به نام خداوند جان و خرد
مقدمه
در تیرماه  ۱۳۷۸و در پی قتلهای زنجیرهای آذرماه  ،۱۳۷۷به پیشگامی و همت خانوادههای قربانیان این قتلها و تنی
چند از شخصیتهای سیاسی و فرهنگی مستقل و مورد اعتماد خانوادهها کمیتهای به نام "کمیته دفاع از حقوق قربانیان
قتلهای زنجیرهای" با اهداف زیر تاسیس گردید:
-

تحقیق و بررسی به منظور کمک به کشف تمام موارد قتلهایی که به عنوان "قتلهای زنجیرهای" شناخته شده-
اند ،تعیین مشخصات و شمار قربانیان ،زمان و مکان و کیفیت وقوع قتلها ،مشخصات و انگیزه آمران و
عامالن آنها به منظور روشنگری و اطالع رسانی به جامعه و نهادها و مراجع قانونی ذیربط.

-

فعالیت در جهت احقاق حقوق انسانی و قانونی اولیای دم ،اجرای عدالت ،برخورد قانونی با تمام آمران ،عامالن
و صادرکنندگان احتمالی احکام و فتاوی مربوط به این قتلها ،جلوگیری از فرار عوامل پشت پردۀ این قتلها از
پیگرد قانونی ،پیشگیری از لوث شدن جنایات و سرانجام گردآوری ادله و کمک به وکالی پرونده یا پروندههای
تشکیل شده برای تدارک دفاع از حقوق قربانیان.

-

تالش در راستای ریشه یابی اجتماعی و دستیابی به زمینههای اجتماعی تعرض اشخاص و محافل غیرمسئول
به حقوق و آزادیها و امنیت عمومی مردم و کوشش در جهت از میان بردن این زمینه ها.

-

همکاری با سازمانهای مستقل و غیردولتی مدافع حقوق بشر اعم از ملی و بینالمللی برای تحقق اهداف فوق.

اعضای موسس این کمیته به ترتیب حروف الفبا عبارتند از خانمها و آقایان:
فرزانه اسکندری ،مریم حسین زاده (مختاری) ،محسن حکیمی ،فریبرز رئیس دانا ،ناصر زرافشان ،حسین شاه حسینی،
سیما صاحبی (پوینده) ،احمد صدرحاج سیدجوادی ،آرش فروهر ،پرستو فروهر ،منصور فرهومند ،کاظم کردوانی ،علی
اصغر گلسرخی ،سیاوش مختاری و علی اکبر معین فر.
در راستای اهداف فوق ،و با توجه به اطالع رسانی بسیار محدود ،مبهم و جهت دار مراجع رسیدگی به پرونده قتلهای
آذر " ،۷۷کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای" از اول آذر  ۱۳۷۸تا کنون شماری بیانیه خطاب به مردم،
چند نامه خطاب به مسئوالن ،و پیامهایی به مناسبت دومین سالگرد قتلها منتشر کرده است .هر چند در سال گذشته
بخشهایی از نخستین بیانیهها و نامهها در مطبوعات منتشر شدند ،لیکن با تعطیلی گستردۀ مطبوعات در آغاز امسال
امکان اطالعرسانی کمیته بسیار محدودتر شده ،به طوری که بسیاری از مردم از دیدگاهها و خواستههای کمیته بیخبرند.
مناسبت اول آذر به عنوان "روز جانباختگان آزادی بیان" و دومین سالگرد قتلهای آذر  ۷۷فرصتی به دست داد تا با
انتشار دوبارۀ این بیانیهها ،نامهها و پیامها ،این بیخبری را در حد مقدورات خود جبران کنیم.
کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل های زنجیره ای
 ۱آذرماه ۱۳۷۹

بیانیه شماره ۱
مردم شریف ایران
قریب یک سال از وقوع آخرین قتلهای زنجیرهای می گذرد .با همه تالش خانوادههای مقتوالن و وکالی آنان و حمایت
وسیع افکار عمومی ،شناسائی آمران و عامالن و محاکمه عادالنه و علنی آنها تا کنون صورت نگرفته است .با توجه به
نگرانی عمیق مردم ایران و خانوادهها از رکود حاکم بر جریان رسیدگی ،به رغم وعدههای مسئوالن قضایی کشور و با
توجه به اینکه پیگیری این پرونده حق قانونی و انسانی همۀ مردم ایران است ،کمیتهای با عنوان "کمیته دفاع از حقوق
قربانیان قتلهای زنجیرهای" به منظور حقیقتیابی و کمک به کار وکالی پرونده قتلها و نهایتا اجرای عدالت تشکیل
شده است .این کمیته مرکب است از خانواده ها و یاران قربانیان و عالقهمندان به قانونروایی و اجرای عدالت در این
کشور .بدین وسیله از مطلعین و آگاهان مسایل مربوط به این قتلها تقاضا می شود در صورت تمایل با این کمیته
همکاری کنند .پشتیبانی همۀ آزاداندیشان این مرز و بوم را خواهانیم.
کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل های زنجیرهای
احمد صدرحاج سیدجوادی ،یکم آذر ۱۳۷۸

بیانیه شماره ۲
هموطنان عزیز
آئین سالگرد و بزرگداشت جانباختگان آذرماه سال  ۱۳۷۷در حالی برگزار میشود که جامعه ما ،تشنه آگاهی از ماهیت
و انگیزههای این جنایات فجیع و هویت عامالن و آمران آنها ،همچنان در انتظار محاکمه و مجازات عوامل پنهان و
آشکار این ماجرا بسرمیبرد .از آنجا که اطالعات منتشره از طرف سازمان قضائی نیروهای مسلح ضد و نقیض و
ابهامآمیز بوده و از دسترسی وکالی اولیا دم به پرونده نیز تاکنون جلوگیری شده است" ،کمیته دفاع از حقوق قربانیان
قتلهای زنجیرهای" ضروری میداند که خواستهای خود را در پیشگاه مردم هوشیار و آزاده ایران به شرح زیر اعالم
کند:
-

از آنجا که به موجب ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مصوب سال ۷۱
و قانون تمدید آن منصوب  ۷۶/۸/۱۱رسیدگی به پرونده حاضر خارج از صالحیت محصور سازمان موصوف
است ،ارجاع پرونده را به مرجع قضائی ذیصالحیت خواهانیم.

-

با توجه به اینکه کسانی به دخالت خود در این ماجرا یا اطالع خود از مندرجات این پرونده اقرار کردهاند،
همچنین به موجب بیانیههای منتشره به امضای "فدائیان اسالم ناب محمدی" که حسب اعالم سازمان قضائی از
طرف "باند سعید امامی و مصطفی کاظمی" منتشر میشده است ،کسانی برای قتلها حکم و مجوز صادر کرده
اند ،ضروری است با تمام این عناصر برخورد قانونی و قاطع به عمل آمده و ضمن تعقیب و انجام تحقیقات
جدی از آنان ،این عناصر به جامعه معرفی شوند.

-

الزم است حق قانونی اولیای دم و وکالی آنان برای بررسی مندرجات پرونده رعایت و پرونده برای مطالعه
در دسترس آنان قرار گیرد.

