با اطمينان و دلگرمی كه به وی داده شد گفت در حاليكه از محل واقعه فرار ميكرده 

وكداٌ به او توجه داده شد كه مراتب را به مورد اصابت گلوله قرار گرفته است به دادگستری شكايت نكرده است، م

  . دادسرای كرمان كه پرونده امر در آنجاست اعالم كند

 ساله كه ضربه مغزی به او واردشده آثار ضرب ٣٥در بيمارستان راضيه فيروز نيز يك مجروح باقی مانده، مردی تقريباٌ 

 بود اما معلوم شد از دادسرا به ديدن او آمده و تحقيق و كوفتگی زير چشمان او نيز باقی بود كه به سختی قادر به گفتگو

  . كرده اند

در اين بيمارستان يكی از مجروحين فوت كرده بود عده ای هم كه ظاهراٌ چند تن از مهاجمان در بين آنها بوده اند پس از 

بيمارستان از اعالم هويت خود پانسمان و درمان بيمارستان را ترك كرده اند ضمناٌ مراجعه كنندگان بنا به اظهار مقيمان 

  . امتناع داشته اند

  ـ نتيجه گيريها و استنباط ها ٨

از مجموع مالقاتها و تحقيقات و گفتگوهائی كه با وجود اهالی و اوضاع و احوال، هيئت در مورد مقدمات و كيفيت قضيه و 

  : دست اندركاران آن به نتايج و استنباط های زير رسيده است

  

مهر ماه جلسه ای در استانداری با حضور آقای جهان بين معاون استانداری و آرشام رئيس  ٢٣ يا ٢٢روز  )۱

و رئيس ژاندارمری و نماينده ای از طرف ارتش تشكيل شده و ) سرتيپ خانمرادی(ساواك و رئيس شهربانی 

  . طرح توطئه در اين جلسه ريخته شده است

وليها تعدادی خانه ساخته است در به اجرا گذاردن توطئه دكتر باقری رئيس لژيون خدمتگزاران بشر كه برای ك )۲

 . مداخله داشته است

از كاركنان شهرداری در دادن پول به كوليها و اجير كردن كسان ديگر و بعداٌ ) عباس پهلوان(سيد عباس طاهری  )۳

 اطالع درجمع آوری موتورها و دوچرخه های سوخته دخالت داشته و نميتوان پذيرفت كه اقدامات او بدون

 . شهردار صورت گرفته باشد

 . مردم قصد هيچ نوع عمل شديد نداشته اند از برنامه راهپيمائی نيز صرفنظر كرده بودند )۴

 نفر بوده و چنين جمعيت اندك نميتوانند بدون پشتيبانی مقامات انتظامی و ٢٠٠كوليها و كولی نماها حداكثر  )۵

 . هم در مسجد حمله كنند و آن فجايع را به بار آورندامنيتی به جمعيتی مسلماٌ بيش ار ده هزار نفرآن

مجهز بوده اند ) كه باالی چوبها ميخ كوبی شده بود(مهاجمان با باتون ها  و چوبهائی به يك شكل و يك اندازه  )۶

 . و اين خود تجهيز قبلی آنها را بوسيله مامورين نشان ميدهد

 . شاندهنده شركت مامورين در توطئه استخرابيها و آتش سوزيها و آثار گلوله در مسجد جامع ن )۷

همچنين وجود گاز اشك آور و احتماالٌ گاز خفه كننده و رها كردن آن در شبستان مسجد مداخله و همكاری  )۸

 . ماموران را در مهاجمه نشان ميدهد و پيداست كه اينگونه گازها نميتواند در اختيار كوليها باشد
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ر از طرف مامورين و عدم گزارش به دادسرای كرمان مويدمشاركت ها و اشرا عدم تعقيب و دستگيری كولی )۹

 . مامورين در جريان فاجعه است

 . نحوه آتش سوزی در مغازه ها كه بكار بردن مواد منفجره مخصوص را ميرساند )۱۰

  ). حريق از جائی كه مورد نظر بوده بجای ديگر سرايت نكرده در صورتيكه از وسايل آتش هم استفاده نشده است (

مهاجمان با قيافه ها و شكلها و لباسهای متفاوت بوده اند و اين نشان دهنده تركيب و اختالط كوليها با عناصر و  )۱۱

  . افراد ديگر است

مهاجمان شعارهائی به تظاهر به دولتخواهی و شاه پرستی ميداده اند و افسران و پاسبانان بدنبال آنها حركت  )۱۲

 . ميكرده اند

ههائی كه مورد هجوم و غارت واقع شده اند مشهور به هواخواهی از حضرت آيت اهللا صاحبان مغازه ها و بنگا )۱۳

 . خمينی بوده و عكسهائی از معظم له داشته اند

راديو و تلويزيون كرمان در برنامه دوشنبه شب خود تصريح كرده اند كه پليس در ماجرا پشتيبان كوليها بوده  )۱۴

 . است

  . رميان كوليها و اشرار درحال همكاری ديده شده انددرفيلم تلويزيونی نيز افراد پليس د

سرهنگ نشاط رئيس كارگزينی شهربانی و سرهنگ معتمد معاون اطالعاتی شهربانی، سرهنگ سروری، سرگرد  )۱۵

گنجی صفار، سروان فرزين و سروان صالحی از افسران شهربانی دراجرای توطئه مداخله و همكاری داشته 

  . اند

شيری در داخل مسجد و برائی وكردستی درخارج مسجد در حمله به مردم شركت داشته از پاسبانها نصيری و  )۱۶

 . حسينی پاسبان راهنمائی نيز در معركه دخالت داشته است اند و عده ای ميگويند اينان تيراندازی كرده اند، 

اجرا بوده اند، همچنين به موجب اظهاراتی كه ميشد اشخاص زير نيز از جمله مهاجمين و دخالت كنندگان در م )۱۷

دهكافی نام از كارگران دانشگاه كه درخيابان چوب بدست مردم را ميزده است و اصغر ذوالقياس و همسرش، 

 تيمور – گلستانی معروف بزاغو گاريچی – عليرضا ايالتی ميوه فروش –علی اصغری معروف به علی ريش 

سی و علی خوارزمی كه صبحانه كوليها را فيلسوف قهوه چی و كاركنانش و همچنين حسين آراسته راننده تاك

 . داده و چوب و چماق برای آنها تهيه ميكرده است

روز قبل دو وانت سنگ ظاهراٌ از سنگ تراشی داودی گرفته اند كه بعداٌ باالی بام مسجد برده از آنجا مرم را  )۱۸

 . سنگباران كرده اند

ستانداری و مراجع امنيتی برای امحاء آثار جرائم دو يا سه روز پس از واقعه كميسيون ديگری از نمايندگان ا )۱۹

واقعه تشكيل شده، ظاهراٌ دادستان شهرستان كرمان نيز به اين جلسه دعوت شده ولی نامبرده به اين عنوان كه 

شركت وی دراين بحث مانع صالحيت قضائيش درباره قضيه خواهد شد از شركت در آن جلسه خودداری 

 . كرده است

 
نفرت انگيزو جنايت باری كه اتفاق افتاده و متضمن هتك حرمت مسجد و كتاب خدا و سوختن و از بين بردن و بالجمله واقعه 

آسيب رساندن متعلقات مسجد و كشتن و مجروح و مضروب كردن نفوس مردم از زن و مرد و كودك درداخل و خارج 

 نه برای –ز توطئه بزرگی بوده است كه مسجد و آتش زدن و غارت كردن محل كار و اموال مردم شده بی شك ناشی ا

 بمنظور اخافه و ارعاب مردم به آزمايش گذارده شده واين بار كرمان را طعمه خود قرار داده و چنانكه قبل از –نخستين بار 
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ابه طعمه توطئه و اعمال رذيالنه و ضد انسانی و ضد دينی مش. . . . آن شيراز و آمل و ميناب و پس از آن راور و همدان و

  . گرديده اند

هيتئ پيشنهاد ميكند مصراٌ و مستمراٌ هم از مقامات قضائی محل و هم از مقامات حكومتی در مركز پيگيری قضيه و تعقيب و 

  . مجازات شديد عامالن و آمران جرائم ارتكابی خواسته شود

). كرمان و سايرين نيز ضميمه است برگ اعالميه های ديگر علمای ٤سه برگ فتوكپی شكوائيه انجمن شهرستان كرمان و  (

)۱(  

  از طرف جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

  علی شاهنده    دكتر فتح اهللا ناصری 

  از طرف جمعيت حقوقدانان ايران 

  دكتر نورعلی تابنده 

  .متاسفانه ضمائم اين كزارش بدست نيامده است. ۱
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  ر مبارزهمصاحبه سخنگوی جمعيت با خبرنگاران و اعالم استمرا

مبارزه ما فصلی نيست و تا زمانيكه در ايران زندانی سياسی وجود دارد اين : دكتر الهيجی سخنگوی جمعيت امروز گفت

وی افزود در بازداشت و محاكمه زندانيان سياسی و در محكوميت و گذراندن دوران زندان حداكثر بی . مبارزه ادامه دارد

اكثرآزاد شدگان كسانی .  بی عدالتی در آزاد كردن اين دوران هم كامالٌ مشهود استعدالتی و ظلم و اجحاف شده است و يان

  . هستند كه يا دوران محكوميتشان خاتمه يافته و يا مدت كمی به پايان محكوميت آنها مانده بوده است

  . وی گفت عده معدودی از كسانيكه محكوم به حبس ابد بوده اند آزاد شده اند

 كه از آزادی مهندس عزت اهللا سحابی، ناصر كاخسار و ويدا حاجبی خوشحال شدم ناراحت و نگران ادامه من به همان اندازه

بازداشت غيرقانونی حضرات آيات عظام طالقانی و منتظری و دكتر خاوری، مهندس لطف اهللا ميثمی، شكراهللا پاكنژاد و هزاران 

ما آزادی زندانيان سياسی را يك .  وخيمی به سر می برندزندانی سياسی ديگر هستم كه اكثر آنها بيمار و در شرايط

امرانسانی و يك تكليف اجتماعی می دانيم و خواهان آزادی كليه زندانيان سياسی كه بعنوان ضد امنيتی در دادگاههای نظامی 

  . محكوم شده اند و همچنين هزاران نفر بازداشتی ماههای اخير هستيم

  

  ۴/۸/۱۳۵۷كيهان، پنجشنبه . ۱
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  اطالعيه جمعيت خطاب به همه كسانيكه از عزيزان خود 

 بی خبرند يا آنها را از دست داده اند
جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر با انتشار شهادت نامه ای از همه كسانيكه عزيزان و يا آشنايان خود را در حوادث 

در اطالعيه . واسته است اين جمعيت را در جريان بگذارنداخير از دست داده اند و يا از سرنوشت آنها بی اطالع هستند خ

   : جمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر آمده است

از آنجا كه رئيس دولت ايران نيز به قصد برائت ذمه از خود در مجلسين به روان پاك شهدای راه آزادی، استشهاد كرده و 

مين حوادث سياسی ايران كمك كند ولی متاسفانه دراين راه و دولت خود را موظف دانسته استكه به خانواده شهدا و مصدو

تهيه آمار دقيق گامی برداشته نشده است و آمار افواهی مقتولين و مصدومين و بازداشت شدگان برای هيچ اقدامی كافی 

 به ١٣٥٠ال نيست، جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر از هموطنان گرامی كه در حوادث و برخوردهای سياسی از س

بعد عزيزان يا آشنايان خود را از دست داده اند و نيز از مصدومين و خانواده های بازداشت شدگان استدعا دارد هرچه 

  . زودتر با وسيله ای مطمئن به مركز جمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر ايران خبر بدهند

   ١٢ شهرزاد شماره تهران، جاده قديم شميران، جنب حسينيه ارشاد، خيابان : نشانی
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  مصاحبه سخنگوی جمعيت در مورد سرقت دستگاه فتوكپی 

  )۱(وماشين تحرير جمعيت در ساعات حكومت نظامی 

يك دستگاه بزرگ فتوكپی و يك ماشين تحرير جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر سه شنبه شب گذشته از محل 

  . جمعيت سرقت شده است

   : ت ضمن اعالم اين مطلب به خبرنگار ما گفتدكتر الهيجی سخنگوی جمعي

در شب سرقت، كاركنان ما تا ساعت يازده شب، در محل حضور داشتند و كارگرانی هم كه رد  مبل سازی پايينی ساختمان «

كار می كردند گفته اند كه در فاصله يازده تا دوازده شب كسی را نديده بوديم كه بخواهد به زور و برای سرقت وارد 

  . »ختمان شودسا

   : وی اضافه كرد

با توجه به اين دو نكته و نيز با در نظر داشتن اين مسئله كه در فاصله يازده تا دوازده شب، همه نگران رسيدن به منزل "

هستند و حمل يك دستگاه بزرگ فتوكپی هم كار خيلی آسانی نيست به نظر ميرسد كه اين سرقت بعد از دوازده و دز ساعات 

  ."  و مرور انجام گرفته استمنع عبور

" جنبش " چندی پيش نيز اسالم كاظميه اعالم داشته بود كه دستگاه فتوكپی، ماشين تحرير و مقداری اوراق و اسناد از دفتر 

  . به سرقت رفته است

  

 ۶/۸/۱۳۵۷كيهان، شنبه . ۱
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  بيانيه مشترك جمعيت با سازمان ملی دانشگاهيان، جمعيت

  ندگان و كميته دفاع از زندانيان سياسیحقوقدانان، كانون نويس

مبارزات همه جانبه و گسترده ای كه جندين ماه است سراسر كشور را در بر گرفته آشكارا نشان داد كه مردم ايران بقاء و 

  . دوام دستگاه فسادو تباهی را با منافع و مصالح خود مغاير ميدانند و دموكراسی و حكومت قانون را خواهانند

اين سياست توطئه آميز نخست .  اوج گرفتن تظاهرات مردم، دستگاه حاكم به سياست كهنه حادثه آفرينی متشبث شددر برابر

به صورت حمله به ...) كرمان، كاشان، همدان، زنجان، آمل، دزفول، پاوه، سنندج، كرمانشاه و (درشهرهای كوچك و بزرگ 

يورش به مساجد، سوزاندن اماكن كسب و كار و ادارات مدارس و ضرب و جرح دانش آموزان و فرهنگيان، هجوم و 

دادگستری و كشتار مردم بيگناه جلوه گر شد و سرانجام در روز شنبه سيزدهم آبانماه به حريم دانشگاه تهران تجاوز كرد و 

  . تظاهرات آرام دانشجويان را به خون كشيد

ا با تخريب و به آتش كشيدن اموال و ابنيه اشخاص و  صحنه ديگری ازاين نمايشنامه ضدمردمی ر١٤/٨/٥٧درروز يكشنبه 

موسسات و ادارات به بازی در آورد تا حكومت نظامی را به دولت نظامی بدل سازد، دولتی كه از آغاز كار به بهانه حفظ نظم 

 شكستن و نامين ارزاق عمومی با اتكاء به سرنيزه و سانسور كوشيده است تا با بستن دانشگاهها و مدارس، با درهم

اعتصابهای حق طلبانه كارگران و كارمندان، با به تعطيل كشاندن رسانه های گروهی، با توقيف و حبس نويسندگان و 

  روزنامه نگاران، با ادامه كشتار مردم بيگناه، همه را در وحشت و بی خبری نگاهدارد و به كمك كارهای عوامفريبانه و 

  .  تحكيم بخشد و حاصل مبارزات مردم را به باد دهدخودسری وخودكامگی خود را" تسكين بخش " 

و با نحوه عمل اين حكومت در سراسر دنيا ميباشد برای " حكومت ژنرالها " روی كار آمدن و دوام چنين دولتی كه از نوع 

ی و اصول ملت ايران كه يكپارچه خواهان نظمی است كه امنيت و مصونيت فردی و اجتاعی را بر پايه احترام به حقوق اساس

  . دموكراسی تامين كند، مخاطره انگيز ميباشد

   : امضاء كنندگان اين بيانيه

جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در ايران كه برای استقرار آزادی و احترام به حقوق انسانی در ايران  -

  . مبارزه ميكند

ستقرار دموكراسی دانشگاهی، تحق آزاديهای سازمان ملی دانشگاهيان ايران كه برای استقالل نظام دانشگاهی، ا -

 . دانشگاهی، شكوفائی علمی و فرهنگی مبارزه ميكند

 . جمعيت حقوقدانان ايران كه برای استقرار حكومت قانون و تامين استقالل قوه قضائيه مبارزه ميكند -

 استقالل نظام اطالع رسانی كانون نويسندگان ايران كه برای آزادی انديشه و بيان و آزادی اجتماعات و مطبوعات و -

 . مبارزه ميكند

كميته دفاع از حقوق زندانيان سياسی كه برای آزادی كليه زندانيان سياسی و بازگشت كليه تعبيد شدگان سياسی و  -

 . تعقيب و مجازات ماموران شكنجه و انحالل دستگاههای تفتيش عقايد و آراء مبارزه ميكند

 عالقه مشتركی كه به حفظ استقالل و برقراری آزادی و دموكراسی در جامعه امروز ايران وظيفه خود ميدانند كه با توجه به

دارند و با توجه به خطراتی كه دولت نظاميان بدنبال دارد افكار عمومی جهان را به نتايج مصيبت بار وضع كنونی ايران 

  . متوجه سازند

 خونسردی ها و خودكامگی ها و حادثه آفرينی ها و كشتارهای وظيفه خود ميدانند كه اعالم كنند كه قدرت سياسی حاكم با

  . خود هرگونه ارتباط با ملت را از دست داده است
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وظيفه خود ميدانند كه همه مقاومتهای مردم بيدار دل و هشيار ايران را كه به صور گوناگون شكل ميگيرد تجليل و تايييد 

  . نمايند

اهند تا با روشن بينی و حس مسئوليت و آگاهی مبارزه برای احقاق حقوق اساسی و وظيفه خود ميدانند كه از همه مردم بخو

  . استقرار آزادی را تا حصول پيروزی نهائی ادامه دهند

  

  ١٣٥٧ به تاريخ بيستم آبانماه –تهران 

  كميته اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی حقوق بشر

  هيئت موقت دبيران سازمان ملی دانشگاهيان ايران

  ميته دفاع از حقوق زندانيان سياسيك

  هيئت دبيران كانون نويسندگان ايران

  هيئت اجرائی جمعيت حقوقدانان ايران
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  اعالميه در اعتراض به تشكيل دولت نظامی، برقراری 

  سانسور كامل و دستگيری چند تن از اعضاء جمعيت 

  

٢٢/٨/١٣٥٧  

ق از سوی حكومت استبدادی ايران بر مردم عموماٌ و بر افراد و با تشكيل دولت نظامی دوران تازه ای از فشار و اختنا

  . گروههای مبارز خصوصاٌ آغاز شده است

با تما مواعيدی كه در پيام پادشاه و نخست وزير نظامی در اشاعه آزادی و دفاع از حقوق قانونی مردم و حمايت از گسترش 

اديو و تلويزيون و تعطيل مدارس و دانشگاههای كشور و دموكراسی داده شد تعطيل مطبوعات و برقراری سانسور در ر

ادامه كشتار مردم در شهرهای ايران بالفاصله پس از تشكيل دولت نظامی خودنشانه كاملی از بازگشت رژيم به دوران 

روهر و و اين همه فشار با توقيف آقای دكتر سنجابی عضو هيئت اجرائی اين جمعيت و آقايان داريوش ف. استبداد مطلق است

نعمت ميرزا زاده بعد تازه ای در تنگتر كردن حلقه فعاليت های قانونی و مشروع مخالفان استبداد بخود ميگيرد و به اين طريق 

تعهد هيات حاكمه در رعايت اعالميه جهانی حقوق بشرو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی مبنی بر احترام به آزادی 

  . واستار استقرار حكومت قانون، به بهانه برقرار نظم، بار ديگر علنی نقض شده استعقيده و افكار و حق مشروع خ

جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر ضمن اعتراض به توقيف اين مبارزان توجه محافل بين المللی و سازمانهای جهانی 

 و همچنان خواستار توقف جدی كشتار دفاع از حقوق بشر را به وضعی كه اكنون بر كشور ما حكمفرماست جلب مينمايد

مردم و لغو كامل سانسور و آزادی زندانيان سياسی و اعاده حكومت قانونی و آزاديها و حقوق مردم ايران و برقراری 

  . حكومتی منبعث از اراده واقعی ملت ايران ميباشد

  

  كميته اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 
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  تعطيل مطبوعات و مدارس و دانشگاهها و اعتراض جمعيت به 

   مردم و دستگيری دكتر سنجابی و داريوش فروهر كشتار

  

   ٢٢/٨/١٣٥٧دوشنبه 

تشكيل دولت نظامی و تعطيل فعاليت كليه مطبوعات و برقراری سانسور كامل در راديو و تلويزيون و تعطيل مدارس و 

ی مسلح بصورت اشغال نظامی در شهرها و ادامه فسادو اختناق، دانشگاههای سراسر كشور بدنبال آن و استقرار نيروها

  . اكنون متوجه گروههای مخالف رژيم استبدادی ايران شده است

طليعه اين هجوم به نهضت سراسری مردم ايران با توقيف دو نفر از رهبران مخالف هيئت حاكمه يعنی آقايان دكتر سنجابی و 

  . داريوش فروهر آغاز شده است

ع تشكيل دولت نظامی و پس از هجومهای متوالی در شهرهای مختلف ايران صدها نفر مردم بيگناه صرفاٌ برای تحميل از شرو

وحشت و ارعاب عمومی و ادامه حكومت بر پايه اختناق و سلب كليه آزادی و حقوق انسانی مردم هيچگاه موجب استقرار نظم 

  . و امنيت واقعی در كشور ما نخواهدشد

اض شديد به دستگيری دو نفر از رهبران مخالف و ادامه كشتار مردن راه حل نهائی برقراری امنيت عمومی را در ما با اعتر

احترام به حقوق آزاديهای مندرج در اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و اتكاء به رای و 

  .  اجتماعی خود می دانيمتصميم اكثريت مردم ايران درتعيين سرنوشت سياسی و

  

  جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر
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  نامه به اتحاديه بين المللی حقوق بشر و اعتراض به اختناق

  و كشتار درايران و تقاضای رساندن فرياد ملت بگوش جهانيان

  ٦/٩/١٣٥٧بتاريخ 

   نيويورك–اتحاديه بين المللی حقوق بشر 

رابخواهد كه از لحاظ اجتماعی و بين المللی حقوق و آزاديهائی را ك در اين اعالميه ذكر هر كس حق دارد برقراری نظمی "

  "گرديده است تامين كند و آنها را به مورد عمل بگذارد

   اعالميه جهانی حقوق بشر٢٨ماده 

  

و هجوم مزدوران و  شهريور ١٧پس از برقراری حكومت نظامی و كشتار هزاران نفر از مردم بی دفاع و بيگناه در وز جمعه 

عوامل حكومت به شهرها و ضرب و جرح مردم و تخريب و تاراج و آتش زدن اموال و مغازه های مردم، مساجد، اماكن 

 آبان ماه و باالخره آتش زدن ١٣عمومی، بانكها، ادارات وموسسات عمومی كشتار دانشجويان دانشگاه تهران در روز شنبه 

 آبان ماه توسط مزدوران حكومت و در غيبت عمدی مامورين نظامی و انتظامی، رژيم ١٤ه نيمی از شهر تهران در روز يكشنب

طی سه هفته ای كه از . خودكامه ايران به بهانه برقراری نظم فرماندهان نظامی را بعنوان دولت به مردم ايران تحميل كرد

تعطيل . سيع در اكثر شهرهای ايران ادامه داردتشكيل اين دولت می گذرد، كشتار و ضرب و جرح و بازداشت مردم با ابعاد و

مدارس و دانشگاهها و مطبوعات، برقراری سانسور شديد در راديو و تلويزيون و جعل و تحريف اخبار، تعطيل و اشغال 

بسياری از ادارات و موسسات عمومی توسط قوای نظامی، در هم شكستن اعتصاب كارگران، كارمندان، و معلمان همراه با 

ر و ضرب و جرح و زجر و بازداشت آنان، هجوم به مساجد و اماكن مذهبی و كشتار مردم از ديگر ره آوردهای دولت كشتا

نظامی است و در اين شرايط رئيس دولت در پارلمان تحميلی به مردم ايران خبر از كشتار بيشتر و اجتناب ناپذير بودن 

  . خونريزی ميدهد

من پيام " ولين روز تشكيل دولت نظامی خطاب به ملت ايران ايراد نمودند اعالم داشتند پادشاه ايران در پيام خود كه در ا

و نشان دادند كه معنای " انقالب شما ملت ايران را شنيدم و آنچه را كه شما برای بدست آوردنش قربانی داديد تضمين ميكنم 

  ! ! د استاين تضمين هر چه بيشتر قربانی كردن مخالفان استبداد، اختناق و فسا

 سال حكومت استبدادی و تعطيل كليه نهادهای مردمی و دموكراسی و سلب همه آزاديهای فردی و ٢٥رژيم ايران پس از 

اجتماعی مردم ايران و غارت ثروتهای ملی از رعايت قانون اساسی، آنهم در شرايطی كه هر نوع امنيتی از ايران رخت بر 

  . زاديهای مردم ايران هيچگونه ارزش و اعتباری نمی شناسد، سخن ميگويدبسته و برای جان و سالمتی و حقوق و آ

جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در اين روزهای خطير تاريخ ايران از آن اتحاديه كه اجرای اعالميه جهانی حقوق 

  . ايران را به گوش جهانيان برساندبشر را در پهنه جهان بر عهده گرفته است انتظار دارد كه فرياد ملت مظلوم و ستمديده 

دنيا اين حقيقت را بداند كه رژيم ايران برای بقای خود از همه وسايل غير قانونی و غيرانسانی در جهت كشتار مردم استفاده 

ر دنيا اين حقيقت را بداند كه برقراری حكومت نظامی و گلوله باران كردن مردم نه بخاطر برقراری نظم بلكه بمنظو. ميكند

دنيا اين حقيقت را بداند كه مردم ايران جز تغيير بنيادهای . ادامه استبداد رژيم و استمرار اختناق و فساد حاكم بر ايران است

سياسی و اقتصادی استبداد و اختناق و استثمار و فساد وبرقراری نظام حكومتی منبعث از اراده مردم و متكی بر منافع 

  . ری ندارنداكثريت محروم جامعه هدف و منظو

  هيئت اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر
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  ١٢/٩/١٣٥٧ب موخ  / ٧٥٥٤متن نامه شماره 

  كانون وكال دادگستری به آقای نجفی وزير دادگستری

  جناب آقای دكتر نجفی وزير محترم دادگستری 

 –ابعالی با حضور نمايندگان كانون وكال  كه در دفتر جن١٣٥٧عطف به مذاكرات بعد از ظهر روز دوشنبه ششم آذر ماه 

 جمعيت حقوقدانان ايران و كميته دفاع از زندانيان سياسی صورت گرفت، ضمن –جمعيت ايرانی دفاع از آزادی وحقوق بشر 

اعالم آمادگی كانون وكال برای هر نوع همكاری درجهت رفع تعرض از زندانيان سياسی و ساير اشخاصی كه به نحوی از 

علل سياسی تحت تعقيب بوده و هستند خصوصاٌ تنظيم لوايح مقتضی در اين خصوص باتوجه به توصيه های ارائه انحاء ب

  : شده در جلسه مذكور از طرف كليه شركت كنندگان خواهشمند است در موارد زير اقدامات شايسته را معمول فرمايند

  . راٌ  آزاد شوندالفـ كليه زندانيان سياسی بدون استثناء و بدون قيد و شرط فو

 شهربانی و مراجع –بـ از جميع افرادی كه به اتهامات سياسی تحت تعقيب دادسرای ارتش سازمان امنيت و اطالعات كشور 

ديگر هستند و پرونده آنان هنوز تكميل نشده يا بصدور قرار و حكم منتهی نگرديده و يا بطور غيابی محاكمه و محكوم شده 

  . تعرض شود بطوريكه از هر گونه تعقيب و توقيف مصون باشند و آثار و سوابق كامالٌ  زايل گردداند، رفع بازداشت و يا 

   : جـ بمنظور

  .  رفع آثار محكوميتهای زندانيان سياسی–اوالٌ 

 رفع تعرض و پيگرد از افرادی كه در داخل و خارج از ايران به اتهامات سياسی بعلت بيم دستگيری و بازداشت از –ثانياٌ 

  . اطمينان خاطر الزم برای زندگی و فعاليت آزاد و آشكار برخوردار نيستند

 تامين موجبات اعاده صالحيت های قضائی درتمام موارد خصوصاٌ در مورد صالحيت رسيدگی به اتهامات سياسی به –ثالثاٌ 

  . محاكم دادگستری

  ستری در رسيدگی به جرائم ضابطين دادگستری،  مبنی بر نفی صالحيت دادگ١٣٣٩ الغاء ماده واحده مصوب سال –رابعاٌ 

محكوميتهای ضد (اليحه قانونی الزم تهيه شود به نحوی كه تعقيب كليه اتهامات موقوف شود و احكام محكوميتهای سياسی 

  . كان لم يكن و فاقد آثار تبعی اعالم گردد) امنيتی به تغبير مقامات دادرسی ارتش

 در كانون وكال ١١/٩/٥٧ صبح روز ١٠ از افراد خانواده های زندانيان سياسی ساعت ضمناٌ اضافه مينمايد طی اجتماعی

اشخاصی اطالع دادند كه هنوز عده ای از زندانيان سياسی كه دارای محكوميتهای كمتر ار ده سال و غيره و نيز كسانی كه 

  . وسيله فرمانداريهای نظامی در سراسر كشور بازداشت شده اند، آزاد نگرديده اند

  . متمنی است دراين دومورد نيز دستور فرمايند تحقيقات و اقدامات مقتضی و موثر بعمل آيد

  با تجديد تشكر و احترام

  رئيس كانون وكال دادگستري

  كميته دفاع از حقوق زندانيان سياسی درايران  : رونوشت
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  دعوت از مردم آزاده ايران برای راهپيمائی روز تاسوعا

  شر و روز جهانی حقوق ب

   ١٤/٩/١٣٥٧بتاريخ 

  . جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، از خواهران و برادران آزاده دعوت ميكند

كه مصادف با روز جهانی حقوق بشر ميباشد بمنظور اعتراض به )  آذر ماه١٩يكشنبه (در راه پيمائی روز تاسوعای حسينی 

  . پايمال شدن حقوق بشر در ايران شركت نمائيد

   بامداد جلوی دادگستری ٨ساعت  :  حركتمبداء

  خيابان باب همايون، ميدان سپه، فردوسی، شاهرضا، جاده قديم شميران  : مسير حركت

  دفتر جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر جنب حسينيه ارشاد  : مقصد
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  نامه به رئيس جمهور ممالك متحده آمريكا و درخواست

  عدم دخالت عليه ملت ايران 

   ١٤/٩/١٣٥٧بتاريخ 

  حضرت پرزيدنت كارتر 

  رئيس جمهور ممالك متحده آمريكا 

  

شما اعالميه ها و اظهار نظرهای متعددی درباره رژيم حاضر ايران و عمليات شاهنشاه در ظرف دو سال اخير صادر كرده 

  : ايد كه غالب آنها محتوی سه يا چهار نكته از مطالب ذيل بوده است

  اقدامات شاه درجهت اعمال قدرت نظامی تائيد و تشويق از  -۱

 و رعايت حقوق بشر در ايران )  Liberalisation(تاكيد و توصيه برنامه آزاديبخشی  -۲

 عدم قصد مداخله در امور داخلی كشورهای ديگر  -۳

 عالقه دولت آمريكا بر وجود نظم در ايران و نيرومندی دولت بمنظور ثبات و صلح منطقه و حفظ منافع آمريكا  -۴

 مورد مطلب آخر ما ايراد اصولی نداريم، شما در برابر هموطنان و انتخاب كنندگان خود مسئول بوده طبيعی است كه از در

. منافعشان دفاع كنيد، از اين بابت هم كه ميان منافع ما و شما چه تناقض يا چه امكان توافق وجود دارد صحبتی نمی نمائيم

  . قوق بشرمسئله سياسی است و خارج از اساسنامه ح

  . درمورد مطلب سوم اعتراض نداشته تشكر ميكنيم به شرط آنكه واقعيت و حقيقت داشته و گفتار با كردار تطبيق نمايد

  . مطلب دوم و تاكيدهای مكرر شما مبنی بر ادامه برنامه های آزاديبخشی و دموكراسی درايران البته مورد استقبال است

ی بوده كه در بروز و تحول اوضاع دو ساله اخير كشور ما تاثير بسزا داشته است و پافشاری برای اجرای حقوق بشر عامل

  . همين مطلب به جمعيت ما اجازه داده است كه با شما مكاتبه كنيم

نظربه اينكه رعايت حقوق بشر و نظارت بر اجرای آن تعهدی است كه دولتهای جهان از جمله ايران و آمريكا بگردن گرفته اند 

 جمعيت ما، نه از نظر اتيكت سياسی و رسوم ديپلماسی و نه از جهت مقررات داخلی، واردنخواهد بود كه با شخصيتی ايراد به

  . مثل شما در زمينه حقوق بشری ملت خودمان مكاتبه و بحث بنمائيم

   : اما مطلب اول

ه بود جا داشت ملت و دولت ايران اگر تائی و تشويقهای شما بصورت كلی در حدود تشريفات ديپلماتيك و تعارفات دوستان

نسبت به چنين احساسات سپاسگزار باشند، اما در موقعی دست حمايت شما به پشت شاه ايران گذارده شده است كه ايشان 

دست به شديدترين اقدامات نظامی ضد آزادی و دموكراسی، ضدقانون اساسی و ضد حقوق بشری عليه ملت ايران ميزده 

طلب اول در جهت خالف مطلب دوم رخ داده و رياست جمهوری آمريكا هربار حق كشی و اهانت غير است، به اين ترتيب م

  . قابل گذشت نسبت به ملت ايران روا داشته اند

چنان نيز نبوده است كه قضيه به يك تعارف سياسی ختم شده باشد بلكه پادشاه ايران در تبليغات داخلی و خارجی برای 

 در تشديد آدم كشی، و خشونت حداكثر بهر ه برداری را از اعالميه های حساب شده آن تحكيم موضع سياسی خود و

  . حضرت كرده اند

بطور نمونه ميتوانيم دو مالقات شمارا با شاه در واشنگتن و تهران ذكر كنيم و اعالميه و مكالمه بعد از برقراری حكومت 

  .  را مثال بياوريم شهر ايران و روی كار آمدن اخير دولت نظامی١٣نظامی در 
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شودهد و موارد فوق به ملت ايران اجازه ميدهد از خود بپرسد حضرت رئيس جمهور آمريكا چه داعی دارد كه منظماٌ و در 

لحظات حساس عمليات پادشاهی را كه خودش در پيام به ملت اقرار كرده در تمام دوران سلطنت برخالف قانون اساسی عمل 

 كشور برقرار كرده، حزب واحد اجباری تاسيس نموده و دراثر مديريت غلط و فساد عجيب دستگاه مينموده، استبداد مطلق در

دولت زير فرمان، عليرغم ادعای اصالحات و تمدن بزرگ، اقتصاد مملكت و زندگی مردم را به نيستی كشانده است، صحه 

  . بگذارند و نمك بر زخم مردم ايران بپاشند

ه تا ديروز به دستور و انتخاب شاه در عاليترين و حساسترين پست ها گماشته شده بودند آيا اخراج ها و محاكمات كسانی ك

گواه روشن بر جنايات عمدی گذشته و امكان تكرار در آينده نيست و بطور غير مستقيم هم كه باشد شائبه شريك جرم بودن 

  برای سياست آمريكا را بوجود نمی آورد؟ 

چرا رئيس جمهور كشور دموكراتيك نيرومندی به جنبش آزاديخواهی و استقالل ملتی كه از هموطنان ما از خود ميپرسند 

پايه گذاران فرهنگ و تمدن جهان است و دنيا ناظر و تحسين كننده قيام حق طلبانه او ميباشد رنگ تعصب و عقب ماندگی يا 

الحات و تجدد خواهی شاه مافوق ظرفيت ضديت با تمدن و دموكراسی ميدهدو به غلط تصور و اعالم مينمايدكه چون اص

   مردم بود چنين واكنشها ظاهر گرديده است؟ آيا چنين طرز فكر و اظهار و اصرار توهين به ملت ايران نيست؟ 

آيا تظاهرات و تجمع های عظيم و مكرر مردم پايتخت و شهرستانها و بازار بنديهای سراسر ايران طبيعی ترين ومعنی 

   ی عليه نظام حاكم نبايد تلقی شود؟ دارترين رفراندم مل

آيا پيوند محكمی راكه ميان مدرسه و مسجد و بازار و كوچه از يكسال ونيم پيش برقرار شده و اخيراٌ اداره و كارخانه به آن 

   پيوسته اند بايد به رجاله ها و فريب خوردگان نسبت داد؟ 

   دانسته به او حق داد نظام حكومتی دلخواه خود را انتخاب نمايد؟ آيا نبايد ملت ايران را مشمول اعالميه جهانی حقوق بشر 

سياست كشتار و آزار و برنامه های نظامی شاه ايران از نظر شما حفظ نظم و امنيت و نظم داخلی كشور و دفاع از منافع 

تی و كوبيدن و كشتن خارجيان است ولی از نظر ملت ايران و بنا به واقعيت های ملموس، يعنی بيرحمانه چتربازان دول

 نفر تماشاچی سينما، تيراندازی و تجاوزهای ٦٠٠/ دانشجويان دختر و پسر كه به گردش كوهستانی ميروند، زنده آتش زدن 

ناگفتنی و قتل و عام مردان و زنان نمازگزار يا در حال استماع موعظه در مساجد و اماكن مقدس مذهبی، كشتار از هوا و 

فر زن و مرد در يك ميدان پايتخت، برهم زدن آرامش و امنيت و كشتن و سوزاندن بيدريغ مردم و  ن٤٠٠٠/ زمين بيش از 

  . . . . .! مغازه ها در تك تك شهرها

اما مسئله منافع اقتصادی و سياسی منطقه ای دولت آمريكا و احتراز از سقوط ايران در دام بلوك مخالف، آيا حتماٌ و صرفاٌ 

درجاهای ديگر دنيا كه حكومت های ملی و قانونی دارند آيا  دشمن حقوق بشری تامين ميشود؟ درسايه حكومت استبدادی 

   استقالل سياسی آنها و منافع و حقوق حقه همسايگان و بيگانگان پايمال ميشود؟ 

لكت ما بديهی است كه اين جمعيت از حضرت رئيس جمهور آمريكا نميخواهد كه برای دفاع از حقوق مرم ايران در امور مم

  . دخالت نمايند، بلكه ميخواهيم با بيان وبا سياست خود تقويت و دخالت عليه ملت ايران نفرمايند

  هيئت اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی حقوق بشر 

  مهندس مهدی بازرگان : امضاء
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  نامه به اربشبد ازهاری و اعتراض به آتش سوزيها، 

  ر قانونی اختناق و آدمكشی های دستجمعی دولت غي

  ١٣٥٧ آذرماه ١٥بتاريخ 

  تيمسار ارتشبد ازهاری 

اگر چه جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر با توجه به اصول قوانين اساسی ايران و اعالميه جهانی حقوق بشر نمی 

زمام امور مملكت تواند دولت نظامی حاضر را قانونی و نخست وزيری جنابعالی را به رسميت بشناسد، ولی چون به هر حال 

را در اختيار داريد و مسئوليت حوادث اسف انگيز و خونين روزمره را بر عهده گرفته ايد لذا صرفاٌ به عنوان مسئول تعديات 

  . و قانون شكنی ها شما را مخاطب و مورد اعتراض قرار ميدهد

يه جهانی حقوق بشر با اين عبارات و سالها پيش بعد از خاتمه جنگ بين المللی دوم و شكست نازيسم و فاشيسم، اعالم

   : سرآغاز به رشته تحرير درآمد

عدم شناسائی و تحقير حقوق بشر منتهی به اعمال وحشيانه ای گرديده است، كه روح بشريت را به عصيان واداشته و " 

رين آمال بشر اعالم شده است ظهور دنيائی كه در آن افراد بشر دربيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشد بعنوان باالت

 "  

  "حقوق انسانی را بايد با اجرای قانون حمايت نمود تا بشر به عنوان آخرين عالج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد " 

اعمال وحشيانه (و ) تحقير حقوق بشر(اگر بالفاصله پس از شكست و نابودی فاشيسم و درجهان آنروز مبارزه بر عليه 

مطرح بود، متاسفانه در دنيای امروز لزوم مقابله با تحقير حقوق بشر و اعمال وحشيانه موجب ) ان بشريتموجب عصي

  . عصيان در كشور ما ايران، سخن روز محافل داخلی و خارجی است

 و طلم و با اينكه مقام سلطنت ضمن پيام پانزدهم آبانماه، به قيد تعهد اعالم داشتند كه خطاهای گذشته خصوصاٌ بی قانونی

فشار ديگر تكرار نخواهد شد و با اينكه شما در مجلس گفتيد به بهانه ايجاد نظم مقدسات ملی را قربانی نخواهيد كرد و در 

مقام سركوبی اميدها و آرزوهای ملی نيستيد، متاسفانه هم مقدسات ملی و مذهبی وبه سرعت فدا شد و هم آرزوهای ملی، با 

همچنين مساجد و ) ع(ت مواجه گرديد تا جائی كه حتی ساحت مقدس حرم مطهر حضرت رضا نهايت بی اعتنائی و هتك حرم

: معابد از تعرض خونين مصون نماندند و به مردم در حال نماز و دعا و عبادت آتش گشوده شد و شما در مجلس سنا گفتيد

در اجتماعات و تظاهرات آرام قانونی نكشيم، چه يعتی اگر مردم را  اگر تظاهرات مردم را با تيراندازی متفرق نكنيم چه كنيم؟  

؟ شما با تمهيد مقدمه ای كه به صورت آتش سوزيها و خرابكاری های عمدی روز چهاردهم آبانماه ظاهر شد روی كار ! كنيم

كرار كرديد آمديد و از همان روز اول زمامداری نيز اشتباهاتی را كه عدم تكرار آنها وعده داده شده بود بطور بی سابقه ای ت

فساد و اختناق و آدمكشی های دسته جمعی در سطح مملكت اوج گرفت، مطبوعات توقيف شد، دانشگاه هاو مدارس برای 

  . . . . مدت نامحدود تعطيل گرديد و روزی نگذشت كه عده ای در سراسر كشور به خاك و خون كشيده نشوند

رديد كه تشكيل اجتماعات خصوصاٌ در مساجد حق مسلم هموطنان خويشتن را به اين حقيقت روشن و متبع جهانيان آشنا نك

ما بر اساس قوانی نسياسی ايران و اعالميه جهانی حقوق بشر است و دستور متفرق ساختن اجتماعات به بهانه اعتراض و 

بيگناه و بيدفاع تظاهرات مجوز قانونی ندارد تا عدم اطاعت از آن به تصور شما مجوز تير اندازی و كشتار بی پروای مردم 

باشد، شما به كشتن دسته جمعی مردم در مساجد و تكايا و اجتماعات آرام اكتفا ننموده بلكه تكبير و شعار توحيد شبانه آنان 

در منازل و پشت بام ها درآغاز محرم را نيز تحمل ننموده و به عذر و بهانه های غيرقابل قبول مردم را در كوچه و خانه از 

وله باران كرديد، يقيناٌ توجه ميفرمائيد كه هدف حكومت نظامی بر فرض محال كه استقرار آن ضروری باشد زمين و هوا گل
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اگر مردم اراده نمايند كه شبهای محرم را حتی در خيابانها شب زنده داری كنند . بايد مبتنی بر تمايالت مشروع عمومی باشد

  . جه ملی و مذهبی خواهد بودممانعت از آن در حقيقت مخالفت با اراده مشروع و مو

جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر به حكم وظيفه اعمال دولت را شديداٌ تقبيح ومحكوم كرده مصراٌ خواستار است كه 

  . هر چه زودتر حكومت نظامی ر ادر سراسر كشور موقوف كنيد

ردد جعيت ناگزير از اتخاذ تدابير مناسب و مقتضی در صورتيكه اين خواسته مشروع و قانونی كماكان  با عدم اعتنا تلقی گ

  . قانونی و از جمله تحصن خواند بود

  كميته اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

  امضاء مهندس مهدی بازرگان
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   درتهران١٣٩٩ی تاسوعا و عاشورای قطعنامه راه پيمائی روزها

   ٢٠/٩/١٣٥٧دوشنبه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 اين روز بزرگ تاريخی، روز شهادت شكوهمند و الهام بخش سرور آزادگان، پيشوا و امام  مسلمين جهان، حسين بن علی در

و ياران رزمنده و وفادارش، ملت مبارز ايران با راه پيمائی بزرگ و كم نظير خود كه به دعوت اكثريت نمايندگان قاطع ) ع(

پيوند و پيمان خود را با قيام تاريخی و تاريخ ساز كربال و اهداف مقدس آن بار مردم ايران ترتيب داده شد بيش از هر جيز 

   : ديگر تجديد ميكند و مواد زير را بعنوان قطعنامه اين گردهم آئی پرشكوه اعالم ميدارد

حضرت آيت اهللا خمينی رهبر ماست و خواسته های ايشان خواسته عموم ملت است و اين پياده روی رای اعتمادی  -۱

ت كه از دل و جان برای چندمين بار به ايشان داده ميشود و قدردانی صميمانه است كه ملت مسلمان و مبارز اس

  . ايران از رهبر ارزشمند و مرجع عاليقدر مينمايد

سقوط و برچيده شدن بساط شاه و رژيم سلطنتی و استبداد و پايان يافتن همه گونه آثار استعمار خارجی كه با  -۲

 .  پيوند بنيادی دارد و انتقال واقعی قدرت به مردم مسلمان و مبارز ايراناستبداد داخلی

برقراری حكومت عدل اسالمی بر اساس و پايه آراء مردم و حفظ و پاسدار از استقالل و تماميت ارزی كشور و  -۳

 . تامين آزاديهای فردی و اجتماعی با مقيارهای روابط اسالمی

ز اعالميه جهانی حقوق بشر غنيمت دانسته و اعالم ميداريم كه نه تنها تامين تقارن اين روز بزرگ مذهبی رابا رو -۴

حقوق فطری و طبيعی بش را از اساسی ترين هدفهای جنبش ماست بلكه اسالم خود مبتكر رسمی و حقيقی حقوق 

 . بشر بوده است

 اجنبی به هر شكل كه باشد استثمار و استعمار بيگانه و وابستگی به امپرياليسم شرق و غرب و قدرتهای سلطه گر -۵

بايد ريشه كن گردد و به روابط متقابل و حسنه براساس رعايت حقوق و مصالح طرفين كشورهائيكه در موضع 

 . خيانت و تجاوز به سرزمين و منافع ملت ايران نيستند مبدل گردد

رها كه با مراعات مصالح ملی حقوق اجتماعی و سياسی و مدنی كليه افرادجامعه و اقليتهای مذهبی واتباع ديگر كشو -۶

 . در ايران اقامت دارند با رعايت همه جنبه های انسانی و اسالمی آن بطور كامل محفوظ و محترم باشد

آزادی و اقعی و حيثيت و شرف و كرامت انسانی كه اسالم به زن داده و حقوق اجتماعی و امكان رشد و شكوفائی و  -۷

 . امين شودهمه استعداد های بانوان بصورت كامل ت

اجرای عدالت اجتماعی و تامين حقوق كارگر و دهقان و امكان بهره بری كامل آنان از محصول كار و دسترنج  -۸

 . خويش فراهم گردد

هرگونه تبعيض حقوقی و اجتماعی و استثمار انسان به وسيله انسان و سودجوئی ظالمانه و سلطه گری اقتصادی  -۹

 . طرف و محروميت و فقر از طرف ديگر باشد ريشه كن شودكه منجر به جمع ثروتهای كالن از يك 

استقالل شرافتمندانه اقتصادی و احيای كشاورزی و پيشرفت صنعت مستقل تا حد خودكفائی و نجات از اسارت و  -۱۰

 . وابستگی بيگانه بدست آيد

 وارد آورده اعتصابات شكوهمند كاركنان موسسات دولتی و بخش خصوصی كه ضربه مهلكی بر پير پوسيده رژيم -۱۱

 . و درعين حال و درحد امكان نيازهای اوليه زندگی توده مردم را دچار تنگنا نكرده است مورد تاييد و تجليل ما است
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الزم ميدانيم به مردم فداكار توصيه كنيم كه با تحمل مختصر كمبودی كه از اين رهگذر بوجود ميايد همكاريهای  -۱۲

وری ديگران بعمل آورده و از احتكار و گران كردن كاالی مصرفی شديداٌ برادرانه الزم را در تامين نيازهای ضر

 . احتراز نمايند

ما كشاندن ارتش را به خيابانها و قرار دادن آنرا رو در روی ملت خيانتی به ارتش و ملت ميدانيم و ارتش ايران بايد  -۱۳

 .  خارجی مردم است نه با خود مردمبداند كه وظيفه اسالمی و انسانی و ملی او موضع گيری و دشمنی با دشمنان

تبليغات بی اساس رژيم در خصوص نفوذ كمونيسم بين الملل در جنبش اسالمی و ملی ايران و توسل نظام حاكم به  -۱۴

تخريب و آتش سوزی عمدی بمنظور آلوده و بدنام كردن مبارزات مسلمانان نخواهد توانست ملت آگاه مارا كه قرآن 

 . محرك تالش آنهاست در مبارزه بی امان خود سست نمايدو اسالم و حب وطن يگانه 

ما به روان پاك و پر افتخار شهدای جنبش اسالمی ايران و بخصوص شهدای مبارزات پانزده سال اخير كه سهم  -۱۵

بی دريغ خون خودرا نثار ) ع(شايانی در پيشبرد اهداف مبارزه دارند و با الهام از مكتب حضرت حسين ابن علی 

 درود ميفرستيم و ياد آنها را همواره گرامی ميداريم كرده اند 

كليه زندانيان سياسی و تبعيديهائی كه به جرم دفاع از حريم حق اسالم و وطن از آزادی محروم شده اند بايد به خانه  -۱۶

 . های خود باز گردند

گون ادامه خواهد يافت و بمنظور رسيدن به هدفهای فوق مبارزه آگاهانه ملت ما تا سرحد پيروزی به صورتهای گونا -۱۷

هر گونه دسيسه و دروغپردازی و اتهام و اخالل و يورش حكومت ملت ما را از جنبش رهائی بخش باز نخواهد 

 . داشت

  پيروز باد مبارزه حق طلبانه امت مسلمان ايران

  به رهبری امام خمينی

  وراكميته برگزاری راه پيمائی تاسوعا و عاش
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  اب و گروههای اسالمی و مليبيانيه مشترك جمعيت با احز

   ١٣٥٧ آذرماه ٢٦تهران 

  بسمه تعالی

  ابالغ ملت ايران به شاه و دولت و ارتش و به دولتهای خارجی 

كه اولی مصادف و به مناسبت روز ) ١٣٥٧ آذر ماه ٢٠ و ١٩(بدنبال راه پيمائيهای عظيم عمومی روزهای تاسوعا و عاشورا 

دت مطبوعات خارجی، بيش از دو ميليون نفر مردم پايتخت و ميليونها نفر در شهرهای جهانی حقوق بشر نيز بوده و به شها

بزرگ و كوچك كشور فداركارانه و داوطلبانه در آنها شركت كرده بودند و يك رفراندوم ملی مردم ايران و تاييد رهبر آيت 

نستيم كه به نمايندگی از طرف ملت ايران و اهللا العظمی خمينی محسوب ميشود امضاء كنندگان ذيل وظيفه دينی وملی خود دا

با توجه به قطعنامه های مصوب راهپيمائيها مراتب زير را اختصاصاٌ به شاه و به دولت و ارتش و همچنين از طريق 

  . سفارتخانه های مقيم تهران به دولتهای محترم خارجی ابالغ نمائيم

ت فراگير دو ساله اخيز از فبيل بازادبنديهای سراسری، اجتماعات مكرر اين راهپيمائيها در تاييد و تكميل تظاهرات و اعتراضا

صفوف مختلف مردم و باالخره اعتصابهای همبستگی و پشتيبانی دانشجويان و كارگران و همچنين كارمندان ادارات و 

  . موسسات دولتی و خصوصی وهيئت آموزشی ايران صورت گرفته است

   : شور و اعاده نظم و امنيت رسماٌ اعالم مينمائيم كهاينك به منظور احتراز از انهدام ك

شاه ايران محمدرضا شاه پهلوی در اثر مخالفت مستمر با قانون اساسی، پايمال كردن حقوق مردم و زير پا گذاشتن  -۱

سوگندهای گذشته از سلطنت ايران مخلوع بوده و الزم است شخصاٌ استعفا دهند و اختيارات خود را به يك شورای 

  . ت مورد قبول ملت واگذار نمايندموق

 . دولت ارتشبد ازهاری غير قانونی ميباشد -۲

امرای آرتش، افسران و سربازان الزم است خود را دركنار ملت قرار دهند و آنها كه به تحريكات ناجوانمردانه و  -۳

ه برای ابقا نظام حاكم كشتارهای انتقام جويانه مردم عاصی بيگناه ميپردازند بدانند كه اين جنايتها كمترين نتيج

 . ندارد

دولتهای خارجی توجه نمايند كه شاه و دولت حاضر از نظر ملت ايران غير قانونی و غاصب ميباشند و هر گونه  -۴

 . روابط رسمی و توافق و همكاری و پشتيبانی از شاه ايران ناقض حقوق بشر و دشمنی با ملت ايران است

  شر جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق ب

  انجمن اسالمی پرشكان     نهضت آزادی ايرن 

  انجمن اسالمی مهندسين     نهضت راديكال ايران 

  انجمن اسالمی معلمان         جنبش 

  جمعی از رجال روحانی و سياسی   جمعيت حقوقدانان ايران 
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  اعزام هيئتی از جانب جمعيت به معيت دو نفر از مخبرين يونايتدپرس

  رای تحقيق درمورد جنايات رژيم در قزوينو جمعيت حقوق بشر آمريكا ب

  ١٠/١٣٥٧/ جمعه ٨

امروز هيئتی از طرف جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در معيت دو نفر از مخبرين يونايتدپرس و جمعيت حقوق 

 ٢٠ايند و همراه خبرنگاران از اجساد شهدا عكسبرداری مينم. بشر آمريكا، برای تحقيق در مورد اين جنايت وارد شهر ميشوند

  .  طفل سقط شده بر دوشها حمل ميشد به راهپيمائی بزرگی دست ميزنند١٦هزار نفر مردم درحاليكه جنازه 

  

  ۱۲/۱۰/۱۳۵۷، سه شنبه ۱۰نشريه اخبار جنبش اسالمی شماره . ۱
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  هشدار نسبت به احتمال اجرای توطئه كودتای خونين و اعالم تصميم

  يای حق حاكميت ملی خودبرگشت ناپذير ملت ايران به اح

   ١٢/١٠/١٣٥٧تاريخ 

  بسمه تعالی

رژيم نظامی استبدادی ايران پس از ماهها كشتار و آتش سوزی و ويران كردن زندگی مردم همچنان با مقاومت دائم التزايد و 

  . سراسری مردم ايران روبروست

ر ناپذير كنونی ايران تسليم كند دامنه كشتار و آتش اين مقاومت به جای آنكه دستگاه حاكمه ايران را در برابر واقعيات انكا

  . سوزی و ويرانی را بدست رژيم در سراسر ايران گسترده تر كرده است

فاجعه مشهد و قزوين تنها نمونه هائی از دهها حادثه است كه فقط ميتوان با يورشهای ويرانگر چنگيز و مغول و آتيال مقايسه 

  . كرد

يع در شهرهای ايران و يورش به زندگی مردم و كشتار دستجمعی و حمله به بيمارستانها و آتش ايجاد مداوم اين گونه فجا

  . زدن خانه ها و مغازه ها و مسدود كردن راه حلهای ساسی در جهت رسيدن مردم ايران به حق حاكميت ملی هدفی ندارد

زيع مواد سوختی در سرمای زمستان و كشتار خسته كردن مردم و در تنگنا گذاشتن آنها از راه ايجاد مشكالت در راه تو

مداوم مردم بيگناه و حمالت و حشيانه به زندگی مردم بصورت انتقام كشی از كليه مردمی كه در شهرهای ايران به مناسبات 

شغلی به كمك مردم می شتابند جزئی از اين توطئه است كه هيچگونه هماهنگی با ادعای رژيك شاه مبنی بر جستجوی يك 

ادامه كشتارها و آتش سوزيها و بازداشتها و شكنجه ها بدست نيروهای مسلح رژيم چگونه .  حل مطلوب سياسی نداردراه

  ميتواند مردم را به قبول راه حلی در جهت ادامه قدرت كنونی رژيم اميدوار و قانع كند؟ 

مه در استمرار بن بست كنونی بحران علت و ريشه گسترش نارضايتی و تشديد مقاومت مردم فقط ادامه توطئه دستگاه حاك

 ساله ميباشد، بنابر اين با اتكای بر چنين بن بستی است كه دستگاه ٢٥كشور است كه بطور مستقيم معلول استبداد و فساد 

ما اعتقاد كامل داريم كه اين . حاكمه ظاهراٌ راهی برای خروج از آن جز دست زدن به كودتای خونين ديگر برای خود نمی بيند

ضربه هولناك و خونين نيز مثل همه ضرباتی كه دستگاه حاكمه تاكنون بر مردم شجاع و مقاوم ايران زده است نتيجه ای جز 

  . ادامه ورشكستگی اقتصادی و تشديد هرج و مرج اجتماعی و گسترده تر شدن نهضت مقاومت مردم ايران نخواهد داشت

نی مصالح مردم و حفظ تماميت ملی ايران نميكند به اين جهت است كه اما دستگاه حاكمه هيچگاه منافع آنی خود را قربا

جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر ضمن اعالم احتمال اجرای توطئه يك كودتای خونين به مردم ايران و كليه مجامع 

ق قانونی و استمرار حق آزاديخواه جهان و مدافعين حقوق انسانی هشدار می دهد تصميم مردم ايران نسيت به احياء حقو

حكميت ملی خود برگشت ناپذير است و تالش دستگاه حاكمه برای تحميل قدرت غير قانونی خود با زور و گلوله و كشتار و 

  . كودتای نظامی بدون ترديد خللی بر اين تصميم وارد نمی كند

  كميته اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 

  . يوار محل نصب فرمائيدلطفاٌ تكثير و به د
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  اعتراض شديد به بازداشت خود سرانه و غيرقانوني

  )۱(دكتر علی اصغر حاج سيد جوادی نايب رئيس جمعيت و درخواست آزادی وی 

  اعتراض جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 

   : تراض كرده و يادآور شده استجمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر نيز به بازداشت دكتر حاج سيد جوادی اع

 فرمانداری نظامی تهران آقای دكتر علی اصغر حاج سيد جوادی نويسنده آزاده و مبارز نايب رئيس ٣٧حسب اعالميه شماره 

  ! جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر به جرم نوشتن بازداشت شده است

 آزادی قلم و بيان ميداند يكبار ديگر چهره واقعی نظام استبدادی را اين بازداشت غير قانونی توسط دولتی كه خود را مدافع

  . آشكار ميسازد

جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر ضمن اعتراض به اين توقيف خودسرانه و مخالف قانون خواستار آزادی فوری و 

  . بدون قيدو شرط دكتر علی اصغر حاج سيد جوادی است

  

  ۱۷/۱۱/۱۳۵۷كيهان، سه شنبه . ۱
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  نامه استاد شيخ علی تهرانی از تبعيدگاه چاه بهار در ارتباط با

  )۱ (دروغگوئيهای رژيم و معنای آزادی و حقوق بش در ايران

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

حضور محترم پس از تقديم سالم و التماس دعا عرض ميشود چند روزی است چاه بهارم خواستم با چند كلمه، هم اظهار 

فوت ناگهانی و مشكوك حضرت مستطاب آيت اهللا آقای سيد مصطفی خمينی . ده و هم ابراز درد دلی نموده باشمتشكر كر

طاب ثراه چه خوب درغگوئی های اينها را برمال كرد خلق جهان معنای آزادی و مفهوم حفظ حقوق بشر در ايران را فهميدند 

ند هركس چند كلمه ای در فاتحه ايشان صحبت كرد گرفتند دو سه و بر آن سخت خنديدند واقعاٌ وقاحت را به نهايت رسانيد

سال از وطن و جايگاهش به شهرهای دور تبعيد كردند من را كه فقط شب هفتم مغفورله فاحه مختصری در مشهد مقدس 

لتی گرفتند و مسجد مالهاشم گرفته و حتی قاری و بلندگوی هم دركار نبود، ديديد از مجد قبا با آن عنف و شدت وبی هيچ مه

به دورترين نقاط ايران كه دارای بدترين شرايط زندگی است و بلكه جز برای بومی يقيناٌ قابل تحمل نيست آوردند تعجب در 

اينجاست كه از هركس پرسيدم چه مقامی من را تبعيد كرده و چرا قرار اقامت اجباری به رويت من نرسيده، كسی جواب 

ند و استناد به دستور سازمان امنيت مشهد ميكردند جلب و زندانی نمودن بی صدور قرار نگفت و حتی خودشان هم ميدانست

بازداشت و بی محاكمه، كار معمولی سازمان امنيت ايران بوده و هست ولی تبعيد سازمان امنيت بی انجام تشريفات قانونی 

م زاده آزادی های گوناگون فردی اخير ايران برای جز بعضی از مراجع بزرگ، خيال ميكنم بی سابقه باشد و البد مولود حر

است كه توسط وسايل ارتباط جمعی پی هم ابالغ ميشود تا با تبليغات بی محتوا، از اين زندان عمومی كه هيچ كس در آن به 

