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همی در هر چه خواهی ،هر چه خواهی
به چش���م ج���ان توانی بیگم���ان دید
فریدالدینعطار

پیشگفتار

نزدیک به یک ربع قرن استکه از خاک وطنم دورم؛ از تیرماه  ۱۳۷۳که همراه با همسر
و فرزند نوزادم ایران را پشت سر نهادم تاکنون دمی بیدغدغهی آن نزیستم .من میهن خود
را با دستانی خالی ترک نکردم ،توشهای گران با خود داشتم از آنچه در واپسین دههی
زندگ���ی در نیاخاکمگرد آورده بودم؛کولهباری از یاد و خاطرهی صدها و هزارها یار،که
سرهای پرشورشان بر دارها رفت و قلبهای عاشقشان آماج تیرهای ستم و ِ
بیداد متولیان
دین و داد شد.
آنچه اما در این س���الها توان زیستن به من داد ،زنده نگاه داشتن این یادها بود و آنچه
سنگینی این درد راکاهش میداد ،بازتاب فریاد درگلوماندهی بیگناهانی بودکه سرهاشان
«بریده دیدم بیجرم و بیجنایت».
این توشهیگران ،تعهدیگرانتر بر جان من نهاد تا در حد توانم اجازه ندهم این فریادها
خاموش ش���ود و آن خون پرشور ،از جوش���ش باز ماند .هم از اینروستکه از نخستین
روزهای اقامتم در خارج ازکشور با همهی نیرویم در بازتاباندن این واقعیتکوشیدم؛ از
تمام تریبونهاییکه توانستم در اختیارگیرم ،این فریاد را بهگوشها رساندم؛ تاگستردهگی

دایرهی امکانم ،ش���خصیتهای جهانی و ایرانی آگاه به حقوق بشر را در جریان آنچه
در زندانهای جمهوری اس�ل�امیگذشته بود قرار دادم؛ با همهی آنانیکه میتوانستند
در انعکاس این دهش���ت بزرگ یاریام دهندگفتگو و همکاریکردم؛ خاطرات زندانم
نه زیس���تن نه مرگ -را در چهار جلد و متجاوز از هزار و هشتصد صفحه در دسترسهمه ق���رار دادم؛ تصویر هولناک و باورنکردنی قبرها و قیامتهای قزلحصار را به قلم
آوردم و سرودههای یارانم راکه در زندان به حافظه سپرده بودم ،به چاپ رساندم .درکنار
همهی اینها ،در رابطه با رویدادها و جریانهای روز در ایران و محروم ماندن هممیهنانم
از ابتداییترین حقوق یک ملت آزاد ،آنچه را اندیشیدم و دریافتم نوشتم و فریادکردم.
امید دارم با این تالش بتوانم فراموش شدن بیدادی را که بر نسل من گذشت مانع شوم
وکس���انی راکه در برافروختن هیمههای این ش���رر ،از هیچ فرومایگی و رذالتی دست بر
نداشتند ،به جامعه بشناسانم.
ِ
همسر همراه و همدلم راضیه متینی و یارانیکه به یاد داشتههای خود از نخستین دههی
از
بیداد اس�ل�امی را برای بهرهگیری درکتاب ،بیدریغ در اختیار من قرار دادند صمیمانه
سپاس���گزارم و با باور دغدغههای آنان و همهیکوشندگان ایرانی حقوق بشر در داخل
و خ���ارج از آن مرز و بوم ،ایم���ان دارم این نیروی آرمانخ���واه در نهایت زنان و مردان
سرزمینمان را به اعتالییکه شایستهی آنان است بر خواه دکشاند .با این امید.
در نهایت الزم میدانم یادآوریکنم آنچه در این مجموعه آمده است ،همهی ویرانگران
عدالتخانه و ناقضان حقوق بشر را دربر نمیگیرد .متأسفانه دایرهی اطالعات و امکانات
من محدود است و بسیاری از چهرههای قضایی ،اطالعاتی و امنیتی همچنان در پس پرده
به سرمیبرند.
ایرج مصداقی

شیخ محمد یزدی

محمد توکلیخریخواه ،معروف به یزدی در سال  ۱۳۱۰در اصفهان متولد شد .تحصیالت
مقدماتی را در زادگاهشگذراند و سپس برای تحصیل دروس حوزوی به قم رفت.
