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 »مجموعه گزارشات روزانه 
 
 « بهرام رحمان

 !۲۱۰۲سال  - در دیوان الهه دادگاه مردیم ایران تریبونالاز 
 

 دوران از دادیارهای زندان گوهرشت در  او . در دادگاه استکهلم در جریان است (حمید نوری) این روزها دادگاه عبایس
عام به  هللا قتل که اکنون این آیت  بود  راهیم رئییسن ابو ییک از دستیارا ۰۶۳۱عام زندانیان سیایس در سال  قتل

 . ریاست جمهوری اسالیم ایران رسیده است
شود به همی   دلیل فکر کردم مجموعه   ه اسناد ایران تریبونال استناد یملدر این دادگاه به اسناد مختلف  از جم

 که در جریان دادگاه ای
ی
 که آشنانی به این   احتماال  نم تا نال نوشته بودم مجددا منتشر کیبو تر  رانگزارشان

 
کسان

محاکمه جمهوری اسالیم »توانند اسناد کامل  مندان یم البته عالقه. حرکت ندارند تا حدودی با آن آشنانی پیدا کنند
نتی « ایران در دیوان الهه  .مطالعه کنند ایران تریبونالرا در سایت اینتی

*** 

ده نامه افشاگرانه اسماعیل بخیسر درباره شکنجه ای از روایت  شدنش در بازداشتگاه وزارت اطالعات، به موج گستی
 سابق و فعیل درباره شکنجه به

ی
های  موضوع بحث شهروندان در شبکه و روشنگری زندانیان سیایس و عقیدن

 .زبان تبدیل کرده است های فاریس رسانه اجتمایع و
 

 
 

، این نماینده جوان و جسور، رنج کت هفتهدیده و ش اسماعیل بخیسر تپه شوش، صفحه  کنجه شده هزاران کارگر شر
جدیدی به کارنامه مملو از وحشت، شکنجه و تجاوز، وزارت اطالعات حکومت اسالیم و شبازان گمنام امام زمان 

، پایه. آن افزوده است لرزه درآمده است  های سست و لرزان حکومت اسالیم، عمیقا به پس از افشاگری بخیسر
 رییس جمهور تبه طوری که محمود  به

 
کشان حکومت اسالیم،  کاران و آدم واعظ  رییس دفتی شیخ حسن روحان

ها در مورد  ، در حاشیه جلسه هیات دولت اعالم کرد نتیجه برریس۲۱۰۳ژانویه  ۰۱ – ۰۶۳۱دی  ۲۱شنبه  روز پنج
 .طالعات حق دارد از او شکایت کندشکنجه اسماعیل بخیسر مشخص شده و وزارت ا

مانه و وقیحانه چنی   ادعا کرد  ، ن  «دستور رییس جمهوری در خصوص ادعاهای اسماعیل بخیسر  درباره»او  : شر
ها حتی با خود با  های خود در مورد این ادعاها ارائه کرد، در این برریس امروز وزیر اطالعات گزارش کامیل از برریس

رده به هیچ وجه درست اسماعیل بخیسر هم صبحت شده است و مشخص شد آن چه که این شخص ادعا ک
، هم در داخل ا

ی
 .یران و هم خارج از کشور شده بودنبوده است و متاسفانه یک اقدام تبلیغان

براساس دستور هفته پیش : واعظ  با بیان این که حقوق شهروندی همواره مورد حمایت دولت است، افزود
 را به استان خوزستان فرستاد و ا

ی
 .ربط برریس به عمل آمد های ذی ز همه بخشرییس جمهوری وزیر اطالعات هیان

در حایل که اسماعیل . معاون رییس جمهور در این مصاحبه گفته است که با اسماعیل بخیسر صحبت شده است
، در نامه کوتایه که روز چهارشنبه منتشر کرد رصاحتا اعالم نموده که هیچ کدام از مقامات حکومتی با او  بخیسر

ها، امروز  اما این دروغ« !به مردم دروغ نگویید»خیسر از مسئولی   حکومتی خواسته که ب. اند هیچ گفتگونی نکرده
 تکرار شد های نت   در صحبت

 
 .رییس دفتی حسن روحان

های قدیم و جدید مادران،   ها و زخم بدون شک اسماعیل بخیسر با این اقدام جسورانه خود، بار دیگر دردها، رنج
بنابراین، وی « !کنیم بخشیم و نه فراموش یم نه یم»: روز کرد تا بار دیگر تاکید گرددپدران، همشان و فرزندان را به 

دیده جامعه ایران نت   محسوب  ها انسان داغ تپه است، بلکه اکنون نماینده میلیون نه تنها نماینده هزاران کارگر هفت
س و محبوب دوست داشتت  . شود یم  پرشور، نتی

 
، در عی   ! جوان حال مرهیم شد برای التیام این کار بخیسر

ونی که قبل ار هر چت   تشنه . های شاش ایران های مادران خاوران زخم وی جوان ایران است نت  او اکنون نماینده نت 
 !و اداره شورانی جامعه است« زادینان مسکن آ»آزادی و برابری و خواهان تحقق شعار 
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. جنایات حکومت اسالیم در داخل و خارج راه افتاده استاکنون یک کمپی   وسیع دادخوایه و افشاگری از انبوه 
دهنده  کنم تا هم یک یادآوری مباحث تکان همی   دلیل، این مجموعه گزارشات دادگاه الهه را مجددا منتشر یم به

ش این کمپی   شاهدان این دادگاه سمبلیک باش
 !د و هم کمیک به گستی

 ۲۱۰۳یازدهم ژانویه  – ۰۶۳۱جمعه بیست و یکم دی 
 

ام و روزانه توسط  کنید مستقیما از سخنان شهود و قضات در دادگاه الهه تهیه کرده چه که در زیر مالحظه یم آن
 .نت   از سعید افشار است باال  تصاویر . اند مسئولی   دادگاه مردیم ایران تریبونال منتشر شده

 سیایس ، بود  ۰۳۱۱ -۰۶۳۱گری حکومت اسالیم در دهه شصت، تابستان سال  اوج وحیسر 
 
که چندین هزار زندان

های وحشیانه حکومت و دفاع از  جونی و مقاومت در برابر شکوب خوایه و عدالت شان آزادی« جرم»را که تنها 
ها حکم حبس  عام کردند، در حایل که اکتر آن های شاش ایران قتل  در زندان دسته  دستاوردهای انقالب بود دسته

ی شدن دوران محکومیت خود هنوز هم در زندان بودند و منتظر گذراندند و برخ  ح خود را یم تی بعد از ستر
 !آزادی

های جمهوری اسالیم از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش با سانسور، شکوب  کیسر  ها و آدم گری اما وحیسر 
تان، برپانی آزادی بیان و اندیشه، شکوب زنان، حمله به کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، سیستان و بلوچس

گذار حکومت جهل و جنات و  بنیان) های گرویه خلخایل به فرمان خمیت   ای و اعدام های صحرانی چند دقیقه دادگاه
در همه شهرهای ایران، و ترور مخالفی   در داخل و خارج کشور آغاز شد و به امروز نت   ادامه دارد و  ( ترور اسالیم

، اوج ۳۱محدود نبوده اما تابستان  ۳۱ای جمهوری اسالیم فقط به سال بنابراین، کشتاره. کاهش پیدا نکرده است
 .گری همه شان و مقامات و مسئولی   حکومت اسالیم، علیه مردم آزاده شاش ایران بوده است وحیسر 
از دیوان الهه در  ۲۱۰۲اکتت   ۲۱و  ۲۳و  ۲۲مناسبت نباشد که در این مقدمه بازتکثت  گزارشات روزهای  شاید ن  

  یک
 
چرا برریس جنایات ». های دهه شصت جامعه ایران، جواب داده شود مجموعه، به یک سئوال درباره ویژگ

 قضانی مهم است؟حکومت اسالیم در دهه شصت از منظر سیایس و اج
 «تمایع و هم چنی  

 یم توان به این سئوال جواب داد مسلما، از جنبه
 
کومت نظر من برریس جنایت دهشتناک ح به. های گوناگون

 :ویم، از چند جهت حائز اهمیت استداشیی  داییم آن در افکار عم اسالیم ایران و زنده نگه
یعت  این حکومت از همان روزهای . گذارد نخست این که ماهیت حکومت تازه به قدرت رسیده را به نمایش یم

این حکومت . ن و جهان نشان دادکارانه خود را به جامعه ایرا نخستی که به قدرت رسید ماهیت جنایت کارانه و تبه
، آزادی های بسیاری باالنی در انسان نشان داد که اوال، ظرفیت ی دارد کیسر و زن کیسر دوم، این که در این . ستت  

، دست ها  ها و جناح دهه، همه گروه ی خمیت   که حکومت اسالیم به رهت 
ی
اندرکار  و عوامل و عنارص و گرایشان

اند، در  ها امروز یا در قدرت نیستند و یا به صف اپوزیسیون رانده شده رخ  از آنتاسیس جمهوری اسالیم شدند؛ ب
مستقیم در همه جنایات جمهوری اسالیم سهیم بودند حایل که همه آن جامعه ایران حق دارد و . ها مستقیم و غت 

نگ عوض کردن، دوباره به ها در آینده نتوانند با ر  ها را خوب بشناسد تا آن باید این عنارص و گرایشات و سازمان
سوم، این که بسیاری از همی   عنارص حکومت اسالیم که . چشم جامعه خاک بپاشند و جنایات دیگری بیافرینند

کنند دهه شصت  امروز در خارج کشور به ش یم برند و رصفا منتقد جناح حاکم هستند با تمام قدرت تالش یم
 .شود ها خط قرمز محسوب یم ا که این دهه برای همه آنچر . نخست حکومت اسالیم از ذهن مردم پاک شود

 اگر پرونده جنایات این دهه در جامعه زنده بماند و هم چنان مطرح باشد این ها هر جانی حضور یافتند اولی   
یعت 

ها این خواهد بود که شما، در شکوب و سانسور، کشتارها و ترورها، شکوب سیستماتیک زنان و اوج  سئوال از آن
، چه کاره بودید و چه نقیسر داشتید؟ چهارم، این که اگر حکومت ۳۱دم کیسر و بربریت حکومت اسالیم در سال آ

، آزادی های حکومتش را با سانسور، آدم اسالیم، به معنای واقیع پایه ی، زن کیسر ی و رعب و وحشت   ستت   ستت  
رو، کلیت آن، باید به  از این. باشد یر نیمپذ از بیخ و بن فاسد است و اصالح حکومتی  گذاشته، طبییع ست که چنی   

 مردم ا
 
، مستقیما با قدرت و همبستیک

 
 و ضدانسان

 
های  ن و بدون اتکا به سیاستیراعنوان یک حکومت جان

یالیستی و دولت  برود تا مردم ایران بتوانند در فضانی آزاد و برابر، حکومت دل امتر
 خواه آزاد و برابر و ان ها از بی  

 
سان

 .خود را انتخاب کنند و مرفه
 

با این مقدمه، آن چه که در گزراشات زیر مالحظه خواهید کرد مستقیما از البالی سخنان دردآلود اما محکم و 
در جانی که . ام تنظیم کرده« دیوان الهه»استوار و جسور شهود و وکال در سه روز اجالس تریبونال ایران در 

 در زیر شکنجه، وادار  هانی چون زندان، شکنجه، اعدام، د واژه
 
خالص زدن، تجاوز به زندان باران، تت  ار زدن، تت 

؛ طلب هزینه تت  از خانواده
 
 به همکاری با حکومت؛ تجاوز به زندان

 
های اعدام شدگان، تجاوز به  کردن زندان

 قبل از اعدام، مادرم را اعدام کردند؛ پدرم را کشتند، عمویم را کشتند؛ هم
 
ان باکره زندان م دختی شم را کشتند، دختی
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ب و شتم قرار یم ها را جلو زندان دادند؛ خانواده را کشتند؛ پشم را کشتند، به ما مالقات نیم دادند؛  ها مورد رص 
از و دستیگر آن کردند؛ آتش ها را تهدید یم خانواده گفتند که حق ندارید  ها یم ها؛ حتی به آن زدن خانه بهائیان در شت 

ند؛ من گورکن این گورستان هستم ها اعدام شده در زندانبرای عزیزان خود که  در این گورستان تا … اند مراسم بگت 
هانی که شبانه آوردند تا من دفن کنم همه جوان  اند، جنازه کند اعدامیان به شکل گمنام دفن شده چشم کار یم

جا آوردند تا من دفن شان   این بها جنازه ر  ۳۱های شب  بودند، خلخایل که اوایل شب وارد این شهر شد در نیمه
کنم؛ مرا وادار کردند در میدان اعدام زندانیان سیایس، انگشت خودم را روی ماشه تفنگ پاسداری که لوله آن را به 

 نشانه رفته بود بود بچکانم
 
 بودم؛ من  ۲؛ من …سینه یک زندان

 
 بودم ۱سال زندان

 
ماه در  ۳؛ من …سال زندان

 بودمهای حاخ  دادود ر  تابوت
 
، حاج آقا …؛ قاض  مرتضوی، امایم…؛ الجوردی در اوین…حمان

ی
؛ قاض  صلوان

قدر کابل  ؛ مرا به تخت بستند و آن…؛ مرا سه روز شپا نگه داشتند…آباد ؛ اکت  خوش پوش در کمیته نازی…قاض  
 آویزان کردند شانه

 
شوند؛ نصف  خوب نیم هایم آسیب دیده و  زیر پاهایم زدند تا بیهوش شدم؛ مرا به صورت قپان

، مصطف  پوردمحمی، رئییس و
ی
اق ی، اشر بردند؛ فتوای خمیت  برای  … شب ما را به اتاق هیئت مرگ حسینعیل نت 

 ۱۱؛ ما در یک بند …؛ لشکری و نارصیان در تهدید و شکنجه زندانیان نقش مهیم داشتند…کشتار زندانیان سیایس
، فقط چند ۳۱های سال  نفر بودند که در اعدام ۰۲۱های ما  بندی ؛ هم…تر بود نفر بودیم که طرفیت آن خییل کم

از،  یز، زندان سنندج، زندان ارومیه، زندان اردبیل، زندان عادل آباد شت   ماندیم و بقیه اعدام شدند؛ زندان تت 
ی
باق

ک، باغ شاه، زندان سپاه،  زندان زندان مشهد، زندان اوین، زندان گوهردشت، زندان قزل حصار، کمیته مشتی
، بند 

 
 صورت یم ، بند هشت؛ اعدام۲۰۱شهربان

 
کردند؛  گرفت؛ در پارکینگ زندان اعدام یم ها در حسنیه زندان

 در بهداری هم بازجونی یم
 را حتی

 
زدند؛  ها زنگ یم های انسان پیچیدند؛ در گوش ؛ در سالن یم…کردند و زندان

زدند تا به این شکل با نشان دادن جنایات  ها چنگ یم ه قلبآوردند؛ ب آوردند؛ تن همه را به لرزه دریم شگیجه یم
یت، همگان را به مبارزه و پیکار ن   ن   امان در راه برقراری آزادی و برابری و  شمار جمهوری اسالیم ایران علیه بشر

 …خواندند و عدام در ایران فرا یمعدالت و لغو هرگونه شکنجه روخ و جمیس و ا
دهعالوه تریبونال مردیم به ترین شکیل جنایات دهه شصت جمهوری   ایران، گرچه قدرت اجرانی ندارد اما به گستی

های مردم ایران و حتی بخیسر از مردم جهان برده و یک بار دیگر نشان داد که  ها به خانه اسالیم را از طریق رسانه
 
 
 کلیت این حکومت، تا چه اندازه بر حق و انسان

 
 دارد و نیازمند حمایت افکار مبارزه مردم ایران برای شنگون

 است
 
های جهان، چه در آن دوره و چه در این دوره نسبت به کشتار  این دادگاه نشان داد که دولت. عمویم جهان

ده حقوق بشر و جنایت زندانیان سیایس در زندان ده ها جمهوری اسالیم و نقش گستی یت،  های گستی علیه بشر
 .اند تفاوت بوده ن  

معنای واقیع آن  دیدگان جامعه ایران را خنک کرد اما نتایج آن، به اه عالوه بر این که کیم دل همه داغنتایج این دادگ
خواه و  هاست اپوزیسیون آزادی شعار و خواست را بیش از پیش در نزد افکار عمویم جهان تقویت کرد که سال

 .اند له نظایم به این کشور، ش دادهطلب و سوسیالیست در مقابل بایکوت اقتصادی ایران و احتمال حم برابری
یت، مبارزات مردیم در داخل و خارج   عبارت دیگر، بایکوت سیایس جمهوری اسالیم به به دلیل جنایت علیه بشر

 بیش  کشور را تقویت یم کند در حایل که برعکس، بایکوت اقتصادی ایران، فقر و ن  
 
یت  کاری و گران تری را بر اکتر

 بر حرکت ماشی   آدممردم تحمیل کرده و ت
 
یالیستی در . کیسر حکومت اسالیم ندارد اثت  چندان اگر هم دول امتر

 هم چون عراق و افغانستان و لیت  
راستای اهداف و منافع اقتصادی، سیایس و نظایم خود، احتماال به ایران نت  

 این کشورها، بار دیگر در جامعه ما نت   
 
و جز جنگ و . تکرار خواهد شدحمله نظایم کنند فجایع و تراژدی انسان

، ارمغان دیگری به ایران نخواهند آورد همان دولتی و ناامت  طور که به عراق و  خشونت و تروریسم دولتی و غت 
ده  که مخالف هرگونه شکنجه روخ و جسیم در زندان. اند افغانستان و لیت  نت   نت 

 
های جمهوری  اساسا کسان

چنی    ان، خواهان برقراری آزادی، برابری، عدالت اجتمایع در ایران هستند؛ هماسالیم؛ خواهان لغو اعدام در ایر 
یت در  خواهان محاکمه همه عامالن و عامران و شان و عوامل جمهوری اسالیم به دلیل جنایت علیه بشر

ات، در ها و اهداف پشت پرده این جنای جانبه به سیاست های علت  مردیم هستند تا جامعه با آگایه همه دادگاه
  
 
 حکومت اسالیم، به هیچ فردی و جمیع و حزن  اجازه ندهد در آینده نت   فجایع انسان

 
آینده و در فردای شنگون

ی ندارند و یم خواهند در تاری    خ ایران، یک بار برای همیشه به  گذشته را تکرار کنند؛ و در این راه قصد انتقام گت 
 گذاشته شود؛ قطعا نیمای، زندان و شکنجه و اعدام نبازتولید و ادامه شکوب اندیشه، آزادی و بر 

 
توانند  قطه پایان

یالیست  !و یا هر کشور دیگری باشند ها به کشورشان موافق محارصه اقتصادی ایران و حمله امتر

*** 
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 مه جمهوری اسالیم در دادگاه الههگزارش کوتایه از اولی   روز محاک

 
 
 بهرام رحمان

 
صبح،   ۳، ساعت ۰۶۳۰آبان  ۴برابر با  ۲۱۰۲اکتت   ۲۲شنبه  ری اسالیم ایران، امروز پنجمرحله دوم محاکمه جمهو 

یاب، بیش صد  عالوه بر روسای دادگاه و کمیته حقیقت. کار خود را در سالن صلح، ساختمان دادگاه الهه آغاز کرد
و فعالی   سیایس که از کشورهای  های جمهوری اسالیم بدربردگان از زندان گان، جان باخته های جان نفر از خانواده

 .اند، در این دادگاه حضور دارند مختلف اروپا و آمریکا و کانادا آمده
وی از آفریقای جنون  است که . ت قضات جوآن کریستی   برسیگر، رسما کار دادگاه را آغاز کردانخست رییس هی

، پروفسور هاکو هاتوا از کنیا، پروفسور های پروفسور جان دوگارد از آفریقای ج ت قضات را به ناماپنج نفر هی نون 
 کرد باتریشیا سلرز از بلژیک و پروفسور مایکل هانس

 
 .فیلد از انگلستان را معرق

جا،  ایشان تاکید نمودند که ما به هیچ ایدئولوژی، سازمان و دولتی وابسته نیستیم و معیار فعالیت ما در این
 قضانی بی   

النی که در این مجموعه هستیم رابطه خاض با همدیگر نداریم و هر  وک. الملیل است براساس قوانی  
اسالیم را مورد برریس طرف، جنایات جمهوری  طور مستقل و داوطلبانه و ن   ایم تا به کدام از یک گوشه دنیا آمده

 .قرار دهیم
موکرایس بودم و االن هم یاب دوارن گذار از آپارتاید به د من خودم در دوران آپارتاید، ییک از قضات گروه حقیقت

 .جا، حضور داریم و امیدواریم برای مردم ایران با صداقت خدمت کنیم ما افتخار داریم در این. بازنشسته هستم
، سخنان افتتاحیه دادگاه را ایراد کرد

 
 . سپس پروفسور پیام اخوان، شپرست تیم دادستان

 
وی، پس از معرق

وی تاکید کرد که حضورشان در . ر دهه شصت را مورد برریس قرار دادهمکاران خود، جنایات جمهوری اسالیم د
ایم و االن هم  ها، از حقوق بشر دفاع کرده ها در دیوان جنانی الهه و دیگر دادگاه این دیوان، داوطلبانه است؛ ما سال

 .یم کنیم، این مایه افتخار ماست خوایه مردم ایران دفاع از عدالت
 کنیم در این دیوان جمع شدهاخوان، تاکید کرد که ما 

 
مقامات . ایم تا به جنایات رژیم جمهوری اسالیم رسیدگ

د قرار یم. جمهوری اسالیم عامل این جنایت هستند  را که خواهان عدالت اند مورد پیگت 
 
. دهند آنان حتی کسان

  .  وجود نداردهای ایران، هیچ عدالتی  در دادگاه. های جمهوری اسالیم، خود ابزار شکوب هستند دادگاه
 
همه کسان

 و شکنجه و اعدام شدند نه حق دفاع به آنان د که
 
 .اده شده و نه وکیل مدافع داشتنددر ایران زندان

، . روسای دادگاه سئواالت مختلف  را از وی کردند و متقابال اخوان به سئواالت جواب داد وی، اعالم کرد که خمیت 
، فقط یک چهره مذهت  : را صادر کرد و تاکید نمود ۰۶۳۱با فتوانی کشتار زندانیان در سال  نبود او، رییس خمیت 

 .حکومت اسالیم بود
 عبارتند از

 
نانیس هورماشیا، مژده شهریاری، کاوه شهروز، جان کوپر، ش جفری نایس، گیسونیا و : تیم دادستان
 .پیام اخوان

آقای : ، ، پشت میکروفون قرار گرفت و گفتنفر سوم، پروفسور جان کوپر بود که در مقابل رییس دیوان و قضات
م دیوان، در سال  زندانیان گوهردشت از طریق کد مرس، خت  آمدن کمیسیون مرگ را به  ۱۱رییس، اعضای محتی

سال پیش با انگشتان خود بر  ۲۴ها،  آن. هدف کمیسیون، آغاز کشتار زندانیان بود. رساندند اطالع همدیگر یم
 زندان

 
بار در دادگاه لندن، مستقیم و با شهامت حضور یافتند و شهادت  زدند این ا مرس یمه دیوارهای سیمان

ما در لندن، به . مردم ایران منتظرند تا عدالت اجرا شود. کنند ها، با صدای بلند صحبت یم اکنون آن. دادند
قربانیان رژیم ایران نفر از  ۱۲همه این . ایم نفر گوش دادیم و اسناد آن را به دقت گردآوری کرده ۱۲شهادت 
این اقدام . کنیم ها کمیسیون حقیقت یاب را تحت تاثت  قرار داد و ما از آنان صمیمانه تشکر یم شجاعت آن. هستند

دهم تنها یک نقطه   چه که من در این جا ارائه یم آن. الملیل، مورد حمایت قرار گرفت از سوی افکار عمویم بی   
 است که 

 
 .د بر علیه مردم ایران اعمال کردجمهوری اسالیم در دهه هشتاکوچک در مقابل کوه بزرگ

 از دیوان درخواست یم کند که گزارش کمیته حقیقت
 
در این گزارش، مسایل هولنایک آمده . یاب را بپذیرند دادستان

کشت ها را   های ظاهری، حکم اعدام زندانیان سیایس را صادر کرد و آن است که چگونه جمهوری اسالیم در دادگاه
 .و جنازه قربانیان خود را نت   مخفیانه در گورستان های جمیع دفن کرد

نفر چهارم سئوال و جواب با پروفسور موریس کوپیتورن، گزارشگر سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور 
رییس دیوان، . یاب در مقابل دادگاه قرار گرفت عنوان شاهد و امضاء کننده گزارش کمیسیون حقیقت ایران بود که به

یاب، این گزارش را امضاء کرده مورد قبولش است؟  عنوان رییس کمیسیون حقیقت از ایشان سئوال کرد که آیا به
آیا نتیجه کمیسیون این است که جمهوری اسالیم ایران، مرتکب جنایت علیه : رییس دیوان. بیل: ایشان جواب داد

یت شده است؟ کوپیتورن  .بیل، همی   طور است: بشر
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ی»نفر پنجم آقای   . بود که به عنوان شاهد فراخوانده شد« متی   دفتی
 
 کنید و این  : دادستان

 
لطفا خودتان را معرق

ی ، ۰۳۱۰من قبال معاون رییس شورای وکالی ایران بودم و در پایت   : که چه سایل ایران را ترک کردید؟ متی   دفتی
،  وی در جواب سئو . ایران را ترک کردم و به اروپا آمدم ایل درباره قانون اسایس جمهوری اسالیم و قدرت خمیت 

عنوان والیت  بر این اساس، خمیت  به. قانون اسایس جمهوری اسالیم، برگرفته از قوانی   اسالیم شیعه است: گفت
 بود

 
 شد و قدرتش نت   باالتر از هر قانون

 
 .فقیه، نماینده امام غایب معرق

 »نفر ششم خانم 
 
 .عنوان شاهد به سئواالت دادگاه جواب داد ود که بهب« ملکه مصطف  سلطان

 . بردر و سه خواهر بودیم ۰۲ما : لطفا برای من بگویید چند خواهر و بردار بودید؟ ملکه: دادستان
 
چند : دادستان

ز جمهوری اسالیم، پنج نفر از برادران مرا ا. نفر از خواهر و یا برادرهای شما به دست جمهوری اسالیم از بی   رفتند
 .چهار برادرم را اعدام کردند و ییک را نت   در راه کشتند. بی   برده است

 ها را توضیح دهید؟ لطفا تعلق سیایس آن: دادستان
هنگایم که خلخایل به . ها مدافع حقوق زنان و محرومان و مردم تحت ستم از جمله مردم کرد بودند آن: ملکه

ها، در  آن. کنیم هایتان را آزاد یم به پدرم گفته بود مطمی   باشید بچهاو، . پدرم خلخایل را مالقات کرد. مریوان آمد
 بودند

 
روز دوم، جنازه دو برادرم امی   و حسی   . اما فردا، برادران مرا با پنج نفر دیگر اعدام کردند. پادگان شهر زندان

شهرهای کردستان عده زیادی  مرداد به کردستان آمد و در همه ۲۱خلخایل پس از حمله . نفر آوردند ۳را همراه با 
، ییک از بینان. او، در کردستان به قصاب مردم کرد معروف است. را اعدام کرد

 
گذاران سازمان   برادرم فواد سلطان

وهای جمهوری اسالیم جان خود را از دست داد کومه یز دستگت  . له بود که با حمله نت  دو برادر دیگرم نت   در تت 
یز اعدام شدند رادرم از کادرهای کومهماجد و امجد این ب. شدند  که با . له بودند که در زندان تت 

 
من از شاهدان

یزی، اعدام . برادرانم در زندان بودند پس آزاد به ما گفتند که برادران مرا بدون هیچ دادگایه اعدام کردند موسوی تت 
 .ستان عراق کشتندهمشم جعفر شفییع را نت   با یک تصادف در کرد. ها را صادر کرده بود آن

او در سخنان . دلیل هواداری از مجاهدین دستگت  شده بود ، به۳۱بود که بعد از سال « دمحمرضا آسو»شاهد هفتم 
اما به محض . هانی که در پاریس داده عمل خواهد کرد کردیم قول ما از خمیت  استقبال کردیم و فکر یم: خود گفت

تمام . من دو بار دستگت  شدم و پنج سال در زندان بودم. ها را بست و زبانها را شکست  این که وارد ایران شد قلم
اگر نیم کردیم مرتب شکنجه . یمما را وادار یم کردند تا با بازجویان همکاری کن. دوران زندان در زیر شکنجه بودم

 بودیم که شبانه به پادگان ویل عرص دزفول بردند نخست گفتند . شدیم یم
 
یمما تعدادی زندان سپس به . دوش بگت 

بوس در حال  بوس کردند که من توانستم دستم را باز کنم و در حایل که شبانه میت   ما کفن پوشاندند و سوار میت  
ون پرت نمودم  .نفر را در این پادگان اعدام کردند ۴۴همان شب . حرکت بود پنجره را باز کردم و خودم را به بت 

 به کشتار زندانیان سیایس در دهه الزم به یادآوری است که مرحله نخس
 
به مدت پنچ روز، از  ۳٠ت دادگاه رسیدگ

ی برگزار  الملل در لندن با موفقیت چشم در مرکز اقدام حقوق بشر سازمان عفو بی    ٢٠٨٢ژوئن  ٢٢ژوئن تا  ٨١ گت 
دگاه، قضات تحقیق در این مرحله از دا. شده بود و انعکاس وسییع در نزد افکار عمویم جامعه ایران و جهان داشت

،  یاب، متشکل از شش حقوق عضو کمیسیون حقیقت
 
 جهان

ی
ق تن از اعضای  ۱۲دان و شخصیت برجسته و متی

دگان دهه شصت و جان بدر بردگان از اعدام های جان خانواده ها دسته جمیع و کشتار زندانیان سیایس در این  ستر
شاهدان، از چهل شهر و استان ایران و از میان همه  . مل آوردنددهه را، به دادگاه فراخواندند و از آنان تحقیق به ع

 و 
 
گرایشات سیایس انتخاب شده بودند که رژیم جمهوری اسالیم، عزیزان شان را در دهه شصت اعدام و یا زندان

 .شکنجه کرد
 
 
الهه، به روی همه هم دادگاه لندن و هم . های مهم دادگاه مردیم ایران تریبونال، علت  بودن آن است ییک از ویژگ

 که از قبل ثبت نام کرده بودند، باز بود رسانه
 
کت کنندگان ها قبل بر روی  نام از مدت فرم ثبت. ها باز و هم چنی   شر

یس داشتند از همان ساعات نخست برگزاری دادگاه، حدود . سایت تریبوبال انتشار یافته بود و همگان به آن دستی
 ٩چنی   جلسات دادگاه، روزانه از ساعت  هم. وشه و کنار سالن مستقر شده بودندبرداری در گ پانزده دوربی   فیلم

بعد از ظهر به وقت ایران، مستقیما به  ٧صبح تا  ٠٠/٨٠بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و  ٠٠/۲صبح تا 
 .شود از کانال ماهواره ای پخش یمصورت زنده 

جوی ایران و برای  خواه و عدالت د مهیم برای مردم آزادیمحاکمه جمهوری اسالیم در دادگاه الهه، یک دستاور 
دادگایه که مستقل است و هیچ رابطه سیایس و مایل با هیچ . خواه جمهوری اسالیم است همه مخالفی   آزادی

برریس . حزب، سازمان، نهاد و دولتی ندارد و تنها با اتکا به حمایت مردیم، این موفقیت بزرگ را کسب کرده است
،  ۲۱و شنبه  ۲۳جمهوری اسالیم، در روزهای جمعه  جنایات  .در دیوان الهه ادامه خواهد یافتاکتت 

 ۲۱۰۲اکتت   ۲۲

*** 
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 مه جمهوری اسالیم در دادگاه الههبخش دوم گزارش از اولی   روز محاک

 
 
 بهرام رحمان

 
در ادامه دادگاه روز اول  .گزارش زیر ادامه آخرین ساعات روز اول محاکمه جمهوری اسالیم در دادگاه الهه است

، شاهد هشتم  ۲۲ هنگایم که مادر مرا دستگت  کردند من هشت : وی به دادگاه گفت. بود« شورا مکاریم»اکتت 
 .زندانیان سیایس در ایران، اعدام کردند ۰۳۱۱عام  من هشت ساله و در فرانسه بودم مادر مرا در قتل. ماهه بودم

ها و پدرم   من این اطالعات را از فامیل. دستگت  کردند ۰۳۱۲مجاهدین در سال  دلیل هواداری از  بیل، مادر مرا به
از دستگت  شده بود. ام گرفته چون کارت شناسانی . فاطمه زاریع مادر من، در یک تظاهرات در بازار وکیل شت 