فت كسی كه اسم مرا پرسيد گ. هيچ وجه مصونيتی ندارد، كشوری آزاد بسازند مرا در اينجا به سازمان امنيت تحويل دادند

نامه ای به سازمان امنيت مشهد بنويس و از علت تبعيدت پرسش كن و نامه را بما بده برايت بفرسيم گفتم تا حال رسم بوده 

كه كميسيون حفظ امنيت عمومی، قرار تبعيد را صادر ميكرده و سپس به رويت متهم ميرسانده و امضاء ميگرفته و در آن 

ری محل ابالغ مينمود هنوز كه از هيچ مقامی، قراری به رويت من نرسيده تا بر صيورت اگر متهم اعتراض داشت به دادگست

  . آن به سازمان امنيت يا غير آن اعتراض كنم

  علی تهرانی 

   ١٣٩٧ محرم الحرام ١٨

  

  .۱۳۵۶، اسفندماه ۵۴ خارج از كشور، شماره –ارگان نهضت آزادی ايران " پيام مجاهد " نقل از نشريه . ۱
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  رگر آزاد به جمعيت و درخواست آزادی فرزندش نامه طاهره ز

١/١٢/٥٦   

  نامه ای از يك مادر 

 بود كه از طرف ساواك ١٣٥٤ مهر ٢٢سه شنبه . من مادر مسعود رقابی غالمی هستم، مسعود دانشجوی دانشسرايعالی بود

از آن شب من . ت نياوردند ريختند به منزل من همه جا را گشتند چيزی بدس١٢پسرم را بردند شب آن روز بود كه ساعت 

 روز به من مالقات دادند اگر به ١٠٠مثل مرغ سركنده تمام روز در زندانها بودم مخصوصاٌ در كميته شهربانی تا آنكه بعد از 

من نمی گفتند كه پسر تواست من او را نمی شناختم كه او چه رنگی و چه شكلی داشت نميدانم چه بگويم و پاهای او باد كرده 

 روز او را بردند به زندان اوين االن كه ١٩ روز ديگر اورا بردند به زندان قصر بعد از يكسال و هفت ماه ١٣ آنكه بعد از بود تا

 سال برای پسرم زندانی ١٢اين نامه را دارم می نويسم چهارماه و بيست و سه روز است در زندان اوين بسر ميبرد و 

 سال دارد و يك مرتبه انفاركتوس شده است و حاال هم مريض ٦٧م پدر اينها  بچه كوچكتر از مسعود دار٥گذاشته اند من 

  . است و خود منهم مريض هستم و من به پسرم احتياج دارم

  طاهره زرگرآزاده 
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  اجع عظام راجع به تبعيد فضالی قماستفتاء آقای صدر حاج سيد جوادی از مر

  

 عظام توسط آقای صدر حاج سيد جوادی راجع به تبعيد به ناحق توقيراٌ به پيوست سه برگ متن استفتاء آقايان مراجع

مدرسين و فضالی حوزه های علميه و كسبه وبازرگانان كه با صدور رای شورای به اصطالح امنيت اجتماعی، به بد آب و 

  . هواترين نقاط كشور تبعيد گرديده اند

م بوده و اين ناچيزترين حقوق اوليه انسانی و قانونی در در صورتيكه اقدامات كليه آقايان برای دفاع از ساحت مقدس اسال

ولی هنوز دستگاه استبدادی ايران با تمام قدرت به وسيله بوق های تبليغاتی خود دم از حريم . فاشيستی ترين حكومتها است

  . دتشبع و اسالم و اجرای قانون اساسی ميزند و به تبعيد و زندان مدرسين و علمای حوزه های ادامه ميده

اين استفتاء بايد  به اطالع تمام مردم دنيا برسد تا بيگناهی ملت مظلوم و محروم ايران و فشار و اختناق موجود بر احدی 

  . پوشيده نباشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حضور محترم حضرت آيت اهللا العظمی آقای موسوی گلپايگانی مدظله العالی 

   ١٠/١/١٣٥٧: تاريخ

دی ماه سال قبل عده ای از حجج اسالم و وعاظ محترم قم و سايرشهرستانها و بازرگانان توقيراٌ معروض ميدارد در اواخر 

و كسبه با صدور رای كميسيون امنيت اجتماعی به نقاط دور دست و بد آب و هوا تبعيد شده اند تقاضا دارم نظرمبارك را 

  . درباره چنين اقدامی مرقوم فرمائيد

  با تقديم احترام 

  ج سيد جوادی امضاء احمد صدر حا
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

اين سئوال از جناب عالی كه تا حدی از حوادث مطلع ميباشيد موجب تعجب است چه كسی است كه زندان و تبعيد فضالی 

محترم و مردم متدين را كه برای حمايت از دين بوده خالف حق و غيرقانونی نداند متاسفانه مسئولين امور به جای 

 جامعه روحانيت و مردم به اينگونه تضييقات و اعمال خالف اقدام می كنند نصرت اسالم و مسلمين را از اعتراضات منطقی

  . خداوند متعال مسئلت دارم

  الگپايگانی 

  ) محل مهر (٩٨ /١ج/١٠تاريخ 

  

  

  حضور مبارك حضرت آيت العظمی آقای حاج سيد كاظم شريعتمداری دام ظله العالی 

 مبارك را در مورد تبعيد آقايان حجج اسالم و مدرسين محترم شهرستان قم به نقاط دور دست احتراماٌ تقاضا دارد نظر

كشور از طرف كميسيون امنيت اجتماعی مرقوم فرمائيد و همچنين آيا اخالل در نظم يا عمل خالف از آقايان ظاهر شده و 

  . ت مرقوم فرمائيد موجب مزيد تشكر خواهد بودتحريكاتی بين مردم كرده اند يا نه آنچه نزد جنابعالی معلوم و روشن اس

  امضاء احمد صدر حاج سيد جوادي

٢٧/١/١٣٥٧  

  بسمه تعالی

درجواب سئوال فوق معروض ميدارد كه اكثر آقايان اهل علم كه از حوزه علميه قم تبعيد شده اند معروف اينجانب هستند 

  . د و اعمال خالفی تا كنون از آنها ديده نشده استآقايان مزبور اشتغاالت علمی دارند و عامل يه وظيفه می باشن

  ) محل مهر (١٣٩٨ / ١ ج ١٠سيدكاظم شريعتمداری                   
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  رونوشت استفتاء جمعی از مدرسين حوزه علميه قم از مراجع عظام

  . در مورد تبعيد آقايان علما ء و فضال كه به جمعيت تسليم شده است

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  محضر مبارك حضرت آيت اهللا جناب آقای شيخ مرتضی حائری دامت بركاته 

بعرض عالی ميرساند، چون تبعيد علماء و مدرسين و ائمه جماعات از جمله نامبردگان ذيل در حوزه علميه قم و ساير حوزه 

رباره آقايان استعالم ای ايجاد نگرانی و ناراحتی كرده و دروس و مساجد شان تعطيل است نظر حضرت آيت اللهی را د

  . مينمايند استدعا داريم نظريه خود را درباره تبعيد آقايان مرقوم فرمائيد

 مهدی – صادق خلخالی – حسين نوری – ناصر مكارم شيرازی –عبدالرحيم ربانی شيرازی  : آقايان

ضی فهيم  مرت– محمد يزدی – عبدالمجيد معاديخواه – علی خامنه ای – علی تهرانی –ربانی املشی 

  .  محمد جواد حجتی–كرمانی 

  جمعی از مدرسين 

  

  

  

  

  بسمه تعالی

آقايان نامبردگان در فوق هيچگونه اخالل يا تحريكی كه موجب تبعيد آنان گردد ننموده اند و تبعيد آنها با قوانين اسالمی 

  . تطبيق نميكند

  مرتضی حائری 

٢٨/١/١٣٥٧   
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  اضای تحقيق درمورد سرنوشت فرزندشان نامه والدين منصور فرشيدی به جمعيت و تق

Persian Text of an Appeal to International Human Right Organization 
By the Parents of  Mr. Mansour  Farshidi ،an Iranian political 

متاز بوده در نور چشمی منصور فرشيدی از بدو طفوليت دارای استعداد خاصی بود كه در تمام دوران تحصيلی شاگرد م

 ديپلم گرفت، ضمن اينكه از انجمن ايران و آمريكاديپلم زبان ٧٥/١٨ سالگی از دبيرستان ابن يمين مشهد با معدل ١٨سن 

انگليسی گرفت در كنكور سراسری دانشگاههاشركت كرده و در رشته های برق و الكترونيك دانشگاه آريامهر، پلی تكنيك، 

هران قبول شد ولی چون خودش به دانشكده فنی ابراز عالقه مينمود با صالحديد من و شيراز و دانشكده فنی دانشگاه ت

پس ا زتاريخ حركت تماس مستقيم ما قطع شده و توسط نامه و تلفن از حال او باخبر . مادرش راهی دانشگاه تهران شد

نرفته اند يا در داخله دانشگاه مبادرت ميشديم ولی همه روزه اطالع پيدا ميكرديم كه دانشگاه تعطيل شده و بچه ها سركالس 

در خالل سال اول و دوم دانشگاه مونتاژ لوازم برقی مثل راديو و تلويزيون و ضبط و غيره  را . به زد و خورد شده است

آموخت كه از درآمد مختصری كه از اين راه بدست می آورد وچون ميدانست كه تهيه وجه برای من قدری مشكل است در 

  . د مطالبه كمك هزينه نميكردسالهای بع

 يكبار كه داخل كتابخانه دانشگاه مشغول درس خواندن بوده بدون جهت او را دستگير می كنند و چون ١٣٥٠درسال 

 عليه او پيدا نمی كنند مدت سه ماه او را زندانی ميكنند كه البته پس از اطالع به اتفاق مادرش به مالقاتش هيچگونه مدركی

رفتيم و توصيه اش از پشت ميله های آهنين اين بود كه در مقابل بی عدالتيها شكيبا باشيد و ميگفت كه هر چه زودتر درسش 

  . را تمام خواهد كرد

 فروردين ٢٦ فروردين در تهران با او بود تا اينكه روز ٢٠ش برای ديدن او به تهران رفت و تا  مادر١٣٥٤در فروردين ماه 

 منصور فرشيدی كه شش ماه متواری بود د رقزوين كشته –باخبر غير منتظره و هولناكی در روزنامه كيهان مواجه شديم 

نی شرحی نوشته تقاضا كرديم كه اگر واقعاٌ  به محض اطالع با مادرش راهی تهران شديم و ضمن مراجعه به شهربا–شد 

 بعد از ظهر ١پس از اينكه از صبح تا ساعت . كشته شده جنازه و اثاثيه او را تحويل نمائيد و متذكر شويد كجا دفن شده

بالفاصله همانروز به قزوين رفته ضمن بررسی و جستجو وسعی و .  روز ديگر بيائيد٢٠منتظر شديم در جواب گفتند برويد 

تالش و . كوشش بسيار كه برای يافتنش كرديم معلوم شد كشته نشده و در بيمارستان شيرو خورشيد قزوين بستری است

كوشش ما به جائی نرسيد و ناچار راهی تهران شديم و مستقيماٌ به شهربانی و ساواك مراجعه و خواستار مالقات با 

 مامورين مربوطه گفتندكه ماداميكه از او بازجوئی نشود و پرونده  روز ديگر بيائيد ضمنا٢٠ٌفرزندمان شديم در جواب گفتند 

از شهربانی خارج شده و پس از تجسس و . تشكيل ندهند مالقات ميسر نيست شما به مشهد برويد به شما اطالع خواهند داد

 نفر ٤٠ی ناگزير به اتفاق تحقيق معلوم شد كه بنا به تقاضای رئيس گروه از نظر تنبيه از ثبت نام وی ممانعت بعمل آمده و

ديگر از دانشجويان كه وضع مشابهی داشته اند به دكتر نهاوندی رئيس دانشگاه مراجعه ميكنند و نامبرده اظهار ميدارد چون 

اكنون عازم خارج از كشور هستم پس از مراجعت ترتيب كار را ميدهم در اين هنگام كه چند روزی فرصت داشتند با دو نفر 

عنوان راهپيمائی تهران خارج و چون يكی از رفقا پيشنهاد ميكند كه در قزوين دوستی دارد بنام سنجری خوبست از دوستان ب

به اتفاق او به گردش برويم روی اين اصل عازم قزوين ميشوند و شب را نزد او ميمانند و صبح ساعت هشت اطراف خانه را 

 ضمن فرار منصور مضروب و نقش بر زمين ميشود بنابر اين در محاصره پليس می بينند بچه ها قصد فرار ميكنند كه

 فروردين در ٢٠مالحظه ميفرمائيد كه اگر منصور بنا به اظهار روزنامه ها شش ماه متواری بوده چگونه ميتوانسته تا روز 

  . اين خود دليلی بر بيگناهی او ميباشد. دانشگاه برای ثبت نام دوندگی كند
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فته مستقيماٌ به سازمان امنيت مراجعه نموده و چون جواب درستی ندادند به دانشگاه تهران پس از هفت ماه به تهران ر

 ١١مراجعه و از رئيس دانشگاه تقاضا كرديم كه از حال فرزندمان ما را مطلع كند ايشان هم يادداشتی نوشتند كه روز يكشنبه 

ساواك مراجعه كرديم روز مالقات بود و از نگهبان سئوال وقتی به . آبان ماه به ساواك مراجعه و با فرزندتان مالقات كنيد

كرديم گفتند منصور فرشيدی اينجاست و امروز مالقات دارد برای اينكه كامالٌ مطمئن شويم از نگهبان خواستيم دو مرتبه 

 برايش بياوريد ولی سئوال كند كه اگر مالقات داردبرايش ميوه تهيه كنيم پس از سئوال به ما گفتند ميوه و هر چيز ميخواهيد

ميوه تهيه شد و تا . از هر نوع فقط يك كيلو بيشتر نباشد چون تنهاست افسر نگهبان افزود اگر سيگار ميكشد برايش بياوريد

 بعد از ظهر منتظر مانديم و باالخره ما را به اتاق مالقات راهنمائی كردند البته معلوم است پس از هفت ماه دوری ٥ساعت 

 به انتظار نشستيم و نگهبان مرتب صدا ميكرد منصور را بفرستيد در جواب اظهار ٥/٧داشتيم تا ساعت حاال چه حالی 

ميداشتند كه مشغول صرف شام است و بعد از آن گفتند افسرنگهبان داردعوض ميشود قدری صبر كنيد باالخره در ساعت 

د شما كشته شده برويد پی كارتان چون تالش و هفت و نيم جوانی آمد و گفت همانطور كه در روزنامه ها نوشتند فرزن

كوشش ما برای مالقات او كه به زنده بودنش اطمينان داشتيم به جائی نرسيد دست به يك سلسله اقدامات مكاتباتی زديم به 

   : شرح زير

عريضه به دفتر مخصوص علياحضرت شهبانوی ايران ثبت شده به شماره های 

   و٢/٦/٥٤ـ٤٩٥٦٠

 و ٨/١١/٥٥ـ ٦٢٧٢٣٨  نامه به ساواك  سفارشی شماره ١٨/١١/٥٥ـ٦٢٧٢٣٧و ضمن پست سفارشی شمار ه ٥٢٠٥٩/١٧/٨/٥٤

همچنين به دفتر نخست وزيری به دكتر اقبال رياست هيئت امنای دانشگاه و به دكتر ميمندی وزير علوم و آموزش عالی به 

البته هيچ يك از نامه های فوق با اينكه تعقيب . ه فنیدكتر نهاوندی رياست دانشگاه تهران و آقای دكتر ميری رياست دانشكد

هم شد به جائی نرسيده با اين حال ما هر دو ماه يك مرتبه به تمام زندانها سر می زنيم همچنين به ساواك و شهربانی 

  . مراجعه مينمائيم ولی به نتيجه نرسيده ايم

فرزندمان كه كوچكترين اطالعی از او نداريم و مطمئنيم كه هيچ بابر اين از آن سازمان جهانی و انسانی تقاضا دارم در مورد 

گناهی ندارد تحقيقات بعمل آورده و از تمامی امكانات خو استفاده نموده پس از سه سال چشم به راهی مارا با خبری در 

اتش را مانند هزاران مورد فرزندمان آگاه كنند و اگر از نظر مسئولين آزاديش به اين زودی ميسر نيست الاقل ترتيب مالق

  . زندانی ديگر بدهند

  با تقديم احترامات فائقه پدر رنجديده و مادر رنجديده اش 

  امضاء مادر       امضاء پدر 
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  نامه حجج اسالم سيد علی خامنه ای، محمد كاظم راشد يزدی، سيد محمد علی موسوی 

  و سيد فخرالدين رحيمی خرم آبادی از تبعيدگاه ايرانشهر به جمعيت 

١٣/٣/٥٧   

  بسمه تعالی 

  مسئوالن محترم كميته ايارنی دفاع از حقوق بشر دامت توفيقاتهم 

با احترام و درود و سپاس فراوان موقعيت استثنائی و بی نظيری كه به ابتكار آن عناصر شريف و شجاع در فضای مختنق و 

 غيرقانونی ماموران دولتی را كه در دوران تبعيد غير گرفته ايران پديد آمده به اينجانبان فرصت ميدهد كه يكی از دهها رفتار

انجام گرديده مطرح )  كيلومتری تهران٢٠٠٠/واقع در قلب بلوچستان و در فاصله (قانونی انيجانبان به شهرستان ايرانشهر 

كه عين اين ساخته ضمن تقاضای طرح و تعقيب آن در قلمرو فعاليت های آن كميته در داخل كشور، مصراٌ درخواست نمائيم 

گزاره را به مقامات و مراجع ذيصالح جهانی از قبيل مجمع حقوقدانان بين المللی و كميته دفاع از حقوق بشر و صليب سرخ 

جهانی و غيره ارائه نموده بدينوسيله نقطه بسيار كوچك و در عين حال پرمعنائی از رفتارهای غير قانونی هيئت حاكم ايران 

  .  درا در معرض ديد و اطالع آنان قرار دهيدبا معترضان و مخالفان خو

   : واينكه اصل موضوع

شهربانی ايرانشهر در سه هفته قبل پيرو يك اخطار شفاهی به گماشتن يك پست كنترل بر در خانه ای كه مسكن و پناه ما 

ه همه مسافران و اين مامور كه در تمام ساعات شبانه روز به مراقبت اشتغال دارد موظف است ك. است مبادرت ورزيد

ديداركنندگانی را كه از شهرستانها و از بسياری نقاط ايران برای ديدار با اينجانبان به اين شهر آمده اند ابتدا مورد پرسش 

قرار داده و كارت شناسائی از آنان بخواهد و مشخصات آنان را يادداشت كند و سپس غالباٌ آنان را به اداره شهربانی جلب يا 

درمواردی نيز اطالع حاصل شده كه مامور مزبور با ادای سخنان تهديد آميز از ورود شخص ديداركننده . دهدايت نماي

الزم است تذكر داده شود كه چگونگی انجام كارهای ياد شده بر حسب تفاوت اخالق و احساسات . جلوگيری كرده است

ت نامبرده را عهده دار می گردند متفاوت ميباشد شخصی ماموران كه هر چهار ساعت يكبار تعويض گرديده و به نوبت، پس

  . و گاه اين رفتارها با خشونتی نامتناسب انجام ميشود

 كتباٌ به اين عمل غير منطقی و مخالف ١١/٣/٥٧ و نوبت ديگر بعنوان اتمام حجت درتاريخ ٦/٣/٥٧اينجانبان يك نوبت در تاريخ 

بانی محل اعتراض كرديم و چون هيچگونه تغييری در عمل مسئوالن با قانون اساسی و اعالميه جهانی حقوق بشر به شهر

رونوشت دومين نامه اعتراضيه پيوست . شهربانی مشاهده نشد الزم دانستيم كه آن كميته محترم را در جريان امر قرار دهيم

  )۱(. است

  والسالم عليكم و علی عباداهللا الصالحين 

  مشهد از ٢٣/٩/٥٦سيدعلی خامنه ای تبعيد شده از 

   از يزد١٢/١/٥٧محمدكاظم راشد يزدی تبعيد شده از 

   از گرمسار٢١/٢/٥٧ سيدمحمدعلی مولوی تبعيدشده از 

   از خرم آباد٢١/٢/٥٧سيدفخرالدين رحيمی خرم آبادی تبعيد شده از 

  

  پيوست اين نامه بدست نيامده است. ۱
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  نامه دانشجويان دانشگاه تهران به جمعيت در ارتباط با حمله های

  عمال رژيم به خوابگاه و ضرب و شتم و اخراج دانشجويان از كوی دانشگاه

   ١٣٥٧خرداد ماه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   رجمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بش

  با احترام 

م و با دراين زمان كه هيچ گوشی به سخن ما و هيچ مقامی به فرياد ما پاسخ نميگويد، در بحرانی كه همه دست در دست ه

  توطئه های از پيش ساخته و پشت پرده برای استيصال ما بپا خاسته اند، 

و از آنجا كه در اين مرز و بوم هيچ  سرگردانيم كه فرياد درد خود را به گوش چه مقامی و به عرض چه مرجعی برسانيم؟ 

نشگاه تهران بنا بر اعتمادی كه به آن مرجعی و هيچ مقامی را به صالح ندانسته و به رسميت نمی شناسيم، ما دانشجويان دا

مرجع محترم داريم و خدمات دفاعی اعضای آنرا پيوسته از حقوق ملت مظلوم به چشم ديده و بگوش شنيده ايم صالح بر 

اينك به اجمال آن مرجع محترم ر ااز جريانات عينی و واقعی يكسال تحصيلی . آن ديديم كه پيش آن مرجع عرض حال نمائيم

  . تهران باخبر ميسازيمدانشگاه 

هنوز در آغاز سال تحصيلی قدم به دانشگاه ننهاده بوديم كه دريافتيم انجمن های دانشجوئی، كتابخانه های دانشجوئی، 

فعاليتهای ورزشی و خدمات دانشجوئی اعم از كوهنوردی و سازمان تعاونی نظارت بر امور غذائی و غيره د رطی تعطيالت 

تعطيل گرديده، و درها " كه دخالت عوامل مذكور را مقامات دانشگاهی نيز تاييد مينمايند " اواك تابستانی توسط عوامل س

 هزار جلد كتاب از كتابخانه های ١٠طبق آماری حدود " شكسته شده، و اموال آنها به غارت رفته و كتابها را ضبط كرده اند 

امر دانشجويان به مسئولين دانشكده ها مراجعه كرده ولی متعاقب اين ". دانشجويان دانشگاه تهران به غارت رفته است 

جوابی نشنيدند جو فشار و اختناق را به حدی باالبردند كه حتی تبريك هائی كه برای ورود دانشجويان سال اول نصب 

يس به كارشكنی ها به طرز بی سابقه ای همراه با حمالت وحشيانه گارد دانشگاه و پل. ميشد، ميكندند و پاره ميكردند

دانشجويان ادامه يافت تا جائی كه در محوطه دانشگاه امنيت طبيعی كه ضروری بقای هر انسانی است، از ما دانشجويان 

سلب شد، بطور ناگهانی مورد ضرب و شتم و حمله گارد واقع ميشديم و حتی هنگام صرف غذا كه حيوانات راهم آزاد 

جوم واقع ميشديم، در مسجدكه محيط مقدس بشری و مكان صلح و امنيت ميگذارند، تا با آرامش تغذيه كنند، ما مورد ه

  . است، ما ازحمله پليس درامان نبوده ايم" ادخلواها بسالم آمنين " عمومی 

سرانجام اين همه حمالت و دسيسه های ضد دانشجوئی منجر به انحالل ترم اول دانشگاه شد و بدنبال آن بدون كسب نظر از 

، "كه منجر به شكايت بعضی از اساتيد از معاون آموزشی دانشگاه شد " الف رضايت اساتيد دانشگاه كادر آموزشی و برخ

منظور شد و پس از آن بنابر نقشه های از پيش طرح شده كمك هزينه های دانشجوئی كه ) ه(دركارنامه دانشجويان نمره 

شجويان را بعنوان مشروط و مخل نظم از دانشگاه اخراج تنها قوت اليموت دانشجويان بود، قطع گرديد، و تعداد زيادی از دان

  ! كردند

دانشجويان با همكاری اساتيد در دانشكده ها به تشكيل جلسه هائی برای بحث پيرامون استيفای حقوق از دست رفته، گردهم 

ی از دانشجويان و حتی كه تعداد زياد" جمع شدند، ولی هر بار با هجوم وحشيانه پليس به درون دانشكده ها و حتی كالسها 

  . ، مواجه شدند"اساتيد نيز مضروب شدند 
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و متعاقب آن عده ای . مساله فشار و حمله به بيرون دانشگاه هم كشيده شد و چند بار در كوهها به دانشجويان حمله شد

  . مجروح و بسياری نيز دستگير شدند

. . . . كماندوهای مسلح ارتشی و ژاندارمهای چماق و چوب واين حمالت چند بار در كوههای شمال تهران بوسيله هليكوپتر و 

در ارديبهشت ماه امسال كه . صورت گرفت) كه خبر آن توسط خبرگزاريهای بين المللی نيز مخابره گرديد(بدست 

وطئه دانشجويان تصميم گرفتند برای مذاكره و نظرخواهی از مسئول دانشگاه، در محوطه چمن دانشگاه جمع شوند ناگاه با ت

هنگاميكه در حدود هراز نفر در چمن گرد آمده و ديگران هم تدريجاٌ داخل چمن ميشدند و . ای از پيش ساخته مواجه شدند

استقرار می يافتند، ناگهان اتومبيلی تحت الحفظ و بظاهر شخصی داخل محوطه دانشگاه شد و در حاليكه پرچم ب آن نصب 

 ورود اتومبيل، پليس كه از قبل آماده بود، به دانشجويان حمله برد و با كمك شده بود شروع به شعار دادن كرد، به محض

گارد مستقر در اطراف دانشگاه، اجتماع قانونی دانشجويان را بر هم زد، دانشجويان را به خيابان ريختند، درتمام خيابانهای 

 برای نمايش قدرت در خيابان شاهرضا به اطراف دانشگاه به تعقيب آنان پرداختند، پس از چندی چند كاميون ارتشی مسلح

  . آنروز همه را از دانشگاه به فشار بيرون كردند و درها را بستند. حركت درآمد

انتقال دختران به داخل كوی . هم كشيده شد" اميرآباد " سرانجام اين دسايس به داخل منزل دانشجويان در كوی دانشگاه 

ومت و مخالفت شديد در برابر اين عمل اطالع از توطئه شوم و حساب شده ای الزم است متذكر شويم كه علت مقا(پسران 

، نامساعد بودن شرايط غذايی، فشار )بود كه ميخواست بوسيله عواملی در سايه اين اختالط در خوابگاه اشاعه فساد نمايد

شته از آنكه سودی نبخشيد، شديد پليسی در محوطه كوی، باعث شد كه دانشجويان به اعتراض برخيزند، ولی اين امر گذ

 و ١١فشار پليسی را روز بروز زيادتر كرد، باالخره منجر به حمله وحشيانه و كشتار بی سابقه پليسی روزهای پنجشنبه 

  .  خرداد شد١٢جمعه 

ه جريان از اين قرار بود كه پس از حمله به دانشجويان دختر ساكن كوی و تهديد آنان بوسيله پليس، قرار بر آن گذاشت

گارد دانشگاه ملی، گارد " ميشود كه دانشجويان برای مذاكره دردفتر سرپرستی كوی جمع شوند، اينبار با حمله پليس 

و با يورشهای پياپی، و در آخر با حمايت ارتش و با استفاده از گاز اشك آور و تير اندازی با " دانشگاه تهران و پليس تهران 

بان ميرسد، سپس با شكستن درب اطاقها بطور وحشيانه ای به ساكنين اطاقها حمله سالحهای سبك و سنگين، بی نتيجه بيا

را نيز به غارت ميبرند، و كوی . . . " پول و ساعت و" ميكنند، اموال دانشجويان را خرد و زير و رو مينمايند و اموالی 

همه دانشجويان دختر و پسر ساكن كوی را " ی ساختگ" دانشگاه را به ويرانه ای تبديل ميكنند، و شبانگاه ساعت يازده و نيم 

همه ساكنين كوی شهرستانی هستند و جائی برای اقامت كه حق " در آن شب اغلب دانشجويان دختر و پسر . بيرون ميكنند

كوی دركنار خيابانها و پاركها ميخوابند، فردای آنروز با تخليه اجباری همه را از " طبيعی هر موجود ذی حياتی است ندارند 

بيرون كرده و درها را می بندند، در اين حمله كه بيش از سه هزار دانشجوی دختر و پسر ساكن كوی مورد هجوم بوده اند، 

.  نفرميباشد كه دست و پای تعدادی از آنها قطع شده است٣٥٠تعداد زخميها بر طبق تحقيقاتی كه تاكنون انجام گرفته حدود 

ثر شده و فعالٌ خبری از آنها در دست نيست و بعيد نيست كه از ميان رفته باشند، پس از تعدادی گرفتار، و عده ای مفقود اال

اين آوارگی درهای دانشگاه را هم تا يك هفته به روی ما دانشجويان بستند و اكنون هم ما را جز در جلسه امتحان به درون 

  . دانشگاه راه نميدهند

داريم، كه صدای مظلوميت ما را بگوش هر كه انسان است، و درد انسانی اينك پس از تقديم اين گزارش مختصر، استدعا 

باشد كه ديگر نتوانند پس از . را از حال ما باخبر سازيد. . . . . " يونسكو و" دارد، رسانده ومجامع ذی صالح بين المللی چون 

  . گونه كه ميخواهند، مارا معرفی كننداين همه خفقان و فشار و حمله و كشتار و شكنجه، در وسايل ارتباط جمعی شان، هر 

  با تقديم احترام و به اميد بذل توجه فوری و شايسته 
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  دانشجويان دانشگاه تهران 

  . رونوشت جهت اطالع به كانون وكال ارسال گرديد
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  و... نامه اهالی شهرستان قهدريجان اصفهان به دبيركل سازمان ملل متحد و 

  قوق بشر راجع به جنايات و مظالم رژيمكميته ايرانی دفاع از آزادی و ح

   ١٣٥٧خرداد ماه

  بنام خدا وبياد خلقهای ستمديده

جناب آقای كورت والدهايم دبير كل سازمان ملل متحد، رونوشت جناب آقای ژان پل سارتر، رونوشت كميسيون جهانی 

ادی و حقوق بشر، رونوشت انجمن حقوق بشر، رونوشت سازمان صليب سرخ بين الملل، رونوشت كميته ايرانی دفاع از آز

، رونوشت  بين الملل حقوقدانان دموكرات، رونوشت كميسيون بين الملل حقوقدانان، رونوشت فدراسيون جهانی حقوق بشر

  ) امنيتی(سازمان بين الملل حقوقدانان كاتوليك، رونوشت كانون وكال دادگستری پاريس، رونوشت سازمان عفو بين الملل 

 در اشكال گوناگون آن در جوامع بشری پديده ايست كه رژيمهای حاكم مستقيم وغيرمستقيم در آن نقش از آنجا كه ظلم

اصلی را دارندو از آنجا كه مظالم گوناگون رژيم حاكم ايران و توطئه های پيچيده ای كه هر روز به شكلی برای سركوبی 

رتيب داده ميشود برای مردم جهانی و مراجع حقوقی جنبشهای آزاديخواهان ايران و حركتهای مردمی و بخصوص اسالمی ت

ما مردم مسلمان ... بين المللی مخفی نيست و با توجه به رسالت و مسئوليت جهانی ايكه برای اينگونه مراجع شناخته شده 

 روش زحمتكش شهرستان قهدريجان ايران به آن مرجع مسئول و متعهد حقوقی پناه برده  ودرباره فشارها و سركوبی ها و

استعماری ضعيف كشيهای رژيم حاكم ايران عموماٌ و ظلم تاريخی ايكه در خصوص عده ای از جوانان آزاديخواه و مبارز ما 

رژيم ايران افراد ياد شده را كه  : شده از آن مرجع عالی بين المللی استمداد كرد و صدای خود را به گوش آن ميرسانيم

دانش (، اسداهللا شفيع زاده )دانشجو(، محمد حسين جعفرزاده )مبلغ دينی(مهدی هاشمی عبارتند از آقايان حجت االسالم سيد 

، امير قلی حمزه زاده زحمتكش، عباسعلی رحيمی زحمتكش، حسين مرادی زحمتكش به جرم داشتن ايدئواوژی اسالمی )آموز

 سال است كه آنها را ضمن توطئه های و تالش در راه آزاديخواهی و مبارزه با استعمار و پديده های ناشی از آن حدود دو

ای كه در شكل قتل مرموز و سياسی يك روحانی پياده شده اسير و پس از شكنجه های وحشيانه قرون وسطائی  پيجيده

بمنظور گرفتن اعترافات دروغ در جهتی كه از پيش توسط ساواك تنظيم شده بود و تشكيل يك دادگاه فرمايشی كه اعضاء آن 

اواك تعيين ميكر د، دانشمند و نويسنده ميارز مهدی هاشمی رابه سه مرتبه اعدام و دو نفر را به دو مرتبه اعدام را مستقيماٌ س

و سه نفر را به يك مرتبه اعدام محكوم كرد و نيز در همين رابطه عده ای جوان مبارز ديگر را به زندانهای سنگين و يكی را به 

  . دو پانزده سال محكوم كرد

ين مدت اسارت افراد فوق الذكر، ساواك ايران آقای سيد مهدی هاشمی و برادرانش را از چشم نمايندگان صليب ضمناٌ در ا

سرخ جهانی مخفی نگاه داشت، مبادا از جنايات و مظالمی كه در حق آنها شده آگاه گردند و بعد دريك هجوم وحشيانه به 

كرده بود جهت دادن به دست نمايندگان صليب سرخ دزديد سلول سيد مهدی هاشمی شكايت نامه ای كه معظم له تنظيم 

  . وسپس هفته ها او را شكنجه كرد

ما مردم اين شهرستان چاره ای جز استمداد از آن مرجع جهانی نداشته و نداريم و مطمئن هستيم كه آن مرجع با تمام 

ی جوان مبارز و آزاديخواه بيگناه اقدامات امكانات خود به ياری مظلومين ياد شده بپا خواسته و در جهت نجات جان عده ا

  . الزم را خواهد نمود

  پيروز باشيد

  باتقديم احترامات 
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   ١٣٥٧ خرداد – ١٩٧٨ ژوئن – ١٢٩٨رجب  : تاريخ
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  اعالميه حوزه علميه قم در ارتباط با زندانی بودن حضرات آيات 

  طالقانی و منتظری و رونوشت آن به جمعيت 

   ٥/٤/٥٧تاريخ 

  بنام خدا

  رب السجن احب الی مما يدعوننی اليه 

  ! ملت عزيز مسلمان ايران

آمار تلفات زندانيان دالور و " محمد رضا خان " پدر تاجدار " رضاخان " آيا ميدانيد در زمان حكومت وحشت و ترور 

ن و روشنفكران بوده  نفر بود كه تمامی آنان از عدالتخواهان و نويسندگا٢٤٠٠٠پاكباخته ايران فقط در زندان قصر بيش از 

  ١. اند

رئيس كل شهربانی وقت و با تزريق " مختاری " آيا ميدانيد چگونگی قتل بيشتر اين زندانيان بطرز فجيعی با طرحهای خائنانه 

" ارسالن خلعتبری " صورت ميگرفته تا جائيكه از شدت آن جنايات " پزشك احمدی " آمپو هوا توسط جنايتكاری همچون 

  ٢. مينويسد" شركت احمدی با عزرائيل " هم در آنروز ناله سرميدهد و كتابی دراين زمينه تحت عنوان " خان " نوكر 

ای لختی و لوطی و چاقوكش تحت تاثير جاذبه رضاشاهی هميشه در زندانهای قصر آماده بوده اند كه  آيا ميدانيد كه عده

پنجه بوكس حمله ور شوند و آنها را به شديدترين وضعی مجروح گاهگاه به زندانيانيكه قيافه اعتراضی داشته اند، با چاقو و 

بگيرند كه اسامی بعضی از آنها " سرهنگ نيرومند " و مصدوم نمايند، تا پس از اتمام كار بالفاصله جوائز خود را از دست 

  "عباس ياوری " عقيلی پور " چنين است 

  ٣" عباس شش انگشتی "  معروف به "عباس بختيار " و معروفترين آنها " جمشيدی " " فرشچی " 

" نيرومند " آيا ميدانيد كه هر گاه درزندانهای دژخيم گذشته كسی از مشروطيت و قانون اساسی صحبت ميكرده سرهنگ 

شالق قانون اساسی و فلك " رئيس زندان آنروز قصر با نواختن سيصد ضربه شالق به سرو بدن زندانی به او ميگفته 

  ٤". مشروطيت است 

  چيست؟ " ميدانيدها " آيا ميدانيد، كه غرض از بيان اين و 

  . اينستكه بگوئيم دراين فضای باز سياسی چنين اعمال وحشيانه ای به شديدترين وضع هنوز ادامه دارد

آيا ميدانيد كه با غالب زندانيان ما در زندانهای قصر و اوين و ساير زندانهای ايران، به چه صورت فجيع و دلخراشی عمل 

  ميشود؟ 

كه برجسته ترين همرزمان زعيم بزرگ حضرت " منتظری " آيا ميدانيد با بزرگترين شخصيت های روحانی همچون آيت اهللا 

هستند، به چه صيورت رفتار ميشود، تا جائيكه با وجود تشنجات عصبی و ناراحتيها و " خمينی " آيت اهللا العظمی نايب االمام 

  .  دارو در اختيار ايشان قرار نميدهندبيماريهای مختلف كمترين پزشك و

آيا ميدانيد كه با حضرت آيت اهللا طالقانی، دراين سنين كهولت، يعنی با يان مجاهدبزرگوار و شريف كه بسياری از عمر خودرا 

  . در زندانهای اين هارون عياش و سبكسر گذرانده، با چه خشونتی رفتار می نمايند

ن و لوطيان و قداره بندهای دست نشانده ساواك و شهربانی اصفهان بعد از ظهر روز و خالصه آيا ميدانيد كه چاقوكشا

 به جوانان دلير و برومند ومسلمان زندانی ما در زندانی ما در زندان اصفهان حمله ور شده اند، و با چاقو ٢٥/٣/٥٧پنجشنبه 

ه كه حال چند نفری از آنها وخيم و حال يكنفر از آنها و قداره به جان آن آزادگان افتاده اند و عده ای از آنان را مجروح نمود

  . وخيم تر است
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آری اينست خالصه ونمونه ای از عطايای ملوكانه، تحت عنوان فضای باز سياسی كه حتی به داخل زندانها نيز سرايت كرده 

استفسار از وضع فرزندانشان كه و همه را زير چتر عنايت خود گرفته تا جائيكه در مراجعه مادران پريشان به زندانها برای 

تا اين تاريخ شش روز است در حال اعتصاب غذا بسر ميبرند، با گفتار گونه های آريامهر روبرو ميشوند وبا دشنامها و 

  . ناسزاگوئيهای اين پاسداران فضای باز سياسی مواجه ميگردند

وی، با زندانيان ما، و اينك خواسته ما در اين زمينه حال ای جامعه محترم روحانيت ايران، اينست رفتار دژخيمان حكومت پهل

   : اينست كه

  اقدامات سريع و همه جانبه ای بعمل آيد تا خواسته های مشروع قانوني

  زندانيان بطور عموم و خصوصاٌ رسيدگی به اين عمل وحشيانه زندان

  . اصفهان، به زودی زود عملی گردد

  

  حوزه علميه قم

   : رونوشت

  . رت نايب االمام زعيم آيت اهللا العظمی خمينیمحضر مبارك حض

 .  آيت اهللا العظمی نجفی– آيت اهللا العظمی شريعتمداری –محضر مبارك آيات عظام قم آيت اهللا گلپايگانی 

 ) سرپرست خوزه علميه اصفهان(محضر مبارك آيت اهللا حاج آقا حسين خادمی 

 . كميته ايرانی حقوق بشر

  . كانون وكالی ايران
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  ه همسر آيت اهللا طالقانی به جمعيت ونام

  تقاضای رسيدگی به وضع بيماری ايشان درزندان اوين

١٨/٤/١٣٥٧   

  جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 

   ايران –تهران 

 رنگ اينجانبه بتول عالئی فرد همسر حضرت آيت اهللا طالقانی در مالقاتی كه چهارشنبه گذشته با ايشان در زندان اوين نموديم

پريده و حاالت مرتعش ايشان شدم و با سابقه ای كه ايشان دربيماری قند و فشار خون داشتند پرسيدم ايشان گفتند مدتی 

است فشار خونشان باال رفته و در بعضی مواقع بعلت سرگيجه تعادل خود را از دست ميدهند و در ضمن مدت مديدی است 

نجام نگرفته و به بيمارستان جهت مداوا فرستاده نشده اند لذا از آن جمعيت كه در مورد ايشان هيچگونه آزمايش پزشكی ا

  . استدعا دارم كه در اين مورد اقدام فرموده و ترتيبی دهيد كه بتوانيم پزشك خصوصی به زندان ببريم

  بتول عالئی فرد 
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  نامه جمعی از شخصيتها به شهربانی كل كشور دررابطه با 

  مهندس صباغيان و رونوشت به جمعيت بازداشت غير قانونی آقای 

٥/٥/١٣٥٧   

  شهربانی كل كشور 

كنندگان زير ضمن دعوتی از عموم مردم خواسته بوديم تا در مراسمی كه در شب نيمه شعبان برای بزرگداشت ميالد  امضاء

شكيل می شود، حضرت حجت بن الحسن امام عصر عجل اهللا تعالی فرجه در زمينی در نبش خيابان پهلوی و تخت جمشيد ت

برای استفاده از زمين و تسطيح و آماده كردن آن از آقای مهندس هاشم صاغيان خواسته بوديم كارهای . شركت كنند

 تيرماه از كالنتری محل درخواست شد اجازه دهند اين مجلس ٢٨روز چهارشنبه . مقدماتی و تداركات آن را سرپرستی كنند

  . يواری هم هست تشكيل گردددرمحل تعيين شده كه محصور به جهار د

ولی با كمال تاسف بنا بدستور رياست شهربانی از برگزاری اين مراسم مذهبی جلوگيری بعمل آمد كه سبب بروز حوادث 

 تير ماه آقای مهندس صباغيان را در محل كار بازداشت كردن و به كميته شهربانی ٣١نامطلوبی گرديد و متعاقباٌ روز شنبه 

  . بردند

 وسيله اعالم می كنيم كه اگر اقدام برای انعقاد مجلس ميالد اما غائب جرم به حساب می آيد، ما همه در آن شريك ما بدين

  . بوده و تقاضا داريم مانند آقای صباغيان بازداشتمان نمائيد واگر جرم و خالفی روی نداده است ايشان را آزاد كنيد

 عبدالعلی – محمد صادق اسالمی –اكبر استاد  علی – دكتر محمود احمدزاده –حسن اخوان فرشچی 

 – فتح اهللا بنی صدر – مهندس عبدالعلی بازرگان – محمد بسته نگار – مهندس مهدی بازرگان –اسپهبدی 

 دكتر – مهندس عباس توسلی – مهندس محمد توسلی – امير حسين پوالدی –عبدالعلی پرتو علوی 

 سيد محمد مهدی – ابوالفضل توكلی –ر تهرانچی  علی اصغ– مهندس عباس تاج –نورعلی تابنده 

 – جواد رفيق دوست – عباس رادنيا – محمد درويش – ابوالفضل حكيمی – ولی اهللا چه پور –جعفری 

 دكتر عباس – حسين شاه حسينی – دكتر فريدون سحابی – دكتر يداهللا سحابی –خليل اهللا رضائی 

 احمد صدر حاج سيد – احمد صادق –محمد شانه چی  – مهدی شاملو – دكتر باقر شايورد –شيبانی 

 – احمدعلی بابا ئی – دكتر حسين عالی – مهندس اكبر طاهری – دكتر عبدالحسين طلوعی –جوادی 

 احمد – دكتر عبد الكريم الهيجی – مهندس شهاب گنابادی – مهندس رضا گل احمر –مرتضی كتيرائی 

 مصطفی – خسرو منصوريان – كاظم متحدين –دوی  سيد محمدباقر مه– دكتر مهدی ممكن –مدرسی 

 – دكتر عباس نكوفر – دكتر محمد ملكی – عبداهللا موالئی – حسين مهديان – محمودمانيان –ميرخانی 

 – مهندس مصطفی هاشمی – مهندس اكبر والی – مهندس عبدالمجيد نقره كار –مهندس محمدعلی نجفی 

  . دكتر كاظم يزدی

   : رونوشت

  ان روزنامه كيه -۱

 روزنامه اطالعات  -۲
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 جمعيت ايرانی دفاعاز آزادی و حقوق بشر  -۳
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  اش نامه آقای هنردار به جمعيت و تقاضای ديدار فرزند زندانی

   ١٣٥٧مرداد ماه  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  . می خواهم از پدری مظلوم برايتان بنويسم كه نه فريادش را فريادرسی ونه سئوالش را پاسخگوئی است

در اطاق پسرت در تهران مواد مخدره پيدا كرده ((ماه پيش سه چهار نفر پليس امنيتی به خانه ام آمدند كه ) ١٨(جده حدود هي

  ))  ايم و حال می خواهيم اينجا را نيز بگرديم ببينيم چيزی هست يا نه؟ 

  . ند رفتندسپس به تفتيش سطحی از خانه ام پرداختند و بعد از سئوال و جوابهائی كه از اول خانه كرد

در اطاق او تنها بهانه و ستاويزی است برای تفتيش خانه، دستاويزی كه هميشه در موارد سياسی )) پيدا شدن مواد مخدره ((

  . مورد استفاده رژيم ايران قرار ميگيرد

 ١٩٧٧يه ژانو (١٣٥٥پسرم، مهدی هنردار، دانشجوی سال آخر مكانيك دانشكده علم و صنعت ايران است كه در بهمن ماه 

  ) ١٨(به دليلی موهوم و نامعلوم به اسارت رژيم ايران درآمده و هيجده ) ميالدی

دراين مدت كمتر سازمان و يا فردی نيست كه به او مراجعه نكرده باشم و از او در اينباره كمك . ماه است از او خبری ندارم

نها همواره كينه توزانه جواب ميدادند ازند. د نداده استنخواسته باشم ولی هيچكس جوابی كه بتواند اندكی دردم را تسكين ده

  "چنين زندانی ای در ليست زندانی های ما نيست"  : كه

: ساواك و كميته ايرانی دفاع از حقوق بشر وابسته به سازمان ملل  پس از دست به سركردنهای فراوان و اين جواب مكرر كه

، اين جواب سرانجام "مدتی است پسر شما را آزاد كرده ايم "  : اسخ داده اند كهسرانجام پ" اصالٌ چنين كسی را نگرفته اند "  

  . كسانی است كه تا به حال منكر وجود چنين زندانی ای می شده اند

شكی ندارم كه جواب آخر آنها فريب بزرگی است كه می خواهند در پناه آن خود را از مراجعه مكرر ما به سازمانهايشان رها 

  . وه بر آن دستشان باز باشد كه هر تصميمی كه بخواهند در مورد فرزندم بگيرندكنند و عال

آيا به نظرشما در جائی از دنيا قانونی وجود دارد دال بر اينكه بايد برای مدتی اين همه طوالنی زندانی را از ديدن خانواده اش 

آيا مالقات كردن يك اسير نقض قوانين بين المللی و   بدور داشت تا در پناه آن رژيم ايران بتواند به چنين عملی دست بزند؟

  ! منجمله قوانين ايران است كه رژيم بشر دوست

آيا اگر مجرمی ولو به شديدترين مجازاتها محكوم شده ! ! ايران می خواهد با جلوگيری از آن از قانون حمايت و پاسداری كند

  . مالقات محروم باشدباشد و اگر بدترين جرمها را مرتكب شده باشد بايد از 

   اما مالقاتش چه؟ آيا ديدار اين بيگناه هم برای رژيم خطرناك است؟ ! آزادی فرزندم پيش كش

به هر حال از مقام محترم شما كه مرجعی بين المللی هستيد و احياناٌ احساس تعهدی هم ميكنيد و رژيم ايران برخالف رفتاری 

می گذارد، می خواهيم هركاری را كه حداقل بتواند باعث مالقات فرزندمان شود و كه با ما دارد سئواالت شما را بی جواب ن

  بتوانيد انجام دهيد، انجام دهيد، شايد پاسخی بر 

  . ندای دادخواهی ما باشيد

  به اميد خدا و اظهار امتنان از شما

  حسين هنردار

   مرغ فروشی هنردار – خيابان بابا افضل جنب صادرات –كاشان 
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 نويسنده اين شكوائيه، كميته دفاع از آزادی و حقوق بشر و پيشبرد آن در ايران است كه وابسته به سازمان ملل منظور. ١

  .متحد ميباشد
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  نامه يك شهروند شيرازی به جمعيت و شرح وقايع شرم آور

  ماموران رژيم در مسجد نو شيراز

   ١٣٥٧مرداد ماه 

  كميته محترم ايرانی دفاع از حقوق بشر 

  . سيله ماجرای جنايتی كه روز پنجشنبه پنجم ماه مبارك رمضان بر اهالی شيراز گذشت معروض ميدارمبدين و

 مرداد ماه كه عده زيادی از اهالی شيراز و اطراف به مناسبت ماه مبارك رمضان برای انجام فرائض مذهبی ١٩روز پنجشنبه 

ان مورد تهاجم عده ای پليس و نظامی مسلح به مسلسل و و استماع وعظ و خطابه در مسجد نو اجتماع نموده بودند، ناگه

اين سپاه جرار با گشودن آتش بر روی مردم بيدفاع و بيگناه كه مسجد را مامن خو . تفنگ خودكار و باطوم قرار گرفتند

  . ميدانستند، خانه خدا را به جهنمی بدل ساختند

دند، لخت نموده با باطوم از عده ای از دختران ازاله بكارت زنان و دختران ما را كه در شبستان مسجد در حالت عبادت بو

پس از كشتار . خالصه از هيچگونه بی حرمتی وهتك شرف و آبرو نسبت به نواميس مردم، فروگذار نكردند. . . . . . نمودند و

و سربازخانه ها و فجيع، اجساد و حتی پيكر كسانی را كه نيمه جانی داشتند روی هم ريخته به سردخانه پزشكی قانونی 

ضمناٌ كسانی از افراد، كه مجروحين را به . نقاط نامعلوم بردند و هر كس را كه رمقی درتن داشت به بيمارستانها انتقال دادند

  . درمانگاهها و يا بيمارستانها ميرسانيدند تا سرحد مرگ زده سپس بزندان فرستادند

از قبيل دوچرخه، موتور، (رد مهاجمه و كشتار رژيم قرار ميگرفتند كليه وسائل حمل و نقل اشخاصی كه به اين ترتيب مو

اينك از آن كميته كه طرفداران حقوق بشر و مردم هموطن ما هستند، استمداد ميطلبيم . به آتش كشيدند. . . . ) ماشين و غيره

 راهنمائی فرمائيد كه به كدام كه ما را در اين ماجرا كه حتی در حمله مغول و افغان يك هزارم آن صورت نگرفته، ياری و

  مرجع قضائی يا غيرقضائی مراجعه 

آيا ممكنست از طرف آن كميته يا بوسيله آن كميته عده ای از داخل يا خارج از ايران به محل آمده و وضع مردم و  كنند؟ 

زن و كودك و پيرمرد بی كشتار بيرحمانه رژيم مدعی مسلمانی و اهانتهای سفاكانه دستگاه حاكم را نسبت به مشتی دختر و

آيا ممكنست از طرف آن سازمان يا سازمانهای بين المللی طرفدار حقوق بشر وكالئی به  دفاع و بی تقصير مشاهده نمايند؟ 

  . محل بيايند و مراتب را تعقيب قانونی كنند

هر لحظه بر .  است قرار داريمبه هر حال ما مردم شيراز در زير شكنجه و اسلحه رژيم كه هزينه آنها را از خود ما گرفته

  . خشونت ميافزايد و هر زمان دهها نفر را گرفتار و زندانی ميكند بجان و ناموس و مال خود هيچگونه اطمينانی نداريم

  .از خداوند متعال تاييد آن كميته محترم و كليه كسانی را كه در صدد كمك و ياری بما هستند آرزو داريم
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   خارج از كشور به رئيس جمهور عراق–نامه نهضت آزادی ايران 

  و اعتراض به مزاحمتهای پليس برای امام خمينی و رونوشت به جمعيت

   رئيس جمهور عراق –آقای حسن البكر 

 مامورين پليس شما منزل زعيم شيعيان جهان و رهبر مبارزات ٩٨ شوال ٢٠اطالع حاصل شد كه بدستور شما از روز شنبه 

ران امام خمينی را محاصره كرده اند و با اين شيوه پليسی و ارتجاعی مانع از تماس مردم با رهائيبخش مردم مسلمان اي

طبق اظهار نظر نماينده شما دولت عراق ملزم است كه بر اساس توافق با . معظم له ميشوند و عمالٌ ايشانرا زندانی كرده اند

 عمل خود عليه امام خمينی تمام مقررات و عهود بين المللی را شما با اين. رژيم شاه مانع آزادی بيان و قلم امام خمينی گردد

  . در مورد حقوق سياسی و مدنی و اعالميه جهانی حقوق بشر نفی كرده ايد

  ! آقای رئيس جمهور

البته اين اولين بار نيست كه دولت شما مزاحمتهائی برای امام خمينی فراهم ساخته است در دفعات گذشته ما هر بار بعد از 

ب اطالع از مزاحمتهای دولت شما مراتب نگرانی و اعتراض خود را ب اطالع شما رسانده ايم و وظائف و تعهدات بين كس

اما عمل شما . ت نه يك تبعيدیاس" مهمان عراق " شما تا بحال مدعی بوده ايد كه امام خمينی . المللی شما را يادآور شده ايم

  . يم شما با شاه ايران و امپرياليسم بين المللی ميباشدخصوصاٌ در شرايط كنونی بعضی همكاری مستق

مبارزات رهائی بخش مردم مسلمان ايران به رهبری امام خمينی اكنون بمراحل حساس خو رسيده است و دراين چند ماه 

ه و امروز شعار مردم ما در سراسر ايران سرنگونی شا. اخير جهان شاهد اوج گيری اين مبارزات حق طلبانه بوده است

كسب استقالل و آزادی و استقرار حكومت اسالمی است و شركت وسيع و همگانی مردم مسلمان ايران دراين مبارزه رژيم 

  . شاه را به پرتگاه سقوط كشانده است

ما صريحاٌ اعالم ميداريم كه ادامه اين روش و عمل دولت شما در ايجاد مزاحمت برای امام خمينی به سود ارتجاع منطقه و 

رياليسم بين المللی بوده و مورد تنفر مردم ايران و امت اسالم و آزاديخواهان جهان نسبت به شما و رژيم عراق خواهد امپ

  . بود

چنين امری مسلماٌ به ضرر مردم عراق و امت عربی خواهد . اين عمل شما به تشديد تشنج در اوضاع منطقه منجر خواهد شد

  . بود

برای پيشگيری از چنان عواقبی . ين اوضاعی شخصاٌ بعهده شما و دولت عراق ميباشدبدون شك مسئوليت عواقب وخيم چن

  . رفع فوری هر گونه مزاحمت و محدوديتی از امام خمينی امری است ضروری

  ) خارج از كشور(نهضت آزادی ايران 

  ٧٨ سپتامبر ٢٤ـ ٥٧ مهر ٢ مطابق – ٩٨ شوال ٢١يكشنبه 

   : رونوشت به

 – آقای مهندس بازرگان رئيس جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در ايران –جع عظام در قم  مرا–امام خمينی نجف 

 آقای ياسر – سازمان ملل متحد آقای كورت والدهايم – آقای اسد رئيس جمهور سوريه –آقای بومدين رئيس جمهور لجزائر 

  .  خبرگزاريهای بين المللی–عرفات 
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  یتقاضا... يان سياسی به جمعيت و تلگرام خانواده های زندان

  اعاده حيثيت از تمام زندانيان بدون هيچ قيد و بندی

  ) سياسی( خانواده های زندانيان ٣٠/٧/١٣٥٧تلگراف مورخ 

  

  كانون وكالی دادگستری 

  جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

  جمعيت حقوقدانان ايران 

 زندانيان سياسی گرفته است توجه همه مسئولين مربوطه را به نكات زير در اين موقع دولت تصميم به آزادی برخی از

   : معطوف ميدارد

كليه زندانيان سياسی كه اسامی آنها از طرف كميسيون عفو و بخشودگی به مقامات ذيصالح ارائه گرديده كسانی  -١

ويا كسانی هستند كه به پايان هستند كه يا دوره محكوميت خو درا سپری كرده اند و قانوناٌ بايستی آزاد می شدند 

  . محكوميتشان چند روزی باقی مانده است

عنوانهائی كه از طرف مقامات دولتی به برخی از زندانيان سياسی اطالق می شود از قبيل تروريست، خرابكار و  -٢

  : كمونيست صرفاٌ تقسيم بندی است كه مقامات سازمان امنيت و دادرسی ارتش بزعم خود نموده اند زيرا

شرايط بازجوئی و محاكمه كليه زندانيان سياسی در محيطی آكنده از ارعاب و شكنجه صورت گرفته و جنانچه : الف

اقاريری در زمينه قبول اتهامات ادعائی سازمان امنيت صورت گرفته، تحت شكنجه بوده است فاقد ارزش قضائی می 

  . باشد

ن و با محكوميتهای ديكته شده از طرف دستگاههای امنيتی دادرسی ارتش در زمان حكومت استبدادی و چپاولگرا: ب

مضافاٌ اينكه به . مبادرت به صدور احكامی نموده است كه مغاير با موازين قانون اساسی و منشور حقوق بشر می باشد

 با و گذشته از اين جرائم سياسی بايد در دادگاههای عمومی و. هيچ يك اززندانيان سياسی حق دفاع داده نشده است

  . حضور هيئت منصفه مورد رسيدگی قرار گيرد

بنابر اين تقسيم بندی مقامات امنيتی مغايرت كامل با اصول قانون اساسی و حقوق بشر و نيز ادعاهای واهی دولت مبنی بر 

رك دارند عليهذا چون كليه زندانيان سياسی ايران در يك مسئله وجه مشت. اعمال دمكراسی و رفع استبداد و ديكتاتوری دارد

و آن اعتراض به اعمال حكومت فاشيستی وخفقان و استبداد است و در راه بازگرداندن دمكراسی و رعايت حقوق حقه 

انسانی به زندان افتاده و همگی به يكسان مورد ظلم و تعدی و شكنجه قرار گرفته اند، تقاضا داريم كه تمام زندانيان سياسی 

اند بدون در نظر گرفتن هيچ قيد و شرطی صرفنظر از نوع اتهام و اعتقاد آزاد و از آنان كه فرزندان راستين اين مرز و بوم 

  . اعاده حيثيت گردد
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  اظهارات آقای محمد شانه چی در مورد وقايع رقت باری 

  كه ماموران رژيم برايشان تحميل كرده اند 

ر لطف شما كه يك نفر روحانی عضو كبير حقوق بشر  قبالٌ بايد از اظها–سئوال ميفرمائيد كه شرح گرفتاری هايم را بگويم 

هستيد تشكر ميكنم چون مجالی برای شرح مفصل نيست به اختصار برگزار ميكنم البته با مذاكره و ديد و بازديد با ديگران 

نيمه شب جريان حقوق بشر در ايران را خواهيد ديد آنچه در اين آخری برای من اتفاق افتاد بعد از گرفتاريهای قبلی در 

 كه همه مردم در خواب بودند و ما بعلت داشتن مريض بدحال كه قصد بردن به بيمارستان داشتم در ١٣٥٢نوزدهم خردادماه 

 بدست وارد منزل شدند و به بازرسی و بازپرسی پرداختند وهمان نيمه شب دخترم هرا زدند و عده ای با هجوم و اسلح

وق و قضائی قم را بازداشت و بردند و به بازرسی ادامه دادند وقتی كه چيزی فاطمه مدير شانه چی دانشجوی سال دو حق

پيدا نكردند حدود پانصد جلد كتاب كه از اول عمر تدريجاٌ تهيه كرده بودم به انضمام عكسی از مرحوم دكتر محمد مصدق در 

زمايشگاهی و خانمی مريض كه دو ماشين ريخته و بردند و صبح ساعت شش خودم و فرزندم محسن فارغ التحصيل رشته آ

از زادگاهم مشهد برای معالجه آمده بود بردند با چشم بسته و تا غروب زير يك پله بدون غذا رو به ديوار نگاه داشتند و 

غروب كه اظهار داشتم ميخواهم ادای فريضه مذهبی نمايم هدايتم كردند به اطاقی كه شش نفر ديگر با حاالتی كه شرح آن 

 فردای آن روز در پشت دری كه دخترم را شكنجه ميدادند و صدای ناله او را می شنيدم مدتی گذراندم و بعد و. مفصل است

از دو روز از زندان شهربانی به زندان اوين منتقل شدم در بين راه توانستم با پسرم مختصر گفتگوئی داشته باشم ايشان 

 حال رفته ام چه كنم و در زندان اوين بعد از بازجوئی مفصلی كه  ساعت پنج مرتبه زير شكنجه از٤٨ميگفت كه در ظرف اين 

 ساعت طول كشيد با تهديد و تحقير و به سلول انفرادی كه بسيار جای بدی بود و از اول در آنجا بودم مراجعتم ٥/٥حدود 

قلم كردند و در آنجا بعد از دادند و بعد از جند روز به شدتی مريض شدم كه در زندان مداوا نشدم به بيمارستان شهربانی منت

معاينات مفصل كه اطباء نظر خوبی درباره ام ندادند مرخص شدم و بعد فهميدم كه بعد از رفتن و بردن ما فرزند مريضم 

