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کریمالهیجیعبدال

یدادگاهنظامیازرأیحقوقیتحلیل
 أیزنجیرهیهادرپروندهمعروفبهقتل

 
چرخبشكندشبیضهدركالهیباز

زیراكهعرضشعبدهبااهلرازكرد
حافظ



درپروندهیاسالمیقوهقضائیهجمهوریسرانجامپردهنخستخیمهشبباز
یانگرفتوشعبهپنجدادگاه،روزگذشتهپایانجیرهزیها،معروفبهقتلیسیاسیهاقتل
ازمتهمانبهارتكابآنجنایاتصادرنمود.یبرمحكومیّتبرخیتهرانرأینظام

ایم،ارجاعپروندهاینجنایات،یكبارهاخاطرنشاننمودههمانطوریكهبارهاوـ۱
نهمبهمسلّح،آینیروهایضایوداریوشفروهر،بهسازمانقماهپسازقتلسفاكانهپروانه

وزارتیمسلّحووزیركنونینیروهایرئیسپیشینسازمانقضایییونسیدرخواستعل
رئیسپیشینقوهقضائیه،برخالفصریحاصلیعاتوپسازموافقتشیخمحمدیزداطال
هجرایمرسیدگيبیبرا»رفتهاست.بهصراحتایناصلقانوناساسيصورتگ۱۷۲
وسپاهیشهربان،یارتش،ژندارمریاعضایانتظامیایبهوظایفخاصنظاممربوط

یبهجرایمعمومیمطابققانونتشكیلميگردد.ولی،محاكمنظامیپاسدارانانقالباسالم
رسیدگيميیمرتكبشوند،درمحاكمعمومیكهدرمقامضابطدادگستریآنانیاجرایم

نیستندوهریوانتظامیراننظاممأمو”وظایفخاص“جملهازیكشوآدمیربایآدم«.شود
هواردمنزلپروانهوداریوشفروهرشدهوباارائیچندكهمتهمانباجعلاحكامقضای
بهفرضكهراربودهاند،ومحمدجعفرپوینده،آنانیاحكامجلبمجعولبهمحمدمختار

ایاتدستیازیدهباشند،بازهمبههمبهارتكاباینجن«یدرمقامضابطدادگستر»
یبرایصالحیتانحصاریدادگستری،محاكمعمومیقانوناساس۱۷۲صراحتاصل

 بهآنجنایاترادارند.یرسیدگ

گفتهیمدعیانخصوصیدرّردایرادصالحیتوكالیدادگاهنظام۵رئیسشعبه
بهجرایممربوطبه،رسیدگيیمقامرهبر۱۹/۱۰/۱۳۷۰برطبقفرمانمورخ»استكه
ینیروهایشاندرصالحیتسازمانقضاینلوزارتاطالعاتازوظایفقانونتخلفپرس

برايصدوریمحلّیبردهاستكهباصراحتقانوناساسازیادیو«.مسلّحگذاشتهشده
به«یتخلّفازوظایفقانون»یهعالوهاینجنایاتباهیچداللتنیست.بیفرمانرهبر

تأمینامنیتیاطالعاتبرایدارجمعآورآیند.مأمورانوزارتاطالعاتوظیفهیمشمارن
حكومت.یوعقیدتیونهربودنوكشتنمخالفانسیاسكشور،بودهاندیعموم

به«جنایاتبرّضدبشریت»راكهازمصادیقبارزیسیاسیهاپروندهقتلـ۲
آنانراازیوكالویدندتامدعیانخصوصمسلّحبرینیروهایآیند،بهدادرسیمارمـــش

انجامتحقیقاتمحرومنمایند.آنزمانهمكهپروندهیبهپروندهونظارتبرچگونگیدستیاب
حقیقاتانجامشدهوازجملهازتیگذاردند،روشنشدكهبیشازنیمرادراختیارآنان

)بایاظمكیانجامشدهازمصطفیكسالتحقیقاتوبیشازیسعیدامامیهایبازجوییتمام
یاونتامنیتومدیركلطرحوبررس...(قائممقاممعی،هاشمیناممستعارموسو

چپ»(مدیركلادارهیناممستعارصادقمهدو)بایوزارتاطالعات،ومهردادعالیخان
چهدردورانیدوباسعیداماموزارتاطالعات،راكهدرآنهابهچگونگيارتباطاین«نو
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تحقّقیآناندرراستایپسازآن،وطرحهاوبرنامههافالحیانوچهیوزارتعل
یهاازنمونهیفراهمآمدهبودویكیكهدردورانفالحیانـامام«یعامدرمانپروژهقتل»

انسفرآنانبهارمنستانبود،آنطرحپرتابكردناتوبوسحاملنویسندگانبهدّرهدرجری
جنایتكارانهیهاهاوتحقیقاتراازپروندهخارجكردهبودندتاطرحیهمهاینبازجوییآر