ون بیاید یخواسته از در اداره پلیس ب همراهش نبود روز بعد آزادش کردند اما هنگایم که یم یک از شاگردان ت 
یک بود) مادرم از نگاه داشته  مادر من در زندان عادل. او را شناخت و دوباره او را نگه داشتند( او دبت  فت   آباد شت 
مادر مرا . تر از سپاه بود آباد کم فشار بر زندانیان در زندان عادل. اما سپس او را به بازداشتگاه سپاه بردند. شد یم

و هر روز صبح در سلول را  مادر مرا پنج ماه در سلول گذاشتند . سلول انفرادی قرار دادند بارها شکنجه کردند و در 
 تواب را یم باز یم

 
 .ورت مادرم تف بیاندازند و بروندص آوردند تا توان  به کردند، یک زندان

ی برای زندانیان در دیدار با خانواده ها وحشت زده به نظر یم رس ۰۳۱۱گفته پدر بزرگم، در ژوئیه  به یدند و چت  
های پدر بزرگم در مالقات با مادرم ماموری گفته بود که فاطمه، یعت  مادر من  براساس گفته. گفتند ها نیم خانواده

 برود
 
ها  از او سئوال کرده بودند آیا مجاهدین را قبول دارید؟ مادرم نیم دانست چگونه آن. باید به یک سفر طوالن

ت سیایس کنار گذاشته است؟ پس از این مالقات درهای زندان را بسته بودند و را قانع کند که هرگونه فعالی
ون جمع یم خانواده  در زندان انجام   گفتند  ها را متفرق کنند، یم شدند برای این که آن هانی که بت 

 
کار ساختمان

د یم  مالقات از این. گت 
ی
 درها را باز شد. ها قطع باشد رو، باید مدن

ی
بود که پدر  ۰۳۱۱وایل دسامت  در ا. بعد از مدن

 یم ها را ییک جا رفت دید خانواده بزرگم به زندان احضار شد وقتی به آن
ی
ند   ها امضاء یم برند و از آن ییک توی اتاق گت 

ی را نوشته بودند که نشان  کاغذی به وی دادند که در روی آن کاغذ، شماره. که هیچ مراسیم برگزار نکنند قت 
 .ر آن جا دفن کرده بودنددر مرا دداد ما یم

او  ۰۳۱۲اواخر . ماه بازجونی و شکنجه کردند ۴اما با این وجود، او را . ام دستگت  کردند حامله بود هنگایم که خاله
شوهر . دانیم بچه خر شد؟ آیا هنگام اعدام بچه در شکمش بود یا نه؟ در این مورد هیچ چت   نیم. را اعدام کردند

 .ی با پاسداران کشته شدخاله ام نت   در یک درگت  
ی، شاهد نهم بود ی هستم. شهره قنت   کنید؟ من شهره قنت 

 
شما به چه گروه سیایس تعلق . خودتان را معرق

خانه  هایم در کتاب من دانشجو بودم و فعالیت. داشتید؟ من هوادار سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر بودم
کت یم کردم ها  ، مخالف تعطییل دانشگاه۲۳ما در سال . دستگت  شدم ۳۱ن در سال م. دانشجونی و کوهنوردی شر

ل ییک از بستگانم بودم که شب در محکم زده شد ۳۱سال . بودیم در را باز کردیم چند نفر با لباس . من در مت  
 آمده

 
. دندها، در مقابل چشم خانواده، من و خواهرم را جدا کر  آن. ایم شخیص وارد شدند و گفتند از دادستان

، اسم من و خواهرم نوشته شده بود و . گفتند چادر شتان کنید و سپس ما را بردند
 
در دو حکم جداگانه دادستان

ون آوردند دو ماشی   منتظر بود. چت   دیگری نوشته نشده بود به ما چشم بند دادند و به چشم خود . وقتی ما را بت 
صبح زود ما . جا بودیم تا صبح آن. جا رسیدیم باغ شاه بود وقتی به آنبرند اما  دانستیم ما را به کجا یم اول نیم. زدیم

. قبل از ما نت   خواهر کوچک من که حدود شانزده هفده ساله بود دستگت  کرده بودند. را به سمت اوین بردند
 که ما به اوین رسیدیم صبح زود بود

 
 کردیک زن پاسدار ما را بازد. ما را از اتاق کوچیک رد کردند. زمان

 
سپس . ید بدن

 . ما را وارد ساختمان بازجونی ها کردند
 
شالق زدن و صدای فریاد . شنیدیم ها را یم ما صدای فریاد و جیغ و داد زندان

تهایتا دری را زد و زن پاسداری . بند مردی را دیدم که آمد و چادر مرا گرفت و گفت با من بیایید از زیر چشم… و 
ون آمد و ما را داخل ات اتاق بوی . رو شدیم که همه شکنجه شده بودند هب در این جا ما با بچه هانی رو. اق بردبت 

صبح در زندند و مرا صدا کردند  ۴فکر یم کنم . داد که جانی به ما دادند و گفتند این جا بخوابید خون و وحشت یم
، ما  قکر یم. و نیم دانم کجا بردند . یم خواهیم با شما صحبت کنیم کنم یک تخت دو طبقه بود به من گفتند بشی  

به من گفتند اگر به سئواالت ما جواب . کنیم به من گفتند اگر با ما همکاری کنید فردا آزادت یم. دو نفر بودند
 خواهد شد که در آن اتاق دیدید درستی ندیه شنوشت

 
ی برای گفیی  ندارم. ات مثل کسان من فقط . گفتم من چت  

حدود نیم ساعت بعد آن ییک . ها هم تعطیل شد و من کاری نکردم دانشگاه. بودمها  مخالف بسته شدن دانشگاه
زد و یم گفت  ییک با خودکار ش من یم. کردند کنم فیلم بازی یم فکر یم. کرد کرد و دیگری او را آرام یم فحایسر یم

 را باید بگونی 
 –توده  ۲شعبه  .های چپ بود که مخصوص بچه  ۳ساعت شش صبح مرا بردند به شعبه . همه چت  
یتی  بازجونی مرا صدا زد که بعدها شنیدم . مجاهدین بودند ۱شعبه . کردند شان نیم بردند که زیاد اذیت ها را یم اکتر
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مرا خواباند و . هیچ سئوایل از من نکرد و مرا برد روی تخت شکنجه. های چپ بود تخصص او، شکنجه بچه
. ای به دهانم فرو کرد و زد ایم را نت   دو طرف بست و پارچهه دست. پایاهایم را محکم روی تخت کشید و بست

من . قدر زد هدانم چ نیم. کردم دردهای وحشتنایک حس یم. زد داد و با تمام قدرت شالق یم زد فحش یم موقیع که یم
وع کردم به تقال کردن که در اثر این تقال چادر من افتاد. شدم داشتم خفه یم ه شم هم افتاده. من شر او  . بود گت 

ه را به شم گذاشت و چادرم را نت   به شم گذاشت میله ای زپر پایم فرو یم کرد اگر پا حیس نشان . دوباره زد. گت 
من تا شش بعد از ظهر در این حالت . زد آمد و شالق یم کرد و دوباره یم کیم صت  یم. زد نیم داد دیگر شالق نیم

 بیهوش نشودها زودتر از   خاطر این بود که کلیه ب خوردن بهآ. بودم
 
 .کار نیافتد و زندان

 آورد و گفت بعدا این
 
؟ گفت . پویسر  ها را یم قبل از شکنجه دمپانی بزرگ

 
من تعجب کردم که چرا دمپانی به این بزرگ

وع کرد. دو لیوان آب هم بخور تازه فهمیدم  . هنگایم که شکنجه تمام شد گفت دمپانی را بپوش. بعد شکنجه را شر
، پایم نیم رفتیکه دم

 
 .انی به آن بزرگ

ایظ، بیش   در چنی   شر
 
خواهرم به شدت از . تر بود ام درباره خواهرم بود که دو سال از من کوچک ترین نگران

 که سال. برد ناراحتی معده رنج یم
 
ها، به حدی شلوغ بود که  دانند که زندان در زندان بودند یم ۳۰و  ۳۱های  کسان

 .کردند های وحشیانه یم را شکنجه ر و گرفیی  اطالعات زندانیانبرای اقرار و شعت کا
های  همه هم بچه. نفر در یک اتاق بودیم ۱۱ما حدود . حدود یک سال و نیم مرا به هیچ بازجونی صدا نکردند

تری از سازمان  بازجونی که مرا صدا زد این بار اطالعات بیش. تقریبا همه مان وضع مشابیه داشتیم. چپ بودند
 بازجونی یم. یکار داشتپ

در دادگاه یک . دو هفته بعد مرا به دادگاه فرستادند. فرستیم دادگاه آخر گفت با همی  
ع و منیسر و یک نفر دیگر هم بود ع . حاکم شر من موقیع که وارد دادگاه شدم اتهامات مرا خواندند و حاکم شر

؟ اگر این کار را انجام دهید آزادت  ار را محکوم یمبالفاصله سئوایل از من کرد این بود که آیا مصاحبه کت  و پیک کت 
وع کرد فحش دادن و به من گفت شما یک مشت . گفتم من کاری نکردم که مصاحبه کنم. کنیم یم سپس شر

ون کردند. فاحشه هستید چ فرصتی برای دفاع هی. تر نبود دقیقه بیش ۴در واقع دادگاه من . سپس مرا از دادگاه بت 
 .به من ندادند

 تان را هم همی   طوری دادگایه شدند؟ آیا دوست: دادستان
یش شان را  در اتاق ما سه زن حامله بود که شوهران. ها شبیه دادگاه من بودند نود درصد دادگایه. بیل: هره قنت 

ها  یضما تازه از آن غذای کم هم، غذانی را برای مادران حامله و مر . کمبود غذانی ما شدید بود. اعدام کرده بودند
ه یم ایط بهداشتی بدی داشتیم. کردیم ذخت  دالیل مایل دستگت  کرده بودند و سل  یک خانم مست  که به. ما شر

 بسیاری از بچه مریض شدند داشت به اتاق ما فرستادند که پس از
ی
ها در زندان به دنیا آمدند و در آن  بچه. مدن

 کردند و بزرگ شدندوضعیت بهدا
 
 .شتی بد زندگ

دادند  ها مالقات نیم ها به آن خصوص مدت به. آمدند رنج بسیاری دیده بودند هایمان که برای مالقات یم خانواده
 .اند یا نه؟ من پس از پنج سال از زندان آزاد شدم آن ها همیشه نگران بودند که آیا فرزندان شان را اعدام کرده
 

*** 

 
 اه الههمه جمهوری اسالیم در دادگگزارش سوم از دومی   روز محاک

 
 
 بهرام رحمان

 
آغاز شده،  ۰۶۳۰آبان  ۴برابر با  ۲۱۰۲اکتت   ۲۲شنبه  مرحله دوم محاکمه جمهوری اسالیم ایران، که از روز پنج

 .، ساختمان دادگاه الهه آغاز کردصبح، کار خود را در سالن صلح ۳اکتت  ساعت  ۲۳امروز 
 مو 

 
ند و سپس هیئت قضات  رد سئوال قرار یمالزم به توضیح است که شاهدان نخست از سوی دادستان گت 

، اجبارا تلفیفی از این  من به. پرسند سئواالت خود را از شاهد یم دلیل تفاوت زیادی بی   شعت حسن گفیی  و نوشیی 
ده نوشته سئوال و جواب ها و  ها هم از طریق تلویزیون ها و سئوال جواب کل این بحث. ام ها را به صورت فشر

ها را بعدا مسئولی   دادگاه و دست اندرکاران تریبونال  ر سالن حضور دارند پخش یم شوند و هم آنهانی که د رسانه
س عموم قرار خواهند گرفت به صورت   طور که اسناد لندن را به همان. صورت کتاب منتشر خواهند کرد در دستی

کتاب تریبونال به   چنی   روی مت    هم این کتاب در اختیار وکال قرار گرفته و . اند کتاب به زبان انگلییس چاپ کرده
 .شد فروخته یم

 .امت  آتان  شاهد دهم است
 کنید؟: دادستان

 
 لطفا خودتان را معرق
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ی عضو سازمان جوانان حزب توده بودم. من امت  آتان  هستم ام هرگز به  من در طول مبارزه. من در زمان دستگت 
 کنیم یم ما سیع. ام آمت   و مسلحانه دست نزده ه خشونتمبارز 

 
هانی از درون  حتی تالش. کردیم مبارزه قانون

ها را تحمل نکرد و  طلبان، آن هم در حفظ رژیم آغاز کردند باز هم حکومت اسالیم آن حکومت، یعت  اصالح
وع کردند. شکوب ما همانند دیگران بود. حزب توده را هم تحمل نکرد. شکوب نمود ما . اما شکوب ما را دیر شر

 یممبارزه ق
 
 و اعدام کردند اما هنگایم که فعالیت ما را هم ممنوع کردند ما ها را . کردیم انون

 
 .دستگت  و زندان

 دستگت  کردند و به زندان اوین فرستادند؟ ۰۶۳۲آیا شما را در سال : دادستان
 .ها کم شده بود موقع، کیم شکنجه وارد زندان اوین شدم که در آن ۳۲من اواخر . بیل

 یا ممکن است به دادگاه بگویید چگونه شما را شکنجه کردند؟آ: اندادست
کاغذی به من دادند تا من سابقه خود را . شناختند من در دانشگاه فت  تهران، از زمان شاه فعالیت داشتم مرا یم

شکنجه گفتم سیع نکنید با . اما مرا بردند به اتاق شکنجه. شناختند همه چت   را نوشتم ها مرا یم چون آن. بنویسم
ید چون من خودم را از آن لحظه به بعد مرده یم اف بگت   ۱از صبح ساعت . مرا شکنجه کردند. دانم از من اعتی

ی از کار افتادن کلیه الزم . صبح مرا دستگت  کردند تا ظهر یم زدند  شده بودند آمپویل که برای جلوگت 
 
ادار من خون
شب مرا به بیمارستان بردند و پاهای مرا . دن من ادامه دادندبود به من تزریق کردند و سپس تا شب به شکنجه کر 

هایم  یک هفته بعد بازجو مرا خواست و آن قدر روی پانسمان. من یک هفته در بیمارستان بودم. پانسمان کردند
 .منتقل شدم و یک هفته آن جا بودمشالق زدند دوباره به بیمارستان 

 را دیدم به قدری به پاهایش
 
زندانیان با انواع و . تان پایشان افتاده بود ان شالق زده بودند که انگشتانمن زندانیان

ون یم رفتید باید همیشه چشم . های روخ و جسیم روبرو بودند اقسام شکنجه در تمام دوران زندان از سلول بت 
اف توابی   را  در تمام سلول. زدید بند به چشم یم کردند؛ اذان  پخش یم ها و بندها بلندگونی وصل بود که صدای اعتی
 را آزار دهند خواست پخش یم شان یم نمودند و هر چه دل و قرآن پخش یم

 
شان این حکومت خود . کردند تا زندان

به را شان  رو، هرگونه مخالفت آن مخالفت با حکومت دانند و قوانی   شان نت   اسالیم است از این را نماینده خدا یم
 یم شان یم  کردند و هر بالنی به عقل اد یممثابه مخالفت خدا و اسالم قلمد

 
هدف این . آوردند رسید به ش زندان

 را تواب کنند و به همکاری با رژیم بکشانند و دست
 
ای زندانیان را به کار اجبار . کم او را منفعل سازند بود که زندان

 .کردند در کارگاه ها وادار یم
 در  در قتل ۱۱شما در سال : داستان

 
 زندان بودید مشاهده شما چیست؟  عام زندان

وهای سیایس آغاز شد برخ  مقامات . دیه شده بود ، کامال سازمان۳۱عام سال  ین قتلا هنگایم که شکوب نت 
ون برود مگر این که تواب شود حکومت یم  دستگت  شده نباید بت 

 
عام سازمان  بنابراین، این قتل. گفتند هیچ زندان

 و اتفا
 
 نبودیافته بود و تصادق

ی
در آن دوره، تفتیش عقاید راه انداخته بودند و این که سازمان ات را قبول دارید؟ . ق

 یم…خوانید و نظرتان درباره حکومت و یا جنگ چیست؟ نمایز یم
 
 بودند که از زندان

ی
کردند و یا  ؟ از جمله سئواالن

 .نوشتند های مخصوص یم در فرم
. انی که ش موضع بودند و یا تواب و منفعل شده بودند جدا کرده بودنده آن. بندی کرده بودند زندانیان را دسته

جمیع در  های دسته اولی   شی اعدایم. تر ایزوله کنند کردند آن هانی که ش موضع بودند هر چه بیش سیع یم
 .، با زندانیان ش موضع آغاز شد۳۱تابستان 
 
 
 لطفا درباره کمیسیون مرگ بکویید؟: دادستان

 که در اوایل مرداد ماه . ها اعدام کردند عام یک نفر را قبل از آغاز قتل. بودیمنفر  ۲۲ما 
ی
اتفاق افتاد این بود   ۳۱اتفاق

ها  مالقات. تلویزیون را بردند. بلندگوها را قطع کردند. که ناگهان امکانات بند ما را گرفتند و ارتباطات را قطع کردند
ما . نامه صلح را پذیرفته بود ما شنیده بودیم حکومت قطع. افتد ر دارد یمما فکر کردیم اتفاق ناگوا. را قطع نمودند

دیدیم که پاسداران  روزهانی یم. جا بریم گردانند بردند و کیس از آن دیدیم که مرتب به زندانیان به حسینیه زندان یم
ی در یک کامیون یم نیمه. زدند هانی را اتش یم پارچه   چت  

یدیم که نیمه شب اتفاق شن های شب ما صدای انداخیی
به. افتاد یم ما از بندمان از . یک شب یک کامیون آمد که رو باز بود. رسید یم ۲۲تا  ۲۱ها را شمردم که شت   من رص 

ند و به داخل کامیون یم ای دیدیم که اجساد را چهار دست پا پرت یم روزنه هانی را   ما تازه فهیمدیم که آن. اندازند گت 
ها را  بند ما باال بود و ما از جانی این صحنه. کنند شان یم گرداندند، پس اعدام د دیگر برنیمبردن که با خود یم

 یم. برند زدند که ما را به اعدام یم های بغل مرس یم از سلول. توانستیم بینیم یم
 
شنیدیم   ما حتی از بخش دادستان

 چگونه رفتار کنندکردند که بر اساس آن با ز  که بازجویان فتوای خمیت  را تفست  یم
 
از نظر تکنییک چگونه . ندان

باران کنندیعت  آی. زندانیان را اعدام کنند  .ا دار بزنند و یا تت 
 رو شدید؟ هرو شدیدید با چه رفتاری روب هآیا شما هنگایم که با جوخه مرگ روب: دادستان

. شد ها با حداکتر آرا انجام یم عدامموقیع که به زندانیان چپ رسید ا. ها رسید پس از اعدام مجاهدین، نوبت چپ
ی مرا محاکمه کرد و ده سال حکم داد  از من از  در آن. موقیع که مرا در مقابل هیئت بردند نت 

ی
اق جا، پوردمحمی و اشر
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مسلمان هستید یا نه؟ گفتم من هیچ موقع با اسالم . ات را قبول دارید؟ گفتم بیل آیا گروه: جمله سئوال کردند
ون بردند و . خوانم خوانید؟ گفتم نماز نیم آیا نماز یم. و فعالیت سیایس هستممخالف نبودم  گفتند نماز   مرا بت 

 نشستیم تا شب شد ما آن. خوانم بخوانید من گفتم نیم
 
خوانند   هانی که گفتند نماز نیم آن. قدر در راهرو دادستان

به کابل باید بخورند باز شاغ من و . تعداد دیگری کابل مغرب زدندبرای من و . گفتند برای هر وعده نماز ده رص 
این جا طناب : نارصیان، ما را به یک سلول برد و به ما گفت. خوانیم دوباره کابل زدند شهبازی آمدند دیدند نماز نیم

به به ما کابل زدند. و شیشه است اگر خواستید خودتان را بکشید دانستیم اگر براساس قانون  ما یم. باز صبح ده رص 
ید و . ما فکر کردیم شانجام مرگ است. الم، سه روز نماز نخوانیم حکمش اعدام استاس گفتیم ما را به دادگاه بت 

به کابل زد. حکم اعدام ما را بدهید ید دوباره ده رص   ما را . به نارصیان گفتیم ما را به دادگاه بت 
ی
اما همان روز پس مدن

این بار مرا . شوم نشان دادم و گفتم اگر اسالیم این است من مسلمان نیم این بار در دادگاه پایم را . بردند به دادگاه
از . خواندند و دسته دسته آن ها را به سالن مرگ یم بردند ها نشاندند و هر لحظه اسایم تعدادی را یم بی   اعدایم

یک پرده کشیده  پشت اتاق هئیت مرگ. شش نفر شش نفر یم بردند برای اعدام. این عده فقط ییک ر ابرگرداندند
 و بازجوها بودند که کار یم

ی
بازجوی من آمد به من گفت که شما از . کردند بودند که پشت آن، مسئولی   اطالعان

دند و موقیع که هیئت از اتاق . اما من قبول نکردم. ها و کمونیست شدید زمان شاه هوادار چریک تا شب مرا نت 
ون آمد گفت کار این   بت 

 
وع به . کنیم یمها را فردا رسیدگ ششم شهریور فکر کردم مرا به اعدام خواهند برد من شر

و   های مربا را برداشت و شکم خود را پاره کرد  شهبازی ییک از شیشه. اما شهبازی قبول نکرد. نماز خواندن کردم
یتی بود. کشته شد  .شهبازی اکتر

ای و  یک نفر مجاهد بود و بقیه توده. یان را دارمنفر از اعدام ۲۳نفر بودند که من اسایم  ۲۲دربند ما، زمان اعدام 
یتی بودند ی حزب توده و مشاورین آن بودند برخ  از آن. اکتر  .ها، اعضای رهت 

 کنید؟. شاهد یازدهم: دادستان
 
 لطفا خودتان را معرق

 هستم
 
حان  یم کنم از طرف. من جلیل شر

 
خودتان  شما در شهادت نامه. های اهواز هستم و االن در لندن زندگ

ی نزدیکان ما، تنها به : ؟ جلیل.ها فعال سیایس بودند تان را دستگت  کردند آیا آن گویید که پدرتان و عموی یم دستگت 
سال داشت و کشاورز بود و  ۳۲پدرم . های ما را دستگت  کردند نفر از فامیل ۲۲این سه نفر محدود نبود و تقریبا 

ه عنوان یک شهروند و انتظاری ک رم سیایس بود و مطالبات عادی مردم را بهاما براد. طور عمویم هم همی   . سواد ن  
 .کرد از انقالب داشت مطالبه یم

ها، حقوق مردم عرب را مطرح  نوشت و در آن هانی را یم ای بود؟ ایشان اعالمیه فعالیت برادرتان در چه زمینه
 .دلیل عرب بودن اعدام شدند فر رصفا بهاین سه ن. عنوان یک فعال مستقل و خودجوش بود یعت  به. کرد یم

 
 
ها عرب بودن شان بود؟ در آن زمان مسایل مردم عرب در اهواز مطرح بود و در  چرا دلیل اعدام آن: دادستان

کت کرده بودند امیدی به آزادی بیش کردند و به چشم  عنوان شهروند قبول نیم ما را به. تر داشتند انقالب شر
ی پدرم و . تنها همسایه ما کشور عراق بود. کردند ما نگاه یمجاسوس کشورهای عرن  به  هنگایم که برای دستگت 

 .عرب خر: گفتند م آمدند به ما یمهای دیگر فامیل
 ها قبل از اعدام دادگایه شدند؟ آیا آن: دادستان

فر بودند در ها را که هفده ن همان روز جنازه آن ۰۰ها دستگت  شدند و نزدیک ساعت  نزدیک ساعت ده صبح این
ی و  ۰در مجموع شاید بی   . ها گذاشتند و بردند فرمانداری سوسنگرد به کامیون ساعت و یک ساعت بی   دستگت 

 ۳۱ایشان در اریبهشت سال . پدرم را در ماشی   دیگری گذاشته و جای دیگری برده بودند. ها فاصله بود اعدام آن
اما قت  برادرم و عمویم را با . د پدرم را پیدا نکردیماعدام شد و جسدش را در روستانی رها کردندو ما جس

او را قبل از اعدام در فرمانداری شکنجه  . برادرم کارمند وزارت بهداری بود. جوی خودمان پیدا کردیم و جست
 که در فرمانداری بودند . کردند

 
 .بعدها این مسایل را به ما گفتندکسان

 .داد ها را انجام یم جا آمده بود و این اعدام آن موقع خلخایل به آن. بودعام  ها در فرمانداری، در مالء اعدام آن
شدگان به خلخایل گفته بودند چرا ما را بدون دادگایه اعدام یم کنید خلخایل گفته بود اگر جرم دارید به  دستگت 

ها را به لعنت  آن. بردند ها  این تنها جواب او به آن. روید گناه هستید مستقیما به بهشت یم جهنم یم روید و اگر ن  
چنان  اما ما هم. دادند مسئولی   دولتی هیچ جواب و اطالیع به ما نیم. جا دفن کرده بودند آباد اهواز برده و در آن

جا گذاشته پیدا   ها را در لعنت آباد اهواز که این اسم را حکومت روی آن شانجام قت  آن. ها گشتیم دنبال گور آن
ده سالم بود هنگایم که آن. شنا، قت  عمویم و بردارم را پیدا کردیمما توسط یک آ. کردیم . ها را اعدام کردند من ست  

 من از کنکور کتت  قبول شدم اما در مصاحبه شفایه  . اما مرا از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم کردند
یعت 

، به خاطر   .اعدام فامیل هایم، مرا رد کردندگزینیسر
ی هانی که از فامیل ما بود هیچ شانیس برای فرار نداشتند و  آن. ش فامیل و عرب بودن بود ها جمیع بود و  دستگت 
های من  ، بسیاری از فامیل۳۰اواخر سال . کردند چون که فامییل شان در شناسنامه ییک بوده است دستگت  یم
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 یم. ما سه برادریم. دستگت  شده بودند
 
این برادرم را . من هم خارج کشورکند و  ییک اعدام شد و ییک در ایران زندگ

این حمالت به . در زندان بود و هیچ دادگایه هم برایش تشکیل نداده بودند ۳۰هم دستگت  کرده بودند تا سال 
زن و بچه و بزرگ و پت  را کتک شدت  شدند به کارانه بود و هنگایم که وارد منازل یم خفا و سوسنگرد بسیار تبه

 .زدند یم
 .است« شکوفه سخ  »نم م خاشاهد دوازده

 ، در حایل بازداشت شدید که یک بچه داشتید؟۰۳۱۳آیا شما در : دادستان
 . بیل: شکوفه

 
 طفا کیم در این مورد توضیح دهید؟داری کردند، ل شما را دو هفته در راهرو زندان نگاه: دادستان

من هنگام . بردند ۳بعد مرا به بند  .من با چشم بند دو هفته در راهرو زندان اوین با یک پتو بودم. بیل: شکوفه
ی  .کردم ل با یک گروه چپ فعالیت یمعنوان محص آموز بودم و به ام دانش دستگت 
 
 
مصاحبه . من گفتم پدر و مادرم مسلمان هستند: درباره ازدواج و مذهب از شما پرسیدند؟ شکوفه: دادستان

 خواستند من گفتم من کاری نکردم
 
بعد از این که مرا به زندان اوین منتقل کردند . ردمک من مقاومت یم. تلویزیون

 .شما به حبس ابد محکوم هستید: بعد از یک ماه مرا صدا زدند و گفتند
 د

 
 آیا این حبس تغیت  کرد؟: ادستان
اض کردم: شکوفه نهایتا مرا صدا کردند و گفتند من باید . بیل والدین من شکایت کردند و من هم از درون زندان اعتی
سال زندان تقلیل  ها حبس مرا تغیت  دادند و به پنج آن. گفتند باید نماز بخوانید. گفتم من مسلمانم. ن شوممسلما
 .دادند

 ، ممکن است درباره تابوت بگویید؟شما چندین سه زندان اوین، قزل حصار و گوهردست بودید : دادستان
، به نام مجتمع . دنداول ما را بردند راهرو و سپس بازحونی کردند و تهدید کر : شکوفه

 
بعدا بردند به ساختمان

 . زندان
 
 : گ بود که به شما گفت به آن جا بروید؟ شکوفه: دادستان

 
او به من گفت ما کاری یم  . حاخ  داود رحمان

اف شوید . خواست که ما را اعدام کنند و قبال هم این کار را کرده بود او از این طریق یم. کنیم که شما مجبور به اعتی
ییک با کابل به پشت من . ها مرا در یک اتاق کوچک هل دادند آن. ام را بسته بودند یم بردند چشم ۲۳د مرا به بند بع

اف کت   فرستد که با هیچ بعد شنگهبان گفت مرا به جانی یم. یم زد  تا اعتی
 
 .کس حرف نیم زن

 اول شما را شالق نزدند اما االن زدند؟: دادستان
 .بیل: شکوفه
 که شما را بردند اتاق تابوت بود؟: داستان

ی
 آیا این اتاق

 در  تابوت این بود که تخته. بیل: شکوفه
 
سانتی  ۱۲هانی به اندازه یک متی ارتفاع و یک متی طول داشتند و هر زندان

ما چهارده پانزده . گذاشتند نفر اول رو به دیوار و بعدی رو به پشت متی در دومتی جا داشت و ما را بغل هم یم
فقط هنگام توالت چشم ما را باز  .نشستیم صدا یم اعت بیست و چهار ساعته چشم ما را بسته بود و ن  س
 . من هشت ماه و نیم در این تابوت بودم. کردند یم

ایط چه حیس داشتید؟ نشستید و نیم شما چشم بسته یم: دادستان  توانستید حرف بزنید در این شر
 .گفتند بیدار باشید آمدند و یم نو بنشینیم و یا چرت بزنیم یمخواستیم چهارزا اگر یم. بیل: شکوفه

 برنامه
ی
اف های مذهت  از تلویزیون مداربسته پخش یم پس از مدن ات رفقای ما را پخش یم کردند؛ کردند؛ یا اعتی

را پخش  یا نماز جماعت. جه بودها برای ما شکن کنند و هم این اند؛ اکنون با رژیم همکاری یم گفتند تواب شده یم
گفت هدف ما این است که  حاج داود یم. کردند ها، همواره با هوش و هواس و جسم ما بازی یم یعت  آن. کردند یم

 .سازی است این جا اتاق تواب. نیدنه تنها طوری بشکنید و توبه کنید، بلکه با ما همکاری ک
وع به زدن کیس. ها بغل دیوار بود شخیص کابل دست داشت و تابوت ات لگد یم  کرد و یا از پشت به کلیه  یمبعد شر

هنگایم که فهمدیدند این نوع شکنجه . هایم را از آمریکا گفت کابلم را از اشائیل آوردند و چکمه با مسخره یم. زد
حاخ  داود به . های واقیع بسازند خواستند از زندانیان تواب یم. جا آوردند تری را به آن موثر است زندانیان بیش

جا بردند هدف شان  علت این که ما را آن. کند یعت  کیس که تازه کاری را آغاز یم. صفر کیلومتی : گفت ا یمه تواب
 .زدند دادند و لگد یم د و فحش یمکردن آمدند ما را تهدید یم ها نصف شب یم دادستان. تان ما بود شکست

دند تا بیش تر زندانیان را خرد کنند و آن ها را کردم ما را خواهند کشت اما بعدا روش تابوت را تغیت  دا اول فکر یم
 فضانی را در زندان عادل. به افرادی خنتر تبدیل کنند

کس با کس دیگری  آباد و گوهردشت ساختند که هیچ چنی  
 مداربسته یم فقط صداها را از برنامه. صحبت نکند در حایل که در جمع بودند

 
ها  آن. شنیدیم های تلویزیون

ل کنند و حتی زندانیان سیایس را با صحنه بندها یم ها را به تواب سازی کتک  فرستادند تا زندانیان ش موضع کنتی
ل بیش. بزنند  .به عوامل رژیم اضافه شده بودند تر شده بود و توابان نت    در حقیقت این بار کنتی

 ها چگونه هویت خود را نگه داشتید؟ شما در این تابوت: داستان
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 حکومت که در تلویزیون پخش یمدر یط چند م: شکوفه
ی
کردند   اه اول سیع کردم به هیچ کدام از ابزارهای تبلیغان

کردم چهره  سیع یم. آمد کردم اما اغلب این اسایم یادم نیم هایم را تکرار یم یواش یواش اسایم فامیل. گوش نکنم
بار  این. این فکر افتادم زیاد با مغزم کار کنم در نتیجه به. توانستم مادرم و پشم را به یاد بیاورم اما برخ  مواقع نیم

