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 "گوئيا باور نمی دارند روز داوری 
 "کاين همه قلب و دغل در کار داور می کنند

 حافظ
 

 ۱۳۸۱خرداد 

 عدالت به روايت واليت مطلقه فقيه
 

نظامی تهران, بنابر اطالعيه روابط عمومی سازمان قضايی نيروهای مسلّح,  شعبه پنجم دادگاه
 کم جديدی دست يازيده است.ی به صدور حدر پرونده قتل های سياسی مشهور به قتل های زنجيره ا

ديوان عالی  ۳4به علت نقص تحقيقات از سوی شعبه »در مقدمه خبر آمده که اين پرونده 
ولی نه کوچکترين اطالعی درباره موارد نقص «. کشور به شعبه پنجم دادگاه نظامی ارجاع شده بود

ای رفع نواقص مورد نظر امی در راستتحقيقات داده اند و نه اينکه روشن نموده اند که دادگاه نظ
 ديوانکشور, به چه تحقيقات تازه ای مبادرت نموده و چگونه رفع نقص کرده است.

رفه اينکه پس از اعالم خبر نقض حکم بدوی دادگاه نظامی در ديوانکشور, مسئوالن قوه ط  
م دند و به رغات و وکالی آنان نداقضائيه هيچگونه توضيحی به بازماندگان قربانيان آن جناي

درخواست های مکّرر کتبی و شفاهی مدعيّان خصوصی و وکاليشان از دادن نسخه ای از حکم ديوان 
 کشور به آنان هم امتناع ورزيدند.

اماّ از آنجا که از بدو امر قصد و غرضی جز لوث کردن قضيه نداشتند و هر چند که آمران 
ز تعقيب مصون داشته بودند, اعدام جنايات را ااصلی و صادر کنندگان احکام و مجّوزهای شرعی آن 

نمی ديدند و بيم آن داشتند که آنان در آخرين  «مصلحت نظام»آدمکشان وزارت اطالعات را هم در 
هرچه در دل دارند »لحظه های عمر ننگين و آلوده شان که به اجبار دست از جان شسته اند, 

 نجات دهند. «دار مکافات»نرا از شدند تا آنابه دستاويز تازه ای متّوسل  . از اينرو«بگويند

ند و در حکم نخستين دادگاه نظامی و جعل معنوی از پيش تدارک شدمقّدمات قلب حقيقت 
به شمار می آيند,  «بر ّضد بشريت جنايت» عينيّت يافتند. در آن حکم جناياتی را که از مصاديق بارز

ت اطالعات که در جريان بازجويی دمکشان وزاربه جرم عمومی و قتل ساده فرو کاستند. گويی که آ
چند  انجام وظيفه و اجرای حکم شرعی»ها و بازپرسی هايشان به صراحت گفته بودند که در مقام 

بودند, با  را انجام داده« نين مأموريت هايیچ»و در گذشته نيز بارها  حذف کردهمرتّد و ناصبی را 
و محمدجعفر پوينده  , محمد مختاریروهرو داريوش ف قربانيان اين جنايت های ّضد بشری, پروانه
کرده اند ؟!  در چنين زمينه ای بود که به « تصفيه حساب»اختالف خصوصی داشته اند و بدانگونه 

را دادند تا مجاز باشند که در اجرای قانون وحشيانه قصاص, به « ولّی ّدم»فرزندان آنان عنوان قبيح 
 از ديه يکی از قاتالن, خون آنانرا بريزند.رداخت نيمی خونخواهی پدر و مادر و پس از پ

اّما پرستو و آرش فروهر فرزندان پدر و مادری هستند که در مقام رهبری و مسئوليت حزب 
ملّت ايران, در يک فراخوان سياسی خواستار لغو مجازات اعدام شده بودند  و ننگ دارند که مسئوليت 

بر آنان تحميل شود. آنان از آغاز کار نگرانی رت اطالعات ريختن خون جنايتکاران وزا« قانونی»
ودند و با ارجاع پرونده به قيقات بارها و بارها اعالم نمخود را از اطاله رسيدگی و چگونگی انجام تح

