عبدالکریمالهیجی 


تحلیلیحقوقیازرأیدادگاهنظامی 
درپروندهمعروفبهقتلهایزنجیرهأی
بازیچرخبشكندشبیضهدركاله 
زیراكهعرضشعبدهبااهلرازكرد 
حافظ 


سرانجامپردهنخستخیمهشببازیقوهقضائیهجمهوریاسالمیدرپرونده
نجیرهای،روزگذشتهپایانگرفتوشعبهپنجدادگاه
،معروفبهقتلهایز 

قتلهایسیاسی

نظامیتهرانرأیبرمحكومیّتبرخیازمتهمانبهارتكابآنجنایاتصادرنمود .
بارهاخاطرنشاننمودهایم،ارجاعپروندهاینجنایات،یك

۱ـهمانطوریكهبارهاو
ّ
ماهپسازقتلسفاكانهپروانهوداریوشفروهر،بهسازمانقضایینیروهایمسلح،آنهمبه
درخواستعلییونسیرئیسپیشینسازمانقضایینیروهایمسلّحووزیركنونیوزارت
اطالعاتوپسازموافقتشیخمحمدیزدیرئیسپیشینقوهقضائیه،برخالفصریحاصل
۱۷۲قانوناساسيصورتگرفتهاست.بهصراحتایناصل«برایرسیدگيبهجرایم
مربوطبهوظایفخاصنظامییاانتظامیاعضایارتش،ژندارمری،شهربانیوسپاه
پاسدارانانقالباسالمی،محاكمنظامیمطابققانونتشكیلميگردد.ولیبهجرایمعمومی
آنانیاجرایمیكهدرمقامضابطدادگستریمرتكبشوند،درمحاكمعمومیرسیدگيمي
وآدمكشیازجمله“وظایفخاص”مأموراننظامیوانتظامینیستندوهر
آدمربایی 
شود» .
چندكهمتهمانباجعلاحكامقضاییواردمنزلپروانهوداریوشفروهرشدهوباارائه
احكامجلبمجعولبهمحمدمختاریومحمدجعفرپوینده،آنانراربودهاند،بهفرضكه
«درمقامضابطدادگستری»همبهارتكاباینجنایاتدستیازیدهباشند،بازهمبه
صراحتاصل۱۷۲قانوناساسی،محاكمعمومیدادگستریصالحیتانحصاریبرای
رسیدگیبهآنجنایاترادارند.
درردایرادصالحیتوكالیمدعیانخصوصیگفته
رئیسشعبه۵دادگاهنظامی ّ
استكه«برطبقفرمانمورخ۱۳۷۰/۱۰/۱۹مقامرهبری،رسیدگيبهجرایممربوطبه
نلوزارتاطالعاتازوظایفقانونشاندرصالحیتسازمانقضایینیروهای

تخلفپرس
ّ
محلیبرايصدور
مسلّحگذاشتهشده».ویازیادبردهاستكهباصراحتقانوناساسی 
فرمانرهبرینیست.بهعالوهاینجنایاتباهیچداللتی«تخلّفازوظایفقانونی»به
آیند.مأمورانوزارتاطالعاتوظیفهدارجمعآوریاطالعاتبرایتأمینامنیت

شمارنم 
ی
عمومیكشور،بودهاندونهربودنوكشتنمخالفانسیاسیوعقیدتیحكومت .
پروندهقتلهایسیاسیراكهازمصادیقبارز«جنایاتبرضّدبشریت»به

۲ـ
ّ
یآیند،بهدادرسینیروهایمسلحبردندتامدعیانخصوصیووكالیآنانرااز
شـــمارم 
دستیابیبهپروندهونظارتبرچگونگیانجامتحقیقاتمحرومنمایند.آنزمانهمكهپرونده
رادراختیارآنانگذاردند،روشنشدكهبیشازنیمیازتحقیقاتانجامشدهوازجمله
یهایسعیدامامیوبیشازیكسالتحقیقاتانجامشدهازمصطفیكاظمی(با
تمامیبازجوی 
ناممستعارموسوی،هاشمی)...قائممقاممعاونتامنیتومدیركلطرحوبررسی
وزارتاطالعات،ومهردادعالیخانی(باناممستعارصادقمهدوی)مدیركلاداره«چپ
وزارتاطالعات،راكهدرآنهابهچگونگيارتباطایندوباسعیدامامیچهدردوران

نو»
1

وزارتعلیفالحیانوچهپسازآن،وطرحهاوبرنامههایآناندرراستایتحقّق
ازنمونههای

پروژهقتلعامدرمانی»كهدردورانفالحیانـامامیفراهمآمدهبودویكی

«
آنطرحپرتابكردناتوبوسحاملنویسندگانبهدرهدرجریانسفرآنانبهارمنستانبود،
ّ
هاوتحقیقاتراازپروندهخارجكردهبودندتاطرحهایجنایتكارانه

آریهمهاینبازجوی 
ی
وزارتاطالعاتهمچنانسربهمهربمانندونامحرمان،یعنياكثریتبزرگیازمردم
هاواعتراضهایمدعیان


قرارنگیرند.شكایت
ایران،درجریاناینجنایاتضّدبشری
خصوصیووكالیآنانهمنهتنهاراهبهجائینبردند،كهبرایشیرینعبادیپرونده
ساختندواورابهزندانانداختندوسپسویراازوكالتدادگستریمحرومنمودندوناصر
جرمشاینبودكهاسرارهویداميكرد»بهزندانافكندندودرهمان

زرافشانراهمكه«
زنجیرهای»آغازیدند .