 که از تلویزیون پخش یم
ی
سیع کردم در ذهن . کردند گوش کنم تصمیم گرفتم با حواس جمع تری به تمایم تبلیغان

هوش و حواس خود را از دست  کردم تا  ها پیدا کنم و از این طریق مقاومت یم های خودم را درباره آن خود استدالل
 .ندهم
 یم گرویه از ما زندانیان را به آسایشگاه بردند و در آن  ۰۳۱۱

ی
هم . کردند جا، نمایندگان وزارت اطالعات سئواالن

ی جمهوری اسالیم، : ها از جمله نوشته بودند دادند که در آن هانی به ما یم چنی   جزوه نظرتان درباره جنگ، رهت 
ه یم سیاست  .دادیم م، معموال به هیچ کدام از این سئواالت پاسخ نیمما زندانیان مقاو . پرسیدند های دولت و غت 

ه ی بیش. پس از پایان جنگ، همه چت   قطع شد مانند هواخوری و مالقات ها و غت  یک بار . تر شد یعت  سخت گت 
ه قاض  مرتضوی از اتاق ما بازدید کرد و اسم همه را پرسید و این که به کدام سازمان وابسته  . ایم و غت 

 
 او عصبان

 .و زمان خوب به پایان رسیده است دیگر زمان تنفس: شد و گفت
روز کم  هب شنیدیم اما روز ها را یم صدای آن. بغل ما مجاهدین بود. پس از این که بازحونی زندانیان را آغاز کردند

همکاری  باید  گویند ما  کنند و یم من با ییک از آن ارتباط مریس داشتم او به من گفت که ما را بازجونی یم. شد یم
 .او را اعدام کردند. کنیم

ون یم یک روز یک زن نگهبان را دیدیم که . گرداندند ها را برنیم بردند و آن نگهبانان گرویه از زندانیان از بندها را بت 
ا م. این دستور رییس زندان است. کنم و ییک دیگر به او یم گفت همه ما باید برویم آورد و یم گفت تحمل نیم باال یم

کت کنند تا همه فهیمیدم که همه زندان  .شان به این مساله آلوده شوند بانان باید در فرایند اعدام شر
 شما با کدام سازمان سیایس فعالیت داشتید؟: دادستان

 .ی   مبارزه مسلحانه اعتقاد نداشتچن من به یک گروه کوچک چپ گرا تعلق داشتم که به چی   و روسیه و هم
 
 
 ور است؟ط هارص  وضع پشتان چدر حال ح: داستان
چنی   در یک خشم ناشناخته  هم. خواهد درباره گذشته بشنود خواهد من خوب باشم و نیم پش من یم: شکوفه

 یم کند
 
زندان و شکنجه برای من، اثر درازمدت داشته اما در عی   حال دیدن این وضعیت به من آموخت . زندگ

 بماند
ی
ش زندان بر من همی   است. انسان چگونه باید یک انسان باق من نوزده سالم بود در تابوت نشستم و . تاثت 

 که در زندان بودیم یا . کند اما فکر آن جا مرا را رها نیم. فکر کردم مقاومت کنم و در آن جا رشد کردم
 
ما با کسان

  دانم و با آن من همه این را یم. اعدام شدند و یا حواس خودشان را از دست دادند
 
من هم کار . کنم یمها زندگ

 یم. کنم و هم زاری یم
 
 .این مساییل که اتفاق افتاده استکنم به همه  کنم و هم سوگواری یم هم زندگ

 آیا این دادریس به شما کمک یم کند؟: دادستان
های ما  در این جا ما با شما صحبت یم کنیم به این دلیل که هیچ نهاد رسیم نیست حرف! عایل عایل است: شکوفه

موقیع که من یم بینم مقاومت وجود دارد و همی   مقاومی   این دادگاه را تشکیل داده اند و قضات با . بشنود را 
ها  کنیم در حایل که نهادهای رسیم دولت دهد که ما نهاد خودمان را تاسیس یم جا هستند، نشان یم وجدان در این

 !کنیم ن یمجا سخنان خود را راحت بیا ما در این. ما را قبول نیم کنند
دهم  . شاهد ست  

 
 کنید؟ من حوریه جهان: دادستان

 
ستان درس . هستم پور  لطفا خودتان را معرق من هم در دبت 

از تدریس یمدادم و هم در آموزشگاه پرستاری  یم  .کردم در شت 
 شما اقلیت بهانی هستید؛ در مورد وضع بهائیان در ایران، توضیح دهید؟: دادستان

، حدود یک سال طول کشید که به ۲۱پس از انقالاب . شان دگرگون شد وری اسالیم وضعهمه بهائیان در جمه
های بهانی تعرض   بعد به خانه. از جمله خود من. مرور زمان، بهائیان را از ادارات و موسسات رسیم کار اخراج کردند

 .ر مصادره و آزارهای دیگردها دیگبع. حق استخدام شدن نداشتند. ازدواج بهانی را به رسمیت نشناختند. کردند
توانید در این مورد توضیح  ها حمله کرد آیا یم ها به بهانی  شما گفتید یک مقام شناخته شده در رسانه: دادستان
 بدهید؟
از . ها را مجاز دانسته اند بهائیت را بر اساس الهامات شیعه قبول نداشتند و روحانیون ریخیی  خون آن: حوریه

ندتاری    خ دیانت بهانی عل های کثیف   ها آدم گویند بهانی  ها یم این. مای اسالیم تالش کرده اند بهائیت را از بی   بت 
از در مسجد  ییک از امام جمعه. کنند هستند؛ خدا ندارند و مساییل از این قبیل را در جامعه بازتولید یم های شت 

آید که یک روز بهائیان به همدیگر خت   من یادم یم. های بهائیان حمله کنند مردم را تحریک یم کند که به خانه
از آتش زدند و غارت   خانه. اند های بهائیان حمله کرده دادند که از چهارگوشه شهر به خانه های بهائیان را در شت 

های  در حایل که در آن روزهای سخت، خییل از همشهری. خانه بهانی حمله کردند ۴۱۱آن روز به حدود . کردند
ازی به بهائیا  در تلویزیون اعالم کرد که بهائیان فرقه ضاله هستند همان روز آیت. کردند ن کمک یمشت 

ی
. هللا محالن
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ا عکیس از معبد بهائیان نشان داده شد و خانم حوریه درباره آن معبد، توضیح داد که پاسداران جمهوری اسالیم، ب
 .لودر این معبد را ویران کردند

 ارتان اخراج کردند؟شما را بر چه اسایس از ک: دادستان
هللا خمیت  و مراکز رسیم دستور آمده که بهانی را اخراج کنند  صبح رفتم مدرسه رییس مدرسه گفت از سوی آیت

 .ج کردندبه این شکل مرا اخرا 
نخست  . اش را نشان داد در کنار خیابان پاسداری مرا صدا کرد، کارت شناسانی و اسلحه. من دو بار دستگت  شدم

ها، مرا به زندان  آن. فت و سپس مرا سوار ماشی   کردند که در آن چند پاسدار دیگر نت   نشسته بودندکیف مرا گر 
در طول . بهانی . حوریه جهان پور: چشم بسته پرونده درست کردند و روی پرونده من فقط نوشتند. بردند

چون که چند ماه . زیر نظر گرفته اندها مرا  اما من بعدا متوجه شدم آن. ها شکنجه شدم و بعد آزادم کردند بارجونی 
 سئوال شان از ما این بود که شما بهانی هستید؟ ما هم  . بعد، چند پاسدار شبانه به خانه ما ریختند

آن ها، اولی  
اض  . تمام کتاب های بهانی و معمویل و حتی قرآن را برداشتند. اسایم را پرسدند. خانه را گشتند. گفتیم بیل پدرم اعتی
 ما را نت   بردند حتی تمام آلبوم. ها گفتند شما به قرآن اعتقاد ندارید دارید؟ آن قرآن را بریم کرد که چرا 

 
. های خانوادگ

ین را بردند  طول کشید پرونده تشکیل دادند و . من و شت 
ی
ها و  بعد بازجونی . شب ما را به سلول بردند ۰۲مدن

وع شد شکنجه و دادگاه  و کنار دستش یک. ها شر
 
 بود، ما را دادگایه   یک روحان

 
منیسر بود که آن هم مالی جوان

 خییل به من اهانت کردا. کردند
 
 .ین روحان

 .نه: آیا به شما وکیل مدافع دادند؟ حوریه: دادستان
ین داربند، دوست نزدیک من و فارغ التحصل رشته جامعه چون که پدر و . تر با ما بود او بیش. شنایس بود شت 

ین با من دستگت  شد .مادرش در خارج بودند  که از او کرده بودند این بود که چ. شت 
ی
قدر استقامت  هییک از سئواالن

ین مقاومت کرد یم ین را در . کنید؟ شت   .با چند زن دیگر در زندان کشتند ، همراه۰۳۱۶جون سال  ۰۳شانجام شت 
 را آن شکنجه

 
توانستند حتی ش  ها نیم دند که آنز  کردند و کف پایش شالق یم قدر شکنجه یم گران حکومت، زندان

 را وادار یم. پا بایستند
 
برای مثال، من در زندان دو خانم . کردند روی پای زخیم خود راه برود اما با این وجود، زندان

ها را شدیده شکنجه کرده بودند و پاهایشان  شناختم که در زندان آن های ظاهرپور و یلدا را یم نسبتا مسن به نام
 .ها را نت   اعدام کردند آن. بود دهدی آسیب

 ،  .است« مهدی معمارپور»شاهد چهاردهمی  
م این شاهد شماره چهاردهمی   است: دادستان

 سیایس خودتان را توضیح . آقایان قضات محتی
 
لطفا وابستیک

 دهید؟
 سیایس نداشتم: مهدی

 
نقالب حفاظت  کردم ما باید از دستاوردهای ا من بعد از انقالب فکر یم. من هیچ وابستیک

های فدانی خلق و سازمان مجاهدین  های سازمان هانی چون چریک همی   دلیل، من در صف تظاهرات به. کنیم
کت یم کردم  سی. شر

 
 .ایس به آن ها نداشتمویل هیچ وابستیک

 افتاد؟ من بعد از تظاهرات . شش ماه در زندان شدید ۰۳۱۰شما در سال : دادستان
 
ن خرداد در تهرا ۶۱چه اتفاق

من دست . دادیم کردیم و به همدیگر یم نویس یم گرفتیم و دست های این سازمان را یم ما اطالعیه. دستگت  کردم
ی، اسم مرا داد و من هم . ها توزی    ع کند ها به یک فامیل یم دام که او هم آن نویس این اطالعیه او بعد از دستگت 

ل. روزی دنبال من آمدند. دنداین فرد را به کمیته نازی آباد برده بو . دستگت  شدم نبودم و دست  من در مت  
خواهر مرا هم با خودشان بردند و به مادرم گفتند هر موقع . جمع کردند و با خود بردند را  هایم ها و کتاب نوشته

 کرد او را آزاد یم کنیممهدی خودش ر 
 
 .ا معرق

ی شد؟: دادستان  چرا خواهر شما در زندان بستی
اما بازجو به او گفته بود نه تنها . ر همان روز دستگت  شدم، خواهرم امید داشت آزاد شودبعد از این که من د

ب شدیدی بر خواهرم زد به. کنیم، بلکه اعدام خواهید شد آزادت نیم طوری که او را دچار شوک  این مساله رص 
 بر او دست داد. شدید کرد

 
 فریا. هنگایم که به سلول برگشت احساس خفیک

 
. زدند مرد و مرد د یمزنان زندان

 .ین شوک هرگز خواهرم را رها نکرداما ا. پاسداران خواهر مرا به بیمارستان بردند و صبح برگرداندند
 خواهر شما را در زندان نگه داشتند؟ :دادستان

ی
 چه مدن

دلیلش . داشتند جا نگاه ما را هفت روز در آن. مرا هم به کمیته نازی آباد بردند. یک روز بیش تر نبود که آزاد شد
ردند و این مدت شش ماه بعد به بند ب. بعد چند روز در راهروهای اوین بودم. این بود که در زندان اوین جا نبود

 .طول کشید
 ای نیستید؟ هایتان گفته بودید کاره شما دربارجونی : دادستان
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چ کاری نکرده بودم و واقعیت را بیل، من باورم این بود که من هی: دادید؟ مهدی نویع خود را تواب نشان یم به
این . آید شاید آزادم کنند کردم که من با سیاست کاری ندارم و خوشم نیم تر عنوان یم شاید این را بیش. گفتم یم

 .نشان دادن خود، شاید آزاد شوند گرفتند و با تواب مساله را برخ  زندانیان پیش یم
یک بار مرا صدا کردند و گفتند توبه  : مت هستید؟ مهدیشما چگونه اثبات کردید که طرفدار حکو : دادستان

کت کنید؟ گفتم بله. کردید؟ گفتم بله ید در اعدام افراد شر ها،  که اگر به سئواالت آنفکر یم کردم  . گفتند آیا حارص 
 !واب مثبت بدهم آزادم خواهند کردج

به ما کالیه داده . های دیگر آوردند ت   را از اتاقاما متاسفانه من و ییک دیگر که در آن بند بودیم بردند و چند نفر را ن
ون را یم  . تر شد تر و بیش این جمع بیش. دیدیم بودند روی چشم خود بکشیم اما ما از زیر کاله بت 

ی
ما را به یک اتاق

باز بر این  جا  من تا آن. کنند جا زندانیان را اعدام یم بردند به محیل که در آن. ها کردند بوس بردند و بعد سوار میت  
ای دیدم   صحنه. ها اسلحه به دست ما بدهند کردم این هرگز فکر نیم. تصور بودم که هم چنان دارند بلوف یم زنند

 .م پشت یک پاسدارها مسلح گذاشتندهر کدام از ماها را ه. که پاسدارها با ماسک ایستاده بودند
 ممکن است توضیح بدهید تقریبا چند نفر بودید؟: دادستان

ما که پشت پاسدارها . سه میت  بوس پر بود که بسیاری هم ایستاده بودند. یم کنم حدود صد نفر بودیم فکر 
ل کنم من سیع یم. ایستاده بودیم به ما گفتند چشم بندهایمان را باز کنیم اما توان دیدن این . کردم خودم را کنتی

 را آوردند و در مقابل پاسدارا. صحنه را نداشتم
 
باران شوندآن وقت، کسان ی ها را در چند م آن. ن قرار دادند تا تت  تی

 .روی پاسدارها قرار دادند هب رو
 چند نفر قرار بود اعدام شوند؟: دادستان

 .ها ایستاده بودند کرد اعدایم یماما از سمت راست تا چشم کار . نفر را دیدم ۱یا  ۱از سمت چپ 
 . ا هم بودندبیل ب: آیا زن و مرد با هم بودند؟ مهدی: دادستان

 
 ها حدس زدید؟ آیا سن آن: دادستان

ی بود و آن طرفش . بیل: مهدی من پشت آن پاسداری که ایستاده بودم مردی روبرویش بود که یک طرفش دختی
. توانستم بگویم چند سالش بود دختی هم کوچک بود اما روشی شش بود نیم. واقعا بچه بود. یک پش بچه بود

 !و سکوت مطلق در سالن( گریه شاهد بغض و. )…سه چهار نفر
 آیا قادر هستید، ادامه دهید؟: دادستان
دو نفر دیگر را دیدیم که واقعا . این تصویر بیست و هشت سال است که در مقابل چشمانم قرار دارد. بیل: مهدی
ی بود که با همان صدای لر . سال نداشتند ۰۲بیش از   .فرستاد زانش به سازمانش درود یمی دختی

 افتاد؟ گروه شما که در پشت پاسداران ایستاده بودید، یم: دستاندا
ی
 توانید توضیح دهید چه اتفاق

 گذشت که به ما گفتند به طرف پاسداران برویم. بیل: مهدی
ی
در همان حال در ردیف ما برخ  افتادند و ما . مدن

من . مان را روی ماشه ریم و انگشتگفتند دست مان را روی دست پاسدار بگذا. جلو رفتیم و به پاسدارها رسیدیم
بعد آن پاسدار به من گفت چرا . سپس دستور شلیک آمد و شلیک شد. بعد قرآن خواندند. هم همی   کار را کردم

هانی   آن. ها خییل زیاد بود تعداد اعدایم. ها تت  خالص زد کیس جلو رفت و به اعدایم. من عقب رفتم. فشار ندادید
ها دو نفری  آن. ها بگذارند ها در خون غلتیده را به کامیون بروند وادارشان کردند جنازهکه نتوانسته بودند جلو 

چشمان ما . ها کردند بوس بعد ما را سوار میت  . انداختند ها یم گرفتند و درون کامیون شدگان را یم دست و پای اعدام
  برخ  لباس. همه مات و مبهوت و شکوه زده بودیم. باز بود

 
یان را به کامیون ها اعدام چون آن. بودهایشان خون

 .انداخته بودند
دانست به من چه   خواندم تنها کیس که یم یک بار هنگایم که نماز یم. من باور مذهت  دارم و آدم مذهت  هستم

آید چه  قدر گریه و زاری کردم که دیگر یاد نیم در این حالت آن. گذشته است همان خدانی ست که در باالست
 ا
ی
 .ار کشیدم که هنوز هم آن را دارمبعد از آن برای خودم یک دیو . فتاداتفاق

 لطفا بفرمایید؟. آیا مطلب دیگری هست که اضافه کنید: دادستان
 که برای من افتاد یک تجاوز روخ به من بود: مهدی

ی
چنان به روح و  این تجاوز، مانند هر تجاوز دیگر، آن. این اتفاق

ی کرده بودم به  من فقط یک. که هرگز التیام پیدا نیم کندنشیند   اعماق وجود انسان یم  ام ماهیگت 
 
بار در زندگ

اما اکنون من آدیم شده بودم که دستش به خون کیس آلوده است؛ . شدت از این کار خود ناراحت و پشیمان بودم
 .دارم و خواهم داشتاین درد را تا آخر عمرم با خودم . خواه کشته شود دستیار قاتیل شدم تا یک انسان آزادی

البته . پس از پایان سئوال و جواب از این شاهد، سالن به حدی منقلب شده بود که در ان سه روز سابقه نداشت
 یک سیستم تبه دانند که مهدی و مهدی همه یم

 
. کار هستند کار و جنایت ها، نه تنها مقرص نیستند، بلکه قربان

 و  و حکومتی است که انسانبنابراین، مقرص اصیل و واقیع آن سیستم 
 
ها را به این روزگار شاش از هراس و نگران

 کلیت  بنابراین، تنها راه رهانی از این وضعیت، تالش و مبارزه ن  . عذاب وجدان دچار یم کند
 
وقفه در جهت شنگون
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های  اناین حکومت جهل و جنایت و ترور و لغو هرگونه شکنجه روخ و جسیم و اعدام و برچیده شدن زند
 .سیایس در جامعه ایران است

، اندگ از زخم ن  
 
 و برقراری یک جامعه آزاد و برابر و انسان

 
 این حکومت جان

 
های عمیق و وسیع  شک، با شنگون

دیدگان جامعه ایران، تسکی    دیدگان و جان بدربردگان از کشتارهای جمهوری اسالیم و همه آسیب دیدگان، داغ ستم
 !ت   همی   راه را انتخاب کرده استهدی نم. پیدا خواهد کرد

 ۲۱۰۲بیست و ششم اکتت  

*** 
 

 مه جمهوری اسالیم در دادگاه الههگزارش چهارم از دومی   روز محاک
 
 
 بهرام رحمان

 
آغاز شده،  ۰۶۳۰آبان  ۴برابر با  ۲۱۰۲اکتت   ۲۲شنبه  مرحله دوم محاکمه جمهوری اسالیم ایران، که از روز پنج

این گزارش بخش دوم . صبح، کار خود را در سالن صلح، ساختمان دادگاه الهه آغاز کرد ۳ساعت اکتت   ۲۳امروز 
 .اکتت  است ۲۳این دادگاه در روز 

 بود که برادرش رستم را در 
 
، نیما شوستان  اعدام کرده بودند ۰۳شاهد پانزدهمی  

 
نیما، ویدئو کلیپ کوتایه . سالگ

. دادند یافتند و شهادت یم جا حضور یم ینها باید در ا ان داد و تاکید کرد که آناش نش از پدر و مادر مسن و داغ دیده
 که فرزندان آن

 
کاران حکومت اسالیم شدند  شان در راه آزادی، طعمه جنایت ها همانند هزاران خانواده ایران

 یم کننده
 
 .میشه در درد و غم زندگ

نگار رسیم تلویز  من چند سال پیش به: نیما ، به ایران رفتم و با استفاده از این ۲۱۱۲یون سوئد در سال عنوان خت 
 !«ها که گفتند نه آن»ردم به نام طور مخفیانه فیلم مستندی تهیه ک فرصت، به

 در جنوب ایران را یم
 
برای . اند شماری را در آن جا دفن کرده های ن   بینیم که اعدایم در این فیلم مستند، گورستان

 از آن. این قت  برادرم رستم است: دهد ند نشان یممثال، نیما در این مست
 
قت  دختی . ها وجود ندارد اما هیچ نشان

 .دهد که هوادار یک سازمان چپ بود ای را نشان یم ساله ۰۳
هانی را نشان یم مردی گفت. دهد که ناشناخته شده هستند نیما، در این فیلم مستند قت  کند که  گو یم و او با پت 

ها مرده من یم: گوید گورکن در این فیلم یم. کند ن یماعدامیان را دف اند، اما هویت  هانی دفن شده دانم که در این قت 
از آمد . شان کنیم گفتند دفن آوردند و یم شت  پنج یا شش نفر یم. دانم ها را نیم آن خلخایل که یک شب به شت 

گفتند این دو نفری که  یم.. ها را دفن کنم ند تا آنجا آوردند و از من خواست نفر اعدایم به این ۳۱نزدییک های صبح 
جا خاک شده  خییل در این. آماری ندارم. سال نداشتند ۲۱تر از  ها بیش اعدایم. خاک کردید زن و شوهر هستند

اند؟ معلوم است کیس که شش هفت گلوله خورده  ها اعدام شده دانستید آن آیا شما یم: پرسد نیما، از وی یم. است
کس دست شان افتاد   ها رحم ندارند و هر  این. زیر ماشی   که نرفته است. ندا اند اعدام کرده تت  خالص زدهو شش 

 .اعدامش کردند
هانی را نشان یم گورکن و نیما، دقیقه گفت این و آن و آن، همه  داد و یم ها در گورستان راه رفتند و او، به نیما قت 

. اند ها اعدایم همه این. ها همه جوان بودند بدبخت. ها اعدایم اند اینکال همه : گورکن یم گفت. اعدایم هستند
 را دفن کردیم عی   شو . اند این ردیف تا آن آخر اعدایم. هایشان بدبخت خانواده. همه شان جوان بودند

 
جوانان

 .ها نگاه کنم کشیدم به آن الت یمبودند و من خج
آباد گذاشته بودند که ما   جا را لعنت ت و مادری یم گوید اسم اینفیلم مستند دیگر نیما، از گورستان خاوران اس

هانی که شناسانی کرده. این گورهای سال شصت است. گلزار خاوران نامیدیم ای گذاشته  اند نشانه هر کس برای قت 
نی نشده این جا یک کرد بود که شناسیا. ساله بودند ۳۱اند که بیش از  جا دفن شده سعید آذرنگ، زرشناس آن. اند

وان پشم را شناسانی کردیم جنازه. است جا دستی از زیر  این. ها سطخ دفن شده بودند ما جانی را کندیم و انوشت 
ون افتاده بود که داد زدند این کیست ییک از مادران فریاد . ها را کنار زدیم خاک. همه مادران این جا ریختند. خاک بت 

زمی   را با . سیمان بریزند مثل االن نبود که… این پش من است وآن ییک گفت . زد این جنازه حسی   است
های سال شصت را  جا جنازه این. بینند دیوار کشیدند گورستان بهانی هاست جا که یم از آن. کندیم هایمان یم دست

 .شکنند آیند و یم اگر بگذاریم یماند و اجازه نیم دهند ما سنگ قت  بگذاریم  دفن کرده
چون که از آن . تان شوید و از این طرف بروید گوید زود سوار ماشی    کند و یم ها را صدا یم کیس آن  در همی   لحظه

 در  نیما یم. آید طرف ماشی   مامورین یم
ی
ها دنیال ما بودند  جادهگوید ما توانستیم از تعقیب مامورین که تا مدن

 .بگریزیم
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نگار سیم تلویزیون سوئد، آخرین من به: نیما باری که به ایران رفتم در فرودگاه مرا گرفتند و بازجونی   عنوان خت 
د ها را هنوز در جانی نشان نداده من این فیلم. از آن موقع به ایران نرفتم. کردند . ام و االن هم گفتیم کیس فیلم نگت 

با گورکن  گو  و این فیلم که شما تکه های کوتایه از آن را دیدید چندین ساعت فیلم از گورستان خاوران و گفت
یم. است در واقع من از . خود گورکن که در مقابل دوربی   قرار گرفت خودش موافقت کرد که فیلم از صورتش بگت 

 .ده کردم و این فیلم ها را گرفتماستفا ها، سوء آن فرصت
گوهای زیاد  و گفتام ما تحویل داده بودند و من توانستم مستقیما بر ش قت  آن بروم و با   جنازه برادرم را به خانواده

ساله است او را را خانواده من  ۰۳آن دختی هم که گفتم . گو راض  کردم و فتو در ارتباطات خود، گورکن برای این گ
ها هم سنگ  ها سنگ قت  داشته باشند و هر موقع خانواده دهند آن یماما اجازه ن. اند در کنار قت  برادرم دفن کرده
 .ها اجازه نداده اند سنگ قت  بگذارند اما در خاوران هرگز به خانواده. دشکنن قت  گذاشتند بالفاصله یم

 گفت. احمد موسوی، هفدهمی   شاهد بود
 
ام را از سال  های سیایس من فعالیت: احمد در جواب سئوال دادستان

وع کردم و از پایت   ۲۳ بعد از . دمسازمان فدانی آشنا ش  های کم با اطالعیه کم  ۲۱، هنگایم که دانشجو بودم شر
 .هایم در دانشگاه ادامه دادم لیتهانی فدانی به فعا انقالب، با پیشگام سازمان وابسته به چریک

 به
 

 باری که دستگت  شدم در روستانی و در بایع
 یم اولی  

 
یک روز گشت سپاه آمد و گفت . کردم صورت مخف  زندگ

در همی   زمان، صدای فریادهای مادرم را . ی   آمدممن از طبقه باال پای. گفتند بیا پایی   . احمد کیست؟ گفتم من
مادرم به سوی باغ . سپس به باغ آمده بودند. ها نخست به در خانه ما رفته بودند که در آن نزدییک بود آن. شنیدم

 کردند و بردند. اما دیگر دیر شده بود. یم دوید تا مرا خت  کند
 
مادرم خودش جلو ماشی   انداخته . مرا سوار پیکان

 .چون که مدرگ از من نداشتند. دمروز بعد آزاد ش ۰۲اما من . بود تا مرا نجات دهد
ی. دوباره دستگت  شدید ۰۳۱۲مارس  ۰۶شما : دادستان  تان بدهید؟ لطفا توضیخ درباره این دستگت 
ی: احمد دو . نشدم این بار آن چنان شکنجه. ام در مخابرات عمویم در حال تلفن کردن بود این بار هنگام دستگت 

ها و  آن موقع بازجونی . سال بعد از اعضای دیگر سازمان دستگت  شدند مرا از قزل حصار به زندان چالوس بردند
گوییم به تخت بسیی  و کابل زدن  طور مشخص از شکنجه سخن یم وقتی به. های شدید را آغاز کردند شکنجه
سپس . د روی زمی   راه بروید تا جریان خون راه بیافتدکنن شود باز یم پاها وقتی بر اثر کابل زدن متورم یم. است

 بودو . لرزید هنگایم که کابل زدن تمام یم شد تمام بدنم یم. زنند دوباره کابل یم
 
 .قتی توالت رفتم ادرارم خون

 که حاخ  داود یکه تاز این. های چالوس، انزیل، و رشت به زندان قزل حصار تهران بردند مرا بعد از زندان
 
 زمان

ساعت با چشم بسته کنار دیوار  ۶۱من یک بار . های حاخ  داود، ش پا نگه داشیی  بود ییک از شکنجه. زندان بود
ییک از . افتد گونی یم بعد از این مدت انسان به هذیان. نشستیم دقیقه یم ۰۲فقط هنگام غذا خوردن . ایستادم

دوره . تند و بعدا دیگر توان راه رفیی  وجود نداشتساعت ایستاده نگاهش داش ۱۲دوستانم که االن در ایران است 
ایط برقرار بودها نبود ها، یعت  تابوت تخته. بردند بعد از حاخ  دادود، زندانیان را به قرنطینه یم  .ند اما همه آن شر

 ها ییک بود؟ های مختلف  بودید آیا سیستم شکنجه در آن گویید در زندان شما یم: دادستان
سال از زندان تهران به زندان رشت برگشتم دیدم که سیستم حاخ  داود، تازه  ۴من پس از . بود تقریبا ییک: احمد
 .جا آغاز شده بود در آن 

 نیم به. مالقات نداشتم ۳۱تا مرداد  ۳۲من از پایت   
 
ان پوشیدیم از مالقات و بیمارست دلیل این که ما لباس زندان

ه محروم شده بودیم   و غت 
 .رفیی

 چگونه متوجه اعدام زندانیان شدید؟ شما : داستان
لیست اسایم . ها را قطع کردند مالقات. ریزی داشتند ام زندانیان سیایس، طرح و برنامهع نظر من قبل از قتل به

ون رفتند ها ساک آن. هانی را خواندند که وسابل شان را جمع کنند بچه ما تصورمان این . های خود را برداشتند و بت 
ساعتی بعد دوباره با لیست اسایم دیگر . شوند دانیان، به جاهای دیگری منتقل یمبه دلیل تراکم زنها  بود که این

نفر را  ۶۱نفری ما حدود  ۰۲۱از بند . کنند کردیم دارند اعدام یم ما فکر نیما. ما کم کم نگران شدیدم. آمدند یم
 بعد فهمیدیم که ساک. را بردندنفر از بندهای دیگر  ۶۱نفر از ما ها و  ۱۰در ییک دو روز . بردند

ی
های بچه ها  ما مدن

جا رسما به من گفت  آن. بازجونی من از انزیل آمد تا آزادی مرا صادر کند. تر شدیدم اند و ما نگران را برگردانده
ایط ما را بپذیرید. بسیاری از رفقای شما را زدیم ط آزادی این است که همکاری کنید و شر  طور رسیم جا به آن. شر

ها را  بعد از چند ماه که ساک. جا بردیم و کشتیم برای اولی   بار خود بازجو به من گفت که زندانیان سیایس را از این
از زبان  من این موضوع را . کند که به زندان بیایند ها اعالم یم عبدالیه به خانواده ها بدهند  خواستند به خانواده یم

 .کنم خواهرم نقل قول یم
ها اعدام  ها این بود که آن تصور برای خانواده. خوانم سمت راست بایستند گوید اسایم را که من یم رییس زندان یم

. گویند جلو بروند کنند و یم سپس اسایم برخ  خانواده را عالم یم. شود این مرحله تمام یم. همه نگرانند. اند شده
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ید گویند ساک بچه دهند و یم ای یم رود به وی برگه هر کس جلو یم جاست که آن صحنه،  در این. هایشان را بگت 
 اعدام شده شود و یم شیون و گریه و زاری بلند یم

 
 .اند دانند که چه کسان

ییک از این دو نفر . نفری که هر روز با هم بودیم غت  از دو نفر همه را اعدام کردند و فقط دو نفر برگشت ۱۰من با 
 بعد دوباره بردند و اعدام ک

ی
بلکه در تمام کشور در در واقع هیئت مرگ فقط در تهران نبود، . ردندرا نت   مدن

های مرگ یک نماینده، یعت  وزارت اطالعات و رییس شورای عایل  دولت در این جوخه. ها پخش شده بودند زندان
من فکر . دکردن لیست زندانیان اعدایم را تهیه یم. قضانی به عنوان نماینده رهت  در آن دوره، موسوی اردبییل بود

 .کنم در زندان گیالن پس از تهران، تعداد زیادی اعدام شدند یم
 است

 
 .هفدهمی   شاهد، مهدی اصالن

 کنید؟: دادستان
 
 لطفا خودتان را معرق

 هستم: مهدی
 
 خود را به  اما پیش از آن که به پرسش. من مهدی اصالن

 
های شما پاسخ بدهم تمایل دارم بیوگراق

 اطالع حضار برسانم؟
 .بفرمایید: ادستاند

کردند به  شونی یم کردند و خون ا را جمع یمسال پیش هنگایم که داره ۲۴درست . زندان گوهردشت ۱بند : مهدی
ییک . های تعیی   شده تجمع کردند ها، در مکان خانواده. هانی در تهران مراجعه کنند ها اطالع دادند به مکان خانواده