حسين را با مادرش توقيف و با پافشاری مادرش كه گفته بود تا مرا نكشيد نميگذارم بجه مريضم را به زندان ببريد ايشان را 

 ساعت و بازجوئيهايی اجازه برگشتن بخانه را به ٤٨ ساعت بودند و بعد از ٤٨ارستان تحت نظر مامورين ساواك بردند بيم

ايشان ميدهند و دخترم را بعد از شش ماه مرخص ميكنند و دو ماه بعد از مرخصی يكروز صبح كه بقصد دانشكده ازمنزل 

ر روزنامه خواندم و تا بحال نه اثاثيه و لباس و لوازم او را و نه قبر خارج ميشود ديگر ما او را نديديم تا خبر شهادت او را د

او را بما نشان نداده اند و خفقان بقدری زياد بود كه اقوام و دوستانم جرات آمدن به خانه ام را تا چند روز نداشتند و اينك از 

 دادند در حالی كه در برخورد اول او را  ماه مالقات٨محل دفن او و از نوع كشتن او خبری ندارم ولی پسرم ر ابعداز 

 مدت زندانی او ٢٩/٢/٥٤در تاريخ . نشناختم ازشدت ضعف و پريدگی رنگ و خالصه او را به سه سال زندان محكوم كردند

نرا تمام ميشود و او تا بحال درزندان بسر ميبرد و بعد از انقضاء مدت زندان ايشان بعد از مراجعه به همه مقامات مجدداٌ ايشا

بردند محاكمه كه تو در زندان تبليغ كرده و كتاب خوانده ای در صورتی كه با ضوابط زندان چگونه ممكن است كسی تبليغ 

 تو درزندان تبليغ كرده ای و ايشان طی دفاعيه كه نوشته و االن در ٥/٢/٥٦كند مضافاٌ اينكه ايشان متهم است كه در تاريخ 

 اززندان اوين كه شما مدعی هستيد مدت چهار ٢٩/١/٥٦ن طبق دفاتر زندان در تاريخ پرونده ايشان موجود است ميگويد م

 در زندان اوين نبوده ام ٥/٢/٥٦مرتبه با بستگانم مالقات داشته ام و همه اينها را دفتر زندان گواهی ميدهد و نتيجتاٌ در تاريخ 

ی بوده كه دركتابخانه زندان بوده است كتابی كه خواندن آن كه تبليغ بكنم يا كتابی بخوانم و تازه اگر كتابی خوانده ام كتاب

چهار سال زندان دارد چرا در كتابخانه نگاه ميداريد در هرصورت ايشان را به چهار سال ديگر محكوم ميكنند و فعالٌ در 

 تمام ٢٩/٢/٥٤يخ زندان بسر ميبرد و مطلب مهمتر كه باز در پرونده منعكس است اينكه من كه مدت قانونی زندانم در تار
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 دو سال تمام مرا در زندان نگاه داشته ايد كه من مرتكب چنين گناهی بشوم ٢٥/٢/٥٦ميشود چرا بدون هيچ مجوزی تا تاريخ 

زياده بر اين مزاحم نميشوم و همين قدر بدانيد وضع  حقوق بشر بدست حكومت ايران اين چنين است و مطلب ديگر از حقوق 

االن نميدانم با اين شرحی كه به شما دادم سرنوشتم چه خواهد شد چون ممكن است برای همين بشر در ايران اينكه من 

  . مطالب مرا تحت بازجوئی قرار دهند و زندانم كنند

  با تقديم احترامات محمد مدير شانه چی 

179



 

  

  نامه خانواده معين به جمعيت و تقاضای رسيدگی به بی عدالتی هايی كه

  فرزندشان روا داشته استدادگاه مستبد نظامی بر 

  رياست كميته ايانی دفاع از حقوق بشر 

   : محترماٌ معروض ميدارد

 دستگير و در دادگاه مستبد نظامی با ١٦/٩/٥٢اينجانبان والدين زندانی سياسی احمد معين، محل زندانی شيراز كه در تاريخ 

تنها فرزند عزيزمان را به ده سال حبس محكوم كرده بی عدالتی تمام و بدون در نظر گرفتن هيچگونه رعايت حقوق انسانی 

اند و تاكنون كه هيچ مرجع قانونی برای رسيدگی به اين گونه بی عدالتی ها نبوده و حال كه كانونی كه ميتواند دادخواه 

ندان مردم را به مادران و پدران زندانيان سياسی باشد، از اين كميته تقاضا داريم به وظيفه انسانی خويش عمل نمايند، و فرز

  . خانواده های در حال انتظار باز گردانند

  محمود معين – زهرا معين –ناهيد معين 

   ٥/٨/٥٧مورخ 
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  نامه والدين محمد دزيانی به جمعيت و شرح شهادت

  يكی از فرزندان و زندانی كردن فرزند ديگرشان

  جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 

به دل داريم برای شما هم بگوئيم، بگوئيم كه چگونه پسر بزرگ و چراغ خانواده مان را خاموش اجازه دهيد داغی را كه 

بگوئيم كه چطور نونهالی را كه با هزار اميد و آرزو پرورده بوديم درست هنگام به گل نشستن و ميوه دادنش ريشه . كردند

تن جسدش را هم بدل ما گذاشتند آخر ما نميدانيم اين نوگل ما را پرپر كردند و سوزاندند و آرزوی ديدن و گرف! كن كردند

پسر ما كه اميد زندگی ما بود و ميرفت تا جندماه ديگر از دانشكده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران فارغ التحصيل بشود 

  . چه گناهی مرتكب شده بود كه حتی مرگ او را از ما مخفی كردند و جسد بی جانش را هم ندادند

 ساله سن داريم و غير از محمد پسر ٥٤ و ٦٩سن دزيانی و زهرا نورمحمدی پدر و مادر محمد دزيانی به ترتيب ما محمد ح

 دانشكده اقتصاد دانشگاه ر هنگاميكه يكسال ديگ٥٤بزرگمان كه شهيد شد يك پسر ديگر بنام علی داريم كه او را هم در سال 

به جز اين .  به سر ميبرد٣ سال حبس محكوم شده و در زندان اوين بند ٨تهران را تمام ميكرد دستگير كردند و هم اكنون به 

اميد ما در زندگی به همين سه فرزند بود و در حاليكه .  سال آخر دبيرستان درس ميخواندردو پسر يك دختر هم داريم كه د

 علی از زندان آزاد شود و جای  سال ديگر چشم دوخته ايم تا٦پسر بزرگمان را ديگر هيچگاه نخواهيم ديد از هم اكنون به 

 مامورين ساواك به خانه ما ريختند و همه جای آنرا گشتند ولی چيزی نيافتيند كه ٥٤اوائل مهر ماه . خالی برادرش را پركند

د را در تهران دستگير كرده اند مما فهميديم كه برای پسرانمان اتفاقی افتاده است و بعدها مطلع شديم كه مح. با خود ببرند

از اين به بعد تا نزديك به يك سال نتوانستيم محمد را مالقات كنيم و اولين باری . البته پس از حدود يكماه علی را هم گرفتند

كه اجازه ديدن او را پيدا كرديم دو نفر زير بغلش را گرفته بودند و او خيلی آرام مثل اينكه روی يخ راه برود فاصله حدود 

بعد از اين مالقات جمعاٌ دو بار ديگر اجازه مالقات او را پيدا كرديم و آخرين مرتبه . ه طی كرد متر را در عرض چند دقيق١٠

 در اوين او را ديديم البته بعد فهميديم كه او را شديداٌ شكنجه داده اند و حتی آنقدر به كف پايش شالق زده اند ٥٥در ديماه 

يش نمايان شده و با وجود اينكه سه مرتبه عمل جراحی پالستيك كه پوست و گوشت پاهايش از بين رفته و استخوانهای پا

  . روی پايش انجام داده اند نتوانستند او را معالجه كنند و به خاطر رسوا نشدن نزد نمايندگان صليب سرخ او را كشتند

 وجود دارد و فعاليت راستش را بخواهيد ما قبالٌ نميدانستيم كه سازمانی بنام جمعيت ايرانی دفاع از آزدای و حقوق بشر

يك روز كه برای مالقات پسر كوچكمان به زندان اوين رفته بوديم از مردم مالقاتی دادخواهی كرديم و بنا به راهنمائی . ميكند

  . يك نفر از آنان تصميم گرفتيم اين نامه را برايتان بنويسيم

آن شهر و از اين زندان به آن زندان و از اين اداره به مادرمدت دو سال كه  دربدر دنبال فرزندمان می گشتيم از اين شهر به 

كسانی را ميديديم كه چندين سال متوالی می دوند و . آن اداره ميرفتيم فهميديم كه ما تنها نيستيم كه چنين وضعی داريم

د ما دچار شده هنوز موفق به دريافت خبری از فرزندشان نشده اند و كم كم دريافتيم كه جوانان بسياری به سرنوشت فرزن

ما البته ميتوانيم خود را به جای صدها پدرو مادر ديگری كه . اند و عده بيشتری در آينده در انتظار چنين سرنوشتی هستند

فرزندانشان توسط دستگاه حاكمه ايران كشته شده اند بگذاريم و از اين مهمتر ما به خوبی ميدانيم كه فرزند ما در راه دين 

به شهادت رسيد و بنا بر اين مطمئنيم كه محمد ما هم اكنون د ربهشت در كنار همه " امام حسين " از اسالم و به پيروی 

  . شهدای اسالم قرار دارد
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پسران ما پسران خوب و سر به راهی بودند و بيشتر اوقات درس ميخواندند و قرآن و كتابهای دينی را مطالعه و بعضی 

  . مودنداوقات برای ما هم ترجمه و تفسير می ن

ما در حقيقت نمی توانيم بفهميم كه اين بچه های ما كه جز درس خواندن، قرآن خواندن و بفكر ديگران بودن كاری نداشتند 

البته ما می فهميديم كه آنها مخالف دستگاه هستند ولی هيچگاه فكر نميكرديم كه دستگاه حاكمه . چرا به اين روزمان نشاندند

  . د كه جگر گوشه مارا زير شكنجه بكشدايتقدر بيرحم و سنگدل باش

ما نميدانيم كه دقيقاٌ كار شما چيست و تا چه اندازه ميتوانيد موثر واقع شويد ولی اگر آنطور كه ديگران ميگويند شما ميتوانيد 

 چنگال كاری انجام دهيد از شما ميخواهيم و شما را به خدا سوگند ميدهيم كه فكری بحال دهها هزار نوگلی بكنيد كه در

دستگاه حاكمه ايران در معرض پرپر شدن ميباشند، همچنين هزاران هزار غنچه ديگری كه ممكن است نشكفته در 

  . كشتارگاهی بنام ايران نابود شوند

  با احترام 

  محمد حسن دزيانی، زهرا نور محمدی 
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  نامه زندانيان عادی زندان مشهد به نخست وزير، جمعيت

  )١( بدون شرط رضايت مدعی خصوصيو مجلسين و تقاضای آزادی

آنها در نامه ای . زندانيان عادی خراسان درخواست دارند، برای بخشودگی آنها شرط رضايت مدعی خصوصی حذف شود

  به نخست وزير، جمعيت ايرانی دفاع از آزادی حقوق بشر و مجلسين نوشته اند

نبه می شود، چه نيازی به ادامه زندگيش دربند وجود اگر موجودی، محكوم و محروم از همه مواهب طبيعی می گردد و مت

بايد تاثير كيفر در روحيه افراد را بررسی كرد و اگر اثر مجازات سازنده بود بدون توجه به رضايت مدعی خصوصی . دارد

حظه چرا كه تعدادی از شاكيان خصوصی سود جويان پول پرستی هستند كه حاضرند در مقابل پول قابل مال. آزادشان كرد

روشن است كه اين امر برای عناصری چون ما محكومان بسيار سخت و . ای كه برای زندانيان كمرشكن است، رضايت دهند

ما با افتادن به زندان مايملك و زندگی خو درا از دست داده ايم و قادر نيستيم نيات اين سودجويان را تامين . دشوار است

  . كنيم

   : زندانيان در نامه خود نوشته اند

عده ای از ما به خاطر غرض ورزی ماموران يا نزاع دستجمعی، لغزش های جوانی و ندانم كاريهای زندگی اغلب بی گناه به 

زندان افتاده ايم برای جلوگيری از تباه شدن بيشت اعضای خانواده هايمان می خواهيم موضوع عفو و بخشودگی زندانيان 

  . دعادی با ديد منطقی مورد بررسی قرار گير

  

  

  ١٣/٨/١٣٥٧كيهان شنبه . ١
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  تقاضای مادر محمد رضا راتبی زندانی سياسی

  )١(به وسيله روزنامه كيهان از جمعيت 

   : مادر يك زندانی سياسی

  .  سال زندان محكوم شد١٢پسرم بدون گناه به 

نيان سياسی شد، درخواست كرد مادر يكی از زندانيان سياسی ديروز به كيهان آمد و ضمن اينكه خواستار آزادی تمامی زندا

  . تا نسبت به وضع پسرش كه در شرايط بدی در زندان به سر ميبرد اقدام شود

  .  در زندان به سر می برده سال است ك٣پسرم بی جهت دستگير شده و اكنون  : او گفت

 در ١٣٥٤ سال دارد، در سال ٢٣ كه اكنون" محمدرضا راتبی " اين زن كه از اصفهان به تهران آمده بود، به كيهان گفت پسرم 

  .  سال زندان محكوم گرديد١٢او بدون اينكه جرمی مرتكب شده باشد، در دادرسی ارتش به . همدان دستگير شد

در زندان . پس از چند سال اقامت در زندانهای شهرهای مختلف، اكنون در زندان اوين بسر ميبرد و در شرايط بدی قرار دارد

 كرده اند، با كابل به او شالق زده اند كه در نتيجه تمام بدنش كبود شده و با آتش سيگار و اطوی داغ به سختی او را شكنجه

آنها . بارها او را ساعتها از سقف آويزان كرده اند و چند شب نيز مانع خوابيدن او شده اند. چند جای بدنش را سوزانده اند

. ايطی است كه نه چيزی از او گرفته اند و نه جرمی مرتكب شده استبه وسايل مختلف او را شكنجه كرده اند و اين در شر

من از جمعيت آزادی و دفاع از حقوق بشر و كميسيون حقوق بشر كانون وكالی دادگستری می خواهم تا هر چه زودتر 

  . نسبت به آزادی كليه زندانيان سياسی به ويژه پسر من اقدام نمايند

  ١٣/٨/١٣٥٧كيهان، شنبه . ١
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   كاركنان بانك مركزی به كانون وكالی دادگستری ونامه

  )١(رونوشت به جمعيت و تقاضا ی اقدام عاجل در آزادی همكارانشان

   ١٢/٩/١٣٥٧مورخ 

  رياست محترم كانون وكالی دادگستری 

 مذاكره با احتراماٌ اخيراٌ عده ای از همكاران عزيزمان كه به نمايندگی از طرف قاطبه كاركنان بانك مركزی ايران مامور

مقامات بانك در جهت احقاق حق و تحقق خواسته های مشروع كاركنان بانك بوده اند عليرغم اعالم مراتب عدم پذيرفتن 

  از طرف مقامات حكومت نظامی دستگير و بازداشت شده اند وفعالٌ از محل بازداشت آنها ١/٩/٥٧مسئوليت در اعالميه مورخ 

كنندگان زير به نمايندگی از سوی كليه كاركنان بانك مركزی ايران از كانون وكالی بدين وسيله ما امضاء . بی خبريم

دادگستری تقاضا داريم جهت آزادی فوری و بی قيد و شرط همكارانمان آقايان مهدی ديباج و مهدی سيار ايرانی، اقدام 

  . عاجل مبذول فرمايند

  از طرف كاركنان بانك مركزی ايران، سی و هشت امضاء

  جمعيت حقوقدانان ايران  : ترونوش

  

  ١٣٥٧، آذر ماه ١٣بولتن كميته دفاع از حقوق زندانيان سياسی، شماره . ١

  كميته دفاع از آزادی و حقوق بشر ايران  : رونوشت

  كميته دفاع از زندانيان سياسی ايران : رونوشت
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  اعالميه جامعه پزشكی شهرستان قم و اعالم تاسيس كميته دفاع

 *مصدومين و تقاضای كمكم از جمعيت از مجروحين و 
  تاسيس كميته دفاع از مجروحين و مصدومين 

جامعه پزشكی شهرستان قم طی اعالميه ای كشتار وحشيانه بيمارستان شاهرضای مشهد را محكوم كرده اند و به خاطر 

" رستان، كميته ای بنام زير پا گذاشتن حرمت محيط پزشكی توسط دژخيمان خون آشام و تعقيب و آزار مجروحين در بيما

تشكيل داده و اعالم داشته اند مامورين به هيچوجه حق ندارند در تعقيب بيمار " كميته دفاع از مجروحين و مصدومين 

مجروح وارد محيط بيمارستان شوند و بازجوئی از بيمار تا حصول بهبودی كامل اكيداٌ ممنوع است و همچنين تهديد كرده 

ض شود و عملی با توسل به زور و فشار صورت گيرد طی اعالميه ای جزئيات آنرا به اطالع عموم اند اگر موارد فوق نق

  . در خاتمه از كميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر خواسته اند آنها را در اين هدف ياری نمايند. خواهند رساند
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  نامه آقای جاويد مقدس به جمعيت دربيان علت خرابكاريها

   ضد مردمی در سطح انتقال نيروتوسط عوامل

  حضور محترم اجرائی جمعيت دفاع از حقوق بشر 

دالئل زير در جهت خاموشيهای پی در پی كنونی در سطح ) نماينده(محترماٌ  اينجانب جاويد مقدس كارمند شركت توانير 

   :  جهت رفع اين موانع بعمل آوريدكشور عنوان نموده خواهشمندم با توجه به امكانات آن جمعيت محترم اقدامات الزم را در

   : خاموشبهای كنونی به جهات زير ميباشد -١

   وری بقدرت حدود٣٦٠ MWنرسيدن سوخت كافی به نيروگاههای گازی لوشان بقدرت حدود  : الف

MW ٥٠٠   

  . ايجاد خرابكاری در سطوح انتقال نيرو توسط عوامل ضد مردمی: ب

   : بطور نمونه موارد زير منعكس می گردد

  .  قزوين با بمب دستی نزديك به انفجار بودكه خوشبختانه به توسط كاركنان برق اين توطئه خنثی گرديد١٥٦پايه كل  -١

 شل نمودن پيچ های دكل های مسير خطوط برق و نوشتن شعار مرگ بر كاركنان وزارت نيرو  -٢

  ) خطوط مسير بهرنگ (

  .  يك فاز قطع شده بوده است٤٠٠ KWاز هر خط  -٣

 است در صورت موافقت چنانچه لطمه ای به نهضت ملی ايران وارد نميشود صدای ما را به مردم و مسئولين خواهشمند

برسانيد ما مدارك كافی در جهت صحت ادعای خود داريم و اگر تاكنون به مطبوعات مراجعه نكرده ايم صرفاٌ بدين خاطر 

دين امر و در جهت رفاه حال مردم ما از خاموشيهای برق بوده است كه مايليم حداقل ضربه به احساسات مرم وارد گردد ب

بعلت اعتصاب صرف نظرنموديم خواهشمنديم با تشكيل جلسه ای مشكالت ما را بررسی نموده و در صورت موافقت برای 

  . درج در مطبوعات بدليل جلوگيری از ضايعات بعدی ما را همراهی و مشاور باشيد

  با تقديم احترام 

  جاويد مقدس 

   ٢/١١/١٣٥٧) محل امضاء (

  ارسال به جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 
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   : فصل پنجم

  اقدامات جمعيت در رابطه با

  شكايات واصله

  

  نامه به دادسرای شهرستان مشهد و تقاضای رسيدگی نسبت به

  ضرب و جرح و تجاوز يه دانشجوی زندانی محمد غزی سبزواري

   ١٢/٣/١٣٥٧ – ١شماره 

  دادسرای شهرستان مشهد رياست 

 آقای محمد عزی سبزواری دانشجوی دانشكده آمار مشهد كه به سه سال زندان )١(مطابق مشروحه واصله به اين جمعيت 

محكوميت يافته و دوران محكوميت را در زندان مشهد بسر ميبرد ابتدا مورد ضرب و جرح قرار گرفته كه پرده گوش او پاره 

  .  واقع گرديده استشده و اخيراٌ موردتجاوز

  . خواهشمند است مقرر فرمائيد موضوع را رسيدگی كرده اين كميسيون را از نتيجه امر مستحضر نمايند

  ) حاج سيد جوادی( احمد صدر –مسئول كميسيون معاضدت قضائی و حمايت زندانيان 

   تهران خيابن شميران قديم، خيابان شهرزاد جنب مبل فروشی پاسارگاد –نشانی 

  

  .اصل شكوائيه مورد بحث در اسناد پيدا نشد ظاهراٌ در حمله ساواك به محل جمعيت به يغما رفته است .١
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  وتقاضای رسيدگی به فجايع. . .  نخست وزير و بهنامه

  ماموران رژيم در حمله به خوابگاه دانشجويان

   ١٣٥٧نيمه خرداد ماه 

  آقای آموزگار نخست وزير 

  ر آقای دادستان كل كشو: رونوشت

  كميسيون جهانی حقوق بشر 

  سازمان بين المللی يونسكو 

 خالصه ای از مظالم فجايع مقامات انتظامی و نظامی درباره دانشجويان )١(دانشجويان دانشگاه تهران ضمن شكوائيه ای 

تاب از كتابخانه  هزار جلد ك١٠غارت متجاوز از . دانشگاه تهران در سال تحصيلی گذشته را به اطالع اين جمعيت رسانده اند

های دانشجويان دانشگاه تهران، ممانعت ازورود آنان به مسجد، حمله و هجومهای وحشيانه به كالسهای درس و محيط 

دانشگاه و ضرب و شتم دانشجويان و استادان، انحالل نيم سال اول تحصيلی، قطع كمك هزينه و ممراعاشه دانشجويان 

، گارد دانشگاه و مقامات اداری دانشگاه تهران در محيط دانشگاه و درباره قسمتی از فجايعی است كه قوای انتظامی

  دانشجويان مرتكب شده اند

مساله فشار و حمله به بيرون دانشگاه هم كشيده شد و چند بار در كوهها به  در شكوائيه ای دانشجويان آمده است كه

اين حمالت چندبار در كوههای شمال تهران . تگير شدنددانشجويان حمله شد و متعاقب آن عده ای مجروح و بسياری نيز دس

  . رمهای چماق و چوب بدست صورت گرفتابوسيله هليكوپتر و كماندوهای مسلح ارتش و ژاند

 دخترو پسر و شكستن در ٣٥٠فاجعه با حمله پليس و قوای نظامی به دانشجويان ساكن كوی دانشگاه و ضرب و جرح حدود 

آنان و باالخره اخراج متجاوز از سه هزار نفر دانشجوی دختر و پسر از كوی دانشگاه تكميل شده اطاقها و اثاثيه و لوازم 

  ! است

دانشجويان دانشگاه تهران ازاين جمعيت خواسته اند كه صدای مظلوميت آنانرا بگوش هر كه انسان است، و درد انسانی دارد 

  . ال آنان با خبر نمايد؛ رسانده و مجامع ذی صالح بين المللی چون يونسكو را ازح

جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر با ارسال فتوكپی نامه دانشجويان دانشگاه تهران و ضمن اعتراض به اين اعمال 

غير قانونی و ضد انسانی، كه درباره شريف ترين و پر ارج ترين گروه اجتماعی مردم ايران و سرمايه های آينده اين مملكت 

 خواستار رفع فوری كليه تضييقات و مشكالتی كه برای دانشجويان دانشگاه فراهم آورده اند و همچنين اعمال شده است

  . تعقيب و مجازات عاملين و محركين اين عمليات تجاوزكارانه خالف قانون ميباشد

  كميته اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 

  

  ه تهران به جمعيترجوع كنيد به نامه دانشجويان دانشگا. ١
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  نامه دادستان كل كشور و تقاضای اعالم نتيجه عمل غير قانوني

  بستن دكاكين چندتن از تجار وبوسيله اطاق اصناف               

  ٢٣/٣/١٣٥٧ م ح ـ ٢

  جناب آقای دادستان كل كشور 

از طرف مامورين اطاق اصناف به آن جناب عده ای از تجار و بازاريان شكايتی را راجع به بسته شدن دكاكين چند نفر از آنها 

 جون بستن دكاكين برخالف مصرحات قانون نظام صنفی )۱(تقديم داشته كه رونوشت آن را به اين جمعيت ارسال نموده اند 

خواهشمند است مقرر فرمائيد اقدامی را كه نسبت به شكايت مزبور معمول فرموده اند به اطالع اين جمعيت . و ممنوع است

  . نندبرسا

  مسئول كميسيون قضائی و حمايت زندانيان 

  ) حاج سيد جوادی(احمد صدر 

  

  .اصل شكوائيه بدست نيامده است. ١
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  نامه به دادسرای شهرستان تهران و تقاضای رسيدگی به اعمال غيرقانونی 

  مامورين با زندانيان سياسی قصر بجرم اقامه نماز جماعت 

  ٢٣/٣/١٣٥٧ م ح ـ ٣

  

  شهرستان تهران رياست دادسرای 

 نفر از زندانيان سياسی را بجرم اقامه نماز ١٣به اين جمعيت رسيده است مامورين زندان قصر تعداد  مطابق مشروحه ای كه

در صورت صحت گزارش مزبور موضوع قابل توجه  وبسيار اسف آور . جماعت با تغيير محل در وضع سختی قرار درند

ر اطراف صحت و سقم قضيه تحقيق الزم معمول داشته و در صورت صحت امر نسبت می باشد تقاضا دارد مقرر فرماييد د

  . به تعقيب آن اقدام و وضع زندانيان مزبور را به حالت او بر گردانند و نتيجه را به اين جمعيت اعالم نمايند

  مسئول كميسيون معاضدت قضايی و حمايت زندانيان 

  ) حاج سيد جوادی(احمد صدر 
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  رای شهرستان تهران و تقاضای معالجه نامه به دادس

  ديدگان مهندس لطف اهللا ميثمی زندانی سياسی 

   ٢٣/٣/١٣٥٧م ح ـ/ ٤

  رياست دادسرای شهرستان تهران 

 فرزند آن بانو به اتهام )١(طبق مشروحه بانو محترم ميثمی ـ آقای لطف اهللا ميثمی مهندس رشته نفت دانشكده فنی تهران 

كوم و زندانی ميباشد و زندانی مزبور عالوه بر اينكه يك دست خود را از دست داده از ديدگان نيز سياسی به زندان ابد مح

ميرود ) در صورتيكه بوسيله متخصصين ماهر عمل شود(نابينا شده است ولی بنا به اظهار اطباء زندان اميد به معالجه او 

ر به هر صورت كه در داخل يا خارج كشور و بوسيله اطباء خواهشمند است مقرر فرمائيد ترتيب معالجه ديدگان زندانی مزبو

  . واز نتيجه امر اين جمعيت را آگاه فرمايند. متخصص فن ممكن باشد به خرج مادر مشاراليه داده شود

  مسئول كميسيون معاضدت قضائی و حمايت از زندانيان 

  )حاج سيد جوادی(احمد صدر 

  

  .اصل نامه بدست نيامده است. ١
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  ه دادستان شهرستان اصفهان واعتراض به حمله اوباش تلگراف ب

  زندانی به زندانيان سياسی شهربانی اصفهان و تقاضای رسيدگی 

  دادستان محترم شهرستان اصفهان 

  آقای دادستان كل كشور  : رونوشت

  آقای نخست وزير 

 خردادعده ای اراذل و اوباش كه ٢٣نبه بقرار اطالع واصله به اين كميته به تحريك رئيس زندان شهربانی اصفهان روز سه ش

 حمله می برند و با چاقو و چوب و وسايل ديگر ٢جزو زندانيان عادی زندان شهربانی اصفهان هستند به زندانيان سياسی بند 

 عده ای از آنانرا شديداٌ مصدوم و مجروح مينمايند به حديكه بيست نفراز زندانيان سياسی به بيمارستان اعزام ميشوند و

عليرغم شكايت بستگان زندانيان مجروح به . چهار نفر هنوز بستری هستند و حال يكی از آنان بنام بابائی وخيم است

استاندارد و رياست شهربانی اصفهان تاكنون هيچگونه اقدامی در جهت تعقيب مسئوالن و عاملين اين حمله ناجوانمردانه 

فاع از آزادی و حقوق بشر ضمن اعتراض به اين عمل وحشيانه و غير انسای كميته اجرائی جمعيت ايرانی د. بعمل نيامده است

و جلب توجه مسئوالن امر به رعايت و اجرای حقوق زندانيان سياسی كه بموجب اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين 

انونی و ضد انسانی المللی حقوق مدنی و سياسی مقرر گرديده خواستار تعقيب فوری محركين وعاملين اين اعمال غير ق

  . ميباشد

  كميته اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

   ١٣٥٧بيست و نهم خرداد 
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  تلگراف به دادگاه جنائی اصفهان و اعالم پشتيبانی از دانشجويان

  در حال محاكمه و تقاضای تامين آزادی دفاع برای متهمين

  آقای مرتضوی رياست دادگاه جنائی اصفهان 

 اعالم پستيبانی بی دريغ از دانشجويانی كه در آن دادگاه به محاكمه خوانده شده اند رعايت كامل حقوق وتضميناتی كه ضمن

در قوانين ايران واعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی برای متهمين سياسی پيش بينی 

  . را خواستار هستيم ی متهمينبخصوص تامين آزادی بی قيد و شرط دفاع برای وكال

  كميته اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 

  احمدصدر حاج سيد جوادی: امضاء

   ١٣٥٧بيست و نهم خرداد 
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  تلگراف به دادستان كل كشور و اعتراض به اعمال وحشيانه

  قوای نظامی در مراسم بزرگداشت دكتر شريعتی در بابلسر

  ١٣٥٧چهارم تير ماه 

  آقای دادستان كل كشور 

  آقای نخست وزير : رونوشت

  كميسيون جهانی حقوق بشر 

 راهپيمائی آرام و مسالمت آميز مردم ١٣٥٧ خرداد )۱( ٢٤بر طبق اطالع رسيده به اين جمعيت قوای نظامی و انتظامی در روز 

عده كثيری . وت متوقف مينمايندبابلسر را در بزرگداشت سالروز وفات مرحوم دكتر علی شريعتی با نهايت شدت و قسا

در شهربانی بر اثر شكنجه وحشيانه .  نفر را بازداشت ميكنند و به شهربانی بابلسر اعزام مينمايد٢٧رامجروح ميسازند و 

پليس يكی از دستگيرشدگان بنام ايوب معادی داشجوی سال چهارم مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی بابلسر فوت 

 كذشته با وجود مراجعات مكرر خانواده و بستگان وی پليس حتی ازتحويل جنازه دانشجوی شهيد ميكند و طی هفته

جمعيت ايرانی دفاع از آزادی وحقوق بشر ضمن اعتراض به اين عمل وحشيانه و ضد انسانی خواستار . خودداری كرده است

خود ميداندكه افكار عمومی دنيا و مراجع بين تعقيب و مجازات فوری كليه عاملين اين جنايت بی شرمانه ميباشد و وظيفه 

  . المللی را نسبت به نقض مستمر حقوق بشر در ايران روشن نمايد

  كميته اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

  

  

با توجه مطلب مندرج در دومين مصاحبه مطبوعاتی جمعيت و اينكه راهپيمائی يه مناسبت شهادت دكتر علی . ١

  . صحيح می باشد٢٨/٣/٥٧ انجام گرفته بوده تاريخ شريعتی
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  نامه به نخست وزير و اعتراض به اعمال ضد بشری 

  كماندوهای شهربانی نسبت به زندانيان سياسي

  جناب آقای نخست وزير  

 رونوشت ـ آقای دادستان شهرستان تهران 

  رونوشت ـ آقای شهربانی كل كشور 

  رونوشت ـ آقای دادستان ارتش 

  ت ـ آقای رييس كل زندانيها رونوش

 عده ای از كماندوهای شهربانی بدون هيچگونه علت و جهت ٣/٤/١٣٥٧بر طبق اطالع رسيده به اين جمعيت روز سه شنبه 

كه حال بعضی از آنها وخيم است و زندانيان مزبور . قانونی به زندان ريخته و عده زيادی را مجروح و مضروب نموده اند

چنين خالف قانون و انسانيت دست به اعتصاب غذا زده اند كه حال عده ای از آنها به وخامت گرائيده بعنوان اعتراض به 

  . است

  . چون عمل مامورين بر خالف قوانين جاريه و برخالف حقوق زندانيان است

واستار تعقيب جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر اين عمل وحشيانه و ضد بشری را بشدت محكوم نموده و مصراٌ خ

  . مامورين خاطی و دستور دهندگان به آنها ميباشد

  . مراتب فوق برای اطالع مجامع بين المللی اعالم ميگردد

  كميته اجرائی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

  مهندس مهدی بازرگان : امضاء
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  نامه به نخست وزيرو هشدار به مسئوالن نسبت به مداوای 

   اهللا طالقانی در زندان شهربانی فوری حضرت آيت

  جناب آقای نخست وزير 

رونوشت آقای دادستان تهران ـ رونوشت آقای دادستان ارتش ـ رونوشت رياست كل شهربانی كشور ـرونوشت زندانهای 

  شهربانی تهران 

ه به فشار خون و ديابت  حكايت از شدت كسالت حضرت آيت اهللا طالقانی در زندان شهربانی ك)١(نامه واصله به اين جمعيت 

ما به كمال تعجب و تاسف اين جمعيت است كه چگونه اولياء زندان به وضع مزاجی شخصيتی واال مقام . مبتلی هستند مينمايد

  . و روحانی همچون آيت اهللا طالقانی كوچكترين توجهی مبذول نمی نمايند

ای دو بار معظم له را نزد طبيب متخصص اعزام دارند مسئولين امر به جای آنكه بر مراقبت خود افزوده و الاقل هفته 

  . ماههاست كه هيچگونه آزمايش و مداوائی درباره ايشان اعمال ننموده اند

جمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر مسئوليت ناگوار اينگونه اقدام خالف مقررات قانون و انسانيت و وخيم شدن كسالت 

اه حاكمه دانسته و پاسخگوئی در هر گونه حادثه سوء و ناراحت كننده ای را با حضرت آيت اهللا طالقانی را متوجه دستگ

  . مقامات مزبور ميداند

  . اين جمعيت اقدام عاجل و مداوای فوری درباره حضرت آيت اهللا طالقانی را خواستار است

  بيستم تيرماه جاری 

  جمعيت ايرانی دفاع از آزادی وحقوق بشر 

   طبقه دوم ١٢ميران، جنب حسينيه ارشاد ـ اول خيابان شهرزاد شماره تهران جاده قديم ش: نشانی

  

  

   به نامه بانو بتول عالئی فرددرجوع كني. ١
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  نامه به دادسرای استان تهران و تقاضای رسيدگی به بيماري

 خانم دكتر سيمين صالحی زندانی سياسی زندان قصر
   ٩/٨/١٣٥٧ـ ٤٠

  رياست دادسرای استان تهران 

 مبنی بر اينكه فرزندش خانم دكتر سيمين صالحی كه به حبس )١( آقای مهندس محمود صالحی ٨/٨/٥٧مه مورخ فتوكپی نا

 جهاز هاضمه و شكستگی پا در مخاطره است و ونی است بعلت بيماری چشم اابدمحكوميت يافته  و در زندان قصر زند

دستور فرمائيد بوضع وی رسيدگی و نتيجه را . رددحاضر است به هزينه خود او را معالجه نمايد، به پيوست ارسال ميگ

  . اعالم دارند

  كميسيون معاضدت قضائی و حمايت از زندانيان 

  احمد صدر حاج سيد جوادی : امضاء

   : گيرندگان رونوشت

  دادسرای شهرستان تهران جهت اقدام مقتضي

 آقای صادق  قطب زاده در پاريس جهت اطالع 

 ت اطالع آقای دكتر يزدی در آمريكا جه

 آقای مهندس صالحی جهت اطالع 

   ١٢خيابان شميران، خيابان شهرزاد پالك  : نشانی

  

  .اصل نامه بدست نيامده است. ١

198



 

  نامه به دادسرای شهرستان شيراز و درخواست علت

  زندانی كردن آقای مهندس رضا كاشاني

     ٩/٨/٥٧ـ ٤٢

  رياست دادسرای شهرستان شيراز 

 را مبنی بر اينكه آقای )١( دانشجويان آموزشگاه فنی الكترونيكاران وابسته به دانشگاه شيراز ٣٠/٧/٥٧فتوكپی تلگراف مورخ 

مهندس رضا كاشانی استاد موسسه مزبور را مدتی است بدون جهت زندانی نموده اند ارسال گردد، دستور فرمائيد علت 

  . ماينددستگيری و مرجعی كه به پرونده نامبرده رسيدگی مينمايد اعالم فر

  كميسيون معاضدت قضائی و حمايت از زندانيان 

  احمد صدر حاج سيد جوادی : امضاء

   : گيرندگان رونوشت

  ـ استانداری استان شيراز جهت  اطالع و هرگونه اقدام مقتضی ١

  ـ آقای قطب زاده در پاريس جهت اطالع ٢

  ـ آقای دكتر يزدی در آمريكا جهت اطالع ٣

   ١٢ باالتر از حسينيه ارشاد، اول شهرزاد، پالك خيابان شميران، : نشانی

  

  

  

  اصل نامه بدست نيامده است. ١
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  نامه به دادسرای شهرستان سنندج و تقاضای اعالم نتيجه

  عاملين تير اندازی و ضرب و جرح نسبت به مردم سنندج

   ٩/٨/٥٧ـ ٤٤

  رياست دادسرای شهرستان سنندج 

 و غيره مبنی بر اينكه اعالم جرم آقای محمد صديق كمانگر وكيل )١( االسالمی  آقايان شيخ٢٨/٧/٥٧فتوكپی تلگراف مورخ 

دادگستری در مورد تعقيب مامورين و عاملين تيراندازی و ضرب و جرح نسبت به مردم به پيوست ارسال ميگردد دستور 

  . فرمائيد نتيجه اقداماتی كه تاكنون نسبت به موضوع بعمل آمده است اعالم فرمايند

  يون معاضدت قضائی و حمايت از زندانيان سياسی كميس

  احمد صدر حاج سيد جوادی  : امضا

  

   : گيرندگان رونوشت

  ـ دادستان استان سنندج جهت اعمال نظارت ١

  ـ آقای شيخ االسالمی جهت اطالع ٢

  ـ آقای قطب زاده جهت اطالع در پاريس ٣

  ـ آقای دكتر يزدی جهت اطالع در آمريكا ٤

   ١٢ن شميران، باالتر از حسينيه ارشاد، اول شهرزاد پالك خيابا : نشانی

  

  

  .اصل تلگراف بدست نيامده است. ١
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  نامه به نخست وزير و تقاضای رسيدگی و تعقيب عاملی 

  به آتش كشيدن شهر كرمان وسرمايه مردم 

   ٩/٨/٥٧ـ ٤٥

  جناب آقای نخست وزير 

  مبنی بر اينكه در )١(ان، محمد حسين عقابيان و محمدعلی عقابيان آقايان محمد مهدی عقابي٢٧/٧/٥٧فتوكپی تلگرام مورخ 

جريان به آتش كشيدن شهر كرمان سرمايه آنان حدود هشتصد ميليون ريال از بين رفته است تقاضای رسيدگی و تعقيب 

 كه تاكنون نسبت به دستور فرمائيد نيتجه اقداماتی. مامورين و عاملين و اخاللگران را نموده اند به پيوست ارسال ميگردد

  . آمرين و عاملين واقعه بعمل آمده است اعالم نمايند

  كميسيون معاضدت قضائی و حمايت از زندانيان 

  احمد صدر حاج سيد جوادی : امضاء

   : گيرندگان رونوشت

  ـ  استاندار استان كرمان جهت هرگونه اقدام مقتضی ١

  ـ دادستان استان كرمان جهت هرگونه اقدام مقتضی ٢

  ـ دادستان شهرستان كرمان جهت هرگونه اقدام مقتضی ٣

  ـ جناب آقای قطب زاده در پاريس جهت اطالع ٤

  ـ جناب آقای دكتر يزدی در آمريكا جهت اطالع ٥

  ـ برای اطالع آقای محمد مهدی عقابيان ٦

   ١٢خيابان شميران، باالتر از حسينيه ارشاد، اول شهرزاد پالك : نشانی
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  نامه به دادگاه بخش درود و تقاضای رسيدگی و اعالم نتيجه

  به دستگيری و ضرب و شتم دو تن از مردم بوسيله پليس 

   ٩/٨/٥٧ـ ٤٦

  رياست دادگاه بخش درود 

ليس دستگير و  مبنی بر اينكه از طرف پ)۱( آقايان اسفنديار زارعلی و سعيد فاتحی و غالم گرمئه ٦/٧/٥٧فتوكپی نامه مورخ 

دستور فرمائيد نسبت به موضوع رسيدگی و نتيجه را اعالم . مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند به پيوست ارسال ميگردد

  . دارند

  كمسيون معاضدت و حمايت از زندانيان 

  احمد صدر حاج سيد جوادی  : امضاء

   : گيرندگان رونوشت

  ـ آقايان شكات جهت اطالع ١

  ر پاريس جهت اطالع ـ آقای قطب زاده د٢

  ـ آقای دكتر يزدی در آمريكا جهت اطالع ٣

  ١٢اول شهرزاد پالك  خيابان شميران، باالتر از حسينيه ارشاد،  : نشانی
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   نامه به دادسرای ديوان كيفر و تقاضای رسيدگی نسبت به

  تضييع حقوق و تصرف خالف قانون امالك در گنبد

  ٥٧/ ٨/ ٩ـ ٤٧

  رياست دادسرای ديوان كيفر 

  مبنی بر اينكه آقای كامبيز آتابای رئيس انجمن اسب با تبانی )۱( آقای حاج رمضان خسروی ١٤/٧/٥٧فتوكپی نامه مورخ 

وزارت جنگ، مسئولين سازمان تعاون و امور روستاها و دادستان شهرستان گنبد و غيره موجب تضييع حقوق و تصرف و 

دستور فرمائيد به موضوع رسيدگی و نتيجه را اعالم . نون امالك وی گرديده اند به پيوست ارسال ميگرددتسلط خالف قا

  . فرمايند

  كميسيون معاضدت قضائی و حمايت از زندانيان 

  احمد صدر حاج سيد جوادی : امضاء

  : گيرندگان رونوشت

  ـ آقای حاج رمضان خسروی جهت اطالع ١

  اطالع ـ پاريس ـ جناب آقای قطب زاده جهت ٢

  ـ جناب آقای دكتر يزدی جهت اطالع ـ آمريكا ٣

   ١٢شميران، باالتر از حسينيه ارشاد، اول شهرزاد پالك : نشانی
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  نامه به دادسرای شهرستان بهشهر و تقاضای اعالم نتيجه نسبت 

  د به تعقيب كسانی كه آقای رستم غذائی را مضروب ساخته ان

  ٩/٨/٥٧ـ ٤٨

  رياست دادسرای شهرستان بهشهر 

 مبنی بر اينكه ضمن اعتصاب فرهنگيان نامبرده مورد ضرب و جرح و )١( آقای رستم غذائی ٣٠/٧/١٣٥٧فتوكپی نامه مورخ 

خواهشمند است اقداماتی را كه تاكنون در زمينه وضع . شتم مامورين شهربانی قرار گرفته است به پيوست ارسال ميگردد

  . در چه مرحله ای از رسيدگی است اعالم دارندی ی انجام گرديده است و اينكه پرونده وو

  كميسيون معاضدت قضائی و حمايت از زندانيان 

  احمد صدر حاج سيد جوادی : امضاء

  . درونوشت برای اطالع و نظارت جهت آقای دادستان استان مازندران ارسال ميگردد كه نتيجه اقدامات را اعالم فرماين

  . رونوشت برای اطالع آقای قطب زاده به پاريس فرستاده ميشود

  . رونوشت برای اطالع آقای دكتر يزدی به آمريكا فرستاده ميشود

  ١٢خيابان شميران، باالتر از حسينيه ارشاد، اول شهرزاد پالك  : نشانی
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سيدگينسبت به حال وخيم آقای حسين نامه به دادسرای شهرستان تهران و تقاضای ر

  ٤٩حسين زاده

  ٩/٨/٥٧ـ 

  رياست دادسرای شهرستان تهران 

  مبنی بر اينكه برادر همسرش آقای حسين حسين زاده موحد كه آخرين )۱( آقای محمد كچوئی ٧/٨/٥٧فتوكپی نامه مورخ 

ن مجموعاٌ ده سال تحمل حبس نموده است و  بوسيله مامورين دستگير و زندان قصر زندانی و تاكنو٢٤/٩/٥٣بار در تاريخ 

در حال حاضر از نظر جسمانی عليل و خطر مرگ دارد به پيوست ارسال ميگردد كه نسبت به وضع وی رسيدگی و نتيجه را 

  . اعالم دارند

  كميسيون معاضدت قضائی و حمايت از زندانيان 

  احمد صدر حاج سيد جوادی : امضاء

  . اده به پاريس ارسال ميگرددرونوشت جهت اطالع آقای قطب ز

  . رونوشت جهت اطالع آقای دكتر يزدی به آمريكا ارسال ميگردد

  ١٢خيابان شميران، باالتر از حسينيه ارشاد، اول شهرزادپالك  : نشانی
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  نامه به دادسرای شهرستان سراب و تقاضای رسيدگی نسبت به

  گيری غيرقانونی چند نفر علت ضبط كتب مجاز و دست

   ٩/٨/١٣٥٧ـ ٥١

  رياست دادسرای شهرستان سراب 

 مبنی بر اينكه مامورين شهربانی محل بدون مجوز قانونی )۱( آقايان محمد خدنگی و مهدی حقی ٢٥/٧/٥٧فتوكپی نامه مورخ 

 نفری و آقايان ٥نگی پدر خانواده درمنزل آنان به تفتيش پرداخته و كتاب و عكسهای مجاز آنان ر ابرده اند، ثانياٌ علی خد

محمدتوتونچی و بيوك توتونچی در ارتباط اين جريان دستگير و از آنان اطالعی در دست نيست، به پيوست ارسال ميگردد 

دستور فرمائيد چگونگی جريان بررسی و علت ضبط كتب و دستگيری نامبردگان و مرجعی كه پرونده در آن مطرح رسيدگی 

  . يداست اعالم فرمائ

  كميسيون معاضدت قضائی و حمايت از زندانيان 

  احمد صدر حاج سيد جوادی : امضاء

  : گيرندگان رونوشت

  ـ دادسرای استان تبريز جهت اطالع و هرگونه اقدام مقتضی ١

  ـ آقای قطب زاده جهت اطالع در پاريس ٢

  ـ آقای دكتر يزدی جهت اطالع در آمريكا ٣

  ـ آقای محمد خدنگی جهت اطالع ٤

   ١٢خيابان شميران، باالتر از حسينيه ارشاد، اول شهرزاد پالك : نشانی
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  بيانيه نهضت آزادی ايران ـ خارج از كشور در مورد

  بمب گذاری درمنزل مهندس بازرگان

  بسمه تعالی

  تروريسم شاهانه

  توطئه عليه جان بازرگان 

رژيم جنايتكار پهلوی بمنظور .  مسلمان و مبارز ايران و نگران آينده مبارزه آنها استجهان ناظر مقاومت و حركت مردم

ايجاد تبليغات سوء در جان دست به جنايت جديدی زده است كه چندان بی سابقه نيست كه رژيم هائی نظير آن از قبيل شيلی، 

  . ی موسولينی به آن دست يازيده بودندو رژيم های گذشته چون آلمان هيتلری و ايتاليا... برزيل و آرژانتين و 

ازافراد ساواك و مسلح كردن آنها به بمب و اسلحه گرم و سرد از " كميته زيرزمينی انتقام " تشكيل گروه به اصطالح 

رژيم سفاك . فرآورده های همكاری بين المللی رژيم های جنايتكار و تحت سلطه امپرياليسم جهانی نظير رژيم ايران است

وسط اين گروه از يك طرف به ضرب و شتم مردم بی پناه می پردازد و از طرف ديگر می خواهد به جهانيان بباوراند پهلوی ت

بنابر اين از . مردم بوده و سردمداران رژيم از آن بی اطالع هستند" اختالف عقيده"و " وجود آزادي"نتيجه " زدو خوردها" كه 

شاه . عام ميكند و از طرف ديگر توسط حقوق بگيران ساواك افراد را ميكشديك طرف توسط نيروهای مسلح مردم را قتل و 

خائن به عبث ميكوشد زيرا ديگر حنای او نزد مردم ايران و حتی جهانيان رنگ ندارد و همه او را بعنوان اولين جنايتكار می 

  . شناسند

خود گرفته و می گيرد زيرا ترس اصلی جنايت های رژيم بخصوص عليه رهبران و فعالين اسالمی حالت سبعانه خاصی ب

  . ازاين گروه است

 در داخل آپارتمان مهندس بازرگان كه يكی از سرسخت ترين رهبران نهضت ٥٧ فروردين ١٩در ساعت يازده شب روز شنبه 

جنوبی اسالمی عليه رژيم بوده و می باشد بمب كار گذاشته اند بطوريكه در اثرانفجار درب ورودی آپارتمان كه در ضلع 

است از پنجره ضلع شمالی به خيابان پرتاب شده است و همچنين شيشه خانه های اطراف به شعاع حداقل صد متر خرد شده 

آپارتمان بطوری متالشی شده كه قابل شناخت نيست و اين نوع بمب گذاری و تخريب جز برای از بين بردن بازرگان . است

  . دهيچ هدف و انگيزه ای نميتوانست داشته باش

 شب همان روز دكتر پيمان را كه يكی از افراد فعال و قابل احترام نهضت اسالمی است و چندی پيش از زندان ٩در ساعت 

آزاد شده بود از جلوی درب مطبش ربوده به جاده قديم كرج ميبرند و او را به قصد كشت مضروب و مجروح مينمايند و 

اين نوع جنايت عليه رهبران و فعالين مسلمان خود از هر . د شايد زنده نمی ماندهمانجا رها ميكنند كه اگر كمكم رهگذران نبو

  . گونه تفسيری بی نياز است

در همان شب د رجلوی درب ورودی منزل آقای دكتر كريم سنجابی، عضو كميته اجرائی جمعبت ايرانی دفاع از آزادی و 

ارد  نشده است در تمام موارد بمبت گذاران ساواك كاغذيكه با حقوق بشر، بيز بمب كار گذاشته بودند كه خسارات چندانی و

اين اولين اخطار كميته زيرزمينی . . . . . آقای"  : خودكار آبی نوشته شده بود از خود به جای گذاشته اند با يك خط و يك متن

  ". انتقام است به شما 

 با مقاومت و قدرت عملی مردم است  كه تاريخ مجموع اين بمت گذاريها و جنايات نشان دهنده ضعف رژيم در مقابله

حكومتهای پليسی و توتاليتر مملو است از اين گونه جنايات و هر بار كه رژيم دست به چنين اعمالی زده است عمالٌ نشان داده 

  . كه در سراشيبی سقوط است
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 ماهيت واقعی رژيم كماكان بكار نهضت آزادی ايران خارج از كشور چون گذشته كليه قدرت و نيروی خود را برای افشای

از . می برد و جنايات آنرا عليه مردم مسلمان و مبارز ايران با توسل به تمامی وسائل ممكنه و مشروع برمال خواهد نمود

تمامی خواهران و برادران مسلمان نيز انتظار دارد كه در اين راه از هيچ گونه اقدامی مضايقه نكنند و در پناه اسالم و در 

ارچوب آن به مبارزه ای جدی و بی امان عليه رژيم و وابستگان و يا منحرف كنندگان مبارزه در هر نقطه و به هر شكل چه

  . ممكن ادامه دهند

  نهضت آزادی ايران خارج از كشور 

   ٥٧ فروردين ٢٠ برابر ٩٨ ربيع الثانی ٣٠بتاريخ 
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  زيرنامه آقای رحيم صفاری يكی از اعضاء موسس جمعيت به نخست و

  در پاسخ اخطار و تهديد شديد تلفنی ايادی رژيم 

   ٢١/١/٥٧ : تاريخ

  " نخست وزير " آقای جمشيد آموزگار 

پس از حمله به آقای دكتر پيمان و مضروب ساختن ايشان د بيابانهای غرب تهران و ايجاد انفجار درخانه های آقای مهندس 

غه ای اعضاء كميته دفاع از آزادی و حقوق بشر عصر روز يكشنبه مهدی بازرگان و كريم سنجابی و رحمت اهللا مقدم مرا

بيستم ماه جاری ناشناسی كه خود را معرفی نكرد بنام كميته انتقام تلفن كرد و در اخطار تلفنی بشدت مرا مورد تهديد همه 

  . جانبه قرار داد حتی در كمال وقاحت مرا جاسوس خطاب كرد

تهديدها زياد ديده بارها در مظان خطر مرگ قرار گرفته ام و بارها گفته ام كه پيرو حق را البته من در سراسر زندگيم از اين 

از مرگ باكی نيست اما چون شان اجتماعی و شخصيت من اجازه پاسخگويی به هر مزدوری را نميدهد و افتخار من اين است 

ا استعمار و همه بيگانه پرستان بر افراد اين كه هرگز سربر آستان هيچ بيگانه ای نگذاشته ام و سوابق من در مبارزه ب

سرزمين روشن است به او پاسخی ندادم ولی چون اين دسيسه ها را از مغزهائی ميدانم كه در مكتبهای كمونيسم و فاشيسم 

 به تعليم يافته اند و اكنون خدمتگزار حكومت شده اند بدين وسيله تجديد حيات قوای اس اس هيتلری را در دوران رستاخيز

جنابعالی و عموم همكاران تبريك ميگويم و لفظ ركيك جاسوس را كه شايسته كسانی است كه در سايه جاسوسی از گمنامی 

به مقامات رسيده اند و دربدنامی و بدطينتی به جنايات خود ادامه ميدهند و چنين كميته های ننگين را از رجاله ها به منظور 

د و تخويف شريفترين و وطن دوست ترين آزاديخواهان تشكيل داده اند برميگردانم دشمنی با آزادی و حقوق بشر و تهدي

زيرا در سراسرتاريخ جهان اين داغديدگان و ستمزدگان و غارت شدگان و ممحروميت يافتگان و تحقير شدگان بوده اند كه 

  . برای انتقام بپا خاسته اند نه دزدان و غارتگران و ايادی كثيف آنان

   بد ما نوشته خواهدشدحديث نيك و

  زمانه را سند و دفتری و ديوانست

  رحيم صفاری 
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  اعالم جرم آقای مهندس بازرگان خطاب به دادستان

  شهرستان تهران در ارتباط با بمب گذاری منزل ايشان 

افی برای  آقای مهندس بازرگان پس از ايجاد انفجار در مقابل آپارتمان مسكونی ايشان تلگر١٣٥٧ فروردين ماه ٢٣روز 

   : اين متن بشرح زير می باشد. دادستان تهران فرستادند متن آنرا هم منتشر نمودند

  جناب آقای دادستان شهرستان تهران 

  ) ١٩/١/١٣٥٧(شب گذشته   بعد از ظهر و يك بعد از نيمه شب و دو بعد از نيمه شب، ١١در ساعت 

ـ دكتر كريم سنجابی ومهندس رحمت اهللا مقدم مراغه ای منفجر سه بمب در منزل مسكونی اينجانبان مهندس مهدی بازرگان 

عاملين انفجار در هر سه مورد اعالميه های مشابهی خطاب به صاحب منزل از خو . شده و خسارات هنگفتی ببار آورده است

مراتب به كالنتری  ". اين اولين هشدار سازمان زيرزمينی انتقام بشماست. . . . . آقای" بجای گذارده اند به اين مضمون كه 

 امانيه اعالم گرديد و ضمن تشكيل پرونده مامورين به محل اعزام شدند با انجام تحقيقات و ٣ و نياوران و كالنتری ٩های 

لذا ضمن اعالم جرم تقاضای تامين جانی و مالی و رسيدگی به موضوع و تعقيب . معاينه خسارات مراتب صورتمجلس گرديد

  . ريمعاملين انفجار را دا
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  نامه جمعی از شخصيتها خطاب به نخست وزير در ارتباط با

  ... بمب گذاری عوامل رژيم در خانه موسسين جمعيت و 

   ١٣٥٧ فروردين ٢٨

  بسمه تعالی

  جناب آقای آموزگار نخست وزير 

 رحمت اهللا مقدم مراغه مسلماٌ از واقعه بی سابقه گذاشتن بمب در خانه آقايان مهندس بازرگان و دكتر كريم سنجابی و مهندس

ای و حاج محمود مانيان و انفجار آنها كه موجب خرابيها و خسارات فراوان گرديده و نيز از ماجرای ربودن آقای دكتر حبيب 

بخوبی مطلع بوده و از نتايج آن وقوف كامل ) توام با ايرادضرب و شتم در بيابانهای اطراف تهران(اهللا پيمان در مقابل مطب 

گر چه ما خوب ميدانيم كه جنابعالی در تصميم گيری هيچ اختياری نداريد ولی چون در مقامی قرار داريدكه . ه ايدحاصل كرد

  . بطور قانونی مسئول كليه امور هستيد اين نامه بعنوان شما نوشته ميشود

شده ای خطاب به نكته قابل توجه مخصوص اين است كه در هر چهار محل انفجار بمب، نسخ متعددی يادداشت فتوكپی 

و اين اقدام پس ) اين اولين هشدار سازمان زيرزمينی انتقام به شماست... آقای ) صاحبخانه گذاشته شده است به اين مضمون

ماهيت و . از مصاحبه نماينده به اصطالح جناح پيشرو حزب رستاخيز راجع به تشكيل كميته اقدام ملی صورت گرفته است

تگيری و آدم ربايی در مورد كسانی اعمال شده است كه عضو جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و نحوه اقدام در انفجار و دس

حقوق بشر هستند و عملی جز در طريق احياء حق حاكميت ملی، همگامی با مراجع مذهبی در مخالفت با اقدامات ضد دينی و 

  . كسی در مقام گرفتن انتقام از آنان باشدضد مردمی حكومت و حمايت از زندانيان بيگناه سياسی انجام نداده اند تا 

ما ضمن ابراز انزجار از چنين ارعابها و تهديدهای وحشيانه و محكوم كردن هر نوع تالش برای اغفال مردم و توطئه عليه 

ابكاری مخالفان از افراد ملت، اعالم ميكنيم كه همه افراد ملت ايران و حتی جهان خارج ميدانند كه صحنه سازيهايی همچون خر

و ارعاب فوق از جمله دسيسه ها و نقشه هايی است كه از طرف مغزهای بی منطق عامالن استبداد كشيده شده و به اجرا در 

می آيد تا از يك طرف ملت حق طلب را متهم به عدم رشد كنند و از طرف ديگر افكار عمومی مردم ايران و جهان را از ظلم و 

  . كومت منصرف و معطوف به مسائل ديگر سازندفساد و تعديات بی حساب دستگاه ح

  آقای آموزگار 

اين مايه تاسف است كه هيئت حاكمه خصوصاٌ مقام فرماندهی و رهبری منحصر به فرد آن كه شما و ساير مسئوالن امور 

 و دعوت به جای استفاده از منطق صحيح و مطلوب زمامداری) اختيارات و اقتدار حكومت را مربوط به آن مقام ميدانيد

افرادی از ميليونها مردم ناراضی مملكت به مناظره و مباحثه در وسايل ارتباط جمعی به چوب و چماق و اسلحه سرد و گرم 

  . باالخره به بمب متوسل ميشود

هيئت حاكمه از يك طرف ادعا ميكند كه در جهت گسترش آزاديهای از بين رفته و ايجاد فضای باز سياسی قدم بر ميدارد از 

رف ديگر حتی كمترين نوشته انتقاد آميز را در ساده ترين مسائل ساسی و مملكت و كمترين اقدام فردی و جمعی را برای ط

نيل به آزاديهای اوليه و اساسی تحمل نميكند و بالعكس به تاكتيك مطرود و منفور ايجاد آشوب و اغتشاش و برگزاری 

ين دولتی تهران و با وسايل نقليه دولتی و عمومی و اغفال بعضی از مردم تظاهرات اخير از جمله تبريز كه با اعزام مامور

  . آذربايجان صورت گرفته است مبادرت می نمايد

در پايان ناگزير از بيان اين واقعيت هستيم كه با چنين اعمال و بفرض از بين بردن مبارزين هيچ فرد حق طلب ايرانی از اين 

به دل راه نمی دهد و از تنها راهی كه برای احقاق حقوق از دست رفته خود در پيش گرفته تهديدها و  ارعابها كمترين هراسی 
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بر نمی گردد و نتيجه ادامه اين گونه اعمال حكومت جز تغيير روش مسالمت آميز ملت و تبديل آن به قهر و خشونت و آشوب 

  . نخواهدبود و عميقاٌ ايمان دارد كه من اهللا التوفيق و عليه التكالن

سيد ابوالفضل موسوی زنجانی ـ عباس آهو چشم ـ محمدصادق اسالمی ـ محمد بسته نگار ـ 

محمدبصيريان ـ سيد عباس بهشتی ـ سيد صالح بنافتی ـ عبدالعلی پرتو علوی ـ علی اكبر پوراستاد ـ 

د امير حسين پوالدی ـ مهندس عباس تاج ـ دكتر نورعلی تابنده وكيل پايه يك دادگستری ـ مهندس محم

توسلی ـ سيد محمد مهدی جعفری ـ ولی اهللا چه پور ـ دكتر علی اصغر حاج سيد جوادی ـ ابوالفضل 

حكيمی ـ رضا حاج علی اصغری ـ محمد درويش ـ خليل اهللا رضائی ـ عباس رادنيا ـ حسن روحانی ـ 