دادگاه نظامی و در نهايت برگذاری محاکمه غيرعلنی مخالفت کردند و با عدم شرکت خود در آن 
 «.محاکمه از اساس باطل است اين»دند که محاکمه کذايی فرياد سر دا

بدان هنگام هم که خود را در برابر عمل انجام شده يافتند, ضمن اعالم بطالن حکم دادگاه 
نظامی تصريح و تاکيد کردند که هرگز شأن و منزلت انسانی خويش را تا ّحد دژخيم تنّزل نمی دهند و 
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از حيث مجازات قصاص نفس » ين دستاويز,چه باک از آنکه به اصطالح قاضی دادگاه نظامی بد
 پدر و مادرشان داشته اند صادر کند.« مباشرت در قتل»دو جنايتکاری را که « قرار موقوفی تعقيب

چگونه يک قاضی می تواند در راستای احراز مسئوليت مجرم در وقوع جرم به انگيزه وی 
مأمور »عنوان جعلی  شب با ۱۱عت اعتنا نکند ؟ دو تن از اين جنايتکاران با چه انگيزه ای سا

متعلق به  اين عنوان دروغ که اتوموبيل به در منزل پروانه و داريوش فروهر می روند و با« آگاهی
می فريبند تا در را باز کنند. سپس به مدارک آنرا مالحظه کنند, آنانرا  است وبايستی« مسروقه»آنان 

د و در را هم نمی بندند تا همدستان آنان منزل ميشون بهانه اينکه منزل را بايستی بازرسی کنند, وارد
ات اين هم چند دقيقه بعد برای انجام مأموريت شوم و ننگين شان به ايشان بپيوندند. آيا برنامه و مقّدم

در جلسات متعّدد وزارت اطالعات طراحی نشده و  ر از هفته ها قبلجنايت با سبق تصميم و تّصو
؟ آيا جنايتکاران ابتدای به ساکن و سر خود و به لحاظ  تاس فته بودهمورد بحث و گفتگو قرار نگر

کينه شخصی و به قصد انتقام مرتکب جنايت شده اند ؟ آيا در يک سوء قصد و توطئه  سياسی به 
و تفويض « پروژه قتل های درمانی»جسمانی مخالفان سياسی و آنهم در پی تدارک « حذف»منظور 

مکشان وزارت اطالعات که به گفته خودشان بارها و بارها و تيم از آدمسئوليت اجرای آن طرح به د
چنين مأموريتهايی را انجام داده بودند, می توان انگيزه جرم, داعی مجرم, تدارک عمليّات مقدماتی و 
چگونگی وقوع جنايت را ّمد نظر نداشت و با يک برخورد مکانيکی نتيجه گرفت که در هر صورت 

وع پيوسته و يکی از مباشران جنايت را به عنوان مرتکب محکوم به قتلی به وق انسانی کشته شده و
  قصاص کرد.

محمود جعفرزاده »نخست بررسی کنيم که دادگاه نظامی بر اساس چه داليلی احراز کرده که 
 پروانه و داريوش فروهر داشته اند.« حسنی مباشرت در قتلمو علی 

می  معرفی« سرتيم عملياتی»خود را  «ود حق وردیمحم»محمود جعفرزاده با نام سازمانی 
خود را با نام کند و می گويد که در نخستين بازجويی به توصيه نيازی دادستان نيروهای مسلّح, 

به دستور مسئول اداره, با »درباره چگونگی عمليات می گويد  مستعار معرفی کرده است. وی
الح, اثنی عشر و هاشم, داريوش فروهر ق برادران فمسئوليت فالح وارد منزل شديم. اينجانب به اتفا

را حذف نموديم. فالح و اثنی عشر دستان فروهر را گرفتند. هاشم با دستمال آغشته به دارو دهان 
صادق مهدوی )مهرداد »می کند که    وی اضافه «. فروهر را گرفت و اينجانب کارد را وارد نمودم
درباره مأموريت خود می گويد که «. م نداشتلتی در انجاعاليخانی( در صحنه حضور داشت ولی دخا