محاكمهقتلهای

شببازیدادگاهنظاميراباسناریوی«
حالخیمه 

۳ـاماّدامنهتجاوزبهاصولدادرسیورسیدگیوحقوقمدعیانخصوصیو
اكثریتبزرگیازمردمایرانكهخواستاركشفحقیقتوروشنشدننظامجهنّمی
باشند،ازاینهمفراتررفتوبيآزرمیراتابدانجارساندندكه

ضدامنیّتیحاكمبرایرانم 
ی
كهمجوزغیرعلنینمودنمحاكمهرا

نمایند.طرفهاین
بهاصطالحمحاكمهراهمغیرعلنی
ّ
انجامميشود

هماصل۱۶۵قانوناساسیاعالمداشتند.بهموجبایناصل«محاكماتعلنی
وحضورافرادبالمانعاستمگرآنكهبهتشخیصدادگاهعلنیبودنآنمنافیعفتعمومی
همآمدهكهاحكامدادگاههابایدمستدّلباشند.ا ّماحاكم

یانظمعمومیباشد».دراصل۱۶۶
دادگاهنظامیدرتوجیهتصمیمخودبرغیرعلنیبودنمحاكمهبههیچگونهاستداللیدست
نیازیدكهچرامحاكمهجنایتكارانوزارتاطالعاتبایستيازدیدونظارتمردمایران
ایجابميكندكهمردمندانندكهدرساختارامنیت ّیو

مكتومبماند؟آیاتامیننظمعمومی
النهكردهاند؟یا

مخوفوجنایتكارانهای

،چهشبكههای

اطالعاتیحكومتجمهوریاسالمی
اینكهكشفوشناساییوشناساندناینشبكههایجهن ّمیدرراستایتأمیننظمعمومی
جامعهایراناست .
۴ـمحاكمهراغیرعلنیكردندودربارهرئیسشعبه۵دادگاهنظامیهمكوچكترین
ورسانههایخبریندادندتامردمبدانندكهآیااوهمچوناكثریت

اطالعیبهافكارعمومی
ازپرورشیافتگانمدرسه

قریببهاتفاقمسئوالنبلندپایهقوهقضائیهجمهوریاسالمی
ودادسراهاودادگاههایانقالباستویااینكهپیشازبرنامهاسالمیكردن

حقانی
دادگستریهم،عهدهدارمنصبقضابودهاست.درهرحالآنچهكهمسلّماستاوازاصول
یبهرهاست .
حقوقجزاوآئیندادرسیكیفری،بهجز«قانونمجازاتاسالمی»ب 
یداندكهدرمحاكمهجناییرسیدگیودادرسیاتهاّمیاستو
حاكمدادگاهنظامینم 
نهتفتیشی.ازاینروستكهدردادگاهجنایییاهیأتمنصفهحضورداردویااینكهبین۵تا
ینمایند.وبههمیندلیلاستكهفارغاز
۹قاضیدرمحاكمهوات ّخاذتصمیمشركتم 
،همهدالیلتعرفهشدهدركیفرخواست،موردرسیدگی

تحقیقاتانجامشدهدرمرحلهبازپرسی
كهجنایتراكشفكردهاند،

یگیرند.پزشكقانونی،مأمورانانتظامی
دادگاهجناییقرارم 
همهشهودومطلعّانپروندهكهدركیفرخواستبهاظهاراتآناناستنادشدهاست،شهودو
كلّی
شوند...وبهطور 

سكمي
مطلعانیكهمدعیانخصوصییاوكالیمت ّهمبهآنانمتم ّ
سطدادگاهموردرسیدگیقرارگیرندزیراكهدر
همهراههاووسایلكشفحقیقتبایستیتو ّ
رسیدگیجزاییقاضيبایستیكشفحقیقتبكندونهچونقاضیدعوایمدنیامررسیدگی
رابهبررسیوارزیابیدالیلدعویومحتویاتپروندهمحدودنماید .
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یداندكهدرمحضر
شود،هیچكسنم 

-۵هنگامیكهمحاكمهغیرعلنیاعالمم 
ي
دادگاه،وآنهمدرحضورتنهایكقاضی،چهگذشتهاستومتهمانچهگفتهاند.آیااظهارات
گذشتهشانراتأییدكردهاندویاانكارنمودهاند.ا ّمادرهمینپروندهایكهبهدادگاهنظامی
انجامقتلها