ـ دكتر اكبر زرينه باف ـ دكتر كاظم سامی ـ دكتر يداهللا سحابی ـ حسن سعيدی ـ حسين شاه حسينی 

باقر شايورد ـ هاشم شبستری زاده ـ دكتر عباس شيبانی ـ محمدعلی شيشه گر ـ موسی شيخ زادگان ـ 

احمد صدر حاج سيد جوادی وكيل پايه يك دادگستری ـ مهندس هاشم صباغيان ـ علی صدری ـ 

ضی احمدعلی بابايی ـ دكتر حسين عالی ـ دكتر رحيم عابدی ـ حاج سيد مجتبی قائم مقامی ـ مرت

كتيرايی ـ دكتر عبدالكريم الهيجی وكيل پايه يك دادگستری ـ دكتر اسداهللا مبشری وكيل پايه يك 

دادگستری ـ دكتر ناصر منياچی وكيل پايه يك دادگستری ـ منوچهر ملكی معيری ـ محمود مراتی ـ 

وی ـ مهندس عبداهللا مواليی نژاد ـ امراهللا مقصودی ـ اصغر مواليی ـ كاظم متحدين ـ غالمرضا مرتض

  . علی اكبر معين فر ـ حسن نزيه وكيل پايه يك دادگستری ـ دكتر فرج اهللا ناصری
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  درخواست موكد مجمع جهانی حقوق بشر از نخست وزير جهت

   )١(رسيدگی به بمب گذاری اخير در منازل سه تن از رهبران جمعيت 

  ٣/٢/٥٧= ١٩٧٨ آوريل ٢٣يكشنبه 

موكداٌ از آقای جمشيد آموزگار نخست وزير ايران ) ١٩٧٨شنبه بيست و سوم آوريل يك(مجمع جهانی حقوق بشر امروز 

خواستار رسيدگی در مورد بمب گذاريهای اخير درمنازل سه نفر از رهبران برجسته طرفداران كميته حقوق بشر ايران 

  . گرديده است

در موقع انفجار بمب در منازل آنان كسی نبوده  به وقت تهران انجام يافته است ١٩٧٨بمب گذاری در اواخر شب هشتم آوريل 

سه نفر رهبران ايرانی اعضاء كميته طرفداران آزادی و حقوق بشر هستند كه  با شركت افراد مشهور برای دفاع از . است

 آقای مهدی بازرگان يكی از موسسين  كميته : سه نفر رهبران مذكور عبارتند از. حقوق بشر در ايران تشكيل يافته است

دكتر . طرفداران آزادی حقوق بشر در ايران است نامبرده يكی از مهندسين و روسای اسبق شركت ملی نفت ايران ميباشد

  . كريم سنجابی وزير فرهنگ سابق و آقای رحمت اهللا مقدم مراغه ای يكی از اعضای برجسته كميته ميباشد

ات واصله حاكی از آنكه بمب گذاريها به وسيله كميته مجمع جهانی حقوق بشر از نخست وزير خواسته است درباره گزارش

نام گذاری " گروه های انتقام " دستجات مخالف اين كميته ها را . های اقدام كه از طرف دولت تشكيل يافته است تحقيق نمايد

  . نموده اند

دكتر علی سيد جوادی مجمع جهانی حقوق بشر همچنين از نخست وزير خواسته است درباره ايزا و آزاری كه نسبت به 

ايد اعضاء منويسنده سرشناس و منتقد اجتماعی شده و نامه های تهديد آميزی دريافت نموده است تحقيق و رسيدگی ن

خانواده آقای سيد جوادی مورد تهديد و ضرب قرار گرفته اند دكتر سيد جوادی يكی از اعضاء كميته طرفداران آزادی و 

  . كه اخيراٌ تشكيل گرديده است ز حقوق زندانيان سياسی استحقوق بشر ايران و كميته دفاع ا

 تشكيل يافته و كوشش خود را در راه ١٩٤٢مجمع جهانی حقوق بشر كه يك سازمان غير دولتی جهانی است كه در سال 

 جهانی مجمع تنها سازمان. اشاعه و حمايت حقوق بشری عموم افراد بر اساس قانون بين المللی حقوق بشر مصروف مينمايد

  . غير دولتی است كه مطلقاٌ و منحصراٌ برای تحقيق اين آرمان تشكيل گرديده و مركز آن در اياالت متحده آمريكا قرار دارد

  .  تماس گرفته شود٩٧٢ – ٩٥٥٤بيمان . برای كسب اطالع بيشتر با  ر

  

  

  .كه متاسفانه نام آن بدست نيامد. . . . . گزارش خبرنگار خبرگزاری. ١
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  آقای دكتر عبدالكريم الهيجی سخنگوی جمعيت بهنامه 

  دادستان شهرستان تهران جهت تعقيب عاملين حمله به ايشان

٩/٢/١٣٥٧   

  دادستان محترم شهرستان تهران 

   آقای محسن پزشكپور رئيس كميسيون عرايض مجلس شورای ملی –رونوشت 

   روزنامه كيهان –رونوشت 

   روزنامه اطالعات –رونوشت 

 بعد از ظهر روز پنجشنبه هفتم ارديبهشت ماه  جاری در خيابان ثريا در معيت پسر خردسالم هنگامی كه قصد ٧در ساعت 

كميته " سوارشدن به اتومبيلم ر اداشتم مورد هجوم شش نفر از اراذل حرفه ای و مامور، كه در هفته های اخير تحت عنوان 

ه منزل افراد و شخصيت های مخالف خفقان بمب می اندازند و عده ب" داری نيروی پاي" و " كميته زيرزمينی انتقام " و " اقدام 

ديگری ا زآنان را مورد ضرب و شتم و دشنام و تهديد قرار داده و می دهند، قرار گرفتيم و اگر فريادهای استغاثه فرزندم 

بردم و باالخره با اجتماع عده ای نبود از ضربات مهلك و كشنده ای كه به سر و صورتم وارد می آوردند جان سالم بدر نمی 

بر اثر ضربات وارده مدت دو روز است كه حالت . از عابرين و كسبه مرا رها كردند و با دو اتومبيل پيكان متواری شدند

از ناحيه سرو صورت و دندانها شديداٌ . در بيمارستان آپادانا تحت معالجه و عكسبرداری قرار گرفتم. نسيان و فراموشی دارم

 بستری هستم و در ١٢وم شده ام و در حال حاضر در منزل واقع در خيابان ظفر خيابان حجت كوی نور شماره مصد

شرايطی كه خود و خانواده ام هيچگونه امنيت جانی و مالی و مسكن نداريم به اعتقاد اينكه دادگستری آخرين و تنها پناهگاه و 

ادخواهی و تعقيب عاملين و مسببين و محركين اين حادثه ناجوانمردانه و ملجاء ستمديدگان و مظلومين است به اميد تظلم و د

  . غير انسانی به تقديم اين شكوائيه از بستر بيماری مبادرت ميكنم

  باتقديم احترام 

  دكتر عبدالكريم الهيجی وكيل دادگستری 
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  نامه آقای دكتر عبدالكريم الهيجی به دادستان شهرستان 

   انفجار دفتر كار ايشان تهران جهت تعقيب عاملين

٩/٢/١٣٥٧   

  آقای دادستان شهرستان تهران 

   آقای محسن پزشكپور رئيس كميسيون عرايض مجلس شورای ملی –رونوشت 

   روزنامه كيهان –رونوشت 

   روزنامه اطالعات–رونوشت 

ساند كه حمله كنندگان متعاقب در تعقيب شكوائيه امروز در مورد حمله مهاجمين مزدور و مامور به اينجانب به استحضار مير

 طبقه پنجم مراجعه كرده و با اغفال نگهبان ١١٢هجوم وحشيانه خو دبه دفتر وكالت اينجانب واقع د ربولوار اليزابت شماره 

دفتر به عنوان اينكه با اينجانب قرار مالقات دارند وارد ساختمان ميشوند و در آنجا بمب كار ميگذارند و دقايقی بعد انفجار 

اينست .  اعالم شده و پرونده ای تشكيل گرديده است٧مراتب به كالنتری . مهيبی رخ ميدهد و خسارات فراوانی ببار می آورد

معنی ثبات و آرامش و امنيت در مملكت ما و آنهم درباره شخصی كه گناهی به جز دفاع از حق وقانون و ستمديده و مظلوم 

مابقی توضيحات . يه را هم به ضميمه شكايت قبلی مورد رسيدگی عاجل قرار دهنداستدعا دارد اين شكوائ. نداشته و ندارد

  . پس از ارجاع پرونده به شعبه مرجوع اليه داده خواهد شد

  باتقديم احترام

  )  محل امضاء(دكتر عبدالكريم الهيجی وكيل دادگستری ـ 
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  گزارش خبرنگار مبنی بر در دست تحقيق قرار گرفتن شكايات 

  )١(هندس بازرگان و دكتر سنجابی عليه كميته انتقام در دادگستری آقايان م

  شكايت مهندس بازرگان و دكتر سنجابی از سازمان انتقام 

دكتر عبدالكريم الهيجی، منوچهر مسعودی، هدايت اهللا متين دفتری و مهندس  مهندس مهدی بازرگان، دكتر كريم سنجابی، 

  . زمان زيرزمينی انتقام به دادگستری شكايت كرده اندرحمت اهللا مقدم عليه كميته اقدام و سا

اين عده ضمن تسليم شكايت خود گفته اند كه به دنبال بمب گذاری در خانه هايشان و نيز مضروب كردن الهيجی درخيابان 

  . بايد عاملين اين حوادث تحت تعقيب قرار گيرند و چگونگی ماجرا روشن شود

 دادياران شعب مختلف دادسرای تهران ارجاع هدادگستری شكايت اين عده برای تحقيق ببراساس گزارش خبرنگار كيهان از 

  . شده است و بررسی اين شكايت از طريق مقامات قضائی ادامه دارد

  

  

  )١٣٥٧ (١١/٢/٢٥٣٧كيهان . ١
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  گزارش خبرنگار كيهان درباره بمب گذاری سازمان زيرزمينی انتقام 

  )١( دكتر سنجابی و وكالی دادگستری رسيدگی به شكايت مهندس بازرگان،

  درباره بمب گذاری سازمان زيرزمينی انتقام 

  رسيدگی به شكايت مهندس بازرگان، دكتر سنجابی و وكالی دادگستری آغاز شد 

بازپرس دادسرای تهران بدنبال دريافت پرونده شكايت مهندس مهدی بازرگان ـ دكتر كريم سنجابی ـ مهندس رحمت اهللا مقدم 

غه ای ـ دكتر حبيب اهللا پيمان ـ هدايت اهللا متين دفتری ـ منوچهر مسعودی و دكتر عبدالكريم الهيجی تحقيقات وسيعی را مرا

اين گروه شكايت كرده اند كه در خانه و يا محل كارشان بمب كار گذاشته و يا مورد ضرب و حمله افرادی قرار . آغاز كرد

  . گرفته اند

 شب ١١مهندس مهدی بازرگان ـ دكتر كريم سنجابی و مهندس مقدم مراغه ای در ساعتهای بين ماجرای بمب گذاری در خانه 

 بعد از نيمه شب نوزدهم فروردين ماه سال جاری رخ داد و يك سازمان زيرزمينی بنام سازمان زيرزمينی انتقام ٢تا 

در اطالعيه هايی كه اين . ه گرفته استمسئوليت اين حوادث را كه منجر به خرابی هايی د رمحل بمب گذاری شده، به عهد

   : سازمان زيرزمينی در محل های بمب گذاری شده به در و ديوار چسبانده نوشته شده بود

  اين اولين هشدار سازمان زيرزمينی انتقام به شماست 

دكتر هدايت (دگستری پس از اين حوادث د بعد از ظهر بيست و نهم فروردين ماه دو بمب نيز در محل كار دو تن از وكالی دا

  روز بعد دكتر الهيجی وكيل دادگستری در خيابان ثريا مورد حمله و ٩منفجرشد و ) اهللا متين دفتری و منوچهر مسعودی

اين عده در پی حوادثی كه برايشان رخ . ايراد ضرب و جرح عده ای ناشناس قرار گرفت و دفتر كارش نيز با بمب منفجر شد

ه طی اعالم جرمی به دادستان تهران عليه سازمان زيرزمينی انتقام و مسئولين اين حوادث شكايت داده بود، هر يك جداگان

بدستور دادستان پرونده هايی در مورد اين شكايات تشكيل شد و رسيدگی به آنها به . كردند و خواستار تعقيب آنان شدند

از سوی ديگر دكتر عبدالكريم الهيجی . ا آغاز كرد دادسرای تهران ارجاع شد و بازپرس تحقيقات وسيعی ر٨بازپرس شعبه 

شكايت ديگری در مورد ايراد ضرب و جرح توسط عده ای ناشناس به دادسرا تسليم كرد و دراين شكايت عليه سازمان 

 اين  ارجاع شد و داديار به تحقيق پيرامون٨رسيدگی به پرونده اين شكايت نيز ره داديار شعبه . زيرزمينی انتقام شكايت كرد

  . پرونده پرداخت

طبق اطالع خبرنگار كيهان، دكتر حبيب اهللا پيمان نيز كه چندی قبل توسط عده ای ناشناس از جلو مطب خود ربوده شده است، 

دكتر حبيب اهللا پيمان در شكايت خود نوشته . شكايتی تسليم دادستان تهران كردو طی آن خواستار تعقيب ربايندگان خود شد

 نفرناگهان بمن حمله كردند و با انداختن يك ٥ بعد از ظهر هنگاميكه قصد خروج از مطب خود را داشتم ٥/٨ است كه د رساعت

 نفر در داخل اتومبيل ٥كيسه روی سرم مرا به داخل اتومبيلی بردند و بطرف نقطه نامعلومی شروع به حركت كردند اين 

از طی مسافتی اتومبيل خود را عوض كردند و مرا به اتومبيل آنان پس . ضرباتی با مشت به سرو صورت و بدنم وارد كردند

ربايندگان سپس مرا در بيابانی كه بعداٌ متوجه شدم حدود كاروانسرا . ديگری منتقل نمودند و مجدداٌ به راه خود ادامه دادند

ند مرا به قتل برسانند ولی آنان ميخواست. سنگی واقع در جاده كرج است پياده كردند و دسته جمعی به كتك زدن من پرداختند

 ارجاع ٨اين پرونده نيز به بازپرس شعبه . پس از مشورتی كه با يكديگر كردند از تصميم خود منصرف شدند و فرار كردند

  . شد كه بازپرس رسيدگی به آن را ادامه ميدهد

نكه در نيمه شب نوزدهم فروردين خبرنگار كيهان همچنين گزارش ميدهد حاج محمود مانيان، بازرگان معروف نيز به خاطر اي

ماه انفجار بمب در خانه اش واقع در پل رومی خرابی هايی ببار آورده و توليد وحشت و هراس كرده است، شكايتی سازمان 
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بدستور سرپرست اين دادسرا رسيدگی به پرونده شكايت اين بازرگان به . زيرزمينی انتقام تسليم دادسرای تهران كرده است

جاع شد و بازپرس به تحقيق د مورد ماجرا پرداخت بدنبال تحقيقات بازپرس، ماموران آگاهی حاج محمود مانيان بازپرس ار

هم اكنون پرونده های آنان تحت بررسی است و . را برای پاره ای تحقيقات به آگاهی احضار كردند و به تحقيق از او پرداختند

  .تحقيقات ادامه دارد

  

  )١٣٥٧ (١٤/٢/٢٥٣٧كيهان، . ١
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  گزارش خبرنگار روزنامه رستاخيز درباره آغاز رسيدگی به 

   )١(ان در دادگستری شكايت دكتر سنجابی و مهندس بازرگ

  رسيدگی به شكايت دكتر سنجابی و مهندس بازرگان در دادگستری آغاز شد 

بازپرس دادسرای تهران به دنبال دريافت پرونده شكايت مهندس مهدی بازرگان، دكتر كريم سنجابی، 

مسعودی، دكتر مهندس رحمت اهللا مقدم مراغه ای، دكتر حبيب اهللا پيمان، هدايت اهللا متين دفتری، منوچهر 

اين گروه شكايت كرده اند كه در خانه و يا محل . عبدالكريم الهيجی، تحقيقات وسيعی را آغاز كرد

  . كارشان بمب كار گذاشته و يا مورد ضرب و حمله افرادی قرار گرفته اند
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  )٢(اطالعات بيشتر درباره بمب گذاری منازل مخالفين دولت 

چندی است كه ساواك ميكوشد كه نه از طريق دستگيری و زندان بلكه بطور غير مستقيم مخالفين شاه 

 فروردين ٣٠چنانكه با منفجر ساختن بمب قوی در شب شنبه . را وادار به عقب نشينی و سكوت نمايد

سكونی آقای مهندس مهدی بازرگان در طبقه نهم ساختمان واقع در  شب د رمحل م١١ماه در ساعت 

خيابان غزالی و به جای گذاردن يادداشت تهديد آميز، اين مبارزين بر حق را ارعاب نمايد، شرح جزئيات 

اين برنامه ها در طی اعالميه ها جداگانه منتشر شده است نمونه ای از يادداشتی كه د رمحل بمب گذاری 

   : شته اند در زير مالحظه ميشودبه جای گذا

  آقای بازرگان اين اولين 

  هشدار سازمان زيرزمينی انتقام 

  به شماست 

بعد از انفجار ابتدا از طرف آتشفشانی ظاهراٌ به اهالی آپارتمانها مراجعه و اظهار ميكنند كه بايد كپسول 

اسبان مراجعه و صحنه را گازی منفجر شده باشد سپس از طرف كالنتری يك نفر افسر و چند نفر پ

 گروه چهار نفری مسلح از طرف كميته دفاع برای بررسی انفجار مراجعه ٢ساعت . صورتمجلس ميكنند

ميكند و ضمن گرفتن عكس از خرابيها از آقای مهندس علت را سئوال ميكنند ايشان اظهار ميكنند اين 

ور قطع توسط كسانی انجام شده است انفجار به هيچوجه جنبه انتقام شخصی يا خانوادگی ندارد و بط

تا صبح مخبرين و عكاسان برای گرفتن عكس . كه با فكر و مرام و رويه سياسی من مخالف هستند

  . مراجعه ميكردند

همچنين صبح روز يكشنبه مامورينی به منزل آقای دكتر سنجابی مراجعه ميكنند و تاكيد و اصرار 

دكتر سنجابی جواب ميدهد از كميته اقدام جناح پيشرو حزب  ؟ مينمايند كه شما از چه كسی شكايت داريد

  . رساخيز و ساواك

در همين شب بمب مشابهی د رجلو درب منزل آقای حاج مانيان گذارده اند كه منجر به شكسته شدن 

  . شيشه های ساختمان ايشان شده است

و به كمك ساواك انجام گفته ميشود انفجارهای فوق توسط گروه اقدام جناح پيشرو حزب رستاخيز 

عالوه بر بمب گذاری در منازل اين اشخاص بمب های ديگری نيز در منازل آقای مهندس . شده است

مقدم و دو نفر او وكالی دانشجويانی كه به جرم پخش اعالميه در حال محاكمه هستند گذاشته و منفجر 

  . كرده اند

بصور گوناگون توسعه و گسترش يافته است و البته عمليات ساواك به همين جا ختم نشده بلكه 

بسياری ديگر را در بر گرفته چنانكه از اواخر فروردين گذشته افرادی به نام همين سازمان زيرزمينی 

انتقام بوسيله تلفن و ضمن كلمات زننده ای آقای علی اصغر حاج سيد جوادی را به مرگ تهديد نموده 

ن محدود نشده بلكه اعضاء خانواده شان را هم شامل گرديده مزاحمت و تهديد تلفنی بشخص ايشا. اند

. از جمله اتومبيلی هر روز با تعقيب دختر كوچك ايشان موجب وحشت خانواده ايشان گرديده اند. است

اگر مرگ سرانجام راه زندگی " آقای حاج سيد جوادی با انتشار نامه ای به همين مناسبت نوشته اند 

حتی اگر من . يرزمينی انتقام بدانند كه من از راه زندگی خود برنخواهم گشتاست فرماندهان سازمان ز

  ".و خانواده ام به پايان طبيعی نرسيده به افتخار شهادت نائل شويم
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بعد از انتشار اخبار اين بمب گذاريها، نهضت آزادی ايران با صدور اطالعيه های مطبوعاتی مراتب را به 

از طرف سازمانهای بين المللی . قوق بشر و خبرگزاريهای جهان ميرسانداطالع سازمانهای بين المللی ح

جامعه بين . حقوق بشر و شخصيت ها تلگرافات و اعتراضاتی به مقاماتت دولتی ايران ارسال ميگردد

 آوريل ضمن گزارش اين امر، اعتراض خود را به ٢٣المللی حقوق بشر در اطالعيه مطبوعاتی خود در 

  . فاشيستی اعالم نموده استاين گونه عمليات 

  

  

  )١٣٥٧ (١٦/٢/٢٥٣٧ شنبه ٩٠٥روزنامه رستاخيز، شماره . ١

، خرداد ٥٨ خارج از كشور، شماره –ارگان نهضت آزادی ايران " پيام مجاهد " نقل از نشريه . ٢

١٣٥٧  
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  مقدمه 

دامنه  سلطنتی م شاه و عملكرد استبدادفعاليت های بين المللی توسط ايرانيان مقيم خارج از كشور در جهت افشای ماهيت رژي

ای بس گسترده داشته است و بدليل حساسيت رژيم شاه به افكار عمومی مردم جهان، فعاليت هايی از اين قبيل بنوبه خود 

  . بسيار موثر بوده اند

جمع . شاه ادامه داشت آغاز گرديد و تا آخرين روزهای سقوط ١٣٣٢ مرداد ٢٨فعاليتهای بين المللی از سالهای دراز كودتای 

آوری اسناد اين فعاليت ها روشنگر بسياری از خطوط مبارزاتی ملت ايران ميباشد كه به فرصت و امكانات وسيع تری احتياج 

  . دارد

در اين فصل صرفاٌ برخی از اسناد كه در حال حاضر در دسترس بودند تنها برای معرفی نوع فعاليت ها منبشر ميگردند و 

  . به زودی با جمع آوری تمامی اسناد حق طلب ادا گردداميد است كه 

آنچه تذكر آن در اينجا ضروری می باشد اين است كه بدنبال اثری كه فعاليتها و افشاگری های بين المللی در روند مبارزات 

حظه اهميت و اثر داخل كشور داشته است، و ضرورت منظم و مستند ساختن اين فعاليتها در داخل و ارتباط دائم با خارج، مال

  . اين فعاليت ها بود كه باالخره جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر تشكيل گرديد

همانطور كه از متن اسناد مالحظه ميشود، جمعيت ايرانی رونوشت تمامی اسناد و مدارك خود را برای نمايندگی های خود در 

اد را ترجمه و در اختيار محافل بين المللی ذی نفوذ و رسانه های خبری آمريكا و اروپا می فرستاد و آنان بالفاصله اين اسن

  . اميد است كه در تالش بعدی بتوانيم تمامی اين اسناد را يك جا در اختيار ملت ايران قرار دهيم. می گذاشتند

  

  اطالعيه فدارسيون بين المللی بشر در مورد 

  تحقيقات ناظر حقوقی آن سازمان در تهران 

   ١٣٥١احتماالٌ زمستان : تاريخ

فدراسيون بين المللی حقوق بشر كه يك سازمان غير دولتی است و از طرف سازمان ملل و شورای اروپا معتبر شناخته شده 

 وكيل دعاوی در دادگاه تجديد نظر پاريس كه از طرف اين سازمان JEAN NOEL DERRIENNIC: بدنبال بازگشت آقای

   : بوده است، باطالع ميرساند كه) ايران(بعنوان ناظر حقوقی در تهران 

مقامات رسمی ايرانی از دادن هرگونه اطالعی به ناظر حقوقی بين المللی در مورد دكتر عباس شيبانی و  -١

  دستگيريهايی كه بدنبال جريانات اخير دانشگاه بعمل آمده است، خودداری كرده اند 

 : ان نتيجه ميشود كهبا اين وصف از تماس همين ناظر با منابع موثق در تهر -٢

  : ـ در مورد دكتر شيبانی

آقای . ـ محاكمه اش در محيطی دربسته انجام شده و فقط يكروز طول كشيده است و فاميلش ازتاريخ آن مطلع نبوده اند

سال شيبانی از دادگاه تجديد نظر نظامی تهران خواستار تجديد نظر در محكوميتش را كرده است كه احتماالٌ بعد از جشنهای 

  . يعنی حدود نيمه اول آوريل نتيجه اش معلوم خواهدشد) نوروز(نو ايرانی 

 توسط دادگاه تجديد نظر نظامی محكوم و ١٩٧٣ ژانويه ٦دكتر شيبانی كه بدنبال دستگيری برادر زنش آقای محمد مفيدی كه 

اه فوريه بخاطر فعاليتهای مخالف امنيت تهران در نيمه آخر منظامی در دادگاه .  ژانويه اعدام شد، دستگير شده بود١١روز 

  .  سال زندان محكوم ميشود، در حاليكه هيچ دليل جرمی بر عليه او موجود نبوده است٢داخلی مملكت به 
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   : در مورد جريانات دانشگاه كه مقامات رسمی ايرانی وجودش را منكر ميشوند -

دانشكده های تهران و شهرستانها كه در آنها . دائمی استشلوغی دانشگاههای ايران از دو ماه قبل به اين طرف تقريباٌ 

تعداد دستگيری . تظاهرات صورت گرفته موقتاٌ تعطيل شده اند بخصوص در همين مدت عده زيادی دستگير و كشته شده اند

  .  نفر كشته شده اند٢ـ١٦تنها در دانشگاه تبريز . ها و كشته ها بر طبق منابع مختلف متغير است

   : ر حقوقی بين المللی گزارش ميدهد كه اخيزاٌ چند محاكمه سياسی د رتهران انجام گرفته استبعالوه ناظ

   : چند نفر در ارتباط با محاكمه آقای مفيدی كه نتيجه اش محكوميتهای زير است -

  محكوم به اعدام : آقای مصطفی خوشدل -١

 محكوم به حبس ابد  : آقای مهدی افتخاری -٢

 به حبس ابد محكوم  : آقای جالل صمصامی -٣

 محكوم به حبس ابد  : آقای حميد جاللی زاده -٤

 محكوم به حبس ابد  : آقای كاظم ذواالنوار -٥

عده ديگر در ارتباط با يك انفجار بمب كه در ماههای اخير در تهران و در شب در مغازه ها صورت گرفته و در طی آن  -

  : ام محكوم شده انددر طول اين دادگاه افراد زير با اعد. هيچكس از بين نرفته است

  آقای فريدون مهرابی  -١

 آقای مشار زاده  -٢

  ) م.  پ–اين دو اسم گويا در اصل مال يكنفر است بنام مشارزاده مهرابی  (

   MICHEL  BLUMميشل بلوم : محل امضای

  معاون دبير كل فدراسيون بين المللی حقوق بشر 
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  ط زندان و زندانيان سياسی در ايران گزارشايشر

  بودلوآقای ايو

  وكيل دعاوی در دادگاه تجديد نظر پاريس

   ١٣٥٣ آبان ١٧تا / ١٠

سازمان بين المللی حقوقدانان دمكرات و سازمان بين .  بطول انجاميد١٩٧٤سفر من به ايران از تاريخ يك تا هشتم نوامبر 

  .  بودندالمللی حقوقدانان كاتوليك مرا بمنظور جمع آوری اطالعات د رموارد ذيل به ايران فرستاده

ـ شرايط دستگير شدگان و زندانيانی كه در ايران محكوم شده اند، يعنی كسانی كه انگيزه آنها با توجه به اعالميه حقوق ١

  . بشر در زمره عقايد سياسی قلمداد شده است

  . ـ روابط اين زندانيان و دستگيرشدگان با خانواده هايشان٢

 بود كه بر اثر عدم انتشار هرگونه خبری درباره سه زندانی سياسی كه يكی از اين ماموريت استخباری، بعلت نگرانی شديدی

دستگير شده ) پليس سياسی ايران( توسط ساواك ١٩٧٤اين سه نفر در ماه اوت . آنها خانم حامله ای بود، ايجاد شده بود

اسامی آنها . ز ايشان در دست نبود به بعد هيچ اثری ا١٩٧٤اولين اقدام من مربوط به اين سه نفر بود كه از اوت . بودند

  . با كمال تاسف كوششهای من در اين زمينه نتيجه ای نداد. عبارتند از، خانم صالحی و آقايان ميثمی و جوهری

كه اگر اين سه نفر بعلت سياسی توقيف شده باشند، فقط ساواك و دادگاه نظامی می توانند  : در وزارت دادگستری بمن گفتند

هم پس از نگاه اجمالی به دفاتر دادگستری گفت كه هيچ ) يا شايد يكی از همكاران او(دادستان تهران . بدهندبمن اطالعاتی 

  . او هم پيشنهاد كرد كه من با ساواك ی ادادگاه نظامی تماس بگيرم. اثری از اين سه نفر در دست ندارد

يرم و حتی مالقات با يكی ا كارمندان اين دو اداره نيز من نتوانستم از رئيس ساواك و نه از دادستان نظامی وعده مالقات بگ

در آنجا بعد از اينكه مرا مدت طوالنی معطل نگاه داشتند، چند تن از افسران بمن گفتند كه بعلل امنيتی ايشان . امكان پذير نشد

  . نميتوانند هيچ اطالعی در اختيار من بگذارند و بهتر است كه من با وزارت تماس بگيرم

انه در وزارت اطالعات هم چيز زيادی عايد من نشد، در آن جا با شخصی كه خود را يكی از كارمندان عاليرتبه متاسف

او هم بعد از آن كه مدتی مرا معطل كرد و بعد از مدتی تفحص در اسناد و يا كسب تكليف از مقامات . خواند، مالقات كردم می

ها از او  هار داشت كه كوچكترين اطالعی در مورد سه نفری كه راجع به آنباالتر از خودش كه چگونه جوابی به من بدهد، اظ

او اضافه كرد كه جای تعجب نيست كه او . تواند در اختيار من بگذارد كنم و از ماه اوت به بعد مفقود شده بودند، نمی سوال می

چك، محل و تاريخ تولد و آدرس در اختيار تواند اطالعی در اختيار من بگذارد، زيرا من اطالعات كافی از قبيل اسم كو نمی

خالصه مرا خيلی مودبانه جواب كرد و بنابراين كوچكترين ردپايی كه مربوط به اين سه نفر باشد در . ام ايشان نگذاشته

  . اختيار من نگذاشت

بل از من با چنين دوستان و خانواده های اين زندانيان نيز ق. خالصه به هر دری كه زدم با ديواری از سكوت مواجه شدم

  . ديوارهای سكوت مواجه بودند و در نتيجه در بی اطالعی كامل از آنچه بر سر اين عده آمده است ميباشند

برای آنكه از شرايط زندان و هم وضعيت زندانيان سياسی كسب اطالع كنم و مطلع شوم كه آيا آنها ميتوانند با خانواده 

كوشيدم كه از يكسو از خانواده های زندانيان و هم تنی چند از زندانيان سابق، .  خيرهايشان مالقات و تماس داشته باشند يا

بايد مشخص كرد كه شرايط زندان قبل از محكوميت چگونه است و بعد از . و از سوی ديگر از مقامات رسمی كسب خبر كنم

 ارتش صالحيت رسيدگی به جرائم محكوميت توسط دادگاههای نظامی چگونه ميباشد و هم بخاطر آورد كه تنها دادرسی

  . سياسی را دارد
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   : اول ـ شرايط زندان قبل از محكوميت

پس از انقضای اين مدت، زندانی بايد .  ساعت نميتواند در اختيار ساواك باشد٢٤قانوناٌ هر كس كه دستگير ميشود بيشتر از 

  .  مالقات شخص را با افراد خانواده اش صادر نمايددر اختيار قاضی مربوطه قرار گيرد و اين قاضی است كه ميتواند اجازه

زندانيان غالباٌ تا . اما بر اساس آنچه زندانيان سابق و خانواده های زندانيان بمن گفتند در عمل، اوضاع كامالٌ متفاوت است

اين تحقيقات . دتحقيقات خيلی رسمی است و از چند روز ببشتر تجاوز نميكن. چند ماه تحت نظر ساواك نگه داشته ميشوند

بقدری سريع انجام ميگيرد كه مهلتی برای تغيير شرايط زندانی باقی نميماند و لذا بر اساس گفته مطلعين، شرايط زندانی از 

  . موقع دستگيری تا روز محكوميت يكسان است

   : ـ از كسانيكه سئوال كردم، وضع زندانها را بشرح ذيل بيان كردند الف

آخر محاكمه، زندانيان سياسی در زندان كميته و يا اوين كه هر دو تحت نظر ساواك اداره ميشوند، ـ از هنگام توقيف تا ١

  . زندانی ميباشند

  : ـ شرايط زندگی در زندان، در اين دو مركز بی نهايت سخت است زيرا٢

  . ـ زندانيان را در سلولهای بسيار تنگ و مرطوب بر روی حصير می خوابانند

 گرم كردن و در تابستان وسيله خنك كردن وجود ندارد و اين امر در شرايط سخت آب و هوای تهران ـ در زمستان وسيله

  . برای زندانيان غير قابل تحمل است

  . ـ زندانيان فقط هفته ای يكبار حق استحمام دارند و در طول هفته حتی بطور مختصر هم از امكان نظافت برخوردار نيستند

خود را نميتوانند عوض كنند و ماهها بايد بر تن نگهدارند و اين خود درهوای گرم تابستان، سخت ـ زندانيان لباسهای زير 

  . آزار دهنده است

  . ـ غذا بحد كافی وجود ندارد و آنچه يافت ميشود غالباٌ فاسد شده است

 حق بيرون رفتن و قدم زدن زندانيان در سلولهای انفرادی بسر ميبرند و برای اينكه با زندانيان ديگر تماس حاصل نكنند،

  . درحياط زندان را ندارند

ـ و وقتی هم كه در سلولهای خود هستند زندانيان، حق اقامه نماز جماعت را ندارند و عده زيادی از زندانيان كه از علماء 

  . ندمذهبی و مسلمانان معتقد ميباشند، از اين وضع سخت شكايت دارند و آنرا يكنوع انتقامجوئی قلمداد ميكن

  . ـ تا هنگام محاكمه، زندانيان حق هيچگونه تماسی را با خارج از زندان ندارند٣

در واقع اصالٌ ايشان هيچگاه وكيل . ـ زندانيان نميتوانند از بدو امر وكيل بگيرند و از كمك او در مراحل بازپرسی استفاده كنند

د بلكه افسران دادرسی ارتشند كه نقش وكيل را بازی منظور از وكيل هم وكالی دادگستری نيستن(واقعی نخواهند داشت 

  . و آنها نيز فقط روز قبل از محاكمه به سمت وكيل متهم انتصاب ميشوند) ميكنند

  . چه رسد به مالقات. زندانيان نميتوانند نامه بنويسند و نه نامه دريافت كنند. ـ زندانيان حق تماس با خانواده هايشان را ندارند

. ان عليرغم كوششها و توسلهايشان نخواهند توانست كه كمترين اطالعی از سرنوشت زندانيان بدست آورنداقوام زنداني

  . معموالٌ پس از محكوميت كه ماهها بطول ميانجامد، زندانيان ميتوانند با خانواده هايشان مكاتبه يا مالقات داشته باشند

كوشش ميشود تا زندانی به اتهاماتی كه ساواك به او نسبت ميدهد ـ قبل از ظاهر شدن در برابر دادگاه نظامی، همه نوع ٤

  . اقرار نمايد

 طوالنی زندان قبل از محاكمه، و  مدتو هم شرايط سخت زندان و قطع كامل رابطه با خارج كه به زندانی تحميل ميشود، 

  . زندانی استاضطراب در مورد سرنوشتی كه زندانی پيدا خواهد كرد، بخودی خود از عوامل فشار بر 
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ولی با تمامی اينها غالباٌ مقاومت زندانی درهم شكسته . اينها همه برای آنستكه زندانی به آنچه از او ميخواهند، اقرار نمايد

  . نميشود ولذا شكنجه يك امر رايج است

  .  دادندظر گرفته شده است توضيحاتینزندانيان سابق در مورد محلی در زندان اوين كه بخصوص برای شكنجه در 

  . ـ بمن گفتند كه در شبانه روز اگر نگوئيم اتصاالٌ، بدفعات ضجه و فرياد كسانيكه شكنجه ميشوند، بگوش ميرسد

ـ بمن گفتند كه به هنگام ورود به اطاق شكنجه اغلب بوی گوشت سوخته شده را استشمام كرده اند، كه خود عالمت اين بوده 

  . ه بدين ترتيب شكنجه كرده انداست كه قبل از آنها زندانيان ديگری ب

ـ اين زندانيان انواع شكنجه هايی كه يا بر خود آنها يا بر ساير زندانيانی كه هم سلول آنها بوده اند، اعمال شده است، بدين 

   : ترتيب توضيح دادند

  شالق زدن با يك شالق سيمی  -

  ١ـ ميز فلزی كه به تدريج داغ ميشود و زندانی را روی آن ميخوابانند

  ـ سوزاندن بدن با سيگار 

   اعضاء تناسلی هـ اتصال برق ب

  . . . ـ آويختن از دستها از سقف در حاليكه يك بطری ظاهراٌ نيمه شكسته در مقعد زندانی فرو ميكنند و

  . ـ به من گفتند كه برای اقرار گرفتن از زندانی، نزديكانش را شكنجه ميكنند

  . مسرش تجاوز كردند تا او را به اقرار وادارندـ به من گفتند كه به زنی در مقابل ه

 ساله ای را ذكر كردند كه در جلوی چشمان پدرش شالق زدند و به برق وصل كردند تا پدرش را ١٧ـ همچنين مورد جوان 

  . مجبور به اقرار كنند

ك را قطعه قطعه كردند ـ يك بچه چهار ساله را جلوی چشم مادرش با شالق سيمی بسته و با قيچی جراحی، پشت گردن كود

  . تا مادر را به حرف زدن وا دارند

ـ يكی از زندانيان سابق به من گفت كه شكنجه فرزندم برای من بقدری تحمل ناپذيربود كه آرزو ميكردم چاقويی داشتم و 

  . فرزندم را ميكشتم تا او را اين چنين زير شكنجه نبينم

لعاده ای كه متوجه هر يك از افراديكه با من صحبت ميكردند بود، خود دليل شباهت مطالبی كه به من گفته شد و خطر فوق ا

  . اساسی بر اهميت و صحت مدعای آنان بود

كه مقامات قضائی نظامی و مقامات قضايی غير نظامی و هم دست آخر مقامات ساواك اجازه دهند  : ـ من اظهار عالقه كردم ب

متاسفانه .  تا خود بتوانم آنچه را كه به من گفته شده بود تحقيق و ارزيابی نمايمكه من از زندانهای اوين و كميته ديدن كنم

  . تقاضای من مورد اجابت قرار نگرفت

عدم پذيرش من توسط دادستان نظامی و تيمسار ساواك و يا يكی از زيردستان آنها، خود عالمت آن بود كه به من اجازه 

 است كه نفرستادن من به وزارت اطالعات عالمت آن بود كه متصديان آنجا ديدار از اين زندانها داده نشود اين روشن

  . صالحيت و قدرت دادن چنين اجازه ای را به من نداشتند

توانم از زندانها ديدن كنم ولی با مهرت كامل از جواب مستقيم به  میتيمسار عزيزی رئيس زندان هم هرگز نگفت كه من ن

  . ه من تهران را ترك كردم بدون اينكه هيچيك از زندانهای كميته يا اوين را ديده باشمسئواالت طفره ميرفت تا بدانجا ك

 گفته بودند به راحتی به چشم نآيا همه اينها بخاطر اين نبود كه آنها ميترسيدند تا هر آنچه ر ازندانيان سياسی سابق به م

  . ببينيم؟ چنين سئواالتی به راحتی به ذهن ميرسد

   : ان بعد از محكوميتدوم ـ شرايط زند
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بعد از محكوميت، زندانيان سياسی زندانهای كميته و اوين را ترك ميكنند و به ساير زندانهای تهران و استانهای ديگر گسيل 

 كيلومتری تهران واقع ٩٠٠بر اساس آنچه گفته شد، بيشتر اين زندانيان به زندان قصر و زندان شيراز كه در . داده ميشوند

  .  ميشونداست فرستاده

  . الف ـ خانواده های زندانيان وضعيت اين زندانها را چنين برايم شرح دادند

ـ زندانيان سياسی از ساير زندانيان جدا هستند و به نظر ميرسد كه در زندان قصر دو بخش برای ايشان كنار گذاشته شده ١

مطلعين گاهی صحبت از صد و گاهی هزار . رداست بهر صورت من نميتوانم بگويم كه چه تعداد زندانی در آنجا وجود دا

  . ميكردند

  . ـ شرايط جسمی قدری بهتر از زندان اوين و كميته است ولی هنوز هم بسيار سخت ميباشد٢

  . ـ زندانيان سياسی اجازه كار كردن ندارند درحاليكه زندانيان عادی كار ميكنند

ای ده نفری بسر ميبرند ولی مقامات زندان ترتيبی داده اند كه هر يك ـ درزندان قصر زندانيان ديگر منفرد نيستند و در سلوله

  . از زندانيان زود به زود جايشان عوض شود تا هيچگونه دوستی بين آنها ايجاد نگردد

ـ اين زندانيان حق دريافت لباس ازخارج دارند ولی شرايط بهداشتی بهتر از زندانهای كميته و اوين نيست مثالٌ زندانيان 

  . فته بيش از يكبار حق شستشوی خود را ندارنددره

ـ عليرغم تقاضای بسيار، زندانيان به سختی قادرند كه خود را به پزشك نشان دهند تا چه رسد به بيمارستان فرستاده شوند 

  . و يا اينكه اجازه دريافت دارو به آنها داده شود

قاعدتاٌ آنها حق دارند كه كتابهايی را كه از خارج نيز فرستاده . نندـ زندانيان ميتوانند كتابهايی از كتابخانه زندان را بخوا

  . ميشود مطالعه كنند ولی درعمل تمامی كتابهای ارسالی از خارج توسط قسمت سانسور توقيف ميشود

  . ـ غذای زندانيان غالباٌ فاسد است و لذا موجب تهوع و امراض مزمن ميشود

ميبرند به نظر ميرسد كه نبودن امكانات برای اجرای اعمال مذهبی، همنجنان مانند ـ در حاليكه چند نفر دريك سلول بسر 

زندانها كميته و اوين است و اين نظر كه اجرای مراسم مذهبی جلوی كار زندانيان را ميگيرد صحيح نيست زيرا زندانيان كار 

  . نميكنند

اگر بعد ازاين مدت باز هم زندانی را .  روانه ميشودـ در صورت عدم اطاعت، زندانی بمدت سه يا چهار ماه به سياه چال

  . ه زندانهای اوين و كميته ميفرستند كه شرايط آنها روشن استبعنصر ناراحتی تشخيص دادند آنگاه او را 

ـ بعد از محكوميت، زندانيان ميتوانند با خانواده های خود مكاتبه كنند ولی اين مكاتبات شديداٌ محدود شده و در زير ٣

  . انسور شديد اداره زندان ميباشدس

  .  سانتيمتر تجاوز كند٢٥*٢٠آنها حق دارند فقط يك نامه در هفته رد و بدل كنند ولی اين نامه نبايد از يك صفحه كاغذ  -

قاعدتاٌ مدت مالقات يك ربع ساعت می باشد ولی . خانواده بسيار نزديك زندانی ميتواند هفته ای دوبار با او مالقات كند -

 .  دقيقه و كمتر تقليل پيدا ميكند٥خانواده های بسياری برای ديدار زندانيان می آيند اسن مالقاتها به چون 

بدين معنی كه افرادی كه برای مالقات از تهران . قاعده مالقات برای همه بدون توجه به شرايط خاص آنها، يكسان است -

مالقات را خواهند داشت و تازه اگر تلفن رابط هم درست  كيلومتر است ميروند، همان يك ربع ساعت ٩٠٠به شيراز كه 

 . كار نكند بايد به كمتر از اين هم قناعت نمايند

اين تلفن ها . زندانيان فقط از طريق تلفن كه در دو طرف يك شيشه قطور قرار دارد با افراد خانواده خود صحبت می كنند -

 ل است نيز به مركز ضبط، برای گوش دادن و كنترل مكالمات وص

227



 

در صورتيكه زندانی شكايتی از شرايط زندان و يا وضع خود به خانواده اش بنمايد، و يا حتی اگرمطلبی بگويد كه به  -

 . نظر زندانبانان نميبايد گفته ميشد، تنبيه بدنی در مورد او اجرا خواهد شد

عد از محكوميت، زجرو شكنجه زندانيان ادامه ـ خانواده زندانيان و زندانيان سابق را كه مالقات كردم بمن گفتند كه حتی ب٤

  . دارد

  . در وهله اول، بخاطر عدم انضباط و يا بطور ساده بدان علت كه از شرايط خود شكايت كرده اند -

در وهله ثانی، بعلت آنكه تشخيص داده ميشود كه زندانی در وقت بازپرسی، اسامی تمام كسانی را كه می شناخته و  -

 . ا ميدانسته به ساواك نگفته استفعاليت سياسی آنها ر

به اين افراد شرايط بسيار . كسانيكه با من صحبت ميكردند بمن متذكر شدند كه هدف از زندان كردن، خورد كردن افراد است

از . سختی تحميل ميشود وآنها را زجر ميدهند تا به هدف خود برسند و اين هدف آنستكه زندانيان عقايد خود را نفی كنند

نموده و " اقرار بگناه "  ساواك گهگاه به اين هدف خود رسيده است و زندانيانی بوده اند كه به تلويزيون آورده شده قرار،

  . تمامی عقايد خود را نفی نموده اند

ب ـ من سعی نمودم كه درباره صحت گفتار زندانيان سابق و خانواده زندانيان فعلی كه مالقات كرده بودم، از مقامات 

  . حقيق نمايممسئول ت

برای تحقق اين منظور، من از نخست وزير، دادگستری، دادستان ديوان عالی كيفر و همچنين دادستان تهران، تفاضای مالقات 

درعين حال، رئيس دفتر وزارت . من نه از نخست وزير و نه از وزير دادگستری، نتوانستم وعده مالقاتی بگيرم. نمودم

شد كه هيچگونه اطالعی نمی تواند به من بدهد، زيرا اداره زندانها در اختيار وزارت دادگستری مرا پذيرفت و متذكر 

  . دادگستری نيست و زير نظر وزارت كشور يعنی پليس ميباشد

رئيس ديوان عالی كيفر نيز مرا با . دادستان ديوان عالی كشور بمن فهماند كه صالحيت جواب دادن به سئواالت مرا ندارد

او بمن متذكر شد كه اين عمل كه اداره زندانها را از . واب او نيز همانند جواب دادستان ديوان عالی بودگرمی پذيرفت و ج

  . حوزه قضائی خارج كرده و به پليس سپرده اند، مخالف قوانين ايران است

من سئواالت .  نموددادستان تهران نيز به سئواالت من پاسخ نگفت و مرا به تيمسار عزيزی قائم مقام اداره زندانا معرفی

او بطور قاطع انكار نمود كه زندانيان . مختلفی درباره زندانيان سياسی، اسامی آنها و شرايط زندان از تيمسار عزيزی نمودم

. به غير ازاين جواب متاسفانه نتوانستم هيچگونه پاسخ مستقيمی از او دريافت كنم. در مدت زندانی بودن شكنجه می شوند

از آنكه يك سئوال را چندين بار تكرار كردم در جواب گفت كه آماری برای جواب دردست ندارد و بهر بهر تقدير، بعد 

تيمسار عزيزی بمن . صورت چندتن زندانی سياسی كه در زندانهای ايران هستند، شرايط يكسانی با ساير زندانيان دارند

  . اجازه داد كه از زندان قصر ديدن نمايم

در همين جا نيز . سرباز خانه بزرگ است كه در داخل آن قسمتهای مختلفی است كه زندانها ميباشنداين زندان در واقع يك 

  . زندان زنان، زندان كودكان، زندان معتادين به مواد مخدره، مريضهای سخت و زندان مردان وجود دارد

  :  در زندان زنان–اوالٌ 

 تخت خواب بود، كتابخانه، پرستار ١٠ن سلولهايی كه مركب از همچني. كارگاههای قالی بافی و خياطی بمن نشان داده شد

  . خانه كه دارای چهار تخت خواب بود، وسائل وضع حمل و يك دستگاه دندان پزشكی، بمن نشان داده شد

درمقابل، عليرغم تقاضايی كه كردم، نه محل غذاخوری، نه آشپزخانه و نه مركز آب كه زندانيان خود را درآنجا ميشويند، 

  . بمن نشان داده نشد

   :  در زندان كودكان–ثانياٌ 
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مخل مالقات و دستگاههای تلفنی كه خانواده زندانيان با زندانيان توسط آنها صحبت ميكنند، درست مطابق آنچه بمن گفته 

  . شده بود نشان داده شد

مايشگاه الكترونيك و سالن كنفرانس همچنين مدرسه ای كه براساس مفاهيم بسيار مدرن و هم آزمايشگاه زبانهای زنده و آز

  . كه كودكان در آنجا برای ديدن فيلم های تربيتی و يا شنيدن سخنرانی، هفته ای چندبار ميرفتند، بمن نشان داده شد

  . درمقابل، عليرغم تقاضای من هيچ محلی از زندان بمن نشان داده شد

  . ، نه دوشها، نه پرستارخانه ها، و نه سياه چال را ببينممن نتوانستم نه  سلولها، نه آشپزخانه ها، نه غذاخوری ها

   :  درزندان معتادين بمواد مخدر و مريضهای سخت–ثالثاٌ 

. در زير تخت هر مريض، پرونده طبی او بچشم ميخورد. توقيفگاهها، كه مركب از اطاقهای ده تخته بود، بمن نشان داده شد

آنچه ميتوانم بگويم آن استكه اطاقك . لبی راجع به نوع طبابت آنها عنوان كنممن چون طبيب نبودم مشكل است كه بتوانم مط

هايی كه دراين سالن بود مانند يك بيمارستان كهنه بنظر ميرسيد و اينكه راهنمای من نگذاشت تا با مريضی كه ميخواست با 

  . من صحبت كند تماس حاصل نمايم

   :  جرائم عادی– در زندان مردان –رابعاٌ 

همچنين . دستگاههای تلفن كه قبالٌ بمن گفته شده بود و به همان صورت در زندان كودكان ديده بودم، مجدداٌ ديدممن 

  . كارگاههای فعاليتهای مختلف از قبيل مسگری، مبل فلزی سازی، قالی بافی، چوب بری و شيرينی سازی را ديدم

كسی زندانبانان را نمی بيند و هيچ ترسی .  زندان بسرميبرددرداخل اين كارگاهها نميتوان تصور كرد كه شخص در داخل يك

  . بر سيمای زندانيان وجود ندارد

در مقابل، عليرغم تقاضايم من نتوانستم نه توقيفگاهها، نه آشپزخانه ها، نه غذاخوری ها، نه دوشها، نه پرستارخانه ها و نه 

ی، زندانی بايد در جلوی كميسيونی كه مركب از سه افسر بمن گفتند كه در صورت بی انضباط. حداقل سياه چال را ببينم

در سياه چال غذای او غذای عمومی است ولی . ارشد است ظاهر گردد و در صورت اثبات گناه به سياه چال روانه ميشود

  . حق مالقات و خريد اجناس ازمغازه داخل زندان را ندارد

 و اين امر را درچندين مورد تقاضا كردم ولی بدون آنكه در هيچ من بهر صورت تقاضا كردم كه با زندانيان مالقات كنم

بطور مختصر چيزی كه به نظر غير . لحظه بمن جواب نفی بدهند، مالقات زندان بپايان رسيد و اين تقاضای من برآورده نشد

كودكان، و عادی بيايد درزندان قصر به چشم نخورد حتی بايد بگويم كه بعضی از لوازم خصوصی درمدرسه زندان 

در واقع اداره زندانهای ايران از داشتن چنين لوازمی . كارگاههای زندان بزرگساالن، بسيار مدرن بود و در من موثرافتاد

بخود ميبالد و حتی يك كتابچه تبليغاتی، حاوی وسايل و تاسيسات آنجا، منتشر كرده اند تا آسايش و تجدد را در آنجا نشان 

  . دهند

عليرغم تقاضای پی در پی، من نتوانستم مكانهای ذيل . نم كه من جز قسمت كوچكی از زندان قصر را نديدمولی بايد تاكيد ك

  . را در زندانهای كودكان و بزرگساالن ببينم

  توقفگاهها،  -

 آشپزخانه ها،  -

 دوشها،  -

 پرستارخانه ها،  -

 سياه چال،  -

 . ياسی بودنه حتی دو قسمتی كه بنا بگفته زندانيان سابق مخصوص زندانيان س -
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  برای چه نگذاشتند كه با زندانيان صحبت كنم؟  برای چه؟ 

  آيا برای آن بود كه ميترسيدند كه من آنطور كه آنها ميخواهند، بگونه ای منفی تحت تاثير قرار نگيرم؟ 

  احتی دريابم؟ آيا برای آن بود كه ميترسيدند من آنچه را كه زندانيان سابق كه مالقات كرده بودم و بمن گفته بودند بر

   من جز آنكه سئوال را طرح كنم چه ميتوانم كرد؟ 
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  گزارش آقايان برنارد گونه وكيل دادگاه عالی و برتراند والت

  وكيل دادگستری پاريس درباره اقامتشان در تهران

  ) ١٩/٢/١٣٥٤ تا ١١ (١٩٧٥از پنجشنبه اول مه تا جمعه نهم مه 

ی سياسی در روزنامه های ايران و ديگر روزنامه های دنيا ما با موافقت آقای برنارد بدنبال انتشار خبر اعدام نه نفر زندان

السر رئيس كانون وكالی پاريس به ايران رفتيم تا تمام اطالعات ممكنه را درباره واقعيت اين اعمال كه به ايشان گزارش شده 

  بود، جمع آوری كنيم 

 نفر زندانی ٩در تاريخ و محل نامعلومی، "  :  در دست نداشتيم كه١٩٧٥ل  آوري٢٢درهنگام عزيمت خبری بجز گزارش لوموند، 

  ". ايرانی متهم به ماجراجويی در هنگام اقدام بفرار بوسيله پليس كشته شده اند 

ن  نفر بوسيله اين سازما٧اين .  زندانی را تاييد كرده است٩ نفرازاين ٧سازمان بين المللی عفو نيز به نوبه خود شكنجه مكرر 

  . انتخاب شده بودند و سرنوشتشان در طول مدت زندان بدقت تعقيب شده بود

 نفربطور بسيار ٩با توجه به منابع فوق اين نتيجه بدست می آيد كه اعتبار گزارش رسمی دولت ايران در مورد مرگ اين 

  . د ترديد استورجدی م

يد داشتيم ولی عزيمت ما بمنظور تالش بخصوص برای با تصديق اينكه در موقع حركت به ايران ما نسبت به خبر فوق ترد

بدست آوردن اطالعاتی بصورت عينی بود كه مقامات اداری ايران ميتوانستند درباره نحوه انجام آنچه دراين مورد گذشته 

  . بود در اختيار ما بگذارند

او . م كه با كنسول فرانسه مالقات كنيمدر ايران پنجشنبه بعد از ظهر و جمعه روزهای تعطيل هستند و جمعه دوم مه توانستي

  . فقط پيشنهاد كرد كه سركنسول فرانسه در تهران را ببينيم

اقداماتمان را روز به روز و ساعت به ساعت شرح دهيم تا بعداٌ بتوانيم راحت تر از آن نتيجه گيری  فكر ميكنيم مفيد باشد كه

  . نماييم

فارت فرانسه در تهران آقای بيتارد رفتيم تا او را از حضور خود در تهران و ، ما به مالقات سركنسول س٩ مه ساعت ٣شنبه 

كه سفارت فرانسه  : با وجود برخورد بسيار گرم شخص آقای سر كنسول سفاتخانه صريحاٌ گفت. هدف سفرمان آگاه سازيم

  . در هيچ موردی نمی تواند كمكی به ماموريت ما بكند

 مالقاتی با دكتر عبده رئيس سابق نمايندگی ايران در سازمان ملل متحد و رئيس سازمان درساعت ده و نيم بوسيله تلفن قرار

نزديك ظهر ساعت يازده و نيم برای .  صبح گذاشته شد٩اين قرار برای يكشنبه چهارم مه ساعت . مركزی بانكها گذاشتيم

. قات برای ما خاطره بسيار بدی بجای گذاشتاين مال. مالقات آقای جاللی رئيس كانون وكال به مقر وزارت دادگستری رفتيم

ابتدا ايشان مارا بعنوان فرانسوی به گرمی پذيرفتند ولی پس از دانستن دالئل مسافرت ما چهره شان عوض شد و ما فقط يك 

  . بنويسيد جوابش را خواهم داد : جواب از ايشان شنيديم

دست آخر ما وقتی . كانون وكال فرستاده ايم اضافه شده استدر ضميمه اين گزارش من نامه ای كه برای آقای جاللی رئيس 

ديديم از ايشان حتی يك جمله درباره اين وقايع نمی توانيم بيرون بكشيم، پرسيديم حتی اگر شما احتياج به كسب اطالعات 

رد نداريد؟ بخصوص برای جواب دقيق داريد آيا الاقل بعنوان يك رئيس كانون وكال و يك وكيل احساس شخصی دراين مو

  . بنويسيد جوابش را خواهم داد : جواب يكسان بود 
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با وجود اين توانستيم يك پاسخ از جاللی رئيس كانون وكال در جواب اين سئوال بگيريم كه بنا بر سرو صدايی كه ميشنويم، 

به "  : ن جواب دادندخصوص گرفتاريهايی را در انجام وظيفه خود تحمل نميكنند؟ و ايشاه آيا وكالی ايرانی درموارد ب

  "! هيچوجه 

او از ما دليل مالقات را پرسيد و وقتی كه شرح داديم، از ما . ما بالفاصله به ديدن رئيس ديوان عالی آقای دكتر يگانه رفتيم

 سه و نيم به مركز تدر ساعا.  قرار مالقاتی معين كرد٩ مه در ساعت ٥بعلت گرفتاری بسيار عذر خواست و برای دوشنبه 

  . معه حقوق بشر رفتيم تا قرار مالقاتی با دبير كل آن دكتر عاليخانی بگيريم ولی در آنجا نبودجا

   :  با دكتر عبده٩يكشنبه چهارم مه ساعت 

او بارها تاكيد كرد كه در موقع اين . اين همكار قديمی ما را با محبت بسيار پذيرفت و مانند ديگران هدف مالقات را پرسيد

و افزود كه به سه دليل نمی تواند در گزارش رسمی . نبوده است و نمی تواند هيچ توضيحی در اين مورد بدهداعمال در ايران 

  . دولت ايران راجع به اقدام به فرار زندانيان شك داشته باشد

  . ـ بعنوان يك حقوقدان در صورت نبودن دليلی برضد اين مطلب، آنرا تاييد ميكند١

 خود را از شر آنها راحت كنند مثالٌ ميتوانستند آنها را محكوم به مرگ ربه راههای متعدد ديگـ اگر ميخواستند ممكن بود ٢

و اضافه كرد كه چه فايده دارد كه اينگونه آنها را از بين . كنند و اين محكوميت برای توطئه بر ضد امنيت كشور ممكن است

   ببرند؟ 

 . ـ قتل عام مردم عادت اين رژيم نيست٣

الی كه درباره تغيير عقيده بعضی زندانيان آزاد شده كه در تلويزيون از روش قبلی خو انتقاد كرده اند، آقای در جواب سئو

برای مثال از يك زندانی كه انتقاد از خود كرده بود، نشان آورد كه . عبده گفت كه هيچگونه فشار بر آنها وارد نيامده است

  . ن نميتوانست مصنوعی باشدمدت يك ساعت با صداقت كامل حرف زده است و اي

برای او طبيعی بود كه افراد عقايدشان ر اتغيير دهند و گوشزد كرد كه شاه ميتواند بزرگوار باشد و اجاره بدهد محكومين 

  .  پيوسته اند مقامات مهم را اشغال كنندمگذشته كه به رژي

ايشان در تهران نيستند، قائم  : بعمل آيد، كه گفتند كوشش بيهوده ای در دفتر حقوق بشر برای ديدن دكتر عاليخانی ١٠ساعت 

  .  به وزارت كشور رفتيم از ما خواستند كه بعد از ظهر تلفن بزنيم٣٠/١٠مقام او دكتر حداد در آنجا ساعت 

پس از اينكه يكبار ديگر دليل حضور ما را .  به مقر نخست وزيری رفتيم تا قرار مالقات با نخست وزير بگيريم١١ساعت 

گرفتاريهای فعلی نخست وزير بسيار زياد است و تلفنی با ما تماس خواهند گرفت تا در جريان امكانات : " سيدند، گفتند كهپر

  ". آقای هويدا باشيم 

در آنجا دليل مالقات را .  به كاخ وزارت دادگستری برگشتيم تا با دادستان كل ديوان تميز مالقات كنيم٣٠/١١ساعت 

ايشان تا آنجا كه ما فهميديم قاضی دادگاه بود و به ما پيشنهاد كرد كه به . ی صنيع جو با ما مالقات نمودميدانستند و لذا آقا

از كاخ وزارت دادگستری به دكتر وقائی، منشی وزير دادگستری تلفن زديم او نيز پيشنهاد . دادستان كل نظامی مراجعه كنيم

  . م، كه تنها مرجع آگاه از وقايعی است كه بخاطر آن به ايران آمده ايمكرد كه تيمسار بهزادی دادستان كل نظامی را ببيني

ساعت يك بعد از ظهر به وسيله تلفن با دكتر حداد قائم مقام دبير كل حقوق بشر ايران و معاون يك بانك بزرگ، قرار مالقات 