وی از ازدواج خود دارای چهار فرزند پس���ر و یک دخرت است .یک دخرت او نیز دارای
بیماری صرع بودکه درکودکی درگذشت .یزدی درکتاب خاطراتش میگوید به علت
فشارهای روحی و اقتصادی ناشی از مخارج درمان وی و از آنجاییکه دخرتش ناموس
امام زمان محس���وب میشد و ممکن بود در خیابان افراد به او تنه بزنند و به زمنی افتد،
در س���فر حج از خداوند خواسته است یا او را شفا دهد و یا جانش را بگرید و به مجرد
بازگشت بهکشور متوجه میشودکه در همان لحظهی دعا ،خداوند جان او راگرفته است.
محم���د یزدی پیش از انقالب روحانی ش���اخص و اس���تخوانداری نب���ود و عالوه بر
امامتجماعت مسجد باجک و مسجد امام ،در حوزهی علمیه قم به تدریس سطوح پاینی
از قبیل سطح و مکاسب مشغول بود و منزلت باالیی در میان روحانیون نداشت.
یزدی در زمرهی آخوندهای مرتجعی بودکه در جوانی تحت تاثری نوابصفوی وکتاب
«جامعه و حکومت اس�ل�امی» او قرار داش���ت .اینکتابکه از آن به عنوان «راهنمای
حقایق» نیز یاد میشود مانیفست «فدائیان اسالم» بود و دیدگاههای متحجرانهی نواب
صفوی را بیان میکند.
یزدیکه از بنیانگذاران جامعهی مدرس�ی�ن حوزهی علمیه قم به شمار میآید بعد از ۱۵
خرداد به حمایت از خمینی پرداخت و رابطهی خوبی نیز با آیتاللهگلپایگانی داشتکه
ت���ا آخر عمر وی حفظکرد .دیدگاههای اقتصادی یزدی و نوع نگاه او به فقه بیشتر به
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شیخ محمد یزدی

آیتاللهگلپایگانی نزدیک بود تا خمینی ،اما فرصتطلبی سیاسی و حب جاه و مقام ،او
را به خمینی و سپس خامنهای نزدیک میکرد.
پس از تبعید خمینی به عراق ،وی چند باری توس���ط ساواک ممنوعالمنرب شد و بهجز
چند بازداش���تکوتاهمدت هیچگاه به تحمل حبس و زندان محکوم نش���د .ساواک و
دستگاههای امنیتی به خاطر نوع نگاهیکه به روحانیت و اسالم داشتند عم ً
ال با تسامح
و تساهل با روحانیون برخوردکرده و آنها در ابراز عقایدشان نسبت به دیگر بخشهای
جامعه به مراتب از دست بازتری برخوردار بودند و حتیاالمکان نسبت به فعالیتهای
آنان چشمپوشی میشد و یا با مجازاتهای خفیفی روبرو میشدند.
یزدی در طول دوران پهلوی به بندرکنگان و رودبار و عاقبت بندر لنگه تبعید شدکه پس
از مدتی محل تبعید او به شاه آباد غرب (اسالم آباد غرب ) تغیری یافت.
در مورد آزار و اذیتیکه یزدی در راه انقالب متحمل شده از جمله به مورد زیر اشاره شده
استکه ظاهر ًا میتوان اعمال شکنجهی ساواک و شهربانی بر وی قلمدادکرد:
هنگامیکه در یکی از روزها آیتالله یزدی جلودار جمعیتی انبوه بودکه شعارهای
«مرگ بر شاه» سر میدادند و به سمت مرکز شهر اسالمآباد غرب حرکت میکردند،
رئیس شهربانی آن زمان به آقای یزدی نزدیک میشود و محاسن وی را در دست
میگرید به طوریکه تعدادی از محاسن این روحانیکنده میشود.
رئیسشهربانیوقتشهرشاهآباد(اسالمآبادغربفعلی)خطاببهآیتاللهمحمدیزدی
میگوی���د چه از جان این مردم میخواهی؟ و بعد هم وی را بازداش���ت میکند1.