-

نظر به اینکه اقدام متهمین پرونده -خواه به عنوان دفاع از نظام جمهوری اسالمی و خواه علیه نظام -ذاتا در
عداد جرایم سیاسی است ،محاکمه متهمان باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه انجام گیرد.

-

پیگیرد و انجام تحقیقات جدی از مسئوالن ردههای باالتر که بر کار و وظایف سعید امامی و سایر متهمان
پرونده نظارت مستقیم داشته اند ،مورد درخواست موکد ما است.

کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای
۱۳۷۸/۹/۱۵

بیانیه شماره ۳
هممیهنان عزیز
به رغم فقدان اطالعرسانی شفاف در باب تحوالت اخیر پرونده قتلهای زنجیرهای و تغییر قاضی و ضابطان پرونده،
سخنان اخیر معاون اول قوه قضاییه و وزیر اطالعات و نیز اعتراض برخی از خانوادههای متهمان در دیدار با عدهای
از نمایندگان مجلس نشان میدهند که مسئوالن سازمان قضائی نیروهای مسلح به عنوان مرجع رسیدگی به پرونده طی
مدت مسئولیت خود در مورد این پرونده کوشیدهاند با گرفتن اعتراف از متهمان از طریق شکنجه و تهیه فیلم اعترافات
کذائی پرونده را از مسیر اصلی خود منحرف و در جهت مورد نظر خویش هدایت کنند .نگاهی به مصاحبههای دادستان
قبلی و رئیس فعلی سازمان قضائی نیروهای مسلح و نیز اطالعیههای این سازمان سمت و سوی این مسیر انحرافی را
کامال روشن میکند .آقای نیازی در این مصاحبهها و اطالعیهها همیشه بر این نکات اصرار کرده است که اوال قتلهای
زنجیرهای فقط به چهار قتل پائیز  ،۷۷یعنی قتلهای پروانه اسکندری ،داریوش فروهر ،محمد مختاری و محمدجعفر
پوینده منحصر نمیشود .ثانیا مسئوالن باالتر از سعید امامی و مصطفی کاظمی در این قتلها نقشی نداشتهاند و ثالثا برای
قتلها هیچ حکم و فتوایی صادر نشده است.
مردم آزاده ایران
"کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای" از همان زمان تشکیل خود تاکید کرده است که این به اصطالح
اطالعرسانی مرجع رسیدگی به پرونده بیان کننده حقایق امر نیست و در جهت لوث کردن ماهیت حقیقی پدیدهٔ قتلهای
زنجیرهای جریان دارد .این کمیته چه در بیانیهها و چه از زبان اعضای خود با تکیه بر اطالعات موثق و مستند همواره
پافشاری کرده است که قتلهای زنجیرهای به عنوان مشی حاکم بر وزارت اطالعات برای سرکوب مخالفان دستکم از
سال  ۱۳۶۷شروع شده و عمدتا در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و وزیر اطالعات ایشان ،آقای
فالحیان ،انجام گرفته است .همچنین کمیته با توجه به شواهد و قرائن بسیار -از جمله گفتههای خود متهمان چه پیش از
دستگیری و در اطالعیههای گروه موسوم به «فدائیان اسالم ناب محمدی» و چه پس از بازداشت و بهصورت دفاع از
قتلها با استناد به ماده  ۲۲۶قانون مجازات اسالمی -اعالم کرده است که قتلها با حکم و فتوا صورت گرفتهاند .عالوه
بر اینها ،کمیته تاکید کرده است که با توجه به ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ،سازمان قضائی نیروهای
مسلح صالحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
هممینهان
اکنون که از یک سو نارضائی از عملکرد سازمان قضائی نیروهای مسلح حتی به سطح ریاست جمهوری ،مسئوالن قوه
قضائیه و وزیر اطالعات کشیده شده و از سوی دیگر خانوادهٔ متهمان نیز به شکنجه متهمان ،گرفتن اعترافات

غیرقانونی ،محرومیت از مالقات و نداشتن وکیل اعتراض کرده و از لزوم پاسخگوئی کسانی چون آقای دری نجف-
آبادی ،وزیر سابق اطالعات ،سخن گفتهاند ،با توجه به تائید صحت دیدگاهها و مواضع «کمیته دفاع از حقوق قربانیان
قتلهای زنجیرهای» در باب انحراف پرونده ،ضروری میدانیم بار دیگر بر لزوم درمیان گذاردن این فاجعهی ملی با
مردم و صدور قرار عدم صالحیت از سوی مرجع رسیدگی به پرونده برای ارجاع آن به دادگاهی صالح ،علنی ،با
حضور هیئت منصفه و وکیل برای متهمان تاکید کنیم ،زیرا عمل متهمان در هر حال از مصادیق بارز جرم سیاسی است
و طبق اصل  ۱۶۸قانون اساسی باید به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه و در محاکم دادگستری رسیدگی شود.
کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای
۷۸/۱۲/۲۲

بیانیه شماره ۴
هممیهنان عزیز
پدیده حذف مخالفان که سالها به صورت قتلهای سیاسی آشکار و نهان توسط طیفی از نیروهای درون حاکمیت پی
گرفته میشد ،با حساستر شدن شرایط سیاسی جامعه ،چهرههای اصالحطلب درون نظام را نیز هدف قرار داده است.
ترور آقای سعید حجاریان سرآغاز تسری این پدیده به درون جناح اصالحطلب نظام است.
قرائن و شواهد نشان میدهد که کارگردانی اصلی این ترور بر عهده همان طیف قدرتمندی است که نه فقط دستور قتل-
های زنجیرهای را صادر کرده ،بلکه کوشیده است پرونده این قتلها را از مسیر اصلی منحرف و در راستای مورد نظر
خود هدایت کند.
«کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» در بیانیههای پیشین خود هشدار داده بود که انحراف پروند ٔه قتلهای
زنجیرهای از مسیر اصلی خود عواقب ناگواری خواهد داشت .این کمیته در بیانیه شماره  ۳تأکید کرده بود که در مورد
این پرونده اطالعرسانی شفاف وجود ندارد ،حقایق از چشم افکار عمومی پنهان نگه داشته میشود و حتی اعترافات
صریح متهمان -چه پیش از دستگیری و در چارچوب اطالعیههای «فدائیان اسالم ناب محمدی» و چه پس از دستگیری
در زمینه داشتن حکم و فتوا نادیده گرفته میشود.
عالوه بر اینها ،در راستای تالش خشونتطلبان برای کتمان حقایق ترور اخیر ،اطالعرسانی از سوی مطبوعات مورد
تهدید قرار میگیرد .روزنامهنگاران به خاطر انجام وظایف اجتماعی خود به دادگاه کشیده میشوند و قدرتنماییهای
چهرهها و جریانهای موسوم به «خودسر» و «محفلی» و «دخمهای» ادامه مییابد.
مردم آزاده ایران
ما نگرانی شدید خود را نسبت به امنیت و آزادی آحاد مردم ایران به ویژه فعاالن سیاسی ،روشنفکران ،روزنامهنگاران
و دگراندیشان اعالم میداریم .تأکید بر این نکته به ویژه از آنرو ضروری است که در وقایع سالهای اخیر شاهد بودهایم
که بهجای آنکه آمران اصلی قتلها و حمله به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز دستگیر و مجازات شوند ،قربانیان
خشونت در جایگاه متهم نشانده شده و به بند کشیده شدهاند .زندانی کردن اصالحطلبان درون نظام به علت افشای حقایق
قتلهای زنجیرهای ،بازداشت و محکومیت دانشجویان به دلیل مقاومت در برابر هجوم بخشی از نیروهای انتظامی و
گروههای فشار در جریان حمله به کوی دانشگاه و محکومیت رهبران حزب مردم ایران به سبب افشای آمران قتلها و