طبق سلسله مراتب دستوری از مسئول خود دريافت نمودم و طبق اين دستور که : شما زننده کارد »
 «.باش, طبق روال اين وزارتخانه که از مسئول باالتر بايد تبعيّت داشته باشم, تبعيّت کردم

به استخدام وزارت  ۱۳67که از سال  وزی می گويدعلی محسنی با نام سازمانی مصطفی نور
مشغول به کار « سرتيم»اطالعات درآمده و از ابتدا به اداره عمليات رفته و پس از مدتّی به عنوان 

وزارت برای ما مشخص شده  در پرينت کاری که از طرف ۱۳70از سال »شده و اضافه می کند که 
برنامه وزارت ای بود که از طرف طرح و  جزو برنامه بود و جزو وظايف قسمت ما بود, اين برنامه

( اعالم شده بود و از خود وزير گرفته تا پائين همه می دانند که برای هر قسمت برنامه 2۱)معاونت 
ای تهيه و تنظيم می شود و بايد بر اساس آن عمل کرد و گرنه به منزله سرپيچی از دستور به دادگاه 

 «.متخلّفات اداری معرفی می شوي

اين نوع کارها در وزارت زياد انجام می شد چه در داخل چه در »ح می کند که وی تصري
برادر »درباره اين عمليّات می گويد : «. خارج و تنها اين مورد بود که به اين صورت درآمد

 عزيزپور گفتند که کاری در اين رابطه داريم و طبق گذشته, ايشان تدارکات کار را فراهم کردند. بعد
درباره «. مراقبت روی منزل سوژه با ورود به منزل ايشان کار حذف را انجام داديماز سه روز 

برادر رضايی از پشت گردن سوژه را و برادر هاشم داروی بيهوشی »صحنه وقوع جنايت می گويد : 
های ذکر زدم .... من در طول خدمت کار دهان و من رفتم چند ضربه با گفتنرا گرفتند جلوی دماغ و 
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نجام دادم و چون در وزارت بودم, اين کارها را به عنوان کار برای رضای خدا انجام می زيادی ا
 «.دادم

اين اظهارات با گفته های همه ی شرکای جرم مطابقت دارند. محّمد سرمدی )با نام سازمانی 
)حذف کليه کارهای ويژه عمليّاتی که در وزارت انجام می شد »عزيزپور( اضافه می کند که 

عليرضا داودی با نام مستعار امير اکبری «. انجام می شد ها  ( فاقد حکم کتبی بوده و شفايکیفيز
تمام برادران در هر کاری که شرکت کنند با وضو بوده و با ذکر مأموريت را »تصريح می کند که : 

ور آن پليد که دستانجام می دهند. مجددا  بايد اظهار کنم که قتلی اتفاق نيفتاده بلکه حذف دو عضو 
توسط مقامات تشکيالت صادر گرديده و اينجانب به دستور موسوی و صادق طبق روال, شرکت 

کردم. اتّهامی قبول ندارم. اين نوع از مأموريت ها را تيم های بسيار انجام داده اند و برای تمام آنها 
 «. ت هستمهم جوايز بزرگ دريافت کرده اند و بنده هم موّظف به تشکيالت اطالعا

به علت طوالنی شدن کار, »صطفی قربان زاده )با نام سازمانی هاشم( هم اضافه می کند که م
اضافه کاری آن شب برای بنده محاسبه نموده و به همراه حقوق به بنده توسط فيش حقوقی پرداخت 

 «.شد

زير  بدينسان گروهها و تيم های مؤمن و مکتبی و آموزش ديده و مجّرب وزارت اطالعات,
و ارشاد و تعليمات مستقيم بلندپايگان آن وزارت و در صدر آنان وزير اطالعات )که در عين هدايت 

حال حاکم شرع هم بوده( برنامه ای از پيش تدوين شده و سازمان يافته ای را در راستای کشتار و 
خل و خارج حذف تدريجی مخالفان سياسی و دگرانديشان و روشنفکران, ّطی بيش از يک دهه در دا

ط از عهده فقز ايران, به مرحله اجراء گذارده اند و دهها تن را با شيوه های گوناگون و پيچيده که ا
سازمان های اطالعاتی_ تروريستی حکومت ها ساخته است, به هالکت رسانده اند. بازجويی ها و 
بازپرسی ها متعّدد و مّکرر مصطفی کاظمی, مهرداد عاليخانی و حميد رسولی, مديران کل وزارت 

عنوان جزيی از اطالعات, داللت تاّم بر وجود و استمرار اين برنامه ها و عمليات سازمان يافته به 
وظايف و اختيارات و مسئوليت های وزارت اطالعات چه در زمان وزارت فالحيان و چه در دوران 

 وزارت دّری نجف آبادی دارند.