ازمردمیندونامحرمان،یعنياكثریتبزرگوزارتاطالعاتهمچنانسربهمهربمان
مدعیانیهاهاواعتراضقرارنگیرند.شكایتیان،درجریاناینجنایاتّضدبشرایر

پروندهیشیرینعبادینبردند،كهبرایهمنهتنهاراهبهجائآنانیووكالیخصوص
محرومنمودندوناصریراازوكالتدادگستریرابهزندانانداختندوسپسوساختندواو
بهزندانافكندندودرهمان«كردجرمشاینبودكهاسرارهویدامي»همكهزرافشانرا
آغازیدند.«یازنجیرهیهامحاكمهقتل»یسناریودادگاهنظاميرابایبازشبحالخیمه

ویوحقوقمدعیانخصوصیورسیدگیاماّدامنهتجاوزبهاصولدادرسـ۳
یكشفحقیقتوروشنشدننظامجهنّمازمردمایرانكهخواستاریاكثریتبزرگ

جارساندندكهبدانراتایآزرمباشند،ازاینهمفراتررفتوبيیحاكمبرایرانمیامنیّتضد
نمودنمحاكمهرایعلنكهمجّوزغیرنمایند.طرفهاینیعلنبهاصطالحمحاكمهراهمغیر

شودانجامميیمحاكماتعلن»د.بهموجبایناصلاعالمداشتنیقانوناساس۱۶۵هماصل
یعفتعمومیبودنآنمنافیستمگرآنكهبهتشخیصدادگاهعلنوحضورافرادبالمانعا

اّماحاكمهابایدمستّدلباشند.همآمدهكهاحكامدادگاه۱۶۶دراصل«.باشدینظمعمومیا
دستیبودنمحاكمهبههیچگونهاستداللیعلندرتوجیهتصمیمخودبرغیریدادگاهنظام

نیازیدكهچرامحاكمهجنایتكارانوزارتاطالعاتبایستيازدیدونظارتمردمایران
ویمردمندانندكهدرساختارامنیتّكندكهایجابميیآیاتامیننظمعموم؟مكتومبماند
اند؟یاالنهكردهیامخوفوجنایتكارانهیها،چهشبكهیاسالمیحكومتجمهوریاطالعات

یتأمیننظمعمومیدرراستایجهنمّیوشناساندناینشبكههایاینكهكشفوشناسای
جامعهایراناست.

همكوچكترینیدادگاهنظام۵كردندودربارهرئیسشعبهیعلنرهراغیمحاكمـ۴
ندادندتامردمبدانندكهآیااوهمچوناكثریتیخبریهاورسانهیبهافكارعمومیاطالع

یافتگانمدرسهازپرورشیاسالمیوالنبلندپایهقوهقضائیهجمهورقریببهاتفاقمسئ
كردنییشازبرنامهاسالمانقالباستویااینكهپیهاودادسراهاودادگاهیحقان

وازاصولهم،عهدهدارمنصبقضابودهاست.درهرحالآنچهكهمسلّماستایدادگستر
بهرهاست.یب«یقانونمجازاتاسالم»،بهجزیكیفریحقوقجزاوآئیندادرس

استویاتهاّمیدادرسویرسیدگیداندكهدرمحاكمهجنایینمیحاكمدادگاهنظام
تا۵یاهیأتمنصفهحضورداردویااینكهبینی.ازاینروستكهدردادگاهجناییفتیشنهت
نمایند.وبههمیندلیلاستكهفارغازیدرمحاكمهواتّخاذتصمیمشركتمیقاض۹
یردرسیدگخواست،موشدهدركیفر،همهدالیلتعرفهیقیقاتانجامشدهدرمرحلهبازپرستح

اند،كهجنایتراكشفكردهی،مأمورانانتظامیرند.پزشكقانونگییمقرارینایدادگاهج
ناستنادشدهاست،شهودوخواستبهاظهاراتآناهودومطلعّانپروندهكهدركیفرهمهش
یكلّطورشوند...وبهمتّهمبهآنانمتمّسكميییاوكالیكهمدعیانخصوصیمطلعان

قرارگیرندزیراكهدریتوّسطدادگاهموردرسیدگیهمهراههاووسایلكشفحقیقتبایست
یامررسیدگیمدنیدعواینهچونقاضكشفحقیقتبكندویقاضيبایستیجزاییرسیدگ

ومحتویاتپروندهمحدودنماید.یدالیلدعویوارزیابیرابهبررس
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داندكهدرمحضریكسنمشود،هیچياعالممیعلنكهمحاكمهغیریهنگام-۵
،چهگذشتهاستومتهمانچهگفتهاند.آیااظهاراتیگاه،وآنهمدرحضورتنهایكقاضداد

یكهبهدادگاهنظامیامودهاند.اّمادرهمینپروندهگذشتهشانراتأییدكردهاندویاانكارن
هاانجامقتلیّوزشرعاندكهحكمومجبارهاوبارهاگفتهیوعالیخانیارجاعشده،كاظم