حمایت از جنبش دانشجویی ،از جمله این تالشها برای قلب حقایق است .اگر اقدامات جدی و پیگیر برای معرفی و
محاکمه آمران و عامالن واقعی قتلها و تهاجمات و ترور اخیر صورت نگیرد ،جامعه شاهد وقایع مشابه گستردهتر و
سازمانیافتهتری خواهد بود .ما در نهایت نگرانی هشیاری و همدلی ،همکاری شما مردم و مطبوعات و فعاالن سیاسی و
طرفداران آزادی و حاکمیت مردم را خواهانیم.
«کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» برای افشای حقایق و اطالعرسانی شفاف و بهموقع و کمک به
اجرای عدالت ،همگان و به ویژه نویسندگان ،حقوقدانان و مطبوعات اصالحطلب را بهیاری میطلبد.
کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای
۱۳۷۹/۱/۱۷

بیانیه شماره ۵
هممیهنان عزیز
در شرایطی که تا کنون در جریان رسیدگی به پرونده قتلهای زنجیرهای ،بسیاری از حقوق قانونی اولیای دم رعایت
نشده و در پاسخ به ابهامها و سوالهای متعدد درباره پرونده و درخواستهای مکرر خانوادههای قربانیان این قتلها هیچ
اطالع شفاف و توضیح قانع کنندهای ارائه نشده است ،خبرهای تازهتر و نگران کنندهتری میرسد:
میگویند آثار و مدارک جرم و اوراق پرونده را از میان بردهاند ،از متهمین پرونده همگی را به جز دو نفر آزاد کردهاند
و پرونده را از مرجعی که تا کنون شانزده ماه زمان صرف تحقیق در باره آن کرده ،گرفته و به مرجع دیگری سپردهاند.
در این میان هیچیک از مسئوالن رسمی نه این مورد را صرحتا تائید یا تکذیب میکنند و نه در این مورد یا هیچیک از
موارد دیگر حتی به اولیای دم و خانوادههای قربانیان پاسخ میدهند .آیا این اطالعات صحت دارد؟ اگر واقعا صحت
دارد ،چه کسی مسئول لوث کردن این پرونده ملی است؟ به چه دلیل متهمین آزاد شدهاند و دلیل دست به دست شدن این
پرونده و پنهان نگاه داشتن تحوالت آن از شکات ،خانوادههای قربانیان و مردم چیست؟ آیا این اقدامات دهنکجی آشکار
نه تنها به خانوادههای قربانیان بلکه به تمامی مردم ایران نیست؟ گذشته از اینکه تجارب شانزده ماهه گذشته نشان داده
است که از مجموعه حاکمیت و از میان مسئوالن رسمی ،بخشی فاقد اراده و تمایل و بخش دیگری فاقد توانائی الزم
برای برخورد اصولی و ریشهای با این پرونده هستند ،اکنون تعرض جدیدی برای امحای آثار و مدارک پرونده و لوث
کردن ماجرا آغاز شده است.
از اینرو «کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» خود را موظف میداند ،شما همیهنان عزیز را از ماوقع
آگاه کند .کمیته از شما که در این پرونده ملی اولیای اصلی دم هستید ،طلب یاری میکند و از همه ایرانیان میخواهد که
بههر طریق ممکن و در حد توان در جهت افشای مسئله و خنثی کردن تعرض تازهای که برای لوث کردن روند
دادخواهی آغاز شده است ،اقدام کنند.
کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای
۱۳۷۹/۱/۲۹

بیانیه شماره ۶
هممیهنان عزیز
با وجود گذشت بیش از شانزده ماه از تشکیل پرونده قتلهای زنجیرهای ،اولیای دم قربانیان این فاجعه ملی و وکالی آنان
کوچکترین اطالعی از کموکیف رسیدگیهای انجام شده ،ماهیت آمرین این قتلها ُ اطالعات به دست آمده از قاتلین و سایر
مندرجات پرونده ندارند و هیچیک از حقوق قانونی آنان ،از جمله حق حضور در تحقیقات و ارائه دالیل و شهود تحقیق
آنان -که مرجع تحقیق مکلف به بررسی آنها است -رعایت نشده است ،تا حدی که اگر شکات بخواهند حتی دادخواست
ضرر و زیان بدهند که طبیعیترین و سادهترین حق آنهاست ،نه تنها نمیدانند چه کسی را خواند ٔه این دادخواست قرار
دهند ،بلکه حتی نمیدانند این دادخواست باالخره به کدام مرجع باید تسلیم شود .با اینهمه بالتکلیفی اکنون که نزدیک به
یک سال و نیم از تاریخ شروع رسیدگی به این پرونده گذشته است ،کمیته پیگیری منتخب روسای قوه مجریه و قضائیه
اعالم میکند که مسئولین رسیدگی قبلی به بیراهه رفتهاند و موجب تضییع و اتالف وقت شدهاند .ظرف شانزده ماه گذشته
پیوسته و مکرر اعتراض کردیم و تذکر دادیم که کار رسیدگی بهطور جدی و شفاف انجام نمیشود اما کسی به این
اعتراضات و تذکرات اعتنا نکرد و اکنون مسئولین تازه صراحتا میگویند مسئولین قبلی به بیراهه رفتهاند و تضییع وقت
کردهاند و معلوم نیست که سال دیگر مسئولین بعدی نیز نگویند کسانی که اکنون پرونده را در اختیار انحصاری خود
گرفتهاند و باز هم مانع دسترسی اولیای دم به پرونده و اطالع از جریان کار شدهاند ،باز به خطا رفتهاند و موجب تضییع
و اتالف وقت شدهاند .در این میان امحای آثار و مدارک جرم که بدیهیترین نتیجه این ناتوانیها و ندانمکاریها یا
اقدامات عمدی است ،به عهده چه کسی خواهد بود؟
بارها گفتهایم و تکرار میکنیم که امحای دگراندیشان در قالب یک سیاست کالن سالهای سال مورد عمل بوده است و از
اینرو قربانیان این جریان شوم منحصر به چهار جانباخته آذر  ۷۷نیستند و این ماجرائی نیست که با تصمیم چند عنصر
خودسر صورت گرفته باشد و تا آمرین و چهرههای پشت پرد ٔه این قتلها شناسایی و به جامعه معرفی نشوند ،این غده
چرکین همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد.
بارها گفتهایم و باز هم میگوئیم که شواهد نیرومند بسیار حاکی از این است که این قتلها بی حکم و فتوا صورت نگرفته
است و تا صادرکنندگان اینگونه احکام و فتاوی خالف شرع و قانون تحت تعقیب قرار نگیرند ،این غده چرکین باز هم
تن بیمار جامعه ما را خواهد فرسود.
«کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» از ناحیه مردم مورد سوال و تحت فشار است که آیا تا کنون اسناد
چند فقره از این قتلها را در طول این ماهها جمعآوری کرده و کار رسیدگی آنها را به کجا رسانده است ،تا چه حد در
جریان این پرونده است ،به چه میزان با مراجع مسئول تبادل اطالعات کرده است ،چه کمکی به بازماندگان مقتوالن
کرده است ،در مورد متهمانی که آزاد شدهاند و دالیل آزادی آنان چه اطالعی دارد ،و آیا آزادی چنین کسانی ،که رسما
به اقدام علیه نظام متهم شده بودند ،چه توجیهی دارد؟ و سرانجام نتیجه این پرونده چه خواهد شد؟ برای هیچیک از این
پرسشها پاسخ روشن و قانعکنندای وجود ندارد و معلوم نیست این بالتکلیفی تا کی باید ادامه یابد؟
ما از همهٔ همیهنان میخواهیم رسیدگی ریشهای و عادالنه به پروند ٔه ملی و قطع ریشههای این فتنه را بهطور جدی از
مسئولین امر در کلیه سطوح بخواهند ،زیرا امنیت فردی و اجتماعی مردم جز با شناسائی واقعی عامالن و آمران و
انگیزههای این قتلها میسر نخواهدبود.
کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای
۱۳۷۹/۲/۱۱