مادر . دهند و این مادر روی فرش خیابان از حال رفت کنند کیف  را به او یم از این تجمعات، مادری را احضار یم
 …دو ساک؛ مادر رضانی چهار ساک و ریاخ

جا هستم تا گزارش  من در حال حارص  این. ام سال است در همان جا ایستاده ۲۴. من گوهردشتی و بند هشتی هستم
ها را  سال است در خاوران انتظار جناره ۲۴ه بار زدند و هانی که جناز  کامیون. یک جنایت غریب و مکرر را بدهم

 را دیدم که حسینه و   من از دریچه. سال است در همان جا ایستاده ام ۲۴من . کشند یم
 
ای از بند هشت، کسان

زدند و فرمان را به دست  خدا در آن شب جهنیم کجا بود؟ احتماال مالئک بادش یم. کردند ها را تمت   یم کامیون
 .داده بوداش  ندگان زمی   نمای

 شما گفتید بند هشت ویژه بود منظورتان چیست؟: دادستان
 است: مهدی

 
تئاتر و  ما آمف  . در زندان گوهردشت بندها پارالل همدیگر هستند و به ترتیب یک بلوک آپارتمان

 بودیم که دیگران آنما از فاصله اول تا چهارم مرداد ماه شاهد حو . دیدم یم ۱ها بند  حسینه را از الی کرکره
ر
جا را  ادن

وع شد کامیون ییک از شب. ترین حادثه را دید این بند بیش. توانستند ببینند نیم های  های نیمه مرداد بود که شر
 را یم. شدند ها در جانی پارک یم شد شب یخچال داری را که معموال برای حمل گوشت استفاده یم

 
دیدیم   ما کسان

بعدا متوجه شدیم در آن مکان، زندانیان . ها، همواره مشغول کاری بودند نآ. کنند یسر یمکه ماسک زده اند و سمپا
چال دار های یخ ها را نت   در این کامیون و جنازه. کردند زدند و برای این که در گرما بو ندهد سپمایسر یم را دار یم

 بردند؟ انداختند و یم یم
 بود؟ ها چه طوری فهمیدید در آن کامیون هچ: دادستان
شدند؟ موقیع که نوبت ما  ها در آن جا پارک م ها برای چه کاری شب دانستیم این کامیون ما در آن موقع نیم: مهدی

روز . بردند ت مرگ یماها را پیش هی ها از بند باال پا یم زدند گویا آن دیدیم بچه. رسید دقیقا پنجم شهریور ماه بود
ون کردندپا. بعد نوبت بند ما، یعت  بند هشت بود ون ایستادیم. سداران ریختند و همه ما را بت  کردیم  فکر یم. ما بت 

ما را پیش داود لشکری شنگهبان و مدیر داخیل زندان و . اما چشمان همه ما را بستند. خواهند بند را بگردند یم
 از ما یم. این دو نقش مهیم در زندان داشتند. نارصیان دادیار زندان بردند

ی
ند مبت  بر این که سازمان کرد سئواالن

 یا نه؟ و
 
 مانده بودیم ناگهان پاسداران حمله   اما ما را که در آن. تعدادی را بردند… ات را قبول داری؟ مسلمان

ی
جا باق

 . کردند و با زدن شلنگ و کابل ما را به سمت چپ زندان راندند
ی
هانی قرار دادند که  ما را بردند طبقه باال و در اتاق

. جا با گاز نکشته بودند البته کیس را در آن. های گاز ها معروف بودند به اتاق این اتاق. و منفذی نداشتندهیچ پنجره 
 که در تابستان  بیش

 
کشتند از شیوه دار زدن استفاده کردند و هنوز هم این کشتار، یک راز دولتی   ۳۱تر کسان

تمام . شنیدم من این واژه را اولی   بار یم. تاسوی هی ل بهناگهان پاسداران درها را باز کردند و گفتند ده نفر او . است
 هیکل های درشت داشتند

 
ک شان این بود که همیک من هم جزو این ده . ده نفری را که انتخاب کردند وجهه مشتی

 من که. گفتند به چپ و یا راست به پیچید ها یم در این فرمان. ما ایستادیم تا پاسدار فرمان حرکت داد. نفر بودم
های  جهان بخش از بچه. این بار من اول صف نبودم. اول صف بودم یک دفعه اشتبایه پیچیدم، صف شکست

 نشاندند. فدانی در صف اول قرار گرفت
ی
 را به اتاق صدا یم. ما را آوردند جلو اتاق

 
ون  کسان  بعد بت 

زدند و دقایفی
ید آمد یم یم ون آمد به سمت   جهان بخش. گفتند این نفر را به چپ و یا راست بت  که نفر اول بود به اتاق رفت و بت 

. دیدیم قرار دادند های یخچال دار که ما از بند هشت یم احتماال بردند و دارش زدند و در آن کامیون. چپ بردند
، به

ی
اق ی و مصطف  پور دمحمی هم نماینده وزارت اطالعات بود مرتیص  اشر از من سئوال  . عنوان دادستان و نت 
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 یا مارکسیست؟ قطعا جواب برخ  از آنم: کردند
 
پرسش از مجاهدین . ها این بود که مارکسیست هستم سلمان

 یا مارکسیست ها سئوال یم محارب با خدا بود اما از چپ
 
من همواره در . در واقع کشیی  فکر بود. کردند مسلمان

 که از جواب گونی به ا. کردم های ایدئولوژیک فرار یم زندان از پرسش
 
ین سئواالت طفره یم رفتند با کسان

ی»های بعدی  پرسش  یا یم : کرد پرسش های دیگری مطرح یم. رو یم شدند هروب« نت 
 
 باید نماز بخوان

 
اگر مسلمان

 
 
  بنابراین، یم. زنیم تا نماز بخوان

 
 که با سئواالت ایدئولوژیک مواجه شد. زدند تا نماز بخوان

 
ند شانجام به کسان

 .خاوران برده شدند
مهم نیست شما توبه کنید باید : گفت حاخ  دادود یم. کدام از زندانیان دهه شصت، وکیل مدافع نداشتند یچه

ی پرسیده بودند چرا سئوال یم۳۱در تابستان . اید محرز شود که توبه کرده  که از حاج آقا نت 
 
  ، کسان

 
کنید مسلمان

 کشتار . جدا کنیم ها از همدیگر  خواهیم آن جواب داده بود یم. و یا مارکسیست
 
با دروغ و فریب  ۳۱بنابراین، ویژگ

 .همراه بود
سئوال . بند خود را باال بزن گفتند چشم. بود ۳۱بار اول شهریور . ت مرگ قرار گرفتمامن دو بار در مقابل هی

 و یا مارکسیست: شان این بود که اول
 
را از اتاق م. در این لحظه تلفن زنگ زد. کردم من از جواب فرار یم. مسلمان

ون بردند و نه به چپ و نه به راست، بلکه به بند دیگ  .دانم ری بردند و علتش را من نیمبت 
 های شبیه هم بودند؟ شما در اوین و گوهردشت بودید به نظر شما شکنجه: دادستان
قطعا  . کرد اما اشکالش فرق یم. دریدن روح و جسم: نظام زندان جمهوری اسالیم، بر دو مبنا استوار بود: مهدی
 که در تابوتکس
 
 که از تابوت. به زندان رفتم ۳۶من . تری کشیدند های حاخ  داود بودند سختی بیش ان

 
ها   دوستان

هانی دیدیم که دیگران یم ۳۱اما در سال . گفتند ما گفتیم چه خوب که ما نبودیم
گفتند چه خوب که ما  ما چت  

 چون شکوفه، هر دو را دیدن. نبودیم
 
 .د و عمیق تر این مساله را تصویر نمودنداما کسان

 .بوکانی است( فرهاد)شاهد هجدهمی   نادر 
 .است که ادله به دست قضات بدهیم بعیص  از سئواالت من ممکن است تکراری باشد اما تالش ما این: دادستان

که مرا دستگت  کرده به غت  از کمیته محیل  . اما هشت سال زندان کشیدم. من به پنج سال زندان محکوم شدم: نادر
از . ، به زندان اوین بردند۳۱آذر  ۲۶مرا . بود به کمیته مرکزی بهارستان بردند و سپس به زندان اوین منتقل شدیم

، به زندان گوهردشت منتقل شدم و در ۳۱فروردین . قزل حصار بودم ۶و  ۰من در دو واحد  ۳۲تا فروردین  ۳۱آذر 
 .زاد شدمآ ۳۱ر دی ماه ، د۳۱بعد از کشتار . بند هشت بودم

ی شنیدیم که تعداد زیادی از مجاهدین را بردند در زندان . ما از بند خود، ترییل بزرگ حمل گوشت دیدیم ما خت 
شاید . خواهیم شما را اعدام کنیم به زندانیان نگفتند یم. کردیم دار بزنند ما هیچ وقت فکر نیم. اوین اعدام کردند

مثال عباس از سازمان پیکار در بند ما بود و . شدند کردند و اعدام نیم نشیت  یم ها عقب گفتند تعدادی از آن اگر یم
 .دانستند ها نیم اما خییل. هم شددانست اعدام خواهد شد ایستاد و اعدام  یم

گفتم راه  : او، اسم و اتهام مرا پرسید. مرا بردند اتاق داود لشکری. ده صبح آمدند شاغ بند ما ۳۱ششم شهریور 
، گفتم نه گقت مصاحبه یم. کارگر ؟ پاسخ من این بود من باید در این مورد تحقیق بکنم. کت 

 
در . گفت مسلمان

 یا نه؟ گفت حرف نزن خدا را قبول داری یا نه: گفت رک جواب دهید. زندان هم امکانش نیست
 
باز من . مسلمان

زن هفتاده ساله یمخو  ها تحقیق یم ها و کهکشان گفت این آسمان. همان جواب را دادم گوید خدا و خدا  اهد؟ آن پت  
ون تا تحقیق کند. خواهد تحقیق یم نهم شهریور ساعت نه صبح آمدند و ما را بردند به . به پاسدار گفت بت  بت 

ها خت   اما چند نفر را برده بودند ما از وضع آن. نفر بودیم که در راهرو دادگاه جمع کردند ۴۲ما حدود . دادگاه
 .ها را اعدام یم کنند بچه: ها نوشته بودند های پیدا کردیم که روی آن ها یادداشت اما در دستشونی . نداشتیم

ون آورد و تک تک یم   نارصیان آمد و ییک ییک ما را از بند بت 
 
من نفر دهم بودم . دادیم آره جواب یم: پرسید مسلمان

ی . عه داود لشکری آمداین دف. برگرداندند اما با مشت و لگد ما را به انفرادی. ها را دادم همی   جواب گویا نت 
داود لشکری آمد و سئوال کرد کیس هست مسلمان نباشد؟ کیس . گویند ها مسلمان نیستند و دروغ یم گوید این یم

 .ها نرفتند و زنده ماندند ت مرگ نرفتیم و خییلاما دوباره به پیش هی. کیم فحش داد و رفت. دستش را باال نیاورد
 ۲۱۰۲و ششم اکتت   بیست

*** 
 

 مه جمهوری اسالیم در دادگاه الههگزارش پنجم از سومی   روز محاک
 
 
 بهرام رحمان

 
آغاز شده،  ۰۶۳۰آبان  ۴برابر با  ۲۱۰۲اکتت   ۲۲شنبه  مرحله دوم محاکمه جمهوری اسالیم ایران، که از روز پنج

 .تمان دادگاه الهه آغاز کردصبح نت   کار خود را در سالن صلح، ساخ ۳اکتت  ساعت  ۲۱امروز 
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 . ، نوزدهمی   شاهد است«محسن نوال»خانم 
ام اکنون  من آن را با عجله نوشته. نه: اید کامل است؟ نوال ای که به دادگاه داده خانم محسن، آیا اظهاریه: دادستان

ی شوهرم . خواهم آن را تکمیل کنم یم  ۲۰ها شنیدم که  انهاز رس« حسی   تاج مهر ریاخ»من ده روز پس از دستگت 
شان حسی   دستگت  کردهنفر از اعضای اتحادیه کمونیست ها همراه ب  .اند ا رهت 

 شما برای شوهرتان وکیل گرفتید؟: دادستان
م: نوال کیس که او را در روزهای نخست . در ایران دادگایه و وکیل مدافیع وجود نداشت که من هم وکیل بگت 

یش دیده بود یم  .ودنداش را شکسته بگفت چانه  دستگت 
 چه تاریخ بود؟: دادستان

ی اش بود  .ن محاکمه آن ها، آن الجوردی بوددادستا. چند روز پس از دستگت 
 در این دادگاه بود؟: دادستان

 
 آیا گیالن

 .او ریاست دادگاه را به عهده داشت. بیل: نوال
 
 
 ، چهار ساعت طول کشید؟ها  کنم دادگایه آن قدر طول کشید؟ فکر یم این دادگاه چه: دادستان

فیلم آن . ها از تلویزیون ایران پخش شده بود دادگاه آن. در اختیار شما قرار یم دهم. ها را دارم من فیلم دادگایه آن
 . این فیلم را یک ماه پیش از ایران برای من آوردند. را در همراه خود دارم

 
آیا یم خواهید این فیلم را به : دادستان

 دادگاه بدهید؟
 که شوهر شما در زندان بود توانستید با وی مالقات  : دادستان. یک کتر را به من بدهید اما . بیل: والن

ی
آیا مدن

 کنید؟
 .ها دنبال من بودند چون که آن. نه: نوال

 شما در ایران ماندید؟: دادستان
ایط سختی در ایران ماندم تا این که شانجام من با یک فرزندم : نوال توانستم از ایران خارج شوم من سه ماه در شر

م ر  فامیل. و به سوئد بروم  دختی
ی
 .ا هم از ایران به پیش ما آوردندهایم پس از مدن

 شدند رژیم مردم آمل را شدیدا شکوب کرد و منازل آن
 
ها را مورد تفتیش  بعد از این که این گروه دستگت  و زندان

 .ژیم یم جنگیدند کمک کرده بودندا عوامل ر چون آن ها به گروه شبداران که در آمل ب. قرار داد
ی آن پایان یافت؟ نوال: دادستان ها را کشتند اما گروه های زیادی به  آن. نه: خانم محسن این مبارزه با اعدام رهت 

د به این دالیل، مردم ا شان را یم کشد و آزادی کند، یم ها را ترور یم چون که این رژیم انسان. مبارزه برخواستند ز گت 
شوهر من و گرویه که با هم مبارزه کردند مبارزه شان عادالنه و آزادی . مبارزه خود دست برنخواهند داشت

 .خواهانه بود بنابراین، این رژیم جمهوری اسالیم است که باید در تمام دنیا محکوم شود
 . است« صادق نحویم»شاهد بیستم، آقای 

 
 . بیل: ید؟ نحویمآیا اظهارنامه تان را تایید یم کن: دادستان

 
: دادستان

دازید؟ نحویم ۰۳۱۱لطفا کیم به بازداشت خودتان در سال  در روند انقالب شنوشت خودم را با  ۲۲از سال : بتر
یت)در سازمان فدائیان خلق ایران . مسایل سیایس رقم زدم در . و در سازمان جوانان آن پیشگام فعال بودم( اکتر

یز آزاد شدمال از طر دستگت  شدم و پس از یک س ۲۳سال   .یق دادگاه تت 
 با زندانیان عادی بودم ۰۲من 

 
یا  ۰۶از بچه های مجاهدین . ساله بودم ۰۱من در آن موقع . روز در زندان شهربان

 بودند ساله هم در آن ۰۴
 
گفته بود دادگاه را قبول ندارم . دادگاه فاروق شهسواری یک دقیه طول نکشید. جا زندان

ون بود و یک هم نفر که « قاض  »حاج آقا . یک نوبت من رسید. دومی   نفر یک خانم بود. ش کردنداز دادگاه بت 
 بود بغل او نشسته بود

 
هایش را دارید از کجا  های مایل که قبض ایشان از من سئوال کرد کمک. آدم فاسد معروق

فته ه وکییل در کار بود و نه به ما گاصال ن. دادگاه من خییل شی    ع تمام شد. ام آوردید؟ من هم نگفتم از کجا آورده
 .بودند که دادگایه خواهیم شد

 اتهام شما خر بود؟: دادستان
یت) های فدانی خلق ایران در آن زمان جرم سازمان ما، یعت  سازمان چریک این نبود که مخالف جمهوری ( اکتر

بودم و به این دلیل هم مرا گرفته  هانی که پخش کرده اطالعیه. ما مخالف جمهوری اسالیم نبودیم. اسالیم باشیم
 .های جنگ بود برای رفیی  به جبهه بودند اتفاقا در دفاع از جنگ میهت  بود و تشویق مردم

ساله بودند که بسیار هم خوش تیپ بودند نصف شب این  ۰۶یا  ۰۲دو جوان . دو روز ما در دادگاه انقالب بودیم
کردیم اعدام شان خواهند   ر بودیم همه گریه کردیم چون که فکر یمما بیست نف. دو را از بند صدا کردند و بردند

ها هوادار مجاهدین  آن. اند ها را اعدام نکرده ها را آوردند ما خوشحال شدیدم که آن های صبح این نزدییک. کرد
 .بودند

د یک کاغذ  بع. آمدگونی یک سییل توی گوش من زدند عنوان خوش به. پس از یک سال مرا به زندان بسیج بردند
 .ام کردند شکنجه ۰۲صبح مرا بردند تا ساعت . گذاشتند که همه چت   را بنویسم
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 چگونه شاهد بودید؟ شما گفتید یک نفر را اعدام کردند شما شاهد بودید؟: دادستان
 او را گرفته بودند: نحویم

ی
 او را نصف شب به بازجونی بردند و صبح هم. وی مجاهد بود به شین یم رفته اتفاق

او را در زندان یخچال اردبیل اعدام  . دانیم اش را نیم او به ژنرال مجاهدین معروف بود و نام واقیع. اعدام کردند
ن که م. شناختم ها را من یم همه آن. نفر را بدون محاکمه اعدام کردند ۰۱ما شنیدیم که در این زندان، . کردند

ازادی ییک از . تر بودند اختم دو سه سایل از من کوچکشن ها را از مدرسه یم هفده سالم بود و برخ  از آن
یز آمد شدگان، دو روز بعد  اعدام  .از اعدامش از دادگاه تت 

به خورد ۳۲بعد از سال  یت هم رص  به حزب توده، سازمان اکتر سازمان یک سازمان مخف  درست کرد که . و رص 
پس از کنگره  ۳۲سال . ازمان در ارتباط بودممن هم با این س. های زیادی را در آن جای داده بود رژیم نفوذی

ها در زندان اوین نشان داده بودند من دوباره در  سازمان در تاشکند که حتی فیلم آن در دست رژیم بود و به بچه
دم که آن دو پس از آن به پنج سال زندان محکوم ش. ای نداشتم دو سال اول هیچ محاکمه. این سال دستگت  شدم

 .ردندسال را حساب نک
ند. مادرم همه جا را گشته بود. حدود دو ماه مرا در انفرادی قرار دادند  از من بگت 

 
مادرم یم  . اما نتوانسته بود شایع

ی کیس را انکار کرند احتماال اعدامش کرده ز این رو، مادرم ا. اند گفت از مادران زندانیان شنیده بود اگر دستگت 
 .خییل نگران بود

 خر بود؟اتهام شما : ستاندا
 حکومت اسالیم و محارب با خدا بود: نحویم

 
در دادگاه، یک سئوال را حداقل چهل پنجاه بار یم . این بار شنگون

ی پیدا کنند گذاشتند و  بردند، نوار آهنگران را با صدای بلند یم نصف شب برای بازجونی یم. پرسیدند تا بلکه چت  
 .ها جواب مثبت دهید ه سئواالت آنزدند تا ب یم

 محاکمه رسیم شما چه مدت طول کشید؟: دادستان
ع نداشت. نماینده مجلس شده بود« قاض  »حاج آقا : نحویم من بدون محاکمه حدود . این بار شهر ما قاض  شر

 بودم
 
یز آوردند تا مرا دادگاه کند. دو سال در زندان شهربان این دادگاه، . شانجام با فشار مادرم یک آخوند را از تت 

 .ه دقیقه طول نکشید و روز بعد به من خت  دادند که پنج سال زندان برایم بریده اندحدود د
 »شاهد بیست و یکم، آقای 

ی
 . است« ایرج مصداق

 
  در تهران متولد شده ۰۳۳۱آیا شما در : دادستان

ی
: اید؟ مصداق

 . بیل
 
 است؟ درست. برگشتید به ایران ۱۳اما در سال . از ایران به آمریکا رفیید ۰۳۱۱شما در سال : دادستان

 
ی
کیه فرار کردیم و به ام به تر  ، همراه خانواده۳۰زندان بودم و در سال  ۰۳۳۰تا  ۰۳۱۰های  من بی   سال. بیل: مصداق

 .سوئد رفتیم
 .بعد آزاد شدم. یم در زندان بودمبار اویل که دستگت  شدم یک و ماه و ن

 
 
های  من ییک از آدم. ناسانی شدم و دستگت  شدمچگونه دستگت  شدید؟ توسط ییک از بستگانم ش: دادستان
 کار یم کردم. شانیس بودم که آزاد شدم خوش

ی
کت برق  .جا دستگت  شدم بار دوم در این. وقتی آزاد شدم در یک شر

پوش  من در آن کمیته، توسط اکت  خوش. آباد بردند های تهران و سپس به کمیته نازی نخست مرا به ییک از کمیته
بات کابل به زیر پاهایم یم. کنجه شدمبازجونی و ش بعد به زندان اوین . زدند زدند و به نقاط حساس بدم یم رص 
من خوش شانس بودم چشم . در اوین به ده سال زندان محکوم شدم، در یک دادگاه چند دقیقه ای. منتقل شدم

 . رفتندداشتند و از بی   ها چنی   شانیس ن خییل. ای هم دفاع کردم باز بازجونی شدم و از خودم چند دقیقه
ف را کشته بودند در زندان اوین، مرا برای دیدن جنازه آن  ۰۶۳۱در بهمن ماه   و اشر

 
خود . ها بردند که مویس خیابان

گفتم . شناختند من شناسانی کنم ها را که نیم الجوردی با دو نفر دیگر مرا بردند و از من خواستند برخ  از جنازه
 .جا بود کشته شده بودند، در آنشکل وحشتنایک   جنازه به ۰۲. شناسم نیم
ا در همان جا بازجونی و شکنجه زندانیان ر . زندان اوین بسیار معروف بود و در حال حارص  نت   است ۲۰۱بند 
 .ام ها با دار زدن انجام یم گرفتاعد ۳۱در کشتار . کنند کنند و در زیرزمی   آن نت   زندانیان را اعدام یم یم

 نام داردییک از شکنجه 
 
هم آسیب شم . در زیر این شکنجه ناراحتی شانه پیدا کردم و هنوز هم مشکل دارم. ها قپان
 .دیده و هم چنی   کلیه ام

بات کابل قرار یم د هم تورم یم وقتی که پاها زیر رص  در نتیجه خون توسط  . رود هایشان از بی   یم کنند و هم بافت گت 
 به نارا کلیه دفع نیم

 
جا بودم دستگاه  همی   دلیل، آن دوره که من در آن به. گردد حتی کلیه دچار یمشود و زندان

 آسیب
 
 زنده بماند تا  هدف. دیده را دیالت   کنند دیالت   به زندان اوین آوردند تا زندان

 
شان از این کار این بود که زندان

ند  وارد ک. اطالعاتش را بگت 
 
به شدیدی به زندان بنابراین، آوردن دستگاه دیالت   به . نندو یا با این نوع شکنجه رص 

 صورت نگرفته است زندان، به هیچ
 
 و یا کمک به زندان

 
خود بهداری اوین نت   در خدمت . وجه با هدف انسان

ا پنس و قیخر را محکم روی زخم کردند و ی مثال پانسمان زخم را با فشار بر روی زخم باز یم. گران بود شکنجه
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 ر  یم
 
مساوی بود با بر این اساس حضور در بهداری زندان، . کردند ا به نوع دیگری شکنجه یمگرداندند و زندان
 !گاه حضور در شکنجه

 منظورتان از فوتبال چیست؟. اید ای به نام فوتبال اشاره کرده شما در اظهارنامه خود، به شکنجه: دادستان
 
ی
 را شچ. گویند در معیارهای رژیم به این شکنجه نیم: مصداق

 
 ش پا نگه یمزندان

ی
دارند و دور  م بسته در یک اتاق

 را زیر مشت و لگد و زنجت  یم گر یم آن را چند شکنجه
 
ند و به جای توپ فوتبال، زندان ند گت  البته این نوع . گت 

 .های دیگر چندان شکنجه سختی نبود شکنجه در مقایسه با شکنجه
برای مثال، برخ  . خش زیادی از وقایع آن، بیان نشده استچه که در اوین بر زندانیان یم گذشت هنوز ب ببینید آن

گرفتند به این دلیل که شاید جلو دوربی   تلویزیون بروند مصاحبه کنند تا  از زندانیان در مقابل این مساله قرار یم
آمت   مداوم راحت شوند شان کنند و از شکنجه بلکه شی    ع اعدام  دیگر نت   یم. های دردناک و تحقت 

گفتند  به برخ 
 .ها را اعدام کردند ا برخ  از آنام. اگر مصاحبه کنند آزادش خواهند شد

 بدهند به خانواده ، یم۳۱بعد از کشتار سال 
 
مالقات  ۳۱ها و زندانیان در محل اعدام  خواستند مالقات به زندان

ند یشها با حضور در این قتل گاه، هر چه ب دادند تا آن  .تر تحت فشار روخ قرار گت 
 ، به زندان قزل حصار منتقل شدید؟ ۰۳۱۴آیا شما در ژانویه : دستاندا

 
ی
 یم نفر در آن ۲۲در یک سلول یک تخت سه طبقه بود که ما . بیل: مصداق

 
آن قدر هوای اتاق  . کردیم جا زندگ

کشیده دو نفر جلو پنجره که مقابل یک دیوار  . حتی جای ایستادن هم نبود. کرد حال یم کثیف بود که انسان را ن  
ی داشتجا ا نشستند به بلبل معروف بودند و آن بودند یم  .متیاز داشت چون هوای بهتی

بیست و . جا دیدیم ترین آزار و اذیت را آن یبش. شکوفه دیروز صحبت کرد من در قیامت و تابوت مدت کیم بودم
ل بودیم  .گرفتیم ر یمحتی اگر کیس رصفه و عطسه یم کردیم مورد شکنجه قرا. چهار ساعت زیر کنتی

کردند  ها را مجبور یم بعیص  . من زیاد نایستادم فقط دو سه روز بود. ش پا نگاه داشیی  نوع دیگر شکنجه بود
 و هفته

 
چشمم باز بود و توانستم چند دقیقه از . توسط لشکری محاکمه شدم ۳۴من در سال . ها بایستند طوالن

. شناسید، هیچ شباهتی ندارند دانید و یم آن چه که شما یم البته دادگاه های جمهوری اسالیم،. خودم دفاع کنم
 را با چشم بسته دادگایه یم کردند و حکم خود را یم

 
 . دادند زندان

 
حتی در بهداری اوین روی تخت بیماری نت   زندان

 .ادگایه یم کردند و حکم یم دادندرا د
ت مرگ اهی. در گوهردشت و برخ  در زندان اوین بخیسر : ترین کشتار کردند ، در دو زندان تهران، بیش۳۱در کشتار 
هنگایم که این هیئت در گوهردشت . یعت  هیئت مرگ هنگایم که در اوین بود در گوهردشت اعدایم نبود . ییک بود

 .گرفت د در اوین اعدایم صورت نیمبو 
 بودندها منتظ آن. کنیم عام یم کردند اگر امام فرمان دهد شما را قتل قبال ما را تهدید یم

 
الجوردی در . ر چنی   فرمان

 .وش از گلوی زندانیان پایی   نرودما باید فضانی به وجود آوریم که آب خ: هایش یم گفت مصاحبه
. تجربه شما در زندان گوهردشت چه بود؟ راهرو مرکزی زندان گوهردشت، به راهرو مرگ معروف است: دادستان

آمدند اسایم  افراد پس از دادگاه در این راهرو یم نشستند و یم. است در انتهای این راهرو، حسینیه زندان واقع شده
ید گفتند این خواندند و یم افراد را یم چراغ های این راهرو تاریک . ها بود این اسم رمز اعدایم. ها را به سلول شان بت 

 .بود
اما بی   خودشان بگو و مگو . بردند بود که ما را در انفرادی بودیم به دادگاه ۰۶۳۱اولی   روز کشتار در هشتم مرداد 

ت و او هی ما واکنش پاسداران. سپس ما را دوباره به راهرو مرگ بودند. هایمان برگرداندند شد و ما را به سلول
 .بازجویان را یم شنیدم

ی، رییس هی  در حال حارص  یک دفتی وکالت در . او معاون عایل دیوان قضانی بود. ت مرگ بوداحسینعیل نت 
ی
اق  اشر

دمحمی نت   عضو کمیته  مصطف  پور. سالش بود ۲۱، ۳۱رئییس نفر سوم هیئت مرگ بود که در کشتار . تهران دارد
مرگ بود و در آن موقع معاون وزارت اطالعات بود و االن رییس اطالعات کل کشور است و قبال نت   وزیر کشور 

یبار . ت مرگ رفتما، چهار بار به دادگاه هی۳۱من در کشتار . بود ام من تعهد داده بودم کار سیایس  نخست دستگت 
 .بار دوم ندامت نامه نوشتم. نکنم

 : دادستان
ی
 مرد بودند؟ مصداق

 
 که با شما بودند همیک

 
 . بیل: همه زندانیان

 
 قدر بود؟ ها چه میانگی   سن آن: دادستان

 
ی
وع یم: مصداق ده سالگ شر  که با من هم بند بودند میانگی   شن شان از ست  

 
 نت   یم ۱۱شد تا  کسان

 
در . رسید سالگ

را  های کوچک حتی بچه. گرفتند ها قرار یم ها سن و جنس مطرح نبود و همه مورد انواع و اقسام شکنجه شکنجه
 .به پای جوخه های مرگ یم برد

  گفتند نارص خودکیسر . بند بودیم ای بودم که نارص فلج شده بود و با هم هم ، من خود شاهد واقعه۳۱مرداد  ۰۲
های اتاق  معلوم نیست که نارص چگونه میله. گفتند نارص خودش را از پنجره زندان به پایی   انداخته. کرده است

. کیس را دیدم که دو پایش فلج بود با این وجود اعدامش کردند! زندان را شکسته و خودش را پایی   انداخته است؟
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ند حمله رصع  هنگایم یم .های من بیماری رصع داشت بندی مرداد، ییک از هم ۲۲روز  خواستند او را برای اعدام بت 
 …اما او را روی دوش ییک از زندانیان گذاشتند و بردند و اعدامش کردند و. به او دست داده بود و زمی   افتاده بود

، گزارشکران، سازمان بی    من در نشست الملیل کار و دیگر نهادهای  های اتحادیه اروپا، کمیسیون حقوق بشر
کت کردم و وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را برای آن بی    اما متاسفانه هنوز هم هیچ  . ها توضیح دادم الملیل شر

 .اند ، موضع خاض نگرفته۳۱الملیل در رابطه با کشتار  کدام از این نهادهای رسیم بی   
 .یاب تریبونال ایران است ه حقیقت از کمیت« آن بریل»شاهد بیست و دوم، خانم 

 دادست
 
کنید؟  را تایید یمآیا شهادت نامه . این سند به دیوان تسلیم شده است. خواهم دو سئوال مطرح کنم یم: ان
 .بیل: آن بریل
 
 
 وان آن را بپذیرد؟کنید که دی آیا قبول یم: دادستان
 .بیل: آن بریل
 
 
کردید برای گ   یم ای که شما این گزارش را تهیه دوره. اید ها پیش گزاریسر درباره ایران تنظیم کرده شما سال: دادستان
 کردید؟ کار یم
دولتی عفو بی   : آن بریل کردم این  جا کار یم هنگایم که من در آن. الملل تهیه کردم من این گزارش را برای سازمان غت 

تواند در هر  یمکردم در لندن است و البته  مقرر آن که من کار یم. پرداخت سازمان به نقض حقوق بشر در جهان یم
 .م باشدجای دیگر ه

 
 