و به این ترتیب یزدی در آخرین ماههای حکومت پهلوی در تریماه  ۱۳۵۷به مدتکوتاهی
در کرمانشاه به زندان میرود ،و سپس دادگاه نظامی حکم آزادی وی را میدهد .یزدی
در خاطراتش تأکید میکندکه وسوسه شده بود توصیهی روحانیای که با او دیدارکرده
بود را پذیرفته و توبهنامه بنویسد .وی درگفتگو با حسنی دهباشی با آب و تاب بسیاری از
سابقهی زندانش درکرمانشاه میگوید و تأکید میکند از دوران بازداشتم در «قزلقلعه»
بیشتر بود 2.دوران حبس وی در قزلقلعهکمی بیش از یک ماه بود.
چگونگی ارتقای مقام یزدی
خمینی پس از ورود بهکشور تا دوازدهم اسفند  ۵۷در تهران اقامت داشت و سپس به شهر
قم عزیمتکرد .از آنجاییکه منزل شخصی وی در قم برای انجام مالقاتها مناسب نبود
به منزل محمد یزدی نقل مکانکرد و همنی مسئله موجب ارتقای مقام وی شد و اوکه در
خانهی اشراقی داماد خمینی سکنیگزیده بود به دفرت خمینی در قم راه یافت و همراه با احمد
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/04/13/415934
2-www.youtube.com/watch?v=HIq35WUA70k

عدالتخانه و ویرانگران آن-آغاز دههی دوم انقالب تا امروز
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خمینی ،شهابالدین اشراقی ،سیدهاشم رسویلمحالتی و  ...به ادارهی دفرت مشغول شد.
پس از عزیمت خمینی به تهران به منظور معالجه در بیمارستان قلب ،محمد یزدی ریاست
دفرت وی در قم را به عهدهگرفت .یزدی پس از پریوزی انقالب به اعتبار خمینی قدرت
زیادی در قم داش���ت .او به عنوان رئیس دادگاه انقالب وکمیتهی این ش���هر ،عالوه بر
قضاوت ،ادارهی شهربانی ،ژاندارمری و فرمانداری را نیز به عهده داشت و همچننی مدتی
با حکم خمینی حاکم شرع سیار و رئیس دادگاه انقالباسالمی باخرتان (کرمانشاه) بود.
از نخستنی حامیان چماقداری
پدیدهی شوم و ضدمردمی چماقداری پس از پریوزی انقالب ضدسلطنتی ابعادگسرتده
و بیس���ابقهای یافت .در این دوران ش���یخ محمد یزدی یکی از پیشگامان سازماندهی
چماقداران و لمنپها بودکه از دیرباز رابطهی نزدیکی با روحانیت و اقشار سنتی مذهبی
داشتند و به توصیهی آنها درکودتای  ۲۸مرداد شرکتکرده بودند و غائلهی ۱۵خرداد را به
وجود آورده بودند .اینبار از آنها برای حمله و هجوم به دفاترگروههای سیاسی استفاده شد.
یزدی درکتاب خاطراتش توضیح میدهد پس ازگشایش دفرت مجاهدین خلق در محل سابق
«مرکز امور زنان» قم و تبدیل آن به درمانگاه و «محل اسرتاحت مجروحنی» وی در محل
حاضر شده و پس از مشاجرهی لفظی با مادر «شهید حنیفنژاد»که ظاهراً بایستی مادر
رضاییها باشد ،با عصبانیت از محل خارج شده و دستور حمله به آنجا را صادر میکند.
یزدی در رابطه با حمله به دفرت مجاهدین در قمکه در اسفند  ۱۳۵۷اتفاق افتاد میگوید:
ب���ه حاج غالمکه فردی بزن به���ادر بود و پیش از این راجع ب���ه او توضیح دادم،
گفتم :این ساختمان را باید از چنگ این جماعت درآوری و هرچه سالح در اختیار
آنهاست را به بیتالمال بازگردانی! حاج غالم هم شبانه با نوچههایش وارد عمل
شد و تمام آنها را تار و مارکرد و ساختمان امور زنان را به دامن انقالب بازگرداند و
تنی چند از افراد سازمان را بازداشتکرد و تحویل مقامات قضایی داد .خوشبختانه
به این دلیلکه من در آن مقطع از اختیار تام و تمامی در قم برخوردار بودم،کس���ی
جرأت نداشت در مقابل تصمیمات قاطعیکه میگرفتم مقاومتکند1.