بیانیه شماره ۷
هموطنان عزیز
روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ واحد مرکزی خبر ،از برگزاری دادگاه قتلهای زنجیرهای در آینده بسیار
نزدیک خبر داده است .این اطالعرسانی محدود که حاصل تصمیم آخرین جلسه مسئوالن قوه قضائیه است ،در شرایطی
اعالم میشود که متعاقب یک دوره سکوت نسبی و ابهامآمیز یکباره از سه هفته پیش دور تازهای از خبرهای مربوط به
فاجعه قتلهای زنجیرهای به موازات گفتوگوهای تاملبرانگیز و مجادالت سیاسی-جناحی آغاز شده است:
نخست برخی روزنامهها از تشکیل قریبالوقوع یک دادگاه غیرعلنی با حضور سه متهم برای رسیدگی به این پرونده
خبر دادند .سپس معاون اول رئیس قوه قضائیه اعالم کرد که «هیئت منتخب ریاستجمهوری مواردی را دنبال میکرد
که ارتباطی به قتلها نداشت ،بلکه مسائل خانوادگی متهمان را پیگیری میکرد ».و اضافه کرده است« :پرونده در حال
حاضر آماده صدور کیفرخواست است و متهمان قتلها به صراحت به عمل خود اعتراف و اقرار کردهاند ».مدتی بعد
آقای رئیس جمهور ضمن مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت که «در مسئله قتلهای آذر  ۷۷هیئت رئیس جمهور بیش از
هفت -هشت روز وجود نداشت ...وقتی معلوم شد که دستـاندرکاران این قتلها چه کسانی بودند کار پیگیری واگذار شد
به سازمان قضائی نیروهای مسلح و دیگر هیئتی از ریاست جمهور وجود نداشت ».رئیس سازمان قضائی نیروهای
مسلح در روزنامههای رسالت و کیهان اظهارات رئیسجمهور را مورد تردید قرار داده و میگوید «برخی در صدد
هستند نقش چشمگیر رئیسجمهوری و کمیته منتخب ایشان را در این پرونده بدون توجه به واقعیات و مستندات موجود
پوشیده بدارند ».به دنبال وی مشاور اجتماعی رئیسجمهور اظهار داشت که «اگر قرار باشد خالف واقعیت گفتنها ادامه
یابد ،واقعیتها را منتشر میکنم .گرچه امروز به دلیل مصالح نظام آنها را کتمان کردهام ».وزیر اطالعات میگوید
«اگر پرونده را در اختیار ما قرار دهند ،من آمادگی دارم برای کشف همهٔ زوایا و ابعاد پرونده همکاری کنم ».که این
خود نشان میدهد به نظر وزیر اطالعات ،زوایا و ابعاد این پرونده هنوز کشف نشده است .همچنین حسینیان ،فردی که
در میان مسئولین رسیدگی به این پرونده هیچگونه سمتی ندارد ،وارد عرص ٔه مجادالت شده که «آقای رئیسجمهور یک
وزیری را فرستاده نزد من و پیغام داد که آقای حسینیان! حاال که پرونده به اینجا رسیده ما از شما خواهش میکنیم
سکوت کنید ،مصاحبه نکنید ،حرف نزنید ،من هم از آن طرف دیگر میخواهم آهسته آهسته فتیله این جریان قتلهای
زنجیرهای را پائین بکشند تا بعد خودم رسیدگی کنم و این پرونده را تمامش کنم ».مضامین تکان دهندهٔ مجادالت سیاسی-
جناحی جاری که طی آن هر طرف ،طرف مقابل را تهدید میکند که اطالعات ناگفته را افشا خواهدکرد ،حاکی از این
باره این پرونده دارند .گویی در این میانه تنها اولیای دم
است که هر دو طرف اطالعات و ناگفتههای
افشانشده بسیار در ٔ
ٔ
و مردمند که نسبت به این فاجعه ملی نامحرمـاند و این پرونده وجهالمصالحه نیروهای مختلف سیاسی قرار گرفته است.
بهعالوه بحثهای جاری همه پیرامون مسائل شکلی و غیرماهیتی است ،از این قبیل که تاکنون چند هیئت برای رسیدگی
به این پرونده تشکیل شده ،هر کدام تا چه تاریخی فعال بودهاند ،اعضا هیئتها را چه کسانی تشکیل میدادهاند ،رئیس-
جمهور بر کار رسیدگی نظارت داشته یا نداشته و مسائلی از این دست که در هیچیک از آنها اصل و ماهیت موضوع
مطرح نمیشود .گوئی تالشی در کار است که با این بحثهای حاشیهای اصل موضوع در محاق فراموشی قرار گیرد.
هموطنان
«کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» در این دوره حساس خود را موظف میداند اعالم کند ،آنچه اولیای
دم این قتلها و مردم تشنه آگاهی آن هستند ،مسایل شکلی و انحرافی پرونده نیست ،بلکه این است که قربانیان جریان
موسوم به قتلهای زنجیرهای چند نفرند ،مشخصات آنها چیست ،به چه گناهی کشته شدهاند ،قاتالن و عامالن این قتلها

چند نفرند ،این جریان از چه زمانی و طی چه مدتی در کشور ادامه داشته است ،آمریان و تصمیمگیرندگان اصلی چه
کسانی هستند و در چه سطوحی از مسئولیت قرار داشتهاند ،ریشههای این مفسد ٔه شوم در کجاست و تاکنون برای روشن
شدن پاسخ این پرسشها و تعقیب قانونی کسانی که در این جریان درگیر بودهاند ،چه اقداماتی صورت گرفته است .یقینا
تا زمانی که به این پرسشهای اولیه و حساس و همیشه مطرح در جامعه پاسخ داده نشود ،این پرونده از بنبست خارج
نخواهد شد و دادگاهی که در شرایط کنونی پرونده ،که حتی اظهارات م ٔسوالن هم حکایت از نقص تحقیقات آن دارد،
تشکیل میشود ،نمیتواند پاسخی قانع کننده برای این پرسشها باشد .کمیته نهایتا تاکید دارد که اگر نتیجه کار دادگاه
انحراف از جریان واقعیات و پایمال شدن خون قربانیان این فاجعه ملی باشد ،انگیزهای برای شرکت اولیای دم و وکالی
آنان در چنین دادگاهی باقی نخواهدماند.
کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای
۱۳۷۹/۶/۱۵