تنها نکته ناروشن و مبهم پرونده در حوزه تشخيص و احراز درجه مسئوليت آمران و عامالن 
, ۱۳77جّوزهای شرعی قتل های سياسی سال اين جنايات مستّمر سازمان يافته, اينستکه احکام و م

همچون دوران فالحيّان, توّسط وزير اطالعات )دّری نجف آبادی( صادر شده و يا اينکه چون سعيد 
بوده و از  دست دادن سمت معاونت امنيتّی وزارت اطالعات « پروژه قتل های درمانی»امامی طراّح 

ن يا يک حاکم شرع ديگر )محسنی اژه ای, مصباح را برنمی تابيده, با اخذ مجّوز شرعی از فالحيا
يزدی, جنّتی .... (, با مصطفی کاظمی )قائم مقام معاونت امنيّت وزارت اطالعات( و دو تن از 
 مديران ّکل )عاليخانی و رسولی( ادامه پروژه قتل های سياسی را به مرحله عمل درآورده اند.

زجويی های سعيد امامی و بيش از يکسال اماّ با تجزيه پرونده و خارج ساختن تمامی با
تحقيقات انجام شده از کاظمی و مهرداد عاليخانی, اين موضوع سر به مهر ماند و آن قسمت از پرونده 
که در اختيار مدعيان خصوصی گذارده شده داللت بر صدور دستور و مجّوز شرعی اين جنايات از 

دستور از ناحيه وزير اطالعات تغييری در  سوی دّری نجف آبادی دارد. ولی صدور يا عدم صدور
ماهيت جرم نمی دهد. طرح و برنامه ای برای کشتن وحذف جسمانی مخالفان سياسی و دگرانديشان 

درآمده. معاون و سه مديرکل  در رأس هرم تشکيالتی وزارت اطالعات تنظيم شده و به مرحله اجراء
زارت متّهم به دخالت در تهيه و تنظيم و اجرای و بيش از ده تن از کارمندان قديمی و ورزيده آن و

اين طرح هستند. وزارت اطالعات و رئيس جمهور هم دخالت آنانرا تأييد می کنند. عامالن و مباشران 
می گويند که در اجرای وظايف اداری_ شرعی خود اوامر مافوق          اين جنايات هم به صراحت 

ه معمول و مرسوم بوده, و نه تنها مورد عتاب و خطاب قرار را اجراء کرده اند, همچنانکه در گذشت
 نگرفته اند که ترغيب و تشويق هم شده اند.
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تقليل و فروکاستن چنين برنامه ای که از مصاديق جنايت بر ّضد بشريت است به جرم عمومی 
تهران و قتل ساده )مشمول قانون قصاص( اگر ناشی از سوء نيّت متّصدی شعبه پنجم دادگاه نظامی 

نباشد حاکی از عدم آشنايی و بی اطالعی وی از اصول حقوق جزا به ويژه  حقوق جزای بين المللی 
است. کشتار برنامه ريزی شده مخالفان سياسی, دگرانديشان, گروههای نژادی, قومی, مذهبی .... از 

لمللی است. می اساسنامه دادگاه جزايی بين ا 7مصاديق بارز جنايات بر ّضد بشريت, موضوع ماّده 
دانيم که جمهوری اسالمی هم, هرچند مزوراّنه و به قصد اغفال جامعه بين المللی و در آخرين مهلت 

کشور به  60بين المللی را امضا کرد و اکنون که بيش از     مقرر, اساسنامه تشکيل دادگاه جزايی
ای امريکا و چين و روسيه و ايران بين المللی درآمده اند )به استثن        عضويّت رسمی اين عهدنامه 