ارجاعشده،كاظمیوعالیخانیبارهاوبارهاگفتهاندكهحكمومج ّوزشرعی
رادرینجفآبادیوزیروقتوزارتاطالعاتصادركردهاست .
ّ
یگویدكه«مندرجلسه
 عالیخانیدربازجویيمورخ۱۳۷۹/۱/۱۲م بهوضعیتفروهروحزبملت(ملیونمرتد)اشارهكردهبودمو
۱۳۷۷/۸/۲۲بهآقایدری
ّ
توضیحدادمكههماننیروهایجبههملیكهدرسال۶۰مرتداعالمشدند،بخشیازآنان
خود،چگونهتوانستندموجودیتپارهایازآننیروها

مانندفروهرباتغییرنامجریانسیاسی
ازنیروهای

راحفظكندوهماكنوندرشرایطحاضراینچنیندرصحنهبهعنواننیرویی
پلهایفعالینسیاسیخارجباداخلكشورو
اپوزیسیونفعالحاضرباشدویكیازسر 
بالعكسقرارگیرد» .
ینویسد«اینجانبدر
 مصطفیكاظمیدرآخریندفاعخوددرمرحلهبازپرسیم نوشتهامكهآقایدریدرجلسه۱۳۷۷/۸/۲۲حكمدادهاندكهنفراتذكر

نوشتارهایقبلی
شدهشاملداریوشوپروانهفروهرومحمدمختاريومحمدجعفرپویندهزدهشدهوحذف
گردندواینجانبدرهیچیكازمواردباآقایصادق(عالیخانی)ودیگرانامربهحذف
یگرددوایشانبهصراحتدرموردبهقتل
دننمودهام.مسألهآمریتبهدریبرم 
ّ
افرا
رساندناینافراددرجلسه۱۳۷۷/۸/۲۲فرمودندودرجلسه۱۳۷۷/۹/۹نیزباتوجهبه
یگویدكهافرادكانونجلسهتشكیل
صحبتیكهمنباد ّریداشتمبهایشانگفتمكهصادقم 
یدهندوبایستییكیدونفرازآنهازدهشوندتابیاینددورهمجمعشوندوآنوقتهمگی
نم 
دریرویزدن
زدهشوند.ایشانگفتندهمینكاررابكنید.منبهصادقگفتـــمكهآقـــای ّ
نفــراتكانونتأكیدنمودند .»....
دریدرجلسهمالقاتبامروی(معاونقوه
یكندكه« ّ
 مصطفیكاظمیاضافهم یشناختم.درحالیكهیكگزارش
قضائیه)گفتهكهمنشریف،پویندهومختاریرانم 
درینوشتهوجریانكانونرا
دستنویسازاسالمی(سعیدامامی)وجودداردكهبرای ّ
اشارهكردهودریرویگزارشدستورداده:به
ّ
توضیحدادهوبهنقشمحمدمختاری
ّتفرستادهشود.دریدرجلسه۱۳۷۷/۸/۲۲وقتی
ّ
معاونتهاوازجملهبهمعاونتامنّی
:ایشانرابزنید.بااینعبارتكه:اینهاتكلیفشان

نامالئیكهاراآورد،گفت

صادقمهدوی
روشناست» .
یگویدكهماجلسه۱۳۷۷/۸/۲۲راتقاضا
 مصطفیكاظمیدرهمینبازجوییم كردیموایشانحكمنفراترادادند.دالیلمختلفیهستبرآمریتایشان،ازجملهجلسه
نكردهام.تقاضاكنندهخودشبودهكهازمنو
جلسهبادری 
ّ
.۱۳۷۷/۹/۹منهرگزتقاضای
ً
گفتاردریدرجلسه
ّ
درمواردیازصادقمهدویخواستهنزدایشانبرویم.ضمنااگرنوار
یكندكهاینها(صادقوموسوی)گفتندكهاگرپای
۱۳۷۹/۳/۲۷رامالحظهفرمائیدعنوانم 
گوئیمكهماخودمانتصمیمبهاینعملیاتگرفتهایمو

كاروانجامعملیاتدستگیرشویم،می
گوئیممانبودهایمواینحاكیاستكهدرجلسه۱۳۷۷/۸/۲۲در

اگربعدمتوجهشوندم 
ی
موردانجامعملیاتبادریصحبتكردهایم.»...
ّ
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،ایشان(دری)بهرئیس
ّ
یكندكهدر«موضوعحذفپیروزدوانی
 كاظمیتاكیدم ینویسدكهازدوانیخبرینداردوبهسرمدی(معاونامنیّتیوزارت
جمهوركتبیم 
یپذیرندكهحـكمپیروزرادادهو
یگوید.ولیباالخرهدراواخرم 
اطالعات)همهمینرام 
یكنند؟» 
یرساندكهدرمورد۵فقرهقتلهمكتمانم 
درجریانبودهاند.آیااینرانم 
چرادریكه
ّ
درگفتههایكاظمیقرائنواشاراتمثبتكمنیستندوازجمله«

متوجهشدماعملیاتراانجامدادهایم،اقدامبهمعرفیماننمود.تاتاریخ۱۳۷۷/۱۰/۹ایشان
باسناریواینكارختمشودوتالشهایزیادینمودند