بیانیه شماره ۸
هموطنان عزیز
بر اساس آخرین اعالم قاضی پروند ٔه قتلهای زنجیرهای ،این پرونده با صدور کیفرخواست برای هجده متهم به دادگاه
ارسال شده و ممکن است دادگاه آن به صورت علنی برگزار شود .و این در حالی است که قبال دو روزنامه با گرایش
سیاسی مشخص از رسیدگی غیرعلنی در دادگاهی با حضور سه متهم خبرداده بودند .این کمیته در همان زمان اعالم
کرد که طرح این خبر از سوی روزنامههای یادشده از یک سو نوعی گمانهزنی و زمینه چینی افکار عمومی و از سوی
دیگر تالشی برای خط دادن به مراجع قضائی ذیربط و نوعی اعمال فشار به آن مراجع از جانب مجموعهای است که
پای آن در پروند ٔه قتلهای زنجیرهای در میان است.
هویت هجده متهم کنونی که برای آنها کیفرخواست صادر شده ،و نقش و نوع دخالت آنان در قتلهای زنجیرهای هنوز
برای ما روشن نیست .اما همانـگونه که بارها اعالم کردهایم در قتلهای زنجیرهای اوال پای آمرانی باالتر از ردهٔ امثال
سعید امامی و مصطفی کاظمی در میان است و مسئوالن باالتر از این افراد نیز باید پاسخگو باشند .ثانیا قرائن و شواهد
بسیار نشان میدهد که این قتلها با حکم و فتوا صورت گرفته است .از این رو امیدواریم که آمران اصلی و نیز
صادرکنندگان اینگونه احکام و فتاوی در شمار متهمان فعلی پرونده و بدون مالحظهٔ سمت و موقعیت و نفوذ هیچ مقامی-
چنانکه مقتضای کار قضایی است -مورد تعقیب قانونی قرار گرفته باشند.
اما اگر پروندهای که به دادگاه ارسال شده در محدوده مجرمان دست چندم این جنایات و به منظور سرشکن کردن جرم و
مآالً برگزاری دادگاههایی نظیر دادگاه کوی دانشگاه و ترور حجاریان برای دست مریزاد گفتن به یکدیگر و در واقع
ایجاد رعب بیشتر در جامعه و دهنکجی به افکار عمومی سیر کند ،برای جامعه و نسل کنجکاوی که ناظر بر اعمال
همگان هستند و در چنین پرونده ملی و مهمی قضاوت نهایی را خواهندکرد ،چنین روشهایی هیچگاه توجیه نخواهدشد و
این پرونده همچنان در عرصه جامعه مفتوح باقی خواهد ماند.
در مورد علنی بودن دادگاه ،که قاضی پرونده آن را به عدم اخالل در امنیت و نظم عمومی مشروط کرده است ،خود را
موظف میدانیم که تاکید کنیم هیچ عاملی به اندازه اعتماد مردم به نظام حاکم ،امنیت ملی را تضمین نمیکند ،و برعکس
هیچ خطری به اندازه بیاعتمادی تودهٔ مردم به نظام حاکم امنیت ملی را تهدید نمیکند .از این رو غیرعلنی برگزار کردن

دادگاه این پروند ٔه ملی که نشانه نامحرم دانستن مردم در مسائل مربوط به خود آنهاست ،موجب سستی اعتماد مردم به
نظام میگردد ،که بزرگترین آفت امنیت و مصالح ملی است .کدام امنیت ملی از امنیت خاطر مردم باالتر و کدام
مصالح ملی از آرامش خاطر مردم و بدین سان مشروعیت نظام حاکم بر آنان مهمتر است؟ ما معتقدیم که از قضا بنا به
مصلحتی چون حفظ امنیت و مصالح ملی ،پروندهای همچون پروند ٔه قتلهای زنجیرهای حتما باید در یک دادگاه علنی
مورد رسیدگی قرار گیرد ،زیرا تنها آگاهی و نیروی مردم قادر است با ریشههای فجایع امنیتسوزی چون قتلهای
زنجیرهای برخورد کند و این گونه دملهای چرکین را از پیکر جامعه بزداید .هم از این روست که افکار عمومی که
ضمن سکوت خویش به کلیت ماجرا وقوف دارد ،تشنهٔ اطالعات موثق و مشخص آن هم از زبان متهمان واقعی است و
میخواهد بداند چه عامل یا عواملی مانع ایجاد جامعهای است که در آن همگان بتوانند عقاید و اندیشههای خود را آزادانه
بیان کنند بی آنکه جانشان به خطر بیفتد.
در پایان ،بار دیگر اعالم میکنیم که روشهایی که بههر دلیل مردم را از دانستن حقایق قتلهای زنجیرهای محروم
سازد ،و یا به هر نحو زمینه لوث کردن و یا انحراف حقایق را فراهم سازد و آمران اصلی و فتوادهندگان را از تیررس
اجرای عدالت برهاند ،هیچ انگیزهای برای مشارکت اولیای دم و وکالی آنان باقی نمیگذارد.
کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای
۱۳۷۹/۷/۱۰
بیانیه شمار ٔه ۹
هممیهنان عزیز
اخبار و اطالعات منتشر ٔه رسانههای خبری دو ماه اخیر در زمینه پرونده قتلهای زنجیرهای ،و اعترافات عوامل اجرایی
این قتلها ،عالوه بر چهار قتل آذر  ،۷۷بر قتل مجید شریف و پیروز دوانی نیز تاکید دارند.
این مطلب مؤید همان امری است که «کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» از آغاز کار بر آن پا فشرده
است که قربانیان قتلهای زنجیرهای به مراتب بیش از چهار نفری هستند که رسما ً در پرونده مطرح شدهاند .بنا برهمین
اخبار ،پس از قرار موقوفی تعقیبی که به علت فوت سعید امامی در مورد او صادر شدهاست ،تمامی اعترافات و
تحقیقاتی که از وی بهعمل آمده از اوراق پرونده حذف شده ،به صورتیکه حتی یک برگ از تحقیقت انجام گرفته از وی
در مجموعهٔ پرونده وجود ندارد .این تصمیم ضمن تقویت شبهات مطرح در جامعه ،با تمام موازین قضائی نیز مغایر
است و در این مرحله حساس میرود که جریان آمریت قتلهای زنجیرهای را از مصطفی کاظمی به باال قطع کند .و باز
این حرکت بر روی پرونده ،در حالی انجام میگیرد که سازمان قضائی نیروهای مسلح در اطالعیه مرداد  ،۷۸سعید
امامی را طراح اصلی قتلهای زنجیرهای معرفی کردهاست.
اکنون که پرونده از دادگاه برای انجام تحقیقات تکمیلی به دادسرای نظامی عودت داده شدهاست ،کمترین خواست اولیای
دم و افکار عمومی ناظر بر این پرونده ملی این است که در مورد همه قربانیان قتلهای زنجیرهای تحقیقات جدی انجام
گیرد و آمران اصلی قتلها تا رسیدن به ریشههای این جریان شوم اجتماعی ،مورد تعقیب واقع شدند .بیتردید بدون
اجابت این خواست حداقل ،پرونده قتلها تا روزی که شرایط برای روشن شدن همه زوایای آن و اجرای عدالت فراهم
گردد ،همچنان در محضر جامعه و مردم مفتوح باقی خواهد ماند.
کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای
۱۳۷۹/۸/۲۱