 بازنشسته شدید؟ ۲۱۱۲شما در سال : دادستان
 .بیل: آن بریل
 
 
درست است شما از . شما محقق این سازمان بودید در کشورهای مختلف چون یونان، ترکیه و ایران: دادستان

 به تحقیق پرداختید؟ ۱۴تا  ۱۴سال 
 .بیل: آن بریل
 
 
 به ایران سفر کردید؟ ۱۱شما در نوامت  : دادستان

 .بیل: ریلآن ب
 
 
 الملل بودید؟ قانی جنون  عفو بی   آیا شما در آن موقع رییس بخش آفری: دادستان
 .بیل: آن بریل
 
 
  در ایران بودید؟محقق درباره حقوق بشر  ۱۴تا  ۱۲شما از سال : دادستان
 .بیل: آن بریل
 
 
 تماس داشتید؟داخل و خارج ایران  ای از افراد در  با مجموعه: دادستان
 به خارج یم. های ایران خییل سخت بود در زمان شاه به دست آوردن سند از زندان. بیل: آن بریل

 
آمدند و   اما کسان

 که در تبعید به ش یم. گرفتند با ما تماس یم
 
گرفتند و به  بردند از طریق دوستان خود وضعیت زندانیان را یم کسان

حقوق های مختلف تماس یم گرفتیم تا اطالعات مختلف  را در رابطه با نقض  سازمانما حودمان نت   با . ما یم دادند
 .بشر در ایران به دست آوریم

یس داشته باشیم اطالعات یم ما از هر کیس که یم  . گرفتیم از وکال اطالعات یم. گرفتیم توانستیم دستی
 
البته کسان

هللا خمیت  نزدیک بودند و قبل از  رادی بودند که به آیتزاده و ابراهیم یزدی اف چون مهدی بازرگان و صادق قطب
ه خود در زمان های زیادی بودند ک هللا آیت. انقالب نگران نقض حقوق بشر در ایران بودند با ما در ارتباط بودند

 بودند
 
 .شاه زندان
 
 
های این دادگاه آگاه هستیم: دادستان هایتان  ر بخش نتایج و توصیهیاب، د حقیقتعنوان کمیته  شما به. ما از پارامتی

ی  تاکید دارد کهالمل پردازید؟ سازمان عفو بی    ها یم ها و حبس به دستگت 
 
خودشانه بازداشت و  ل بر حق هر انسان

 نشود
 
 باید از همه حقوق خود برخوردار باشد. زندان

 
کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر این که  هیچ. زندان

قانون نباید افراد را از آزادی بیان و اندیشه محروم کند و هر کس محبوس شود باید مجاز . قانون تعیی   کرده باشد
د و از محاکمه عادالنه برخوردار باشد خانواده باید آگاه باشد که . های دیگری هم هست توصیه. باشد وکیل بگت 

ها را در آن دوره اوایل  ا این توصیهآی. شود داری یم اش به چه دلیل دستگت  شده و این که کجا نگه افراد خانواده
 حرف هانی که قبل از انقالب زده بود با . بیل فرستادیم: انقالب ایران، به حکومت ایران فرستادید؟ آن بریل

خمیت 
 .حرف هانی که بعد از انقالب زد بسیار متفاوت بوده و وضع حقوق بشر در ایران وخیم تر شد

 
 
س دیگری در تدوین آیا ک. چگونه پروتکل را خودتان تدوین کردید. بودید یاب شما عضو کمیته حقیقت: دادستان

 آن دخالت داشت؟
یاب مستقیما پس از شنیدن  عنوان کمیته حقیقت ما خودمان به. کس دیگری دخالت نداشت. نه خت  : آن بریل
 .لندن، آن را تهیه و تنظیم کردیمنفر در  ۱۲شهادت 
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آیا . شدند ه ناپدید یمی اسالیم به زنان رایج بود و حتی زنان به مدت یک هفتها جمهور  تجاوز در زندان: دادستان

 درست است؟
 .بیل: آن بریل
 
 
 درست است؟. کردند  خانیم در لندن توضیح داد که در زندان به او تجاوز : دادستان
 .بیل: آن بریل
 
 
به مساله زنان و  : پردازید یاب، شما از جمله به دو موضوع یم گزارش کمیته حقیقت  ۴۶در صفحه : دادستان
ده بوداستفاده جنیس سوء. کودکان  درست است؟.  از زنان گستی
 .های زنان و مردان جدا بود سلول .بیل: آن بریل
 
 
، شکنجه. شدند بعیص  از زنان در کیسه کتک زده یم: دادستان

 
 اعمال یم های یک به زنان و مردان زندان

 
. شد سان

 آیا درست است؟
 .بیل: آن بریل
 
 
در . یاب، مربوط به خردساالن است که همراه مادران خود در زندان بودند بخش چهار گزارش حقیقت: دادستان

 ماندند برخ  موارد آن
ی
  گفتند که کودک ها یم برخ  مواقع زندان بانان به مادران آن. ها در زندان باق

 
شان نت   زندان

 آیا درست است؟. ستا
 .بیل: آن بریل
 
 
 آیا درست است؟. ندودکان مستقیما شاهد شکنجه مادران خود بودبرخ  ک: دادستان
 .بیل: آن بریل
 
 
 بود هانی یاد گرفته بودند و آن هم در دو مورد مختلف کودکان بازی: دادستان

 
حداقل سه شاهد تایید  . بازی با زندان

ند که او را در جوخه مرگ ساله را تواب کرده بود ۰۲کرده اند که کودکان شکنجه شده بودند و در یک مورد کودک 
 آیا درست است؟. ندقرار داده بود

 .بیل: آن بریل
 
 
. شدند دار زده یم. شدند ن هم اعدام یمخردساال. در بخیسر از گزارش، به اعدام خردساالن نت   اشاره دارد: دادستان
باران یم یز اعدساله را در ت ۰۰از جمله یک کودک . شدند زیر شکنجه کشته یم. شدند تت  آیا درست . ام کردندت 

 است؟
 .بیل: بریل آن

 
 
هانی برای بچه خود عروسک درست کرده بودند و به او داده بودند تا : دادستان

مادری به ما گفت در زندان از چت  
آیا درست . ودچون که همیشه شاهد کتک زدن زندانیان ب. زد اما این کودک، عروسک خود را کتک یم. بازی کند
 است؟
 .بیل: آن بریل
 
 
  از شاهد دارید؟آیا دیوان سئوایل: دادستان

شما بعد از انقالب ایران، گزرایسر از این کشور تهیه کرده بودید و هم . بیل من سئوال کوتایه دارم: ییک از قضات
ای را  گزارش کمیته حقیقت یاب، جمله  ۱۴در صفحه . یاب تریبونال ایران هم حضور دارید چنی   در کمیته حقیت

جا شنیدیم حایک از آن  شهادت همه شهودی که ما در این. به تایید همه اعضای آن کمیته رسیده است بینیم که یم
ده ای حقوق بشر در ایران نقض شده و در شاش کشور اعدام بوده به این ترتیب، دولت  است که در سطح گستی

 جمهوری اسالیم ایران، تنها مقام مسئول است برای چنی   
ی
 کنید؟ یید یمآیا شما تا. جنایان

 .بیل: آن بریل
 .تان خاطر شهادت شما تشکر کنم بهمن مایلم از . خییل ممنونم: قاض  

اما در . طور تاکید کنم که محاکمه عادالنه در زمان شاه نت   وجود نداشت و در حکومت اسالیم نت   همی   : آن بریل
 . محاکمات ناعادالنه بیش تر استمقایسه، در جمهوری اسالیم

یاب نوشته  استفاده جنیس مطرح نشد اما در گزارش کمیته حقیقت اقل در این دادگاه به مساله سوءحد: قاض  
ده بوده استهای ایران گس استفاده جنیس در زندان است که سوء  طور است؟ آیا این. تی

های ایران رایج  آن چه که ما در لندن از شهود شنیدیم ما را به این نتیجه رساند که تجاوز جنیس در زندان: آن بریل
 .بوده است

 اداره یمهای انقالب اسال  دادگاه: قاض  
 
 کردند؟ یم را چه کسان

 بودند که هیچ تجربه و سواد قضانی نداشتند و تنها به دستور حاکمیت، حکم زندان و : آن بریل
 
اغلب روحان

من . های قربانیان خانواده کنم جایگاه عدالت بسیار مهم است برای من فکر یم. شکنجه و اعدام صادر یم کردند
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موش نشده است و دنیا ها اطمینان بدهیم که کشتارهای دهه شصت ایران فرا فکر یم کنم همه ما موظفیم به آن
 .باید بداند

 خواهد ا: قاض  
ی
 خواهید اتفاق بیفتد؟ فتاد؟ چه یمشما فکر یم کنید که بعد از این چه اتفاق

اف کند و خسارت آن را نت   بپذیردخواهم دولت ایران به ا من یم: آن بریل ما باید به دولت . ین کشتارهایش اعتی
 این مساله را مطرح   و های دیگر را نت   مجبور کنیم در گفت ایران فشار بیاوریم و دولت

 
گوهای خود با مقامات ایران

 ن  طرف و  های دیوان را به آن بفهمانند و بگویند یک نهاد بی    کنند و یافته
ی
مستقل درباره ایران به این  الملیل حقوق

 مطرح کنیم تا نزدیکان قربانیان دلداری پیدا کنند. نتیجه رسیده است
 
دنیا . ما باید این اطالعات را در جامعه جهان

 .ها مطلع گردد باید از آن
 در جریان است و حاکمان توانم بفهمم چرا این همه وحیسر  من نیم: قاض  

 
آن  گری در ایران و به این شکل طوالن

 کنند؟ هیچ گونه رحیم به کیس نیم
  . ها تفست  خود را دارند الملیل قبول نداریم اما آن دولت ایران نگفته است که ما استانداردهای بی   : آن بریل

 
کسان

 .نند ما باید آن را مجرم بشناسیمکه به این سطح بربریت نزول یم ک
به  ما نظر خودم را بعد از شور قضات. کنم دیر یممن شهود خودمان را به خاطر شهامت شان، تق: رییس دیوان

 .خییل ممنون. شما خواهیم داد
دازیم ای داشته باشیم تا به بحث دقیقه ۰۲کنم یک تنفس کوتاه  خواهش یم: رییس دیوان  .های اختتامیه بتر
، ییک از دست لیال قلعه

 
کت خانواده»اندرکاران تریبونال، از سوی  بان ، «ه مردیم ایران تریبونالکننده در دادگا های شر

 دادگایه را »: وی در بخیسر از سخنان خود گفت. پیایم را خطاب به دیوان قرائت کرد
 
اینک لحظات پایان

ای برخوردار  گذرانیم که نه تنها برای مردم ایران، بلکه برای تاری    خ انسانیت و بشر قرن حارص  از اهمیت ویژه یم
گذرد بازتاب سیایس  یاب در لندن یم که از برگزاری کمیسیون حقیقت  خوشبختانه در همی   زمان کوتایه. است

اجتمایع اظهارات ما در آن دادگاه به بار نشسته و صدای دادخوایه و اعالم جرم مان علیه جمهوری اسالیم را مردم 
هرگز از  ایم صدای عزیزان به خون خفته خود باشیم و  شادمانیم از این که توانسته. اند ایران و جهان شنیده
 .خود کوتاه نخواهیم آمدفریادهای دادخواهانه 

چنان بوده که  ها و زندانیان سیایس جان بدربرده از کشتارهای دهه شصت، آن تاثت  این دادگاه و شهادت خانواده
ده مردم، به. تفاوت نگذاشته است کس را در مقابل خود ن   هیچ های  ویژه استقبال نسل از تشویق و حمایت گستی
ی دادگاه از   ۳۱از دهه  بعد   .الملیل های جمیع بی    سوی رسانه گرفته تا پوشش خت 
… 

، از همه افرادی که آگاهانه و داوطلبانه به برگزاری این دادگاه یاری  یک برگزاری این دادخوایه تاریخ  ما ضمن تت 
  ها برای این دادخوایه تاریخ  با ما بوده اند و در همه این سال رسانده

 
آن را اقدایم بسیار مهم در . کنیم  یماند قدردان

 یم
ی
این یک دستاورد . دانیم که جهان یس سال است چشم بر روی آن بسته است راستای روشن شدن جنایان

ی آن را یک موفقیت بزرگ در راستای مبارزات  ها و همه مردم ایران است، که شکل  تاریخ  برای ما خانواده گت 
 یم

 
 «.یمدان مردم ایران برای رهان

 
 
 را ارائه دهم: ش جفری از تیم دادستان

 
این پیام ما به دولت . حاال نوبت من است که بحث اختتامیه دادستان

در دنیای ما، تکنولوژی آن قدر قوی است که شهروندان نت   بتوانند بخیسر از قوانی   . های دیگر است ایران و دولت
ند و آن را به کار ببندند ها  جا شهود آمدند و مواردی را به دادگاه ارائه دادند و دادگاه از آن در این. را به دست بگت 

هاست که به این جا آمدند و شهادت  این باور و قدرت آن. ها نت   بسیار سخت است مطلع شد که بعضا فکر آن
دقیق است بنابراین، هیچ ادله. دادند هود ثابت  ما مستقیما براساس ش. ای وجود ندارد که بگوییم اسناد موجود غت 

ده و سیستماتیک بوده است کردیم که در ایران، حقوق بشر به این . طور جدی نقض شده و این نقض گستی
 .اقدامات نت   براساس موازین دولتی صورت گرفته است

 در جمع بندی خود، 
 
 :از جمله به موارد زیر تاکید کردداستان

 .ری اسالیم ایران، جنایت کرده استجمهو  –
 .زیاد بوده است اعدام شدگان –
 از افراد با گلوله اعدام شدند و تت  خالص به آن –

 از زندانیان را نت   مجبور کرده ب. ها زدند برخ 
ودند تت  حتی برخ 

 .خالص به زندانیان بزنند
، دست۱۱در سال  –  سیایس ۲۱۱۱کم  ، با فتوای خمیت 

 
 .اعدام شدند و اغلب دار زده شدند زندان

 .اند  در ایران شکنجه شدهان سیایسهمه زندانی –
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 گفت که زندانیان را هفته –
 
 .شان را فراموش کنند دادند تا به کیل هویت ها در یک تابوت قرار یم ها و ماه یک زندان

ک سوی ی اند ماشه اسلحه پاسداری را که به دیگری گفت که او مورد تجاوز روخ قرار گرفته و وادارش کرده –
 نشانه گرفته بود،

 
 .بکشد زندان

 .ه زندانیان را نادیده گرفته استجمهوری اسالیم تجاوز ب. های تجاوز به زنان مطرح شد نمونه –
 .اند های اعدامیان پول تت  گرفته از خانواده –
 نیم درمانگاه –

 
   های زندان به زندانیان رسیدگ

 
 .دادند جا نت   آزار یم را در آن کرد و حتی زندان

 بودند که خودکیسر کردندز  با توصیه زندان بانان، –
 
 .ندانیان

ده و سیستماتیک بوده استنقض حقوق بشر در ایران بس –  .یار گستی
 .ن، شکنجه و اعدام صورت گرفته استدر یس زندان ایرا –
 .ند مردم را وادار به سکوت نمایدک حکومت اسالیم ایران، با آفریدن این همه رعب و وحشت سیع یم –
 .شد آمد و اجرا یم االی حکومت یمات بهمه دستورات از مقام –
-… 

چه که ما در این جا از زبان شهود شنیدیم همه ما از خود  آن. برم من سخنان خود را به این شکل به پایان یم
ایط قرار یم گرفتیم چه کار یم چگونه است . کردیم؟ البته جواب بسیار سخت است پرسیدیم اگر ما در آن شر

پذیرد و  امیع بزرگ شوند و به مجرم تبدیل گردند؟ چگونه افرادی چنی   اعمال شدیدی را یمافرادی یم توانند در جو 
اند و گفتند ما چگونه این جنایات را انجام  کیسر کرده ها گفتند نسل کنند؟ پس از کشتارهای نازی، نازی اعمال یم

الملیل وجود داشته باشد  گر اراده بی   ا . دادیم؟ اما در جمهوری اسالیم ایران، هنوز کیس به این نتیجه نرسیده است
 را انجام داده

ی
این دیوان حکم محکومیت جمهوری . اند، نباید راحت گذاشته شوند به مرتکبیت  که چنی   جنایان

 .د و این حکم، ماندگار خواهد بودکن اسالیم را صادر یم
 را به حضور این دیوان ماپیام اخوان نت   گفت ش جفری، نظر هی

 
م ارائه دادت دادستان به خصوص تاکید کنم  . حتی

یت صورت گرفته و این جنایت نت    که به نحوی که در قوانی   بی    الملل تعیی   شده در ایران جنایت علیه بشر
 .ه دولت جمهوری اسالیم ایران استمتوج

گ در محاکمه شان نازی مطرح شد : اخوان تاکید کرد یت اولی   بار در دادگاه نورنت  . و تعریف شد جنایت علیه بشر
یت است  جنایت علیه بشر

 
 .برای این دادگاه نت   مصداق دارداین تعریف . یک تعریف عرق

، رهت  جمهوری اسالیم صورت گرفته است و این هم به تنهانی ۰۳۱۱در سال  ، فتوای قتل زندانیان توسط خمیت 
 است

 
د ندارد که این همه جنایات هیچ تردیدی وجو . سندی مهم برای محکوم کردن حکومت اسالیم ایران کاق

وع شده تا دیگران و جالدان زندان به عالوه این که حدود . ها انجام شده است صورت گرفته در ایران، از خمیت  شر
ما امیدواریم که . اند صد نفر شاهد نت   مستقیما مشاهدات خود از جنایت جمهوری اسالیم را به دادگاه ارائه داده

افات یاب بزرگ در ایران آزاد، برای شنیدن دادخوایه بازما در آینده یک کمیته حقیقت ندگان قربانیان و اعتی
 برای  خالصه این که ما امیدواریم حکم این دادگاه نه پایان، بلکه آغاز . کاران داشته باشیم جنایت

 
فضای بزرگ

 .دادخوایه باشد
 را در این .  خواهیم کردیمما تا یک ماه آینده گزارش کامل خود را منتشر : رییس دیوان اعالم کرد

ی
اما تصمیم مقدمان

 ۴بنابراین، جلسه دادگاه تا ساعت . برای این کار، ما به دو ساعت وقت نیاز داریم. جا به اطالع شما خواهیم رساند
 .تعطیل است

 ۲۱۰۲اکتت   ۲۱

*** 
 
 

 :یک خت  مهم تاریخ  
یت محکوم شد ا بهدادگاه مردیم ایران تریبونال در الهه، جمهوری اسالیم ر   !جنایت علیه بشر

 
 
 بهرام رحمان

 
آغاز شده،  ۰۶۳۰آبان  ۴برابر با  ۲۱۰۲اکتت   ۲۲مرحله دوم محاکمه جمهوری اسالیم ایران، که از روز پنج شنبه 

ه صبح، کار خود را در سالن صلح، ساختمان دادگاه الهه آغاز کرد و رای خود را علی ۳اکتت  ساعت  ۲۱امروز 
 .ایران صادر کردجمهوری اسالیم 



 

25 
 

ی سالن را ترک کرده بودند، در آن در فاصله ای که قضات برای شور و مشورت و تصمیم جا چند نفر از  گت 
کت دست کنندگان در این مت  گرد، روند  اندرکاران تریبونال و حضار مت  گردی تشکیل داده بودند که هر کدام از شر

 .رد بحث و برریس قرار دادندف  مو دادگاه مردیم تریبونال را از زوایای مختل
ت قضات وارد سالن شوند و اای منتظرند هی سابقه هم اکنون بیش از صد نفر در سالن حضور دارند و با هیجان ن  

بار و خونی   جمهوری  در طول یس و چهار سال حاکمیت نکبت. حکم خود علیه جمهوری اسالیم را اعالم نمایند
جنایت علیه  طرف و مستقل در مقر الهه، حکومت اسالیم ایران را به ه ن  بار است که یک دادگا اسالیم، اولی   

یت محکوم یم کند  .بشر
یاب، فعالی   و  دیوان از کمیته حقیقت: رییس دیوان اعالم کرد. دقیقه قضات وارد سالن شدند ۴۲و  ۰۳ساعت 
 .کند ران و هم چنی   حضار تشکر یماندرکاران تریبونال ای دست

کت کند و جوادیوان از جمهوری  گو باشد  باسالیم از طریق سفارتش در الهه دعوت کرده بود که در این دادگاه شر
 .اما جواب ما را ندادند

های چندین ساله به این  دیوان در روند تالش. دیوان تحت تاثت  مطالت  قرار گرفته که محکم و مستند هستند
طرف تشکیل شده و هر کدام از قضات  ل و مستقل و ن  المل این دیوان بر اساس قوانی   بی   . نتیجه رسیده است

شاهد را  ۰۳جا نت   سخنان  شاهد را به ما داده بود و این ۱۲یاب، قبال سخنان  کمیته حقیقت. مستقل هستند
 ۳۲کمیسیون یک گزارش . تمایم این ادله موجود است و گزارشات تکمییل نت   ضمیمه گزارش است. شنیدیم
طلب تکمییل تدوین کرده است که ادله الزم برای محکومیت جمهوری اسالیم در آن وجود ای را همراه با م صفحه
دهند که جمهوری اسالیم، مجموعه از جرایم را علیه زندانیان اعمال کرده است و  همه اسناد نشان یم. دارد

قابل انکار است ات جنیس، ناپدید در جمهوری اسالیم ایران، شکنجه و اعدام، تجاوز . نمایانگر این حقیقت غت 
هم چنی   در یک شب . بنابراین، جمهوری اسالیم مرتکب قتل و جنایت شده است. شدن در جریان بوده است

ها را نشان . ها را دفن کند شصت جنازه را به یک گورکن تحویل دادند که آن در فیلم مستدی که دیدیم گورکن قت 
، سنگ قت  زندانیان را یم. دهد یم

 
 .اند خالص زدهبه بسیاری از اعدامیان پس از اعدام تت  . کنندش مامورین ایران

 را وادار کرده اند 
 
 .که به زندانیان تت  خالص بزنند  برخ  موارد کودکان زندان

مصطف  . اند ها پول تت  گرفته از آن. اند های زندانیان تحت آزارهای شدید قرار گرفته ها، خانواده عالوه بر این
 موقیع که رفت

 
د به او آنسلطان یز بگت  های  قدر گلوله زده بودند که تمایم ارگان ه بود جنازه برادرش را از زندان تت 

ون ریخته بود  بدنش بت 
 
 .درون

 زندان های جمهوری اسالیم صورت گرفته است
 
های  شهود نشان دادند که اعدام. شکنجه و کشتار در تمان

ن جنایات براساس دستگاه مرکزی حکومتی صورت گرفته و ای. فراقضانی هم در شاش ایران صورت گرفته است
 .سالیم مسئول همه این جنایات استجمهوری ا

ند و جواب اکنون حاکمان ایران، باید مسئولیت قضانی این جنایات خود را به عالوه بر کلیت . گو باشند عهده بگت 
 .ئول هستندجمهوری اسالیم، هر کدام از مقامات آن هم مس

 :کنیم که ما اعالم یم
کب جنایت دولت جمهوری اسالیم ایران، مسئول جرایم فاحش خود بر علیه شهروندان است و دولت ایران مرت –

یت شده است  .بر علیه بشر
 :پیشنهاد دیوان

یت تحقیق کنندالملیل، باید درباره این جنای جوامع بی    ده علیه بشر  .ت گستی
ی این جنایات کم  تشکیل شود برای پیگت 

 
ی اسالیم یسیون داییم تشکیل شود تا درباره جنایات جهمور کمیسیون
 .تحقیق کند

یت شده ها طبق قوانی   بی    دولت  شوند که مرتکب جنایت علیه بشر
 
 .اند الملیل باید پیگرد مقامات ایران

ختم جلسه . دجا رساندن کند که فرایند دادگاه را به این جا تشکر یم بار دیگر از شهود و افراد حارص  در این دیوان یک
 .کند کر یمدیوان از همه تش. را اعالم یم کنم

ها هر کدام در سخنان کوتاه خود، ضمن  و آن. عنوان تقدیر به هر کدام از قضات یک دسته گل داده شد سپس به
 .که مردم ایران خودش را آزاد کنددردی با مردم داغ دیده ایران، آزادی کردند   هم

جمیع خواندند و با شور و شوق و گریه  خته گان را باال بردند و شودهای انقالن  دستهبا در پایان حضار تصاویر جان
یک گفتند  را به مردم ایران و جهان و همدیگر تت 

وزی و موفقیت بزرگ تاریخ   .این پت 
د جانبه و عمیق بندی همه در مورد دادگاه مردیم ایران تریبونال، طبیعتا باید یک جمع گر اما ا . تری صورت گت 

ها یا   بندی کوتایه از نتایج ایران تریبونال بدهم باید تاکید کنم که این اقدام، ییک از آن پروژه جا جمع بخواهم در این
ها و کشتارها و جهنم سوزان جمهوری اسالیم  های قربانیان و جان بدربردگان از شکوب های موفق خانواده کمپی   



 

26 
 

کمپیت  که پس از پنج سال . در خارج کشور در این سه دهه گذشته استجو  خواه و عدالت ایران، اپوزیسیون آزادی
تالش به بار نشست و جنایات حکومت جهل و جنایت اسالیم، به ویژه دادخوایه دهه شصت را با صدای بلند به  

یت محکوم کرد گوش مردم ایران و جهان رساند و این حکومت را   .به جنایت علیه بشر
ها راه   ن و مقامات جمهوری اسالیم، خییل رصی    ح و واضح و روشن این است که برای آنپیام این تریبونال به شا

ها بیش از گذشته در نزد افکار عمویم جامعه ایران و جهان، محکوم  اکنون آن. گریزی از دست عدالت وجود ندارد
ده جنایات جمهوری اسال  هم. اند کیسر شده کیسر و آزادی به آدم یم در جهان، تشویش و اکنون با طرح وسیع و گستی

 چندین برابر شده است
 
 شان این حکومت جان

 
دانند که رفت و آمد شان به خارج کشور و  ها یم آن. نگران

ها بعد از این، هرگز قادر نخواهند شد با  آن. تر از گدشته خواهد شد الملیل، سخت حضورشان در مجامع بی   
اکنون اسناد این تریبونال به . کیسر شانه خایل کنند اب به آدممستندسازی جنایات شان توسط تریبونال، از ارتک

 .ایران و بخشا جهان نت   رفته استهای مردم  خانه
های نزدیک به یک صد نفر شهودی که در در دو مرحله دادگاه مردیم ایران تریبونال شهادت دادند  ها و نوشته فیلم
 .نایات حکومت اسالیم باشدمنکر ج تواند  چنان قوی و محکم است که هیچ کس نیم آن

اکنون تالش های دادگاه مردیم ایران تریبونال، به عنوان یک شبکه مستقل و متیک به خود و حامیانش، خواهان 
آزادی بیان چنی   خواهان آزادی همه زندانیان سیایس و  لغو هرگونه شکنجه روخ و جسیم، اعدام و سنگسار و هم

 .و اندیشه و تشکل است
اکنون توسط یک دادگاه مستقل و مردیم به جنایت  کومت اسالیم هنوز بر ش کار است اما از همهر چند که ح

یت محکوم شده و این امید را در دل خواه و  دیده و جامعه آزادی ویژه مادران و پدران و فرزندان داغ ها به علیه بشر
ها و  کیسر   را که در این آدمیران جوی ایران، روشن کرده که روزی شان و مقامات جمهوری اسالیم ا عدالت
گ که شان آلمان نازی را محاکمه کرد و آن کیسر  آزادی ها اقرار کردند که  ها دست داشتند هم چون دادگاه نورنت 

 
 
یت شده اند، شان حکومت اسالیم ایران نت   به آدم کیسر و جنایات طوالن مرتکب چه جنایات هولنایک علیه بشر

 و مبارزه  آن روز . خود، اقرار کنند
 
دور نیست و امیدواریم که در آینده نزدیک حکومت اسالیم با قدرت و همبستیک

مردم آزاده ایران شنگون شود و با دخالت مستقیم همه شهروندان، جامعه نویت  ساخته شود که در آن جامعه، 
 سیایس  ها همانند اردوگاه های مرگ نازی، به موزه هانی برای بازدید عموم تبدیل شوند  زندان

 
و نه تنها هیچ زندان

 نت   به دلیل فقر و نداری دست به بزهکاری
 
های اجتمایع زده است  در ایران وجود نداشته باشد، بلکه هیچ انسان

ند ل نهادهای اجتمایع بازسازی قرار گت   نگردد و تحت کنتی
 
ای که در آن، حرمت و موجودیت  نهایتا جامعه. زندان

 باالتر از هر منفع
 
دت و مصلحت حانسان  !به امید آن روز. کومت قرار گت 

خوایه که از دادگاه مردیم ایران تریبونال از الهه شلیک شد  جونی و آزادی به این ترتیب، تت  دادخوایه و عدالت
 .قا به قلب حکومت اسالیم فرو رفتدقی

 ۲۱۰۲بیست و هفتم اکتت  
 
 

 !صادر شد« محکومیت کلیت حکومت اسالیم»رای نهانی دادگاه ایران تریبونال، با 
  بهرام

 
 !رحمان

 
، ٢٠٨٠ه فوری ٨٠برابر با  ٨٠٩٨بهمن  ٢٢در تاری    خ   «دادگاه حکم با  رابطه در  تریبونال ایران مردیم کارزار   بیاینه»

 گذرد، یم الهه دادگاه تشکیل از  ماه سه از  بیش که  اکنون» :در بخیسر از این بیانیه آمده است. منتشر شده است
  های عرف و  قوانی    طبق تریبونال، ایران قضات

ی
یت علیه جنایت جرم توسعه با  و  الملیل بی    حقوق  علیه بشر

یت علیه جنایت ارتکاب به آن تمامیت در  را  اسالیم جمهوری حکومت، یک عنوان به ایران اسالیم جمهوری  بشر
 «.نمود محکوم

با امید به این که فعاالن جنبش دادخوایه، در عرصه داخیل و » :در پایان این بیانیه، چنی   تاکید شده است
 .خواهانه خود بردارند های بعدی را در جهت اهداف عدالت ، با در دست داشیی  این حکم، قدمالملیل بی   

های مردیم توسط مردم در سایر مناطق جهان، در جهت رسمیت  به روزی که، شاهد برگزاری دادگاه با امید 
 .متجاوز باشیم  گر و های شکوب بخشیدن به حق خود در مقابل حکومت
وزی را به توده یک یم کارزار ایران تریبونال، این پت   .گوید های مردم ایران و جهان تت 

س   ماده است که به زودی به فاریس ترجمه و ٨٧٠صفحه و  ١٨مشتمل بر حکم دادگاه ایران تریبونال،  در دستی
 «.زبانان قرار خواهد گرفت فاریس



 

27 
 

 طلب و چپ است
 
وهای شنگون این دستاورد مهم . واقعا این یک دستاورد بزرگ و مهم برای همه مردم آزاده و نت 

هانی که  ای حکومت اسالیم، بخیسر از خانوادههای پیگت  جان به دربردگان از کشتاره حاصل مبارزات و تالش
های اجتمایع  ها اعدام کرده است، فعاالن سیایس، فعاالن جنبش حکومت اسالیم در دهه شصت عزیزان آن

، فعاالن عرصه جو مانند جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش طلب و عدالت برابری ی،   جونی ، هت 
 
های فرهنیک

 .است… کودکان و
 از  مستقل تریبونال این که در درون کارزار ایران تریبونال گرایشات مختلف  فعالیت داشتند اما  با وجود این

تر از همه نتیجه آن بسیار  مهم .است برده پیش مردیم حمایت با  را  خود  مبارزات ها  دولت و  احزاب و  ها  سازمان
دلیل جنایت علیه  کلیت آن را بهجناخ از حکومت اسالیم، بلکه    یا عنارصی و  مهم است که نه یک عنرص و

یت محکوم کرده است  اولی    برای چرا که. الملل نت   این یک دستاورد مهیم است عالوه در عرصه حقوق بی    به. بشر
 های فاشیست دادگاه از  تاکنون .است کرده  محکوم است کار   ش  بر  که  را  حکومتی  الملیل بی    دادگاه یک تاری    خ در  بار 

 
 
 هایشان حکومت سقوط از  پس را  …و رصب پینوشه، پوت، پل حکومت کاران جنایت اهدادگ تا  گرفته  آلمان

یت علیه جنایت دلیل به و  افراد  عنوان به  اما  است کار   ش  بر  اسالیم حکومت هنوز  که  حایل در  .اند کرده  محکوم بشر
یت علیه جنایت دلیل به را  آن کلیت  تریبونال، ایران دادگاه  .است شده محکوم بشر
ترتیب، دادگاه ایران تریبونال، جنایات دهه شصت و محاکمه حکومت اسالیم ایران را به جرم جنایت علیه  به این