همهتالششاناینبودكهكاریكنندتا
یهاانجامنشودودستگیریماباتوجهبهتاكیدرئیسجمهوروپیگیریعباد
تادستگیر 
(ربیعیمشاورامنیت ّیرئیسجمهور)بانیازیدرشبچهارشنبه۱۳۷۷/۱۰/۸صورت
ینمایدكهمادستگیرشویموحت ّیپس
گرفتوآقاینیازیهمبامعاونتحفاظتصحبتم 
دریامیدواربودكهبشوددرهمانمراحلاولیهكارراتمامكندو
ازدستگیریماآقای ّ
یكهفتهایبنویسید.واینها

معاونحفاظتبهمنگفتكهبرویدودرادارهكلیكمرخصی
خودسرانهعملكردهبودیمآیادری
ّ
امیدواربودندظرفیكهفتهكارراحلنمایند.اگرما
ینمود»؟ 
یكردیاآنكهمارامعرفیم 
چنینم 
یهایش،۱۳۷۹/۱/۱۰،بهصراحت
 عالیخانیهمدریكیازآخرینبازجوی مدری،قرارداشتهودر
یگویدكه«موسویدرانجاماینعملیاتتحتمسئولیتمستقی ّ
م
عملكنندهبودمودرپایانهرعملیاتشرحرابالفاصله
حقیقتمنرابطایشانباتیمهای 

الذكررابهقتلرساندهاند،


كهافرادفوق
دادم.منآمرقتلهانیستم.هیچیكازمباشرینی


مي
تحتمسئولیتمننبودهاند.اساساًموقعیتشغلیمندرح ّدینبودهكهبتوانم

بهلحاظاداری
دستورقتلبدهم» .
نظردریاینبودكهكاراساسیشود(یكباره).گفتدو
ّ
یكندكه«
 ویاضافهم كهاكهمسألهاینیستنداگر
نفررابفرست،یكیجلساتكانونرابهرگباربهبــندند.الئیــ 
بشودهمهرایكجاجمعكردویكرگباریبهآنهابست،یكبمبیكنارشانگذاشت،یك
نارنجكبینشانانداخت .»...
اگرمادستاندركاران -

یگوید«
عالیخانیدرموردضرورتمجوزشرعیم 
حزباللهیدوآتشهوضرورتیبراياخذحكمشرعیو
قتلهاعاملبیگانهبودیمویاحت ّی 

(معاند)نرفتهایم.

ناسترسیاسی
قانونی(سازمانی)قائلنبودیم،چرابهسراغعناصرسرشــ 
یرسیدهكهحذفدكتریزدی(برایمثال)مؤثرترازپویندهومختاری
حداقلاینبهعقلمام 
دریتمامتالشخودراجهتجلوگیریازدستگیریماكردند؟ازموسوی
است.چراآقای ّ
خواستندبهدستغیبمراجعهكند.چرابهرئیسدفترخودخزائیدستوردادهبودندكهبا
باكمیتهتحقیققتلهابهعمل

اداراتكلامنیّتتماسبگیردوازآنهابخواهدكههمكاری
نیاورند.چرادریدرتاریخ۱۳۷۷/۱۰/۲۸یعنی۱۹روزپسازدستگیریمنوموسوی
ّ
رسیدهایدآنرادرمصاحبه،۱۳۷۷/۱۰/۳۰

كندكهشمابههرنتیجهای

نزدنیازیاعالمم 
ی
یتوانمپاسخگو
هاباطنابمنبهداخلچاهرفتهاند.مندرروزقیامتنم 


اعالمكنید.اینبچه
باشم.قرارنبودیكییكیبكشند.منگفتهبودماگربشوداینهاراجمعكردیكرگباریبهآنها
دریدرتاریخ
بست،یكبمبیبهسرشانزد.نیازیپسازشنیدناینجمالتازآقای ّ
شبدرزندانحشمتیه،گفتكهدری
ّ
۱۳۷۷/۱۰/۲۹طیدیداریباحقیرحدودساعت۲۰
دری
نگفتهام.ازاالنبهبعددیگربحثآخوندبودنآقای ّ
اینحرفهارازدها ّمامنبهكسی 

مطرحاست.بعدهاهمیناعترافدریرابهبازجویان(مهدیقوامومجتبیبابایی)انتقال
ّ
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ازدریحسابنكنید.
ّ
دادهبودند.البتّهدر۱۳۷۸/۴/۹باباییگفتدیگررويچنیناظهاراتی
اندوگفتهاندكهآنموقعوزیربودمومحظوراتیداشتم.»...