وزیروقتوزارتاطالعاتصادركردهاست.ینجفآبادیرادرّ

مندرجلسه»گویدكهیم۱۲/۱/۱۳۷۹دربازجویيمورخیعالیخان -
ودموبهوضعیتفروهروحزبملت)ملیونمّرتد(اشارهكردهبیدریبهآقا۲۲/۸/۱۳۷۷

ازآنانیداعالمشدند،بخشمرت۶۰كهدرسالیجبههملیتوضیحدادمكههماننیروها
ازآننیروهایاخود،چگونهتوانستندموجودیتپارهیدفروهرباتغییرنامجریانسیاسمانن

یهاوازنیریاینچنیندرصحنهبهعنواننیرویراحفظكندوهماكنوندرشرایطحاضر
خارجباداخلكشورویفعالینسیاسیهاپلازسریاپوزیسیونفعالحاضرباشدویك

«.بالعكسقرارگیرد

اینجانبدر»نویسدیمیآخریندفاعخوددرمرحلهبازپرسدریكاظمیمصطف -
حكمدادهاندكهنفراتذكر۲۲/۸/۱۳۷۷درجلسهیدریامكهآقانوشتهیقبلینوشتارها

مدجعفرپویندهزدهشدهوحذفشدهشاملداریوشوپروانهفروهرومحمدمختاريومح
(ودیگرانامربهحذفیصادق)عالیخانینجانبدرهیچیكازمواردباآقاگردندوای

گرددوایشانبهصراحتدرموردبهقتلیبرمیدننمودهام.مسألهآمریتبهدرّافرا
توجهبهنیزبا۹/۹/۱۳۷۷فرمودندودرجلسه۲۲/۸/۱۳۷۷رساندناینافراددرجلسه

یدكهافرادكانونجلسهتشكیلگویتمبهایشانگفتمكهصادقمداشیرّكهمنبادیصحبت
یازآنهازدهشوندتابیاینددورهمجمعشوندوآنوقتهمگدونفرییكیدهندوبایستینم

دنزیرویدرّیاـــمكهآقـــزدهشوند.ایشانگفتندهمینكاررابكنید.منبهصادقگفت
.«....تأكیدنمودندراتكانونــنف

)معاونقوهیدرجلسهمالقاتبامرویدرّ»كندكهیاضافهمیكاظمیمصطف -
شناختم.درحالیكهیكگزارشیرانمیگفتهكهمنشریف،پویندهومختارقضائیه(

انوشتهوجریانكانونریدرّی(وجودداردكهبرای)سعیدامامینویسازاسالمدست
گزارشدستورداده:بهیرویاشارهكردهودرّیتوضیحدادهوبهنقشمحمدمختار

یوقت۲۲/۸/۱۳۷۷درجلسهیمعاونتامنّیّتفرستادهشود.درّمعاونتهاوازجملهبه
شان:ایشانرابزنید.بااینعبارتكه:اینهاتكلیفهاراآورد،گفتنامالئیكیصادقمهدو
«.روشناست

راتقاضا۲۲/۸/۱۳۷۷گویدكهماجلسهیمیویدرهمینبازجیكاظمیصطفم -
هستبرآمریتایشان،ازجملهجلسهیحكمنفراترادادند.دالیلمختلفكردیموایشان

هخودشبودهكهازمنوام.تقاضاكنندنكردهیجلسهبادرّی.منهرگزتقاضا۹/۹/۱۳۷۷
درجلسهیگفتاردرّنزدایشانبرویم.ضمناًاگرنوارخواستهیازصادقمهدویدرموارد

ی(گفتندكهاگرپایكندكهاینها)صادقوموسویرامالحظهفرمائیدعنوانم۲۷/۳/۱۳۷۹
ایموگوئیمكهماخودمانتصمیمبهاینعملیاتگرفتهیمكاروانجامعملیاتدستگیرشویم،

در۲۲/۸/۱۳۷۷استكهدرجلسهیمواینحاكایگوئیممانبودهیماگربعدمتوجهشوند
 «.صحبتكردهایم...یموردانجامعملیاتبادرّ





 

 4 

(بهرئیسی،ایشان)درّیموضوعحذفپیروزدوان»كندكهدریتاكیدمیكاظم -
وزارتی)معاونامنیّتینداردوبهسرمدیخبرینویسدكهازدوانیمیجمهوركتب

كمپیروزرادادهوـپذیرندكهحیدراواخرمباالخرهیگوید.ولیمااطالعات(همهمینر
«كنند؟یفقرهقتلهمكتمانم۵رساندكهدرموردیدرجریانبودهاند.آیااینرانم

كهیچرادرّ»بتكمنیستندوازجملهاراتمثشقرائنوایكاظمیهادرگفته -
یشانا۹/۱۰/۱۳۷۷ننمود.تاتاریخمایدامبهمعرفاقمتوجهشدماعملیاتراانجامدادهایم،