نامه «کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» به رئیسجمهوری اسالمی ایران
جناب اقای خاتمی ،ریاست محترم رئیسجمهوری اسالمی ایران
مایلیم احساس دوگانه خود را در مورد سیر اخیر پرونده قتلهای زنجیرهای که از یک سو به دنبال تحرکات غیرعادی و
نگران کنند ٔه برخی محافل سیاسی قدرتمند و از سوی دیگر در پی اعالم موضع امیدوار کنند ٔه جنابعالی در بار ٔه اشراف و
نظارت شخص شما بر این پرونده به وجود آمده است ،صمیمانه با شما در میان بگذاریم.
جناب آقای خاتمی،
اکنون دیگر حتی هر ناظر منصفی میداند که اوال این قتلها محدود به چهار فقره قتل آذر ماه  ۷۷نمیشود ،ثانیا این
قتلها بدون احکام و فتاوی خالف قانون و خالف شرع صورت نگرفته است ،ثالثا افرادی باالتر از متهمان اعالم شده در
این ماجرا دخیل بودهاند ،و رابعا سازمان قضائی نیروهای مسلح صالحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد .لیکن
جنابعالی خود آگاهید که سیری که این پرونده طی کرده است در جهت پنهان ساختن این حقایق و یا دستکم مسکوت
گذاشتن آنها بوده و تحرکات نگرانکنندهٔ فوق نیز در راستای تشدید همین مسیر انحرافی است.
اما ما براین باوریم که این مسیر ،خالف مسیری است که شما شجاعانه بر آن پای فشردهاید و سرفصل آن همانا بیانیه
تاریخی وزارت اطالعات در تاریخ  ۱۵دیماه  ۷۷است .بیانات اخیر شما مبنی بر اجرای تمهیداتی برای اشراف و
موکد شما که آنچه قبال رخ داده ،دیگر در دستگاههای
نظارت شخص شما بر این پروند ٔه ملی در کنار این گفت ٔه صریح و ٔ
اطالعاتی و امنیتی کشور به هیچوجه تکرار نخواهد شد ،این امیدواری و دلگرمی را در ما و هر شنوندهای ایجاد میکند
که پرونده به مسیر اصلی خود یعنی کشف حقیقت ماجرا و اجرای عدالت بازگردد.
جناب اقای خاتمی،
«کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» که به همت خانوادههای مقتوالن ،حقوقدادنان و شخصیتهای معتمد
خانوادهها تاسیس شدهاست ،از این حرکت شجاعانه شما قاطعانه پشتیبانی میکند و بر اشراف و نظارت پیگیر شما به
عنوان رئیس قوه مجریه و مسئول حسن اجرای قانون اساسی بر کار فروبسته این پروند ٔه ملی و سرنوشتساز تاکید
میورزد .بیتردید تحقق این حرکت دلیرانه ،که فضای صمیمان ٔه گفتگوی اخیر شما با دانشجویان آن را نوید میداد،
فصل روشنی را برای آرامش جامعه ملتهب امروز رقم خواهدزد.
الزم میدانیم که آمادگی کمیته را برای همراهی با شما در جهت خارج ساختن پروندهٔ قتلهای زنجیرهای از بنبست
کنونی ،اجرای عدالت و بدین سان برداشتن گامی بلند در جهت پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران اعالم کنیم.
کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای
۱۳۷۸/۹/۳۰

نامه «کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» به نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسالمی
نوزده ماه از وقوع قتلهای پائیزی  ۷۷میگذرد و هنوز پرونده این قتلها راه به جائی نبرده است .استحضار دارید که
پس از اطالعیه  ۱۵دی ماه  ۷۷وزارت اطالعات و اذعان به دستاندکار بودن افراد «خودسر ،کجاندیش و مسئولیت
ناشناس» این وزارتخانه در مورد قتلها ،پروندهای تشکیل و برخالف صالحیت قانونی به سازمان قضائی نیروهای
مسلح ارجاع شد.

صرف نظر از نحوه اطالعرسانی طراحی شده این سازمان قضائی ،به دلیل سیر انحرافی پرونده ،رسیدگی به آن به
روسای قوای قضائیه و مجریه قرار گرفت .لیکن از آن
بنبست رسید و در اواخر سال  ۷۸پرونده زیر نظر و مدیریت ٔ
پس نیز هیچگونه اطالعی در مورد این پرونده به اولیای دم و وکالی آنان داده نشدهاست .کمیته تحقیق و تفحص مجلس
پنجم نیز بهرغم تالش شمار اندک نمایندگان اصالحطلب آن ،با مانع رو به رو شد و کاری در این زمینه انجام نداد.
اکنون مجلس ششم با اکثریت نمایندگان اصالحطلب تشکیل شده است .بسیاری از این نمایندگان در زمان نامزدی خود،
با تعهد به تامین امنیت شهروندان به ویژه پیگیری پرونده قتلهای زنجیرهای وارد عرصه رقابت انتخاباتی شده و به
اعتبار اینگونه تعهدات اجتماعی به نمایندگی مجلس محترم برگزیده شدهاند .توقع مردم از جمله اعضای این کمیته -که
از تیرماه سال  ۱۳۷۸با حضور خانواده مقتوالن ،معتمدان خانوادهها ،وکال و شخصیتهای سیاسی و فرهنگی تشکیل
شده -این است که نمایندگان مجلس نظارت و پیگیری پرونده قتلهای زنجیرهای را در اولویت کاری مجلس قرار دهند،
و بدینسان گامی در جهت روشنگری این فجایع نفرتـانگیز ،معرفی آمران و عامال و لذا نفی خشونت و تامین امنیت
بردارند.
کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای
۱۳۷۹/۴/۵