ه است و در آنجا از جريان حادثه چيزهايی اولين اظهار ايشان هم اين بود كه او هم در موقع اين وقايع در خارج بود. گذاشتيم

او فكر ميكرد كه وزارت دادگستری بايد تحقيقی در اينباره كرده . شنيده است حادثه ای كه به نظرش كامالٌ موجه می آيد

ه دفتر حقوق بشر ايران دخالتی نكرده است زيرا هيچ شكايتی از طرف خانواده زندانيان و يا دوستانشان بعمل نيامد. باشد

او اضافه كرد كه دفتر بجز در موارد شكايات، دخالتی نميكند خصوصاٌ بدون بودجه خصوصی با امكانات مادی . است
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او گفت كه اگر حكومت ميخواست اين زندانيان را از بين ببرد راههای ديگری را ميتوانست انتخاب . ضعيفی كه در اختيار دارد

ت كه اين زندانيان بخش زيادی از محكوميت خود را در زندان گذرانده بودند دليل او همچنين اظهار داشت كه اين واقعي. نمايد

 روز به آخر زندانش مانده بود و عليه نگهبانانش اقدام به ٨آن نميشود كه نميخواستند فرار كنند و مثال آن زندانی را گفت كه 

  . حمله كرده است

 بود اگر بخواهند عليه اعالم رسمی دولت شكايتی به شما بكنند، در به او گفتيم كه برای خانواده زندانيان خطرناك خواهد

  . جواب گفت البته اتهام نادرست بودن مطالب نيز بسيار خطرناك است و خود گناه ديگری محسوب ميشود

و حتی خبر ا.  نفر، زندانيان سياسی بوده اند٩ما واقعاٌ مات و مبهوت بوديم از اينكه اين شخص نميخواهد قبول كند كه اين 

  . اعتصاب غذايی كه در دو سه روز گذشته در زندان قصر در جريان بوده نشنيده بود

بعد از اين مطالبی كه گفت و شنود شد، او شروع كرد به يك سری درس اخالق دادن به ما و اينكه با توجه به توسعه 

ما در اين . ه ما می شناسيم نميتواند باشداقتصادی كه در ايران در جريان تكوين است روش دمكراسی در ايران آنطور ك

لحظه به او گفتيم كه ما ميل داريم در مراجعت به فرانسه اعالم داريم كه جمعيت حقوق بشر در ايران در مورد وقايع مورد 

ورد بحث تحقيق و اطالعات دولتی را كنترل نموده و اعالم ميدارد كه نظر دولتی را بر اساس چنان تحقيق هايی تميتوان م

در اينجا او اعصاب خود را از دست داد و ناگهان و بدون كتوچكترين رابطه ای با مسائل، سئوال كرد چه . شبهه قرار داد

   كسی بما پول ميدهد؟ 

بعد از آنچه كه گذشت ما از آنجا خارج شديم و در حاليكه او ميگفت متاسف است ازاينكه قهوه ای كه برای ما سفارش داده 

  . د، قبول نكرديم كه بياشاميماست ما به عم

با تلفن به ما اطالع داد كه .  دقيقه به دادستانی نظامی رفتيم كه در محل، با سرلشكر بهزادی قرار مالقات بگيريم٣٠/١١ساعت 

  . فقط بنا بر سفارش وزارت اطالعات ما را خواهد پذيرفت

  :  با وزير كشور، كه بما گفتند يك تالش ديگر برای گرفتن وقت مالقات٣٠/٨دوشنبه پنجم مه ساعت 

  .  بعد از ظهر تلفن كنيد٢بعد از ساعت 

اينبار حتی او به خو .  صبح بنا به وقت مالقاتی كه با دكتر يگانه رئيس ديوان كشور داشتيم به مالقات او رفتيم٩ساعت 

م داشت كه بايد به ديدار زحمت صحبت با ما را هم نداد و توسط ديگران كه بشدت متشنج بودند و غير دوستانه، اعال

  . سرلشكر بهزادی برويم

.  اطالعات را يافتم و به آنجا رفتيم و متوجه شديم كه منتظر ما هستندت، بعد از تفحص فراوان، وزار٣٠/١٠در ساعت 

 شخصی كه ما را مالقات كرد مطابق معمول علت حضور ما را پرسيد و سپس اعالم داشت كه وزارت اطالعات فقط اطالعات

و حال كه ما وكيل دعاوی هستيم بايد به وزارت خارجه مراجعه كنيم تا از آن طريق اجازه . را به روزنامه نگاران ميدهد

  . مالقات با سرلشكر بهزادی را به ما بدهند

اعد خودم او گفت كه البته تقاضای شما را با نظر مس.  به وزارت خارجه رفتيم و آقای واالتبار ما را مالقات كرد١١در ساعت 

بعد از اصرار ما كه بهتر است قدر كارها . به وزارت اطالعات خواهم فرستاد ولی اينكار در حدود ده روز طول خواهد كشيد

 مقام مسئول در وزارت اطالعات تلفن خواهد ورا سريع تر انجام دهد، قول داد كه به آقای دكتر فرهمندی مدير كل اطالعات 

  .  ارسال خواهد داشتكرد و نامه را نيز همان روز

سپس به نخست وزيری تلفن كرديم و گفتند كه روزبعد . ، بار ديگر به وزارت كشور تلفن كرديم و بدون نتيجه٣٠/١٥ساعت 

  .  صبح تلفن كنيم١٠ساعت 
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ه اين آنجا بما گفتند ك.  به نخست وزير تلفن كرديم كه بلكه وعده مالقاتی از نخست وزير بگيريم١٠سه شنبه دهم مه ساعت 

امر غير ممكن است، و علت را نيز كارهای بسيار زياد نخست وزير اعالم كردند و اضافه كردند كه البته اگر بطور غير عادی 

  . وقتی پيدا شد بما تلفن خواهند كرد

  . يكبار ديگر برای مالقات وزير كشور اقدام شد و بازهم بدون نتيجه

 كه بتوا مسئولی را از ميان دولتيان يافت كه بخواهد كوچكترين توضيح و يا در اينجا بر ما معلوم گشت كه غير ممكن است

  . تصريحی درمورد حوادثی كه ما به خاطر آن به آنجا رفته بوديم بما بدهد

در شرايطی اين چنين ما به هر حال توانستيم توضيحات و تصريحاتی از ايرانيان و نمايندگان روزنامه ها كسب نماييم كه 

  . ذكرنام آنها بنا به مالحظات امنيتی معذوريمالبته از 

ما در اينجا با صداقت كامل اعالم ميداريم كه تصريحاتی كه بما داده شده است خصوصاٌ توسط اشخاص با شرافت و معتقد 

رت ولی همچنين ما خود نتوانستيم شخصاٌ محدوده های اين اطالعات را دريابيم و اين بدان علت بود كه در صو. بوده است

  . سعی در مالقات با خانواده زندانيان سياسی، از لحاظ امنيتی برای آنها خطرات زياد در بر ميداشت

بنظر . به نظر مسلم ميرسد كه برخالف ادعاهای رسمی، شكنجه همچنان در زندانهای ايران خصوصاٌ زندان كميته رايج است

از زندانهای قصر و اوين برای شكنجه به زندان كميته ميرسد كه اين زندان مخصوص شكنجه است و هر روز زندانيانی 

اين شكنجه بطور مداوم بعد از محكوميت نيز انجام ميگيرد، بدان جهت كه يا اطالعات جديدی از زندانی . فرستاده ميشوند

  . كسب گردد و يا زندانی به رژيم بپيوندد

 پرده تلويزيون و اعالم اينكه يه اشتباهات خود پی برده اين پيوستگی ها به رژيم، بطور رسمی با ظاهر شدن زندانی در روی

مورد تعقيب است خود را بالفاصله ) پليس سياسی رژيم ايران(برای آنكه كسی كه توسط ساواك . است صورت ميگيرد

 مورد حتی در يك.  فشار بسيار به خانواده او وارد می آورند كه تا حد زندانی كردن افراد خانواده ادامه دارددمعرفی نماي

  . زندانی كردن يك بچه سه ساله نيز عنوان گرديده است

  :  زندانی كه اعدام شده اند در ذيل می آوريم٩ما نام 

 سال داشته ٣٥ سال زندان اعدام گرديده است او دكتر در فلسفه بوده و ٧بعد از .  سال زندان١٥محكوم به : جزنی -١

  . است

او به ده سال زندان محكوم گرديده و پس از سه سال . شی بوده استليسانسه حقوق و وكيل دوره آزماي: ظريفی -٢

يك محاكمه ديگر تشكيل گرديد كه او را به اتهام آنكه گروهی خرابكار را از سلول زندان خود هدايت ميكرده است به 

 سال اعدام ٧ز حكم اعدام او توسط دادگاه تجديد نظر به حبس ابد مبدل گرديد ولی او نيز پس ا. اعدام محكوم كردند

 . شد

 .  سال اعدام شد٧دانشجو، به ده سال زندان محكوم گرديده بود و او نيز پس از  : سرمدی -٣

 .  سال اعدام شد٧دانشجو به ده سال زندان محكوم گرديده بود و اونيز پس از : سوركی -٤

  . سال اعدام شد٧او نيز پس از .  سال زندان محكوم گرديده بود٧دانشجو به  : كالنتری -٥

 .  سال زندان محكوم گرديده بود و بنابر اين دو ماه قبل از آزادی اش اعدام شد٧دانشجو به  : چوپان زاده -٦

 دانشجو :  جليل افشار -٧

 دانشجو  : ذواالنوار -٨

 جوان خوشدل  -٩
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را قبل در مورد سه نام آخری ما نتوانستيم تصريحی در مورد مدت زندان و محكوميت آنها و اينكه چه مدت از اين محكوميت 

  . از اعدامشان در زندان گذرانده اند بدست آوريم

 يعنی آخرين روزی كه خانواده آنها ١٩٧٥ مارس ٥اطالعاتی كه بما داده شده است حاكی از آن استكه اين زندانيان تا روز 

رای ديدارشان به زندان رفته بعد از آن در جواب خانواده زندانيان كه ب. امكان ديدار آنها را داشته اند، در زندان قصر بوده اند

  . بودند، گفته اند كه مالقات امكان پذير نيست

به اعضاء خانواده زندانيان گفته شده است كه مالقات بعد از تعطيالت نوروز ) ١٩٧٥ مارس ٢١(دو سه روز قبل از عيد نوروز 

  .  روزبعد از آن١٥يعنی در فاصله . امكان پذير خواهد بود

 خانواده زندانيان تظاهراتی كردند تا بتوانند حق مالقات با زندانيان را بگيرند روزنامه های ايران اعالم سه هفته پس از آن كه

بعد از اعالم اين خبر اعتصاب غذايی به .  نفر زندانی كه ميخواستند در موقع تغيير زندان فرار كنند، كشته شدند٩داشتند كه 

خبر اين اعتصاب غذا هرگز توسط مقامات . ر نفر در زندان قصر انجام گرديدمدت سه تا چهار روز با شركت سه تا چهار هزا

  . رسمی اعالم نگرديد و روزنامه های ايران نيز راجع به آن حرفی نزدند

 قصر مراجعه ناين مطلب از آن جهت معلوم شد كه وقتی كه خانواده زندانيان مطابق سنت برای بردن غذا و لباس به زندا

  . دند كه دريافت غذا امكان پذير نيست زيرا زندانيان در حال اعتصاب غذا هستندكردند، جواب شني

 نفر دچار ٩به نظر ميرسد كه علت اين اعتصاب غذا آن بوده كه زندانيان احساس می كردند كه خود روزی به سرنوشت آن 

  . خواهند شد

  . بنابر اين بو نظريه موجود است

  . يان در حالی كه سعی می كردند فرار كنندكشته شده انداين زندان: يكی نظر رسمی كه ميگويد

سكوت دولتی كه ما در . ديگری آنكه اين زندانيان بی رحمانه و بی دليل و فقط بعلت مخالفت خود با رژيم به قتل رسيده اند

ه نظريه رسمی دولتی ايران با آن مواجه بوديم همچنين اطالعاتی كه از منابع مختلف بدست آورديم برای ما مسلم مينمايد ك

  . جدی نميتواند باشد

بنظر ميرسد كه اگر نظر دولتی درست ميبود بما امكان ميدادند كه سرلشكر بهزادی را كه قاعدتاٌ بايد تمامی اطالعات را در 

د، مصالح دولت ايران ايجاب مينمود كه به همه سئواالتی كه ميشود توضيح ده. مورد اين حوادث ميداشت مالقات ميكرديم

  . البته اگر جيزی برای مخفی كردن نداشت

.  نفر در حال فرار مورد هدف قرار گيرند و همه كشته شوند و حتی يك نفر از آنها زخمی نگردد٩بسيار باعث تعجب است ك 

  . يدهمچنان باعث تعجب است كه عده ای كه مدت بسياری از محكوميت خود را زندان گذرانده اند چنين ريسكی برای فرار بنما

بخصوص در مورد چوپان زاده كه فقط دو ماه به آزاديش مانده بود، چگونه ميتوان قبول كرد كه او ريسك فرار از زندان را 

  . قبول كند

همچنين كامالٌ غير عادی است كه اعالم چنين خبری بعد از آن باشد كه خانواده زندانيان فشار آورند كه به مالقات زندانيان 

  . روند

ما خصوصاٌ از عكس العمل آقای . ه ما به رئيس كانون وكالی تهران نوشتيم طبعاٌ بسيار سرد و خشك بنظر ميرسدنامه ای ك

  . عكس العملی كه غير از آن از يك وكيل، آنهم رئيس كانون وكالی تهران، انتظار ميرفت. جاللی بخود متحير شديم

شرايط فعلی به وكالی دادگستری ايران فشار می آورد تا به ما مطلع شديم كه عكس العمل او ناشی از آن است كه او در 

بجز دكتر حداد معاون دبير كل كميته حقوق بشر در ايران، هيچ ايرانی و خارجی منكر وجود . حزب رستاخيز ايران بپيوندد

  . زندانيان سياسی در ايران نيست
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و . عقايد سياسی خود و مخالفت با رژيم كشته شده اندبر اساس آنچه آمد، اينطور ميتوان نتيجه گرفت كه اين افراد بخاطر 

بين اينكه آنها زير شكنجه، آنطور كه سازمان بين المللی عفو اعالم داشته است، و يا فقط بخاطر آنكه قبول نكردند به رژيم 

  .  بپيوندند، بی رحمانه اعدام شده اند هيچگونه تفاوتی نميتواند وجود داشته باشد
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  و اختناق سياسی در ايران وضع كنونی فشار 

  ژان ميشل برونشويك، وكيل دادگستری پاريس : از

  ) نماينده اعزامی انجمن بين المللی حقوقدانان دموكرات(

به نمايندگی از طرف انجمن حقوقدانان دموكرات و همراه با پدر روحانی ميشل ژست، كه از طرف جنبش روشنفكران 

موضوع ماموريت ما كسب اطالع .  به ايران رفتيم١٩٧٦ ژانويه ١٨ تا ٩ه بود از تاريخ ماموريت يافت) پاكس رومانا(كاتوليك 

راجع به وضع زندانيان سياسی و خصوصاٌ سرنوشت كسانی بود كه به داليل سياسی توقيف شده و در اين اواخر 

  . دستگيريشان اعالم گرديده بود

ده نفری مطلع شديم كه توسط دادگاه نظامی تهران در اواخر ماه اندكی قبل از عزيمت به ايران از حكم محكوميت به اعدام 

  . دسامبر صادر شده بود، و در نتيجه برنامه كسب اطالع خود را توسعه داده و اين مورد را نيز بدان افزوديم

 های خود در من و پدر روحانی ژست، با آگاهی به مشكالتی كه ناظران بين المللی هر بار بيش از بار قبل بهنگام ماموريت

 ژانويه به تهران وارد ٩ايران با آن مواجه ميشوند بدن آنكه در خصوص كار خود گرفتار خياالت واهی باشيم عصر روز 

  . شديم

 گفتگو درباره اطالعاتی نيز می پردازيم كه ازطريق تماس با هدر اينجا پس از گزارش تماسهای خودمان با مقامات ايرانی ب

  .  بدست آورديمبرخی از افراد معمولی

در فردای روز ورود خود به تهران به سفارت فرانسه در )  ژانويه به بعد١٣از تاريخ (پيش از تماس گرفتن با مقامات ايرانی 

كه در همين روزها به سمت كنسول (ايران رفتيم، اما چون توسط سفير فرانسه پذيرفته نشديم با آقای بی تارد رايزن سفارت 

  . و آقای فردريك گراسه، دبير اول سفارت مالقات كرديم)  منصوب شده استفرانسه در اورشليم

ديپلماتهای مذكور ما را به سادگی و دوستانه پذيرفتند، ولی به زودی فهميديم كه با توجه به موقعيت آنها به عنوان ديپلمات 

با وجود .  كوچكترين كمكی به ما بكنندفرانسوی مقيم ايران نبايد اميد داشته باشيم كه اين آقايان در مورد ماموريت ما

سئواالتی كه توسط ما طرح شد گفتگو در حد مطالب و مسائل عمومی باقی ماند و در ضمن همين گفتگو به ما گفته شد كه 

حكومت مدعی . چند ماه قبل تظاهرات بسيار مهمی در شهر مذهبی قم صورت گرفته و افراد مذهبی متعددی بازداشت شده اند

  . ت كه يك توطئه اسالمی ـ ماركسيستی وجود داشته و بازداشتهای خود را بر همين اساس توجيه كرده استبوده اس

درباره احكام محكوميت به اعدام اخير نيز اين آقايان غير از اخباری كه در روزنامه منتشر شده بود، خبری نداشتند، لكن 

ر صدد است كه قبل از فرا رسيدن فروردين كار اين قبيل فعاليتها معتقد بودند كه رژيم با مخلوط كردن چند جريان مختلف د

 نفر محكوم به اعدام به اتهام قتل سه افسر آمريكايی و يك افسر ارشد ايرانی يعنی سرتيپ ١٠را يكسره كند و نيز گفتند كه 

خودشان تحت تعقيب قرار گرفته زندی پور رئيس ساواك تهران و نيز يك كارمند ايرانی سفارت آمريكا و تصفيه يكی از افراد 

  . اند

پس از اين مالقات ما به سفارت واتيكان كه در نزديكی محل سفارت فرانسه بود، رجوع كرديم تا از سفير پاپ تقاضای 

  . مالقات كنيم، اما سفير به رم مراجعت كرده و جانشين وی هنوز به ايران نيامده بود

ان كسی نمی توانست ما را بپذيرد تصميم گرفتيم كه بعداز ظهر به آنجا مراجعه نظر به اينكه پيش از ظهر در سفارت واتيك

در ايشان احتياط و مآل انديشی ديپلماتيك با احتياط كاری و ماليمت . كنيم و با آقای فرانكو كاردار سفارت مالقات نماييم

می مواجه با مشكالتی است و بديهی شك نيست كه نمايندگی واتيكان در يك كشور اسال. كشيشی دست در دست هم داشتند

  . است كه سفارت واتيكان در تهران از بيان هرگونه انتقادی نسبت به رژيم شاه پرهيز دارد
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معذالك فكر می كنيم كه از خالل گفتگوی آقای فرانكو اين مطلب دستگيرمان شد كه وی رژيمی را كه عليه كمونيسم مبارزه 

  . كه نبايد دربار ايرادها و اشكاالت چنين رژيمی سختگيری به خرج دادميكند تاييد مينمايد و معتقد است 

در ضمن گفتگو فرانكو به وضع برخی از كشورهای غربی اشاره كرد و در خصوص اوضاع و احوال ايتاليا كه در معرض 

  .  تقويت نمودخطر سرخ قرار گرفته است اظهار تاسف نمود و همين اشارات وی حدس ما را در خصوص تاييد رژيم ايران

 ژانويه ما با خارجيانی تماس گرفتيم كه از سالها پيش در ايران بسر ميبرند و با احتياط تمام اطالعاتی در اختيار ما ١٢تا روز 

  . گذاشتند

  ـ تماس های رسمی با مقامات ايرانی ١

بين المللی را به حضور پذيرفته  ژانويه ما از باال ترين مقام، يعنی شخص نخست وزير كه در گذشته ناظران ١٣صبح روز 

طول عمر سياسی آقای هويدا گويای جا و مقامی است كه اين شخص در رژيم ايران از آن . بود تقاضای مالقات كرديم

  . برخوردار است

 با مراجعه به مقر وی از پاسگاه پليس كه در مدخل عمارت واقع بود خواستيم كه ما را با يكی از اعضای دفتر وی در تماس

قرار دهد، خانمی كه عضو دبيرخانه وی بود و به خوبی فرانسه تكلم ميكرد پس از آنكه مقصود ما را از تقاضای مالقات 

دانست به ما گفت كه نخست وزير به سختی گرفتار است، با اين همه وی تقاضای ما را به اطالع وی خواهد رساند و سعی 

اين خانم مطابق معمول يعنی مطابق .  با يكی از اعضای دفتر وی مالقات كنيمخواهد كرد كه ترتيبی داده شود تا ما بتوانيم

روشی كه ناظران بين المللی قبل از ما نيز با آن سروكار پيدا كرده و بدان آشنا هستند اسم هتل و شماره اطاق ما را گرفت و 

  . اضافه كرد كه برای تعيين وعده مالقات به ما تلفن خواهد كرد

  . راجعت كرديم همچنان منتظر تلفن دفتر نخست وزير مانديم اما اين انتظار، انتظار بيهوده ای بودتا روزی كه م

پس از اقدام باال به وزارت اطالعات رجوع كرديم، در اين وزارتخانه تقريباٌ خيلی زود به مالقات آقای آرين پور معاون 

بدين معنی كه بالفاصله پس از آنكه .  شد و واضح فوراٌ روشنمطبوعاتی وزير نائل آمديم، لكن حدود وثغور اين مالقات نيز

 را روی ميز ١٩٧٦ ژانويه ٨موضوع مالقات خود را با مترجمش در ميان گذاشتيم، وی روزنامه فرانسوی فيگارو مورخ 

مقاله درباره اين . كارش بود به ما نشان داد و خواست تا مقاله ای را كه در صفحه اول اين نشريه درج شده است بخوانيم

پس از خواندن مقاله آقای معاون گفت كه هيچ . اتخاذ يك سياست مشترك اروپايی برای مبارزه با تروريسم بين المللی بود

كشوری نمی تواند نسبت به تروريسم اغماض داشته باشد، تروريسم كار جانيان واقعی است كه از قتل و سوء قصد  در 

از اين جا به بعد نتيجه گفتگو روشن بود، آقای آرين . ر شرايط وحشتناك ابايی ندارنداماكن عمومی و حتی كشتن همديگر د

پور بدون پرده پوشی بما گفت كه از ديدار ما در ايران به عنوان توريست فرانسوی بسيار خوشحال است و در صورتيكه با 

ل ديگر جزو امور داخلی ايران است و ما حق كوچكترين مشكلی روبرو باشيم دستگاه وی در اختيار ما خواهد بود، اما مسائ

به نظر معاون وزير اينگونه جنايات شايسته هيچگونه عفو و اغماضی نيستند و دارای . نداريم نسبت بدان اظهار عالقه كنيم

من بين اعمال جنايی مربوط به حقوق عمومی و اعمالی كه ميتوانند علل و محركات سياسی . هيچ جنبه سياسی نمی باشد

  .  اطالعات همچنان بر قول خود پابر جا ماند و منكر اين فرق گرديدتاشته باشند فرق قائل شدم، اما معاون وزارد

 اعدام چيست وی گفت كه ه دليل صالحيت دادگاههای نظامی برای رسيدگی به كار ده نفر محكوم بهدر جواب سئوال من ك

  . شد، تنها مرجع صالح انددادگاههای نظامی به محض آنكه جرم حمل اسلحه مطرح با

پس از ترك وزارت اطالعات به دانشگاه رفتيم تا درباره فشار و اختناق در محيط دانشگاه اطالعاتی جمع آوری كنيم، و 

تقاضای مالقات با رئيس دانشگاه را بكنيم، مسئول روابط عمومی دانشگاه تهران ما را به حضور پذيرفت و پس از اطالع از 

 مالقات با رئيس دانشگاه با تلفن خود مشغول شد و پس از نيم ساعت صحبت با تلفن به ما گفت كه بهتر ه بتقاضای ما راجع
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است فردا صبح به وی تلفن كنيم، ما فردا صبح تلفن كرديم ولی نتوانستيم با وی تماس برقرار كنيم زيرا شماره تلفنی كه به 

  ! ما داده بود درست نبود

ش در اين جهت يعنی در خصوص دانشگاه بيهوده است، زيرا اين بخش، بخش بسيار حساسی در نتيجه فهميديم كه كوش

بعد از ظهر آنروز به مجمع بانكها رجوع كرديم تا دكتر عبده وزير و سفير سابق را كه در حال حاضر متصدی . تلقی ميشود

 به نمايندگی از طرف سازمانهای غير دولتی نظر به اينكه ماموريت ما. جمعيت ايرانی طرفداران ملل متحد است مالقات كنيم

بنابر اين فكر می  ای بود كه در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و يونسكو عنوان سازمانهای مشورتی دارند، 

  . كرديم كه بتوانيم در گفتگو با دكتر عبده نتيجه بهتری بدست آوريم

 مالقات وی رفتيم، قبل از اين مالقات به كاخ دادگستری ه صبح روز بعد بدكتر عبده در محل كار خودنبود، بنابر اين ما

بما گفته شده بود كه وی يكی از افراد صاحب . مراجعه كرديم و تقاضای مالقات با دكتر يگانه رئيس ديوان كشور را نموديم

  ) و در ضمن نماينده مجلس نيز ميباشد(نفوذ رژيم است 

 صبح به ١٠گفتند كه دكتر يگانه در مجلس است و قرار بر اين شد كه در روز شنبه ساعت در جواب تقاضای مالقات به ما 

  . مالقات وی برويم

  . وقتی به مالقات دكتر عبده رفتيم وی ما را ظاهراٌ به گرمی پذيرفت و مرا به عنوان همكار خود مورد خطاب قرار داد

ر ما اظهار خوشوقتی كرد بالفاصله گفت كه از دادن كوچكترين اطالعی پس از آنكه دستور داد برای ما قهوه بياورند و از ديدا

و برای پرداختن به . راجع به آنچه موردنظر ماست عاجز است، و جز آنچه در روزنامه های ايران خوانده است، چيزی نميداند

هر گونه برخورد و تعارض عالوه بر اين به ما گفت كه جمعيت وی به سرعت رو به رشد است و از . حقوق بشر وقت ندارد

دكتر عبده در اين . صالحيت با كميته ايرانی حقوق بشر پرهيز دارد، در ضمن قوياٌ توصيه كرد كه به اين كميته رجوع كنيم

باب اصرار داشت كه شغل وی بعنوان مشاور مجمع بانكها و نيز ايجاد يك دفتر حقوق بين المللی با همكاری عده ای جوانتر 

  . قت وی را گرفته است، بدين ترتيب مالحظه ميشود كه مالقات ما با وی نيز نتيجه ای در بر نداشتاز وی تمام و

شب قبل از اين مالقات وقتی به هتل مراجعت كرديم با تعجب ديديم كه از طرف وزارت اطالعات پيغامی گذاشته و از ما 

ت تصميم گرفته بود كه برای پاسخ به پرسشهای ما كسی در حقيقت معاون وزارت اطالعا. خواسته اند كه به آنجا تلفن كنيم

بعد از ظهر روزی كه صبح آن با عبده مالقات كرديم يكی از ماموران وزارت اطالعات به هتل ما آمد، اين . را به نزد ما بفرستد

ت عالوه بر ا ميدانست، ما در مالقات خود با معاون وزارت اطالعاهشخص برخالف آنچه ظاهرش نشان ميداد خيلی چيز

اسامی ده نفر محكوم به اعدام، ليست افرادی را هم به وی داده بوديم كه می خواستيم درباره سرنوشت آنها اطالعاتی بدست 

  . آوريم

   : اين ليست شامل اين اسامی بود

   ساله٦٥         آيت اهللا منتظری يكی از مراجع مذهبی – ١

   ساله٧٥      ـ آيت اهللا طالقانی يكی ديگر از مراجع مذهبی ٢

   ساله ٤٣          ـ حجت االسالم هاشمی رفسنجانی ٣

   ساله ٥٤              ـ حجت االسالم الهوتی ٤

   ساله ٤٠                 ممكنـ دكتر مهدی ٥

   ساله ٣٨                    ـ ميثمی ٦

   ساله ٣٤        ـ خانم طالقانی دختر آيت اهللا طالقانی ٧

   ساله ٤٣  هران ـ خانم منيژه بستانی مدير مدرسه دخترانه علوی در ت٨
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   ساله٤٥                  ـ خانم كبيری ٩

  )  ساله خود دستگير شده است١٢كه مدتی است همراه دختر  (

   ساله ٤٢              ـ دكتر عباس شيبانی ١٠

مامور وزارت اطالعات راجع به محكومان به اعدام گفت كه اين افراد ميتوانند تقاضای تجديد نظر كنندولی وی نميتواند 

عيين كند كه در آن تاريخ افراد مذكور به دادگاه تجديد نظر خواهند رفت، زيرا قبل از دادگاه مراحل متعددی بايد تاريخی را ت

اما پس از مراجعت به فرانسه دانستيم كه نه تنها حكم محكوميت به اعدام در دادگاه تجديد نظر تاييد شده و توسط . طی شود

 ٢٤ نفر از آنها نيز روز شنبه ٩ه فرانسه اعالم گرديده است، بلكه عالوه بر اين،  ساعت پس از بازگشت ما ب٤٨مطبوعات ايران 

وقتی اين تاريخ ها را با هم مقايسه كنيم دقيقاٌ معلوم ميشود كه محاكمه تجديد نظر در همان .  تيرباران شده اند١٩٧٦ژانويه 

  . ايام كه ما در تهران بوده ايم در جريان بوده است

 مذكور نيز نظير ديگران برای ما توضيح داد كه اين گروه تروريست جنايتكار بوده اند و نمی توانسته اند به به هر حال مامور

  . عنوان مجرمان سياسی تلقی شوند

تلقی ميشوند حمالت و ضربات  عادی  بعنوان مجرمانهمن از اين مطلب اظهار تعجب كردم كه چطور شده است كه اين افراد ك

مامور وزارت اطالعات كه در جواب به اين .  متوجه افسران عالی رتبه آمريكايی و يا ايرانی كرده اندخود را بطور اساسی

  . سئوال دست وپای خود را گم كرده بود قبول كرد كه با توجه به شخصيت اين افراد طرح چنين سئوالی موجه است

معنی كه هر كس كه به خاطر حمل اسلحه تحت راجع به صالحيت محاكم نظامی، همان توضيح قبلی به ما داده شد بدين 

  . تعقيب قرار گيرد سر و كارش با دادگاه نظامی می باشد

در گفتگوی خود به اين شخص گفتيم كه مدتی است مقامات ايرانی به ناظران بين المللی اجازه شركت در محاكمات و يا 

ال را بايد با مسئوالن دادرسی ارتش در ميان گذاشت و بازديد از بازداشتگاهها را نميدهند، وی در جواب گفت كه اين سئو

وقتی به وی جواب داديم كه در . اضافه كرد كه احتماالٌ در فرانسه نيز خارجيان نميتوانند در محاكمات سياسی حضور يابند

 اظهار تعجب فرانسه مذاكرات دادگاه امنيت دولت علنی است و مطبوعات خارجی ميتوانند در جلسه حضور داشته باشند، وی

  . فراوان كرد

در ضن گفتگو، همانطور كه شب قبل از معاون وزارت اطالعات خواسته بوديم از وی نيز سئوال كرديم كه آيا می توانيم با 

رئيس دادگاه نظامی و يا دادستان ارتش سرتيپ بهزادی مالقات كنيم، وی بما گفت كه بايد بطور كتبی تقاضا كنيم ولی برای 

 دست كم بايد بيست روز صبر كنيم به وی گفتيم كه برای ما غير ممكن است اين همه وقت منتظر بمانيم لكن دريافت پاسخ

  . برای آينده به سازمانهای بين المللی توصيه خواهيم كرد كه اين تقاضای كتبی را قبل از عزيمت ناظران تنظيم كنند

همچنين به وی گفتيم كه .  به نخست وزير نوشته شودوی خاطر نشان ساخت كه بهترين كار اينست كه مطلب مستقيماٌ

بسياری از اوقات هنگامی روزنامه ها خبر محاكمات را ميدهند كه حكم محكوميت صادر شده است وی در جواب گفت در 

مورد ولی ما نتوانستيم صحت و سقم اين مطلب را (مورد محاكمه اخير مطبوعات ايران قبل از محاكمه از آن گفتگو كرده اند 

  ). تحقيق قرار دهيم

همچنين از اين مطلب اظهار تعجب كرديم كه چطور وكالی غير نظامی نمی توانند در دادگاههای نظامی از متهمان دفاع كنند و 

وقتی در اين دادگاهها كار دفاع به عهده افراد نظامی شاغل و يا بازنشسته باشد بايد گفت كه امر دفاع پر و پايه ای ندارد، زيرا 

مامور مذكور برای ما توضيح داد . وكالی مدافع و قضات هر دو به يك دستگاه وابسته اند و تحت امر مافوق خود قرار دارند

كه افسران مدافع، واقعاٌ وكيل مدافع هستند، زيرا تحصيالت حقوقی دارند و می توانند در دادگاههای غير نظامی نيز وكالت 

  . دق نمكند، در جواب پشت سپر قانون ايران قرار گرفت و بدان استناد كردكنند، وقتی گفتيم البته عكس مطلب ص
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ما به همه كسانی كه با آنها مالقات ميكرديم، اين نكته را ياد آور ميشديم كه بعنوان نماينده يك سازمان بين المللی عمل می 

كنيم بلكه هدف ما نظارت بر رعايت دقيق كنيم و هدف از ماموريت ما به هيچوجه اين نيست كه در امور داخلی دولت دخالت 

همان مطلبی كه قراردادهای بين المللی بدان توجه دارند و دولت ايران نيز بعنوان عضو . حقوق بشر و حيثيت انسانی است

  . سازمان ملل متحد بايد تابع آن قراردادها باشد

 كل كميته حقوق بشر تلفن كرديم وی بما گفت كه چون به دكتر عاليخانی، دبير. روز پنجشنبه نتوانستيم با كسی مالقات كنيم

در يكی از شهرستانها كار دارد، نميتواند با ما مالقات كند ولی سعی ميكند كه شنبه ما را به حضور بپذيرد و يا ترتيب مالقات 

  . ما را با معاونش دكتر حداد فراهم نمايد

شهری كه گواه عظمت گذشته و شور و هيجان مذهبی ايست كه در از تعطيل روز جمعه استفاده كرديم و به اصفهان رفتيم، 

  . آن اسالم شيعی توانسته است خصايص و استقالل خود را نمايان سازد

  . مسافرت مذكور سبب شد كه بتوانيم با بعضی افراد گفتگو كنيم

م، رياست كميته مذكور با  صبح با دكتر حداد معاون دبير كل كميته ايرانی حقوق بشر مالقات كردي٨روز شنبه ساعت 

  . خواهر شاه است شاهزاده اشرف، 

وی نيز خيلی زود به ما گفت كه اطالعاتش . دكتر حداد ما را در دفتر خود واقع در بانك مركزی ايران به حضور پذيرفت

 نيز كميته نمی و در مورد بازداشت شدگان ديگر  اعدام همان است كه در روزنامه ها منتشر شده است، هدرباره محكومان ب

  . تواند كاری بكند، زيرا كميته مذكور فقط در صورت شكايت ميتواند اقدام كند

دكتر حداد يادآوری كرد كه هرگز از خانواده اشخاصی كه تحت تعقيب دادرسی ارتش هستند كوچكترين شكايتی دريافت 

ر شاهزاده اشرف، دكتر عاليخانی و خود نكرده است، و سپس برای ما از وضع فالكت بار كميته اش كه مركب از سه نف

اوست صحبت كرد، و گفت كه وی خيلی كم و شبها پس از كار خودش در بانك ميتواند به كار كميته برسد و كاری كه در 

و آنچنان درباره وضع ! بانك ميكند نيز برای زندگی خود و خانواده اش در يك آيارتمان كوچك اجاره ای ضرورت دارد

د سخن داد كه كم مانده بود ما هم به غصه خوری و دلسوزی بپردازيم، البته بايد يادآوری كنيم كه ايشان ما زندگی خود دا

  . را در بانك مركزی در يك دفتر كار مجلل به حضور پذيرفتند

لبی به باری كميته حقوق بشر بدليل آنكه كارمند الزم را ندارد كارش فقط و فقط اينست كه وقتی شكايتی دريافت كرد مط

. مقامات مربوط بنويسد و منتظر جواب بماند، و اين جوابها طوری است كه كميته بطور كلی آنها را رضايت بخش می بيند

بعبارت ديگر اين كميته ايرانی حقوق بشر يك سازمان آلت دست و بازيچه است، مضافاٌ اينكه مفهومی كه معاون دبير كل اين 

يلی محدود تر از مفهوم سازمانهای بين المللی ای است كه در راه اين حقوق مبارزه كميته از حقوق بشر بيان ميداشت خ

  . ميكنند

البته ما نمی (دكتر حداد گفت كه بنظر وی حقوق بشر عبارت از مبارزه عليه نژاد پرستی و راسيسم، مثالٌ در آمريكا است 

تواند خودرا با هيچگونه محرك سياسی توجيه كند، در ونيز به نظر وی تروريسم نمي) توانستيم با اين مطلب موافق نباشيم

نتيجه بنظر دكتر حداد تروريسم بايد بی رحمانه سركوب شود و وی اقداماتی ر ا كه حكومت ايران بدان دست زده است تاييد 

  . ر ميگيرندميكند و يك لحظه نيز در اين امر ترديد ندارد كه اشخاص مذكور مطابق قانون ايران تحت تعقيب و محاكمه قرا

البته در اين باب شك و ترديد بجاست و دليل آنهم  اكنون مطلب در اين است كه آيا اين قانون هم دقيقاٌ اجرا می شود؟ 

  . اطالعاتی است كه از چندين سال پيش راجع به روش های زور و اختناق در ايران جمع آوری شده است
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 نشان ساخت كه چون وقت و نيز كارمند الزم را در اختيار ندارد به كار در جواب يكی ديگر از سئواالت ما دكتر حداد خاطر

هيچ يك از محاكمات نمی رسد و هيچگاه نيز به زندانها و يا بازداشتگاههای ديگر پا ننهاده است، و در حال حاضر نيز 

  . خانواده زندانيان می توانند آنها را مالقات كنند

. ر روحانی ژست دست داد اين بود كه مخاطب ما يك هنرپيشه و كمدين زبردست استاحساسی كه از اين مالقات به من و پد

بالفاصله پس از اين مالقات به كاخ دادگستری رفتيم تا مطابق قرار ی كه روز چهارشنبه گذاشته شده بود با رئيس ديوان 

  . كشور ديدار كنيم

 شده بود به اطالع ما رساند كه جناب رئيس گرفتار است و البته بدون آنكه تعجب كنيم، يكی از قضات كه از حضور ما آگاه

. نمی تواند ما را بپذيرد و به ما حالی كرد كه با توجه به نوع اطالعاتی كه منظور نظر ماست بايد به محل ديگری مراجعه كرد

دستان ارتش تسهيالت الزم را در جواب گفتيم ما آمده بوديم دكتر يگانه را ببينيم و از وی بخواهيم كه برای مالقات ما با دا

  . فراهم كند، زيرا مطابق مطالبی كه به ما گفته اند بدون اجازه قبلی نميتوان با وی مالقات كرد

حتی  قاضی مذكور گفت كه وی هم اكنون به اداره دادرس ارتش تلفن خواهد كرد و پنج دقيقه بعد بازگشت و گفت كه به را

 ريكی از كارمندان دفتر اين قاضی نشانی سربازخانه ای را كه مق. ر ماست مالقات كنيمميتوانيم با سرتيپ بهزادی كه منتظ

بايد بگويم كه ما شك داشتيم كه نشانی مذكور، نشانی واقعی باشد ولی تاكسی ما را به . دادگاه نظامی است برای ما نوشت

  . محل مورد نظر برد

ئول پاسگاه گفتيم و مدت نيم ساعت معطل شديم تا سرانجام يكی از در آنجا قصد خود را كه مالقات با بهزادی بود به مس

زادی كارش تمام شده و رفته است، باز هم مدتی ايستاديم چون قرارمان اين بود كه تا پايان بهافسران به اطالعمان رساند كه 

ين ماجرا به پايان رسيده و در ماموريت به بازی ادامه دهيم، اما به اين نتيجه رسيديم كه قسمت مربوط به مقامات رسمی ا

  . اين بخش بازی را تقريباٌ بطور كامل باخته ايم

در گفتگوهايمان با وزارت اطالعات تنها اين مطلب تاييد شد كه ليست اشخاصی كه داده بوديم صحيح است و اين اشخاص به 

گفته شده بود همراه با دختر دوازده ساله در مورد زنی كه .  ماركسيستی توقيف شده اند–علل مبهم از قبيل فعاليت اسالمی 

مطابق گفته مامور . اش دستگير و زندانی شده است جواب اين بود كه احتمال اين مطلب كم است و مطمئناٌ بچه آزاد است

وزارت اطالعات در حال حاضر شهربانی و دادرسی ارتش با همكاری يكديگر درباره اين اشخاص به تحقيق مشغولند و 

  . ان قبل از سال آينده شروع نخواهد شدمحاكمه آن

  ـاطالعاتی كه از منابع ديگر بدست آمده است ٢

در اين قسمت بدالئلی كه روشن است نمی توان منبع اطالعاتی را كه از ايرانيان و خارجيان مقيم ايران جمع آوری شده است، 

ر داده باشيم بايد بگوييم كه صحت و سقم هيچ يك از نظر به اينكه ميخواهيم مطالب را بطور عينی مورد بررسی قرا. ذكر كرد

اطالعات جمع آوری شده زير توسط خود ما مورد تحقيق قرار نگرفته است، ولی به نظر ما اشخاصی كه اين اطالعات را بما 

بی نهايت بطور كلی در بسياری از موارد اشخاصی كه مورد پرس و جوی ما قرار گرفتند . داده اند، مورد وثوق و اعتمادند

  . احتياط می كردند و اين امر منجر بدان ميشد ك راجع به كليه كارهای رژيم سكوت كنند

 جاسوس دارد و در همه محافل حاضرو ناظر است و ٠٠٠/١٨٠ كارمند دائم و ٠٠٠/٢٠ساواك يعنی پليس سياسی ايران 

  . هيچكس در هر مقامی كه باشد مطمئن نيست

خته شده و رسمی در ساختنانهايی كه در سراسر شهر پراكنده اند و به خصوص تهران ساواك به غير از زندانهای شنا

اين افراد يا بعداٌ . در اين اماكن افراد مظنون ر ابطور مخفی نگه ميدارند و تحت بازجويی قرار ميدهند. دارای اماكن متعدد است
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در واقع آنچه د مطالبی كه می شنيديم بچشم ميخورد . در اختيار دادرسی ارتش قرار ميگيرند و يا بطور قطع از ميان ميروند

  .  پيش بيايد اين اشخاص بطور كامل ناپديد شده اندی ولی بدون آنكه محاكمه اهوقيف كردتاين بود كه عده ای را پليس 

ا ديده اند كه با كسانی كه د رنزديكی يكی از خانه های مخفی پليس زندگی ميكنند با اطمينان به ما گفتند كه غالباٌ افرادی ر

چشم بسته از اتومبيلهای پليس بيرون آورده و به اين خانه برده ميشوند ولی هيچگاه نديده اند كه اين فراد زنده از آنجا 

  . خارج شوند

  . غالباٌ اتفاق می افتد كه پليس نه فقط اشخاص مخالف بلكه افراد مختلف خانواده آنها را نيز دستگير ميكند

دونفر از آنها اعدام و ديگری در زد و خورد (ها، مورد خانواده رضايی است كه سه فرزند آنها كشته شده اند يكی از اين مثال

پس از اين جريان پليس پدر، مادر و دو خواهر و دو شوهر خواهر رضايی ها را توقيف كرده است ) با پليس كشته شده است

  . و محاكمه ای هم در ميان نيست

. ای ما شرح داده شد مورد يكی از زندانيان است كه تقريباٌ از ده سال پيش در شيراز محبوس استاز جمله مواردی كه بر

دختر وی هر سه ماه يكبار فقط ميتواند پنج دقيقه وی را مالقات كند و كليه مكاتبات نيز بايد روی كارت پستال و بدون پاكت 

در خانه نخواهد ديد، همين دختر در مدرسه خود مورد توهين اين دختر مطمئن است كه پدر خود را هيچگاه . در بسته باشد

و تحقير مداوم چند تن از معلمان قرار داشته و مجبور شده است كه مدرسه اش راتغيير دهد، همكاران ديگر اين معلمان آنها 

  . را سازمان امنيتی ميدانند

ه ميخواهند امتحان بدهند خواسته ميشود كه قبل از مورد مدارس گفته شد كه از چند ماه پيش يه اين طرف از جوانانی ك در

  . حزب واحدی كه درسال گذشته شاه ايجاد كرده است. امتحان تعهد پيوستن به حزب رستاخيز را بكنند

محيط دانشجويی رژيمی را كه مانع هر گونه . از قرار معلوم دانشگاه تهران يكی از مراكز مهم سركوبی و فشار پليس است

  . و حق تجمع است به سادگی تحمل نمی كندآزادی بيان 

در دانشگاه بطور مرتب وقايعی اتفاق ميافتد، البته دانشگاه دائماٌ تحت مراقبت پليس قرار دارد و ما خود به چشم خود اين 

  . جريان را مشاهده كرديم

بع موثقی شنيديم كه در هفته دوم در ماه دسامبر گذشته دانشگاه تهران را مدت چند روز بسته بودند عالوه بر اين ما از من

پليس وارد دانشكده ها شده و دختران و پسران دانشجو راحتی تا داخل مستراحها تعقيب كرده )  دسامبر١٥حوالی (دسامبر، 

  نفر از آنها كشته و يا زخمی شده اند، اما وقتی اين خبر را به چند تن ديگر گفتيم هيچ يك از آنها در١٠است و در اين جريان 

 ژانويه مطلع شديم كه خانم طالقانی، دختر آيت اهللا طالقانی در همان روز به حبس ابد محكوم شده ١٢روز . جريان نبودند

  . است

ما با اطالع از اين حكم وقتی با مامور وزارت اطالعات مالقات كرديم از وی پرسيديم كه آيا اشخاصی كه ليست آنها را داده 

بهر حال اين تنها اطالعی . ميشوند، وی جواب داد كه اين محاكمه قبل از سال آينده نخواهد بودايم در آينده نزديك محاكمه 

بود كه ما از سرنوشت اشخاص مورد نظر بدست آورديم و بايد بگوييم كه حكم محكوميت اين خانم نيز در هيچ يك از 

  . روزنامه ها منتشر نشده است

 سال پيش عده ديگری نيز دستگير شده و بدون محاكمه ٢خاطر نشان ساخت كه از عالوه بر اسامی كه در باال ذكر شد، بايد 

   : مانده اند از جمله

   ساله ٦٣      آيت اهللا ربانی شيرازی 

   ساله ٥٧        آيت اهللا خامنه ای 

   ساله ٥١        آيت اهللا طبرسی 
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   ساله ٦٠        آيت اهللا هاشمی نژاد 

  . ی اينها شكنجه شده انددونفر اول در معرض خطر اعدام هستند و همگ

  . گزارش های ماموريت های قبل درباره شكنجه و رفتار با زندانيان سياسی مطالب الزم را گفته اند

مطلب ديگری كه بطور مستقيم مربوط به ماموريت ما نميشود ولی در عين حال قابل توجه سات، اينست كه حكومت ايران در 

ت خصوصی را بطور كامل ملی كند و بنابر اين متدرجاٌ مدارس اسالمی و سال گذشته تصميم گرفته است كه تعليما

  . غيراسالمی را بدست ميگيرد

اين اقدام ممكن است كه در يك كشور دموكراتيك بعنوان نشانه ای از ترقی به نظر برسد، اما در ايران غرض از اين گونه 

 و تربيتی را ريشه كن كنند كه در آن احترام به اصول انقالب اقدامات مربوط به ملی كردن تنها اينست كه اصل و اساس تعليم

در همين خط مشی نيز حكومت ايران اخيراٌ روسای مذهبی همه فرق موجود در . سفيد شاه بطور اجبار آموخته نمی شود

 ساختن نسل جوانی ايران را جمع كرده و بدانها گفته است كه ايمان با هر مبنا و بنيادی كه باشد، بايد بهترين وسيله برای

  ! بشود كه در صدد برنيايد اصول رژيم را محل شك و ترديد قرار دهد

  ـ چند نكته ٣

بر شدت و خشونت و  بدين معنی كه. نتيجه اين ماموريت تاييد همان مطلبی بود كه قبل از ما ناظران ديگر نيز بيان كرده اند

يب قابل مالحضه ای افزوده شده است، و مقامات ايرانی در عين آنكه سركوبی و فشار عليه مخالفان رژيم در ايام اخير به ترت

ناظران خارجی را به محض ورود به ايران اخراج نمی كنند، بيش از پيش در مقابل آنها سد ايجاد كنند و مانع كوشش هايی 

  . ميشوند كه اين ناظران برای پرس و جوی جدی راجع به وضع زندانيان سياسی بدان دست می زنند

در ايران نظير شيلی همين مطلب كه نمی گذارند ناظران خارجی از زندانها بازديد كنند و يا در محاكمات حضور يابند اقرار 

سركوبی و فشاری كه ابتدايی ترين اصول مربوط به رعايت . رژيم است به اينكه در خصوص سركوبی و فشار مقصر است

  . شخص انسان را پايمال ميكند

ن دارند، بخوبی رژيم رعب و وحشت حاكم بر ايران را نشان ميدهد، كشوری كه قهر دين كشور از حرف زترسی كه مردم ا

گروهی كه قدرت را بدست دارد و در راس آن شاه  با قدرت مطلقه قرار . تروريسم، نتيجه قهر و خشونت خود دولت است

شكنجه بصورت سيستم . ور و وحشت حكومت ميكندگرفته است، برای آنكه انقالب سفيد را به پيروزی برساند به كمك تر

حكومتی در آمده است و ميخواهد كه هر گونه خواستی را درهم بشكند كه مردم برای اداره سرنوشت خود بدست خويش 

طبقه ای كه در (رژيم به جای آنكه به نيروی ملت تكيه داشته باشد، با حمايت يك طبقه جديد و متوسط شهری . نشان ميدهند

  . كاری جز پيروی از خواستهای آمريكا ندارد) تسه يك سيستم اقتصادی افسار گسيخته ثروتمند شده انتيج

انتخاب يك نوع رشد و توسعه اقتصادی كه ايران را تحت . در واقع روشن است كه تروريسم دولتی نتيجه يك انتخاب است

  . تی نگه داردسلطه برخی از قدرتهای خارجی و گروههای بزرگ سرمايه داری چند ملي

محصوالتی كه تا بيست  . درآمد نفت فقط به كار آن ميرودكه از خارجه و خصوصاٌ از آمريكا محصوالت غذايی وارد شود

عالوه بر اين و خصوصاٌايران با . سال پيش در خود ايران توليد ميشد و به وی امكان ميداد كه استقالل واقعی داشته باشد

  .  ميكند و اين قسمت يك سوم محصول ناخالص ملی ايران را به خود جذب ميكندپول نفت تجهيزات نظامی تهيه

آمريكا نيز حضور خود را در ايران به اين ترتيب توجيه ميكند كه . رژيم شاه جز آلتی برای اجرای سياست آمريكا نيست

  . ايران جزو كشورهای آزاد و همسايه كشورهای سوسياليستی است

اف های شاه در مورد كنسرسيوم نفتی بين المللی هيچگاه به اين اندازه از لحاظ آينده خود وابسته ايران با وجود الف و گز

  . به خارج نبوده است
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كليه ساخت های اجتماعی درهم ريخته و خرد و خمير شده است و استناد به عظمت پارس قديم شعبده بازی است و غرض 

مل اجرای قدرتهای خارجی در مبارزه ای است كه عليه آزادی ملتها به راه از آن تسليم كردن مردم به رژيمی است كه فقط عا

  . انداخته اند

. تهران با وجود تاسيسات صنعتی شركتهای خارجی پايتخت كشوری است كه همچنان رشد و توسعه نيافته باقی مانده است

سرگيجه مذكور سبب ميشود . ر می آيداما اين تهران گرفتار سرگيجه جامعه مصرف است وزير فشار اين سرگيجه از پا د

در اين رژيم انسان . كه آگاهی سياسی جوانان يعنی قشری كه بيش از همه نسبت به رژيم ايران متعرض است از ميان برود

از هم گسسته و منزوی شده واز ساخت های زندگی و تفكر طبيعی اش بريده و جدا گرديده است آينده اين انسان در 

  .  انقياد قرار داردچهارچوب چاكری و

اسالم . معنی مبارزه ای كه در حال حاضر از طرف رژيم عليه روحانيون و روسای مذهب صورت ميگردد غير از اين نيست

. شيعی دارای سنتی استقالل طلبانه است و نسبت به كليه اشكال انقياد و سرسپردگی سياسی عصيانی و شورشگر می باشد

  . مذهب مانع سياست شاه، نايب السلطنه امپراطوری آمريكاستبدين ترتيب در حال حاضر اين 

اين نوع رشد و توسعه كه توسط ايران انتخاب شده است دارای حدودی است و اين حدود را نيز كمبود درآمدهای نفتی 

تقاضای اين كمبود موجب شده است كه ايران در عين آنكه سفارش خريد لوازم و وسائل به خارجه ميدهد، . تعيين ميكند

اعتبار نيز بكند، و اين همه در حالی است كه خانواده سلطنتی و چند صاحب منصب ثروتهای هنگفتی را جمع كرده و قسمت 

  . اعظم آنرا در جاهای امن و در بانكهای سوئيس گذاشته اند

 واقعيت های ايران وفق از سوی ديگر نيز نوع رشد و توسعه اقتصادی كه رژيم فعلی ايران انتخاب كرده است به هيچوجه با

  . نمی دهد و از كشورهای صنعتی وارد شده است

 مرحله دموكراسی خوش بين بود، هر چند كه قدرت كنونی ذاتاٌ هكه نميتوان نسبت به امكان گذار سريع ايران ب نتيجه آن

  . ناپايدار و متزلزل است و بطور حقيقی بر يك بنا و بنياد مردمی استوار نيست

  

*   *   *  
   : ست محكومان به اعداملي

  افراخته، وحيد  -١

 طاهری رحيمی، محمد  -٢

 خاموشی، سيدمحسن  -٣

 صمديه لباف، مرتضی  -٤

 بطحايی، محسن  -٥

 صميمی بهبهانی، ساسان  -٦

 منيری جاويد، عبدالرضا  -٧

 لباف نژاد، مرتضی  -٨

 غيوران، مهدی  -٩

 اشراف زاده كرمانی، منيژه  -١٠
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  قسمتی از گزارش ميشل ژست

  ١٩٧٦ ژانويه: روز در تهران٨

چهارچوب مالحظاتی را تشكيل ميدهد كه ذيالٌ به شرح آن مبادرت ، بدست داده شده )١(" نفت و قهر " تحليلی كه د ركتاب 

 نفر ٩ و چند روز قبل از انتشار خبر اعدام ١٩٧٦نتيجه يك اقامت چند روزه در تهران به تاريخ ژانويه ، اين مالحظات. ميشود

  . است

نتيجه منطقی ، اه بوروكراتيك دولتی كه هيچ مرجع و منشاء ديگری را بعنوان قدرت نمی پذيردپس از استقرار يك دستگ

رشد و توسعه وسائل توليد نيز تنها در . واردات سيل آسای محصوالت خارجی است، انتخاب نفت بعنوان تنها منبع درآمد

ه نيروی اجتماعی خاص ايران رد و نفی شده در اين وضع اتكاء به هر گون. حدی است كه تحت سلطه خارجيان باقی بماند

نيروهايی اند كه بر مبنای آنها ميتوان قدرت ديگری تشكيل داد ولی اكنون ديگر اين نيروها جز ، و مقصود از اين نيروها، است

  و كناره گيری يا مهاجرت و يا قهر و خشونت راهی در پيش ندارند  همكاری با دستگاه يا استعفاء

  شهر تهران 

اين بافت نيز با توجه به ارتفاعات مختلف شهر سازمان . يض اجتماعی بطور واضح و آشكار در بافت شهری منعكس استتبع

 متر ١٦٠٠ تا ١١٠٠شهر بصورت يك مخروط وسيع است كه از جنوب به شمال قد بر افراشته و ارتفاع آن بين . يافته است

تان هوايی خفه كننده دارد فقيرترين محالت درهم و برهم قرار يعنی در جنوب شهر كه در تابس، در قاعده مخروط. است

هتلهای بين المللی قرار ، سفارتخانه ها،  متری١٣٠٠در حدود ارتفاع ،  بازار و بقيه شهر قديم واقع اندنگرفته اند و پس از آ

د راين منطقه )  به افزايشندكه در حال حاضر در ايران بسرعت رو(اقامتگاه معامله گران خارجی است ، اين هتل ها. دارند

  . بانكها و مغازه  های لوكس نيز قرار دارند

بافت شهر شل تر ميشود و محالت اعيان نشين و اراضی نظامی و اقامتگاههای تابستانی و سفارتخانه ها ، در نقطه مرتفع تر

 نفر در اين ٣٠(قه خيلی كمتر است تعداد دانش آموزان در كالسهای اين منط. و هوای اين منطقه خنك تر است، قرار دارند

و چه . كاخ شاه است كه تقريباٌ در پای كوه قرار دارد، و آن باالی باال و بر كنار از همه)  نفر د رجنوب شهر٧٠منطقه و 

  ! !  دقيقه بدان رسيد١٥شانسی برای تهران كه يك محل اسكی بازی نزديك خود دارد كه با اتومبيل در ظرف يكساعت و 

اما عمالٌ وسيله حمل و نقل عمومی وجود ندارد و كار ساختمان مترو ،  كيلومتر راه است١٥ به شمال شهر بيش از از جنوب

و از اين .  ميليونی حركت ميكنند٤در نتيجه دو سوم اتومبيل ايران در تهران . نيز بايد در سال آينده شروع شود ) فرانسوی(

 ٣٠و تمامی شهر را با آنها به قيمت ، ميتوان با فرياد زدن آنها را متوقف كرد هزار تاكسی همگانی باشد كه ٣٠تعداد شايد 

وقيمت (عالوه بر اين تاكسی های راديويی ونيز تاكسی هايی كه در هتل ها توقف ميكنند ،  دقيقه طی كرد٤٥ريال و در ظرف 

  ر ميكنند و قيمت در ضمن بايد از اتومبيلهای شخصی كه مسافر سوا، موجود است) آنها شش برابر است

  . آنها متغير نام برد

، و شهر نيز بر روی يك چهارخانه بزرگ توسعه مييابد، بدون هيچ حساب و كتاب با همان وسائل قديمی ساختمان ميسازند

  اما اين چهار ميليون سكنه از كجا آمده اند و ممر درآمدشان چيست؟ 

نصف مزد خود را بعنوان اجاره می ، دارای وضع متوسطی هستنداجاره  ها ركورد گرانی را شكسته اند و كارگرانی كه 

يك خانم ،  تومن را اجاره ميدهد٥٠٠يك خدمتكار كه حقوق خوبی ميگيرد و درآمدی در حدود هزار تومان دارد . پردازند

  .  تومان ميگيرد١٤٠٠، آموزگار با ده سال سابقه خدمت پس از آنكه حقوقش را اضافه كرده اند
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 ١٥٠٠يعنی (ن سئوال مطرح شده است كه مزد چند ماه يك كرگر در جنوب شهر برابر با قيمت يك جفت اسكی برای من اي

ی وسايل ادراين شهر مغازه های بسياری بر. است)  تومان٤٥٠٠ تا ٢٥٠٠بين (فی   هیو يا برابر با قيمت يك دستگاه) تومان

 وجود اين محصوالت لوكس و تجملی نشانه ای از فاصله بين آيا. وجود دارد) سونی و فيليپس(اسكی و دستگاههای هی فی 

در واقع ويترين اين مغازه های لوكس فروشی با عرضه محصوالتی كه هنوز  درآمدها و سلطه محصوالت خارجی نيست؟ 

  . دمصرف كننده های بالقوه را زير مهميز خود گرفته ان، در می آيد" نياز " قابل دسترس همه نيست ولی دارد بصورت 

*   *    *  

  

   ١عزاداری عاشورا 

در اين شهر مردم .  در تمامی تهران و خصوصاٌ جنوب شهر بيرق های سياه بر افراشته بود١٩٧٦ ژانويه ١٢روز دوشنبه 

  . عزادار بودند

ز پس ا. پليس در همه جا مستقر بود و دسته های سينه زنی حركت ميكردند، در اطراف يكی از مساجد رفت و آمد قطع شده

زيرا از سوء قصد ، شاه ديگر جز با هليكوپتر از كاخ خود خارج نمی شود. ده سال برای نخستين بار شاه به مسجد می آيد

يكی از وعاظ از امام حسين با اين . مضمون وعظ و خطابه ها را گزارش كرد" ژورنال دو تهران " فردای آنروز . وحشت دارد

تحمل عمليات مخالف اسالم مرجح داشته است و بدنبال اين مطلب يكی از حاضران عبارت تجليل ميكند كه وی شهادت را بر 

در بين حضار مجلس جنب و ) تلويزيون نيز اين صحنه را پخش نموده بود" (زنده باد امام حسين " در مسجد فرياد می كشد 

معذلك گفته ميشد كه واعظ قاعدتاٌ . ندآن وعظ و اين شعار را به معنی تظاهر مخالفان گرفته ا، ناظران. جوشی بوجود می آيد

  . بايد از لحاظ دستگاه يك آدم مطمئن باشد و حضار در مسجد نيز از صافی رد شده باشند

در همين روز عاشورا نخست وزير . جبهه مخالفی كه در بين شيعيان در حال بسط و توسعه است شاه را نگران كرده است

توسل به نيروهای مذهبی . ف سعی دارند كه احساسات مذهبی مردم را جلب كنندمقامات مختل. به مساجد متعدد رفته بود

در سال گذشته كه مطابق معمول مسئوالن فرق مختلف مذهبی به ، ممكن است كه اشكال مستقيم تری نيز به خود بگيرد

   : بدين ترتيب طرف خطاب واقع شدند كه. حضور شاه رفته بودند

افراد را به ايمان به خدا دعوت ميكنيد بايد آنها را به اطاعت از مقامات حكومتی نيز فرا بخوانيد شما افراد روحانی هنگاميكه " 

 ."  