نمودندیزیادیهاباسناریواینكارختمشودوتالشكنندتایهمهتالششاناینبودكهكار
عبادیگیرماباتوجهبهتاكیدرئیسجمهوروپییهاانجامنشودودستگیریتادستگیر

صورت۸/۱۰/۱۳۷۷درشبچهارشنبهیرئیسجمهور(بانیازیمشاورامنیتّی)ربیع
پسینمایدكهمادستگیرشویموحتّیهمبامعاونتحفاظتصحبتمینیازیگرفتوآقا
تمامكندوامیدواربودكهبشوددرهمانمراحلاولیهكاررایدرّیماآقایازدستگیر

بنویسید.واینهایایكهفتهیتكهبرویدودرادارهكلیكمرخصمعاونحفاظتبهمنگف
یخودسرانهعملكردهبودیمآیادرّامیدواربودندظرفیكهفتهكارراحلنمایند.اگرما

؟«نمودیمیكردیاآنكهمارامعرفیچنینم

،بهصراحت۱۰/۱/۱۳۷۹هایش،یازآخرینبازجوییهمدریكیعالیخان -
،قرارداشتهودریمدرّمستقیدرانجاماینعملیاتتحتمسئولیتیموسو»گویدكهیم

درپایانهرعملیاتشرحرابالفاصلهكنندهبودموعملیهاحقیقتمنرابطایشانباتیم
اند،الذكررابهقتلرساندهكهافرادفوقیهانیستم.هیچیكازمباشریندادم.منآمرقتلمي

نبودهكهبتوانمیدرحدّمنیغلاند.اساساًموقعیتشتحتمسئولیتمننبودهیبهلحاظادار
«.دستورقتلبدهم

كباره(.گفتدوشود)ییاینبودكهكاراساسینظردرّ»كندكهیاضافهمیو -
نیستنداگریلهاهاكهمسأكــندند.الئیــرگباربهبجلساتكانونرابهینفررابفرست،یك

كنارشانگذاشت،یكیبمبت،یكبهآنهابسیهمهرایكجاجمعكردویكرگباربشود
.«.نارنجكبینشانانداخت..

اندركاراناگرمادست»گویدیمیدرموردضرورتمجوزشرعیعالیخان -
ویبراياخذحكمشرعیدوآتشهوضرورتیاللهحزبیهاعاملبیگانهبودیمویاحتّقتل
ایم.)معاند(نرفتهیسیاسترناســ(قائلنبودیم،چرابهسراغعناصرسرشی)سازمانیقانون

یترازپویندهومختاررثؤمثال(می)برایكهحذفدكتریزدرسیدهیحداقلاینبهعقلمام
یماكردند؟ازموسویازدستگیریراجهتجلوگیرتمامتالشخودیدرّیاست.چراآقا

دادهبودندكهبادستوریچرابهرئیسدفترخودخزائخواستندبهدستغیبمراجعهكند.
هابهعملباكمیتهتحقیققتلیبخواهدكههمكاراداراتكلامنیّتتماسبگیردوازآنها

یمنوموسویروزپسازدستگیر۱۹ییعن۲۸/۱۰/۱۳۷۷درتاریخینیاورند.چرادرّ
،۳۰/۱۰/۱۳۷۷ایدآنرادرمصاحبهرسیدهیاكندكهشمابههرنتیجهیاعالممینزدنیاز

توانمپاسخگویاند.مندرروزقیامتنمهاباطنابمنبهداخلچاهرفتهاعالمكنید.اینبچه
بهآنهایبشوداینهاراجمعكردیكرگباربكشند.منگفتهبودماگرییكیباشم.قرارنبودیك
درتاریخیدرّیپسازشنیدناینجمالتازآقایبهسرشانزد.نیازیبست،یكبمب

یشبدرزندانحشمتیه،گفتكهدر۲۰ّباحقیرحدودساعتیدیداریط۲۹/۱۰/۱۳۷۷
یدرّیبهبعددیگربحثآخوندبودنآقاام.ازاالننگفتهیزدهاّمامنبهكسهارااینحرف

(انتقالیباباییقوامومجتبیرابهبازجویان)مهدیمطرحاست.بعدهاهمیناعترافدرّ
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حسابنكنید.یازدرّیدیگررويچنیناظهاراتگفتیبابای۹/۴/۱۳۷۸لبتّهدردادهبودند.ا
«.داشتم...یكهآنموقعوزیربودمومحظوراتانداندوگفتهایشانحرفشانراپسگرفته  

یكندآقایازوزارتاستعفامییكهدر۲۱/۱۱ّپساز»كندكهیاضافهمیعالیخان-
بودندوبهیدرّیرآقاند.ایشاندرآنقطعواطمینانداشتكهآمداشتیقوامبامنصحبت

است.همهنظامیوجدّیگفتندكهپروندهملّیداشتند.مقراریافرادبعدازدرّییابدنبالدست
(تصمیمخواهندگرفتكهبایارچههستروشنشود.آقا)خامنهاندكههتصمیمگرفته