نام ٔه «کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» به رئیس قوه قضائیه
آقای رئیس قوه قضائیه
خانم شیرین عبادی وکیل شجاع پروانه و داریوش فروهر در هفتم تیرماه هفتاد و نه ،به دستور شعبه شانزده دادگاه
عمومی بازداشت شده و در بیست و پنجم تیر تحت محاکمه تاملبرانگیز غیرعلنی قرار گرفته است .از آذرماه هفتاد
وهفت که فروهرها به همراه نویسندگان آزادیخواه ،محمد مختاری و محمدجعفر پوینده ،به دست عامالن جنایتکار قتل-
های زنجیرهای کشته شدند و چیزی جز ابهام و سردرگمی از جریان رسیدگی به پرونده قتلها دستگیر خانوادهها ،وکالی
مدافع و مردم شریف ایران نشده است ،این وکیل شرافتمند با تالش پیگیر در راه کشف حقیقت و برای کمک به اجرای
عدالت لحظهای را فروگذار نکرده است.
ایشان همچنین وکیل عزت ابراهیم نژاد جانباخته حمله به کوی دانشگاه در تیرماه هفتاد و هشت هستند .با بازداشت
غیرموجه و اعتراض برانگیز این بانوی ارزشمند ،تکالیف ایشان در جریان دفاع از حقوق قربانیان قتلها و برای کشف
حقیقت ،بر زمین میماند .این در حالی است که اقدام ایشان از سوی حقوقدانان برجسته و آگاهان سیاسی و اجتماعی
امری مصاب تلقی و در مقام کسب دالیل له موکلین و در راستای وظایف قانونی و همسو با موازین حقوقی تشخیص داده
شدهاست.
آقای رئیس ،با این اوصاف بازداشت و محاکمه خانم شیرین عبادی و آقای محسن رهامی وکیل دانشجویان کوی دانشگاه،
که همپروند ٔه ایشان هستند ،باالخص غیرعلنی بودن دادگاه آنان ،ظن قوی برخورد خاص سیاسی دستگاه قضائی را
برمیانگیزد .همچنین بازداشت ایشان و مسیر غیرعادی پرونده این نگرانی را به وجود میآورد که بازداشتها ،محاکمات
و حذف آزادیها باقیمانده امید برای افشای آمران و عامالن قتلهای زنجیرهـای را ببندد و مردم را نسبت به دستگاه
قضائی کشور بیش از پیش بدبین کند.
آقای رئیس قوه قضائیه

پیآمد چنین روالی ،هر چقدر هم در کوتاهمدت به سود جناحی خاص باشد ،طبعا ً به اعتبار قضات شریف آسیب میرساند
و به ضرر فرآیند اصالحات مسالمتآمیز و توسعه امنیت کشور است .از شما که مسئول حفظ استقالل قوه قضائیه
هستید ،میخواهیم اجازه ندهید عدالتورزی قوه قضائیه و اجرای قانون بیش از این بازیچ ٔه مسائل سیاسی شود و به تبع
آن وکالی وظیفهشناسی چون شیرین عبادی و محس رهامی در بند باشند.
کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای
۱۳۷۹/۴/۲۶
تلگرام «کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» به رئیس قوه قضائیه
جناب رئیس قوه قضائیه
به گزارش خبرگزاری ایسنا قرار است دادگاه متهمان قتلهای زنجیرهای با حضور سه متهم ،برای چهار فقره قتلهای
پائیز  ۷۷و به صورت غیرعلنی برگزار شود.
شواهد و قرائن بسیار نشان میدهند که :اوالً آمران و عامالن این قتلها به مراتب بیش از این سه نفرند .ثانیا قتلهای
زنجیرهای محدود به چهار فقره قتل پائیز  ۷۷نمیشود .ثالثا ً این پرونده ،پروندهای ملی است و دادخواهی آن مساًله تمامی
ملت ایران است و منحصر به خانوادههای فروهرها و پوینده و مختاری نمیشود .رابعا ً پروندهای با این اهمیت را پس از
گذشت نزدیک به دو سال وقتگذرانی نمیتوان به این سادگی لوث و دادگاه آن را غیرعلنی برگزار کرد.
آقای رئیس قوه قضائیه
خبر فوق ،گفته دبیر شورای امنیت ملی در چند ماه پیش را به یاد میآورد مبنی بر اینکه پرونده قتلهای زنجیرهای باید
به دو بخش اطالعاتی و قضائی تجزیه شود و بخش قضائی آن هر چه زودتر مورد رسیدگی و اعالم حکم قرار گیرد.
ناگفته پیداست که بر اساس این سناریو جنبه اطالعاتی این پرونده که در واقع بخش اصلی این پرونده است ،برای همیشه
از چشم مردم ایران دور خواهد ماند و صرفا وجه قضائی پرونده ،آنهم در چارچوب برنامههای نمایشی ،جای واقعیت
و حقیقت قتلهای زنجیرهای را میگیرد .بدیهی است که با این روند ریشههای این مفسده از بین نمیرود و آزادی و
امنیت مردم همچنان دستخوش تعرض باقی میماند.
آقای رئیس قوه قضائیه
از آنجا که تشکیل چنین دادگاهی جز لوث کردن حقیقت قتلها ،ایجاد یاس و نومیدی بیشتر نسبت به اجرای عدالت ،تائید
خشونت و تجاوز به حقوق شهروندان و برباد دادن بازمانده حیثیت دستگاه قضائی ثمری ندارد ،این کمیته از شما به
عنوان باالترین مسئول قوه قضائیه قاطعانه میخواهد که چنین روندی را متوقف کنید.
طبیعی است که در چنین شرایطی هیچگونه زمینهای برای شرکت اولیای دم و وکالی آنان در چنین دادگاهی وجود
ندارد.
کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای
فرزانه اسکندری -مریم حسینزاده (مختاری) -محسن حکیمی -فریبرز رئیس دانا -ناصر زرافشان -حسین شاهحسینی-
سیما صاحبی (پوینده) احمد صدرحاج سیدجوادی -پرستو فروهر -آرش فروهر -منصور فرهومند -علی اصغر
گلسرخی -سیاوش مختاری -علی اکبر معینفر
۱۳۷۹/۵/۱۷

پیام «کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» به مناسبت دومین سالگرد قتل دکتر مجید شریف
حقیقت هیچگاه برای همیشه پنهان نمیماند و آنان که میکوشند بر آن پرده افکنند ،جز روسیاهی نصیبی نخواهند برد .بر
اساس اخبار انتشاریافته در مورد اعترافات پرونده قتلهای زنجیرهای ،اکنون دیگر روشن شده است که مجید شریف و
نیز پیروز دوانی در شمار قربانیان قتلهای زنجیرهای هستند.
«کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» که چندی پس از آخرین پائیز  ۷۷به همت خانوادهها و یاران داریوش
فروهر ،پروانه اسکندری ،محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و وکالی منتخب آنان تشکیل شده است از همان آغاز کار
خود با تکیه بر شواهد و قرائن بسیار ،همواره تاًکید کرده که شمار قتلهای زنجیرهای به مراتب بیش از چهار قتل اعالم
شده از سوی سازمان قضائی است و قدمت این قتلها به عنوان شیوه سرکوب غیررسمی مخالفان و آزادیخواهان به
سالهای دهه  ۶۰میرسد .همچنین این کمیته پیوسته تاکید کرده است که این قتلها با حکم و فتوا صورت گرفتهاند و
مفتیان و آمران اصلی آنها را باید در ردههایی باالتر از رده متهمان اعالم شده در پرونده جستـجو کرد.
ما ،ضمن پیام همدردی صمیمانه با خانوادهٔ داغدار زندهیاد دکتر مجید شریف ،اعالم میکنیم اکنون که پرونده قتلها برای
رفع نقص از دادگاه به دادسرای نظامی عودت داده شده است ،قتل شریف و دوانی نیز باید بهطور جدی مورد رسیدگی
قضائی قرار گیرند و در صورتی که تغییر کیفرخواست از نظر شمار مقتوالن به لحاظ قانونی امکانپذیر نیست ،برای
این دو جانباخته نیز پروند ٔه جداگانه تشکیل و کیفرخواست جدید صادر شود .اجرای عدالت در مورد تمامی قتلهای
زنجیرهای خواست ملت ایران است.
کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای
۱۳۷۹/۸/۲۶