 جهان
ی
یت، با اتکا به قوانی   حقوق  بی   . شمول محکوم کرده است بشر

ی
الملیل در رابطه  با وجود این که قوانی   حقوق

یت، دار  ها، به با محاکمه حکومت طبق این قوانی   . های اسایس هستند ای نقصویژه به جرم جنایت علیه بشر
یت  ها را محاکمه کرد، بلکه فقط یم ها و حکومت توان دولت نیم توان عنارص حکومتی را به ارتکاب جنایت علیه بشر

 .محکوم نمود
یت علیه جنایت اگرچه  مدون جامع طور  به درآمد، اجراء به ٢٠٠٢ ژوئیه در  که  رم قانون تصویب از  پیش تا  بشر
یت علیه جنایت ،٨٩١٠ سال در  الملل بی    حقوق عرف دائیم ارگان یک بود، نشده  خواستار   و کرد   تعریف را  بشر
 جنایات با  مقابله در  قوانی    این کارکرد   از  تعریف   هیچ الملیل، بی    قوانی    از  یک هیچ حال، این با  .شد آن اجرای
ی و  جنگ مورد  در  مگر  اند، نکرده ارائه دولتی   .انهمسلح های درگت 

 و محکومیت  کارزار ایران تریبونال که یک پروژه دادخوایه مردیم است و با هدف پیش
 
برد یک دادخوایه جهان

یت شکل گرفت طبیعتا، باید هرگونه حکیم منطبق با این  جمهوری اسالیم ایران به جرم جنایت علیه بشر
  حکم در  از این رو،. دادخوایه مردیم باشد

ی
 اشکاالت  دارای بود  شده ذکر  توصیه پنچ یبونال،تر  ایران دادگاه مقدمان

 وکالی گفته  به بنا  که  بود  مسلم همه برای اما  نبود، تریبونال ایران کارزار   دادخواهانه اهداف با  منطبق و  بود  جدی
  حکم یک الهه، دادگاه پایان در  حکم اعالم تریبونال،

ی
ه رو، اعالم کرده بودند که حدود دو تا س از این .بود مقدمان

 و . شمول تدوین و انتشار دهند ماه زمان الزم دارند تا رای نهانی خود را براساس قوانی   جهان
ی
در عرصه حقوق

 یم
ی
، رای مقدمان دادگاه ایران تریبونال، حدود سه ماه کار کرد تا این که به . تواند با رای نهانی متفاوت باشد قضانی

 خود را  این نتیجه رسید توصیه
ی
، کلیت حکومت اسالیم را به  های حکم مقدمان دلیل  کنار بگذارد و در حکم نهانی

یت محکوم کند  .جنایت علیه بشر
های خود  اکنون قضات ایران تریبونال، مضمون و شکل واکنش به محکومیت حکومت اسالیم را محدود به توصیه

د  های جان عهده فعاالن ایران تریبونال، خانواده نکرده و امر دادخوایه را به گان، جان به دربردگان و همه مردم ستر
ی گذاشته  خواه و عدالت اند تا به هر شیوه ای که صالح یم دانند، از مجامع و نهادهای  آزاده ایران و جامعه بشر

 بی   
ی
 .الملیل دادخوایه کنند حقوق

 و اجتمایع که تواند به فعالی   سیایس و سازمان اسناد این دادگاه یم
 
   ها و احزاب سیایس، فرهنیک

 
در جهت شنگون

 و در تنگنا قرار دادن  کلیت حکومت جهل و جنایت و ترور اسالیم مبارزه یم
ی
کنند از جمله در عرصه حقوق

  جهت در  پیگت   مبارزه بر  عالوه یعت  . سفرهای خارخ  حکومت اسالیم کمک کند
 
 در  اسالیم، حکومت شنگون

رش که  ایران اقتصادی های تحریم با  مخالفت ش  با  رص     و  کاری ن   گستی
 
 سیایس بایکوت رسد  یم مردم به فقر  و  گران

 و  سالح فروش عدم چنی    هم و  آن مراکز  دیگر  و  ها  کنسولگری  و  ها  خانه سفارت تعطییل طرح با  را  اسالیم حکومت
د  جاسویس، برصی و  سمیع های دستگاه شکنجه، های دستگاه  حکومت مقامات و  عنارص  و  شان دادن قرار  پیگت 
 .کرد  مطرح اسناد  همی    به اتکا  با  را  …و شان خارخ   رهایسف در  اسالیم
 وکالی های مختلف  چون تبلیغات، دیدار با مدت پنج سال در عرصه اندرکاران کارزار تریبونال ایران، به دست

دیه دو دادگاه در لندن و الهه و تهیه  سازمان مایل، کمک  آوری جمع تریبونال، ایران به ها  آن نظر  جلب و  ششناس
ه تالش کردند و هنوز هم در این راستا یم معنای واقیع باید گفت خسته نباشید و  کوشند به اسناد و مدارک و غت 

 و
 
 .تشکر هستید  شایسته قدردان
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وهای و  خارخ   های قدرت دخالت با  نه ایران، اسالیم حکومت کلیت  که  روزی امید  به  ها  آن به وابسته ارتجایع نت 
، و  نافغانستا و  عراق چون هم  عادالنه و  برابر  و  آزاد  جامعه یک برقراری هدف با  و  مردیم قدرت با  بلکه لیت 

 و  فقر  چنی    هم و  ایران مردم از  تن هزار  ها  ده کشتار   و  سانسور  و  شکوب عامرین و  عاملی    همه تا  گردد   شنگون
یت اجتمایع و  اقتصادی فالکت  شکوب و  دیده ستم مردم ضور ح با  عادالنه و  علت   دادگاه در  مان، جامعه مردم اکتر
 .شوند محاکمه شده

 ۲۱۰۶نهم فوریه  - ۰۶۳۰شنبه بیست و یکم بهمن 

*** 
 

 !۳۱یان سیایس در سال عام زندان اهداف جانیان جمهوری اسالیم ایران از قتل
 
 
 بهرام رحمان

 
کش و  در جهان امروز شاید هیچ حکومتی را شاغ نداشته باشیم که به اندازه جمهوری اسالیم ایران، وحیسر و آدم

این حکومت از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش، شمشت  خود را از رو بست تا گردن هر . مافیانی باشد
و یک سال حاکمت جمهوری اسالیم، به ما نشان داده است که شان سیایس و نظایم تجربه چهل . مخالف  را بزند

ضی   
 برای شکوب خونی   معتی

 
اض را دارند و هم آمادگ وهای شکوبگر آن، هر لحظه هم انتظار اعتی . و قضانی و نت 

، حزب وهانی چون طالبان، القاعده، بوکوحرام، حشد الشعت    نت 
ر
های  جمله گروهاز … ها، داعش و هللا، حون

ل حکومت اسالیم قرار دارند و یا در بربریت و وحیسر  گری  تروریستی اسالیم هستند که یا مستقیما تحت تاثت  و کنتی
، حتی به گرد جمهوری اسالیم ایران هم نیم  .رسند و تروریستی

تها و ترورهای دهه شصت جمهوری اسالیم ایران نه تنها شهروندان ایران، بلکه جهان ر  اعدام زده کرد  ا نت   حت 
، بنیان هم با فتوای دو سطری آیت آن ۰۶۳۱های سال  بنابراین اعدام گذار جمهوری اسالیم ایران اوج  هللا خمیت 

عام زندانیان سیایس در تابستان، پایت   و زمستان آن سال در شاش  قتل. گری این حکومت بود بربریت و وحیسر 
 .های ایران اجرا شد زندان

یت، به نگایه یم در این مطلب ویژه اهداف جانیان  اندازیم به ابعاد مختلف این جنایت جمهوری اسالیم علیه بشر
 .۳۱عام زندانیان سیایس در سال  جمهوری اسالیم ایران از قتل

 که در »: گوید خمیت  در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان ش موضع داده است، یم
 
کسان

تشخیص در تهران با . باشند کنند، محکوم به اعدام یم ش کشور بر ش موضع نفاق خود پافشاری یمهای شا زندان
ی ع) آقایان نت   (حاکم شر

ی
اق  «.و نماینده وزارت اطالعات است( دادستان تهران) ، اشر
 که از آیت

ی
با این  هللا منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران براساس فایل صون
 .احکام بوده است

هزار  ۶۱هللا خمیت  بیش از  شود که یط آن به فرمان روح ای گفته یم به واقعه ۰۶۳۱عام زندانیان در سال   قتل
 سیایس در زندان

 
ماه تا اواسط پائت    زندان ها اعدام شدند  در تهران و در شهرستان ۳۱های حکومت ایران از اواخر تت 
مقامات جمهوری اسالیم ایران . هانی غالبا نامعلوم دفن گردیدند ورهای جمیع در مکانصورت مخفیانه در گ و به
حسینعیل منتظری، . ها به رصاحت به آن اذعان نمودند گاه این قتل عام را انکار نکردند و برخ  از آن هیچ

 جمهوری اسالیم ایران بعد از خمیت  بود که در زمان اعدام زندانی بلندپایه
 
ان سیایس قائم مقام خمیت  ترین روحان

ده بود که با نوشیی  چندین نامه به خمیت  و دیدار با هیئت مجری و دست بود، از مخالفی   اعدام اندرکار  های گستی
هللا  اش از جانشیت  توسط روح مخالفتی که به برکناری. عام زندانیان سیایس، مخالفت خویش را ابراز کرد قتل

 تا پایان 
 
 .عمر منجر شدخمیت  و حبس خانیک
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جمیع از  جمیع، کشیی  مردم، کشتار دسته عام در لغت یک ترکیب وصف  است که معنای آن کشیی  دسته قتل
 هم. حیوانات یا از انسان و جز آن است

ی
ه چون قتل این کلمه در کنار کلمان عمد،  عمد، قتل ای، قتل های زنجت  غت 

 .شود ها به کار برده یم تل و غارت و در قیاس با آنقتل سیایس، قتل فجیع، قتل نفس، قتل و کشتار، ق
 .ام شده باشدشود که بدون وقفه انج بنابر تعریف برخ  منابع کشتار جمیع، به قتل چهار نفر یا بیش از آن گفته یم

چنی   ممکن است  شود ویل هم ها انجام یم های نیابتی از دولت ها و یا گروه کشتارهای جمیع اساسا توسط دولت
، یا اعدام های دسته اعدام. ها انجام شود ط افراد یا حتی توسط سازمانتوس

 
های جمیع از میان  جمیع از اشای جنیک

مسلح، پرتاب نارنجک به درون زندان. هاست عام ترین انواع قتل زندانیان، برجسته ضی   غت 
اندازی به معتی ها و  تت 

نظایم نت   از موارد کشتار   شهروندان غت 
 
انجام کشتار جمیع متفاوت با  . شود جمیع محسوب یماعدام تصادق
 مشخیص بی   آن ای است که در آن مرتکب در چند نوبت و در مکان کشتار دوره

 
ها دست  های متفاوت و در زمان

ه چنی   متفاوت با آدم هم. زند به کشیی  دو نفر یا بیشتی یم ای است که در آن قاتل تعداد زیادی را در  کیسر زنجت 
 به قتل یممحدوده زم

 
 طوالن

 
ترین کشتارهای جمیع تاری    خ تالش برای نابودی گرویه از مردم و  بزرگ. رساند ان

کیسر و بقیه با نام جنایات علیه  است که بعیص  از این کشتارها با عنوان نسل جوامع بر اساس ملیت و مذهب بوده 
یت شناخته یم کرمان به دست آغادمحمخان قاجار، کشتار ها در تاری    خ ایران، مردم   عام توسط مغول قتل. شود بشر

 .عام است های برجسته قتل های حکومت اسالیم از نمونه در زندان ۰۶۳۱عام سال  روندا و شبرنیتسا و قتل
 آشکار و ن  

مانه به جنایت و وحیسر  واقعا هدف و منظور واقیع این جانیان، از توسل چنی   گری خر بود؟ شیک  شر
ات و  های جمهوری اسالیم، چنی   اعمال و شیوه وریسی   نیست که شان و مقامات تئ هانی را کامال با وقوف بر تاثت 

 .انعکاس اجتمایع آن و مطابق یک نقشه معی   در پیش گرفته بودند
، تیه کردن جامعه از فدارکارترین و ۳۱گمان ییک از اهداف جانیان اسالیم از کشتار زندانیان سیایس در سال  ن  

ام مردم و چهره! سیایس و انقالن  بود جسورترین کادرهای های  کادرهانی که در هر محله و شهر و کشور مورد احتی
کم حدود  این سیاست سبب شد که دست. گرفت هایشان جواب مثبت یم محبوب و فداکاری بودند و فراخوان

د اضات جدی و مردیم در ایران صورت نگت 
اض و اعتصاب. حدود ده سال اعتی راکنده و موضیع برخ  ها پ البته اعتی

ه قتل. از واحدهای کارگری همیشه وجود داشت و دارد ش  های زنجت  جویان در  تت  دانش ۰۱ای و شکوب شدید خت  
اضات حدود ده سال یعت  تا سال  ۰۶۱۱سال  اض  ۱۱نت   باز هم سبب شد اعتی های جناخ بر ش  که عمدتا اعتی

اض. دتقلب در انتخابات ریاست جمهوری بود شکل نگت   هانی راه افتاد که به لحاظ سیایس و  اما شش بعد اعتی
 و شعارها شفاف

ی
این هنوز دو سال نگذشته بود که . تر از گشته علیه کلیت جمهوری اسالیم بود تر و رادیکال طبقان
اض ضان حمله به ایدئولوژی اسالیم، یعت  امام جمعه را راه افتاد و این ۳۳های سال  اعتی و مراکز ها  بار هدف معتی

، حمله با به ماهیت شمایه ها و نهایتا مراکز قدرت و شکوب حاکمیت، یعت   داری حاکمیت، یعت  بانک مذهت 
وی انتظایم بود مقرها و پاسگاه ش. های بسیج و سپاه و نت  بندی کنیم به این  جا جمع های مردیم را تا این اگر این خت  

 خود را پرورش یمرسیم که جامعه با گذر زمان کادرها نتیجه یم
 
دهد، مبارزه هم با  ی سیایس و اجتمایع و فرهنیک

هانی تداوم پیدا یم
ش هم. کند افت و خت   تر و شعارها و مطالبات  های مردیم کوتاه چنی   به مروز زمان فاصله خت  
 کارآنی سابق عبارت دیگر شکوب، شکنجه، زندان، اعدام و ترور نت    به. ریزد گردد و هم ترس مردم یم تر یم رادیکال

 .دهد خود را از دست یم
های آن  گردد در مورد رقم کیل اعدام بریم ۳۱ویژه سال  جا که به کشتار زندانیان سیایس در دهه شصت به اما تا آن

 منتشر شده است
ی
نگار . کنند هزار یم ۰۱هزار و بعیص  از  ۴صحبت از . سال اخبار و گزارشات متفاون حتی یک خت 

 که سال 
 
 .داند هزار نفر یم ۲۶ها را حدود  از ایران دیدن کرده تعداد اعدام شده ۳۱آلمان
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ض   جمهوری اسالیم ایران از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش شمشت  خود را از رو بست تا گردن هر معتی
ه کشتار دست ب ۳۲تا  ۰۶۳۱های  اللیه در سال گری جانیان اسالیم و حزب بربریت و وحیسر . را از بدنش جدا کند

، هدف معیت  را در پیش   کامال از ارتکاب این جنایت بزرگ و اتخاذ شیوه  ۳۱زندانیان زد اما در سال 
 
های ضدانسان

 و با توسل به هر  این حکومت خواست به مردم بگوید که با به. گرفت
 
ی تمایم توان و ظرفیت ضدانسان کارگت 

ی کند حاکمیت گری خواهد کوشید تا از سقوط درجه از جنایت و وحیسر  حکومت اسالیم با تن دادن . اش جلوگت 
 و در عی   حال در مرحله جدیدی از حیات  ۱به قطع جنگ 

 
، در موقعیتی بحران

 
ساله و از موضع ضعف و زبون

 از اوج. خود قرار گرفت
 
اضات مردم در برابر همه جنایات و مصائب دوران جنگ، آن عامل اصیل  نگران ی اعتی گت 

شان و مقامات سیایس و نظایم جمهوری اسالیم . وری اسالیم در روزهای بعد از قطع جنگ بودهراس شان جمه
ها بریزند، مهار آن به این  دانستند که ابعاد و عمق خشم و نفرت مردم به حدی است که اگر به خیابان خوب یم
 
 
که به حرکت درآید متوقف  آنجمهوری اسالیم سیع کرد که طوفان را قبل از . پذیر نخواهد بود ها امکان سادگ
ند که هدف ها برای آن آن. سازد  کشتار کردند،  که از مردم زهر چشم بگت 

 
شان فقط تهدید نیست، هزاران زندان
 کردند، اجساد اعدام

 
اضات پراکنده را با گلوله دادند، عده زیادی را دستگت  و زندان

طور  شدگان را به جواب اعتی
ها و زندانیان سیایس را با دنیای خارج  یر الیه نازگ از خاک دفن کردند و رابطه زندانها و ز  جمیع در گودال دسته

 دارند  کارانه به مردم بگویند برای حفظ حکومت اسالیم ها کوشیدند تا با اعمال جنایت آن. قطع نمودند
 
شان آمادگ

 .به هر جنایتی متوسل شوند
با قطع رابطه زندانیان و بندهای مختلف هر زندان با هم و با قطع  ها، جانیان حاکم بر جامعه ایران با قطع مالقات

داد و از سونی تشویش و  ها هر روز افزایش یم ها با دنیای خارج، شمار اعدام شده شدن رابطه زندان یا بسیار محدود 
 مردم تحت ستم مخصوصا خانواده و بستگان زندانیان حد و مرز نداشت

 
 .نگران

 در ن
 
که کشته  اول این: چت   است ۴ها  حکم این»: گفت  ۳۱مایش جمعه در روز دهم مهرماه هاشیم رفسنجان

 «.که از جامعه جدا شوند دار شوند، سوم قطع دست راست و پای چپ و چهارم این دوم ش به. شوند
 در یک مورد دیگر گفت

 
یم  به فتوای خمیت  یم»: دمحمی گیالن و هیچ نیازی توانیم زیر شکنجه، جان زندانیان را بگت 

 «.به محاکمه هم نیست
 که رییس زندان قزل

 
تون راحت باشه اگه تفی به  خیال»: گفت حصار بود نقل شده است که یم حاج داود رحمان

 بخوره تو همی   سلول با تیوپ دارتون یم
ی
 «.زنم توق

، نماینده خمیت  در ارومیه یک ت امام»: ها گفته بود بار به ییک از رسانه مالحست  در جواب برخ  ( ره) خمیت   حرص 
اگر یک میلیون نفر هم باشند، : خواستند خییل اعدام بدهند، فرمودند های انقالب، که نیم از روسای دادگاه

 «.عام کنند ها را به رگبار ببندند و قتل دهم همه این شبه دستور یم یک
. باز از نیمه راه برگشته و توبه کنیدحکم خداوند تکلیف شما را معی   کرده، »… : اش نوشت نامه خمیت  در وصیت

و اگر شهامت دارید تن به مجازات داده و با این عمل خود را از عذاب الیم خداوند نجات دهید؛ واال در هر جا 
 « …هستید عمر خود را بیش از این هدر ندهید و

 در زندان قزل ۰۶۳۲در سال 
 
 سی واحد مسکون

 
. اندازی شد ایس زن راهحصار با هدف حذف هویت و نابودی زندان

 و حضور شبانه
 
روزی تعدادی از بازجویان و پاسداران در محل  این امر با فرمان الجوردی و با مدیریت داوود رحمان

 پاسداران در بخیسر از ورودی زندان قزل
 
 .حصار عمیل شد واحد مسکون

 و از 
 
 ۱حصار به بند  ها در زندان قزل واحد قفساکتر زندانیان زن بعد از نزدیک به یک سال و نیم، از واحد مسکون

 های عصت  یم ها به آن. برگشتند
ها  بعیص  . شدند شدت الغر، شکننده، قوز شده و دچار تشنج و سایر ناراحتی

حالت ضعف  ها به خوابیدند و یا روز  اغلب شب تا صبح نیم. موهایشان در یط این مدت سفید شده بود
 «.شکنم من ترا یم»: زدند رفتند و ناگهان فریاد یم د راه یمها در بن بعیص  از آن… افتادند یم

 نبود و یم سپاه پاسداران از همان ابتدا معتقد به نگه
 
محسن  ۳۲در سال . خواست همه اعدام شوند داشیی  زندان

دشت های انفرادی گوهر  ها از جمله از سلول دوست که در آن وقت وزیر سپاه پاسداران بود بازدیدی از زندان رفیق
شدند  های سفید، زرد، شخ مشخص یم او حامل طرخ بود که زندانیان به سه دسته که با رنگ. داشت
بایست  شان مورد تایید قرار گرفته و یم هانی بودند که به گفته زندانبانان توبه سفید آن. شدند بندی یم دسته

 هستند که حا مشمول عفو قرار گرفته و آزاد شوند، شخ
 
رص  به کوتاه آمدن از هویت سیایس خویش ها زندانیان

 را شامل یم( عام زندانیان شموضع اعتقاد به قتل) .نیستند و در نتیجه باید اعدام شوند
 
شده که در  و زردها زندانیان

بایست با فشار گذاشیی  فزاینده به ییک از دو دسته  بندی هنوز تعیی   تکلیف نشده و طبق این طرح یم زمان دسته
 .خ منتقل شوندسفید یا ش 
 به عنوان دادستان وقت مرکز معتقد بود که نگه الجوردی به

 
: داد که نفع نظام نیست، چنی   پاسخ یم داشیی  زندان

ه یم اینا از جمع. اللیه بشن کنم همه شون حزب من کاری یم» ن، پاشون به انفرادی برسه مبارزه  شون انگت   گت 
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ه ، یا تواب بشی   یا دیوونه کنم یا حزب کاری یم»: بود او خطاب به زندانیان گفته« .یادشون مت  او « .اللیه بشی  
به امید روزی که هر »: خیایم رییس ایران ناسیونال در زمان شاه گفته بود: بار در حسینیه اوین گفت چنی   یک هم

 یک پیکان داشته باشه
 
 یک سلول انف»گویم  و من هم االن یم« ایران

 
رادی داشته به امید روزی که هر زندان

 ۰۱۱۱های انفرادی زندان گوهردشت که دارای  با تکمیل سلول ۰۶۳۰او با همی   استدالل از مهر سال « .باشه
. حصار به اجرا گذاشت زمان در اوین و زندان قزل سلول انفرادی بود، سیاست فشار حداکتر را در گوهردشت و هم

 که حکم
 
ی شبیه به حکم حبس ابد را برای شان پایان یافته ب او احکام آزادی زندانیان ود را تعلیق کرد و در واقع چت  
 که اضافه بر مدت حبس خود . همه زندانیان اجرا کرد

 
او رسما در حسینیه اوین اعالم کرد در زمان شاه به زندانیان

  گویند و توضیح یم یم« کش فرخ  »گفتند اما در زمان ما  یم« کش میل»کشیدند  یم
 
باید تا فرج داد که یعت  زندان

 بماند
ی
وع شده بود تا اردبیهشت  ۰۶۳۰ها که از مهرماه  این انفرادی  «.امام زمان در زندان باق ادامه  ۰۶۳۴شر

 محکوم به حبس   ماه بعد از انتقال ۳الجوردی، . یافت
 
این زندانیان وقتی مورد سئوال قرار گرفت که زندان

ط بازگشت شما به بند عمویم پذیرش مصاحبه برای ابراز مشخص نباید در زندان انفرادی بماند پاسخ داد ک ه شر
ط را نپذیرید در  ندامت در جمع زندانیان است که از تلویزیون شاشی کشور پخش شود و تا وقتی که این شر

 .مانید انفرادی یم
 استفاده کردند ای را برای درهم بانان در طول این مدت فشارهای فزاینده زندان

 
 در  ملهح. شکسیی  زندان

 
های ناگهان

 در وسط راهروی بند، کاهش شدید غذا، فقدان هرگونه هواخوری برای بیش از یک  شب نیمه
 
ها و کابل زدن زندان

 با  دقیقه،  ۰۱مدت  هم با آب شد یا ولرم و به و نیم سال، امکان استفاده از حمام در هفته یک بار آن
 
انتقال زندان

، حمله به سلول و خارج کردن هر وسیله( ورتفقط با ش) بند و بدون لباس چشم ای    از سلول به حمام جهت تحقت 
ی که ممکن بود موجب شگریم بشود از جمله     هر چت  

دندان، و گرفیی  بود حتی جعبه خمت 
 
که قابل خواندن
ی قوانی    و در نهایت به. …گلدوزی و تسبیح و نده شد بیانگر برای این زندانیان خوا ۳۲ای که در سال  ماده ۰۱کارگت 

 .شدت این فشارها است
ممنوع بودن هرگونه نرمش و ورزش در داخل سلول، ممنوع بودن قدم : ای عبارت بود از  ماده ۰۱بعیص  از قوانی   

غروب در سلول و نزدیک شدن به پنجره سلول، ممنوعیت استفاده از سیفون بعد از ساعت  ۳زدن بعد از ساعت 
شب، ممنوعیت استفاده از هرگونه تسبیح که با هسته خرما یا  ۰۱ری در ساعت صبح، خوابیدن اجبا ۳شب تا  ۳

، ئزیتون یا آلو درست شده باشد، ممنوعیت هرگونه س  نقل و انتقال به بازجونی
وال و پرسش از پاسداران در حی  

حتی الموت با این اولتیماتوم که در صورت عدم رعایت هر یک از این قوانی   حکم آن … بهداری یا مالقات و 
 که قانون خوابیدن در ساعت . خواهد بود

 
ای مورد شکنجه قرار گرفت    را رعایت نکرده بود به اندازه ۰۱یک زندان

 .که برای یک سال قادر به تکلم نبود
یت زندانیان سیایس در برابر این هم فشارها و وحیسر   کردند به اکتر

 
های  طوری طرح  گری مسئولی   حاکمیت ایستادگ

خودش را نشان داد وزارت اطالعات نوپای  ۳۶با این شکست که در اواخر سال . ی به شکست کشاندندالجورد
ل زندان ها به بندهای عمویم منتقل شدند و برخالف  زندانیان از انفرادی. عهده گرفت ها را به جمهوری اسالیم کنتی

 .انتظار جمهوری اسالیم مقاومت خود را در اشکال جدیدی بروز دادند
، چنی   نامه آمده است در  های جمهوری اسالیم به  دانید در زندان آیا یم»… : یک نامه منتظری خطاب به خمیت 

 شده که هرگز نظت  آن در رژیم منحوس شاه نشده است؟ آیا یم
ی
دانید عده زیادی زیر شکنجه  نام اسالم جنایان

 دانید در زندان مشهد در اثر نبودن پزشک  بازجوها مردند؟ آیا یم
 
های دختی جوان بعدا ناچار  و نرسیدن به زندان

ی روزه نفر دختی را با اخراج تخمدان و یا رحم ناقص کنند؟ آیا یم ۲۲  شدند حدود از دختی دار را  دانید در زندان شت 
ان  دانید در بعیص  زندان با جریم مخترص بالفاصله پس از افطار اعدام کردند؟ آیا یم های جمهوری اسالیم دختی

ان استعمال الفاظ رکیک نامویس رایج است؟ آیا  زور ترصف کردند؟ آیا یم را به جوان دانید هنگام بازجونی دختی
 که در اثر شکنجه یم

 
اند و   رویه کور یا کر یا فلج یا مبتال به دردهای مزمن شده های ن   دانید چه بسیارند زندانیان

ی کردند؟ آیا  زنداندانید در بعیص  از  رسد؟ آیا یم ها نیم کیس به داد آن  جلوگت 
 
ها حتی از غسل و نماز زندان

 دری    غ داشتند؟ این هم نه یک روز و دو روز بلکه  دانید در بعیص  از زندان یم
 
ها حتی از نور روز هم برای زندان

تعایل خوا ها؟ آیا یم ماه  به حرص 
ً
 حتی پس از محکومیت فقط با فحش و کتک بوده؟ قطعا

 
هند  دانید برخورد با زندان

 ساده گفت این
 
 «…اندیش ها دروغ است و فالن

د پاسداران با زندانیان در عرصه ۰۶۳۳در سال  . ای یافت سابقه  های مختلف صنف  و سیایس شدت ن   رویارونی و نت 
  توابی   در سلول  تالش زندانیان برای گرفیی  حق ورزش جمیع در زمان محدود هواخوری،

اض به  نپذیرفیی ها و اعتی
هر روز خت  یورش . ها بود بانان، موضوع مقاومت این رویارونی  زای زندان ها و قوانی   محدودیت محدودیت

 .شد های نامرنی زندانیان با مورس تبادل یم پاسداران به ییک از بندها و شکسیی  دست و پای زندانیان در تماس
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این تفکیک . ک زندانیان مطرح شدها موضوع تفکی در همه زندان ۰۶۳۳ها در زمستان سال  در نر این رویارونی 
 ابتدا چند سئوال یم به این منظور در تمایم زندان. عام بود مقدمه اجرانی شدن قتل

 
نام، مدت : شد ها از هر زندان

 هست یا نه محکومیت، اتهام و این
 
 حارص  به مصاحبه تلویزیون

 
سئوال اصیل در رابطه با مجاهدین . که آیا زندان

ها در زندان گوهردشت به جدا شدن زندانیان مارکسیست ختم  نتیجه سئوال و جواب. بود نحوه پاسخ به اتهام
 .شد

جمیع زندانیان  ها و روند اعدام دسته زندان« سازی پاک»چون گزارش سازمان ملل متحد، طرح  بنا بر اسنادی هم
توان به قطعیت  و نیم شدت گرفت ۰۶۳۱آغاز شده بود، در خرداد و تت   ۰۶۳۳سیایس طیف چپ که از تابستان 

وع اعدام دسته هللا خمیت  و حمله  را با فتوای آیت( ویژه زندانیان سیایس چپ و به) جمیع زندانیان سیایس تاری    خ شر
 .مجاهدین پیوند زد

عام زندانیان سیایس  بندی زندانیان، پروژه قتل با تفکیک و طبقه ۰۶۳۳به این ترتیب از حوایل پایت   و زمستان سال 
 این سال برای کیس مشخص نبود که این تفکیک و جدا  شد، اما هنوز تا هفتهمطرح 

 
ها و این نقل و  سازی های پایان

بانان جمهوری اسالیم در عی   حال  ها و رفتارهای زندان انتقاالت برای چیست؟ با وجود آشنانی زندانیان با شکنجه
ها که توسط قضاییه همی    این باشد که حتا آنکرد که ممکن است قصد بر  ک از آنان خطور نیم به ذهن هیخر 

 .عام بشوند اند قتل نظام به چند سال حبس محکوم شده
عنوان  بس به خمیت  از آتش. عام زندانیان سیایس را پیش انداخت بس جنگ ایران و عراق قتل به احتمال قوی آتش

ها را شیعا صادر   عام آن سیایس پاشید و قتلدر واقع خمیت  زهرش را به روی زندانیان . برد شکشیدن جام زهر نام 
عنوان  به… ها و بندی زندانیان سیایس، نقل و انتقال مستمر آن ماه قبل، اعم از تفکیک و طبقه ۳چه که از  آن. کرد
 .عام صورت گرفته بود به شعت اجرانی شد سازی و مقدمات قتل زمینه

 بودند که گفتندآباد کرمانشا زندانیان دیزل ۰۶۳۱در فروردین سال 
 
ند تهران تا  ما را یم»: ه اولی   کسان خواهند بت 

ک و بعد از آن، گه« .اعدام کنند اختیار و از روی عصبانیت  بازجو یا پاسداری ن  … گاه در بند یا شعبه یا کمیته مشتی
 .رفتگ گفت، اما باز هم کیس آن را جدی نیم تکلیف یم حجت نهانی یا تعیی    نی با مضمون اتمام جمله
ی، که نماینده سابق قوچان در مجلس بود، از طرف شورای  ، آخوندی به۰۶۳۱خرداد  ۴روز  نام اسماعیل شوشتی

او همان کیس است که دو ماه بعد در . های کشور منصوب شد عنوان رییس جدید سازمان زندان عایل قضانی به
کت کردها د عنوان رییس سازمان زندان عام زندانیان سیایس به جریان قتل دهد الاقل  این نشان یم. ر هیات مرگ شر