در حال حاضر آنچه از جانب مقامات سياسی عجيب و غريب به نظر می آيد اينست كه اين مقامات تاكنون كوشش داشتند كه 

، كنند كه چون امتيازات فئودالی اش به خطر افتاده استجبهه مخالف موجود در محيط شيعی را بعنوان جبهه ای معرفی 

 تهران بوديم اين جبهه مخالف مذهبی را راما نكته جالب توجه اينست كه در اين بار كه ما د. دست به مخالفت زده است

  . وابسته است به ما معرفی ميكردند"  لنينيستی – ماركسيست –جريان اسالمی " بعنوان جبهه ای كه به 

آيا نمی  چيست؟ ، ئوال مطرح است كه قوه محركه اين نوع مقاومت سياسی كه در مذهب شيعه عرض وجود كرده استاين س

طرز عمل كسانی است كه وقتی فی المثل در موقعيت ها و زمينه های ، توان گفت كه اين مقاومت يك طرز عمل نمونه است

   ند و در متن آن زندگی كنند در صدد نفی بر می آيند؟ ديگر قرار ميگيرند برای آنكه ايمان خود را زنده نگه دار

  نسل جوان 

ناتوانی و عجز رژيم از اينكه به اهداف حركت بخش توسل جويد هنگامی آشكار ميشود كه با مسئله نسل جوان ايران 

وجود "  پراكنده نيز مثل همه جای جهان در دانشگاه جنجالها و تحريك های" آيا ميتوان گفت كه در ايران . برخورد كنيم

يكی از افراد موثق كه در عين حال در بيان  دارد؟ اگر اينطور است پس چرا اين همه انرژی صرف حفظ انتظامات ميشود؟ 
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خود محتاط بود به ما گفت كه در اواسط دسامبر پليس وارد دانشگاه تهران شده و دانشجويانی را كه در دانشگاهها متحصن 

 ١٠پسر را در زير ضربات خود انداخته اند و يك دختر از طبقه باال پرتاب شده است و مجموعاٌ  ٩. بودند بيرون كرده است

  . نفر كشته شده اند

در برخی از مدارس از برافراشتن . معلمان مجبورند كه آتش بی اعتنايی يا مخالفت با رژيم را در مدارس خاموش سازند

زرنگی و رندی دانش آموزان اين تشريفات را . انصراف از اين امرندپرچم منصرف شده اند و در بعضی ديگر نيز در صدد 

  . بصورت يك مسخره بازی در آورده است

اما . گاهگاه نيز بايد ب دانش آموزان فهماند كه اظهار نفرت آنها در ضمن تكاليف كتبی شان بی احتياطی است و خطرناك

و چگونه . دستگير ساخته اند، انشان را در شرايطی كه همه ميدانندچگونه ميتوان نوجوانانی را وادار به سكوت كرد كه نزديك

قهر و خشونت را تحمل كنند و با آرامش خاطر دورنمايی را كه منتظر ، ميتوان آنها را دعوت كرد كه با صبر و حوصله

 در مقابل يك تست قرارشان فعالٌ ، اماتا آن دورنما فرا برسد) مگر آنكه بتوانند به خارجه بگريزند(آنهاست در نظر بياورند 

   : ميدهند

  ! لطفاٌ در حزب واحد ثبت نام كنيد، قبل از دادن امتحانات

  

  

  ١٩٧٤آنتروپوز، :  ناشر–والحسن بنی صدر بنفت و قهر، ترور سفيد و مقاومت در ايران، زير نظر پل وييی و ا. ١
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  تجاوز به حقوق بشر و شكنجه در ايران 

   آمستردام ١٩٧٧و در كنفرانس گزارش سازمان بين المللی عف

   مسايل مورد بحث –اول 

   : مسايل زير مربوط به حقوق بشر در ايران مورد توجه خاص سازمان عفو بين المللی می باشند

 دستگيری بی دليل و ناگهانی مخالفان سياسی كه مدت زيادی قبل از آنكه متهم و يا محاكمه بشوند بدون حق مالقات ـالف

  . دزندانی ميگردن

   بكار بردن شكنجه ـب

   عدم تامين قانونی و نارضايتی از رويه قضايی محاكمات ـپ

   اعدام و كشتار غير قانونی ـت

   اوضاع سياسی –دوم 

  .  استوار است١٩٠٦حكومت ايران مشروطه سلطنتی و بر مبنا قانون اساسی 

 مجلس سنا كه نصف اعضاء آن توسط شاه طبق اين قانون و متمم آن مجلسين شورا متشكل از نمايندگان انتخابی و

  . تشكيل ميگردد، مهصوب ميشوند

شاه كنونی هنگامی بقدرت . اما عمالٌ شاه تنها منشاء قدرت می باشد، مجلسين ظاهراٌ باالترين مرجع قانونگزاری ميباشند

ی بعد از ترك قوای رسيد كه ايران به لحاظ اهميت سوق الجيشی اش توسط شوروی و انگلستان اشغال شده بود و حت

دكتر محمد " دولت ملی "  بدنبال يك سلسله برخوردهايی با ١٩٥٣در اوت . شاه موقعيت متزلزلی داشت، ١٩٤٦متفقين در 

  . شاه از ايران گريخت، نخست وزير ، مصدق

 هفته به ايران  ارتش طرفداران مصدق را منكوب و مصدق را دستگير ساخت و شاه پس از يك١. اما ارتش وفادار باقی ماند

  . همچنان امروزه بدست آورد، در سالهای بعد شاه كم كم بقدرت خود افزود و توانست كنترل كامل مملكت را. بازگشت

ابزار ديگر كه از اهميت مشابهی برخوردار . ابزار مهم اعمال قدرت شاه ارتش است كه فرماندهی كل آنرا خود به عهده دارد

به منظور حفظ امنيت كشور و جلوگيری از هر  " ١٩٥٧می باشد كه در سال ) ساواك( كشور است سازمان امنيت و اطالعات

   ٢. تشكيل شد. . . . " نوع توطئه بر عليه مصالح عمومی

  . اكنون بی رحمانه ترين خفقان بر مخالفين سياسی شاه توسط ساواك اعمال می شود

ا گرفته جو مخوفی ايجاد كرده كه توسط بازديدكنندگان ايران و ر چينی ساواك كه تمام سطوح جامعه ايران را فربسيستم خ

  . مخالفان رژيم درداخل و خارج كشور به كرات مورد تاييد واقع شده است

. يعنی به تمام كشورهايی كه در آنها ايرانی نسبتاٌ زياد است گسترش داده است، ساواك عمليات خود را به خارج از ايران

از مواردی باخبر ) عفو بين المللی( آی ـا. نی كه در خارج تحصيل می كنند تحت مراقبت قرار دارندمخصوصاٌ دانشجويان ايرا

است كه دانشجويان تنها به جهت شركتشان در فعاليتهای سياسی در زمانی كه در خارج بسر ميبرده اند به محض مراجعت 

يتهای مامورين ساواك وابسته به سفارتهای ايران در گزارشهای متعددی درباره فعال. به ايران دستگير و زندانی شده اند

"  دولت سويئس يك ديپلمات ايران در سازمان ملل در ژنو را به خاطر شركت در ١٩٧٦به طوری كه در اوت . دست است

  ٣. از اين كشور اخراج كرد" عمليات اطالعاتی غير مجاز 

ولی ،  سياسی می باشد در دو دهه اخير از ايران بيرون آمدهاگر چه مدارك كافی كه ترسيم كننده كريه ترين تصوير خفقان

  . بدست آوردن اطالعات دقيق درباره زندانيان سياسی در ايران مشكل است، بخاطر ترس ناشی از عمليات ساواك
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 آخرين اثر آزادی ظاهری سياسی با انحالل حزب فرمايشی مردم و معرفی نظام يك حزبی و تشكيل حزب ١٩٧٥در سال 

 شاه وقتی كه تشكيل حزب جديد را در يك مصاحبه مطبوعاتی اعالم ميكرد به آنها كه از پشتيبانی ٤. اخيز محو گرديدرست

   ٥. حزب رستاخيز سرباز ميزنند اخطار كرد كه يا مملكت را ترك كنند و يا روانه زندان شوند

ظاهراٌ برای بدست آوردن ( اصالحات ارضی ش را معرفی كرده كه شامل برنامه های" انقالب سفيد "  شاه ١٩٦٣در سال 

ايجاد سپاه دانش ، ملی كردن بعضی منابع طبيعی، سهيم كردن كارگران در سودكارخانه ها) مالكيت زمين توسط كشاورزان

   ٦. و آزادی زنان می باشد

   موازين قانونی –سوم 

   :  قانونی كه تحت آن زندانيان بازداشت می شوند–الف 

يادی از قوانين كيفری ايران و قوانين كيفری ارتش و مقرراتی كه تحت آنها زندانيان سياسی بازداشت می از ميان تعداد ز

   : ذيالٌ آنهايی كه بيش از همه بكار برده می شوند بيان ميگردند، شوند

   : حقوق جزايی ايران -١

تشكيل يا عضويت "  كنند يعنی برای برای افرادی كه بر ضد امنيت و استقالل كشور عمل) ١٩٣١( اليحه جزا ٧ تا ١مواد 

فعاليت مسلحانه " ، "فعاليت برای تجزيه بخشی از كشور " ، "يا داشتن عقيده اشتراكی ، در سازمانی كه ضد سلطنت است

های فوق را مرتكب شده و يا عليه  در خارج از ايران جرمتبليغات در داخل ايران برای كسانی كه " ، "بر عليه دولت 

  . مجاز تعيين ميكند" اقدام كنند نتی مشروطه سلط

بزرگترين روزنامه ، كيهان.  سال حبس تا اعدام تعيين شده است٣مجازات برای هر يك از تخلفات مذكور از ، تحت اين مواد

به اين معنی كه يك ايرانی كه از خارج از . نوشت كه كيفر بعضی از جرائم فوق رو به تشديد است، ١٩٧٥ اوت ٢٠در ، تهران

. ممكن است تنها به خاطر شركت در فعاليتهای سياسی در خارج از ايران به حبس ابد گرفتار شود، يران باز می گرددا

در حال حاضر معلوم نيست كه بدين . ده سال زندان بود، بيشترين مجازات كه برای اين جرم قبالٌ در نظر گرفته شده بود

  . تغييرات در قانون عمل شده باشد

يك كشوربيگانه را كمك نمايد كه به ايران حمله كرده و "  قانون جزايی ايران برای مجازات هر كس كه ٦٣ و ٦٢ ،٦١ماده های 

" يا كسی كه با دشمن ايران در ارتباط است و به او از طريق سياسی و نظامی بهره ميرساند ، يا وارد خاك ايران شود

  .  سال زندان تا اعدام تعيين كرده است٢مجازات 

 در ٦٨ و ٦٧كه همه مشمول مجازات اعدام هستند و ماده های ،  در مورد جرائم جاسوسی ميباشد٦٦ و ٦٥، ٦٤ های ماده

 در ٧٩، ٧٣، ٧٢، ٧٠، ٦٩ماده های .  سال زندان است١٠ تا ٢٠مورد جرائم جاسوسی خفيف می باشندكه مجازات آنها از 

، منهدم كردن كشتی". مردم به فعاليت مسلحانه بر ضد دولت ملی ترغيب " مورد فعاليتهای مربوط به امنيت داخلی كه شامل 

، "نوشته يا مطالب چاپی بر عليه امنيت داخلی يا خارجی ، تشجيع مردم ايران با سخنرانی" ، "يا ديگر اموال دولت ، انبار مهمات

وطئه نافرجام برای ترغيب مردم ايران به ايجاد ت. مجازات تعيين ميكند، بسته به اهميت و تاثير جرم،  روز زندان تا اعدام١١از 

كه ، عالوه بر نقايص نظام حقوقی.  زندان می باشد٦ تا ١جنگ بين همديگر نيز جرمی محسوب ميشود كه مجازات آن از 

اين مواد بقدری خودسرانه تفسير می شوند كه برای مجازات حتی كمترين مخالفت بر عليه رژيم ، جزئياتش ذيالٌ آمده است

  . ستفاده قرار می گيرندمورد ا

   :  قوانين و مقررات جزايی ارتشـ٢
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برانداختن يا قصد برانداختن " ، "شركت در توطئه قتل شاه يا وليعهد "  برای محاكمه و مجازات ٣٢٠ تا ٣١٦ماده های 

" ه مقامات كشور يا تشجيح مردم در اقدام مسلحانه بر علي سلطنتی يا ايجاد مزاحمت برای اعضاء خانواده، موسسات دولتی

  . همه اين جرايم مشمول مجازات اعدامند. می باشند

   :  مقررات حقوقی و اداری بازداشتـب

   مراحل دستگيری ـ١

جلوگيری از توطئه ، از جمله و ظايفش ممانعت از فعاليت های غير قانونی سازمانها. ساواك مسئول امنيت داخلی كشور است

  . می باشد،  هستند١٩١٦شكيل گروههای جديدی كه دارای سياستی بر خالف قانون اساسی بر عليه امنيت ملی و ممانعت از ت

به ساواك قدرت داده شده است كه بعنوان تنها بازرس برای كليه اتهامات سياسی شناخته شده و رای اتهام بر ، بدين منظور

يری هر شخصی كه از لحاظ سياسی بدو ساواك می تواند بطور مستقيم دستور دستگ. عليه افراد مظنون را صادر نمايد

، طبق قانون كيفری و قضايی ارتش. و برای كسب اجازه دستگيری ملزم به مراجعه به هيچ دادگاهی نيست، مظنون است بدهد

بايد ) يك سازمان مستقل از ساواك(موافقت اداره دادستانی ارتش ، وقتی بازرسی حكم به دستگيری ميدهد، ١٩٣٨مصوب  

حق باخبر شدن از اتهامات ، ١٩٠٧ اكتبر ٨ متمم قانون اساسی ١٠تحت ماده ، متهمين همچنين. اعت گرفته شود س٢٤در مدت 

 از آن مطلع است هيچ يك از  اين مقررات اجرا  AIدر تمام مواردی كه  ، بهر جهت.  ساعت دارند٢٤وارده را در ظرف همان 

را از اتهام  ) زن يا مرد( است بعيد به نظر ميرسد كه فرد مظنون نشده و با آنچه كه از جريانات بازجويی ساواك در دست

هيچ زن و يا مرد مظنونی دسترسی به وكيل به . با خبر كرده و تا قبل از ارجاع قضيه به دادگاه او را مطلع سازند، وارده

ت محبوس شده اند تا وقتی كه  رسانده شده اندزندانيان بدون حق مالقاA Iاختيار خود ندارد و در تمام مواردی كه به نظر 

  . به محاكمه آورده شده و يا آزاد شده اند

در محاكمه ) از قبل(ساواك تمام بازجويی های مربوط به هر قضيه را انجام داده و پرونده كاملی كه موضع دادستان را 

، رضايت بخش گردد) ز نظر ساواكا(تا پرونده كامل و ، چون ساواك بازجويی را كنترل ميكند. تعيين می نمايد فراهم می كند

يعنی انتظار برای ايجاد شاهد بر ، متهم برای محاكمه برده نمی شود كه معموالٌ نتيجه آن طوالنی شدن مدت بازداشت متهم

هيچ كنترلی بر روی روش ساواك در جمع آوری شواهد نبوده و ساواك برای فراهم كردن پرونده از . عليه خويش است

  لحاظ وقت 

  . به هيچ وجه محدوديتی ندارد)  از هيچ لحاظ ديگرو نه (

   جريان محاكمات ـ٢

همانطور كه . با شركت دادستان و وكيل مدافع نظامی صورت ميگيرد، تمام محاكمات زندانيان سياسی در دادگاههای ارتش

 پس از تكميل پرونده توسط .در طی بازجويی متهم حق مشاوره با وكيل مدافع يا هيچ شخص ديگر را ندارد، در باال بيان شد

دادگاه از متهمين می خواهد كه . به متهم ده روز قبل از محاكمه اجازه داده ميشود كه با وكيل مدافع تماس بگيرد، ساواك

اين وكالی مدافع معموالٌ افسران بازنشسته ارتش اند كه . وكيل مدافع خود را از ميان اسامی يك ليست محدود انتخاب نمايند

. دادگاه مستقيماٌ يك نفر را برای او تعيين می كند، اگر متهم از انتخاب وكيل مدافع امتناع ورزد.  دانستن حقوق نيستندملزم به

 هيچ وكيل يا مخبر خارجی اجازه حضور در محاكمات سياسی ١٩٧٢از مارس . جريان محاكمه در دادگاه بسته انجام ميگيرد

 می باشد بر اساس مشاهده آنانكه قبل از تاريخ فوق AIريان محاكمات در اختيار در ايران نداشته و اطالعاتی كه درباره ج

 در جرايم سياسی و  " كه می گويد ١٩٠٧ اكتبر ٨ از متمم قانون اساسی ٧٩برخالف ماده . می باشد، حضور داشته اند

  . صفه تشكيل می شود افسر و بدون هيئت من٤دادگاه از ، هيئت منصفه بايد در دادگاه حاضر باشند، مطبوعاتی
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تنها شاهد . ندارد، متهم مرد يا زن حق تقاضای حضور در دادگاه و سئوال از شهودی را كه برعليه او شهادت داده اند

شده  ) به ضرب شكنجه اقرار(از جمله اعتراف اگر ، دادستان از اسنادی كه طی بازپرسی ساواك. شخص خود متهم می باشد

 گزارش می دهند كه در بعضی موارد متهمين در دادگاه به اعترافی كه در هنگام شكنجه  AIد شواه. استفاده ميكند، باشد

دادستان ملزم به ارائه سند درباره پرونده فراهم شده و توسط ساواك نبوده و وكيل مدافع . منكر شده اند، شدن كردن اند

 از AIمتهم عمالٌ مقصر فرض شده و . ندارد، متهمغير از گواهی خود ، اجازه معرفی سند برای پشتيبانی از موقعيت متهم

اگر چه متهمينی كه در دادگاه اعتراف می كنند ممكن است مجازات خفيف ، مواردی كه متهمی تبرئه شده باشد اطالع ندارد

  . يا آنكه مجازاتشان در دادگاه تجديد نظر كمتر شود، شده

دوی را تاييد كرده و مجازات را تخفيف يا تشديد دهد و يا حتی دارای آن قدرت است كه حكم ب، دادگاه تجديد نظر ارتش

بعد از دادگاه تجديد نظر . ممكن است در مواردی كه  محاكمه آنطور كه می بايست انجام نگرديده حكم اعدام صادر نمايد

 از شاه گاهی درخواست بخشش. مهلت قانونی متهم بسر ميرسد) معموالٌ ظرف چند هفته پس از حكم دادگاه بدوی(ارتش 

 نفری كه به مرگ ١٠فقط يكی از ، ١٩٧٦در ژانويه ، در هر صورت. موجب تخفيف مجازات اعدام به زندان دائم می شود

در مواردی كه مجازات محكوميت به مرگ می . محكوم شده بودند ازشاه درخواست بخشش كرد و مجازاتش تغيير داده شد

  . يگيردمعموالٌ ظرف چند روز اعدام صورت م، باشد

   نحوه آزادی ـ٣

امكان بخشش برای زندانيان سياسی . جريان خالصی از زندان در ايران به همان ميزان دستگيری خودسرانه اعمال می شود

  نيست و زندانيان اكثراٌ تا مدت زيادی بعد از بسر آمدن مجازاتشان در زندان نگه

ز زندان قصر در تهران برای زندانيانی كه مدت مجازاتشان به  اطالع داده شده است كه يك قسمت اAIبه . داشته می شوند

مانند ، موارد عفو اغلب در جشنها و اعياد سنتی اعالم می شود. اتمام رسيده ولی مرخص نشده اند اختصاص داده شده است

  . اما معلوم نيست كه زندانيان سياسی هرگز شامل اينگونه عفو بوده اند. و سال نو، روز تولد شاه

 بخشيده و خالص ١٩٧٦ مه ٣١ تا ١٩٧٥ ماه بين اول ژوئن ١٢ زندانی در مدت ١٢٠٠ارش شده است كه مجموعاٌ در حدود گز

، زندانيان بعضی اوقات قبل از محاكمه آزاد ميشوند. اما هيچگونه اطالعی از مشخصات اين زندانيان دردست نيست. شده اند

اعتراف تنها راه به دست آوردن تخفيف از . قابل عموم اعتراف به گناه بكنندبشرط اينكه موافقت بكنند كه در تلويزيون در م

  . مجازات و آزادی زودتر از موعد است

   پيمانهای حقوقی بين المللی ـپ

 اعالميه جهانی ر به نفع مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل مبنی ب١٩٤٨ دسامبر ١٠ كشوری بود كه در ٤٤ايران يكی از 

 شاه در هنگام گشايش كنفرانس بين المللی حقوق بشر در تهران در تاييد بيانيه آن ١٩٦٨در آوريل و  ،حقوق بشر رای داد

اجتماعی و فرهنگی و ، ايران به پيمان بين المللی درباره حقوق اقتصادی، مضافاٌ آنكه) خط تاكيد از مترجم است(. صحبت كرد

ادهايی كه رعايتشان تحت قوانين بين المللی بر اعضاء واجب می قرار د، پيمان بين المللی مربوط به حقوق مدنی و سياسی

حقوق مدنی و سياسی خود را نسبت به اجرای حقوق مشخصه ، ايران با تصويب پيمان بين المللی. صحه گذارده است، باشد

 جهت آماده كردن حق داشتن وقت و وسيله كافی، كه عبارتند از فرض بی گناهی تا اثبات تقصير، در پيمان متعهد كرده است

حق بازپرسی و استنطاق از شواهد بر عليه ، حق محاكمه بدو تاخير نا موجه، حق ارتباط با وكيل انتخابی خود، دفاع خود

البته حق متهم در مورد مصونيت از شكنجه يا رفتار ظالمانه غير انسانی و يا . و حق احضار و بازجويی از شواهد متهم، متهم

ايران موافقت نامه اختياری ضميمه پيمان حقوق .  و اعالميه جهانی حقوق بشر تصريح گرديده استحقارت آميز در پيمان
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، مدنی و سياسی را كه اجازه می دهد شكايت افراد مربوط به پايمال كردن حقوقشان توسط كميته حقوق بشر بازرسی شود

   ١. تصويب نكرده است

كسی كه عضو . ن ملل است كه منوچهر گنجی نماينده آنستدر حال حاضر ايران عضو كميسيون حقوق بشر سازما

و برای كميته حقوق بشر كه تحت ، كميسيون فرعی سازمان ملل برای جلوگيری از تبعيض و حمايت از اقليتها نيز می باشد

  . انتخاب شده است، پيمان بين المللی حقوق مدنی و سياسی تاسيس گرديد

، ١٩٧٢گزارش سازمان عفو بين المللی منتشر شده در اوت ، " محاكمه زندانيان سياسی جريان: ايران" همانطور كه در مقاله 

  ". سرپيچی ازاصول حقوق بشر كه ايران به حمايت از آن تظاهر ميكند متاسفانه بديهی است "  : گفته شد

   تعداد و خصوصيات زندانيان –چهارم 

غير ، ارائه آمار مستند از تعداد زندانيان سياسی د رايران، و آزاديهات نبودن اطالعات دقيق درباره دستگيريها سبه دليل در د

اظهار داشت كه اين ، در پاسخ به سئوال مربوط به تعداد كل زندانيان در اين كشور ، شخص شاه، ١٩٧٦در اكتبر . ممكن است

 ٣٢٠٠اين رقم را در حدود، ١٩٧٦ در مصاحبه ای در سپتامبر، معاون ساواك،  پرويز ثابتی١.  نفر برسد٢٠٠٠تعداد شايد به 

   ٢. نفر اعالم كرد

 از طرف ٣.  نفر تخمين ميزنند٠٠٠/١٠٠ تا ٢٥٠٠٠اين رقم را بين ، روزنامه نگاران خارجی و گروههای تبعيدی خارج از كشور

كه به دليل مخالفت كسانی . كمبود اطالعات هر گونه تجزيه و تحليل آماری از زندانيان را در ايران غير ممكن می سازد ، ديگر

آذربايجانيها و ، بلوچ ها، كردها (اقليتهای قومی  ، در زندان به سر می برند افرادی از مخالفين مسلمان، با سياستهای شاه

مثالٌ انگيزه مخالفت مسلمانان ، از آنجا كه ، و ماركسيستها هستند ولی ترسيم خط شاخص بين اين گروهها مشكل است ) غيره

ست بيشتر بر سرمايه داری غربی استوار باشد تا تضادهای صرفاٌ مذهبی و كردها بر پايه تمايالت چپی ناراضی ممكن ا

" با وجودی كه شاه در مصاحبه های خود تاكيد ميكند كه تمام زندانيان سياسی . شان و آمالشان از نوعی خودمختاری

كه ، بسياری از زندانيان سياسی، ان جريان داردهستند و در عين حال كه عمليات جنگ چريكی شهری در اير" تروريست 

، نويسندگان، اين افراد شامل روحانيون. بدون ترديد دست بكار عمليات مسلحانه نبوده اند،  هستندAIمورد شناسايی 

، انبه دليل فقدان حمايت قضايی از زندانيان سياسی در اير. می باشند، و استادان دانشگاه، هنرپيشگان، كارگردانان تاتر

  . اطمينانی نسبت به مستدل بودن اتهام كسانی كه به جرايم حاد سياسی متهم هستند نيز نمی توان داشت

   محل زندانها –پنجم 

  زندان كميته  : زندانيان سياسی در يكی از دو زندان زير در تهران نگاهداری ميشوند، قبل از محاكمه

  . و زندان اوين ) كميته مشترك ساواك و شهربانی (

اين زندانها عبارتند از زندان قصر و . منتقل می شوند، در تهران با ساير استانها، زندانيان به زندانهای ديگر، بعد از محاكمه

، زندان زاهدان، زندان بوشهر، و زندان شيراز، زندان عادل آباد، زندان بندر عباس، زندان برازجان، زندان قزل قلعه در تهران

عالوه بر اين . و زندان رضاييه، زندان مهاباد، زندان تبريز، زندان اراك، زندان رشت، زندان اهواز، نانزندان سم ، زندان مشهد

در هر يك از مراكز استان و شهرهای بزرگ  زندان كميته مشترك ساواك و شهربانی وجود دارد كه برای بازجويی ، زندانها

زندانهای شهربانی برای نگاهداری زندانيان سياسی در ،  متوسطدر شهرهای بزرگ و، همچنين. مورد استفاده قرار می گيرد

  . مواقع دستگيريهای دستجمعی و گسترده مورد استفاده قرار ميگيرد

   شرايط زندانها–ششم 

اطالعات زير از زندانيان سابق و . فرصت بازديد از زندانهای ايران داده نشده است، بوسيله مقامات ايران،  تاكنونAIبه 

  .  های زندانيان بدست آورده شده استخانواده
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با زندانيان ديگر و دنيای خارج هيچگونه رابطه ، زندانيانی كه در زندانهای كميته و اوين دوران قبل از محاكمه را می گذارنند

كه تنها بك تشك حصيری در آن وجود ، آنها در سلولهای تنگ و مرطوب. ای نداشته و درعين حال سخت شكنجه می شوند

عامل قابل توجهی را تشكيل می ، نوسان درجه حرارت درايران، مثل هر جای ديگر، دراين زندانها. جا داده می شوند، رددا

درجه حرارت مناسب در زمستان و تابستان برای زندانيان شرايط طاقت فرسايی فراهم می كند كه اغلب زندانيان به آن . دهد

جيره غذايی قليل و هيچگونه امكانی برای فعاليت . سا و امكانات آن اندك استوسايل شستشو و نظافت نار. اشاره كرده اند

مداد و كتاب به زندان راه ندارد و زندانيان اجازه ندارند كه در نماز ، كاغذ. بدنی در اختيار زندانيان قرار داده نمی شود

   ١. جماعت شركت كنند

ممكنست به هر يك از زندانهای فوق الذكر انتقال ، نواده های آنانبدون توجه به محل سكونت خا، زندانيان، بعد از محاكمه

برای مدتهای طوالنی از ديدار خانواده خود محروم می مانند و حتی در ، زندانيان، در بسياری از موارد ، به اين ترتيب. يابند

تجاوز نمی ،  دقيقه١٥ات حداكثر از زمان مالق، مواردی كه اعضاء خانواده ها برای مالقاتشان مسافات طوالنی را طی ميكنند

مسموميت و ، بسيار نامناسب است و غالباٌ ناراحتيهای ناشی ا ركمبود تغذيه غذا معموالٌ كافی نيست و از نظر كيفيت. كند

درمان پزشكی عمالٌ وجود ندارد و زندانيان به ندرت مورد معاينه پزشكی قرار گرفته يا در . بيماريهای مزمن ايجاد می كند

اجرای مقررات بسيار شديدی است و در صورت هر گونه بی انضباطی . بيمارستان بستری شده و تحت مداوا قرار می گيرند

 پايان نمی هبدرفتاری و شكنجه هميشه با خاتمه محاكمه ب.  ماه زندان انفرادی محكوم شوند٤ يا ٣زندانيان ممكن است به 

  در بعضی موارد . رسد

اين شرايط ،  اظهار زندانيان سابقهبنا ب.  ادامه شكنجه به زندانهای اوين و كميته فرستاده می شوندبرای "زندانيان مهم " 

با ، اين ادعا. و به اعتراف اعمال می شوداطاقت فرسا و بدرفتاری به منظور درهم شكستن مقاومت زندانی و وادارد كردن 

 پرده تلويزيون و انكار عقايد پيشين و اظهار پشتيبانی نسبت هر چند گاه يكباره روی،  زندانيان سياسینتوجه به ظاهر شد

  . به سياستهای شاه مورد تاييد قرار ميگيرد

   ادعای شكنجه –هفتم 

نگهداری زندانيان در حبس مجرد ،  قانون جزايی ايران بطور وضوح شكنجه را ممنوع كرده است١٣١ماده ، با وجودی كه

برای آنان شرايطی ايجاد می كند ، مچنين اهميتی كه سبك اعتراف برای دادستان داردبرای مدتی طوالنی بيش از محاكمه و ه

  . كه به احتمال زياد مورد آزار و شكنجه قرار می گيرند

دستگيری و محاكمه   رسيده مبين اينست كه شكنجه در فاصله زمانی بينAIتمام اطالعاتی كه طی ده سال گذشته به دست 

  ) تاكيد از مترجم. (اعمال ميگردد، بطور يقين

 به بعد ادعای شكنجه را از طرف متهمين گزارش كرده و خود نيز شخصاٌ تاييد كرده ١٩٦٥از سال ، تمام ناظرين محاكمات

، كتك، روشهای شكنجه مورد ادعا عبارتند از شالق زدن. اند كه زندانيان به منظور اخذ اعتراف مورد شكنجه واقع شده اند

بستن ، آويختن وزنه های سنگين به بيضه ها، تزريق آب جوش به داخل مقعد،  ناخنها و دندانهاكشيدن، شوك الكتريكی

  . فرو كردن بطری شكسته در مقعد و تجاوز جنسی، زندانی به ميز فلزی سوزان كه تا حد سرخ شدن داغ می شود

Maitre Nrui Albala به ١ المللی حقوقدانان دمكراتيك  از طرف اتحاديه بين١٩٧٢ پس از سفری كه در ژانويه و فوريه 

و دادستان اشاره ميكند كه طی آن احمدزاده فاش ، مسعود احمدزاده، در گزارش خو به مذاكره بين يك متهم، ايران انجام داد

 Maitreكه تصور ميكرد ، احمدزاده، در جريان محاكمه. ساخت كه او با استفاده از شكنجه وادار به اعتراف شده است

Albala   يك روزنامه نگار خارجی است ناگهان پيراهن خود را باالزد و آثار سوختگی های وحشتناك روی شكم و پشت  

  . خود را كه به نظر ميرسيد طی چند ماه ايجاد شده است به حقوقدانان نامبرده نشان داد
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فت كه مسعود احمدزاده و ساير  درياAlbala، ضمن مذاكرهای كه او بعداٌ با متهم ديگری به نام ناصر صادق انجام داده

،  متهميناند و يكی از اين  رفته است سوزانده شده  حرارت آن تا حد سرخ شدن باال میمتهمين با قرار گرفتن روی ميزی كه

ه قادر ب، در نتيجه آن از ناحيه كمر به پايين فلج شده و تنها به وسيله خزيدن به جلو با استفاده از بازوهای خود، بديع زادگان

  . حركت بود

 ٢. در نزديكی او در اتاق شكنجه نيز بوده است، بهروز تهرانی، ناصر صادق خاطر نشان ساخت كه او شاهد مرگ يك زندانی

شرح تازه و مفصلی از شكنجه خود و ساير زندانيان ، يك زندانی آزاد شده كه اكنون در آمريكا اقامت دارد، رضا براهنی

   : ارائه ميدهد

جنب اين اتاق ، ولی دفتر بازپرس من دكتر رضوان، مرا به اين اتاق نبردند.  خوفناك در طبقه باال قرار داشتندبيشتر آالت" 

نگاهی به ، من سری به اتاق مزبور زدم، وقتی او برای مشاوره درباره امری به اداره ديگری رفته بود ، قرار داشت و يك روز

ی باستانی مصر بی شباهت نيست و برای آنها كه از نظر اقدام به تروريسم مورد اين اتاق به مقبره ها. آن انداختم و برگشتم

  ١. سوءظن هستند و يا قصد جان شاه يا عضوی از خانواده سلطنت را كرده اند مورد استفاده قرار ميگيرد

ه اين ترتيب عمل می در مورد زندانيانی كه مهمتر هستند ب، ولی بطور كلی، نحوه عمل در مورد همه زندانيان يكسان نيست

او را ، چنانچه زندانی اعتراف نكند. زندانی را تحت ضربات چوب و باتوم قرار ميدهند، در آن واحد، ابتدا چند شكنجه گر. شود

. او را مورد تجاوز جنسی قرار ميدهند، و اگر اين عمل نيز سودی نبخشيد، بطور وارونه آويزان می كنندو كتك ميزنند

كه او را چون سگ به زوزه كشيدن وادار می كند ، چنان مقاومت نمايد به او شوك الكتريكی وارد می كنندچنانچه زندانی هم

يك ميله داغ آهنی را ، در بعضی موارد استثنايی. ناخنها و بعضی اوقات دندانهای او را می كشند، و در صورت ادامه مقاومت

يك جوان دراثر ،  كه اين عمل تمام دهان و زبان را می سوزانداز يكطرف صورت وارد كرده و از طرف ديگر خارج می كنند

  ٢. . . . . اين كار به قتل رسيد

به يك مورد آن در فوق اشاره شد و مورد ديگر مرگ آيت اهللا حاج حسين غفاری . رگ زير شكنجه غير عادی نيستم

 بعد از ١٩٧٤ دستگير شد و در دسامبر ١٩٧٤در اوت ، نامبرده كه يكی از رهبران مذهبی در شهر قم بود. آذرشهری است

  . شكنجه های وارده جان خود را از دست داد

در حال "  در زندان به سر می بردند و بنا به ادعای مسئوالن ١٩٦٨كه از ، ١٩٧٥مرگ نه نفر از زندانيان سياسی در آوريل 

توضيح رسمی اين مرگ ها متناقض بود و . تاحتماالٌ بر اثر شكنجه رخ داده اس، "فرار مورد اصابت گلوله قرار گرفتند 

بعد از ، به نظر ميرسد كه شكنجه. خانواده های مقتولين هيچگاه موفق نشدند كه جنازه ها را برای تدفين تحويل بگيرند

 جزيی از گروه، نه زندانی مقتول، موردی كه در باال  به آن اشاره شده. نيز در ايران انجام می گيرد، محاكمه و محكوميت

بزرگتری بودند كه ازساير زندانها به تهران منتقل شده بودند و ظاهراٌ به منظور وادار كردن آنها برای اعالم حمايت از 

  . تحت شكنجه قرار داشتند، حكومت يك حزبی جديد شاه

در ،  لومونددر مصاحبه اخير با. شاه هيچگاه وجود آنرا انكار نكرده است، د رپاسخ سئواالت مربوط به شكنجه در ايران

چرا ما نبايد همان روشهای شما "  : در پاسخ سئوال مربوط به استفاده از شكنجه اظهار داشت ، شاه، ١٩٧٦تاريخ اول اكتبر 

شما از راههای روانی برای كشف حقيقت . اروپايی ها را بكار بنديم؟ ما روشهای خيلی پيشرفته شكنجه را از شما آموخته ايم

  . "  نيز همين كار را می كنيماستفاده می كنيد و ما

   زندانيان آزاد شده –هشتم 

قاعدتاٌ بايد بتوانند زندگی ، به نظر می رسد زندانيانی كه مدت محكوميتشان سررسيده بعلت گذراندن مدت محكوميت خود

ار قرار می عادی خود را شروع كنند ولی بيشتر كسانی كه آزاد می شوند تحت نظر دائمی ساواك قرار داشته و مورد آز
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نمی توانند به استخدام ، بدون موافقت ساواك، آنها. تا حدی كه حتی خانواده های آنان نيز از آن در امان نيستند. گيرند

، خو دبه خود، زندانيانی كه به وسيله دادگاههای نظامی محاكمه می شوند. درآيند واين اجازه نيز به ندرت صادر ميشود

  . بدون توجه به مدت محكوميتشان از دست ميدهند،  سال١٠حقوق فردی خود را برای مدت 

   مجازات اعدام –نهم 

كه در دادگاههای نظامی محكوم شده ،  نفر٣٠٠ در مورد بيش از ١٩٧٢مجازات اعدام در ايران عادی است و از ابتدای سال 

سياسی به وسيله مقامات مسئول ايارن  نفر از زندانيان ٣٢ تيرباران ١٩٧٦ ماه اول سال ٩در . به اجرا در آمده است، اند

 ١٩٧٤ جوالی ١٤در . بنا به ادعای مقامات دولتی بسياری از اعدام شدگان قاچاقچی مواد مخدر بوده اند. اعالم شده است

  .  قاچاقچی يا فروشنده مواد مخدر طی دو سال و نيم گذشته تير باران شده اند٢٢٩ اعالم كرد كه  ايراندولت

در قبول ادعای مقامات رسمی مبنی بر قاچاقچی يا ، آی، ای،  عدم اصالت سيستم محاكمات در ايرانبا توجه به، ولی

  . ترديد دارد، تروريست بودن كسانی كه حكم محكوميتشان توسط دادگاههای نظامی صادر شده است

 آماری از اين گونه اعدامها AI. حكم اعدام درباره جانيان عادی نيز كه در دادگاههای قضايی محكوم شده اند اجرا می شود

برمبنای آمار دادگاه جنايی " ، ٧٥ نوامبر ٢٤كه در تهران منتشر می شود در تاريخ ، در دست ندارد ولی طبق گزارش كيهان

  . . . . . "  درصد قاتالن اعدام می شوند٢٠، تهران

بسياری ازفعالين سياسی در درگيری های  ،كه پس از محاكمه به اعدام محكوم می شوند، عالوه بر اعدام زندانيان سياسی

در مدت زمان ژانويه تا اكتبر . به قتل می رسند" در حال مقاومت در برابر تسليم " خيابانی و مقابله با پليس و به اصطالح 

  . به استناد اعالميه های رسمی توسط وسايل خبری ايران گزارش شده است،  قتل از اين نوع٦٩، ١٩٧٦

  حقوق انسانی  تجاوز به –دهم 

حقوق انسانی افرادمورد تجاوز قرار ، بطور كلی در ساير زمينه ها نيز در ايران، عالوه بر مواردی كه در باال شرح داده شد

به ، مطبوعات تحت سانسور شديد قرار داشته و در سالهای اخير. آزادی بيان و حق اجتماعی عمالٌ وجو دندارد. می گيرد

به شدت محدود ،  دارند٥٠٠٠ و مجالتی كمتر از ٣٠٠٠ تعطيل كليه روزنامه هايی كه تيراژ كمتر از دنبال دستور شاه مبنی بر

اتحاديه غير قانونی بوده و اعتراضات كارگران با خشونت پاسخ داده می شود كه در بعضی موارد به حبس و . گرديده اند

بعضی از ايرانيان در اخذ پاسپورت با . حدود استفعاليت سياسی به عضويت در حزب رستاخيز م. قتل نيز منجر شده است

به خصوص در مورد زندانيان سياسی آزاد شده و ، اين محدوديت از خروج از كشور. مواجه می شوند، يا رد تقاضا، اشكال

ت  محيط تحصيلی نيز محدود است و دانشجويان و معلمين دانشگاه تحت نظاررآزادی د. اعضاء خانواده آنان اعمال می شود

  . ساواك قرار دارند

شاه و خودداری او از " انقالب سفيد" يك استاد ادبيات بعلت عدم توافق محتويات مواد درسی او با ، طبق يك گزارش جديد

   ١. دستگير و مورد شكنجه قرار گرفته است، نقل قول از آن

   فعاليتهای عفو بين المللی –يازدهم 

كه ناظران و روزنامه نگاران خارجی بعلت انتشار گزارشات نامطلوب درباره در حالی ، ١٩٧٢ و ١٩٥٤در فاصله سالهای 

 دادگاه زندانيان سياسی شركت ٦ در  AIناظران ، جريان محاكمات سياسی حق شركت در محاكمات سياسی را نداشتند

وارد متعددی از ادعای  جريان محاكمات زندانيان سياسی درايران را مورد انتقاد قرار داده و م AIكليه ناظران . كردند

  . توسط متهمين را گزارش كرده اند، شكنجه

هيچگونه پاسخی از طرف مقامات ايران داده نشده ،  برای اجازه ورود به دادگاههاAIنسبت به درخواستهای ، ١٩٧٢ازسال 

  .  انجام شد١٩٧٦آخرين درخواست در ژانويه . است
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آقای امير ،  را به اطالع نخست وزير ايرانAIكرده و مسايل مورد عالقه  از تهران ديدن AI دبير كل ١٩٧٢ و ١٩٧٠د رسال 

  . عباس هويدا و ديگران رساند

 درباره ايران شامل تقاضای عفو زندانيان سياسی به مناسبت دو هزار و پانصدمين سالگرد AIبيانيه های مطبوعاتی 

 نفر آنان مورد حمايت ٧كه ( زندانی سياسی ٩لت مرگ بنيانگزاری شاهنشاهی ايران و همچنين در خواست تحقيق پيرامون ع

AI١٩٧٢در اوت .  می باشد١٩٧٥در آوريل )  قرار داشتند ،AI گزارشی درباره جريان محاكمه زندانيان سياسی انتشار داد و 

  . مورد بحث قرار گرفت، ١٩٧٢در سال ، " درباره شكنجه AIگزارش " همچنين ايران يكی از كشورهايی بود كه 

، چندين برنامه مهم به نمايندگی از زندانيانی كه مورد شكنجه قرار گرفته بودند،  برای لغو شكنجهAIز ابتدای برنامه مبارزه ا

  . تقاضا شده است، از شاه لغو حكم اعدام زندانيان، در موارد متعددی. اجرا گرديده است

  . داشت)  adoption(ی يا حمايت  پرونده از زندانيان ايران را تحت بررس١١٤  AI، ١٩٧٦در اكتبر 
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  ١ضميمه 

  چه نوع سازمانی است؟  )AI(يا )  Amnesty Ieternational(المللی  عفو بين

  : خود را اينطور معرفی ميكند)  AI(عفو بين المللی 

نافع م، مكتب، گروه سياسی، عفو بين المللی يك جنبش جهانی برای احقاق حقوق بشر می باشد كه مستقل از هر دولت

زبان يا مذهبشان ، قوميت، رنگ، اين سازمان برای رهايی مردان و زنانی كه به خاطر عقيده. اقتصادی و عقيده مذهبی است

.  تالش ميكند– مشروط به اينكه متوسل به خشونت نشده و يا از خشونت پستيبانی نكرده باشند –درزندان بسر می برند 

  اين زندانيان اصطالحات 

"Prisoners  of Conscience " ) ناميده می شوند) زندانيان وجدان .  

از محاكمه منصفانه و سريع برای تمام . عفو بين المللی در تمام موارد بدو استثناء مخالف شكنجه و مجازات اعدام است

 رند و ياب  جانبداری از كسانی كه بدون اتهام يا بدون محاكمه در بازداشت بسر میزندانيان سياسی حمايت ميكند و به

  . تالش ميكند، كسانی كه بعد از پايان دوره مجازات هنوز زندانی هستند

ضوابط سازمان ملل برای نحوه رفتار با " و " اعالميه جهانی حقوق بشر سازمان ملل " عفو بين المللی خواستار اجرای 

  . می باشد" زندانيان 

، اروپا، آسيا،  مملكت از آفريقا٣٣و بخش كشوری در ) Adoption Group" (گروه پذيرش  " ١٦٦٥عفو بين المللی دارای 

 ٣به حمايت از " گروه پذيرش " هر .  كشور می باشد٧٨و داری عضو در ، آمريكای شمالی و آمريكای جنوبی، خاورميانه

 جغرافيايی موقعيت، به منظور رعايت بی طرفی. زندانی وجدان كه از كشورهايی كه غير از كشور خود می باشند كار می كند

اطالعات مربوط به زندانيان و تجاوزات به حقوق بشر از اداره تحقيقات . و سياسی كشور مزبور مورد توجه قرار می گيرد

  . عفو بين المللی در لندن صادر می شود

ن كميشن  آمريك–با اينتر ، و شورای اروپا برخوردار بوده) ECOSCD(عفو بين المللی از موقعيت مشورتی در سازمان ملل 

  . توسط يونسكو به رسميت شناخته شده و نقش ناظر را در سازمان وحدت آفريقا دارا می باشد، تشريك مساعی داشته

برای حفظ استقالل سازمان كليه اعانات بر . بودجه عفو بين المللی از محل اشتراك و اعانه در سراسر دنيا تامين ميشود

و درآمد و هزينه در گزارش ساالنه به ، مللی عفو بين المللی كنترل ميشوداساس مقررات وضع شده توسط شورای بين ال

  . اطالع عموم ميرسد
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  ٢ضميمه 

 كه هر دو در هفتگی، مطبوعاتی سفارت ايران درلندن و يكی ديگر از مدير عفو بين المللیدر اينجا دو نامه يكی از مشاور 

   : منچستر گاردين چاپ شده اند ارائه می شوند

   ١٩٧٦ دسامبر ١٩، ٢٥شماره ، ١١٥جلد ، گی منچستر گارديناز هفت

برای سفارتهای ايران در خارج مرسوم ،  دسامبر شما مربوط به گزارش عفو بين المللی درباره ايران٥با توجه به مقاله 

   ١. نبوده است كه در مورد گزارشات عفو بين المللی كه دولت ايران آنرا به رسميت نمی شناسد اظهار نظر كند

عفو بين المللی دارای سابقه ممتد در ارتباط آشكار با مخالفين دولت ايران در خارج بوده و در . دليل اين سياست پنهان نيست

  ٢. گذشته در موارد متعدد بعنوان مدافع رسمی نظرات گمراه كننده ايشان سخن گفته است

  ١. شن شدن سوء تعبير بشكنيمبه منظور رو، ما مجبور شديم سكوت را در اين مورد، به هر جهت

و آخرين بار نيز از جانب شخص شاهنشاه طی يك مصاحبه با مايك واالس ، ايران بكار بردن شكنجه را انكار كرده است

)Mike Wallace (شاه هرگز " بنابر اين اين ادعای عفو بين المللی كه . در تلويزيون آمريكا در همين يكماه قبل بعمل آمد

  . برخالف حقيقت است" نجه نشده است منكر اعمال شك

در . مشكلی كه اتفاقاٌ ايران يا هر كشور ديگری در جهان در آن سهيم است. امروز در ايران مشكل تروريسم موجود است

   : مورد ايران اين مشكل دارای دو جنبه است

اين .  مخالفند مملكتاحكام دينی با پيشرفتوجود آنهايی كه به دليل تحجر و عدم اطمينان به خود تفسير كوتاه بينانه ، اوالٌ

  ٢.  قرن گذشته وجود داشته است١٤و تكامل را در جامعه ای می بينند كه ، افرادبه دنبال جامعه ای هستند

   ٣. آزادی زنان و تعليم و تربيت اجباری سراسری نامشروعند، برنامه هايی مانند اصالحات ارضی، به نظر ايشان

ان خود در كشورهای ديگر كه پول و اسلحه الزم برای كشتار و ترور در اختيارشان ميگذارند هدايت اين افراد توسط حامي

   ١. می شوند

 قصد ايشان گرو كذاردن ٢بلكه از طريق ماديون قرن نوزده تحريك می شوند ، آنها كه نه توسط مرتجعين قرن هفت: ثانياٌ

و ، ايشان نيز در خارج از ايران آموزش و هدايت می شوند. مللی استحكومت و حيثيت مرز و بوم ايران به كمونيسم بين ال

   ٣. همچنين برای پيشبرد ايده سفيهانه خود به كشتار و ترور دست می زنند

هيچ دولتی نمی تواند در مقابل اينگونه اقدامات هدايت شده از خارج كه قصد بر انداختن اساس و اختيارات قانونی اش را 

   ٤. هر دولتی وظيفه قانونی و اخالقی دارد كه سالمت و امنيت خود را ضمانت كند.  بمانددارد انعطاف پذير

بدانند كه در محضر عدالت دست نيرومند قانون در انتظار ، آنهايی كه بی مالحظه به كشتن مردم عادی دست می زنند

عمداٌ ،  به عدم توجه به حقوق بشر نسبت دادنيا اجرای عدالت را،  تعبير عمليات تروريستی به مخالفت روشنفكرانه٥. آنهاست

  . وارونه جلوه دادن واقعيات است

  توجه جدی بر فعاليت فروشندگان مواد مخدر، قوانين ايران، بنابر اصول اخالقی، نكته آخر آنكه

ر صورت پيوند در ه.   زيان شيطانی خاصی كه اين افراد برای آينده هر جامعه دارند در اينجا الزم به تذكر نيست٦ دارد

  با محاكمه قانونی قاچاقچيان مواد ، آنطور كه گزارش بيان ميكند، انگيزه سياسی

  . يك مغلطه و ابداع كريه بيش نيست، مخدر

  خیكامرتضی 

  مشاور مطبوعاتی سفارت شاهنشاهی ايران
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  لندن

  

  پوشش مغلطه آميز برای شكنجه 

طبوعاتی صادره از طرف دولت ايران كه در رد موارد شكنجه و طی اعالميه م، مشاور مطبوعاتی سفارت شاهنشاهی ايران

 صادر شده و بصورت يك نامه در اختيار ، موضوع گزارش اخير ما، اختناق

Guardian) متاسفانه در چند مورد خود را به تله انداخته است، قرار گرفته)  دسامبر١٩ .  

در حالی كه ، ان اشاره ميكند. سی. یب شاه با مايك واالس از شبكه او به منظور انكار وجود شكنجه در ايران از مصاحبه، اوالٌ

آنچه بيش از رد يا ، در وهله اول. كسانی كه زحمت خواندن متن كامل اين مصاحبه را بخود داده اند نظری كامالٌ مخالف دارند

را وادار به طرح اين سئوال وجود موارد هراس انگيز شكنجه است كه مايك واالس ، قبول اين مسئله مهم به نظر می رسد

  . كرده است

در حالی كه موارد آشكاری وجود دارند كه ، هستند سخت احمقانه است" تروريست " اين ادعا كه تمام زندانيان سياسی ، ثانياٌ

" گار ناساز" جرم اين زندانيان شركت در يك يا دو جلسه زمان تحصيل در يك دانشگاه غربی و يا خلق يك نمايشنامه يا فيلم 

  . ديگر كاربرد خود را برای پوشاندن حقيقت اختناق در ايران امروز از دست داده است" تروريسم " مغلطه . بوده است

. دست آويز قرار دادن اعتبار قانونی عدالت در پرتو نحوه عملی جريان محاكمات سياسی حنای بی رنگی به نظر ميرسد، ثالثاٌ

وارد آوردن تهمت . ياوه ای بيش نيست ، طرح مسئله اخالق، از فروش مواد مخدر استدر جايی كه صحبت ، بايد اضافه كنم

پوشاندن دليل مرگ زندانيان سياسی ، و يك ابداع تازه تر. های بی پايه به زندانيان سياسی به همان قدمت تخت طاووس است

  ، با اين ادعاست كه

  . " در حال فرار مورد اصابت گلوله قرار گرفتند" 

  . در ايران مدرن ابداعات كريهی در جريان است، ل از كالم آقای خاكیبه نق

   ديويد سيمپون 

  رييس امنيتی اينترنشنال
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  ٣ضميمه 

 در نيويورك تايمز درباره گزارش وزارت امور خارجه ١٩٧٧در زير يك قسمت از مقالهای كه در روز يكشنبه دوم ژانويه 

  . چاپ شده ارائه ميشود، از جمله ايران،  كنگره آن كشور در مورد حقوق بشر و كمك نظامی به شش كشورهآمريكا ب

 به ولی وزارت امور خارجه خواستار ادامه كمك نظامی، تجاوز ميكنند  كشور به حقوق بشر٦اياالت متحده اعالم ميدارد كه 

  . آنهاست

  برنارد گوارتزمن : نوشته

  مخصوص نيويورك تايمز 

متوجه شده ، طی اولين گزارشات مشروح مربوط به وضع حقوق بشر در خارج،  وزارت امور خارجه–واشتگتن اول ژانويه 

   ١.  كرده اندپرو و فيليپين به انحاء و درجات مختلف به حقوق بشر تجاوز، ايران، اندونزی، هائيتی، است كه آرژانتين

   ٢. اين كشورها از پشتيبانی نظامی آمريكا برخوردار خواهند بود، با اين حال

كميته فقط گزارش درباره اين شش كشور را درخواست كرده بدين منظور كه آزمايشی از ميزان توجه وزارت امور خارجه 

  . بعمل آورده باشد، ن بشمار ميرودبه تسليم گزارشات مربوط به مسايل حقوق بشر به كنگره كه اكنون يك قانو

سال گذشته كيسينجر قانون پيشين كنگره را كه به موجب آن وزارت خارجه ملزم بود كه گزارش مربوط به تخلف كشورها 

او دليل آورد . زيرپا گذاشت، از رعايت حقوق بشر را به منظور اتخاذ تصميم در مورد كمك به آنها در اختيا كنگره قرار دهد

گونه گزارشها عالوه بر آنكه موجب ايجاد مشكالتی با كشورهای ديگر شده و نسبت به متفقين ما غير منصفانه می كه اين

  . در اجرای مسايل مربوط به حقوق بشر نيز تاثير چندانی نخواهد داشت، باشد

 گزارش ٦مور خارجه ابتدا وزارت ا، با اين حال. موارد مربوط به حقوق بشر مورد تاكيد بيشتر قرار گرفت، در اليحه كمك

جلوگيری از رسوايی ی مذكور را با قيد محرمانه تسليم كنگره كرد كه از نظر عموم پوشيده بماند كه اين سعی آشكاری برا

  . قيد محرمانه از آن حذف گرديد، ولی پس از آنكه اين امر با اعتراض كميته روبرو شد. دول مختلف بود

بازداشت طوالنی بدون اتهام يا ،  گرا مسايل مربوط به تجاوز به حقوق بشر مانند شكنجهگزارشها با لحنی قاطع و واقعيت

  . آزادی يا امنيت فردی را طرح و مورد بحث قرار داد، و ساير تجاوزات به حق حيات، دستگيری خودسرانه، محاكمه

" زارشها بود امروز گفت كه اين گزارشات نماينده رموكرات از مينوسوتا كه عامل موثر در بدست آوردن اين گ، دونالد فريزر

اگر چه او تصور ميكرد كه در اين گزارشات نسبت به كشورهای مختلف با نرمی " خيلی بهتر از آن هستند كه فكر ميكردم 

  . رفتار شده است

شر در خارج از دولت فورد به خاطر اينكه در طی انتخابات توجه زيادی به موضوع حقوق ب، رئيس جمهور انتخابی، كارتر

  . نكرده بود انتقاد كرد و وعده داد كه دولت او نسبت به اين مسئله توجه بيشتری ميكند

   : چند نكته تكان دهنده

وزير امور خارجه منصوب كارتر اخطار كرده است كه برخورد با مسئله تجاوز به حقوق بشر بايد راه حل ، سايروس آرونس

  ١. نيت آمريكا نيز باشدمعقولی دنبال شود كه در بر گيرنده ام

در سالهای اخير بيشتر اين كشورها توسط خيلی از سازمانها متهم به . چند نكته تكان دهنده در گزارش به چشم می خورد

  . تجاوزات مختلف مربوط به حقوق بشر شده اند و مقاالت زيادی در روزنامه ها درباره آنان چاپ گرديده است

اكثراٌ ، كارا سعی ميكند كه برای اجتناب از درگيری مستقيم دولت آمريكا در اين گزارشهادر نتيجه وزارت امور خارجه آش

  . ادعای سازمان عفو بين المللی در مورد تجاوزات به حقوق بشر را نقل كند
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اما معتقد است ، وزارت امور خارجه روشن ساخت كه اگر چه تجاوز بر عليه حقوق بشر در شش كشور مذكور جريان دارد

   ١.  كمك نظامی آمريكا و فروش اسلحه بدانها بايدبعلل مختلف ادامه يابدكه

   :  كشور٦مختصری درباره هر يك از 

، تجاوزات شرم آور به حقوق بشر" قانون كمكهای خارجی می گويد كه سياست اياالت متحده اين است كه به دولتهايی كه در 

  . مگر در مواقع فوق العاده استثنايی ،دست دارند كمك امنيتی نكند" در سطح بين المللی 

 كشور فوق از ديدگاه وزارت امور خارجه ٦ خالصه ای مربوط به وضع حقوق بشر در هر يك از آيد  میآنچه كه در زير

  . آمريكا همراه با پيشنهاد ادامه كمك می باشد

  ) در اينجا تنها به گزارش مربوط به ايران اكتفا می شود (

گاهی " كه .  نفر زندانی هستند٣٠٠٠ تا ٢٨٠٠در ايران بعلت عمليات خرابكارانه سياسی در حدود گزارش می نويسد كه 

اما مجموع زندانيانی كه فقط بعلت افكار سياسی بازداشت هستند شايد قريب به ". بعنوان زندانيان سياسی خطاب می شوند 

  . كوم شده اندبيشتر اينها به فعاليتهای كمونيستی مح.  نفر می باشد١٥٠ تا ١٠٠

  ". در مورد شكنجه گزارش می نويسد كه يكی از اتهامات مكرر به ايران استفاده از شكنجه است 

مخصوصاٌ گزارشهايی كه ، نمی توان اين گزارشها را، در عين حال كه سند تاييد شده ای در مرد شكنجه در دست نيست

و گويای اين است كه شكنجه توسط پليس و ادارات امنيت ايران مربوط به افرادی است كه متهم به عمليات تروريستی هستند 

  . نديده گرفت" استفاده می شود 

ما همچنين "  : اضافه می كند، "ادعاهای مربوط به شكنجه كمتر شده است " اين گزارش درحالی كه اشاره می كند كه اخيراٌ 

   ٢. كمه شده باشد نداريماطالعی مربوط به اينكه ماموری هرگز بعلت استفاده از شكنجه محا

بدون اتهام قبلی ، در حاليكه امنيت مملكت بعلت تروريسم يا جنايات مشابه تحت مخاطره قرار می گيرد"  : گزارش می نويسد

  . " بازداشت و زندانی طوالنی قبل از محاكمه صورت گرفته است

مسايل مربوط به حقوق بشر را با مامورين وزارت امور خارجه اظهار داشت كه در دو سال گذشته مامورين آمريكايی 

مسئله حقوق بشر را در " آنطور كه گزارش می نويسد ، ولی مذاكره عمومی. نی بطور خصوصی مذاكره كرده اندااير

  ١. قرار ميدهد و اين به ضرر و محكوميت آن خواهد بود) و مجادله آشكار(وضعيت برخورد 

 و ششصد ميليون دالر اسلحه خريداری كرد و انتظار می رود كه اين خريد در ايران در سال گذشته به مقدار يك ميليارد

پل ارتباطی ، چون قدرت ايران بعلت داشتن مرز طوالنی با روسيه. سال جاری يه يك ميليارد و دويست ميليون دالر برسد

و ، اسرائيل و اروپا، ت متحدهو بعنوان يك منبع اصلی نفت برای اياال، نقش اش در امنيت خليج فارس، اش بين شرق و غرب

هيچ تغييری در ، آنطور كه گزارش مينويسد، وزارت امور خارجه، يك نيروی سياسی ميانه رو در آن ناحيه حائز اهميت است

   ٢. سياست فروش اسلحه به ايران را توصيه نكرده است
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   ٤ضميمه 

   : ١٩٧٧ژانويه ، ١شماره ، ٧مجله ، نقل از خبر نامه عفو بين المللی

  " شاه ايران را تحقير نكرد "  پالكارد يك آلمانی عضو عفو بين المللی 

 Jun(جان مولشتاين . يك آلمانی عضو عفو بين المللی از اتهام تحقير شاه در تظاهرات تبرئه شد، در جمهوری آلمان فدرال