ایشانحرفشانراپسگرفته
كهدریازوزارتاستعفامییكندآقای
ّ
یكندكه«پساز۱۱/۲۱
عالیخانیاضافهم دریبودندوبه
قوامبامنصحبتیداشتند.ایشاندرآنقطعواطمینانداشتكهآمرآقای ّ
گفتندكهپروندهملّیوج ّدیاست.همهنظام

افرادبعدازدریقرارداشتند.م 
ی
ّ
دنبالدستیابی
رچههستروشنشود.آقا(خامنهای)تصمیمخواهندگرفتكهبا

تصمیمگرفتهاندكهه

دستاندركاراندرهرسطحقوهقضائیه،چگونهبرخوردكنند.خالصهصحبتآقایقوامآن

دری
بودكهدریمسئولبوده،بایدروشنشودومنتحتسئوالبودمكهچهكسیدرباالی ّ
ّ
قراردارد.یكروزبرایقوامقسمخوردمكهاطالعـیندارم.ایشانگفتــندكهقســمنخوراز
یخورید»...
ترتاندریقســمدروغم 
ّ
توتابزرگــ
یگویدكه«بـعداز۱۳۷۸/۳/۲۱بازجویان
عالیــخانیدرپایاناینبازجویــیم دادندكهدیگرنامدریبهمیانآیدوذكرنامایشاندركنارحوادثپائیز۱۳۷۷
ّ
اجازهنم 
ی
یشد.منتاتاریخ۱۳۷۸/۵/۱۷بهحقیقتموضوعاشارهكردم.
موجبتعزیر(شكنجه)م 
ولیبعداًبهدرخواستبازجویان(قوام،بابایی،نیاكان،آزاده)سعیداسالمیراجایگزینآقای
دریكردمودرتاریخ۱۳۷۸/۵/۲۸بهصورتمكتوبسعیداسالمیراآمرقتلهامعّرفی
ّ
كردم .»...
یهاگفتهاستكه«اینگونهنبودكهدر
-مصطفیكاظمیدرجریانبازجوی 
تشكیالتوزارتاطالعاتهمینچهارنفرحذفصورتگرفتهباشد.بلكهاززمانآقای
برعهدهداشتند،اینگونهحذفهاصورتگرفته.

فالحیانكهمعاونتامنیتراسعیدامامی
..صادق(عالیخانی)بعدازحذفپویندهنظرشبرحذفشیرینعبادیبودكهدرجلسه
دریرویحذفآنهاصحبتوایشانحكمدادهبودند »...
۱۳۷۷/۸/۲۲باآقای ّ
یگویدكه«برنامهبعدیحذفشیرین
یكندوم 
عالیخانیاینمطلبراتأییدم كنیم.دری
ّ
عبادیبااسلحهاست.مقدماتكارفراهمشدهوظرفهمینهفتهكارراتمامم 
ی
قتلهارویمنفشارآورده.ازطرفهیأتدولت،شورای
یدهدكه:اینپیوستگی 
پاسخم 
عالیامنیتومجلستحتفشارهستم.فعالًتابعدازماهرمضاندستنگاهداریدتاببینیم
یشود »...
چهم 
درینجفآبادیازجلسه
یادداشتهایآقای ّ

یگویدكه«
-عالیخانیحتیم 
،۱۳۷۷/۸/۲۲پسازدستگیریتقدیمآقاینیازیشده »...
یگوید
مورخ،۱۳۷۹/۷/۱۵م 
اصغرسیاح(باناممستعاراسكندری)دربازجویی ّكه«ایننمونهاقدامات،روالكارتشكیالتوزارتبودهودرنتیجهاقداماتمذكورباراول
زنجیرهای،باآن

موسومبهقتلهای

اینجانبنیزنبوده.مااز چندینسالقبلازحذفهای
ترینفعالیتهاحذفو


ساالنه،شاخص
برنامههای

مأنوسبودهایمتاح ّدیكهدرپیشبینی
یشدواینامرهنوزبهصورتمكتوبدراسنادتشكیالتباقیاست
ربایشدرنظرگرفتهم 
 .»...
سالهااینگونهاقداماتانجام
یگویدكه« 
علیناظری(باناممستعاراحمدی)م شدهوسیستمهایامنیّتیواطالعاتیاینگونهشگردهارادارند.حقیرباهماهنگیو

م
ی
كارراانجامدادهامواینعرفوشكلقانونیداشتهودروزارت

دستورآقایموسوی
یكرد» .
عرفبودهاستوهیچمانعیدرعملایجادنم 
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حمیدرسولی(بااسممستعاررسولكاتوزیان)مدیركلپشتیبانیوزارتیگویدكه«روزیكشنبهحدود۴۵روزقبلاز
اطالعات،دربازجوییمورخ۱۳۷۹/۳/۵م 
یزدیم
رمضانبعدازجلسهشورایامنیتوبعدازصرفغذاباموسویدرراهروقدمم 
كهموسویعنوانكردكهازطرفوزیرعملیاتیبهاوم ّحولشدهونیازبهنیروی
عــملیاتیدارد.گفتكهوزیردرجریاناست .»...
یگویدكه«كارحذففیزیكی
علیمحسنی(باناممستعارمصطفینوروزی)م ودیگركارهایازاینقبیل،كاردستگیری،انتقالمتهم،آموزشدفاعیوجسمانیومراقبت
ثابتوغیرهازسال۱۳۷۰درپرینتكاریازطرفوزارتبرایمامشخصشدهبود
یشد،چهدر
واینكارهاجزووظایفمابودوكالًایننوعكارهادروزارتزیادانجامم 
داخلوچهدرخارجوتنهااینموردبودكهبهاینصـورتدرآمد .»...
ییها
ینویسد«:مواردرادربازجو 
مصطفیكاظمیذیلقراربازداشتشم ذكرنمودمونقشخویشراعنوانداشتهام.نسبتبهآنچهتصمیمگرفتهشودتابعهستمو

آمریتبااینجانبنبودهاست.نسبتبهآمریتاعتراضدارم.نسبتبهتمدیدقراراعتراض
كهتوضیحدادهامبهسعیداسالمی

ندارم.آمریّتدرمنخالصهنميشودوهمانطور
برميگردد» .