قوامآنیبتآقاوهقضائیه،چگونهبرخوردكنند.خالصهصحهرسطحقاندركاراندردست
یدرّیدرباالیشودومنتحتسئوالبودمكهچهكسمسئولبوده،بایدروشنیبودكهدرّ

منخورازــندكهقســندارم.ایشانگفتیـقوامقسمخوردمكهاطالعیقراردارد.یكروزبرا
.«خورید..یمدروغمــقسیترتاندرّــتوتابزرگ  

بازجویان۲۱/۳/۱۳۷۸عدازـب»گویدكهیمیــدرپایاناینبازجوییخانــعالی-
۱۳۷۷بهمیانآیدوذكرنامایشاندركنارحوادثپائیزیدادندكهدیگرنامدرّیاجازهنم

م.دبهحقیقتموضوعاشارهكر۱۷/۵/۱۳۷۸تاریخشد.منتایموجبتعزیر)شكنجه(م
یراجایگزینآقای،نیاكان،آزاده(سعیداسالمیان)قوام،بابایبعداًبهدرخواستبازجوییول
یراآمرقتلهامعّرفیبهصورتمكتوبسعیداسالم۲۸/۵/۱۳۷۸كردمودرتاریخیدرّ

.«.كردم..

اینگونهنبودكهدر»هاگفتهاستكهیدرجریانبازجوییكاظمیمصطف-
یرتگرفتهباشد.بلكهاززمانآقاتوزارتاطالعاتهمینچهارنفرحذفصوتشكیال
صورتگرفته.هابرعهدهداشتند،اینگونهحذفیانكهمعاونتامنیتراسعیدامامفالحی

بودكهدرجلسهیفپویندهنظرشبرحذفشیرینعباد(بعدازحذی..صادق)عالیخان
«حذفآنهاصحبتوایشانحكمدادهبودند...یرویدرّیباآقا۲۲/۸/۱۳۷۷

حذفشیرینیبرنامهبعد»گویدكهیكندومیاینمطلبراتأییدمیعالیخان-
یكنیم.درّیمبااسلحهاست.مقدماتكارفراهمشدهوظرفهمینهفتهكارراتمامیعباد

یطرفهیأتدولت،شورارده.ازمنفشارآویهاروقتلی:اینپیوستگدهدكهیپاسخم
ندستنگاهداریدتاببینیمامنیتومجلستحتفشارهستم.فعالًتابعدازماهرمضایعال

.«شود..یچهم

ازجلسهینجفآبادیدرّیآقایهایادداشت»گویدكهیمیحتیعالیخان-
.«شده..ینیازیتقدیمآقای،پسازدستگیر۲۲/۸/۱۳۷۷

گویدی،م۱۵/۷/۱۳۷۹مّورخی(دربازجویی)باناممستعاراسكندررسیاحاصغ-
ایننمونهاقدامات،روالكارتشكیالتوزارتبودهودرنتیجهاقداماتمذكورباراول»كه

،باآنیازنجیرهیهاموسومبهقتلیچندینسالقبلازحذفها اینجانبنیزنبوده.مااز
هاحذفوترینفعالیتساالنه،شاخصیهابرنامهییشبینكهدرپیمأنوسبودهایمتاحدّ

استیصورتمكتوبدراسنادتشكیالتباقشدواینامرهنوزبهیربایشدرنظرگرفتهم
.»...

هااینگونهاقداماتانجامسال»گویدكهی(می)باناممستعاراحمدیناظریعل-
ویقیرباهماهنگدارند.حنگونهشگردهارااییواطالعاتیامنیّتیهاشدهوسیستمیم

داشتهودروزارتیاینعرفوشكلقانوناموكارراانجامدادهیموسویدستورآقا
«.كردیدرعملایجادنمیهیچمانععرفبودهاستو
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وزارتیرسولكاتوزیان(مدیركلپشتیباناسممستعار)بایحمیدرسول-
روزقبلاز۴۵روزیكشنبهحدود»گویدكهیم۵/۳/۱۳۷۹خموریاطالعات،دربازجوی

زدیمیدرراهروقدممیازصرفغذاباموسوامنیتوبعدیرمضانبعدازجلسهشورا
یبهاومّحولشدهونیازبهنیرویعنوانكردكهازطرفوزیرعملیاتیكهموسو

.«.دارد.گفتكهوزیردرجریاناست..یملیاتــع

یكارحذففیزیك»گویدكهی(مینوروزیصطفناممستعارم)بایمحسنیلع-
ومراقبتیوجسمانی،انتقالمتهم،آموزشدفاعیازاینقبیل،كاردستگیریودیگركارها

مامشخصشدهبودیازطرفوزارتبرایدرپرینتكار۱۳۷۰ثابتوغیرهازسال
شد،چهدریانجامموزارتزیادنوعكارهادرواینكارهاجزووظایفمابودوكالًاین