( الزم االجراء خواهند 2002و عراق و اسرائيل و .... ( مقررات آن از يک ماه ديگر )يکم ژوئيه 
بين المللی در جريان سال  بود و سازمان های دفاع از حقوق بشر اميدوارند که تشکيل دادگاه جزايی

لی نظير جنايات معمولی و عادی عينيّت می در اعما بر ّضد بشريت هرچند کهآينده تحقّق يابد. جنايات 
      يابند )قتل, شکنجه, تجاوز جنسی, نفی بلد .... ( ولی از جنايت برّضد يک فرد به مراتب فراتر 

می روند و تمامی بشريت طرف و موضوع جنايت قرار می گيرد. کشتن يک انسان به لحاظ فکر, 
آن فکر و عقيده و مذهب و  به منزله کشتن تمام انسانهای دارای عقيده, مذهب, قوميّت, نژاد, جنس ....

نژاد و جنس است. ويژگی ديگر اين جنايات ارتکاب آنها از سوی حکومت ها, دولت ها,  قوميّت و
 دولتمردان, بلندپايگان و مأموران حکومتی است.

ز دوانی پروانه و داريوش فروهر, محمد مختاری, محمدجعفر پوينده, مجيد شريف, پيرو
وصدها تن ديگر از فعاالن سياسی, دگرانديشان, روشنفکران .... قربانيان سياست ترور و کشتار 

اند. نه محمود جعفرزاده به تنهايی داريوش  وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ّطی دو دهه گذشته
د. آنان جزو فروهر را به قتل رسانده و نه علی محسنی مسئوليت انحصاری قتل پروانه فروهر را دار

گروه و تيمی بوده اند که زير مسئوليت مستقيم يکی از مديران ّکل وزارت اطالعات )مهرداد 
عاليخانی( که در مّحل جنايت حضور داشته, عمليّات برنامه ريزی شده ای را به موقع اجراء گذارده 

 اند.

م رأی خود می رفه اينکه صادر کننده, قاصر يا مقّصر, حکم دادگاه نظامی در قسمت دوّ ط  
جرم ارتکابی در نظم و صيانت و امنيّت  از جنبه عمومی جرم و به لحاظ اخاللی که براثر»پذيرد که 

اماّ وی از خود نمی پرسد که چرا در نظم و صيانت و امنيّت جامعه «. جامعه ايجاد شده است .... 
 که ای فاقد امنيّت و قانون, معه جا ا تنها براثر وقوع دو فقره قتل آنهم دراختالل به هم رسيده ؟ آي

بلکه به خاطر اينکه  روزانه يک يا چند تن  به قتل می رسند, نظم و امنيّت جامعه مختل شده است ؟
رسيده اند.  دو شخصيت سياسی مورد اعتماد و احترام مردم توّسط آدمکشان وزارت اطالعات به قتل 

خود بايد حافظ جان و امنيّت و آزادی و مال يعنی مأمورانی که به اقتضای ذاتی سمت و مأموريت 
مردم باشند, قاتل جان و امنيّت و آزادی مردم شده اند. ولی اين مأموران ابتدای به ساکن و سرخود و 
به لحاظ اختالفهای شخصی, خانوادگی, خصوصی .... مرتکب دو فقره قتل نشده اند. آنان از هفته ها 

وزارت اطالعات برگزيده شده بودند و اين « دی و معمولیعا»پيش برای اجرای يکی از عمليّات 
مأموريت را در حضور مسئول مستقيم خود )مديرکل وزارت اطالعات( با موفقيت به انجام رسانده اند 

اضافه حقوق  هم گرفته اند !!! در بازجويی ها هم نه تنها منکر دخالت و « اضافه کاری»و از بابت 
می کنند    نيستند که از انجام وظيفه و مأموريت اداری_ شرعی ياد « عمليّات حذف»شرکت خود در 

!!!  بين اين اظهارات و گفته های يک و از اينکه قضيّه اين بار بيخ پيدا کرده اظهار شگفتی می نمايند 
 قاتل عادی هيچ وجه َشبهی وجود ندارد.