ا ّماباوجوداینهمهاظهاراتهماهنگ،دقیقومتّكیبهقرائنمثبتمته ّمان،حاكم
دادگاهحت ّیبهاحضاروزیروقت(د ّری)ووزیرپیشین(فالحیّان)وزارتاطالعاتدست
آناندرمحضردادگاهحاضرشوندودرمواجههایحضوریورودرروبا

ییازد،تا
نم 
بهبعدچنینبرنامهایرابرایحذفمخالفانسیاسي

مته ّمانروشننمایندكهازسال۱۳۷۰
ودگراندیشاندروزارتاطالعاتتداركدیدهبودهاندیانه؟ 
ایناظهاراتكهباساختارسیاسیـتشكیالتیوزارتاطالعاتخواناییوهماهنگی
یرسانندكهمت ّهمانمسلمانانیمعتقدبهجمهوریاسالميهستند،تابدان
تاّموتمامدارند،م 
یكردهاند»وعملیّاترابانام
یگوینددرجریانعملیاتحذف«باوضوشركتم 
ّحدكهم 
یآغازیدند.دیگراینكهمته ّمانازعناصرمؤثر،كاركشته،منضبطو
«حضرتزهرا»م 
باشندوسالهادرزمره«محارم»نظامامنیّتیجمهوری

تشكیالتیوزارتاطالعاتم 
ی
اندومأموریتهایخطیریرادرداخلوخارجازایرانبهانجام

ی 
آمده
اسالمیبهشمارم 
ییازند.
رساندهاند.چنینعناصریهرگزبهكارهایخودسرانهوغیرتشكیالتیدستنم 
چنینایجابميكند .

منطقچنینمحافلوشبكههاینیمهمافیایی

درچنینساختارسیاسیـایدئولوژیكـتشكیالتیاستكهحكم«حذف»عقیدتیـ
،وزیركهدرعینحالحاكمشرعهمهست،صادر

مذهبیبایستیازسویهرمتشكیالتی
ابالغگردد.ازاینروستكهتیمهای

شودوازطریقیكیازمعاونانویبهمدیراناجرایی
هرگزنهباوزیردرتماسبودهاندونهبایكیازمعاونانوزارتاطالعات.نیازی

عملیاتی
سلحهمدرنخستینمصاحبه
دادستانپیشینورئیسكنونیسازمانقضایینیروهایم ّ
عی
یاشتأكیدكردكهمت ّهمانبااستنادبهمأده۲۲۶قانونمجازاتاسالمیمد ّ
مطبوعات 
داشتهاند .
كهبرايانجامقتلهامجوزشرعی 
هســتند
ّ
معقولومنطقینیستكهچنینعناصرمؤمن،معتقدووفاداربهنظاموالیتفقیه
داشتهاند.
دستیازندوسپسمدعیشوندكهمجوزشرعی 
خودسرانهبهارتكابچنینجنایاتی 
تنهامرجعصالحیتدار،چهازنظرشرعیوچهدرساخـتارسیاسیـتشكیالتیوزارت
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اطالعات،برایصدورحكمقتلوارتداد،وزیراطالعاتاستكههمدررأسهرم
یباشد .
تشكیالتیقرارداردوهمبهلحاظشرعیصالحیتصدورحكمقتلرادارام 
درينجفآبادیقرارمنعتعقیبصادرشدهو
ا ّماحاكمدادگاهبهدستاویزاینكهبرای ّ
اوسوگندیادكردهكهدستورقتلهاازسویویصادرنشدهبوده،زحمتاحضارویوبه

یدارد! 
مراتباولیاحضارعلیفالحیانرابرخودروانم 
دوسالونیمگذشته،هیچعكسیاز

كهطی
ّ
-۶باغیرعلنیكردندادگاهوباتوجهبهاین
هایاتلویزیونانتشارنیافته،معلومنیستكههویتهایواقعيآنان

مت ّهماندرروزنامه
آمدهاند.دیگراینكهمعلومنیستكهاشخاص
همانهاییباشندكهدرحكمدادگاهنظامی 

محكومشدهبااسامیمندرجدررأیدادگاهنظامیواقعیتخارجیدارندیاوجوداعتباریو

درپشتنامهایمستعار،كههرگزقابلشناسایینخواهندبود.همچنینبهجزكاظمیو

عالیخانی،بقیهمته ّمانتاپیشازشروعمحاكمهآزادبودهاندوهمچنانكارمندوزارت
اطالعات.نهحكمتعلیقاداریآنانصادرشدهبوده؛نههیچگونهاطالّعیپیرامونپیشینه
اند.جالبترازهمهاینكهخودمت ّهماندر