«.ورتدرآمد...ـداخلوچهدرخارجوتنهااینموردبودكهبهاینص

هاییمواردرادربازجو»نویسد:یبازداشتشمذیلقراریكاظمیمصطف-
وام.نسبتبهآنچهتصمیمگرفتهشودتابعهستمذكرنمودمونقشخویشراعنوانداشته

اینجانبنبودهاست.نسبتبهآمریتاعتراضدارم.نسبتبهتمدیدقراراعتراضآمریتبا
یامبهسعیداسالمكهتوضیحدادهندارم.آمریّتدرمنخالصهنميشودوهمانطور

«.گرددبرمي

نمثبتمتهّمان،حاكمبهقرائیهمهاظهاراتهماهنگ،دقیقومتّكاّماباوجوداین
)فالحیّان(وزارتاطالعاتدست(ووزیرپیشینیرّبهاحضاروزیروقت)دیحتّدادگاه

ورودرروبایحضوریاآناندرمحضردادگاهحاضرشوندودرمواجههیازد،تاینم
حذفمخالفانسیاسيیرابرایابهبعدچنینبرنامه۱۳۷۰متهّمانروشننمایندكهازسال
تتداركدیدهبودهاندیانه؟ودگراندیشاندروزارتاطالعا

یوهماهنگیوزارتاطالعاتخواناییـتشكیالتیایناظهاراتكهباساختارسیاس
اسالميهستند،تابدانیرمعتقدبهجمهویرسانندكهمتّهمانمسلمانانیتاّموتمامدارند،م

عملیّاترابانامو«كردهاندیمباوضوشركت»گوینددرجریانعملیاتحذفیمّحدكه
منضبطوآغازیدند.دیگراینكهمتهّمانازعناصرمؤثر،كاركشته،یم«حضرتزهرا»

یجمهورینظامامنیّت«محارم»هادرزمرهباشندوسالیوزارتاطالعاتمیتشكیالت
رادرداخلوخارجازایرانبهانجامیخطیریهااندومأموریتآمدهیبهشمارمیاسالم
یازند.یدستنمیخودسرانهوغیرتشكیالتیبهكارهاهرگزیاند.چنینعناصرهرساند

كند.چنینایجابميینیمهمافیاییهامنطقچنینمحافلوشبكه

ـیعقیدت«حذف»استكهحكمیـایدئولوژیكـتشكیالتیدرچنینساختارسیاس
اكمشرعهمهست،صادرحالح،وزیركهدرعینیهرمتشكیالتیازسویبایستیمذهب
یهاابالغگردد.ازاینروستكهتیمیبهمدیراناجراییازمعاونانویدوازطریقیكشو

یازمعاونانوزارتاطالعات.نیازینهبایكاندوهرگزنهباوزیردرتماسبودهیعملیات
مصاحبهلحهمدرنخستینمسّینیروهایسازمانقضاییرئیسكنوندادستانپیشینو

یمدعّیقانونمجازاتاسالم۲۲۶اشتأكیدكردكهمتّهمانبااستنادبهمأدهیمطبوعات
اند.داشتهیكهبرايانجامقتلهامجّوزشرعتندــهس

نیستكهچنینعناصرمؤمن،معتقدووفاداربهنظاموالیتفقیهیمعقولومنطق
اند.داشتهیرعشوندكهمجوزشیسپسمدعیازندودستیخودسرانهبهارتكابچنینجنایات

وزارتیتشكیالتـیتارسیاسـوچهدرساخیامرجعصالحیتدار،چهازنظرشرعتنه
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اتاستكههمدررأسهرمصدورحكمقتلوارتداد،وزیراطالعیاطالعات،برا
.باشدیدارامصالحیتصدورحكمقتلرایقرارداردوهمبهلحاظشرعیتشكیالت

قرارمنعتعقیبصادرشدهویدّرينجفآبادیتاویزاینكهبرااّماحاكمدادگاهبهدس
بهویصادرنشدهبوده،زحمتاحضارویویهاازسواوسوگندیادكردهكهدستورقتل

دارد!یفالحیانرابرخودروانمیلعاحضاریمراتباول

ازیهیچعكسونیمگذشته،دوسالیكهطّدندادگاهوباتوجهبهاینكریباغیرعلن-۶
واقعيآنانیهاهایاتلویزیونانتشارنیافته،معلومنیستكههویتمتّهماندرروزنامه

اند.دیگراینكهمعلومنیستكهاشخاصآمدهیباشندكهدرحكمدادگاهنظامیهایهمان
ویدارندیاوجوداعتباریواقعیتخارجیدادگاهنظامیمندرجدررأیشدهبااساممحكوم

وینخواهندبود.همچنینبهجزكاظمیمستعار،كههرگزقابلشناساییهادرپشتنام
زارتاندوهمچنانكارمندو،بقیهمتهّمانتاپیشازشروعمحاكمهآزادبودهیعالیخان