از آنجاییکه در محل مزبور سالحی یافت نشده بود یزدی در ادامهی خاطراتش به دروغ
مدعی میشودکه قب ً
ال سالحها را به جای دیگری منتقلکرده بودند.
این ساختمان پس از تسخری توس���ط عوامل یزدی ،به یکی از مراکز تحت نظر او برای
عملیکردن توطئههایش به منظور تسلط بر شهر قم و مراکز مذهبی تبدیل شد.
یزدی همچننی محرک اصلی حملهی اراذل و اوباش به «دارالتبلیغ اسالمی» وابسته به
آیتالله شریعتمداری بود .وی در این رابطه میگوید:
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بعد به نزد باجناقمان مرحوم محسنآقا رفتم و از او خواستم تا حاج غالم را خرب
کند .حاج غالم ،شخص قوی و تنومندی بودکه خیلیها از او میترسیدند و سرش
درد میکرد برایکارهای بزن بهادری! هر وقت در جایی به بنبستکشیده میشد
و تکلیف احس���اس میکردیم ،به حاج غالم متوسل میشدیم و او هم خودش را
ملزم میکرد تاکاری راکه از او خواستهایم تمام وکمال انجام دهد .وقتی حاج غالم
خودش را به ما رساند،گفتم :بچههایت را جمعکن و برو سراغ این ترکهاییکه
شهر را به آشوبکشیدهاند و تا آنجاکه در توان داری ،آنها را دستگریکن! بعد به
ساختمان نزدیک پل منتقل کن .توضیح ًا عرض کنم که ساختمان مزبور مربوط به
زنان بود و به دستگاه طاغوت تعلق داشت و ما از آن برایکارهای خودمان استفاده
میکردیم .حاج غالمگفت :اینکارها برای چیست؟گفتم :کار نداشته باش وکاری
راکه از تو خواستهام ،انجام بده .فقط یادت باشدکه جان امام در خطر است .حاج
ج غالم و نوچههایش افتادند
غالمگفت« :چشم!» و رفت .درکمتر از نیم ساعت ،حا 
به جان خلق مسلمانها .زدند و بستند وگرفتند و به ساختمان مزبور منتقلکردند.
آقا شیخ غالمرضا همهکارهی آقای شریعتمداری هم ،جزو دستگری شدگان بود1...
تالش برای رویارویی خمینی با مجاهدین
ی���زدی در جای دیگری از حاج غالم به عنوان «رئیسکل نریوهای مردمی در قم» یاد
میکند .یزدی همچننی در زمرهیکسانی بودکه از همان ابتدای حضور خمینی در قم ،با
برنامهریزی میکوشید وی را در مقابل مجاهدین قرار داده و فرمان سرکوب آنها را بگرید.
یزدی در خاطراتش میگوید:
ع داشتی م که حضرت
ع دادندکه اما م به منز ل ما میآیند ...ما اطال 
ب اطال 
کش 
ی 
ی ه م راج ع به مسائل
ی این چنین 
ت دوستانه و بازدیدها 
ت دارندکه در جلسا 
اما م دوس 
ش بکشی م و
ث سازما ن مجاهدی ن را پی 
ت شود .ما ه م بناگذاشتی م که بح 
مه م صحب 
نظر اما م را در ای ن مورد جویا شوی م و بر اساس آن اتخاذ تصمیمکنیم .طب ق تواف ق به
ی فرزند آیتالله نورالدی ن شریازی ابتدا مسئله را
ی حسین 
عم ل آمده ،قرار شدکه آقا 
ش بنا شد
ی از پی 
نی شود .حت 
ث تعی 
در جلسه و در حضور اما م عنوا ن کند تا مسری بح 
نی به جلسه آورده شود تا عنداللزوم
ط منافق 
ی منتشر شده توس 
ی ازکتابها 
که تعداد 
ف آوردند ...وقتی
ت اما م به منز ل ما تشری 
مورد استشهاد قرا رگرید .شبهنگام ،حضر 
ی چند از آنها از
ی خود را پیداکرد ،و دوستا ن که تن 
جلس���هی بازدید ش���ک ل طبیع 
ی حضرت
ی برا 
نی حوزهی علمیه بودند ،جم ع شدند ،آبجوش 
ی جامعه مدرس 
اعضا 
ع کرد .اما م در
ی خود را شرو 
ش تعینیشده 
ی برنامهی از پی 
اما م آوردند و آقای حسین 
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ی دار م و
ی مجاهدی ن را میشناس م و با مواض ع آنها آشنای 
خ فرمودند :م ن اعضا 
پاس 
ت به اسلحه نربدهاند ،با آنها
ی که اینها دس 
کتابهایشا ن را ه م خواندهام ،تا زمان 
یل میفرمایید
ی از افراد ش���رکتکننده در جلسه،گفت :حضرتعا 
ی نداریم .یک 
کار 
نی صدر اسال م بیشتر
ی اینها را خواندهاید آیا اینها خطرش���ا ن از منافق 
کتابها 
نی یادکرد.