دادهبوده
ورسانههایخبری

آنانبهافكارعمومی
هایشانگفتهاندكهنیازی(دادستاننظامی)بهآنانتوصیهكردهبودهكهدرنخستین

بازجوی 
ی
یهاخودراباناممستعارمعرفیكنند! 
بازجوی 
اینستكهوسایلارتكابجرم،

-۷یكيازاصولنخستیندادرسیدردادگاهجنایی
یآورند.آیا
مجلسهاینخستینكشفاجسادوم ّحلكشفاجسادرابهدادگاهم 


صورت
پروانهوداریوشفروهرراپارهپارهكردهاندضمیمهپرونده

كاردهاییكهباآنهاپیكرهای
شدهبودند؟آیاطنابهاییكهباآنهامختاریوپویندهرادرادارهحفاظتبهشتزهراخفه

كردندوطنابداریكهجسدبیجانپویندهرابرآنآویختند،ضمیمهپروندهشدهبودند؟آیا
عكسهاییكهپسازكشفاجسادپروانهوداریوشفروهرتوسطمأمورانآگاهیازمحل

وقوعجنایاتگرفتهبودند،باالخرهضمیمهپروندهشدند.....دررأیدادگاهنظامی
هیچگونهاشارهایبهایننكتههانشدهاست .

ستكهحاكمدادگاهنظامیچهارفقرهجنایتسیاسیراكهازمصادیق
فاجعهاین 

-۸
یآیندوتوسطبلندپایگانامنیّتیجمهورياسالمیوبا
جنایاتبرضّدبشریتبهشمارم 
انگیزهایدئولوژیكـتشكیالتی،ارتكابیافتهاندبهعنوانقتلسادهتلقّیكردهوآنهارامشمول
قانونقصاصدانستهاست.گوییكهاینجنایتكارانباپروانهوداریوشفروهرومحمد
گونهتصفیهحسابكردهاند؟!


وبدین
داشتهاند
مختاریومحمدجعفرپویندهاختالفخصوصی 
یكند،حداقلتااین
حاكمدادگاهنظامیكهخودراصالحبرایرسیدگیبهاینجنایاتقلمدادم 
اندازهبهخودزحمتروانداشتهكهبهقانونمجازاتجرایمنیروهایمسلّحنگاهیبیندازد.
چگونهممكناستكهدرامرشكلیدادگاهنظامیراصالحتشخیصداد،ولیدرامرماهوی
قانونخاصراكهناظربرجرایممته ّماناست،اجراءننمود.درمادّه۱۸مجازاتجرایم
نیروهایمسلحبهصراحتآمدهاستكهمأمورانیكه«باسالحگرمیاسردبهجانیامال
یاناموسمردمیااموالعمومیتعدییاتجاوزنمایند،چنانچهمحاربمحسوبنشوند،به
یشوند .
حبساز۳تا۱۵سال»محكومم 
طرفهاینكهحاكمدادگاهنظامیامكانشمولعنوان«محاربه»بهاتهاماتمته ّمانرا
سكشدهكهوی«خارجازاتهاماتقیدشدهدر
دادهاست،ا ّمابهاینعذربدترازگناهمتم ّ
كیفرخواستتكلیفونیزحقرسیدگیندارد».ا ّماكذباظهاراودرمتنهمانحكمیافت
یكندكه«ضمنردعنواناتهامی
یشود.ويدربارهاتهاماتحمیدرسولیچنیناستداللم 
م
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ومادهاستنادیازسویمعاونمحترمدادستاننظامیتهران،مستنداًبهذیلماده۲۱۱قانون
بههمینگونهدربارهمته ّمانردیف

مجازاتاسالمی(وی)بهدوفقرهحبسابدمحكوماست».
ضمنردعنواناتهاّمیوماّدهاستنادی»دادستاننظامیتهران،به
هشتموچهاردهمهم«
ّ
ّ
یورزد.تشخیصاینكهعملمته ّمانمشمولماده۱۸قانونمجازاتجرایم
ماّده۲۱۱استنادم 
نیروهایمسلّحاستونهمشمولموادقانونقصاص،هرگزبهمعنایرسیدگیبهاتهامجدید
نیستوقاضیهیچگاهمكلّفبهتبعیتازكیفرخواستدرانطباقاتهاّمباموادقانونینمی
ستكهقاضیبهكشفواحرازحقیقتدست
آن 
باشد.كیستنداندكهمحاكمهودادرسیبرای 
یازدوویهیچگونهالزامیبهتبعیتازنظردادسرا،چهازنظرص ّحتاصلاتهاموچهبه
لحاظانطباقآنباموادمورداستناددادسراویادیگرعناوینقانونی،ندارد .
بارهابهصراحتاقرارواعترافكردهاندكهباجعلعنوان