Muhlstein  ( شاه  : ايران" يك پالكارد كه در روی آن  ، اكتبر در مونيخ١٥بعنوان معاون رهبر تظاهرات عفو بين المللی در

  . پليس پالكارد را ضبط و او را توقيف كرد. حمل ميكرد، نوشته بود" به شكنجه اعتراف ميكند 

  . دادگاه محلی مونيخ تقاضای دادستان عمومی مبنی بر تاييد توقيف پالكارد را رد كرد،  نوامبر١٩در 

شامل مصاحبه های شاه كه " روزنامه " چندين مقاله ، هام تحقير به رهبر يك مملكتآقای مولشتاين در دفاعيه اش در مقابل ات

در آخرين مصاحبه شاه . كه در آن از شاه درباره شكنجه در ايران سئوال شده بود ارائه داد، در روزنامه فرانسوی لوموند

وشهای خيلی پيشرفته شكنجه را از شما آموخته چرا ما نبايد همان روش های شما اروپاييان را بكار بريم؟ ما ر"  : گفته بود

  . " و ماهم همين كار را ميكنيم، شما از راههای روانی برای كشف حقيقت استفاده ميكنيد. ايم

جای شك نيست كه گفته شاه ايران عيناٌ در اين روزنامه مستقل فرانسوی كه دارای شهرت "  : دادگاه محلی مونيخ حكم داد

  .  شده استجهانی می باشد منتشر

تاكيد مهم بر . " اظهار متهم مبنی بر اعتراف شاه به استفاده از شكنجه بر اساس حق آزادی بيان و عقيده مورد تاييد است

  . مبنای اعتراف شاه به شكنجه ناشی از حق اصولی و شناخته شده آزادی بيان و عقيده است
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  ٥ضميمه 

  رسوايی هر چه بيشتر رژيم شاه 

   ١سازمان عفو بين المللی گزارش كنفرانس 

   : هموطنان عزيز

بطوريكه . با اوج گيری مبارزات افشاگرانه ايرانيان مقيم خارج از كشور رژيم شاه در تنگنای سياسی بزرگی قرار گرفته است

  . خود را در صحنه بين المللی بيش از پيش رسوا می يابد

دو ، انه بعنوان مشی جديد رژيم در برخورد با مخالفين خودما ضمن بررسی تروريسم شاه، در شماره گذشته پيام مجاهد

اينك با انتشار گزارش فعاليت . نمونه از كسانی را كه هدف مامورين ترور شاه در اجرای اين طرح بوده اند گزارش نموديم

ست دقيقاٌ هم به علل های افشا گرانه كه در سطح بين المللی عليه رژيم فاسد و منحط و پوسيده سلطنتی ايران صورت گرفته ا

ناراحتی های رژيم شاه و در نتيجه دست يازيدن شاه به تروريسم رسيدگی می كنيم و هم به كارآيی و تاثيرات افشاگری 

  . های مبارز ين اصيل خارج از كشور در سطح جهانی می پردازيم

 و ١٨ در تاريخ AMNESTY INTERNATIONAL، كنفرانس سازمان بين المللی عفو درباره فشار و اختناق در ايران: الف

كنگره ای برای رسيدگی به وضعيت زندانيان ،  بخش هلندی سازمان عفو عمومی٥٥ مطابق با اسفند ماه ٧٧ فوريه ١٩

 تشكيل جلساتی را به ٧٦نمايندگان نهضت آزادی از اواسط ماه ژوئيه . سياسی و رعايت حقوق انسانی در ايران تشكيل داد

طبيعی بود كه تشكيل چنين جلساتی با استقبال نهضت آزادی ايران مواجه و از . يه كردن بودندمركز عفو عمومی توص

  . پشتيبانی وی برخوردار بوده و خواهد بود

رژيم ايران از مقدمات تشكيل اين جلسات هيچگونه اطالعی نداشت تا روزی كه عفو عمومی هلند رسماٌ تاريخ جلسات را 

ژيم ايران به يكباره اقدام به كار زار تبليغاتی عليه عفو عمومی هلند و تهديد به بايكوت كردن در اين هنگام ر. اعالم داشت

رژيم ايران حساب كرده بود كه هلند كشور كوچكی است و اگر بتواند با . ورود و فروش كاالهای هلندی در ايران نمود

ساير كشورها قبل از آنكه وارد مراحل تبليغاتی چنين ، يداينگونه فشارها تشكيل چنين جلساتی را در هلند مواجه با اشكال نما

اين معنی را نمايندگان نهضت ) به قسمت ب از همين مقاله رجوع كنيد(جلساتی شونداز تشكيل آنها جلوگيری خواهند نمود 

گره بايد تشكيل آزادی به مقامات عفو عمومی در موقع خود تذكر دادند و بر اين عقيده بودند كه بهر قيمت كه شده اين كن

  . گردد و بدين وسيله راه برای تشكيل چنين جلساتی در ساير كشورها باز شود

همچنين اين نمايندگان متذكر شدند كه تهديد به بايكوب كردن فرآورده های هلندی تهديدی است توخالی و بی معنی زيرا 

گری هستند و برای رفع هر گونه مشكالتی در نفس سياست اقتصادی ايران بدست رژيم آن نيست و تصميم گيرنده كسان دي

مضافاٌ آنكه رژيم ايران بعلت خائن بودن به ، بايد مستقيماٌ با اربابان رژيم ايران وارد مذاكره شد، صورتی هم كه بوجود بيايد

بان خود مصالح مملكت و تكيه به پايگاههای خارجی بطور كلی خائف است و قدرت هيچگونه عكس العملی را در مقابل اربا

گردانندگان كنگره عفو عمومی با توجه به استدالالت فوق و اعتقاد به حقانيت عملی كه در نظر داشتند انجام دهند بكار . ندارد

  . خود ادامه دادند و كنگره در تاريخ اعالم شده تشكيل گرديد

تنی چند از نظار بين المللی كه به ،  مختلفدر اين كنگره از نمايندگان سازمانهای دفاع از زندانيان سياسی ايران در كشورهای

، در قسمت ايرانی آن از نمايندگان نهضت آزادی ايران. ايران رفته بودند خصوصاٌ وكالی مدافع فرانسوی دعوت شده بودند

 بخش كوچكی از كنفدراسيون دانشجويان و همچنين  سفارت ايران دعوت بعمل آمده، د رآمريكا" سازمان كيفی " حزب توده 

نماينده نهضت آزادی . سازمانهای ايرانی مخالف عموماٌ در اين كنگره شركت كردند ولی نمايندگان سفارت حاضر نشدند. بود
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اين مقامات توضيح . عدم حضور نمايندگان بخش های ديگر كنفدراسيون را به مقامات تشكيل دهنده كنگره متذكر گرديد

ن به شعبات مختلف تقسيم شده متاسفانه به علت در دست نداشتن آدرس ساير دادند كه با وجود آنكه ميدانستند كنفدراسيو

بخش ها نتوانستند با آنها تماس حاصل نمايند و دانشجويانی هم كه با عفو عمومی در ارتباط بودند در اين مورد ابداٌ تذكر 

 ١. ندادند

ومی هلند ارسال داشته بود كه در آن ضمن تحليل نماينده نهضت آزادی چند روز قبل از تشكيل كمگره مقاله ای برای عفو عم

  .  پيشنهاد عملی برای كار در نظر گرفته شده بود كه در جريان كنگره پيشنهاد ديگری بدان اضافه نمود١١مسايل ايران 

فرانسه در روز اول و در افتتاح كنگره خانم پيروته عضو هيات اجرايی مركزی سازمان بين الملی عفو و نماينده عفو عمومی 

صحبت كردند بعد از " انجمن فرانسوی همبستگی و دوستی با مردم ايران " و آقای نوری البال وكيل فرانسوی و دبير كل 

بطور خصوصی با ، خاتمه جلسه تنی چند از ماموران ساواك كه بعنوان روزنامه نگاران كيهان در آنجا حضور داشتند

دند و گفتند كه اين كنگره يكطرفه است و مطالب طرح شده با واقعيت منطبق مقامات كنگره به جريان تشكيل آن اعتراض كر

  . نيست و خواستار شدند كه در جلسات كنگره شركت كنند و نقاط نظر خود را عنوان نمايند

مقامات مسئول كنگره توضيح دادند كه قبالٌ از سفارت ايران در هلند برای شركت در اين جلسات دعوت بعمل آمده است و 

آنها می توانستند شركت كنند و نظرات خود را عنوان نمايند و حال كه برنامه كنگره تنظيم شده مشكل است كه بتوان آنرا 

  . نمايندگان ساواك اصرار ورزيدند كه بايد شركت كنند. تغيير داد

كنندگان ايرانی در كنگره مسئولين كنگره برای آنكه برخوردهای غير منطقی و احياناٌ درگيره هايی ايجاد نگرد با شركت 

نمايندگان بخش كنفدراسيون كه شركت داشتند با حضور نمايندگان . تماس حاصل نمودند و نظرات آنها را خواستار شدند

نماينده نهضت آزادی بعكس به مسئولين كنگره اعالم داشت كه موقعيت مناسبی است كه . ساواك د ركنگره مخالفت كردند

ر كه در اصل مامورين ساواك هستند در كنگره شركت جسته و نظرات خود را اعالم دارند و اين امر اين مدعيان روزنامه نگا

   : به داليل زير بود

مخالفين رژيم ايران نه به اندازه رژيم اسلحه دارند و نه پول و قدرت تبليغاتی و يا موقعيت بين المللی حال اگر نتوانند با  -١

لوك و بی سواد ساواك برآيند مخالفت آنها عليه رژيم ايران اساسی نمی تواند داشته منطق و دليل از عهده چند مامور مف

  . باشد

مضافاٌ آنكه ما به . سانسور كردن نظرات مخالف شيوه رژيم ايران است و مخالفين واقعی تن به چنين ننگی نبايد بدهند -٢

هستيم و درست دراين زمينه است كه عنوان مخالف بيش از هر چيزی به منطق و قدرت روحی و اخالقی خود متكی 

 . رژيم ايران را بايد در افكار عمومی جهان به تنگنا بكشيم

نه تنها با حضور آنها ، ن مدعيان روزنامه نگاری در جلسه عمومی انجام گيرديبنابر اين با اين شرط كه برخورد و مناظره با ا

 ضمناٌ نماينده نهضت آزادی متذكر گرديد كه نفس قبول شركت اين .مخالفتی نداريم بلكه از اين موقعيت استقبال هم می كنيم

عناصر در بحث های كنفرانس عفو عمومی موجب خواهد شد كه آنها شركت نكنند زيرا آنها پيشنهاد شركت خود را در 

گره بنمايند و اين جلسات از آن جهت داده اند كه قبول نشود و همين امر را بهانه حمله به عفو عمومی و يكطرفه بودن اين كن

معهذا اگر به آنها اجازه شركت داده شود مسلماٌ با بی سوادی كه آنها دارند و معلوماتی . خود امری جمال پسند خواهد بود

  . كه ندارند ابداٌ جرات شركت و مناظره با مخالفين واقعی را نخواهند داشت

اك اطالع دادند كه برنامه تغيير داده شده و آنها می توانند در نمايندگان عفو عمومی به ماموران ساو ، بر اساس استدالل فوق

طبعاٌ همانطور . اين تغيير برنامه نيز بالفاصله به كميسيونها اعالم گرديد.  شركت نمايند٩ تا ٧بعد از ظهر همان روز از ساعت 

  . كه پيش بينی شده بود نمايندگان ساواك رفتند و ديگر باز نگشتند
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  . ز اول كنگره مطابق برنامه قبلی سه كميسيون تشكيل گرديددر بعد از ظهر رو

  .  ايرانرفزونی هتك حقوق انسانی د: الف

  .  زندانيان سياسیارفتار ب: ب

  . پليس مخفی: ج

 سياسی –تصوير كلی از چگونگی تحوالت اجتماعی ، نماينده نهضت آزادی شركت داشت، د ركميسيون اول كه از ايرانيان

ئوداليسم مسلط بر ايران ترسيم شده نقش كنونی دولت را به عنوان يك حكومت پوشالی جهت جلوگيری از ايران از زمان ف

اقتصاد وابسته و تسلط پليسی ساواك را مورد ، اصطكاك ما بين ابرقدرتها را خاطر نشان ساخته مشكالت زندگی در ايران

 آمريكا و شوروی در قبال ايران وجود ندارد بلكه در رابطه با و اعالم نمود كه نه تنها هيچ تفاوتی بين سياست. بحث قرار داد

  . ايران اين دو كشور دوشادوش يكديگر همكاری می كنند

در خاتمه كار اين كميسيون با در نظر گرفتن شرايط خفقان حاكم بر ايران جهت موثرتر بودن فعاليت های دفاعی سازمان 

  . ينده سازمان خواهد آمدپيشنهاداتی ارائه شد كه در بخش سخنرانی نما

در كميسيون دوم موضوعهای زير مورد بررسی قرار گرفت كه د رحقيقت تمامی پيشنهادها و اظهار نظرها و مطالب توسط 

  و" ايوپولو " و " نوری البال " نظاری كه به ايران رفته بودند مانند آقايان 

   : طرح و بحث گرديده بود" تركامنييون   " 

  . ات در رابطه با هتك حقوق بشر در ايران بخصوص در مورد زندانيان سياسیجمع آوری اطالع -

 . يافتن منابع جديد كسب اطالعات -

 . گذاردن اطالعات در اختيار سازمانهای ديگر -

در كميسيون سوم سازماندهی و فعاليتهای ، پيشنهادات در مورد اتخاذ طرق جديد برای بهبود حقوق بشر در ايران -

 . اشته شدساواك به بحث گذ

  . گزارش اين كميسيون ها خود به خوبی نشان دهنده نحوه و عمق كارهايی است كه انجام يافته است

پس از پايان كار كميسيونها در روز دوم جلسه عمومی برای تصويب پيشنهادهای كميسيونها و بحث در زمينه استراتژی كار 

 كميسيونها مقداری مطالب متفرقه بحث گرديد نماينده نهضت در اين جلسه ضمن تصويب عملكرد. در آينده تشكيل گرديد

   : آزادی تنها بحث مربوط به استراتژی آينده را به شرح ذيل طرح نمود

 بر اين قرار داده است كه اطالعات الزم و دقيقی از سازمان بين المللی عفو عمومی در بدو تاسيس اساس كار خود را" 

اين اصل بر مبنای روش و منتی .  اساس مدارك كامل در مورد آزادی آنها اقدام نمايد سياسی تهيه و بروضعيت زندانيان

بدان معنی كه هر وكيل دعاوی می توانست اطالعات . قبول شده بود كه در كشورهای اروپای غربی و آمريكا در جريان بود

رسمی نيز مطابق قانون موظف هستند تا مورد نياز خود را از مقامات مربوطه دادگستری بطور رسمی كسب نمايد و مقامات 

 كشورها ناين روش كه طبعاٌ از لحاظ حقوقی صحيح است و در اي. به سئواالت مربوط به زندانيان جواب قانع كننده ای بدهند

لزوماٌ در كشورهای ديكتاتوری كه نفس حكومت آنها بر خالف قانون و شخصيت و ، برای اثبات هر مدعايی الزم می باشد

 سال فعاليت عفو ١٦تجربه . انسانی است و اصوالٌ هيچ قانونی جز زور و فشار و اختناق وجود ندارد امكان پذير نيستحقوق 

خصوصاٌ در ايران كسب ، نكته ديگر آنكه در كشورهای ديكتاتوری. عمومی به خوبی اين مطلب را به اثبات رسانده است

 شدن و محكوميت زندانی امری است بی نهايت مشكل و در بعضی موارد اطالعات اوليه از قبيل اسم و رسم و تاريخ زندانی

بنا . زيرا نفس پيگيری برای تهيه چنين اطالعاتی خود خطر سالها زندان و زجر و شكنجه برای محقق ايجاد می كند. غير ممكن

  . سيل دهدبر اين هيچ سازمانی نمی تواند افراد خود را برای چنين كارهايی به سالخ خانه های رژيم گ
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 اختناق وجود دارد از لحاظ تبليغات بين المللی بيشتر ضربت پذير می ربا توجه به نكات فوق عمالٌ كشورهايی كه در آنها كمت

شوند و در كشورهايی كه بيشتر جو اختناق و جنايت حاكم است كمتر ضربت پذير ميشوند زيرا اخبار مربوط به جنايات آنها 

بوجود آمدن چنين امری درست برخالف اهدافی است كه سازمانهای بين المللی و خصوصاٌ عفو . دكمتر به خارج راه می ياب

  . عمومی برای خود انتخاب كرده اند

چون كشورهايی كه كمتر در آنها اختناق وجود دارد بيشتر ضربت پذير می شوند معهذا برای آنكه ، مسئله مهم ديگر آنكه

در چنين حالتی عمالٌ سياست تهيه مدارك . ماالٌ درجه فشار و اختناق را زيادتر می كننداحت،  عليه ايشان تبليغات شودركمت

به احتمال زياد اثر معكوس ، بعنوان اساس مبارزات تبليغاتی عليه رژيم های ديكتاتور خودكامه، حقوقی دقيق بطور سنتی

  . خواهد داشت

ن المللی تاكنون بدست آمده است اكنون وقت آن رسيده است كه  نتايجی كه بر اساس استراتژی كلی سازمانهای بيهبا توجه ب

  : بر اين اساس. در استراتژی كلی تغيير اساسی داده شود تا بتوان منطبق بر واقعيات موجود عمل كرد

سازمانهای بين المللی عفو عمومی در بدو امر بايد تالش خود را در زمينه های سنتی و حقوقی برای كسب اطالعات  -١

  . عمل آورند و اين تالشها بايد در همه شرايط ادامه يابد بدين وسيله بهانه ای بدست ديكتاتورها نداده باشندالزم ب

اگر بر اساس تالشهای فوق كسب اطالعات از مسئولين دولتی عمالٌ مواجه با شكست شد و اين مسئولين از دادن  -٢

نفس چنين ،  نظام يافته و لجوجانه خودداری كردندهرگونه اطالعی در مورد زندانيان و تعداد و شرايط آنها بطور

زيرا اگر اختناق و جنايتی نباشد دليلی برای مخفی نگهداشتن ، حالتی بايد به مثابه گناه اين گونه رژيمها تلقی گردد

 برای اثبات گناه به معنی آنست كه اطالعات مخالفين اين گونه رژيمها. اطالعات حقوقی وجود نخواهد داشت

عمالٌ بايد مبنای كار ، های بين المللی و احتماالتی كه در تحليل اطالعات موجود بطور منطقی بوجود می آيدسازمان

به زبان ساده تر در چنين حالتی اين رژيم های ديكتاتوری خودكامه هستند كه بايد عدم . اين سازمانها قرار گيرد

ر نخواهد بود مگر آنكه واقعيت های موجود در ممالك صحت ادعای مخالفين خود را ثابت كنند و اين كار امكان پذي

 . مربوطه را با مدارك كامل و باز كردن راه اطالعات الزم به جهانيان عرضه كنند

آنچه تاكنون گفته شد صورت استراتژی تمام سازمانهای بين المللی و دفاع از حقوق زندانيان در سراسر جهان را داشته و 

اما در مورد ايران توجه به نكته . صادق ميباشد،  دارای رژيم های ديكتاتوری و خودسر هستنددر مورد كليه كشورهايی كه

  . ديگری نيز كامالٌ ضروری است

سياست كلی ديگری كه عفو عمومی تاكنون اتخاذ كرده آن است كه به كشورهای وابسته به بلوك شرقی و غربی در يك 

درباره عدم آزادی های فردی و اجتماعی در چكسلواكی بعنوان كشوری وابسته يعنی همانطور كه . تعادل كلی توجه می نمايد

اين سياست تا . راجع به اروگوئه هم در چهارچوب وابستگی به بلوك غربی سخن می گويد، به بلوك شرق صحبت می كند

ی وابسته به شرق فرياد يعنی در مورد اروگوئه حداقل دستگاههای تبليغات. حدود زيادی به حيثيت عفو عمومی افزوده است

  . برمی آورند و در مورد چكسلواكی دستگاههای تبليغاتی وابسته به غرب

ثروت مملكت را به غارت شرق و غرب داده است و بنابر اين هر دو بلوك از اين خوان ، مشكل ايران آن است كه رژيم آن

نتيجه آنكه همان مقدار كمی مطلب هم كه راجع به . ندرژيم موجود را تقويت می كن، و مآالٌ هر دو بلوك. يغما نصيب ميبرند

بنابراين رژيم ايران با اتخاذ دو . توسط دستگاههای تبليغاتی وابسته به شرق و غرب سانسور ميشود، ايران گفته ميشود

بع طبيعی و ديگری به غارت دادن ثروت و منا، يكی اختناق و بی حد و حصر و جلوگيری از خروج اطالعات الزم. سياست كلی

با توجه به آنكه بدون ، عمالٌ موفق شده است كه در يك مصونيت تبليغاتی همگانی بسر برد، كشور به منافع شرق و غرب

  . ترديد رژيم ايران يكی از جنايتكارترين رژيمهای موجود در جهان است
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يروهای خود را عليه رژيم ايران برای شكستن اين دايره مرموز سازمانهای بين المللی خصوصی عفو عمومی بايد تمامی ن

بسيج كنند و حتی در مرزهای حقوق بشر متوقف نشوند و سياست اقتصادی و اجتماعی رژيم ايران را نيز كه پايه و اساس 

  . ايجاد اختناق است هدف حمله قرار دهند و فعاليت های اساسی خود را در اين زمينه ها متمركز سازند

زيرا اگر رژيم ايران بعنوان دژ اختناق كه از . طوالنی اثرات بسيار زياد و مثبتی خواهد داشتايجاد چنين استراتژی در برد 

موقعيت استراتژيك و اقتصادی خاصی در جهان امروز برخوردار است و مورد تقويت دو بلوك موجود در جهان نيز می 

ای ديكتاتوری و خودكامه جهان نيز كه عمالٌ ساير سيستم ه، در مقابل افكار عمومی جهان مجبور به عقب نشينی شود، باشد

از امكانات كمتری برخوردار بوده و موقعيت ضعيف تری را دارا می باشند زودتر از آنچه انتظار ميرود در مقابل فشار افكار 

 پيدا عمومی جهان مجبور به عقب نشينی خواهند شد و بدين وسيله درجه فشار و اختناق در ساير كشورها نيز عمالٌ تقليل

  . خواهد كرد

شكستن دژ اختناق در جهان يعنی ايران وظيفه ای است اساسی برای سازمانهای بين المللی و قبول اين قريضه يعنی اعالم 

قبول اين وظيفه است كه ارزش و اعتقاد واقعی سازمانها يبين . جنگ به سياست فرصت طلبانه و منفعت جويانه شرق و غرب

سال تامين حقوق بشر " دهد و درست در اين چهارچوب است كه انتخاب يك سال بنام  یميند نشان المللی را به آنچه می گو

نكته ديگر آنكه سازمانهای بين المللی بايد توجه داشته باشند كه اكثر كشورهای . يك ضرورت تاريخی است "در ايران 

تكيه اساسی آنها در خارج از مرزهايش يافت می ديكتاتوری خصوصاٌ ايران پايه ای مردمی برای حكومت های خود ندارند و 

بكار خواهند برد تا ، بنابر اين چنين رژيم هايی نهايت سعی و كوشش را حتی با صرف ميليونها دالر در جهت تبليغات. شود

فكار طبعاٌ در چنين حالتی ضرباتی كه در سطح ا. در افكار عمومی جهان برای خود مقبوليت و يا مشروعيتی بوجود آوردند

اين امر بدان معنی نيست كه مثالٌ رژيم . جهانی به اينگونه رژيم ها خصوصاٌ رژيم ايران وارد آيد تاثير اساسی خواهد داشت

 درجه اختناق نيافزايد و رايران برای مدتی خود را بی توجه به جهت افكار عمومی جهان نشان ندهد و يا بعنوان عكس العمل ب

اينها هيچكدام دليل عدم موفقيت اتخاذ چنين سياستی توسط توسط . ا مورد حمله قرار ندهديا سازمانهای بين المللی ر

و در دراز مدت ، انتخاب اينگونه تاكتيكها توسط رژيم جبراٌ موقتی هستند و بی اثر، بلكه بعكس. سازمانهای بين المللی نيست

  . ايران اثرات مثبت خود را به جای خواهد گذاشتادامه و شدت تبليغاتی بين المللی عليه اين رژيم ها خصوصاٌ رژيم 

در مورد رژيم ايران تذكر اين نكته ضروری است كه در پرده برداشتن از چهره رژيم ايران توسط سازمانهای بين المللی و 

يشود نه شرق و نه غرب را ياری آن نخواهد بود كه بگويند بضرر آنها و به نفع طرف مقابل عمل م، طرفدار حقوق انسانی

زيرا نسبت به آنچه در ايران از لحاظ از بين بردن تمامی مبانی انسانی در جريان است هر دو بلوك دست دارند و مقصرند و 

  . اين اساسی ترين نكته ايست كه بايد افكار عمومی جهان را از آن مطلع ساخت

كنندگان در جلسه عمومی خصوصاٌ نمايندگان بيان نماينده نهضت آزادی در مورد انتخاب استراتژی جديد با استقبال شركت 

عفو عمومی مواجه شد و قرار بر اين شد كه اين امر به بحث و بررسی در هيات اجرايی مركزی عفو عمومی و هم شعبات آن 

لی  اظهار اميدواری شد كه اين استراتژی مويد تاييد قرار خواهد گرفت و احتماالٌ سا صمناٌ. در كشورهای مختلف گذاشته شود

  . برگزيده خواهد شد" سال دفاع از زندانيان سياسی و تامين حقوق انسانی در ايران " به نام 

   : عكس العمل رژيم شاه در برابر تشكيل اين كنفرانس: ب

از به تدريج كه مبارزات ايرانيان خارج . البته اين اولين باری نبود كه رژيم ايران خود را با افكار عمومی جهان روبرو می ديد

اين اقدامات را شايد . رژيم شاه الجرم خود را مجبور ديده است كه دست به اقداماتی بزند، كشور رشد و گسترش يافته است

  . بتوان به شرح زير بيان نمود
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 گردانندگان رژيم شاه اميدوار بودند كه از طريق مصاحبه های پی در پی شاه با – مصاحبه های پی در پی شاه –اول 

رجی و مراكز راديويی و تلويزيونی افكار عمومی جهان را به نفع رژيم شاه و در جهت خنثی ساختن تاثيرات مطبوعات خا

اما مصاحبه های شاه كالٌ نه تنها در اين جهت كمكی نكرد بلكه يكی پس . افشاگرانه عمليات مخالفين رژيم تحت تاثير قرار دهند

  . پيش جنون دماغی شاه را منعكس ساختاز ديگری رسوايی بيشتری به بار آورد و بيش از 

 اين شيوه كه ابتدا با رسوخ مامورين ساواك در ميان سازمانهای علنی – ايجاد رعب و ترس در ميان مخالفين –دوم 

سودی نبخشيد و رژيم ، دانشجويی شروع شده بود و همراه با تهديد خانواده های عناصر مبارز و فعال خارج از كشور بود

تا از طريق اجرای اين برنامه نه تنها مخالفين خود را از بين ببرد بلكه ، تخاذ شيوه ترور و خشونت مجبور ساختشاه را به ا

اين شيوه عمل رژيم نيز تا به حال نتوانسته است نتيجه مطلوب را . با تشديد ترس و وحشت مانع ادامه كار ديگران گردد

  .  بيشتر شاه را فراهم ساخته استو بر عكس افشای آن موجبات رسوايی. بوجود بياورد

با توجه و درك از چنين شكست هايی است كه ميتوان علل عكس العمل رژيم ايران را در برابر اجتماع سازمان بين المللی عفو 

ه رژيم شاه كه خود را در سطح بين المللی منزوی و محكوم می بيند به تكاپوی تبليغاتی تهوع آوری برای گمرا. در هلند فهميد

  . پرداخته است، ساختن افكار عمومی مردم ايران در داخل

و زير ! رژيم ايران ابتدا با جنجال و هياهوی بسيار و از طريق عناصر معلوم الحالی چون سرتيپ صفاری به اصطالح سناتور

   : تهديد كرد كه" كميته ملی حمايت از مصرف كننده " پوشش تمام مسخره 

 شده اجتماع ضد ايرانی درهلند تشكيل شود كميته حمايت از مصرف كننده آماده است مبارزه اگر عليرغم اقدامات انجام" 

  . " الزم برای تحريم كاالها و فعاليت های هلنديها را در ايران آغاز كند

يران عليه حمالت شاه و ننگين نامه های رژيم ا، وقتی تهديدات مقدماتی شاه و ايادی او عليه تشكيل اين كنگره به جايی نرسيد

  : خود شاه طی مصاحبه ای گفت كه. سازمان بين المللی عفو شدت يافت

سازمان عفو بين المللی با كوشش های خود در ترتيب دادن يك جلسه برای ناراضی های ايرانی در هلند به عنوان ". . . . 

  . "  ميدهندتحريكاتی عليه كشور ما انجام، بخشی از يك اقدام برای حقوق بشری زندانيان سياسی

   : و سپس شاه ادعا ميكند كه

  . " اينها همه كمونيست هستند" 

  . شاه حتی با كمال وقاحت اعالم كرد كه قصد رعايت حقوق بشر در ايران را ندارد

در آخرين گزارش سازمان بين المللی "  :  با يكی از خبر نگاران ميكرد در پاسخ سئوالی كه٥٥ اسفند ٤در مصاحبه ای كه در 

اين " گفت ، "ايران يكی از سيزده كشوری قلمداد شده كه در آنجا نقض حقوق بشر بشكل نگران كننده ای ادامه دارد ، فوع

 كه منظور از حقوق بشر چه باشد زيرا من نمی دانم كه آيا قوانين يك كشور بايد توسط ديگران تعبير و  داردبستگی به اين

و . اما نمی توان بيشتر از اين دور رفت، حقوق بشر را پذيرفته و به آن رای داده ايمبديهی است كه منشور . تفسير بشود يا نه

  ! و نه تضمين اجرايی! او فقط رای داده است، شاه هم از اين بيشتر نرفته است

اه و يا همه جا آنها را به ارتجاع سي، رژيم استبدادی شاه كه كينه و عناد خاصی نسبت به مبارزين اصيل و ملی مسلمان دارد

بودن متهم می سازد و ميكوشد تا به اين ترتيب و به خيال خود حيثيت آنان را " ماركسيست اسالمی و يا به كمونيست " به 

" كمونيست " حتی سازمانهای بين المللی وابسته به سازمان ملل متحد را نيز ، او كه پا را از اين هم فراتر نهاده! ! لكه دار سازد

كيهان (در رابطه با همين كنفرانس سازمان بين المللی عفو در هلند ننگين نامه های دولتی ! ميخواند" زم كموني" و يا عامل 

   : نوشتند كه) ٥٥هوايی چهار اسفند 
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كه از عوامل ) كه البته كيهان تعمداٌ  به غلط نوری البال را نوری البابا نوشته است( از سخنرانان نوری البابا بود ريكی ديگ" 

  . "  شده همكار كمونيسم بين المللی استشناخته

با ) ٩٣شماره (چندی قبل نيز خواندنی ها . و البته اين اولين بار نيست كه چنين اباطيلی از ياوه سرايان دولتی صادر می شود

   : وقاحت تمام نوشت كه

ت در وضع زندانيان سياسی پديده سازمان بين المللی عفو يا به عبارت روشن تر مشاور سازمان ملل متحد در زمينه مطالعا" 

شواهد و قرائن بين المللی متعدد از فعاليت های اين سازمان . . . . و. . . . خلق الساعه ای است كه از كوير كمونيزم روييده و

قعی جای كمترين شبهه ای باقی نگذاشته است كه سازمان بين المللی عفو نه ارگانی دوستدار آزادی و عدالت و نه قهرمانی وا

عمالٌ بصورت سازمان حامی و طرفدار سرسپرده ترين افراد " و اين سازمان ". برای ملتهای در حال رشد و توسعه است 

در جهت تقويت نيروهای ضدملی و خائنان شناخته شده در كشورهای رو به . . . . ارتجاع بين المللی و كمونيزم درآمده

  . . . . " زم بين المللی استتوسعه و در جهت خدمت به استعمار نو و كموني

طی نامه ای به سفير " انجمن روابط فرهنگی ايران و هلند " همزمان با كوشش های نامبرده در باال عوامل ساواك زير پوشش 

 چرا آن "وبعد اضافه ميكند كه . . . . . " روابط نيكوی ايران و هلند در اثر اين اقدام لطمه خواهد خورد". . . . . هلند مينويسد كه 

عده از اعضاء دانشمند و انسان دوست سازمان بين المللی عفو قبل از اينكه در اين توطئه آلوده شوند با سازمانهای بين 

تماس نگرفته اند تا از واقعيت ها باخبر )  پيام مجاهد– رياست اشرف هب(المللی در ايران مانند سازمان حفظ حقوق بشر 

. مامورين دولتی ايران چه پاسخهايی به نظار بين المللی داده اند، اموش كرده است كه تا بحالالبد نويسنده نامه فر. " باشند

بررسی مختصری از دهها گزارش نظار بين المللی كه به ايران رفته اند و كوشش های ممتدی كه برای تماس با مقامات ايرانی 

و اين كه چگونه مامورين . باشد ن عناصر خودفروخته میسرائی اي خود نشان ياوه، گرفته اند و همه بی نتيجه مانده است

سردگم ،  نمايندگان سازمانهای بين المللی حقوق بشر را كه برای بازرسی از زندانهای سياسی به ايران می رونددولتی ايران

  : مثالٌ. می كنند

   : آقای بودلر گزارش می دهدكه

  . وعده مالقاتی بگيرممن نه از نخست وزير نه از وزير داگستری توانستم " 

دادستان ديوان عالی كشور . رئيس دفتر وزارت دادگستری مراپذيرفت و متذكر شد كه هيچگونه اطالعی نمی تواند به من بدهد

و  . " رئيس ديوان عالی نيز مرا با گرمی پذيرفت و جوابی ديگر داد. به من فهماند كه صالحيت جواب دادن به سئواالت را ندارد

من نتوانستم نه از . . . فقط ساواك و دادگاه نظامی می توانند به من اطالعاتی بدهند. . . ت دادگستری به من گفتنددر وزار" 

چند تن از افسران بمن گفتند كه بعلل امنيتی ايشان نمی توانند هيچ . رئيس ساواك و نه از دادستان نظامی وعده مالقات بگيرم

يكی از . . . . در وزارت اطالعات هم چيزی عايدم نشد. ست با وزارت اطالعات تماس بگيرماطالعی در اختيارم بگذارند و بهتر ا

نمی تواند در اختيار من . . . . كارمندان عاليرتبه آنجا بعد از آنكه مرا مدتی معطل كرد اظهار داشت كه كوچكترين اطالعاتی

ما واقعاٌ مات . . . . . برای ما خاطره بسيار بدی بجای گذاشت . . . . .و همچنين مالقات با آقای جاللی رئيس كانون وكال. بگذارد

گروه جزيی ( نفر ٩نمی خواهد قبول كند كه اين ) قائم مقام دبير كل حقوق بشر در ايران(و مبهوت بوديم از اينكه اين شخص 

  . "زندانيان سياسی بوده اند)  خوشدل–

 نشريه نهضت – نفر از زندانيان سياسی ٩ كشتار –سياسی در ايران گزارش نظار بين المللی شرايط زندان و زندانيان  (

  ) ١٣٥٤آزادی ايران مرداد ماه 

 هلند درباره اختناق در ايران از يكطرف توانست در سطح جهان جلب توجه –جلسه سازمان بين المللی عفو در آمستردام 

عكس العمل مقامات دولتی . گی رژيم ايران را نشان دهدو از طرف ديگر نمونه ای از عجز و درماند. افكار عمومی را بنمايد
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بقدری سفيهانه بود كه خود انعكاس عجز رژيم ، كه در ننگين نامه های روزانه ای چون كيهان و اطالعات منعكس شد، ايران

د نويسنده اين  رجوع شو– ٥٥ اسفند ماه ١١ـ٢١٦برای فهم اين مطلب كافيست به مقاله كيهان هوايی شماره . شاه را ميرساند

اجتماع بشر دوستان و طرفداران حقوق انسانی را در هلند اجتماع " كافر همه را به كيش خود پندارد " به مصداق ، مقاله

   : ضمناٌ به تناقض گويی نيز دچار ميگردد و الجرم می نويسد كه. ميخواند" حشيش و سياست " دوستداران 

ز دولت ايران خواسته شده است كه همه كسانی را كه بخاطر نظرات سياسی با مذهبی در ا. . . . . در اجتماع آمستردام". . . . 

نويسنده در برابر . " توقيف اند فوراٌ آزاد كند يا در يك مهلت عاقالنه ترتيب محاكمه مجدد آنان را در دادگاه های مدنی بدهد

  ! اين درخواست منطقی كه حداقل ميباشد چه ميتواند بگويد

   چه جوابی دارد؟ رژيم شاه 

" : اما وقاحت گردانندگان امور رژيم وقتی بيشتر معلوم ميشود كه نويسنده كيهان با كمال بی پروايی ادعا می كند كه

  . "كاپيتوالسيون بيش از نيم قرن پيش در ايران ملغی شد

اليحه كاپيتوالسيون را  ٤٣اما مجرم و مكذب يادش ميرود كه مجلس دست نشانده شاه به دستور اربابانشان در سال 

" معتد اثيم " الحق كه ! تصويب كردند و حضرت آيت اهللا خمينی را به مناسبت اعتراض بدان دستگير و به تركيه تبعيد نمودند

تصور می كنند كه با اين خيمه شب بازی ها . و چشم دارد اما نمی بيند گوش دارد اما نمی شنود. بسيار فراموشكار است

  . در حالی كه آنها فقط خود را گول ميزنند، خدا را بفريبندقادرند بندگان 

*    *   *  
  

ميز كنفرانس سازمان بين المللی عفو در هلند عكس العمل رژيم و حمالت و تهمت های مامورين شاه را و آبرگزاری موفقيت 

بدون شك نشان دهنده تاثيرات مثبت  ، و تمامی اينها. هم چنين ضربه پذيری رژيم را از طريق اينگونه افشاگريها توجيه ميكند

  . من جمله نهضت آزادی ايران در افشای جنايات رژيم شاه می باشد، عمليات دفاعی مبارزين خارج از كشور

.  خصوصاٌ مسلمانان از طرف رژيم پياده ميشود–بی جهت نيست كه تروريسم شاهانه بعنوان شيوه جديد مقابله با مخالفين 

عليه مسلمانان و جنبش اسالمی ،  زنندهلعناصر مرموز و مشكوك زير پوشش های ظاهراٌ مترقی و گوو همراه با آن حمالت 

  . و سازمانهای وابسته بدان در خارج از كشور شدت می يابد

واز همه طرف آنها در محاصره نتايج . اما دشمنان حق و خلق ما بدانند كه از اين رهگذر قادر نخواهند بود طرفی بر بندند

  . و راه فراری هم ندارند، ات خود می باشندجناي

  . روز سرنوشت مقدر نزديك است

  . تاج و تخت نخوت و استكبار آنانرا در گورستان تاريخ مدفون خواهد ساخت، قهاريت حق بدست خشم توده ها

   . امثالهاللكافرينافلم يسيروا فی االرض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمراهللا عليهم و 

  ) ١٠سوره محمد آيه  (
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  نامه رئيس مجمع جهانی حقوق بشر به شاه

  . متن آن علنی شد) ٣/٤/١٣٥٦ (١٩٧٧ ژوئن ٢٤كه در تاريخ 

  اعليحضرت محمدرضا پهلوی شاه ايران 

  كاخ سلطنتی 

  ايران، تهران

   : اعليحضرت

مدتهاست كه با نگرانی شاهد تراكم ، نیيك سازمان جهانی و غير دولتی فعال در امور حقوق انسا، مجمع جهانی حقوق بشر

اين تجاوزات متناقض . روزافزون مداركی بوده است دال بر نقض شديد و پيگيرانه حقوق بشر و آزادی های اساسی در ايران

قرار دادهای رسمی جهانی پيرامون ، اعالميه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ١٩٠٦است با قانون اساسی ايران مورخ 

  . كه در تهران تشكيل شد، و اعالميه كنفرانس جهانی حقوق بشر، سياسی و مدنی كه به تصويب دولت شما نيز رسيدهحقوق 

، دانشگاهيان ، نيويورك و نيز گزارش گروههای معتبر قضات، ژنو، پاريس، گزارش سازمانهای معتبر غيردولتی در لندن

   : ارد زير استطرفداران آزاديهای مدنی و رهبران مذهبی مستند بر مو

  .  توقيف هزاران نفر از اتباع ايران و زندانی كردن آنان بدون محاكمه و يا دادرسی علنی و عادالنهـ •

كه مكرراٌ منجر به بروز صدمات و ناتوانيهای دائمی و حتی مرگ ،  استفاده مداوم از شكنجه در زندانهای ايرانـ •

 . شده است

 .  هر گونه مخالفت سياسی سانسور مطبوعات توسط دولت و سركوبیـ •

محروم كردن اتباع ايران از حقوق ،  عدم تحمل هر گونه عقيده و گروههای مخالف سياستهای دولت و در واقعـ •

 . آزادی قلم و آزادی اجتماعات، در موارد آزادی سخن، اساسی آنها

 ). ساواك( مخفی ايران توسط ماموران پليس، اذيت و آزار ايرانيان مخالف سياستهای دولت در داخل و خارج •

  

اين ، نگرانی ما از اين تجاوزات شنيع به ظوابط به رسميت شناخته شده جهانی در شيوه قضايی و حقوق اساسی انسانی

  . به دولت اعليحضرت دادخواست نماييم، سازمان را بر آن داشت تا به منظور رفع اين تجاوزات چندين بار

در بخشی از نامه ای كه به يونانت دبير كل سازمان ملل در ژوئن ،  كردن يكايك آنهابدون مرور، اين اعتراضات را می توان

   :  نوشتيم به شرح زير خالصه كرد١٩٦٤

اين جنايات شديد بر ضد . . . . . رژيم كنونی ايران شديدترين شيوه استبدادی را در سركوبی مخالفين تعقيب می كند". . . . 

  . " نبايد از توجه سازمان ملل دور بماند. ت مطلقه صورت می گيردكه بوسيله يك حكوم، مردم ايران

مقامات اين مجمع با فريدون هويدا سفير ايران در سازمان ملل مالقات كردند تا به گفتگو بر روی اسنادی ، ١٩٧٢در سال 

  .  ای از اين مالقات حاصل نشدهيچ گونه نتيجه. و زندان و اعدام اتباع ايران بود، بپردازند كه حاكی از توقيفات دسته جمعی

ابتدا برای نجات جان هفت نفر ايرانی كه بعلت نظريات ، بوسيله تلگراف و نامه ما دوبار به شما متوسل شديم، ١٩٧٣در سال 

. و بار دوم برای رفع شرايط انزجار آور حقوق انسانی موجود در سراسر ايران، سياسی اشان به اعدام محكوم شده بودند

  . يز به دادخواست ما التفاتی نشداينبار ن
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عليرغم . ساير سازمانهای حقوق بشری دست به درخواستهای مشابه ای زده اند. اين چند مثال معدودی است از اين موارد

از اينكه تجاوز به حقوق اتباع ايران ی هنوز گزارشات و مكاتباتی به اداره ما ميرسد حاك، اين بررسی ها و اعتراضات جهانی

  . ها تخفيف نيافته بلكه دامنه دارتر گرديده و تشديد يافته استنه تن

هيئت مديره مجمع جهانی حقوق  رئيس بخش آمريكايی كميسيون جهانی قضات و يكی از اعضاء، باتلر، آقای ويليام جی، اخيراٌ

 مدنی و سياسی اتباع خود دولت ايران حقوق ابتدايی و اساسی" نتيجه گرفت كه ، ١٩٧٥بدنبال سفری به ايران در سال ، بشر

در تاريخ ) كميته فرعی در امور سازمانهای بين المللی(او اين نتيجه گيری ر در كنگره آمريكا . " را به مورد اجرا نگذارده است

  . تكرار كرد، ١٩٧٦ اوت ٤

يتوان بشرح زير خالصه م، گرد آوری شده" حقوق انسانی و نظام قانونی در ايران " كه در گزارش تحقيقی ، يافته های او را

   : كرد

آزادی ، كه نامزدهای انتخاباتی توسط شاه و يا توسط كميته ای در كنترل او تعيين می شوند، نظام يك حزبی دولت -١

بشدت ،  را كه ضامن برقراری حكومت مشروطه است١٩٠٦و نيز اصول قانون اساسی ايران مورخ ، اجتماع و بيان

  . تحديد كرده است

 بر آزادی سخن و مطبوعات وجود دارد و مجازاتهای سنگينی برای ابراز مخالفت وضع شده محدوديت شديدی -٢

 نسخه به دستور دولت بسته شده ٥٠٠٠و مجالت با تيراژ كمتر از ،  نسخه٣٠٠٠روزنامه های با تيراژ كمتر از . است

افرادی كه علناٌ دولت را به زير . ندبسته شده ا. نشرياتی كه مخالفت خود را با سياستهای دولت ابراز داشته اند. اند

 . به زندان افتاده و تهديد شده اند، توقيف شده، برخالف حقوق سياسی و مدنی، سئوال می كشند

مدارك فراوانی وجود دارند حاكی از استفاده مداوم از شكنجه روحی و جسمانی مظنونين سياسی در مدت  -٣

 . هد تحقيق نكرده اندمقامات مسئول ايرانی پيرامون اين شوا. بازپرسی

مظنونين را از حقوق قانونی ، پليس مخفی، شيوه توقيف و زندانی كردن مظنونين سياسی توسط ارتش و ساواك -٤

  مضافاٌ. محروم كرده است،  ساعت بعد از توقيف٢٤آنان مبنی بر حق حضور در مقابل يك محكمه مستقل در مدت 

اين . از استفاده ازمراحل قانونی محروم می شوند، گاه نظامیبا محاكمه شدن در داد، مظنونين سياسی، اينكه

مستقل و بی طرف ، محاكمه علنی و عادالنه توسط محاكم ذی صالحيت"  : محروميت همچنين مشتمل بر محروميت از

" ، 

يه عدم اجبار به شهادت دادن بر عل" حق ، "امتحان و يا مواجه دادن شهود دولت " حق ، "حق مشاوره با وكيل " 

به گونه ای كه در ماده . فرجام خواهی از دادگاههايی كه به نحو صحيح تشكيل شد" و حق ، "خودو يا اعتراف  بگناه 

  ".  قرار دادهای جهانی پيرامون حقوق مدنی و سياسی فراهم شده است ١٤

زارش كوتاه خود درباره ايران در گ، يك گروه بين المللی حقوق انسانی كه مشاور سازمان ملل است، سازمان عفو بين المللی

  . ای قضايی در ايران موجود نيست و شكنجه بطور وسيعی اعمال ميشوده گزارش داد كه شيوه، ١٩٧٦مورخ نوامبر 

   : نتيجه گيری آنان را می توان به شرح زير خالصه كرد

تی كه در عرض دهه  قانون جزايی ايران به وضوح شكنجه را ممنوع ساخته ولی اطالعا١٣١با وجودی كه ماده  -١

گذشته بدست سازمان عفو بين المللی رسيده تاييد ميكند كه درمدت زمان بين دستگيری و محاكمه در اغلب موارد از 

، تجاوز به زندانی، شوك الكتريكی، متدهای شكنجه شامل است بر شالق زدن و كتك زدن. شكنجه استفاده می شود

بستن زندانی به يك ميز ، آويزان كردن وزنه سنگين از بيضه ها، در مقعدتنقيه آب جوش ، كشيدن ناخن ها و دندانها

  . وارد كردن بطری شكسته در مقعد زندانی، فلزی كه بتدريج گرم و سرخ می شود
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بر آورد می شود كه هزاران زندانی سياسی در ايران ، مطابق ادعای مخبرين خارجی و گروه های تبعيدی ايرانی -٢

و بين المللی مخالف مشاهدات شما است كه می گويد كليه زندانيان سياسی درايران سازمان عف. وجود دارند

اسی كه معرف حضور سازمان عفو بين المللی می باشند به روشنی يزيرا بسياری از زندانيان س. تروريست هستند

، كارگردانان تاتر، ننويسندگا، اين زندانيان شامل اند بر عالمان الهيات. در مخالفت قهر آميز درگير نيوده اند

 . هنرپيشگان و استادان دانشگاه

 نفر از كسانی كه توسط دادگاههای نظامی محاكمه شده بودند اعدام شده ٣٠٠به مراتب بيش از ، ١٩٧٢از اوايل سال  -٣

، بعالوه.  نفر از زندانيان سياسی را اعالم كردند٢٢مقامات دولتی اعدام ، ١٩٧٦ ماهه اول سال ٩در عرض . اند

در خيابان و يا به هنگام يورش " توقف در مقابل مقاومت " ارش شده كه تعداد زيادی از فعالين سياسی به هنگام گز

 مورد از ٦٩، به نقل از بيانيه های رسمی،  وسايل خبری ايران١٩٧٦در عرض ژانويه تا اكتبر . پليس كشته شده اند

 . چنين قتلهايی را گزارش داده اند

 – يك حقوق اساسی اجتماعی و اقتصادی –حق داشتن سنديكای كارگری ، دم سلب شدهآزادی اجتماع از مر -٤

كه گاهی به زندان كردن كارگران نيز ختم ، و به اعتراضات كارگران با خشونت پاسخ داده می شود، سركوب شده

 . فعاليت سياسی محدود شده به شركت در حزب رستاخيز. می شود

گزارش . استادان دانشگاه و روشنفكران تحت مراقبت پليس می باشند، جويانآزادی آكادميك محدود شده و دانش -٥

" انقالب سفيد " سازمان عفو بين المللی توضيح می دهد كه چگونه يك استاد ادبيات را به علت اينكه تدريس با به 

 . شاه اشاره نمی كند دستگير كرده و شكنجه كرده اند

و بر يك ،  های ما و كميسيون بين المللی قضات و سازمان عفو بين المللی را تاييد كردهساير گروه های معتبر بين المللی يافته

تيری ميگنون از فدراسيون جهانی  ، ١٩٧١در سال . شيوه پيگير از تجاوز شنيع به حقوق انسانی در ايران شهادت می دهند

   : ر نتيجه گرفتاز مطالعات خود پيرامون حقوق بشر در ايران به شرح زي) پاريس(حقوق بشر 

، به اضافه همكاری ضمنی دادگاههای نظامی، واضح است كه نقض دائمی حقوق بشر توسط پليس مخصوص، بطور خالصه" 

بكار می ، مناسبترين وسيله ای است كه مقامات ايرانی بر عليه كسانی كه می توانند در كشورشان خطری به وجود بياورند

اين دقيقاٌ آن چيزی است كه امروزه در ايران در حال وقوع ، رای روزانه آن نيست معهذااعالميه حقوق بشر جدا از اج. برند

  . " است

در گزارش ماموريت خود به ايران كه از طرف انجمن قضات ، از دادگاه استيناف پاريس" ماتيريوس بود ولت " ، بعالوه

يل شيوه شكنجه را كه پليس بر عليه زندانيان به تفص،  صورت گرفت١٩٧٤كاتوليك و انجمن جهانی قضات دمكرات در سال 

  . سياسی بكار می برد توضيح ميدهد

در ،  از طرف كميته خدماتی يونيتارين يونيورساليست به ايران سفر كرد١٩٧٤كه در سال ، رينارد، وكيل دعاوی ويليام ار

هنرمند و اديب اعدام ، حرفه ای، نشگاهیاظهار داشت كه بسياری از اشخاص دا) ١٩٧٤دسامبر (كنفرانس مطبوعاتی اين كميته 

 كنفرانس كاتوليكهای اياالت متحده ١٩٧٦گزارش سال . شده اند و ديگر اينكه هزاران زندانی سياسی در ايران وجود دارند

  . " د نفر از زندانيان سياسی ايرانی زن هستن٤٠٠٠در حدود " اتهامات فوق الذكر را تاييد كرده و اضافه كرد كه در حال حاضر 

درخواستهايی نيز از ، عالوه بر اسنادی كه از طريق مطالعه و بررسی وضع ايران توسط گروه های معتبر جهانی تهيه شده

گزارش های متعددی در نشريات معتبر چاپ ودر وسايل خبری . طرف اتباع ايران برای دخالت بين المللی وجود داشته اند

و باالخره بايد از اظهارات اعليحضرت حاكی از اقرار به استفاده از شكنجه  ،جهانی پيرامون خفقان در ايران پخش شده

  . نام برد) ١٩٧٥ مارس ٣، نيويورك تايمز(و اعالم لغو نظام دو حزبی ، )١٩٧٦اول اكتبر ، لوموند(
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ورين ساواك در اقرار كردند كه مام) ١٩٧٦ اكتبر ٢٤(اس . ابی. همچنين اعليحضرت در برنامه تلويزيونی سيكستی مينيتز سی

درباره كليه افرادی تحقيق می كنند كه با محافل و سازمان هايی كه نسبت به كشور من دشمنی می " ، خارج فعاليت می كنند

اين مجمع شكايتهای بی شماری دريافت كرده داير بر اينكه فعاليتهای مامورين ساواك در خارج . . . " همكاری می كنند، ورزند

  از ايران همچنين 

اخالل جلسات عمومی و تهديد نسبت به جان ، ورود مخفيانه به اماكن و منازل، نصب وسايل استراق سمع : شتمل است برم

) ١٩٧٧ مارس ٦. (اس. بی. كه در برنامه سيكستی مينتز كانال سی، تازه ترين اتهام. ايرانيانی كه علناٌ مخالف دولت هستند

ناشر روزنامه ايران ، ه جان نويسنده مخالف صادق قطب زاده و ناصر افشارمربوط است به توطئه سوء قصد ب، پخش گرديد

  . از طرف ساواك، آزاد

نقض اعالميه ، اند از نقض قانون اساسی ايران بمرك، كه مطابق اطالعات ما هنوز ادامه دارند، واضح است كه اعمال فوق الذكر

غير انسانی و خفيف ، امون شكنجه و ساير اعمال بی رحمانهاعالميه سازمان ملل پير، جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد

و نيز قراردادهای بين المللی پيرامون حقوق ، ن ملل درباره رعايت حداقل ضوابط برای رفتار يا زندانيهاامقررات سازم، كننده

  . كه به تصويب دولت ايران نيز رسيده اند، مدنی و سياسی

   : اظهار داشتيد، )١٩٦٨سال ، تهران( جهانی حقوق بشر شما در نطق خود در كنفرانس، اعليحضرت

ونيز به تحقق رسانيدن حقوق مدنی و دموكراسی سياسی كه به درستی ، نيدن موثر عدالت در تحت لوای قانونابه تحقق رس" 

، ليه كشورهادر عصر ما تنها مركب است از وظيفه ملی ك، حقوق اجتماعی و دموكراسی اقتصادی باشد، همراه عدالت اجتماعی

اين شرايطی است كه بر . بلكه ذی قيمت ترين هديه ايست كه هر دولتی می تواند به جامعه بشری و صلح جهانی تقديم كند

  . . . . . " پايه آنها حقوق انسانی حقيقتاٌ می تواند تضمين گردد

دارند و شرايط انزجار آور گزارش شده  می خواهيم كه قدمهای فوری در جهت اجرای اين اظهارات بر ما از اعليحضرت اكيداٌ

كه تا اندازه ای بر ، توصيه های زير را تسليم می كنيم، با رعايت احترام، ما. پيرامون حقوق انسانی در ايران را اصالح كنند

ما از دولت شما اكيداٌ می .  پيشنهاد شد١٩٧٦پايه همان توصيه هايی است كه توسط كميسيون جهانی قضات در سال 

   : يمخواه

و مراحل اساسی قانونی فراهم ،  حق قضاوت دادگاههای نظامی بر افراد غير نظامی را به دادگاههای غير نظامی بازگردندـ١

  تا ) الف( تبصره ٣ بند از ١٤ و مواد ١٩٠٦شده در قانون اساسی ايران مورخ 

  . تضمين كندقرار دادهای جهانی پيرامون حقوق سياسی و مدنی را برای مردم ايران ) جيم (

  .  استقالل قوه قضايی را تضمين كندـ٢

  . متهم و محكوم شده اند مورد عفو عمومی قرار دهد،  كسانی را كه بعلت انتقاد از دولت ايران و سياست هايش دستگيرـ٣

  .  كنند اجازه دهد ناظرين قضايی جهانی و اعضاء مطبوعات خارجی درمحاكمات و محاكم استيناف زندانيان سياسی شركتـ٤

بعنوان قاضی "  در اختيار افراد معينی از افسران ساواك گذارده و حاكی از اين است كه ١٩٥٧ اختياراتی را كه در سال ـ٥

و ترجيحاٌ به ، لغو كند و اين اختيارات را به دادگاههای نظامی" نظامی عمل كنند و مسئوليت چنين اداراتی را به عهده بگيرند 

  . بازگردانددادگاههای غير نظامی 

و تحقيقات .  تعيين مقررات سخت اداری برای جلوگيری از شكنجه و يا رفتار زشت با افرادی كه در توقيف بسر می برندـ٦

  . و مرتكبين را به سزای اعمال خود برساند. بی طرفانه ای رادرباره شكايات مربوط به شكنجه شروع كند

و علمی به كار مورد عالقه خود بدون ترس از دخالت ، ادبی، طبقات دانشگاهی آزادی مطبوعات را تشويق كند و اجازه دهد ـ٧

  . و آزار و اذيت دولت ادامه دهند
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  .  فعاليت های مامورين ساواك درايران و خارجه را بررسی كند و هر گونه اعمال خالفی را كه پيدا شد تصحيح كندـ٨

 تا برای نقض حقوق مدنی و سياسی به عذر اينكه شما به دنبال مقامات رسمی دولت شما كوشش كرده اند، هر از چند گاهی

مجموعه ای از حقوق در گرو . اين توضيح قابل قبول نيست. تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی هستيد بهانه ای بتراشند

يل سنديكای حقايق نشان ميدهند كه دولت ايران مدتهاست كه حقوق تشك، مضافاٌ اينكه. مجموعه ای ديگر از حقوق نيستند

تجربه طوالنی ما حاكی از اين است كه حقوق ، اعليحضرت. كارگری و ساير حقوق اقتصادی و اجتماعی را نقض كرده است

اقتصادی و اجتماعی و نيز حقوق مدنی و سياسی به هم بستگی داشته و كشورهايی كه يكی از اين مجموعه ها را نقض كنند 

در پی اجرای هم حقوق  ، در حاليكه كشورهايی كه حقيقتاٌ به حقوق انسانی ايمان دارند. به مجموعه ديگر نيز تجاوز می كنند

ما موكداٌ از اعليحضرت می خواهيم اين روش را . اقتصادی و اجتماعی و هم حقوق مدنی و سياسی در يك زمان بر می آيند

  . دنبال كنند

 موجه هستند و نيز برآوردن اين درخواستها در جهت جلب ما برآنيم كه درخواستهايی كه در اين نامه مطرح كرديم كامالٌ

  . اطمينان خاطر جامعه جهانی از اين است كه اعليحضرت واقعاٌ به تقويت انسانی عالقه دارند

  . درخواست می نماييم به اين نامه پاسخ داده شود، محترماٌ، ما

  . ما احترامات خود را نسبت به شما تاكيد می نماييم

  

  ، يميتبا اظهار صم

  شستاك . جروم جی

  رئيس مجمع جهانی حقوق بشر 
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نامه رئيس مجمع جهاني حقوق بشر به وزير خارجه آمريكا

عاليجناب سايروس ونس

وزارت خارجه

واشتگتن، دي. سي.

وزير عزيز: نامه اي را كه پيرامون وضع انزجار آور حقوق انساني در ايران براي شاه ايران فرستاده ايم براي اطالع شما

به پيوست ارسال مي داريم.

مدارك چشمگيري توسط سازمانهاي جهاني و آمريكايي گردآوري شده كه شاهدي است بر وجود يك شيوه پيگير از

تجاوز شنيع به حقوق انساني در ايران، و نيز زنداني كردن مردم بدون گذشتن از مراحل قانوني، استفاده از شكنجه،

محدوديت برا ي مخالفت سياسي، سركوبي آزادي سخن، آزادي مطبوعات و اجتماع، تحقيقات كنگره نيز اين

گزارشات را تاييد مي كند.

در نتيجه، ما از گزارش وزارت خارجه پيرامون وضع حقوق انساني در ايران، كه در تاريخ 31 دسامبر 1976 و مارس

) تسليم كنگره شد، مايوس گشتيم. اين گزارشات وضع حقوق انساني در ايران 1977 (اسناد 756 – ٨0 و 735 – ٨5

را صادقانه بررسي نكرده اند. ما متوجه هستيم كه اين گزارشات بيش از انتصاب شما به اين پست تهيه گرديده اند.

ولي، براي تهيه گزارشات آينده، براي كارمندان شما مفيد خواهد بود كه از نكات مشخصي كه در اين گزارش مورد

اعتراض ماست اطالع يابند.

) گزارش مارس 1977 مي نويسد كه " برنامه اصالحات " ايران، " كه به نفع اكثريت مردم بوده، از ـ بخش (1 1

پشتيباني وسيع عمومي برخوردار بوده است. "

در اينجا فرض شده كه مخالفت نسبت به شاه فقط محدود است به گروههاي كوچك و قاهر ماوراء راست و ماوراء

چپ. اين فرض درست نيست. اپوزيسيون نه محدود است به تروريستها، و نه فقط با اعمال قهر آميز متجلي مي

شود. ليست زندانيان سياسي كه در نزد ما موجود است نشان مي دهد كه مخالفين رژيم شامل نويسندگان،

دانشمندان، دانشجويان، رهبران مذهبي و كارگران است. همچنين واضح است كه نارضايتي عمومي در ايران نه تنها

ناشي از سياستهاي سركوب كننده دولت است، بلكه همچنين از شكست اين اصالحات بر مي خيزد كه در گزارش

گفته شده " به نفع اكثريت مردم بوده ".