نی بار با تعبری منافق 
ی اول 
نیست؟ بعد از اینگروه برا 
یل تا سالحرا برای
ت که اینها را نشناس م و 
اما م مجدد ًا فرمودند :م ن اینطور نیس 
ی جلسه گفت:
ی دیگر از اعضا 
ی نداریم .یک 
گ با ما از رو نبستهاند ،با آنهاکار 
جن 
ی ش���ما ً
س خطر نمیکنید؟ اما م بار
ب اینها در حا ل حاضر احسا 
واقعا از جان 
یعن 
ن جمله خود را تکرارکردند1.
دیگر هما 
جان به دربردن از توطئهی ترور توسط مجاهدین
یزدی در خاطراتش مدعی میشودکه مجاهدین یکبار در فروردین  ۱۳۵۸و دیگر بار در
تابستان  ۱۳۵۸توطئهی ترور وی را داشتند .قرائنیکه او از این دو توطئهی ترور به دست
میدهد نش���اندهندهی ذهنیت فریبکار و حقهبا ز کسی استکه ده سال سکان هدایت
دستگاه قضایی رژیم را به عهده داشت و فجایع بسیاری را به بار آورد.
بار اول،کسی ش���بهنگام زنگ در منزل یزدی را میزند و از طریق «آیفون» خواهان
گفتگوی حضوری با او میشود .یزدی میگوید:
منگفتم :این موقع شبکه وقت صحبت نیست .آن شخص همچنان اصرار داشت
ک���ه مرا حضوری مالقاتکند و من هم هرچه بیشتر اص���رار او را دیدم ،قاطعتر
میش���دمکه این پیش���نهاد را نپذیرم... .صبح روز بعد ،به من اطالع دادندکه آقای
اشراقی به اتفاق یک فرد دیگر در حایلکه مسلح بودند ،مقابل منزل شما آمدند و ما
به چشم خود دیدیمکه درحالگفتگو با آیفون منزل شما هستند .من برایم مسلم شد
که توطئهی تروری درکار بوده است ،منتهی باکمک و امدادهای حضرت حق ما
از این نقشهی ترور جان سالم به در بردیم2.
یزدی در ارتباط با توطئهی ترور بعدی مدعی میشود در حایل که شب در منزل مجاور
خانهی سیدالمحدثنی در قم اقامت داشت ،مجاهدین به رهربی سیدالمحدثنی قصد ترور
وی راکه در حیاط میخوابید داشتند:
در آنشبکه ما در آن منزل در جوار منزل سیدالمحدثنی اقامت داشتیم ،آنها طرح
س���وءقصد به ما را ریخته بودندکه از طریق دیوار ،خودش���ان را بهمحل سکنای ما
برسانند و اقدام مسلحانهشان را به رهربی سیدالمحدثنی انجام دهند .بنده هم در آن
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مقطع مسلح نبودم و اساس ًا تا قبل از اینکه نمایندهی مجلس شوم ،دستم به اسلحه
نخورده بود... .ظاهر ًا فرد سوءقصدکننده به باالی دیوار میرود و نگاهی به داخل
حیاط منزل میاندازد و میبین دکه بچههای ما خوابیدهاند ،ویل من با ارادهی الهی
در آنوقت منزل نبودم در آنزمان تابس���تان بود و به علتگرمی هوا ما ش���بها در
حیاط میخوابیدیم .او جایش را عوض میکند تا بلکه مرا ببیند .در همنی احوال
بچههای ما متوجه میشوند و سرو صدا راه میاندازند .او هم به باالی پشتبام ما
میرود... .به هر تقدیر فرد سوءقصدکننده از طریق راهپلههای منزل ما موفق میشود
خودش را بهکوچه برساند .در همنی احوال ،حاج آقا مدنیکه صحبتش راکردم ،او
را در حایلکه مسلح بوده ،میبیند و تعقیبش میکند و او هم پا به فرار میگذارد1.