-۹مت ّهمانبارهاو
مأمورآگاهیوجعلحكمبازرسیمنزلپروانهوداریوشفروهر،بهمنزلآنانواردشده
اند.همچنیناقراركردهاندكهبهجعلحكمجلبمحمدمختاریومحمدجعفرپویندهدست

رخالفنصصریح
زدهاند.ولیحاكمدادگاهدربارهاینجرایمهرگزاظهارنظرنكردهوب

ّ
قانونآئیندادرسیكیفری،بهتعیینمجازاتجداگانهبرایمته ّماندستنیازیدهاست .
یهایحاكمدادگاه،اینبخشاز
هاوقانونشكن 

خالفكار 
ی

فاجعهبارترازهمهی

-۱۰
حددژخیم
یرساندكهفرزندانكشتهشدگانراتا ّ
یآزرميراتابهجاییم 
حكماوستكهب 
ّ
یخواهدكهسهمبرادرصغیرشازخونبهایپدررا
یدهدوازسیاوشمختاریم 
تنزلم 
یكندكه
تودیعكندتابتواندخونقاتلپدرخودرابریزد؛بهپرستووآرشفروهرهمحكمم 
نیمیازخونبهایقاتلمادرخودرابپردازند،تامجازباشندكهخونویرابریزند.آری
درقانونمجازاتاسالمیوقاموسقوهقضائیهجمهوریاسالمیارزشحیاتوجانپروانه
فروهركهچهلسالازعمرخودرادرراهمبارزهبرایآزادیمردموكشورشگذارده،
معادلنیمیازارزشجانجنایتكاریاستكه۲۷ضربهكاردبرپیكراوواردآورده
است؟! 
-۱۱حاكمدادگاهنظامیبرایاثباتاستقاللخودبهخبرنگارایرناگفتهاستكه
«رئیسقوهقضائیهدریكقسمتیازنظرمبانیفقهیودیدگاهاجتهادیخود،نظردیگری
داشتندومنازنظرایشانتبعیتنكردمونظرخودراآوردم».همینبیانمییرساندكهاین
یداند.آیااوقاضیپروندهبودهیارئیسقوهقضائیه؟آیا
شخصازحقوقوقضاوتهیچنم 
اومته ّمانرامحاكمهكردهیارئیسقوهقضائیه؟مگرقراربودكهقاضیازنظررئیسقوه
قضائیهتبعیتكند؟اینگفتهخودداللتبراینواقعیتداردكهاینمحاكمهراساختهو
پروندهقتلهایسیاسیراصادركردهباشند.از

پرداختهاندتاحكممدفونساختنهمیشگی

محكومشوندودرچنینزمینهایاستكهرئیسدادگاه

پیشمعلومبودهكهچهكسانیبایستی
نظامیبامافوقخودبهبحثوگفتگوپرداختهوچوناودربارهمیزانمجازاتبرخیاز
مته ّمان«نظردیگری»داشته،خودرامكلّفبهتبعیّتازنظرویندانستهاست! 
نتیجهاینكهبراینمحاكمهوبراینرأیهیچگونهاعتباروارزشحقوقیوقضایی
یروند.
مترتّبنیست.جنایاتارتكابیازمصادیقبارزجنایاتبرضّدبشریتبهشمارم 
جنایاتجنگي،جنایاتبرضّدبشریتوكشتاردستجمعیبهصراحتچهاركنوانسیون
یشوند.اینخیالخامیاستكه
بینالمللیژنومصوب،۱۹۴۹مشمولمرورزماننم 

یپرورانندكهباصدور
مسئوالنقوهقضائیهجمهوریاسالميومقاماتمافوقآناندرسرم 
اینرأیومدفونساختناینپروندهومصونداشتنصادركنندگاناحكامشرعیوآمران
واقعیاینجنایاتضدبشریتازتعقیبومجازات،برایهمیشهخواهندتوانستكهحقیقت
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یكهموجبات
رامكتومومدفونسازند.اینپروندهوصدهاپروندهنظیرآنهمچنانوتازمان 
وعادالنهومنطبقباموازینشناختهشدهبینالمللیفراهمآیند،مفتوح

یكمحاكمهواقعی
خواهندماند .
مامدافعانحقوقبشرنیزازنخستینروزهاخواستاراعزامیكهیأتتحقیقبین
المللیبراینظارتبرچگونگیتحقیقاتقضاییراجعبهاینپروندهبودهایموهمچنانبر
یورزیم .
ایندرخواستاصرارم 
حكومتجمهوریاسالمیدیگرقادرنخواهدبودكهمزوراّنهودرآخرینمهلتمقّرر،
درعرصهبینالمللیچنینوانمود

اساسنامهتشكیلدادگاهجزاییبینالملليراامضاءكندو
بینالمللياست
گذشتهاش،اكنونخواستارتشكیلدادگاهجزایی 

نمایدكهبرخالفمخالفتهای

ّ
دیگر،درعرصهملیبهسیاستفشارواختناقوشكنجهواعدامدودههگذشته

وازسوی
ضدبشریراازتعقیبومجازاتمصوندارد .
ادامهدهدوجنایتكاران ّ
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