ونپیشینهپیرامیادرشدهبوده؛نههیچگونهاطالّعآنانصیاطالعات.نهحكمتعلیقادار
همهاینكهخودمتّهماندرترازاند.جالبدادهبودهیخبریهاورسانهیعمومآنانبهافكار

هكردهبودهكهدرنخستین(بهآنانتوصیی)دادستاننظامیاندكهنیازهایشانگفتهیبازجوی
كنند!یناممستعارمعرفباراهاخودیبازجوی

كهوسایلارتكابجرم،اینستیدردادگاهجنایییكيازاصولنخستیندادرس-۷
آورند.آیایمنخستینكشفاجسادومّحلكشفاجسادرابهدادگاهیاهمجلسصورت
اندضمیمهپروندهپروانهوداریوشفروهرراپارهپارهكردهیكهباآنهاپیكرهایكاردهای

ادارهحفاظتبهشتزهراخفهرادروپویندهیكهباآنهامختاریهایشدهبودند؟آیاطناب
آنآویختند،ضمیمهپروندهشدهبودند؟آیاكهجسدبیجانپویندهرابریطنابداركردندو
ازمحلیداریوشفروهرتوسطمأمورانآگاهكهپسازكشفاجسادپروانهویهایعكس

یدادگاهنظامیرأیمهپروندهشدند.....دروقوعجنایاتگرفتهبودند،باالخرهضم
بهایننكتههانشدهاست.یاهیچگونهاشاره

یقراكهازمصادیچهارفقرهجنایتسیاسیكهحاكمدادگاهنظامستفاجعهاین-۸
باویجمهورياسالمیآیندوتوسطبلندپایگانامنیّتیجنایاتبرّضدبشریتبهشمارم

رامشمولكردهوآنهایلقّتاندبهعنوانقتلسادهه،ارتكابیافتیانگیزهایدئولوژیكـتشكیالت
انهوداریوشفروهرومحمدكهاینجنایتكارانباپرویقصاصدانستهاست.گویقانون
!اند؟گونهتصفیهحسابكردهوبدیناندداشتهیومحمدجعفرپویندهاختالفخصوصیمختار

كند،حداقلتااینیبهاینجنایاتقلمدادمیرسیدگیكهخودراصالحبرایحاكمدادگاهنظام
د.بیندازیمسلّحنگاهیكهبهقانونمجازاتجرایمنیروهااندازهبهخودزحمتروانداشته
یدرامرماهویراصالحتشخیصداد،ولیدادگاهنظامیچگونهممكناستكهدرامرشكل

یممجازاتجرا۱۸ود.درماّدهقانونخاصراكهناظربرجرایممتهّماناست،اجراءننم
مالسالحگرمیاسردبهجانیابا»كهیلحبهصراحتآمدهاستكهمأمورانمسینیروها

یاتجاوزنمایند،چنانچهمحاربمحسوبنشوند،بهیتعدییاناموسمردمیااموالعموم
شوند.یمحكومم«سال۱۵تا۳حبساز

بهاتهاماتمتهّمانرا«محاربه»نشمولعنوانامكایطرفهاینكهحاكمدادگاهنظام
خارجازاتهاماتقیدشدهدر»یذربدترازگناهمتمّسكشدهكهودادهاست،اّمابهاینع

درمتنهمانحكمیافتاّماكذباظهاراو«.نداردیكیفرخواستتكلیفونیزحقرسیدگ
یاتهامضمنردعنوان»كندكهیمچنیناستداللید.ويدربارهاتهاماتحمیدرسولشویم
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قانون۲۱۱تهران،مستنداًبهذیلمادهیمعاونمحترمدادستاننظامیازسویومادهاستناد
گونهدربارهمتهّمانردیفبههمین«.(بهدوفقرهحبسابدمحكوماستی)ویمجازاتاسالم

تهران،بهیدادستاننظام«یوماّدهاستنادیضمنّردعنواناتهاّم»هاردهمهمهشتموچ
قانونمجازاتجرایم۱۸ورزد.تشخیصاینكهعملمتهّمانمشمولماّدهیاستنادم۲۱۱ماّده
بهاتهامجدیدیرسیدگیلموادقانونقصاص،هرگزبهمعنامسلّحاستونهمشموینیروها

ینمیموادقانوندرانطباقاتهاّمباهیچگاهمكلّفبهتبعیتازكیفرخواستینیستوقاض
كشفواحرازحقیقتدستبهیكهقاضستآنیبرایتنداندكهمحاكمهودادرسباشد.كیس
بهتبعیتازنظردادسرا،چهازنظرصّحتاصلاتهاموچهبهیهیچگونهالزامییازدوو

،ندارد.یاددادسراویادیگرعناوینقانونلحاظانطباقآنباموادمورداستن

اندكهباجعلعنوانبارهابهصراحتاقرارواعترافكردهّهمانبارهاومت-۹
منزلپروانهوداریوشفروهر،بهمنزلآنانواردشدهیوجعلحكمبازرسیمأمورآگاه