حتی اگر بپذیری���م آنچه یزدی میگوید واقعیت دارد اما نتیجهگریی رئیس دس���تگاه
قضایی رژیم حریتآور اس���ت .در حایلکه هیچکسی دستگری نشده است ،او میداندکه
سوءقصدکننده یکی از اعضای مجاهدین بودهکه به قصد ترور وی وارد شده و در ضمن
رهربی عملیات را نیز محمد سیدالمحدثنی به عهده داشته است.
دشمنیباآیتاللهطالقانی
و از حامیان تصویب اصل والیت فقیه
یزدی بهخاطر تحجریکه داشت یکی از مخالفان سرسخت آیتالله طالقانی بود .وی در
مورد ایشان میگوید:
میتوانگفتکه مرحوم آقای طالقانی ایدئولوگ آقایان ملیون بودند ...ما س���راغ
نداریمکه مرحوم طالقانی حتی در یک مورد با منافقنی با حالت تقابل برخوردکنند.
البته وقتی منافقنی سالحهای خود را به سمت نظام و امام نشانهگرفتند دیگر آقای
طالقانی از آنان حمایت آشکار ننمودند ویل تربی هم نجستند2.
ی���زدی مانند اغلبگردانن���دگان رژیم و بهویژه متصدیان دس���تگاه قضایی و تبلیغاتی،
دروغگویی را نصبالعنی خودکردهاس���ت .آیتالله طالقانی در شهریور ۱۳۵۸فوتکرد
و مجاهدین بعد از س���ی خرداد ۱۳۶۰سالح بهدستگرفتند و تا آن زمان سعیکردند از
همهی ظرفیتهای قانونی برای فعالیت سیاسی استفادهکنند.کاندیداهای این سازمان در
انتخابات مجلس خربگان قانون اساسی و اولنی دورهی مجلس شورای ملی در زمستان
۱۳۵۸و بهار  ۱۳۵۹شرکت داشتند.
ی���زدی در س���ال  ۱۳۵۸به عضویت مجلس خربگان قانون اساس���ی درآم���د و یکی از
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معرکهگردان���ان تصویب اصل والیت فقیه در این مجلس بود1.او در خاطراتش توضیح
میدهدکه پیش از پریوزی انقالب و همچننی قبل از تشکیل مجلس خربگان بررسی قانون
اساسی به دعوت مش���کینی وی و تعدادی دیگر از اعضای جامعهی مدرسنی حوزهی
علمیه قم ،جلساتی را تشکیل داده و روی پیش نویس قانون اساسیکارکرده بودند.
عضویت در «هیأت حل اختالف»
بنی حزب جمهوریاسالمی و بنیصدر
اولنی نقشآفرینی سیاسی یزدی حضور در هیأت دولت موقت برای رسیدگی به اوضاع
کردستان بود .وی در این هیأت نمایندگی خمینی را به عهده داشت .وی همچننی عضو
کمیتهی سه نفرهی حل اختالف بنی حزب جمهوریاسالمی و بنیصدر پس از ماجرای
چهاردهم اسفند ۱۳۵۹بود .در اینکمیته یزدی ،نمایندهی بهشتی و رفسنجانی و رجایی یا
در واقع حزبجمهوریاسالمی ،شهابالدین اشراقی نمایندهی بنیصدر و محمدرضا
مهدویکنی نمایندهی خمینی بودند و چنانچه پیشبینی میش���د رأی به محکومیت
بنیصدر دادند .در این هیأت ،یزدی نقش تعینیکننده داشت و سخنگو بود و مهدویکنی
از او حمایت میکرد .اشراقی آنقدر بیاختیار و منفعل بودکه یزدی حتی اجازه نداد وی
نوارگفتگوهای هیأت را از جلسه خارجکند.