در جمهوری  شگفتی ديگر اينکه در صدور حکم مجازات متهّمان, مقررات جزايی حاکم
جعل  اسالمی هم مورد رعايت قرار نگرفته اند. هر يک از متهّمان حداّقل مرتکب سه جرم شده اند :

و به صراحت ماّده  حکم قضايی, ورود غيرمجاز به منزل و بازرسی غيرقانونی, شرکت در قتل ... 
تی کيفر جداگانه معيّن قانون آئين دادرسی کيفری دادگاه برای هر فقره از اتهامهای انتسابی بايس 2
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گی قام رهبری است که به موجب آن رسيدنمايد. به عالوه وقتی مالک صالحيت دادگاه نظامی فرمان م
به  جرايم مأموران وزارت اطالعات به سازمان قضايی نيروهای مسلّح واگذار شده, در ماهيّت قضيه 

ايم نيروهای مسلّح( استناد شود. و صدور حکم مجازات هم بايستی به قانون خاص )قانون مجازات جر
با تبانی قبلی و با سالح گرم يا سرد به جان يا مال يا »اين قانون مأمورانی که  ۱۸به موجب ماّده 

تا  ۳ناموس مردم يا اموال عمومی تعّدی يا تجاوز نمايند, چنانچه محارب محسوب نشوند, به حبس از 
نظم و صيانت و »و آدمکشان وزارت اطالعات که  محکوم خواهند شد. آيا تيم آدم ربايان« سال ۱5

را مختل کرده اند محارب به شمار نمی آيند ؟ آيا با وجود کيفيّات مشّدده مضاعف  در « امنيّت جامعه
سال حبس  ۱5ارتکاب اين جنايات  و به لحاظ تعّدد بزههای ارتکابی, متهّمان حداقل مستّحق مجازات 

 نبوده اند ؟

که قوه قضائيه اش مقلوب و مبّدل به شبکه سرکوب و اختناق و پرونده اماّ در آن حکومتی 
سازی و جرم تراشی شده و نويسندگان و روزنامه نگاران و وکالی دادگستری را به گناه نوشتن يا 
گفتن درباره قتل های زنجيره ای به حبس های جنايی محکوم می کنند )کديور, نوری, گنجی, باقی, 

روزنامه و نشريه را به استناد قانون اقدامات تأمينی که به منظور  70ش از زرافشان .... ( و بي
مبارزه با اشرار و مجرمان اعتيادی و با سابقه وضع شده, توقيف وتعطيل می کنند و دگرانديشان را 

سال )يوسفی اشکوری, سعيد صدر,  ۸کنفرانس به حبس های جنايی تا  به دستاويز شرکت در يک
محکوم می سازند و روزنامه نگار سالخورده ای چون سيامک پورزند تنها وتنها به  خليل رستم خانی(

واليت مطلقه »گناه دگرانديشی به يازده سال حبس محکوم می شود, آری در چنين نظامی در پرتو 
عامالن و مباشران جنايات بر ّضد بشريت تنها به سه تا ده سال حبس محکوم می شوند, « فقيه

 اصلی آن جنايات همچنان از تعقيب و مجازات مصون مانده اند. همچنانکه آمران

و مبارزه ما مدافعان حقوق بشر برای شناسايی و تعقيب و « اين قصه سر دراز دارد»و 
اين مبارزه که  يت در ايران همچنان ادامه دارد.مجازات آمران و عامالن دو دهه جنايات بر ّضد بشر

وليت های اخالقی و حقوقی فاجعه آفرينان تاريخ دو دهه اخير در راستای کشف حقيقت و احراز مسئ
ايران صورت می پذيرد نه تنها برای ثبت و ضبط در حافظه تاريخی ملّت ايران و خروج از دور و 
تسلّسل قرنها خشونت و جنايت و رهايی از مجازات و مکافات ضرورت مبّرم دارد, بلکه محض 

 عدالت و عدالت محض است که :

 

 غيرت نياورد که جهان پر بال کند  به جام عدل بده باده تا گداساقی 

 )حافظ(