ی به همی   منظور در سازمان زندان خرداد مشخص بود که قتل ۴از 
های   عام انجام خواهد شد و اسماعیل شوشتی

 .کشور منصوب شده بود
ن زندان گوهردشت به زندان اوی ۳و  ۶و  ۲نفر از زندانیان مجاهد از بندهای  ۰۲۱تعداد  ۰۶۳۱خرداد  ۰۰روز 

این زندانیان که از روزهای قبل توسط پاسداران بند مورد شناسانی قرار گرفته بودند، اولی   دسته از . منتقل شدند
نفر از زندانیان معروف به  ۰۱۱به ازای آن، بیش از . اوین منتقل گردیدند ۴زندان گوهردشت بودند که به بند 

شان  ها گفته شده بود که تا چند ماه دیگر فرزندان آن  نوادهشان تمام شده و به خا هانی که حکم یعت  آن« کش میل»
ها طرح و  داد که جمهوری اسالیم در زندان ها نشان یم جانی  این جابه. آزاد خواهند شد، به گوهردشت منتقل شدند

ده وع آن از زندان اوین خواهد بود برنامه گستی  .نی دارد و شر
هللا موسوی اردبییل، رییس  نی و مواضع تند و تهدیدآمت   آیتچنی   تشکیل جلسات فوری شورای عایل قضا هم

، سخن گوی قوه قضاییه، در مورد قاطعیت در برخورد با جوانان و قانون تشدید  دیوان عایل کشور، و مقتدانی
ایط جدید و نویع آماده  .سازی برای اقدامات جدید داشت مجازات زندانیان، نشان از شر

طبق طرح و سناریو اولیه، . فر از زندانیان گوهردشت را هم به اوین منتقل کردندن ۰۲۱تعداد  ۰۶۳۱خرداد  ۰۰
وع یم اعدام دار کشیده شده و  بایست همه زندنیان به یم« بند یک»شد، در گوهردشت هم غت  از  ها از اوین شر

 .بانان فقط مننتظر فرمان بودند رسید زندان نظر یم به. شدند اعدام یم
آنان نبود بعد   ش و صدای همه شناختند، و امکان اعدام مخفیانه و ن   ک که همه همدیگر را یماما در شهرهای کوچ

ها با تاخت  از اعدام  های آن ها را به شهرهای دیگر منتقل کردند تا خانواده از تفکیک زندانیان، بسیاری از آن
ی شود فرزندان یز، زنجان، الهیجان، چالوس  یان میانهعنوان مثال زندان به. شان آگاه شوند و از بحران جلوگت  ، تت 

 هم در شب عید از دیزل ۰۱۱بیش از . به شهرهای مختلف فرستاده شدند… و
 
آباد کرمانشاه، به زندان   زندان

 . گوهردشت منتقل شدند
 
اش گفته  در همان روز انتقال به خانواده« پرویز مجاهدنیا»ها به نام  ییک از آن زندان

 «.خوان اعداممون کی    برند تهران یم یمما را دارن »: بود
، رییس مجلس و عبدالکریم موسوی اردبییل، رییس شورای عایل قضانی در مردادماه هم

 
زمان  اکت  هاشیم رفسنجان

 .ها حمایت کردند های این ماه از اعدام ها در نماز جمعه با آغاز اعدام
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 ۳۱عام  اعضاء هیات مرگ تهران در قتل

 
 حلق روز ششم مرداد 

 
در بی   . آویز شدند هیات مرگ در زندان اوین مستقر شد و ظرف چند ساعت صدها زندان

ان دانش این زندانیان حلق ی فقط آویز شده، بودند دختی سال سن داشتند و به  ۰۱یا ۰۳  آموزی که در زمان دستگت 
یه دستگت  شده بودند  .جرم خواندن یا فروش نشر

 که در آن ز 
 
های اوین بودند، روز اول، هیات مرگ در ساختمان  در سلول ۰۶۳۱مرداد  ۳مان در به گزارش زندانیان

شدند و بعد از  زندانیان با چشم بسته به دادشا آورده یم. دادشا که نزدیک سالن مالقات بود مستقر گردید
ی، آخوند رئییس و آخوند پوردمحمی،« شموضع»تشخیص  ا را به ه آن  و صدور حکم اعدام توسط آخوند نت 

که شعت  بعد از گذشت چند روز برای این. شدند آویز یم جا حلق کردند و همان منتقل یم ۲۱۳زیرزمی   ساختمان 
 ۲۱۳هم برداشته و همه کارها در همان ساختمان  ۲۱۳های  تر باال رود، فاصله دادشا تا سلول اعدام هر چه بیش

 .شد انجام 
ها را به شهرهای دیگر  در گوهردشت، بسیاری از زندانیان شهرستان قبل از استقرار هیات مرگ در ششم مرداد 

ها را در شهرها و نقاط مختلف  منتقل کرده بودند و با صدور فرمان مرگ تعداد زیادی از زندانیان سیایس شهرستان
 .اعدام کردند

تر در   روز، بیش ۱  ۳در این عام  تر از اوین بود هیات قتل جا که تعداد زندانیان مارکسیست در گوهردشت بیش از آن
کند که در  تعدادی از از زندانیان سیایس قدییم گوهردشت که الجوردی گفته بود کاری یم. گوهردشت مستقر بود

ده شدند یک ماه همه آن  .ها در انفرادی ندامت کنند، در همی   روز به جوخه اعدام ستر
وع شدها هم در همی   زم ها در سایر شهرستان عام مارکسیست قتل ها  در این مست  بسیاری از مارکسیست. ان شر

 .آویز شدند اجبار به دین و آیی   را نپذیرفته و بالفاصله حلق
  هیبت. عام زندانیان مارکسیست به زندان اوین رفتند قتل روز هفتم شهریور این هیات برای 

 
هللا معیت  زندان

، حمید قدییم( حبیباهلل) سیایس زمان شاه، مجید
 
، ابراهیم نجاران وسیفاهلل سالیان

 
ضا زمردیان، ستار کیان ، علت 

 بودند که در این روز اعدام شدند
 
روز تعداد زیادی از زندانیان مارکسیست اعدام  ۲در یط . غیاثوند ازجمله کسان

 .شدند
وع قتل  در خطبه با شر

 
زندونا آزاد   اینانی که از »: گفت  ۰۶۳۱مرداد  ۱های نماز جمعه در روز  عام، هاشیم رفسنجان

ون کشیدن  ۶۱آباد رفیی  از بیمارستان  اینا تو اسالم. کردیم رفیی  سالح گرفیی  افتادن به جون مردم تا مجروح رو بت 
 هم نیم هانی است که باید از میان یم این ییک از فتنه»: او اضافه کرد…« و به رگبار بسیی  

 
شد  رفت و به این آسان

ها در  ای که این همه به این های متعصب فریب خورده کشید تا این بچه ل یمها طو  این فتنه را خواباند و مدت
ون آمدند و دوباره به آن« تائب»عنوان  شان را پذیرفتیم، به توبه  ها محبت شد، زندان جا رفتند و برگشتند که با  بت 

 «…شد کن یم این فتنه باید یک روزی ریشه. ملت خودشان بجنگند و برای عراق جاسویس کنند
وع  نظر یم طور به و خاطرات زندانیان از بند رسته، این ۳۱عام سال  به گواه شاهدان قتل رسید که قبل از شر

. عام زندانیان علت  نشود طور کامل توجیه شده بودند که طرح و اطالعات پروژه قتل ها، همه پاسداران به اعدام
ون از زندان کامال ق همی   دلیل، ارتباط آن به آوری گردید و مرخیص پاسداران نت   لغو  ها جمع تلفن. طع شدها با بت 

http://www.lajvar.se/wp-content/2020/11/5869.jpg
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عام،  خواستند ضمن تضمی   پوشاندن قتل ها با این کار یم شود کارگزاران جمهوری اسالیم در زندان گفته یم. شد
 .همه پاسداران را در این کار همراه کنند

وع رسیم قتل  :ای به خمیت  نوشت ، منتظری یط نامه۳۱داد شنبه نهم مر  عام در تهران، یعت  یک سه روز بعد از شر
اند، اعدام کردن آنان  تر از اعدام شده ها با موازیت  در سابق محکوم به کم وسیله دادگاه خامسا افرادی که به و   …»

العمل خوب  اعتنانی به همه موازین قضانی و احکام قضات است و عکس ای ن    بدون مقدمه و بدون فعالیت تازه
 و اطالعات ما در سطح مقدس اردبییل نیستند و اشتباهات و تاثر از  و . ندارد

 
سادسا مسئوالن قضانی و دادستان

تعایل، بسا ن  
 هم اعدام یم جو بسیار و فراوان است و با حکم اخت  حرص 

 
 و یا کم گناهان

 
شوند و در امور مهمه  گناهان

که تبلیغات راعلیه  ایم، جز این ای نگرفته  ها نتیجه تها و خشون احتمال هم منجز است و سابعا ما تا حال از کشیی  
 با رحمت و عطوفت برخورد  به. ایم تر نموده انقالب را بیش ایم و جاذبه منافقی   و ضد  خود زیاد کرده

ی
جا است مدن

هید و ثامنا اگر فرضا بر دستور خودتان ارصار دارید اقال دستور د. شود که قطعا برای بسیاری جاذبه خواهد داشت
یت و زنان هم استثناء شوند مخصوصا زنان  مالک اتفاق نظر قاض  و دادستان و مسئول اطالعات باشد، نه اکتر

العمل خوب ندارد و هم خایل از خطا نخواهد  دار و باالخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز هم عکس بچه
 «.بود

ای  ها واهمه ما از باال رفیی  آمار اعدام»: همان سال گفت دی ماه ۶۱ها، دادستان کل کشور در  دمحم موسوی خوئیت  
 «.نداریم

، وزیر خارجه وقت جمهوری اسالیم ایران در بهمن  ها گفت که در این   در خصوص این اعدام ۳۱عیل اکت  والیتی
 که 

 
 «…کنند باید کشته شوند و این قانون است اقدام به مبارزه مسلحانه یم»کشور کسان

 به هیات مرگ از یک
 
ع تشکیل یم نماینده اطالعات، دادستان و یک روحان در تهران آخوند . شد عنوان حاکم شر

ی به  دادستان و جانشینش  حسینعیل نت 
ی
اق عنوان رییس هیأت، مصطف  پوردمحمی، نماینده اطالعات و مرتیص  اشر

ی . دادند آخوند ابراهیم رئییس ترکیب اصیل هیات مرگ را تشکیل یم هم از موضع رییس سازمان اسماعیل شوشتی
کت داشت زندان که در فتوا ترصی    ح شده است تشکیل دادگاه و برریس وضعیت  هدف چنان. ها در این هیات شر

 .برای اجرای اعدام بود« شموضع»پرونده افراد نبود بلکه تشخیص 
همی    گان داشتند و بهشد  پاسداران با عجله سیع در دفن اعدام ۳۱عام سال  ها حایک است در گرماگرم قتل گرارش

 .خاطر بیش از همه از گورهای جمیع استفاده کردند
رضا ملک معاون سابق تحقیق و برریس وزارت اطالعات در زمان عیل فالحیان، یط یک افشاگری از داخل زندان در 

کل ملل ۰۶۱۱ سال   :متحد گفت خطاب به دبت 
نفر زندانیان دارای حکم  ۱۱۱هزار و   ۶۶بیش از  ۳۱است که یط چند شب در سال   جنایات این رژیم به حدی»

ده شدند اعدام و در گورهای دسته ها و بولدوزها به خاک ستر
 «…جمیع توسط کانتیت 

کل سازمان ملل ضمن اشاره به کیسر و  دنبال نسل عالیجناب اگر شما به»: گفت  ۳۱قتل عام سال  رضا ملک به دبت 
 «.جمیع وجود دارد تر، گور دسته شاید هم بیش ۰۳۱تا  ۰۱۱ گردید، در ایران بیش از کاران یم جنایت

نقل از یک عامل فعال اطالعات و شاهد  رضا ملک در گزاریسر که از گورهای جمیع سمنان تهیه کرده است به
 :نویسد صحنه در سمنان یم

ها، هر جای  الی اعدامعلت حجم با سپاری ندارد، ویل به که گفته بودند اوین دیگر در خاوران خاک رغم این به... »
 :خالصه بگویم… !کردند یافتند دست اندازی یم خایل و مناسب را که یم

وجه  که حتی با کندن زمی   هم به هیچ طوری به. ها را در عمق زمی   مدفون کردند هر سه کامیون، تمایم جنازه»
یس به جنازه ها رفتند و ما پویل به لودر خر دادیم  کامیون! خروس خوان بود که کار پایان گرفت. ها نبود امکان دستی

ی تجربه . و او را رایه کردیم چند شب دیگر هم به همی   منوال در نقاط دیگر و گورهای گرویه دیگر، با بکارگت 
های وزارت بود، دستمان  در استان، چون استاندار برادر ییک از بچه! شب اول و البته در اطراف سمنان، گذشت

 «…بازتر بود
عام شدگان ضمن تاکید  ای در مورد آمار قتل   ملگ؛ اولی   رییس دانشگاه تهران بعد از انقالب؛ یط مصاحبهدکتی دمحم

 :هزار اعدام گفت ۶۱روی عدد بیش از 
هللا منتظری  تعداد هم خییل زیاده؛ من اگر بخواهید سندی دارم که نشون میده تعداد خییل زیاده و آنچه که آیت»

  هزار و این حرف ۲ هزار و ۴و دیگران در 
ی
ست که ایشون داشیی  و بعد هم به ایشون دادن  ها گفیی  اینا اوال اطالعان

های   ها و حتی شهرستان در تمام شهرستان ۳۱و بعد هم مربوط به تهران بوده در حایل که این مسئله کشتار سال 
 «.کوچک و روستاها هم اجرا شده است

 دیدار هیات مرگ با منتظری  تا حدی با جزئیاتش افشا یم عام را  ترین سندی که تا به حال قتل مهم
ی
کند نوار صون

 قتل. است
 
 .انجام شد ۰۶۳۱مرداد ۲۴عام، روز دوشنبه  این دیدار در روزهای پایان
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 :منتظری در این نوار گفت
ما انجام کنند، به دست ش ترین جنایت که در جمهوری اسالیم شده و در تاری    خ ما را محکوم یم به نظر من بزرگ»

 «…نویسند کاران در تاری    خ یم شده و شما را در آینده جزوه جنایت
ی است که اطالعات روش  به»: بیند عام پررنگ یم منتظری نقش وزارت اطالعات را در قتل نظر من این یک چت  

قبل  آقای پوردمحمی درست است که حاال مسئول است و تو اطالعات است اما ». گذاری کرد نظر داشت و شمایه
ی است   به. افزاید جنبه آخوندیش بر اطالعاتیش یم. که مسئول اطالعات باشه آخونده از این نظر من این یک چت  

 «.گذاری کرد که اطالعات روش نظر داشت و شمایه
ستان باالی زنجان واقع در خیابان دباغ ستان  شب دیدم ماشی   »: ها گفته است نگهبان قت  های زیادی وارد قت 

 کندند بعد با  ۶ر شدند و د
 
من با فانوس جلو رفتم و  . ها ریختند ها را به گودال ماشی   جنازه ۶نقطه گودال بزرگ

ی هم ندیدی»: ها مرا از محوطه دور کرده و گفتند کنید؟ آن گفتم چکار یم  «.ها برو اتاقت و ضمنا چت  
شب تلخ به محل دفن این شهدا رفتم و فردای آن . ها آهک ریختند ماشی   دیگر روی جنازه ۶بعد با : نگهبان گفت

ون از خاک است، کیم زمی   را کندم و دست را زیر خاک گذاشتم . دست ییک از این عزیزان را دیدم که با لباس بت 
 «.دست یک دختی بود

الملل در گزاریسر شواهد و مدارک جدیدی از گورهای جمیع زندانیان را فاش    سازمان عفو بی    ۰۶۳۱نهم اردیبهشت 
این گزارش توسط عفو . ای، عکس و ویدئوهای تحلییل است این گزارش از جمله شامل تصاویر ماهواره. دکر 
 محل. الملل و عدالت برای ایران تهیه شده است بی   

 
های تایید شده یا  در این گزارش آمده است مقامات ایران

 که به  در این قتل. کنند را تخریب یم ۰۶۳۱عام شده در سال  احتمایل گورهای جمیع زندانیان قتل
 
عام هزاران زندان

 اعدام شدند دالئل سیایس دستگت  شده بودند ناپدید شده و به
 
 .طور فراقانون

 در حال تخریب گورهای »: آمده است« اختفای جنایت»در قسمتی از این گزارش تحت عنوان 
 
مقامات ایران

 از طریق تاکتیکبر اساس شواهد مقامات ا. هستند۰۳۱۱قربانیان کشتار سال 
 
داری با  هانی هم یران چون خاکت 

های جدید انفرادی؛ احداث ساختمان یا جاده بر روی گورها؛ ریخیی   بولدوزر؛ پنهان سازی گورهای جمیع زیر قت 
بیی  بر روی گورهای جمیع و تبدیل مکان گورهای جمیع به محل انباشت زباله در حال از بی   بردن مدارک اصیل 

 «.واند حقایق در مورد ابعاد این جنایت را برمال کندت هستند که یم
  ۲۱با  ۰۶۳۳و دی  ۰۶۳۴آوری اطالعات مورد نظر در فاصله بی   آبان در این گزارش تاکید شده که برای جمع

 
زندان

های  های فیلم های ماهواره صورت گرفته و از عکس عام شدگان مصاحبه های قتل نفر از اعضای خانواده ۲۶سابق و 
 .های مختلف استفاده شده است ئونی و عکسوید

ای، تخریب یا نابودی  های ماهواره چنی   عکس عام شدگان و هم های قتل های خانواده گفته این گزارش، با استناد به
از جمله در خاوران بهشت آباد اهواز، خاوران بهشت رضای مشهد، خاوران وادی  - گور جمیع -  هفت خاوران

یز، خاو  چنی   در قروه در استان کردستان، گورستان خاوران در تهران و محل  ران تازه آباد رشت و همرحمت در تت 
مستند کرده  ۰۶۳۳و  ۰۶۱۲های  دادگاه سابق انقالب رژیم در سنندج به دست مقامات رژیم ایران را در فاصله سال

 .است
ها و  ه سال گذشته با بولدوزر سنگدهنده در شهر قروه در استان کردستان مقامات در ژوئی در یک نمونه تکان

های عزادار برای یادبود این قربانیان گذاشته شده بود را تخریب کرده و بهانه آوردند که  عالئیم که توسط خانواده
 .ها باید تبدیل به زمی   کشاورزی شوند این زمی   

های دیگری از جمله  ها شیوه ارشاما بعیص  گز . عام اساسا با شیوه دار زدن بوده است ها اعدام در قتل طبق گزارش
 و   شیوه

 
باران در گودال و گون ، تت 

ها حایک است که در حوایل رودبار و  بعیص  گزارش. اند را نت   ذکر کرده…سالخ 
باران کرده و در  رشت برای قتل عام ابتدا یک گودال بزرگ کنده و سپس زندانیان سیایس را داخل آن انداخته، تت 

عنوان انتقال به  را به… یا گزارش دیگری حایک است که زندانیان ایالم و دزفول و ارومیه و  .جا دفن کردند همان
 .عام کردند جا قتل ها برده و در آن بیابان

نژاد در مورد نحوه قتل برادرش هوشنگ و قتل ن پت  ر  :عام زندانیان ارومیه نوشته است بت 
ت محکومیتش هم تمام شده بود همراه تعدادی از ترم را که مد هوشنگ برادر کوچک ۰۶۳۱مرداد ماه سال »

یز خارج کرده و به تپه میت   ۲مجاهدان است  با  های اطراف دریاچه  بوس از زندان ارومیه به بهانه انتقال به زندان تت 
ل پاسداران قرار داشت تعدادی پاسدار با انواع آالت قتاله شد . ارومیه بردند از در آن منطقه که از قبل تحت کنتی

قبیل چاقو، قمه، چماق، تت  و ساطور منتظرشان بودند و زندانیان را در حایل که دست و پایشان را از قبل بسته 
قدر بلند بود که برخ  از  فریادهای مجاهدان آن. معنای دقیق کلمه سالخ  کردند بودند مورد حمله قرار داده و به

 بعد از اجرای . دید و پاسداران مسلح از منطقه دور شدندروستاییان به آن منطقه شازیر شدند اما بعد از ته
ی
مدن

اما در مراجعه آنان . این جنایت هولناک به خانواده اطالع دادند که برای گرفیی  وسایل هوشنگ مراجعه کنند
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اض خانواده مواجه شدند با همان  جرات نکردند نحوه به شهادت رساندن زندانیان را بگویند وقتی هم با اعتی
 …رود گ کثیف و مبتذیل که خاص خودشان است گفتند خوب اگر منافق نباشد به بهشت یمفرهن

روز . آویز کردند عام حلق ها حایک است بعیص  از زندانیان را به اسم قاچاقخر و مواد مخدر در مالء برخ  گزارش
 شهر آمل به اتهام مرداد احمد غالیم اهل قائمشهر و دمحم رامش اهل بابلش را روی پل هوانی  ۰۲چهارشنبه 

شان انداختند فریاد  مردیم که شاهد صحنه بودند گفتند وقتی طناب گردن. قاچاقخر مواد مخدر بدار کشیدند
 سیایس هستیم»: زدند یم

 
 «.ما مجاهدیم، ما زندان

 .دام شداع ۳۱محسن دمحمباقر بازیگر فیلم غریبه و مه ساخته بهرام بیضانی که با وجود فلج مادرزاد در قتل عام 
 سیایس، طیبه خشو آبادی فلج مادر زاد بود

 
 در . مدت محکومیتش هم تمام شده بود. زندان

 
ییک از زنان زندان

ها  مان راحت شد که موضوع صدا کردن زندانیان، اعدام آن گوید وقتی طیبه را صدا کردند خیال خاطراتش یم
اما . بردند ود و حکمش هم تمام شده بود، برای اعدام نیمخواستند اعدام کنند او را که بیمار ب چون اگر یم. نیست

 .او را هم برای اعدام بردند
 سیایس نارص منصوری نخاعش قطع شده بود و . محسن دمحمباقر از دو پا کامل و مادرزاد فلج بود

 
زندان

و کاوه نصاری که بیماری  آفاق دکنما . او را با برانکارد تا محل اعدام برده و اعدام کردند. توانست تکان بخورد نیم
 .اری نبود، حکمش هم تمام شده بودعلت بیماری قادر به انجام هیچ ک کاوه به. رصع داشتند را هم اعدام کردند

ف احمدی مبتال به بیماری قلت  شدید بود
لیال دشتی . غالمحسی   مشهدی ابراهیم بیماری حاد قلت  داشت، اشر

ن. تومور مغزی داشت ر بات کابل بر شش مختل شده بودی بینانی زهرا بت  شهی   پنایه دچار . ار بر اثر شدت رص 
د توانست یک پایش را به ناراحتی از پا بود و عمال نیم ها هم وضع به  در شهرستان. ها اعدام شدند همه آن.کار بگت 

ها بود که  تزاده و در بابل مظاهر دمحمی بر اثر شدت شکنجه مد شهر شعبان دمحمعیل در قائم. همی   منوال بود
 .ها هم اعدام شدند تعادل روخ خود را از دست داده بودند، آن

بردند، از دیگر   های سخت گواریسر رنج یم مینا ازکیا، سودابه منصوری، روشن بلبلیان و تعدادی دیگر که از بیماری
 بودند که در جریان قتل

 
 .عام اعدام شدند کسان

ده قتل گزارشات وارده حکایت از آن دارد که آثار  این . ای بوده است  عام در خارج از زندان نت   دارای تبعات گستی
 .پیامدها قبل از هر کس خانواده اعدام شدگان را تحت تاثت  قرار داد

وزان ییک از شاهدان قتل  :نویسد یم ۳۱عام  پروین فت 
یدپشت آزاد شده، فالن روز بیایید از کمیته زنجان پ»: به مادری زنگ زدند و گفتند» این مادر تمام . «شتان را بت 

 مفصل و  به کمک همسایه. ها را خت  کرد همسایه
 
 و گل آرانی کرد و به شعت ترتیب یک مهمان

ها ماشیت  تزیی  
مادر که از شدت سختی و فراق، قامتش شکسته و موهایش سفید شده بود، به . مراسم استقبال از فرزندش را داد
جای دیدن فرزندش، ساک  اما به. کند ه و زمان موعود به کمیته زنجان مراجعه یمعشق فرزند موهایش را رنگ کرد

 که در خانه منتظر مادر و فرزندش بودند، در برگشت مادر به خانه، .و آدرس محل دفن او را تحویلش دادند
 
کسان

 داشت دیگر نه کالیم حرف یم. رو شدند مبهوت روبه و  نی مات  با چهره
ی
ه   تنها به نقطه. زد و نه اشتیاق ای دور خت 

 «.ریخت شد و آرام اشک یم یم
 که هنوز خت  اعدام فرزندان

 
شان را نداشتند و یا آنان که از طریق کمیته محل یا اوین شنیده بودند ویل هنوز  مادران

ند از های مالقات رفتند و با هزار خواهش و اشک و تمنا درخواست کرد اخبارش را باور نداشتند، شاغ خانواده
سند آن  .ابراهیم و مهران هویدا، از همی   ناباوران بودند مادران غالمحسی   مشهدی… فرزندشان کجاست؟: ها بتر

هنوز بسیاری از مادران، حتی پس از  . محض شنیدن خت  سکته کرده و برخ  دچار جنون شدند تعدادی از مادران به
 .کردند باور نیمشان را  نامه، بازهم اعدام فرزندان گرفیی  ساک و وصیت

. بعد از شنیدن خت  بهزاد سکته کرد و چندی بعد جان باخت( الملیل بدمینتون داور بی   ) پدر بهزاد رمزی اسماعیل
ها  زد، به همسایه ها را یم او مستمرا در خانه. پشش اعدام شده بود، تعادل روخ خود را از دست داد ۲مادری که 
 .خواست اش را یم شده کرد و گم مراجعه یم

پدر رضا زند وقتی برای گرفیی  آدرس مزار فرزندش اقدام کرد، از او خواستند که شناسنامه پشش را بدهد تا آدرس 
خواین؟  شو یم مو کشتی   حاال شناسنامه بچه»: ها گفته بود پدر در جواب به آن. و شماره قت  فرزندش را بدهند

 کرد و جوابشان را دادپدر را تهدید کردند اما او با. «دارم اما نمیدم
 
را گرفتند ( کریم زند) شانجام پدر. ز هم ایستادگ

 در سلول انفرادی نگه
ی
چنان  اما پدر هم. بار هم برایش صحنه اعدام مصنویع ترتیب دادند ۶داشتند و  و او را مدن

 «.دم شناسنامه را دارم و نیم»: گفت یم
حسی   موسوی حرف و حدیث زیادی وجود دارد که از در مورد نفر سوم حاکمیت جمهوری اسالیم ایران، یع ت  مت 

 به ۰۶۱۱سال 
 
خت   ۳۱عام زندانیان سیایس سال  شود که او از قتل از جمله ادعا یم. برد ش یم در حبس خانیک

 
 
 ادعانی دروغ بسیار بزرگ

چرا    ها نت   سخت است، ترین انسان لوح ست که حتی پذیرش آن برای ساده نداشت، چنی  
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خصوص وزیر اطالعات دولت او، مسئولیت مستقیم  به. درصد خمیت  بود ۰۱۱نخست وزیر مورد حمایت که او 
! خت  مانده بود پس چگونه است که رییس او از این واقعه مهم ن  . عهده داشت عام زندانیان شاش ایران را به قتل

عهده داشته و به  مهم و حسایس را به در حایل که موسوی از همان آغاز ش کار آمدن جمهوری اسالیم پست بسیار 
 .شعت ارتقا مقام پیدا کرده بود

وزی انقالب  ، ۰۶۲۱با تاسیس حزب جمهوری اسالیم توسط دمحمحسی   بهشتی در نخستی   روزهای بعد از پت 
حسی   موسوی هم به این حزب پیوست و دبت  سیایس این حزب شد و هم چنی   به عضویت ضورای انقالب  مت 

 .چنی   شدبت  روزنامه جمهوری اسالیم، ارگان حزب نت   بود او هم  .آمداسالیم در 
، موسوی به عنوان وزیر امور  و در کابینه ۰۶۳۱در سال  ، دمحمجواد با هت  و دمحمرضا مهدوی کت  های دمحم عیل رجانی

 شد
 
 .خارجه معرق

، رییس ، دمحمجواد با هت  شهریور  ۱وزیر وقت در انفجار  جمهوری و نخست بعد از کشته شدن دمحم عیل رجانی
 کرد،  عنوان نخست اکت  والیتی را به جمهور ایران شد و ابتدا عیل ای، رییس ، عیل خامنه۰۶۳۱

 
وزیر به مجلس معرق

حسی    اما مجلس به والیتی رای اعتماد نداد و خامنه  که در داخل حزب جمهوری اسالیم با مت 
ی
ای با وجود اختالفان

 کرد عنوان نخست هموسوی داشت، او را ب
 
سال،  ۱برای  ۰۶۳۱موسوی از آن زمان تا سال . وزیر به مجلس معرق

 .او یط حکیم از خمیت  به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب شد. وزیر ایران بود نخست
حسی   موسوی ییک از مخاطبان فرمان هشت ماده عنوان  موسوی همواره از این فرمان به. هللا خمیت  بود ای روح مت 

ین حکمی عنوان ییک از  را به او خود . است های حکومتی ویل فقیه اول نظام جمهوری اسالیم ایران یاد کرده  یک از بهتی
 کرده  مندان عالقه

 
ت امام خطاب یم است و همواره روح خمیت  معرق اش با  او مناظره. کند هللا خمیت  را حرص 

ت امام را که همه هویت و عزت ما نایسر از وجود سالگرد رح»: چنی   آغاز کرد نژاد را این محمود احمدی لت حرص 
 «.گویم مبارک ایشان است، تسلیت یم

ا سازمان عفو بی     آن ۶۱مناسبت  الملل گزاریسر منتشر کرده به اخت 
 
های تابستان  اعدام»چه که در ایران به  سالگ

حسی   در این گزارش به اسایم برخ  از مقامات این کشور اشار . معروف شده است« ۳۱ ه و عنوان شده مت 
ی و عیل ، وزیر وقت دادگستی ، وزیر امور خارجه وقت  موسوی، نخست وزیر وقت، حسن ابراهیم حبیت  اکت  والیتی

 .اند ها با خت  بوده از این اعدام
های  ، شانزده نامه اقدام فوری درباره اعدام۰۳۱۱الملل، از اوت تا دسامت   براساس این گزارش سازمان عفو بی   

ی دولت ایران به هیچ. برای ایران ارسال کرد ۳۱ابستان ت ها که خواهان  یک از نامه به گفته این سازمان حقوق بشر
 به این موضوع بوده، پاسخ نداده است

 
 .اقدام فوری برای رسیدگ

ی که در  گر سازمان عفو بی    رها بحریت  پژوهش را نشان ای  منتشر کرد، نامه ۲۱۲۱اوت  ۰۳الملل در پیایم توییتی
، قضانی و سفرای جمهوری اسالیم ایران ارسال شده بود و این مقامات از دست یم

 ۲۲کم  دهد که به مقامات دولتی
حسی   موسوی انکار در  در جریان این اعدام ۰۶۳۱مرداد  ها قرار گرفته بودند اما سیاست وزارت خارخ  دولت مت 

 .اند خت  بوده ها ن   م کرده بودند که از این اعدامها بوده و در گذشته اعال  جریان بودن از این اعدام
 

 
: هللا عبدالکریم موسوی اردبییل، رییس شورای عایل قضانی وقت، نفر دوم از سمت راست آیت: نفر اول سمت راست

حسی   موسوی، نخست وزیر وقت: جمهور وقت، نفر سوم از سمت راست ای، رییس هللا عیل خامنه آیت  مت 

 
گو  و  وکیل حقوق بشر که در حوزه ایران فعالیت دارد و کتان  نت   در این باره نوشته است، در گفت جفری رابرتسون،

 «.گویند ها و عدم اطالع از آن دروغ یم رژیم ایران از جمله آقای موسوی درباره اعدام»: گوید یس اما یم ن   با ن  
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 است، گفتکه آقای موسوی در حال حارص  در حرص خ رابرتسون با اشاره به این
 
او آن زمان نخست وزیر »: انیک

 کرده است بوده، در جایگاه دستور اعدام
 
 «.ها نبوده، اما الپوشان

آن زمان سازمان ملل در حال تحقیق »: گوید رابرتسون با اشاره به فیلم مصاحبه تلویزیون اتریش با موسوی یم
نگار این شبکه پرسید نظر ش درباره اعدام های  ما درباره اتهامات کشورهای غرن  درباره خشونتها در ایران بود، خت 