پویندهدستومحمدجعفریندكهبهجعلحكمجلبمحمدمختارااند.همچنیناقراركرده
رخالفنّصصریحبهاینجرایمهرگزاظهارنظرنكردهوحاكمدادگاهدرباریاند.ولزده

متهّماندستنیازیدهاست.ی،بهتعیینمجازاتجداگانهبرایكیفریقانونآئیندادرس

ادگاه،اینبخشازحاكمدیهایشكنهاوقانونیكارخالفیفاجعهبارترازهمه-۱۰
ددژخیمحّتازندانكشتهشدگانرارساندكهفریمیبهجایتاآزرميرایحكماوستكهب

پدررایدكهسهمبرادرصغیرشازخونبهاخواهیمیدهدوازسیاوشمختاریتنّزلم
كندكهی؛بهپرستووآرشفروهرهمحكممبریزدتودیعكندتابتواندخونقاتلپدرخودرا

یرابریزند.آریخونوپردازند،تامجازباشندكهقاتلمادرخودرابیبهاازخونینیم
ارزشحیاتوجانپروانهیاسالمیوقاموسقوهقضائیهجمهوریانونمجازاتاسالمدرق

مردموكشورشگذارده،یآزادیراهمبارزهبرادرفروهركهچهلسالازعمرخودرا
ضربهكاردبرپیكراوواردآورده۲۷استكهیازارزشجانجنایتكاریمعادلنیم

!است؟

كهاثباتاستقاللخودبهخبرنگارایرناگفتهاستیرابیحاكمدادگاهنظام-۱۱
یخود،نظردیگریودیدگاهاجتهادیفقهیازنظرمبانیرئیسقوهقضائیهدریكقسمت»

اینرساندكهیهمینبیانمی«.داشتندومنازنظرایشانتبعیتنكردمونظرخودراآوردم
پروندهبودهیارئیسقوهقضائیه؟آیایضداند.آیااوقایتهیچنمشخصازحقوقوقضاو

ازنظررئیسقوهیقوهقضائیه؟مگرقراربودكهقاضاومتهّمانرامحاكمهكردهیارئیس
قضائیهتبعیتكند؟اینگفتهخودداللتبراینواقعیتداردكهاینمحاكمهراساختهو

د.ازراصادركردهباشنیسیاسیهاپروندهقتلیتنهمیشگاندتاحكممدفونساخپرداخته
استكهرئیسدادگاهیامحكومشوندودرچنینزمینهیبایستیپیشمعلومبودهكهچهكسان

ازیدربارهمیزانمجازاتبرخبامافوقخودبهبحثوگفتگوپرداختهوچوناوینظام
ندانستهاست!یتبعیّتازنظرورامكلّفبهداشته،خود«ینظردیگر»متهّمان

یوقضاییهیچگونهاعتباروارزشحقوقیبراینرأنتیجهاینكهبراینمحاكمهو
روند.یبشریتبهشمارمّضدازمصادیقبارزجنایاتبریمترتّبنیست.جنایاتارتكاب

بهصراحتچهاركنوانسیونیدستجمعكشتاربشریتوّضدرجنایاتجنگي،جنایاتب
استكهیشوند.اینخیالخامی،مشمولمرورزماننم۱۹۴۹ژنومصوبیالمللبین

پرورانندكهباصدوریميومقاماتمافوقآناندرسرماسالیمسئوالنقوهقضائیهجمهور
وآمرانیونداشتنصادركنندگاناحكامشرعومدفونساختناینپروندهومصیاینرأ
همیشهخواهندتوانستكهحقیقتیاریتازتعقیبومجازات،براینجنایاتضدبشیواقع
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كهموجباتیزمانرامكتومومدفونسازند.اینپروندهوصدهاپروندهنظیرآنهمچنانوتا
فراهمآیند،مفتوحیالمللوعادالنهومنطبقباموازینشناختهشدهبینییكمحاكمهواقع
خواهندماند.

راعزامیكهیأتتحقیقبیننیزازنخستینروزهاخواستامامدافعانحقوقبشر
همچنانبرراجعبهاینپروندهبودهایمویتحقیقاتقضایینظارتبرچگونگیبرایالملل

ورزیم.یایندرخواستاصرارم

رر،درآخرینمهلتمقّدیگرقادرنخواهدبودكهمزوراّنهویاسالمیحكومتجمهور
چنینوانمودیالمللدرعرصهبینامضاءكندوبینالملليرایدگاهجزایاساسنامهتشكیلدا

المللياستبینیاكنونخواستارتشكیلدادگاهجزایاش،گذشتهیهانمایدكهبرخالفمخالفت
دههگذشتهبهسیاستفشارواختناقوشكنجهواعدامدویدیگر،درعرصهملّیوازسو

راازتعقیبومجازاتمصوندارد.یدبشرادامهدهدوجنایتكارانضّ