پیام «کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» به مناسبت دومین سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر
با گرامیداشت اول آذر به عنوان «روز جانباختگان آزادی بیان» و با احترام به پروانه اسکندری و داریوش فروهر،
آزادگان میهندوستی که در آستان ٔه همین روز به دست خفاشان شبپرست دشنهآجین شدند ،بار دیگر در این سوگ
همگانی خود را همدرد ملت ایران میدانیم و در آئین بزرگداشت آن دو جانباخته شرکت میکنیم.
با آنـکه از این کشتار دلخراش ،که یکی از هولناکترین ضربهها را به روح مردم ایران و وجدان عمومی وارد آورد،
دو سال میگذرد ،اما هنوز تب و تاب ملی برای شناسائی و مجازات آمران و مفتیان و عامالن آن فروکش نکرده است.
در پی همین تب و تاب بوده است که نیروهای سیاسی مترقی ،مطبوعات ،گروهها و انجمنهای عدالتخواه ،نویسندگان،
هنرمندان ،آزاداندیشان و میهنندوستان ایران و جهان به انحای گوناگون به دادخواهی برآمدهاند« .کمیته دفاع از حقوق
قربانیان قتلهای زنجیرهای» نیز از آغاز کار خود تا کنون پابهپای دادخواهان و آزادیخواهان دیگر به تالش و جستجو
برای یافتن حقیقت این قتلها ،کمک به تاًمین آزادی و امنیت ملی و دفاع از حقوق قربانیان ادامه داده است.
با مطرح شدن پرونده قتلهای سیاسی موسوم به «زنجیرهای» برای تشکیل دادگاه ،بار دیگر یقین حاصل شد که این
قتلها محدود به چهار قتل آذر  ۷۷نبوده و متهمان به دو قتل دیگر نیز اعتراف کردهاند .ما بر اساس شواهد و مستندات
کافی کماکان بر این باوریم که این قتلها با حکم و فتوا انجام گرفته و آمران اصلی آنها را باید در ردههایی باالتر از
متهمان اعالم شده جستجو کرد .در مقابل به نظر میرسد که جریان قدرتمندی بیوقفه در پی ایجاد انحراف و اغتشاش

در افکار عمومی به منظور پنهان کردن چهره مفتیان و آمران اصلی این قتلها است .چه بسا هدف نهایی این جریان آن
باشد که قربانیان را در جایگاه متهمان بنشاند و به متهمان به خاطر انجام تکالیف موظف خود دست مریزاد بگوید.
در مقطع حساس و خطیر کنونی ،وظیفه تمام آزادیخواهان به ویژه دوستداران پروانه و داریوش فروهر این است که با
تمام توان در برابر این جریان که برای انحراف پرونده و تبرئه متهمان میکوشد ،بایستند و آن را افشا کنند.
در پایان ،بار دیگر همدردی خود را با خانواده فروهرها و همه جانباختگان راه آزادی اندیشه و بیان و ملت آزادهٔ ایران
اعالم میداریم و متعهد میشویم که کماکان بر دفاع خود از حقوق همه قربانیان قتلهای زنجیرهای پایفشاریم.
کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای
اول آذر ۱۳۷۹

پیام «کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» به مناسبت سالگرد قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده
دومین سالگرد قتل جانگداز نویسندگان آزادیخواه ،محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را به مردم ایران و به ویژه
خانوادهها و یاران داغدار آن عزیزان و به آزادیخواهان و عدالتطلبان سراسر جهان تسلیت میگوییم و یاد و نام آن
جانباختگان راه ازادی را گرامی میداریم.
در روزهای دوازدهم و هجدهم آذرماه  ۱۳۷۷و پس از دشتهآجین کردن فروهرها در آستانه اول آذر ،جالدان دژخیمی
که از اعماق ظلمت و تاریکاندیشی و سیاهی شب برخاسته بودند ،مختاری و پوینده را در روز روشن ربودند و با خود
به درون سیاهچالها بردند و خفه کردند .افکار عمومی ،حتی پیش از اطالعیه وزارت اطالعات مبنی بر پذیرش ارتکاب
قتلها توسط ماًموران این وزارتخانه ،بر اساس تجربه و عقل سلیم خود به خوبی به حقیقت این جنایات فجیع پی برده
بود و پاسخ این پرسش را روشن میدانست که چه کسانی ممکن است نویسندگان ایران و طرفداران پیگیر آزادی اندیشه
و بیان را به قتل رسانده باشند .اما آنچه وجدان عمومی را سخت جریحهدار کرده ،این است که اگر طبق قانون نه
دگراندیشی ،نه عضویت در یک تشکل صنفی و نه دفاع از آزادی اندیشه و بیان هیچکدام جرم نیست ،چرا کسانی که
هیچ جرمی مرتکب نشدهاند باید کشته شوند؟ و به طور مشخص فتوا و دستور این قتلها را چه کسانی صادر کردهاند؟
با کمال تاًسف ،رسیدگی به چنین م ٔسله روشنی دو سال است که در پیچ و خم داالنهای دادسرا و دادگاه و درگیریهای
جناحی و سیاسی گیر کرده و در این مدت ،در کنار اطالعرسانی بسیار محدود ،مبهم و جهتدار مرجع رسیدگی به
پرونده ،هر از چند گاهی افرادی از این یا آن جناح سیاسی جناح مقابل خود را به افشای حقیقت تهدید کردهاند ،بی آنکه
دغدغه آن را داشته باشند که مردم این گونه نامحرم پنداشتن خود را توهینی آشکار به خود تلقی میکنند .مهمتر آنکه
مرجعی که صالحیت قانونی آن برای رسیدگی به این پرونده ملی محل انکار است میخواهد دادگاهی فقط برای رسیدگی
به چهار قتل پائیز  ،۷۷تازه آنهم بدون حضور آمران اصلی و صادرکنندگان حکم و فتوا و در واقع – به قول رئیس قوه
قضائیه -برای «جمع کردن» پرونده تشکیل دهد .حال آن که چه کسی است که نداند اوال قتلهای زنجیرهای به این چهار
رده متهمان اعالم شده در میان است ،و ثالثا این قتلها بدون حکم و
قتل منحصر نمیشوند ،ثانیا ً پای آمرانی باالتر از ٔ
فتوا صورت نگرفتهاند.
در آستانه تشکیل چنین دادگاهی ،ضمن گرامیداشت اول آذر« ،روز جانباختگان آزادی بیان» و اعالم همدردی مجدد با
ملت ایران و به ویژه بازماندگان تمام قتلهای زنجیرهای ،بار دیگر به مردم آزاده و شریف ایران هشدار میدهیم که

پرونده ملی قتلهای زنجیرهای در شرف لوث شدن کامل است و وظیفه تمام آزادیخواهان این سرزمین و نهادهای مدافع
حقوق بشر است که با همه توان در برابر لوث کردن پرونده بایستند و نگذارند حقوق طبیعی قربانیان قتلهای زنجیرهای
پایمال شود.
کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای
۱۳۷۹/۹/۱۷