ی مانند اعدام زندانیان در ایران چیست؟ اما نخست وزیر وقت به سئوال پاسخ نداد حقوق او جوابش را . های بشر
 کرد در حایل. عوض کرد

 
نگار درباره زندانیان بود الپوشان  «.که سئوال خت 

حسی    بنابراین در طول سال  موسوی نخست وزیر جمهوری اسالیم و فرد شماره سه های دهه شصت، مت 
 .در جریان این کشتارهای وسیع بوده است« حداقل»چون و چرا  حاکمیت بوده است و ن  

حسی   ) وزیری ، اطالعات و امنیت نخست۳۱  های اولیه دهه ییک از مراکز شکوب در سال نخست وزیر وقت مت 
 اداره یم( موسوی

 
 .کردند آن را هدایت یم… شد و عنارصی چون تفی دمحمی و  بود که توسط خشو تهران

حسی   موسوی بود  عهده ریزی این جنایت بزرگ به برنامه ۳۱در جریان کشتار سال  . وزارت اطالعات دولت مت 
ه نژاد و ییک از عامال اصیل قتل وزیر کشور دولت احمدی) پوردمحمی امه ای برن همراه فالحیان و اژه ای که به های زنجت 

ییک از اعضای اصیل هیئت کشتار زندانیان، نماینده ( حکومت برای قتل نویسندگان و دگراندیشان را به اجرا در آورد
حسی   موسوی) او  وزارت اطالعات کابینه  .بود( مت 

ی درباره این اعدام جمهور وقت در آذرماه همان سال در روزنامه رسالت با موضع ای، رییس عیل خامنه ان  ها عنو  گت 
 که اعدام شدند 

 
 .اعدام بودند« مستحق»کرد کسان

ها هرگز مرعوب کشتارها و  گری جمهوری اسالیم، اما بخش آگاه جامعه ما در این دهه با وجود این همه وحیسر 
رحمانه جمهوری اسالیم نشده و حتی با صدای بلند به خصوص در خارج کشور علیه این حاکمیت و  های ن   شکوب

ده شود جرم کرده و نگذاشته جنایت عوامل آن اعالم  .های آن از ذهن جامعه پاک گردد و به فرمویسر ستر
متحد روز  سازمان ملل . در مجمع عمویم سازمان ملل مطرح شد  ۳۳در سال   ۳۱عام  موضوع دادخوایه از قتل

 سیایس گزارش  عام هزاران زندا گرد قتل ونهمی   سال زمان با بیست هم ۰۶۳۳شهریور  ۰۰-۲۱۰۱دوم سپتامت  
 
ن

کل به مجمع . بشر در ایران را منتشر کرد گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق در این سند که همراه با یاداشت دبت 
عام زندانیان سیایس در ایران در  متحد ارائه شده است، برای نخستی   بار در چند ماده به موضوع قتل عمویم ملل 

 تاکید نموده و خواستار تحقیقات مستقل و موثر درباره این پرداخته شده و بر اعدام هزا ۰۶۳۱سال 
 
ران زندان

 .جنایت و افشای حقایق شده است
ی در بخش نتیجه ۰۱۳در ماده   :های این گزارش آمده است گت 

اگر تعداد افرادی که ناپدید شده و . منتشر شده است۰۶۳۱عام سال  ها، تعداد زیادی گزارش درباره قتل یط سال»
دهند که هزاران نفر  العاده زیادی نشان یم اند را بتوان مورد بحث و جدل قرار داد، شواهد فوق ام شدهسپس اعد

 برخ  از باالترین مقامات حکومتی به این کشتار اذعان کرده. قتل رسیدند ای به زده طور شتاب به
ً
ا خانواده . اند اخت 

 و  یع و شنوشت عزیزان خود بدانند بدون اینقربانیان این حق را دارند که حقایق را در مورد این وقا
 
که با خطر تالق

ان شود که شامل یک تحقیقات موثر در مورد واقعیت ها حق دارند که آالم  آن. انتقام مواجه شوند ها و  شان جت 
ان خسارت یم ها و هم افشای عمویم حقایق درباره این اعدام بنابراین گزارشگر ویژه به دولت . شود چنی   جت 

د جانبه در مورد این وقایع انجام یم دهد تا اطمینان حاصل کند یک تحقیقات مستقل و همه راخوان یمف  «.گت 
، گزارشگر ویژه حقوق ۳۳سوم آبان  بشر در ایران ضمن ارائه گزارش شش ماهه خود به اجالس   عاصمه جهانگت 

 :متحد چنی   گفت کمیته سوم مجمع عمویم ملل
چنی   باید به عقب بنگریم، در این رابطه تعداد قابل  عالقمندم پیشنهاد کنم که ما همبرای حرکت رو به جلو من »

امون اعدام توجیه از دادخواست  سیایس از مرد و زن و نوجوان در سال  ها، ارتباطات و مدارک پت 
 
های هزاران زندان

خودی خود  ها به این قتلکند که باید مطمئنا به آن پرداخته شود،  صحبت از درد عمیق و مستمری یم ۰۳۱۱
های عمیق و  طور روزانه من نامه توسط بعیص  از مقامات بلندپایه حکومت مورد تایید قرار گرفته است، تقریبا به

گونی هستند، خانواده قربانیان حق غرامت و  کنم که خواهان پاسخ شدگان دریافت یم ای از بستگان کشته صمیمانه
ان دارند و از این حق برخورد ، آگاه شوندجت 

 
از . ارند که از حقایق این وقایع و شنوشت قربانیان، بدون ریسک تالق

کنم تا تضمی   کند که یک تحقیقات جامع و مستقل در مورد این  رو من بر فراخوان خود به حکومت تاکید یم این
د  «.وقایع صورت بگت 

کل سازمان ملل در گزاریسر به شورای حقوق عام زندانیان  بشر سازمان ملل، در مورد قتل سپس آنتونیو گوترز، دبت 
کل نگران مشکالت خانواده»: نوشت ۳۱سیایس در سال  های قربانیان در دستیان  به اطالعات مربوط به وقایع  دبت 

 است که در نر کسب اطالعات بیشتی مربوط به این رخدادها هستند۰۳۱۱
 
 «.و اذیت و آزار کسان
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 ۳۳اسفند  ۲۰متحد که  بشر ملل هفتمی   اجالس شورای حقوق و  ویژه در یس چنی   در برریس گزارش گزارشگر  هم
عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت  به یاد عاصمه جهانگت   برگزار شد، آخرین گزارش زنده

 .بشر در ایران ، به شورا ارائه شد و مورد برریس قرار گرفت حقوق
بود که « ایران تریبونال»جمهوری اسالیم در خارج کشور، برگزاری دادگاه مردیم های موفق مخالفی    ییک از پروژه

یت»حکم   .برای عامالن و آمران کشتارهای دهه شصت، صادر کرد« جنایت علیه بشر
های دهه شصت،  که با تالش جمیع از زندانیان سیایس جان به در برده از اعدام« ایران تریبونال»الملیل  دادگاه بی   
،  باختگان و فعالی   عرصه های جان هخانواد

 
های مختلف سیایس و اجتمایع تشکیل شده، در دو مرحله رسیدگ

یت»جمهوری اسالیم را به ارتکاب  ای این  ماده ۰۱۱ای و  صفحه ۲۰حکم . محکوم کرده است» جنایت علیه بشر
 .خواند کیسر یم دادگاه نمادین، حذف و شکوب زندانیان سیایس در دهه شصت را نسل

 تشکیل شده و وکالی  یاب و تیم های مختلف، کمیسیون حقیقت ایران تریبونال از کارگروه
 
 و دادستان

ی
های حقوق

، نانیس (الملیل پروفسور حقوق جنانی بی   ) ، اریک دیوید(الملل پروفسور حقوق بی   ) ششنایس چون جان دوگارد
با آن همکاری ( الملل پروفسور حقوق بی   ) خوانو پیام ا( پروفسور حقوق) ، جفری نایس(دکتی حقوق) هورماشیا
 .داشتند

وی یم کارزار ایران تریبونال در کلیت خودش از الگو و قانون کند؛ دادگایه که به کوشش  مندی دادگاه راسل پت 
برای محکومیت آمریکا در جنگ  ۰۳۳۲برتراند راسل و ژان پل سارتر، نویسندگان انگلییس و فرانسوی در سال 

 .رپا شد و توجه افکار عمویم جهان را به جنایات انجام شده در این جنگ جلب کردویتنام ب
، تصمیم گرفت دولت و ارتش آمریکا را به اتهام   برتراند راسل، فیلسوف بریتانیانی

جنایت »این گروه به شپرستی
 در ویتنام

 
 .به دادگاه فرا بخواند« جنیک

دولتی صادر شود، این دادگاه در محکومیت دولت آمریکا نزد افکار که حکم الزم االجرانی برای شخص یا  بدون این
 .عمویم تاثت  زیادی داشت

یاب که پنج روز طول کشید و  اول مرحله کمیسیون حقیقت. ها را شنید دادگاه ایران تریبونال در دو مرحله شهادت
طور روزانه  گاه حضور داشتم و بهمن در هر دو مرحله داد . در لندن بود و سپس الهه که سه روز به طول انجامید

دادم حقیقتا شنیدن سخنان شاهدین بسیار دردناک و  های اجتمایع انعکاس یم های آن را در شبکه نت   چکیده بحث
 .دهنده بود تکان

الملل در لندن  درمقر سازمان عفو بی    ۲۱۰۲ژوئن سال  ۲۲تا  ۰۱بخش نخست دادگاه مردیم ایران تریبونال که از 
دان بلژییک،  دانان بی   الملیل، پروفسور اریک دیوید، حقوق یاب، متشکل از حقوق ای حقیقت د، از کمیتهبرگزار ش

، پرفسور دانیل تورپ، حقوق خانم مری لوئت   اسمال، همکار برجسته کمیسیون حقیقت دان   یاب آفریقای جنون 
ال، خانم آن بورکیل، محقق سازمان عفو بی   

 از مونتی
 
دان ایرلندی و  رفسور ویلیام شاباز، حقوقالملل، پ کانادان

ی سازمان ملل در امور ایران تشکیل شده بود، که به  پرفسور موریس کوپیتورن، گزارشگر سابق شورای حقوق بشر
در این مرحله از دادگاه، . پرداخت ۳۱های جمهوری اسالیم ایران در دهه  های کشتارها و جنایات برریس پرونده

دگان دهه شصت و جان به در بردگان از اعدام های جان انوادههشتاد تن از اعضای خ جمیع و کشتار  ها دسته ستر
شاهدان، از چهل شهر و . زندانیان سیایس در این دهه، به دادگاه فراخوانده شده و از آنان تحقیق به عمل آمد
شان را در  آنان و یا عزیزاناستان ایران و از میان همه گرایشات سیایس انتخاب شده بودند، که جمهوری اسالیم، 

 و شکنجه کرده بود
 
 .دهه شصت اعدام و یا زندان

ها ساعت فیلم مستند از شهادت زنده بیش از هشتاد شاهد عیت  و بازماندگان  نتیجه فعالیت این دیوان، ده
ح آن ی است که به شر د یا چه پرداختند که بر خو  قربانیان در برابر دوربی   و در حضور تندنویس دادگستی

 جمهوری اسالیم را به آرایم و در فضانی  های ماشی   انسان ها جنایت آن. شان رفته است عزیزان
ردکت 

ُ
کیسر و خ

د انگت   بازگو کردند تا ثبت شود و در اختیار افکار عمویم و نهادهای بی     شدت غم به این فرصتی . الملیل قرار گت 
 خود را در این دادگاه بازگو کنند و پس از گذشت  بهها تجر  همتا و در عی   حال تاثرآور بود تا آن ن  

 
های گاه باورنکردن

 که هرگز امکان دادخوایه نیافتند،  ها را به این همه سال، برای نخستی   بار، نهادی درِد دل آن
 
مثابه شهروندان

 .بشنود
بر . منصفه حارص  شدندتری در مقابل هیات  مرحله دوم دادگاه هم در شهر الهه هلند برگزار شد و شاهدان بیش

باختگان در دومی   دادگاه ایران تریبونال در الهه،  های جان نفر از زندانیان سیایس و خانواده ۱۱اساس شهادت 
 که در سال

 
یت برای شان حکومتی و همه کسان اند،  مرتکب جنایت شده ۳۱و  ۳۱های  حکم جنایت علیه بشر

 که صادر ش. صادر شد
 
توان از  شعت یم د قدرت اجرانی نداشت، اما با تغیت  اوضاع، بهاگرچه این حکم در زمان

 .اسناد آن برای طرح مجدد اعمال افراد و به دادگاه کشاندن شان و مقامات جمهوری اسالیم استفاده کرد
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ست معنای پایان کار نیست، بلکه آغازی ا قضات تحقیق دادگاه ایران تریبونال تاکید داشتند که رای این دادگاه به
 قضانی بی   

 
 «.شمیس در ایران ۳۱کشتارهای دهه »الملیل به پرونده  برای رسیدگ

یک کمیته  ۲۱۰۰اند در فوریه  برگزارکنندگان دادگاه که تعدادی از فعاالن حقوق بشر در آفریقا، اروپا و آمریکا بوده
 .انجامید« یاب کمیسیون حقیقت»اجرانی تشکیل دادند که به تشکیل یک 

های ایران در دهه  در لندن تشکیل جلسه داد تا به نقض حقوق بشر در زندان ۲۱۰۲ن در ماه ژوئن این کمیسیو 
 کند ۰۳۱۱

 
 .رسیدگ

 به نقض  پس از پایان کار کمیسیون حقیقت
 
یاب، دادگاه نمادین از بریتانیا به هلند تغیت  مکان داد و جلسات رسیدگ

 .صلح الهه تشکیل شد در ساختمان قرص  ۲۱۰۲حقوق بشر در ایران در اکتت  
 سابق دادگاه تجدید نظر آفریقای جنون  بود

در کنار او پنج نفر دیگر . یوهان کریگلر، رییس دادگاه نمادین، قاض 
، دو وکیل و یک استاد دانشگاه به  .عنوان قاض  در دادگاه حضور داشتند؛ دو فعال حقوق بشر

رسم رایج در انتخاب . های حقیفی مرسوم نیست گاهبدین ترتیب تعداد قضات شش نفر بود که معموال در داد 
یتی وجود داشته باشد  .قضات انتخاب عددی فرد است تا در صورت اختالف آرا، همیشه اکتر

ها و شاهدان نت   به خرج خودشان  حتی خانواده. کدام از وکال پول و دستمزد نگرفتند و از خودشان خرج کردند هیچ
گفتند ما در ثبت ماجرا مدیون شما  بعد از شنیدن شهادت افراد یم. شد باورشان نیم بعیص  از وکال . به دادگاه آمدند

 .هستیم
 ندارند  کنندگان دادگاه مردیم تریبونال به رصاحت گفته برگزار 

 
اند که به هیچ گروه سیایس و یا دولت خارخ  وابستیک

 .و مستقل هستند

 
 

چون جانور وحیسر و  این حکومت هم. شناسد زی نیمجمهوری اسالیم ایران در جنایت و توحش هیچ حد و مر 
همی    به. ریزد زند و خون یم رسد چنگ یم ای که به دام افتاده باشد برای نجات خود به هرچه که دستش یم درنده

جویانه متوحش است، هر  طلبانه و عدالت خواهانه و برابری دلیل این حکومت از هر حرکت و از هر حرکت آزادی
 که یم

 
 .آفریند گری یم کشد، تنها مرگ و نیستی و ویران خورد و هر نفیس که یم تکان

 یم اگر امروز این جانیان مادران داغ
 
ض را دستگت  و زندان

ض  ر ابه زندان یم دیده و معتی افکنند، حتی  کنند، هر معتی
است که هنوز با   لیل آند دهند به طور سیستماتیک تحت آزار و اذیت قرار یم های زندانیان سیایس را به خانواده
دیکتاتور و   امر کشتار و ترور مربوط به کلیت حکومت. های شاشی پیگت  و متحد و متشکل مواجه نیستند جنبش
 آن خوار و دار و دسته آدم

 
چه به این جانیان دشمن مردم امکان و جسارت  آن. است  های اراذل و اوباش خیابان

ها  های است  در زندان آن ها مردم تحت ستم و انسان خواهد بر ش میلیون یمشان  گری که دل دهد تا هر وحیسر  یم
اض وهای متشکل، سازمان بیاورند، دلیلش عدم اتحاد و عمل و اعتی یافته و  های پراکنده در مقابل دستجات و نت 

یت مردم تحت ستم و آزادی. متمرکز طبقه حاکمه است هایشان را به  تاند مش خواه توانسته هرگاه و هرجا که اکتر
اض بزنند، نه تنها جانیان هیات  هم گره زده و در مقابل فشارها و جنایات شکوب گران در همه جا دست به اعتی

 زندانیان شده، بلکه در ادامه مردم موفق به  حاکمه مجبور به عقب
 
نشیت  و حتی رعایت بخیسر از حقوق انسان

ها   و آزادی زندانیان و نجات خود از نکبت و فالکت حکومتها  عقب راندن دیکتاتوری و گشودن درهای زندان
 .اند گردیده
توان گفت که دهه شصت یعت  دهه نخست حاکمیت جمهوری اسالیم در تاری    خ ایران فراموش  بندی یم در جمع

 است
 
 .ندگذران شان روزگار یم عدام شدهها و تا همی   امروز هزاران خانواده با یاد بستگان ا یط این سال. نشدن
های مختلف اعدام و یا زیرشکنجه   ن هزاران نفر در زندا  ۳۴تا  ۰۶۳۱در دو مقطع قابل برریس است از  ۳۱های  سال

 سیایس که بسیاری از آن که با فرمان آیت  ۳۱کشته شدند و مقطع 
 
، رهت  وقت ایران هزاران زندان ها  هللا خمیت 

ی یم دوران محکومیت های اعدام  مردادماه تا اواسط آذر همان سال به جوخهکردند یط سه ماه از  شان را ستر
ده شدند  .ستر
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باران ۰۲های دختی و پش ده ساله و  های این دو مقطع حتی نام در اعدام  .شود شدگان دیده یم ساله در میان تت 
 که در کشتارهای دهه شصت به

 
ارتقا  های مهیم ها و مقام نقش اصیل داشتند بعدها به پست ۳۱ویژه سال  جانیان
همان نسبت از این  تر جنایت کند به دهد هر کیس در حاکمیت جمهوری اسالیم بیش همی   مسئله نشان یم. یافتند

 .حاکمیت سهم باالنی یم برد
ی در زمان قتل عام بود، بعد از مرگ خمیت  به سمت معاون دیوان عایل   رییس هیات قتل ۳۱عام سال  حسینعیل نت 
 .انتظایم قضات منصوب شدکشور و بعد ریاست دادگاه 

ی شد مصطف  پوردمحمی نماینده وزارت اطالعات در هیات قتل و بعد از . عام بود بعدها وزیر کشور و وزیر دادگستی
 به

 
 .عنوان مشاور رییس قوه قضاییه انتخاب شد برکناری در دوره روحان
ی به کت  ها در هیات قتل عنوان رییس سازمان زندان اسماعیل شوشتی سال وزیر ۰۳عام،  کرد، بعد از قتل یمعام شر

ی بود و از سال   به سمت رییس دفتی بازریس ویژه رییس ۳۲دادگستی
 
 .جمهور منصوب شد با حکم روحان

عام بود، دادستان کل کشور و ریاست تولیت آستان قدس شد و بعد  ابراهیم رئییس جانشی   دادستان در هیات قتل
 ای به ریاست قوه قضاییه برگزیده شد ری از سوی خامنهاز شکست در کاندیداتوری ریاست جمهو 

ضا آوانی به کت داشت عام زندان عنوان دادستان عمویم دزفول و اهواز در هیات قتل علت  بعد از . های خوزستان شر
ی استان آن به به  ۳۴های لرستان و مرکزی و اصفهان و تهران را داشت، سال  مدت بیست سال ریاست کل دادگستی

جمهور را کسب کرد و شانجام در  منصب ریاست دفتی بازریس ویژه رییس ۳۲وزارت کشور رسید، سال  معاونت
 شد ۰۶۳۳مرداد  ۲۳

 
ی دولت روحان  .وزیر دادگستی

طور خاص در زندان گوهردشت بود قاض   عام به ای که با اسم نارصیان دادیار زندان و از عوامل قتل دمحم مقیسه
 .شده است ۲۱شعبه 
 را  وقفه یم که زنده بماند ن   حکومت جهل و جنایت اسالیم برای آناکنون 

 
های انسان کوشد تا همه کس و همه چت  

اض. اند دامن هر کیس را گرفته است آتیسر که این جانیان برافروخته. نابود کند و  ۳۱های آبان ماه  فقط در اعتی
گزاری به  خت 

 کردند   نفر را در خیابان ۰۲۱۱ها صدها نفر تا  گفته برخ 
 
ها کشتند و هزاران نفر را نت   دستگت  و زندان

 .ها اطالیع در دست نیست که از شنوشت بسیاری از آن
 شهروندان جامعه

 
اند مبارزه   مان تحمیل کرده رهانی از این فاجعه و فالکت عظییم که جانیان حاکم بر ایران بر زندگ

راه . ای روی زمی   روی نخواهد داد ها و نه معجزه در آسمان نه خدانی . طلبد جانبه و پیگت  و شاشی را یم همه
 که مبارزات ما پراکنده باشد  رهانی ما تنها به قدرت خود ما و با اتحاد، مبارزه و فداکاری امکان

 
پذیر است و تا زمان

 و اتحاد، مبارزه متشکل و هدفمند و . موفقت نهانی حاصل نخواهد شد
 
در گرو  نجات جامعه ما در گرو همبستیک

 است
 
 .فداکاری برای رهانی همگان

حکومتی که در چهل و یک سال حاکمیت خود، جز قلدری و دزدی، شکوب و سانسور، اعدام و ترور، جنگ و 
ی دیگری نداشته است طور که اشاره کردیم هدف اصیل جانیان  همان. خونریزی و بازتولید فقر و فالکت هت 

، خایل کردن جامعه از فعالی   و کادرهای سیایس و ۳۱خصوص سال  ت بهجمهوری اسالیم از کشتارهای دهه شص
ض و حق مدت محکوم به شکست  طلب بود که در مقاطیع موفق بودند اما در دراز  مرعوب کردن مردم معتی

 .هستند
ایظ، سکوت جایز نیست شعله کس در مقابل جنایات و  اند هیچ های آتیسر که این جانیان برافروخته در چنی   شر

چنان در جهنیم از جنایت و  گر باشیم و هم خواهیم بیش از این نظاره اگر نیم. ها امنیت ندارد های آن گری وحیسر 
ان توحش و مرگ روزگار بگذرانیم، اگر نیم  جت 

ی
ناپذیر پیش آمده از دست  خواهیم این فرصتی را که به قیمت تلفان

 .م و برای تغیت  وضع موجود تالش کنیمشان بایستی بدهیم، باید در مقابل این جانیان و حکومت
ده زندانیان سیایس و اجتمایع با شدت  های فردی و  امروز باز هم اعدام  و جسیم گستی

 
جمیع و شکنجه روان

 و درهم شکسیی  کل بساط حاکمیت این جنایت. تری در جریان است بیش
 
دست گرفیی  قدرت  کاران، به شنگون

کشیده و استثمار شده و محاکمه عامالن و مسببان همه این جنایت  تمدیده و س های عظیم رنج توسط توده
جمهوری اسالیم . دیده و دردمند شود تواند منجر به حداقل تسکیت  برای درد و رنج و اندوه عظیم مردم رنج یم

 گری و پرچمدار مرگ و جهل و سیایه و تبایه است که باید با قدرت و  ایران، مظهر بالهت و جنایت و وحیسر 
 .مبارزه مردیم شنگون گردد

ش افکار عمویم در جهت لغو هرگونه شکنجه و برچیدن زندان های سیایس و اعدام برای  تالش برای رشد و گستی
 و مهم است

ی
 !آینده جامعه ما بسیار حیان

 !کنیم اما به فکر انتقام نیستیم بخشیم، نه فراموش یم نه یم
 ۲۱۲۱بیستم نوامت   – ۰۶۳۳ام آبان  یس
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 :مایمض
 ت مرگ در ایراناو اعضاء هی ۳۱تن از آمران و مسئوالن کشتار تابستان  ۲۱اسایم و سمت بیش از *

نقش  ۰۶۳۱ترین مقامات حکومتی است که در کشتار زندانیان سیایس در تابستان سال  اسایم زیر شامل اصیل
نده داشتند تصمیم  از دست. گت 

 
 سیایس در استاناندرکاران کشتار هزاران زن این افراد همیک

 
های مخلتف در ایران  دان

؛ همان سمت سمت. بودند در  ۳۱هانی است که این افراد در دوران فاجعه هولناک تابستان  های ذکر شده در میی 
 از این جانیان نت   هم. کار بودند   آن مشغول به

 .اکنون در قید حیات نیستند برخ 
نده در قتل نفر اصیل و کلیدی و تصمیم ۴ ، عبدالکریم  ۰۶۳۱م زندانیان سیایس در سال عا گت  احمد خمیت 

 بودند اردبییل، عیل خامنه موسوی
 
 .ای و اکت  هاشیم رفسنجان

 :اسایم و مشخصات به قرار زیر است
؛ اولی   حکم برای قتل رییس دیوان عایل کشور به عنوان عایل: اردبییل عبدالکریم موسوی -۰ عام را  ترین مرجع قضانی

 .قرار داشت ۳۱ریافت کرد و در جریان جزییات کشتارهای سال از خمیت  د
 دادستان کل کشور -عضو شورای عایل قضانی : ها دمحم موسوی خوئیت   ۲
 مقتدانی -۶

 عایل قضانی  عضو و سخنگوی شورای: مرتیص 
 عایل قضانی  گوی شورای عضو و سخن: سیددمحم موسوی بجنوردی-۴
ی-۲  قضاییه  گذاران اصیل قوه عایل قضانی و ییک از پایه گوی شورای خنعضو و س: سیددمحم حسن مرعیسر شوشتی
 جانشی   وزیر اطالعات: عیل فالحیان-۳
یان-۱  معاون وزیر اطالعات: جواد عیل اکت 
 نماینده قوه قضاییه در وزارت اطالعات: ای غالمحسی   محست  اژه-۱
ی-۳  هیئت مرگهای انقالب اسالیم تهران و رئیس  رییس دادگاه: حسینعیل نت 
 نماینده وزارت اطالعات: مصطف  پوردمحمی-۰۱
۰۰- 

ی
اق  دادستان تهران: مرتیص  اشر

 معاون دادستان تهران و از اعضای اصیل کمیسیون مرگ(: ابراهیم رئییس) السادات سیدابراهیم رئیس-۰۲
ی-۰۶ ع تهران: عیل مبشر ی) حاکم شر  (جانشی   حسینعیل نت 
ی-۰۴  ها و از اعضای اصیل هیئت مرگ مان زندانرئیس ساز : دمحم اسماعیل شوشتی
وهای مسلح: عیل رازیت  -۰۲  رییس سازمان قضانی نت 
۰۳- 

 
 رییس زندان اوین: سیدحسی   مرتضوی زنجان

 (شهر کرج رجانی )رییس زندان گوهردشت (: معروف به نارصیان) ای دمحم مقیسه-۰۱
زانجف آقازاده-۰۱  : مت 

ی
ق  رییس هیئت مرگ استان آذربایجان شر

 دادستان دادگاه انقالب اسالیم آذربایجان: مختار حیدرزاده-۰۳
یز: خلیل عابدی-۲۱ ع تت   حاکم شر
 : محبون  -۲۰

ی
ق  نماینده وزارت اطالعات از استان آذربایجان شر

یز: عیل دادیزاده-۲۲  معاون دادستان تت 
  مدیر کل سازمان زندان: ابوالحسن چاپاری حاج سید -۲۶

ی
ق  های استان آذربایجان شر

۲۴- 
 
ع اردبیل: قاض  طباطبان  حاکم شر

زابیوک خلیل-۲۲  امام جمعه اردبیل: مروج زاده مت 
۲۳- 

ی
صادق  دادستان اردبیل: حسی   مت 

ضا آوانی -۲۱  دادستان انقالب دزفول: سیدعلت 
 رییس زندان دزفول: الدین کاظیم شمس-۲۱
 دادیار شهر دزفول: غالمرضا خلف رضانی زارع-۲۳
 های خوزستان نرییس زندا: رضا رصایم-۶۱
 نماینده وزارت اطالعات از مسجدسلیمان: حمید موسوی-۶۰
ع رشت :فر وردی مقدیس هللا-۶۲  حاکم شر
ق گیالن: علیمراد حیدری-۶۶ ع شهرهای شر ع رشت و حاکم شر  جانشی   حاکم شر
 مدیرکل اطالعات استان گیالن: حسی   مویدعابدی-۶۴
 دادستان انقالب رشت: محسن خداوردی-۶۲
وی دریانی رشت: آبادی عبداللیه عیلعیل -۶۳  رییس زندان نت 
  زین-۶۱

 
فیه: العابدین قربان ع الهیجان و آستانه اشر  حاکم شر



 

43 
 

ع بندرانزایل و غرب گیالن: زاد سیداحمد قتیل-۶۱  حاکم شر
 نماینده اداره اطالعات فومن: سیدتفی بادوام-۶۳
 رییس زندان سپاه فومن: رودخان نارص عاشوری قلعه-۴۱
 دادیار زندان مشهد: پور سی   ویلح-۴۰
 رییس زندان مشهد: جالیل حسن ظریف-۴۲
جند: مرتیص  بختیاری-۴۶  دادستان انقالب بت 
ع کرمانشاه: ذکرهللا احمدی-۴۴  حاکم شر
 نماینده دادستان انقالب کرمانشاه: عبدالرضا مرصی-۴۲
 آباد کرمانشاه رییس زندان دیزل: احمد نوریان-۴۳
۴۱- 

 
 امام جمعه بابلش: عباسعیل سلیمان

 دادستان ساری: سعیدی-۴۱
از: سالیم-۴۳  دادستان شت 
 های فارس، کهگیلویه و بویراحمد رییس سازمان زندان: پور مجید تراب-۲۱
ع همدان و مرزهای غرب کشور: دمحم سلییم-۲۰  حاکم شر
ه-۲۲  مسئول زندان اصفهان: ای دمحمعیل زنجت 
 وزارت اطالعاتاز مسئوالن اداره : فریدون حسنوند-۲۶
 زگلوجه-۲۴

ی
یز: دمحم عیل نرصن  رییس زندان تت 

 دادستان ساری: سعیدی-۲۲
۲۳- 

 
از: رمضان ع شت   حاکم شر

از: اسالیم-۲۱  دادستان شت 
از رییس زندان عادل: پور خلیل تراب-۲۱  آباد شت 
 
: توانید در آدرس زیر ببینید را یمهای تریبونال ایران در الهه  مجموعه فیلم* 

www.bambuser.com/channel/riksteatern 
Advertisements 

 درباره دادگاه نهانی ایران تریبونال در الهه و  لینک گقت*
 
 :گوی تلویزیون برابری با بهرام رحمان

https://youtu.be/GMv-pVHS5eo 
 از د*

 
 :ادگاه ایران تریبونال از الههمجموعه گزارشات بهرام رحمان

http://www.lajvar.se/1397/10/21/77177 
 »دیدگاه شما چیست؟ جواب  –نظرخوایه گزارشگران *

 
 :سایت گزارشگران خوایه وب به نظر « بهرام رحمان

http://www.gozareshgar.com/10.html 
 

مریم زارع  . ساز در اوایل دهه شصت در زندان اوین است فیلم مستند متولد اوین، ماجرای مبهم تولد فیلم*
روزها در آلمان به بازیگری مشغول است، به  ارگردان این فیلم که از کودگ با مادرش به آلمان مهاجرت کرده و اینک

 که درئدنبال پاسخ س
ی
د و سیع یم مورد تولدش در زندان دارد، دوربی   به دست یم واالن کند ش صحبت این  گت 

تماشا با مریم زاریع درباره تجربه ساخت این فیلم  .از کندبندان آن زمان مادرش ب داستان ناگفته را با مادرش و هم
 https://youtu.be/_aJAFKTCgcA: لینک این فیلم. صحبت کرده است

https://youtu.be/GMv-pVHS5eo
http://www.lajvar.se/1397/10/21/77177
http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=14139&tx_ttnews%5bbackPid%5d=17&cHash=507bd57ab516cb8b05c80ac2dfbd0061
https://youtu.be/_aJAFKTCgcA

