
 حضور محترم آقای قاضی احمدی

 رسانم: گفتید چند نکته زیر را کتباً نیز به استحضار می ۱۳۷۹آبان  ۲۳بنابرآنچه در مالقات روز دوشنبه 

ها و  های فراوان بود. آرشیو روزنامه هم ریختگی هنگام تحویل خانه پدر و مادرم به ما ده روز پس از قتل آنان، خانه دچار به به

نظمی به شهادت  نظم شده بود. این بی ریخته و بی ها درهم لباس  ها، حتی قفسه های آنان، کتاب نوشته پدر و مادرم، دستهای  اعالمیه

خود من نیز سه روز پس از قتل به مدت کوتاهی  .دوستان پدر و مادرم که اجساد آنان را کشف کردند برجا مانده از قاتالن نبوده

چنین دریافتیم که اسناد و مدارک مهم زندگی سیاسی پدر و  هم ریخته بود. هم ید کنم. تنها کمی بهزمان با اجازه یافتم تا از خانه

 های او بر سر مساله والیت فقیه، دفتر شعرهای مادرم و... های روزانه پدرم، یادداشت از جمله یادداشت اند مادرم برده شده

کامل اشیا و مدارک برده شده از خانه و تحویل  فهرستتار تحویل از این مساله نزد قاضی پرونده شکایت رسمی کردیم و خواس

گاه به ما داده نشد هیچدرخواستی  فهرستباشند شدیم. این  آن بخش از این مدارک که برای پیگیری پرونده قتل آنان ضروری نمی

کنم.  د که برگه تحویل را ضمیمه میتعدادی به من بازگردانده ش ۲/۵/۷۸و از میان اشیا و مدارکی که برده شده بودند در تاریخ 

چه برای ما مهم بوده هنوز پس از دو سال بازپس داده  کنید آن نیز مشاهده می فهرستکه در  رونده نیز موجود است. چنانپدر 

دستور فک پلمپ خانه را داده و ماموران  ۷/۹/۷۷که قاضی اول تحقیق، آقای بهمنش در تاریخ  در پرونده ثبت شده .نشده

اند و" تعدادی از اسناد و مدارک را با خود انتقال  خانه را در اختیار داشته ۲۲تا  ۱۴عات ناجا در همان روز از ساعت اطال

 دادند." پیگیری از این ارگان برای پس گرفتن این مدارک در پرونده موجود نیست.

اند.  ن اطالعات در خانه حضور داشتهچنین گزارش بهمنش از شب کشف قتل حاکی از آن است که عده زیادی از مامورا هم

 اند یا نه، در پرونده موجود نیست. که آیا این افراد مدارکی را باخود برده تحقیقات درمورد آن

 نده پیگیری انجام نشده.رورو تقاضا دارم در این مورد پیگیری نمائید. بارها قول این پیگیری به ما داده شده اما با توجه به پ از این

های سیاسی پدرم،  های روزانه پدرم، یادداشت دادن مدارک زندگی سیاسی پدر و مادرم را دارم. از جمله: یادداشت از پستقاضای ب

به  ۷۵های پدرم برسر مساله والیت فقیه، دفتر شعرهای آخر مادرم )کالسور بزرگ خاکستری حاوی شعرهای او از سال  نوشته

و های حزب ملت ایران قبل  شان، آرشیو اعالمیه های سیاسی وار ویدئوئی از نشستهایشان، چند ن بعد(، نوارهای صوتی مصاحبه

 از انقالب.بعد 

ام، بارها به من گفته شده که جزء مدارک  اند را کرده هنگام قتل به تن داشته های پدر و مادرم که به بارها تقاضای پس گرفتن لباس

های  چنین عکس من بازگردانده شوند. هم  باشند تقاضا دارم به الزم نمی یقاتها برای تحق باشند. اگر این لباس ضمیمه پرونده می

جسدهای پدر و مادرم و فیلمی که از صحنه قتل تهیه شده در پرونده موجود نیست. این مدارک برای اثبات صحت تحقیقات انجام 

باشند، و من نیز تقاضای مشاهده  نی الزم میویژه درمورد نحوه پوشش آنان هنگام تحویل جسدها به آمبوالنس پزشک قانوه شده ب

اند که در پرونده  هنگام تحویل پرونده به دادستانی نظامی ضمیمه آن بوده و فیلم به ها این عکس (۱)و داشتن کپی از آنها را دارم.

 ثبت است.آن مدرک تحویل 

هر بار بازخوانی  آن بسیار کلی مطرح شده و بااند، که البته با توجه به حجم بسیار زیاد  نقایص فراوان پرونده را وکال اعالم کرده

 ۲۸/۹/۷۷ای به تاریخ  جلسه رسند. ازجمله در صورت نظر می ایم نکات جدیدی به دقت از پرونده برداشته یی که بهاه یادداشت

 روزعوامل این اداره در »همراه خشاب مربوطه و یک خشاب متفرقه از اداره کل اطالعات ناجا که  تحویل یک قبضه اسلحه به

گونه تحقیقاتی دراین مورد در پرونده  هیچ .ذکر شده «کشف قتل از منزل فروهر پیدا کرده و تا این تاریخ در اختیار آنان بوده

 ین اسلحه دقیقا در چه مکانی درخانه پیدا شده است. اثر انگشت یا حتی تحقیق که اتطابق موجود نیست. ازجمله 

ها  انگاری باشد اما دستگاه قضایی مسئول این سهل اگرچه تحقیق دربرخی موارد با توجه به گذشت زمان طوالنی دشوار می

 حداکثر کوشش انجام گیرد.جبران آن  درجهت باشد و بایستی می

 با احترام

 ۱۳۷۹آبان  ۲۶، پرستو فروهر
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