) همين گزارش مي نويسد كه در حال حاضر " در حدود 3500 – 2٨00 نفر زنداني، كه بدانان زنداني ـ بخش (2 2

سياسي اشاره مي شو د، در زندان بسر ميبرند. " از اين تعداد به استثناء " در حدود 100 – 150 " بقيه بعنوان
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تروريست و يا " خطري براي امنيت كشور " دستگير شده اند. اغلب گروههاي حقوق انساني برآورد مي كنند كه

تعداد زندانيان سياسي به مراتب و به خوبي بيش ار 5000 نفر است. اين گزارش همچنين عاجز است روشن كند كه

در نظر دولت ايران چه چيزي " خطر براي امنيت كشور " محسوب مي شود. خود شاه معني حققي آنرا به خوبي به

هنگام لغو نظام دو حزبي در سال 1975 نشان داد. و اعالم كرد كه كليه كساني كه مايل به پيوستن به حزب او

نيستند يا مي توانند كشور را ترك كنند و يا اينكه به زندان بروند. مضافٌا، همين " نه پيوستگانند " كه توسط ساواك

دستگير شده، شكنجه شده و در دادگاههاي نظامي محاكمه شده اند.

ـ بخش (3 الف) گزارش مارس 1977 مي نويسد " كه مدارك قابل اثباتي مبني بر استفاده از شكنجه در دست 3

نيست " و اينكه " ادعاهاي كمتري نسبت به استفاده از شكنجه در سالهاي اخير شده. . . . " اين مطالب با اقرار

خود شاه مبني بر اينكه در زندانهاي ايران شكنجه بكار برده مي شود (لوموند، اول اكتبر 1976) ناسازگار است. اين

اظهارات همچنين در تناقض است با گزارش ناظران خارجي از محاكمات ايران، و گزارش يك شاعر معروف ايراني كه در

شهادت خود در كميته فرعي سازمانهاي بين المللي كنگره آمريكا در سپتامبر 1976 توضيح داد كه شكنجه شده

است. بعالوه، سازمان عفو بين المللي در گزارش 76ـ 1975 خود مي نويسد (در بخش 5 گزارش وزارت خارجه نقل

قول شده) كه

" تشديد قابل تميزي در امر سركوبي اپوزيسيون در ايران صورت گرفته " و اينكه " شكنجه زندانيان سياسي. . . . به

نظر ميرسد كه بصورت يك اقدام عادي درآمده. " در واقع، ادعاهاي مربوط به استفاده از شكنجه در ايران، در سالهاي

اخير افزايش يافته.

4ـ بخش (3ب) مي نويسد كه " حق مالكيت و حق آزادي انديشه و مذهب در ايران رعايت مي شود. . . . " اين اظهار

درتناقض است با جمله بعدي كه مي گويد " كليه ناشران و نويسندگان بايد، از ترس مجازات، از قانون مطبوعات

اطاعت كنند " و نيز تناقض داردبا نقل قول از گزارش كميسيون جهاني قضات، كه مي گويد " آزادي مطبوعات عمٌال

وجود ندارد. " مضاف بر اين، بقول خود وزارت خارجه، " محدوديت هايي بر اجتماع صلح آميز گروههايي وجود دارد كه

به زعم دولت سياسي و يا توطئه گر هستند. " با اينكه اتباع ايران ممكن است حق مالكيت، حق آزادي انديشه و

حق انتخاب مذهب خود را دارا باشند، ولي با اين حال، روشن است كه اگر افكار و عقايد مذهبي آنان در تناقض با

سياست دولت باشد نه اجازه دارند افكار و عقايد مذهبي خود را آزادانه بيان كنند، و نه اينكه مالكيت ملك مانع از

تجسسات غير قانوني، و يورش غيرقانوني به خلوتگاه شخصي مردم و ضبط غير قانوني اموال آنان توسط مقامات

) گزارش نتيجه گزارش كميسيون جهاني قضات را منكر مي شود كه ميگويد ايراني مي شود. بطور خالصه، بخش (3

" دولت ايران حقوق ابتدايي و اساسي مدني و سياسي اتباع ايراني را اجرا نكرده است".

باالخره، ما مخالف نظرياتي هستيم كه توسط آقاي آلفرد آثرتون، معاون وزارت خارجه در امور خاور نزديك، در مقابل

كميته فرعي سازمانهاي بين المللي، در سپتامبر 1976 بيان شد. آقاي آثرتون، در نتيجه گيري از شهادت خود، اظهار
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داشت: " من معتقدم پيشرفتهايي كه عليرغم مخالفت هاي شديد در راه پيشبردحقوق انساني اكثريت جمعيت

ايران حاصل شده وزنه اش به مراتب سنگين تر از زياده رويهايي است كه در جريان كنترل حمالت خشونت آور به

دولت انجام شده است. "

ما بر آنيم كه حقوق اقتصادي و اجتماعي كه مورد اشاره آقاي آثرتون هستند نبايد برتر از حقوق مدني و سياسي در

نظر گرفته شوند. چنين ترجيحي تمايل دارد به چشم پوشي از تجاوز به حقوق اساسي انساني از قبول شكنجه،

زنداني كردن بدون محاكمه و سركوبي آزادي سخن ومطبوعات بنام پيشبرد حقوق اقتصادي، من معتقدم، همانگونه

به حقوق انساني دست يافت، هردواين كه اطمينان دارم شما نيز معتقديد، كه اگر خواسته شود بطور قابل فهمي 

مجموعه از حقوق بايد بطور يكسان رعايت شوند.

با در نظر گرفتن خطير بودن پيگيري در تجاوز به حقوق اساني در ايران ما، با رعايت احترام، اكيدٌا مي خواهيم كه

وزارت خارجه در آينده گزارش سرراست تري از وضع حقوق انساني در ايران تهيه كند.

ما همچنين موكدٌا درخواست مي كنيم كه تحقيقي كامل از فعاليتهاي ساواك در اياالت متحد بعمل آيد. عليرغم

تحقيقات محدود وزارت خارجه در نوامبر گذشته و اظهار اطمينانش از اينكه هيچگونه شاهدي مبني بر فعاليت غير

قانوني و يا نامناسب توسط مقامات ايراني پيدا نكرده، اعتراف خود شاه

 (" سيكستي مينيتز " سي. بي. اس.، 24 اكتبر 1976) حاكي از اينكه ساواك در اياالت متحده بوده و

" درباره كليه كساني تحقيق مي كند كه با محافل و سازمانهايي كه نسبت به كشور من دشمني مي ورزند،

همكاري مي كنند، " و گزارش پيگير پيرامون اذيت  و آزار ايرانيان دراياالت متحده توسط ساواك، كه در مطبوعات

گزارش شده و به اداره ما رسيده، به نظر ميرسد كه تحقيقات كاملتري و ديگري را در مورد اين فعاليتها الزم مي دارد.

آقاي وزير، ما دلبستگي شما به پيشبرد حقوق بشر در جهان را عميقٌا تحسين مي كنيم و در پرتو اين سياست، ما

اميدواريم كه اياالت متحده وضع حقوق انساني در ايران را دوباره بررسي كرده و در راه رعايت در اين كشور فعاليت

كند.

ما احترامات فائقه خود را نسبت به شما تاكيد مي كنيم.

صميمي شما،

جروم جي. شستاك

رئيس مجمع جهاني حقوق بشر
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  گزارش ماموريت آقای نوری البال 

  ی استيناف پاريس وكيل دادگستری دادگاهها

   : به

  انجمن بين المللی حقوقدانان دموكرات 

  فدراسيون بين المللی حقوق بشر 

  نهضت بين المللی حقوقدانان كاتوليك 

  ) ١٩٧٨ مارس ٤ فوريه تا ٢٤ماموريت از  (

  ) ١٣٥٦ اسفند ١٣ تا ٥از  (

وابط اجتماعی و كشاورزی ايالت كاليفرنيا مشاور قضايی دفتر ر" مارجوری كهن " اين ماموريت را من به همراهی خانم 

   : هدف ماموريت ما عبارت بوده است از. انجام دادم) آمريكا(

  . تحصيل اجازه برای شركت در محاكمات سياسی دادگاههای نظامی -١

 . بازديد زندانها و مالقات با زندانيان -٢

 . تماس با سازمان حقوقدانان و سازمانهای طرفدار حقوق بشر -٣

الزم دانستيم درباره اين حوادث نيز ،  فوريه در تبريز اتفاق افتاده بود١٩ و ١٨ حوادث بسيار مهمی كه روزهای با توجه به

  . تحقيق نماييم

  محاكمات سياسی در دادگاههای نظامی  -١

) ١٣٥٦مرداد  (١٩٧٧اعالم كرده بودند كه از ماه اوت ، هم شاه و هم نخست وزير و هم شخصيتهای متعدد هيئت حاكمه ايران

در مراجع دادرسی عمومی " مخالفين يا تروريست ها " محاكمات سياسی در دادگاههای نظامی بعمل نميآيد  از آن به بعد  

  . محاكمه ميگردند

در حقيقت رسماٌ نيز اعالم شده بود كه برای اولين . ما داليل دروغ بودن اين اظهارات و دعاوی دولت ايران را فراهم آورده ايم

  .  عمومی اجازه دفاع در دادگاههای نظامی خواهند داشتبار وكالی

زيرا دادگاههای نظامی نه فقط برای قضايای سياسی بلكه برای دعاوی ، در اولين برخورد اين دو خبر متناقض نمی آيند

  . مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرايم ارتكابی بوسيله نظاميان در اجرای وظايفشان و غيره صالحيت دارند

آنها . واقع يك سری تدابير تبعيضی امكان دفاع در دادگاههای نظامی را برای وكالی دادگستری بسيار محدود كرده استدر 

تعهد كنند كه ، بايد از كميسيون نظامی برای دفاع اجازه بخواهند و برای هر محاكمه ای كه در دادگاههای نظامی قبول ميكنند

   عهده بگيرندمجاناٌ وكالت دو محاكمه ديگر را هم به

  . و بفرض آنكه وكالتشان قبول شود تابع آئين نامه انضباطی يك كميسيون نظامی هستند نه آئين نامه انضباطی كانون وكال

الاقل در سه مورد كه توانستيم داليل كافی بدست بياوريم كه اشخاص غير نظامی متهم به تروريسم تقاضا كرده ، بهر تقدير

آذر  (١٩٧٧اين سه مورد مربوط به ماههای نوامبر . ای نظامی توسط وكالی عمومی انجام پذيرددفاعشان در دادگاهه، اند

   ١٩٧٨و ژانويه ) ١٣٥٦دی  (١٩٧٧و دسامبر ) ١٣٥٦

  . است) ١٣٥٦بهمن  (
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می از مدافعه متهمين در دادگاه نظا) وكالی مدافع الهيجی و صدر(در هر سه مورد وكالی عمومی ای كه متهمين برگزيده اند 

بديهی . به اين ترتيب برای ما مسلم شد كه محاكمات سياسی همواره در دادگاههای نظامی انجام می گيرد. ممنوع شده اند

  . است كه ما نتوانستيم در آن شركت كنيم چرا كه رسماٌ وجود ندارد

  بازديد زندانها و مالقات با توقيف شدگان  -٢

از طرف انجمن بين المللی " كهن سات " وكيل مدافع . (ی گرفتاين تقاضا در تعقيب ماموريت های گذشته صورت م

از طرف نهضت بين المللی حقوقدانان كاتوليك در دسامبر " الفوورن "  وكيل مدافع ١٩٧٧حقوقدانان دموكرات در ماه مه 

 .  اطالع داده بود كتباٌ اين مساله را به مقامات ايرانی١٩٧٨ فوريه ١٤انجمن بين المللی حقوقدانان دموكرات از ) ١٩٧٨

  . سفارت ايران در بروكسل پيام زير را به مقر انجمن بين المللی حقوقدانان دموكرات فرستاده بود، درست پيش از حركت ما

برای سومين بار يك هيئت نمايندگی از طرف كميته ) ٧٨ مارس ٢١ ـ٧٧ مارس ٢١(نظر به اينكه در طول سال جاری ايرانی " 

انجمن بين . هيچ اجازه ای از اين نوع به سازمان بين المللی ديگری نمی توان داد،  به ايران خواهند آمدصليب سرخ بين المللی

  . " المللی حقوقدانان دموكرات چنانچه اطالعی بخواهد احتماالٌ می تواند با كميته صليب سرخ بين المللی تماس بگيرد

معنای . عاتی را كه احتماالٌ توانسته است فراهم آورد منتشر نمايدازآنجا كه برای صليب سرخ بين المللی امكان ندارد اطال

  . جواب سفارت ايران آنست كه ممكن نيست افكار عمومی جهان از آنچه در زندانهای ايران ميگذرد آگاهی يابند

س مطبوعات به مالقات آقای ناظمی مدير سروي ) ١٣٥٦ اسفند ١٠(با ندانستن مضمون اين پيام صبح چهارشنبه اول مارس 

  . خارجی در وزارت اطالعات ايران رفتيم

آقای ناظمی كه ظاهراٌ از پيام چندروز قبل سفارت ايران به انجمن حقوقدانان دموكرات بی اطالع بود به ما توضيح داد كه 

   . بازديد زندانها د رصالحيت او نبوده ولی می تواند تقاضای ما را به مقامات صالحيتدار ارجاع نمايدجازها

او همچنين به ما توضيح داد كه امكان دارد با مشكالتی از ناحيه خود زندانيان مواجه شود چرا كه آنها از بازديدهای مكرر 

.  روزنامه نگار زندانيهای سياسی رامالقات كرده اند١٠زيرا دراين اواخر حداقل در حدود ، روزنامه نگاران خسته شده اند

" روزنامه نويس " توسن " زنامه نگار در زندانهای سياسی اطالع داشتيم و آن بازديد آقای ولی خود ما فقط از بازديد يك رو

  . تقريباٌ دريك سال پيش بود" دوسوارد بروكسل 

به همين جهت ما از آقای ناظمی خواهش كرديم لطف كنند و نام اين روزنامه نگاران متعدد را كه بقول ايشان زندانيان را 

  . ما بدهندمالقات كرده اند به 

  . تا اين لحظه كه گزارش حاضر نوشته شده است ما نام هيچ روزنامه نگاری را دريافت نكرده ايم

آقای ناظمی به هتل ما تلفن كرد و اطالع داد كه با هيچ گونه اجازه بازديد ما از زندانها ) ١٣٥٦ اسفند ١١( مارس ٢روز بعد 

در عين حال توانستيم . بود ك بوسيله سفارت ايران در بروكسل عنوان شده بودو دليل نيز دقيقاٌ همان . نميتوان موافقت كرد

   ١. يك اطالعات دقيقی درباره وضع زندانيان سياسی در زندانها بدست آوريم

  مختلف ی  تماس با سازمانهاـ٣

از ی توانستيم تعدادديگر ی را مالقات كرديم و از سو" حداد " ی حقوق بشر آقای ازيك طرف معاون دبير كل كميته ايران

از ی و حقوق بشر و كانون نويسندگان ايران و نيز تعداد زيادی دفاع از آزادی جمعيت حقوقدانان ايران و كميته ايرانی اعضا

  . را ديدار نماييمی دانشجويان و استادان و رهبران مذهب

كرديم بما اجازه دادند كه نامشان را نيز ذكر را كه مالقات ی  آنچه بايد مورد توجه واقع گردد اين است كه اكثر كسان–الف 

كه مالقات ی اين نكته فوق العاده مهم است زيرا اولين بار است كه در ايران اشخاص. كنيم و مضمون گفتارشان را بيان نماييم

  " با طيب خاطر " ی رسمی سازمانهای سوا، ميشوند
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  . كنندی را قبول می خطر مالقات و تماس با ناظران حقوق

   مالقات با معاون دبير كل كميته حقوق بشر ـب

و تا اين اواخر تنها كميته موجود حقوق بشر در . شاه وجود داردی خواهر دوقلو، اين كميته به رياست شاهزاده خانم اشرف

  . ايران بوده است

. از اشخاص متنفذ استمتذكر شد كه اين كميته كه مركب ی  بعد از ظهر شنبه اول مارس ما را پذيرفت و٣حداد ساعت ی آقا

و مرتباٌ به نامه )  دفتر٧فعالٌ  (مختلف داردی داراست و چندين دفتر در استان های سالهاست انجام وظيفه ميكند و نقش مهم

  . دهدی پاسخ می زيادی اه

حداد ی اآق.  دالر آمريكا در سال است كه فقط از محل حق عضويت و عطايا تامين ميگردد٠٠٠/٣٠بودجه اين كميته معادل 

مسلماٌ ، بنمايدی چنين كمكی دريافت نميكند و گفت اگر تقاضای اين امر تاكيد كرد كه كميته از طرف دولت هيچ كمكی رو

  . را تقاضا ننمايدی دريافت خواهد كرد اما مايل است كه استقالل كميته را حفظ كرده و هيچ كمك دولت

همچنين گفت . باشدی كار آن نمی اثر بخشی برای  تضمين است كميتهحداد اضافه كرد كه صرف اينكه خواهر شاه رئيسی آقا

  . كه بر اثر وجود نام رئيس كميته هرگاه به يك وزارتخانه و يا ساواك نامه بنويسد مطمئن به دريافت جواب است

را نيز چاپ انتشارات آن سازمان ی است و بعضی حداد خاطر نشان ساخت كه روابط كميته با سازمان ملل متحد عالی آقا

با سازمان عفو بين ی به رسميت شناخته شده و بطور عادی از لحاظ بين المللی افزود كه اين كميته بطور وسيعی و. نمايدی م

  . مكاتبه داردی الملل

از خارج و ی دريافت ميكند اما اين نامه ها همگی شكنجه در زندانها نامه هايی درباره موارد ادعايی گفت كه كميته گاهی و

شكنجه تحقيق ی هر بار كه كميته راجع بموارد ادعاي. نرسيده استی نامه ای ايرانی اصل ميگردد و هرگز از ناحيه يك زندان

وجه  هيچ بوده بهی كرده است به اين نتيجه رسيده است كه شخص مورد نظر يا ابداٌ در زندان نبوده و يا اگر واقعاٌ زندان

ساكن يافته ايم ی زيبايی ما در موارد بسيار زندانيان را در كمال سالمت در سلولهاي"كرد كه ی و يادآور. شكنجه نشده است

  " . در خدمت ايشان هستندی حقيقی كه نگهبانان كه عمالٌ چون خدمتكاران

ا يافته است اظهار كرد كه شرايط سكونت در زندانه) ینه  فقط زندانيان سياس (يك وكيل عضو كميته كه اجازه ديدار زندانيان"

  " . توقيف هستندی شانس دارند از اينكه در چنين شرايط خوبی و زندانيان خيل. بسيار قابل توجه است

ی در موارد" حداد اظهار داشت كه ی معهذا آقا" كه ميرسد بطريق منظم و قاطعانه پاسخ ميدهد ی كميته همواره بهر نامه ا" 

زندانيان " جمله ی هستند كه تنها حاوی ا بصورت كارت پستالهايو آدرس واصل ميگردد اين نامه ه بدون امضاءی نامه هاي

  . نام فرستنده ذكر نشده و اين جمله نيز مستقيماٌ خطاب به شاه ايران يا نخست وزير است. باشندی م" را آزاد كنيد ی سياس

؟ شوند پاسخ دهيمی ارسال می كه نميدانيم از طرف چه كسانی چطور ميخواهيد كه ما به چنين كارتهاي"  : حداد بما گفتی آقا

  "  

ی كميته ايران، شاه و حكومت ارسال ميگرددی مربوط به حقوق بشر را كه برای پرسيديم كه آيا نامه های در اين موقع ما از و

   ؟ آنان پاسخ ميدهدی حقوق بشر بجا

  . پاسخ داد بلهی و

در مورد حقوق بشر و بمنظور ی ه مبارزه و جبهه گيرحداد اظهار داشت كه حكومت ايران صبر نكرده است كی و باالخره آقا

بين ی بلكه كوشش حكومت ايران در اين جهت همواره بوسيله قطعنامه ها. شود" مد" موافق يا اين حقوق ی وصول به خط مش

و انديشه و كامل بيان ی حداد نتيجه گرفت كه در ايران آزادی و آقا. ايران هدايت شده استی حقوق بشر و قانون اساسی الملل

  . موجود نيستی سانسور بهيچ شكل. كامل اجتماعات وجود داردی آزاد
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  . آنطور كه ذيالٌ خواهيم ديد مطالب مذكور با آنچه ما به سهم خودمان توانستيم برداشت كنيم تطبيق نميكند

  دفاع از آزاديها و حقوق بشر ی  كميته ايرانـج

است خطاب به دبير كل سازمان ملل ی شكيل شده است و اولين نمود آن نامه ات) ٥٦ديماه  (١٩٧٧اين كميته در ماه دسامبر 

  . متحد جهت اعالم تاسيس كميته بود

مختلف تشكيل شده است و از ی نفر از شخصيتهای كميته با شركت س. بعالوه همه مطبوعات ا ز ايجاد اين كميته اطالع دارند

ی مختلف بين المللی بسيار اهميت دارد اينست كه روابطش با سازمانهااما آنچه . برخوردار نيستی رسمی هيچ نوع شناساي

جمعيت بين " ی بنابر اين نمايندگان اين كميته مخصوصاٌ از مالقات نمايندگان اعزام. گسترش آن استی موجب تضمين حقيق

  "حقوقدانان دموكراتی الملل

اين كميته ی اعضا. ميكردندی ابراز خوشوقت" ی دانان مسيححقوقی نهضت بين الملل" و " حقوق بشر ی فدارسيون بين الملل" و 

ی و حقوق بشرند و اين كار را آشكار و بی اساسی حمايت از آزاديهای همه جمانبه برای هستند كه مصمم به مبارزه ای كسان

دادند ی د به خود راه نمواز دادن نام و كارت ويزيت خود و تلفن كردن به هتل ما تردي. دهندی كنند انجام می آنكه خود را مخف

با توجه به همين . كه با اندوه تمام معروف خاص و عام استی سازمان. و همه اينها عليرغم حضور ساواك در همه جا هست

.  نقض حقوق بشر ترتيب دادهراجع بی در خود تهران يك كنفرانس مطبوعات ) ١٣٥٦بهمن ماه  (١٩٧٨امر كميته در ماه ژانويه 

دارند و با توجه به اينكه ی اما بعلت آنكه بضرورت اينكار آگاه، وجود داردی ته يقيناٌ يك خطر هميشگ كمي اعضاءی برا

  . اين خطر را پذيرا شده اند، استی تالششان ترجمان يك خواست عميق مردم

  حقوقدانان ی  جمعيت ايرانـد

و خواستار تفكيك . تشكيل شده است) ٥٦ن  آبا٤ (١٩٧٧ عضو است در پنج نوامبر ١٤١ی اين جمعيت كه در حال حاضر دارا

از اداره ی برخ. استی افراد انسانی و حقوق اساسی احترام به تشكيالت قانونگذاری قوا و استقالل قوه قضاييه و بطور كل

 حقوقدانان تقريباٌ همان هدفی هدف و تالش جمعيت ايران. كنندگان آن عضو كميته دفاع از آزاديها و حقوق بشر نيز هستند

  . دفاع از آزاديها و حقوق بشر استی كميته ايران

   كانون نويسندگان ـه

كه ی اما پس از يك دوره كوتاه فعاليت در نتيجه خفقان و نيز فشار، است كه وجود داردی كانون نويسندگان ايران ده سال

  . آن اعمال ميشد عمالٌ دچار وقفه شده بودی نسبت به اعضا

ی كميته ايرانی جمعيت حقوقدانان و اعضای اين كانون را مالقات كنيم اينها نيز نظير اعضای از اعضای فرصت يافتيم بعض

نم طاهره صفارزاده خااين كانون عبارتند از ی از جمله اعضا. حاضر بمالقات با ما شدند ، دفاع از آزاديها و حقوق بشر

برادرش جالل ی ل احمد نويسنده و ناشر كارهاشمس آی آقا، خانم سيمين دانشور نويسنده و همسر جالل آل احمد، شاعره

  . . . . . . و غيرهی اصغر حاج سيدجوادی علی آقا، )اعتمادزادهی نام مستعار آقا (به آذينی آقا، اسالم كاظميهی آقا، آل احمد

مه افراد ر بيش از هئاتدان و هنرپيشگان و كارگردانان تنويسندگان و دانشجويان و استای شن است كه در شرايط كنونور

  . زير فشار قرار دارند

كه از طرف ی وكيل اعزام" الفوورن "  در گزارش ١٩٧٧كه عليه روشنفكران اعمال ميشود در سال ی اولين بار قهر و فشار

  . بيان گرديده است) ١٩٧٧دسامبر  (حقوقدانان كاتوليكی نهضت بين الملل

يك گزارش ی اند مبناوتی می ورديم قابل مالحظه است و به تنهايكه درباره اين نوع خاص خفقان فراهم آی اطالعات و مدارك

  . خاص گردد

   : كنيمی اشاره می در گزارش حاضر به چند نكته اساس
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علت آن يا اين است كه . شودی از نويسندگان وجود دارند كه نوشته هايشان در هيچ مورد ابدا در ايران چاپ نمی تعداد

گردد و يا بدين علت است كه خود مولفين ی يا مذهب، یاجتماع، یاسيسی وجد برخوردهاتاليفات اين نويسندگان ميتواند م

مورد اعتماد محسوب نشود و همين امر سبب ی از لحاظ سياسی است كه شخصی در واقع كاف. ممنوع محسوب ميگردند

بازرگان ی رتر از همه مورد آقانمايان تر و مشهو. داشته باشدی گردد كه انتشار كتابش ممنوع شود ولو آنكه كتاب جنبه فن

ی حتی وی نفت ايران بوده است و انتشار كتابهای اولين مدير عامل شركت مل) یشمسی  هجر١٣٣٠ (١٩٥١است كه در سال 

ی فنی  كتاب نيز در زمنيه هاهبازرگان مهندس است و يك رشتی آقا. (دارد غير ممكن استی  جنبه علم كه صرفاٌی كتابهاي

  . ) گرديده اندی گذشته آنها از كتاب فروشيها جمع آوری چاپ های حت. يتوانند انتشار يابندنوشته است كه نم

در انگلستان درگذشت قبل و پس از آزاديش از زندان ) ٥٦خرداد  (١٩٧٧كه در شرايط كامالٌ مشكوك در سال ی شريعتی عل

  . باشد ی  كتاب نوشته بود كه اغلبشان ممنوع م٢٠٠در حدود 

اغلب . تواند منتشر شودی قرار دارند و كنابهايشان نمی  نويسنده وجود دارند كه در چنين وضع٢٥ر دست كم در حال حاض

يست نسخه از كتايها يا از مقاالتشان با اين امضاء كه به ايشان اظهار وتا د صد (نمايندی كتابهايشان را تكثير می آنها فتوكپ

  . ) توان آنها را به اين خاطر باز خواست كردی را ميدهد بنابر اين قانوناٌ تم یبه آنان حق تكثير فتوكپی شده كه قانون اساس

به هيچ يك از سه تقاضايشان در اين مورد . شده اند" نويسندگان ی برای خانه ا" چندين بار نويسندگان خواستار تاسيس 

يك خرابكار ی در واقع هر روشنفكر، داردچرا كه رژيم از ايجاد روابط مستمر ميان نويسندگان بيم . داده نشده استی پاسخ

  . بالقوه محسوب ميشود

منعقد ی خود مجمع عمومی انتخابات كميته اجرايی كانون نويسندگان تصميم گرفت برا) ٥٦ماه ی د (١٩٧٨در آغاز ماه ژانويه 

د و به ايشان توجه داده جهت انعقاد مجمع اقدام كرده بودند به سازمان امنيت احضار شدن كه به دعوت اعضاءی كسان. سازد

ی خود را از طريق سخنرانيهايی كوشند حرفهای با وجود اين نويسندگان م. شان ممنوع استی شد كه تشكيل مجمع عموم

  . شوندی بيان كنند كه خصوصاٌ در دانشگاه به ايراد آن دعوت م

اغلب . گويندی سخن می معتقدين مذهببه مسجد ميروند و خطاب به ی نيز گاه. هم ممنوع ميگردندی اغلب اين سخنرانيها

بندند در حقيقت ی اوقات نيز خود مسجد را هم بدون ريا می بعض. ورودشان به مسجد نيز توسط پليس ممنوع شده است

  . در مساجد هم امكان اظهار عقيده وجود نداردی حت

ی را كه می تواند خطيبی آزادانه نمی توفكرده است اما خانواده می متوفی برای مجلس ختمی مذهب پيش بين، مثالٌ پس از مرگ

  . به آن مراجعه كردی مجاز موجود است كه بايد در كالنتری از خطبای ليست. خواهد برگزيند

از جمله  (نمودندی به مسجد قبا در تهران رفته سخنرانيهايی نويسندگان) ٥٦شهريور  (١٩٧٧سپتامبر  ، در طول ماه رمضان

اما ايراد هيچ خطابه . نماز باز استی  چندين روز بسته شد و از آن زمان به بعد نيز فقط برامسجد ) یبازرگان و بعد سحاب

  . در آن مجاز نيست همين امر در مساجد متعدد از جمله در قم صورت گرفته استی ا

در ی تماعمنتشر در تهران هر هفته اجی روزنامه های در سطح مطبوعات هم به همين ترتيب است مديران داخل" ی آزاد" 

كه در هفته آينده الزم ی ای در آنجا خطوط كل. نمايدی از ساواك هم شركت می در اين اجتماع نماينده ا. وزارت فرهنگ دارند

" به روزنامه ميرسد و اين خبر كه به نظر ی  اين هر بار كه خبررعالوه ب. بدانها تفهيم ميگردد، است مد نظر مديران باشد

  . بايد خبر را مطرح كندی يريه روزنامه به وزارت تلفن ميزند تا بداند بچه نحوآيد هيئت تحری م" حساس 

مشهور ی  نويسنده اهرا چاپ ميكنند و به دروغ بی شود كه در روزنامه ها نوشته هايی كشانده می اين موضوع تا جاي

كه نام مستعار " مردمك " به امضاء ی امثالٌ روزنامه اطالعات مقاله . را از اعتبار و ارزش بيندازندی انتساب ميدهند تا و

خانم . ستودی ا مرو غيره ی جنسی اين مقاله استفاده از مواد مخدر و زيادرويها. شاعره صفارزاده است انتشار داد
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را منتشر نساخت بلكه خانم صفارزاده ی اما نه فقط روزنامه مطلب و. در اين باب به روزنامه نوشتی صفارزاده نامه تند

بر اينكه مضمون مقاله ايشان افتضاح آميز بوده و روزنامه به خاطر درج آن در برابر ی مبن. هم دريافت كردی نامه ا

  . فراوان شده استی های خوانندگانش دچار مشكالت و ناراحت

  سانسور ی  اجراـو

  . ام ميگيرداما در واقع سانسور بطور فوق العاده موثر و خوب انج. وجود نداردی رسماٌ هيچ نوع سانسور قبل

بما گفت كه كنترل ی شمس آل احمد را كه نويسنده و ناشر است مالقات كرديم و) ٥٦ اسفند ٧ ( فوريه٢٦در روز يكشنبه 

آن شماره ی سپرد تا روی بايد آنرا به كنابخانه مل. منتشر شودی اينكه كتابی برا. انتشارات در عمل چگونه صورت ميگيرد

  . استی دثبت بزند و اين عمل كامالٌ عا

به وزارت فرهنگ و ی بسپارد و عالوه بر آن نسخه هايی در واقع ناشر بايد دو نسخه ازكتابش را مستقيماٌ به كتابخانه مل

اما در عمل رئيس . كتاب را بزندی  ساعت شماره ثبت قانون٤٨االصول بايد ظرف ی اين وزارتخانه عل. زيبا بدهدی هنرها

 ٤٤قرار درد و به وسيله  ) اتاق وزيری پهلو (كه اظاقش در طبقه دوم وزارتخانهی  زعيمخانم، سرويس مربوطه وزارت فرهنگ

ی كه ناشر را احضار ميكند و با وی بدين معن. ميزندی احاطه گرديده است دست به يك سانسور حقيقی مشاور مطالعات

   .نمايدی مطرح م، انتشار مجاز باشدی را كه بايد تغيير دهد تا كتاب برای موارد

  ) به ما سپرده شده استی اين چنانی از احضاريه های رونوشت بعض (

كند و بنابر اين نه شماره ی دريافت نمی ناشر صاف و پوست كنده هيچ پاسخ، شناخته شود" غيرقابل انتشار " چنانچه كتاب 

ه شود نسخه دست نويس نيست كه بايد سپردی مهمتر آنكه دو نسخه ا. دارد و نه حق دارد كتاب را انتشار دهدی ثبت قانون

آن است كه ناشر بايد كليه مخارج چاپ كتاب را پيش از ی اين امر به روشنی و معنا. چاپ شده كتاب هستندی بلكه نسخه ها

انصراف وجود ی بدين ترتيب دراينجا يك وسيله فوق العاده قو. يا نه متحمل گردد، آنكه بداند آيا نشر آن مجاز خواهد بود

از حماسه كاوه آهنگر ی نوشته است اين نمايشنامه گزارش" كاوه " با عنوان ی بما توضيح داد كه نمايشنامه ا" آذين به " . دارد

روشن است كه هرگز موفق به انتشار آن نخواهد ، با توجه به موضوع. قرار داشته استی مردمی كه در راس شورش. است

چاپ اين نمايشنامه را بعهده ی بلكه خسارت اقتصاد، ی نه فقط خطر سياسنيافته است كه بتواندی هنوز ناشر" به آذين " . شد

اين ی اما ميتوان گفت كه از لحاظ قضاي. بنابراين نمايشنامه به واسطه پديده صريح سانسور چاپ نشده باقيمانده است. گيرد

  . نمايشنامه هرگز ممنوع نشده است

ی غرب زدگ" ياد باالخره توانست اجازه چاپ مجدد تاليف برادرش با بنام حقيقتاٌ زی نيز با دشواريها" شمس آل احمد " ناشر 

 ٢٠اما در تاريخ . بفروش گذاشته شد، اجازه انتشار يافته بود) ٥٦ماه ی  د١٥ (١٩٧٨ ژانويه ٥اين كتاب كه در . كسب كند" 

ديدار كرديم بما اظهار )  اسفند٧ (وريه ف٢٦او را ی وقت. گرديدی ناگهان از كليه كتاب فروشيها جمع آور) ٥٦ اسفند ١ (فوريه

و برايش اين سوال مطرح بود كه آيا تهديد صرف است يا اينكه پس از . روزبعد به پليس احضار شده استی داشت كه برا

  . بكنندی اقداماتی خواهند عليه وی اجازه دادن انتشار كتابها تغيير عقيده داده اند و م

ی انگيزه رسم. خود به موجب احضاريه توقيف شدی  موقع معرف٢٧در روز روشنبه متاسفانه فرض دوم درست بود و او 

   : توقيفش را بدين شرح بدست آورده اند

و ، همان شماره ثبت چاپ سوم بوده استی اما گويا شماره ثبت كتابخانه مل.  كتاب بعنوان چهارمين بار چاپ شده بودراين با

با اعمال ی  سال زندان جناي١٠است كه مجازاتش ی به جعل شده است و اينكار جرمبنابر اين شمس آل احمد متهم . نه چهارم

  . شاقه است
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تا ی اين سانسور حت. در واقع با شدت فراوان رواج داشته و قابل لمس استی ول. سانسور رسماٌ به هيچوجه وجود ندارد

آن كلمات حذف . تواند برساندی ابكارانه را ماست كه اشارات خری كلماتی از اشعار دارای بعضی آنجا گسترش دارد كه وقت

به ماركسيسم ی گفتن اينكه گل سرخ است بعنوان اشاره ا (تواند از رنگ سرخ يا سياه حرف بزندی يك شاعر نم. شوندی م

  ). ميگرددی تلقی به لباس بزرگان مذهبی ميشود و اينكه شب سياه است كنايه ای تلق

باشد كه سابقاٌ ی از گل سرخ نبايد سخن گفت زيرا ميتواند اشاره به جوان. برخوردار است یميان گلها گل سرخ از نمود ويژه ا

  . آوردی محكوم به تروريسم شده و نامش اين گل را بياد م

كه " ی غرب زدگ" از كتاب ی معهذا نقل قسمت. ممنوع خيل بيشتر از آن است كه بتوان همه را اينجا ذكر كردی مثال واژه ها

" اين قسمت ی مفيد به نظر ميرسد تا قضاوت شود چه مقدار ناچيز، حذفش را خواستار شده بودندی نم زعيمكاركنان خا

  . است" مخرب 

در واقع هر . رساندی ندارد و به تكامل انديشه مردم مدد نمی هيچ ارزش آموزش، آيدی پرده سينما می كه روی فيلمهاي" 

  يكبار در آن ميريزند تا ی ريال هفته ا ٣٠ يا ٢٠است كه مردم ی سينما در اينجا قلك

ی به حالتی منته، يا مجالت مسخ شدهی حكومتی طرز تفكر مردم با اين فيلمها و راديو. سازندی را غن" متروگلدين ماير " 

ز و يكنوع ادا و اطوار و خطرناكتر ای همشكل شدن مردم يك شكل خانه و لبه و چمدان و اشياء پالستيكی ميگردد يعنی تطابق

  ". نسل جوان ماستی همه يك شكل تفكر و اين بزرگترين خطر برا

است ی در يك چنين شرايط. كه به لحاظسانسور ايران غير قابل قبول شمرده ميشودی مشخص است از نوشته ای اين نمونه ا

ی ه حكومت كوشش مكی چهره ا. كه نويسندگان به ما اصرار كردند تا خبر دهيم كه در واقع دو چهره از ايران وجود دارد

  . شناسندی كه ايرانيان به حقيقت می كند و سيمايی نمايد از خودش بخارج معرف

   ديدار استادان و دانشجويان ـز

، سخنرانيها. است تا مخصوصاٌ هدف فشار و خفقان قرار گيرندی محل انديشه و مباحثه اند و اين خود دليل كافی دانشگاهها

را ی پليس متوالياٌ به دانشگاهها يورش ميبرد اگر چه قانوناٌ چنين حق. شوندی اب مرتباٌ قدغن مكتی نمايشگاهها، نمايشنامه ها

آنها نيز همچون . مداخله ميكنند و به رئيس پليس تذكر ميدهند كه حق هجوم به دانشگاههارا نداردی هنگاميكه استادان. ندارد

  . دانشجويانشان مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند

  . تحت فشار قرار دادن و از اعتبار انداختن مدرسين دانشگاه انجام شده است، كنترل كردنی اهمه چيز بر

را كه در مورد خانم همانا طبق استاد تاريخ صورت ی درگزارش خويش آزار و اذيتهاي" الفوورن " در اين زمينه وكيل مدافع 

  . گرفته نقل كرده است

ی قصد تجاوز به وی كتك خورده و حت، را داشته توسط پليس بوده شدهی ه انويسندی اين استاد كه قصد شركت در سخنران

امضاء كه به ی ب، یتراكتی شود توی اينكه آن اقدام خوب تلقی بالفاصله از شغل تدريس اخراج گرديده و برا. را داشته اند

ين نشريه نوشته شده كه استاد درا. داده اندی به وی باور نكردنی دشنامهاي، در دانشگاهها توزيع شدهی وجه گسترده ا

تاكيد شده تنها ی مينموده و حتی كه مالقات ميكرده همخوابی وحشتناك است كه با همه مردانی ا همزبور در حقيقت فاحش

  . تاسفش اين بوده كه مورد تجاوز قرار نگرفته است

اعتراض آميز به امضاء ی نامه ا، یه عليه وآنچه فوق العاده مورد توجه و كامالٌ تازه است اينكه در تعقيب اين يورش هناكان

كه امروز ی و شجاعانه روشنفكران معتنابه ايرانی عمومی اين اعتراض در رديف فعاليتها.  نفر از همكارانش رسيده است١٠٦

 از استادان شاغل دانشگاه كه رياستی يك. خرد ثبت ميگرددی تحصيل آزاديهايشان خطر مبارزه را بهجان می قاطعانه برا

. را استخدام نمايدی از رئيس دانشكده خواست برايش كس، احتياج داشتی از دواير را در دانشگاه عهده دار است به منشی يك
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را احضار كرده ی ستان آن استاد بود وواما رئيس دانشكده كه از قرار از د. آمدی به دفتر وی تازه ای چند روز بعد منش

من نتوانستم ردش كنم اما توجه داشته باش كه ساواك او را بر "  با اين توضيح كه جديد اعتماد نكندی سفارش نمود به منش

  " . یپس تو خودت بايد از او برحذر باش. من تحميل كرده است

  ی دينی  مالقات شخصيتهاـح

درتبريز ، ی هاشمو نيز آيت اهللای و آيت اهللا واعظمی در قم و با آيت اهللا قاضی با آيت اهللا شريعتمداری ما توانستيم ديدار

  . را كه اينجا و آنجا در گزارش آمده در اختيارمان گذاشتندی آنها يك مقدار اطالعات. داشته باشيم

است كه در كشور و به ويژه ی  اغتشاشاتمامفوق از جمله به ما خاطر نشان ساختند كه تنها حكومت مسئول تی بزرگان مذهب

 نيز ودر آتيه گردد ی فقط ميتواند سبب اغتشاشات تازه ای مذهبی ر منع آزاداراده حكومت د. در قم و تبريز رخ داده است

نبوده بلكه با روش نامربوط و ی ابداٌ دشمن اصالحات ارضی مذهبی برخالف آنچه توسط تبليغات حكومت تاكيد شده زعما

  . آن مخالفندی غير متناسب اجرا

ی بديه. رد ميكنند، راحت و آسان به ايشان اطالق كرده استی لرا كه حكومت خي" ی اسالمی ماركسيستها" آنها بشدت نام 

ی يكپارچه وهم است و فقط وسيله است كه قدرت حاكم از آن درجهت بی اين نامگذار. است كه آنها ابداٌ ماركسيست نيستند

  . وجود دارد" ف طبيعت خال" ی ها پيوندی اعتبار كردن آنان و باوراندن اين امر استفاده ميكند كه بين ماركسيستها و مذهب

  . آزاد شده اندی  ديدار با زندانيان سابق كه به تازگـط

  . نامشان را فاش نسازيمی هستند كه از ما خواسته اند به داليل مسلم امنيتی زندانيان سابق تنها كسان

ی برا، د نامشان را بدهندزيرا مخصوصاٌ نبايد گمان رود كه اگر اشخاص ديگر قبول كردن.  كنمتكيهاين نكته ی من بايد رو

ی اشخاص بيش از بيش خطر موضع گير، بلكه نظر به اوضاع و احوال. مطلقاٌ چنين نيست. داده استی اينست كه رژيم آزاد

جهان هم سبب ی كارشان و حمايت افكار عمومی پذيرند و اميد دارند كه خصوصيت عمومی دربرابر ساواك را قاطعانه م

  . محدود شدن خطر بشود

وضع در داخل زندانها بر خالف اظهارات موكد . جع به زندانيان سابق كه اخيراٌ آزاد شده اند يقيناٌ خطر شايان توجه استرا

چند زندان ی از قسمتهای سلول آنهم در بعضی اينجا و آنجا چند تغيير در مورد تعداد. نيافته استی بهبود چندانی رسم

در وضع كليه زندانها پيدا شده ی قابل توجهی اجازه ميدهد تاكيد نمايند كه بهبودی صورت گرفته و اين امر به مقامات ايران

  . است

بيرون كشيدن محيالنه اطالعات ی است كه ساواك فكر ميكند برای شكنجه همچنان انجام ميگيرد گر چه ظاهراٌ فقط در مورد

  . استی توسل به آن ضرور

كه چند ماه پيش ی بگونه ای  حساب شده نسبت به همه زندانيان سياساينست كه شكنجه بطور منظم وی واقعی تنها بهبود

  . شودی صورت ميگيرفت انجام نم

راكه ماديديم اعالم داشتند كه در هر ی آنهاي. نيافته استی تغييری شرايط بازداشت توقيف شدگان سياس، از اينكه بگذريم

كه اجازه مالقات خانواده هايشان را دارند ی عداد زندانيانهميشه ساواك است كه در مورد ت. باشندی  نفر محبوس م٢٠سلول 

  . انجام ميشود، بيش از آنچه در گذشته بودهی اندك، اما به نظر ميرسد مالقات خانواده ها اكنون. تصميم ميگيرد

ی از آنها بهبود یخيلی است كه برای كاغذ و مداد را دارا هستند اين امر، همچنين اكنون زندانيان غالباٌ اجازه داشتن كتاب

  . نگرددی گم اين سامان يافتن شامل حال هراگی است حتی فوق العاده مهم

ايران نسبت ی جهان درباره وضع زندانهای  دهيم كه وجود تغيير فوق را بفشار افكار عمومرزندانيان سابق از ما خواستند خب

  . خود را به اين نكته جلب نماييمكه در امكان داريم توجه مردم ی دهند و خواستار آن شدند تا جايی م
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   وقايع تبريز ـ٤

  . كه هفته قبل از آن رخ داده بود به تبريز رفتيمی فراهم آوردن اطالعات راجع به وقايعی برا) ٥٦ اسفند ٩ ( فوريه٢٨سه شنبه 

  . "ن است متاسفم غير ممك" پاسخش فوق العاده روشن بود . مالقات كرديمی تقاضای دادستان تلفنی مصباحی  با آقا–الف 

كه رخ داده است بشرح زير ی وقايعی چگونگ.  قسمت ح آمد مالقات كرديمـ٣را كه نامشان در بخش ی  آقايان آيات اللهـب

   : است

مراسم چهلم ی برگزاری برای انبوه فوق العاده شگرف مردم قصد داشتند طبق سنت اسالم، یدر پاسخ به دعوت رهبران مذهب

اكثريت ی به نشانه عزا و به خواست رهبران مذهب. بدست پليس در قم وارد مساجد شوند) ٥٦ ديماه ١٩ ( ژانويه٩مقتولين 

چرا كه تظاهرات . نهايت مهم استی و البته اين نكته ب. ايران صورت ميگرفتی مغازه ها بسته بود و اين امر در كليه شهرها

مسجد جامع ی از افراد به سوی در تبريز تعداد متنابه. گرفتانجام ی درتمام شهرها جز تبريز بدون هيچ حادثه ای سوگوار

پليس دراطراف اين مسجد موضع گرفته ی  صبح نيروها٩در ساعت . بسيار بزرگ در حركت بودندی ميرزا يوسف كه مسجد

دم را به را كه مری  تبريز اعالميه هاي٦منطقه ی رئيس كالنتر" حق شناس "  مقابل انبوه معتقدين ) در اينوقت. (بودند

پليس ی  ممنوع نموده و نيروهاراپاره پاره كرده و ورود به مسجد ، نمودی بزرگداشت خاطره جان باختگان قم دعوت م

. كه كرده بود سرزنش نمودی را بخاطر كاری نزديك شده و وی به افسر شهربانی بنام تجلی جوان. مسجد را بستندی درها

برانكارد گذاشته ی در اين لحظه انبوه جمعيت پيكر اين دانشجو را رو.  شدكشتهی كرد و تجلی تيراندازی وی افسر رو

  . شهر به حركت در آمدی درخيابانها

ی بوده تنها و تنها يك مراسم سوگواری يك تظاهر صرفاٌ مذهب، است كه در اين مرحله تظاهری توجه به اين نكته اساس

عجيب و ی را در شرايطی شمه گرفت كه اين مراسم ديناز كار پليس سرچ، محسوب ميشده است خشونت وقايع ناشيه

سنگباران ، را كه  باز بودندی شهر ريختند و ويترين مغازه ها و بانكهايی توده مردم به خيابانها. وحشيانه مانع شده بود

نك يا مغازه از هيچ بای يك شاهی نيست حتی از طرف منابع حكومت هيچ كس مدعی در اين مورد بايد توجه داد كه حت. كردند

  . به سرقت رفته باشدی ا

در اين هنگام . دزديده شودی آنكه در هيچ جا چيزی بانكها رانابود كردند بی اسباتحانبوه جمعيت خشمناك تنها مدارك م

ی روی از تير اندازی تيمسار بيد آبادی در حاليكه ارتش تحت فرمانده، انبوه جمعيت نمودی به سوی پليس شروع به تير انداز

مردم چه با تفنگ و چه ی در هدف گيری پليس ترديدی نمود بر عكس نيروهای اكتفا می هوايی ردم امتناع كرده به شليك هام

موضع ی عمود بر خيابان اصلی كه در خيابانهای دادند و عوامل ساواك هم از داخل ماشينهايی نشان نمی با اسلحه كمر

  . ادنددی مردم را با مسلسل هدف قرار م، گرفته بودند

آيند و فرانسويان مقيم تبريز يك دستگاه مسلسل خودكار را ديده بودند كه مشرف ی می جديد ارتشی در پايان روز واحدها

توان با ی شماره كشته شدگان رانم. مينمودی انبوه مردم تيراندازی مستقر شده و متوالياٌ به رو ) یپهلو(ی بر خيابان اصل

  .  مجروح وجود دارد٧٠٠ يا ٦٠٠باشد احتماالٌ حداقل ی بهر حال بيش از صد نفر م یاطمينان محسبه و تثبيت كرد ول

 مراجعهبه بيمارستان يا خانه پزشكان " شناخته شدن " دراين مورد هم تخمين دشوار است چرا كه بيشتر مجروحين از ترس 

ظاهرات مسالمت آميز و نيز عليه ممنوعيت محكوم كردن قتل عام در تی تبريز برای مذهبی  نفر از رهبران اصل١٦. نكرده اند

تواند اطالعات منابع ی در مقابل هيچ چيز نم. بدستگاه حاكمه نوشته اندی نامه ای اسالمی بعنوان سنتی مراسم سوگوار

يا  .تاييد نمايد. كه قاطعانه آن حوادث را بوجود آوردندی در ميان توده ا" ی حرفه ای تروزيستها" بر وجود ی را مبنی حكومت

مطبوعات دستگاه حاكمه خود در ی وانگه. بيگانه را در اختيار داشته استی اثبات كننده اين باشد كه انبوه مرم اسلحه واردات

  . ميكندی برابر تناقضات عقب نشين
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سد كه عمال مينوي، تهيه كرده اند" از خارج " بر اينكه شورشيان به اسلحه دقيق مجهز بوده اند كه ی همزمان با اعالم موكد مبن

ی رتبه اداری چندين مسئول عال. پيدا شده است" خون آلودی كارد" ی سنگ و چماق مجروح شده اند و حتی پليس با ضربه ها

بخاطر اينكه . تاكنون از طرف دستگاه حاكمه ايران احضار شده اند" حق شناس" ی استان از استاندار گرفته تا افسر شهربان

  . نمايندی ا حفظ كردن وقايع را پيش بينخود ری نتوانسته اند خونسرد

و يك ی فرانسويان فوق الذكر يك راننده تاكسی برايمان نقل و تصديق شده است سوای بيسار منابعی  وقايع تبريز از سوـح

فسر وادث را به همان نحو اظهار كردند به اضافه نمودن اينكه اولين كار الزم تير باران كردن اح تقدم و تاخری  تبريزتاجر

  . ميباشد" حق شناس " ی شهربان

 مجروح فوت ٩+٢=١١اينكه تاكنون  (رقم مقتولينی از طرف. وقايع تبريز بطور صريح مخالف واقعيت استی  برگردان رسمـد

از طرف ديگر تاكيد . وقايع بكاهندی اين هدف است كه از اهميت سنگينی فقط ترجمان رسم، مطلقاٌ نادرست بوده) كرده اند

با توجه به تحقيق امر نامربوط است و به وسيله كليه اشخاص مالقات ) ماركسيسم و مذهبی يعن ("سرخ وسياه " ئه توطی رو

  . شده تكذيب ميشود

كامالٌ غير قابل تصور و غير ی ايران يك چنين توطئه ای اضافه بر اين الزم است افزوده شود كه با توجه به موقعيت سياس

  . استی حقيق

  در  شهر زاهدان  ) اسفند٨ ( فوريه٢٧درتاريخ ی  وقايع خشونت آميز ديگر پس از تبريزـه

  . كسب نماييمی اما ما توانستيم درباره شان اطالعات دقيق. اين وقايع رسماٌ اعالم نشده اند. رخ داده است) بلوچستان (

در زاهدان ی بك سخنرانی ابر) دندانی متخصص جراح (دكتر پيمان نويسنده جامعه شناس)  اسفند٧ ( فوريه٢٦يكشنبه 

اش از طرف ی يابد كه سخنرانی رود خبر می  فوريه يه زاهدان م٢٦دكتر پيمان كه ساكن تهران است روز . دعوت شده بود

اعتراض عليه ممنوعيت ی برای روز بعد در زاهدان تظاهراتی ول، گرددی بنابر اين به تهران باز م. پليس ممنوع شده است

  . ميگرددی گيرد و منجر به حوادث خشونت آميزصورت ميی وی سخنران

در " كه منجر به شورش شده است ی تحريكات" دادستان زاهدان به اتهام ی دكتر پيمان به تقاضا)  اسفند٩ ( فوريه٢٨سه شنبه 

را به قيد ضمانت يك ميليون ريال از ی وی قرار آزاد)  اسفند١٢ ( مارس٣وكيلش روز جمعه . تهران بازداشت ميشود

به موجب مقررات شايان توجه  (نيستی وی كند كه موافق آزادی اما دادستان تهران اعالم م. آوردی تهران بدست می بازپرس

را بدون ی را مينمايد بازپرس قادر نيست وی متهمی توقيف احتياطی دادستان تقاضای ايران وقتی كيفری قانون آئين دادرس

  . ) موافقت دادستان آزاد كند

. صادر نمايدی وی درباره بازداشت يا آزادی ران به وكيل دكتر پيمان اطالع ميدهد كه تنها زاهدان ميتواند قراردادستان ته

طول ی دهند كه ممكن است اين سفر خيلی امابه خانواده اش خبر م. بنابر اين الزم است كه دكتر پيمان به زاهدان انتقال يابد

توند با ی توبوس صورت ميگيرد و اين نكته را هم ذكر ميكنند كه خانم پيمان منامعلوم با ای بكشد زيرا مسافرت در تاريخ

  . شوهرش و سه نگهبان همراه او روال كار را تسريع نمايدی پرداخت هزينه مسافرت هوي

  )  اسفند٢٤ ( مارس١٥ی نمودند كه برای كه مالقات كرديم مارا متوجه اهميت وقايعی  تمام كسانـو

  . . . تدارك ديده ميشود

ی و پايه گذار سلسله پهلوی تصميم گرفته است به منظور بزرگداشت سالروز تولد پدر شاه فعلی در واقع دربار شاهنشاه

  . ترتيب دهدی نمايشی تظاهرات

از " بسيار محرمانه ی فور"است ی از جمله بخشنامه ا. دعوت به اين تظاهرات صادر شده استی بخشنامه برای يك سر

   مطابق تقويم ايران ١٦/١١/٢٥٣٦ تاريخ ٢٠٠ـ٢٤به شماره ی نشاهوزارت دربار شاه

290



 

  . نمايدی را تاييد م١٩٧٨ فوريه ٦تاريخ  ٧٥ – ٦٧٨بشماره ی بخشنامه ديگر، اين بخشنامه) ١٩٧٨ فوريه ٦ (

 دقيقه بمنظور دعوت مردم به ٢٧ و ١٢ايران بايد سوت كارخانه و قطارها در ساعت ی  مارس در كليه شهرها١٥روز 

  . تظاهرات طرفداران از حكومت بصدا درآيد

بيم آن وجود . اين تظاهرات كنار گذاشته شده استی برا)  ميليون فرانك فرانسه٧٠(ی يك ميليارد ريالی در حقيقت بودجه ا

از كه مالقات كرديم هراس شديدشان را ی تمام آنهاي. تغيير ماهيت دهدی دارد كه اين تظاهرات به يك تحريك عظيم ضد مذهب

  . ابراز داشتند، ايران باشدی در كليه شهرهای  مارس روز حمام خون تازه ا١٥اينكه 

   نتيجه ـ٥

ی از آن زمان تاكنون وكالو خبرنگاران متعدد. را در ايران انجام دادمی يك تحقيق قضاي) ١٣٥١ (١٩٧٢پيش از اين يكبار در 

انگيزد متفق القول ی كه اين امر بر می  و حالت وحشت و ترورو تمام آنان درمورد حضور همه جاگير ساواك. آنجا رفته اند

  . محصور در اختناق و مستضعف را دارا استی مردمی خلق ايران سيما. بوده اند

كسب آزاديها بر پا شده است و سازمان ميگيرد و توسعه ی برای در اين اواخر مردم زبان به سخن گشوده اند و نهضتی بار

مردم ی تولد و توسعه اين نهضت را  به تشديد بسيار واضح نارضاي، ه مورد سئوال قرار گرفته اندكی تمام اشخاص. مييابد

  . نيز ميباشدی اقتصادی بيمارگونه يك بحران جدی نسبت ميدهند و اين خود نه فقط نتيجه اختناق است كه از اولين نشانه ها

   : شده است و آن چنين استی شود يادآور ینقل می كه در ايران خيلی كامل در قصه ای اين بحران به وجه

  " . پلو درست كنيمی گويد ماهی آورد و به او می طپد پيش زنش می صيد ميكند و آنرا هنوز كه می ماهی روستايی مرد" 

  " . توانيم برنج پيدا كنيمی كه نمی غير ممكن است خوب ميدان" زن جواب ميدهد 

. كه روغن نميتوان يافتی غيرممكن است خوب ميدان" و زن جواب ميدهد " . كنيمخوب پس بريانش " گويد ی بنابراين شوهر م

   : وزن جواب ميدهد" پس مجبوريم كبابش كنيم " گويد ی شوهر م" 

را مجدداٌ در رودخانه ی شوهر فوق العاده خسته ماه" كه نه چوب ميشود پيدا كرد نه زغال ی غيرممكن است خوب ميدان" 

  . "زند زنده باد شاه زنده باد شاه ی جهد و در هر جهش فرياد می كه دوباره حيات يافته بر می الدر حی ميافكند و ماه

ی شدن مناطق روستايی روستاييان و خالی فقر دائم، مسكنی گران، آذوقهی مشكالت گران. . . . . قصه كامالٌ مناسب حال است

اينهاست داليل عميق نهضت ، ايش بيش از پيش شديد قيمتهاافز، یباال رفتن مستمر خرج زندگ، پايينی از سكنه دستمزدها

  .  در مطالبه بس فعال آزاديها جهت يافته است مردم كه مخصوصاٌی نارضاي

شود چرا كه وقايع تبيين ی نتيجه نم"رژيم ی گذاشتن ادعايی آزاد" بخش ابداٌ از ی گفت كه اين نهضت رهايی بايد به روشن

تازه و مشخص د راين مورد ی ميتون نمونه ا. را تكذيب مينمايدی ادعاي" ی آزادگذار"  آن شده در اين گزارش بطور مستمر

   : داد

صورت خوهد گرفت و اين عفو ی يك عفو عموم) ١٩٧٨ مارس ٢١ (اعالم كرده اند كه به مناسب نوروزی مثالٌ مقامات ايران

غير محتاطانه بوسيله يك سياستمدار ی م به وجهشنيديم كه اين اعالی حت. كه شامل حال تمام مخالفين ميگرددی عموم

اين .  مراجعه كنيم١٩٧٨ فوريه ٢٦است كه به خود متن قانون عفو مصوبه ی در واقع كاف. سفارت آمريكا تصديق شده است

  . چاپ گرديد" كيهان " ی قانون روز بعد از تصويب بوسيله روزنامه بسيار حكومت

ی عفو خاص يا عمومی ميزند قانون به وزارت جنگ اجازه ميدهد كه از شاه تقاضادر آنچه به امور امنيت دولت صدمه " 

  " . بنمايد

  " . رذالت به تزوير فضيلت را اجر ميدهد ": ميگويد نيست" الروش فوكو " جز آنچه كه ی مورد ادعا چيزی باالخره آزاد

  . نمايدی پيدا می  كه اشكال جديدتواند خطرناكتر باشد چرای می  نيرومند است كه حتراختناق همواره اينقد
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ی اساسی عهده دار شده اند و وسايل كسب آزاديهای عليه ديكتاتوری به ويژه اكنون مردم ايران مقاومت خود ساخته ا

  . آورندی خويش را خود فراهم م

   .نيازمند استی بين المللی اين ملت به گسترده ترين حمايت افكار عمومی در اين وظيفه دشوار و اساس

  

  

  نظر پروفسور كاتم در مورد رعايت حقوق بشر در ايران 

   ١٣٥٧ آبانماه ٤يونايتد پرس ی خبرگزار

  

 وزارت خارجه آمريكا اظهار ميدارد كه ايران در راه رعايت حقوق بشر پيشرفت نموده است لكن – اكتبر – ٢٦يونايتدپرس 

خشونت آميزتر انجام ی اشت كه در ايران با مخالفين رفتارريشارد كاتم استاد دانشگاه پيتسبورك چهارشنبه اظهار دی آقا

  . ميگيردد

ی در اينباره نامه بسيار موثری اصغر سيد جوادی علی نمايد نويسنده ايرانی ريشارد كاتم در يك كميته نمايندگان اضافه م

  . نوشته است كه به سبب آن عنوان ساخارف ايران را بدست آورده است

ی شوروی است كه در پيشبرد برنامه تهيه بمب هيدروژنی سرشناس شوروی ندرا ساخارف دانشگاهكاتم از آی منظور آقا

  . قرار گرفتی مهری داشت لكن بعلت پيوستن به نهضت حقوق بشر مورد بی نقش رهبر

ايد كه اين نمی داشته است لكن تاكيد می پذيرد كه برنامه حقوق بشر كارتر در ايران آثار قابل مالحظه ای پروفسور كاتم م

  . سلحه در آمريكا استهنگفت ای امكان خريدهای از عالقه شديد ايران برای تغيير ناش
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