«هیأت حل اختالف»که نام بیمسمایی بود و از ابتدا و با توجه به ترکیب آن مشخص
بود با هدف شومی شروع بهکا رکرده ،در هماهنگیکامل با حزب جمهوریاسالمی و
بهشتی و رفسنجانی رؤسای قوه قضاییه و مقننه و رهربان اصلی حزب جمهوریاسالمی
عمل میکرد .این «هیأت» در دوازده خرداد  ۱۳۶۰با اکثریت آرا رئیس جمهور را متخلف
از فرمان امام و قانون اساس���ی اعالمکرد و رسم ًا از دادستانی انقالباسالمی خواست
در مورد روزنامههای انقالباسالمی  ،میزان ،آرمان ملت و جبهه ملی سریع ًا اقدامکند2.
این هیأت نقش تعینیکنندهای در حوادث خردادماه  ۱۳۶۰داشتکه منجر بهکودتا علیه
بنیصدر ش���د .یزدی در انتخابات میاندورهای مجلس شورایاسالمی در سال  ۱۳۶۱به
عضوی���ت این مجلس از قم د ر آمد و تا س���ال ۱۳۶۷به عنوان نایب رئیس دوم و رئیس
کمیسیون قضایی مجلس خدمتکرد.
حضور در دادگاه عایل قم وکمیسیون قضایی مجلس
یزدی یکی ازگردانندگان «دادگاه عایل قم» بودکه احکام مربوط به اعدام و حبس ابد

-1مظفر بقایی رهرب «حزب زحمتکشان» و از دشمنان قسم خورده مصدق یکی از طراحان آن بود و
حسن آیت یکی از دستیاران و نزدیکان اوکه به مسئولیت سیاسی حزب جمهوریاسالمی رسیده بود
یکی از پیشنهاددهندگان آن در مجلس خربگان بود.
 -2روزنامهیکیهان دوازده خرداد .۱۳۶۰
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و ...را مورد رس���یدگی قرار میداد .وی به همراه مشکینی و ...با تشکیل شعبی در قم به
س���اماندهی قضات برای تأیید احکام صادره در دادگاههای انقالب پرداختند .در واقع
بسیاری از احکام اعدام دههی  ۶۰با تأیید این دادگاه به مورد اجراگذاشته شد.
پس از آنکه در شهریور و مهر  ۱۳۶۰در درون رژیم بحثهایی برای حل مشکل «منافقنی»
و یا پیداکردن راهحلهایی برای برون رفت از مشکالت آغاز شد وی به همراه رفسنجانی
و احمد خمینی و ...جزوکسانی بودندکه به شدت عمل هرچه بیشتر معتقد بودند .وی
در خطبههای نماز جمعه هفده مهر ۱۳۶۰میگوید:
تازگیها در بعضی محافل میبینیمکه مس���ئلهی منافقنی را یک مش���کل بزرگ
میخوانند و در فکر پیداکردن راهحلی برای آن هس���تند .راهحل برای مسئلهایکه
مدتهاست به دست مردم و حکومت راه حلش پیدا شده و مراحل آخرش را طی
میکند .درکش���وری وقتی مردم اسالم و حکومت اسالمی را میخواهند طبیعی
استکه در برخورد با مشکالت و مسائل نیز از قرآنکمک میگریند و راه حل از
اسالم و قرآن میگریند نه از مکاتیب غربی و شرقی... .در مور دکسانیکه سالح به
دس���تگرفتهاند راه حل قرآن در مورد آنان چیست ؟ خدا در قرآن میفرماید:جزای
کس���انیکه به محاربه با خدا و رسول او بلند میشوند قتل است .مسئلهیگروهها
در آستانهی حل نهایی است و راهی به جز راهحلیکه قرآنکریمگفته است وجود
ندارد .زیرا چننی مس���ئلهای جدید نیس���ت و در صدر اسالم نیز مشکلترین مسئله
نی بودهاند .آیا صحیح است در چننی شرایطی مطرح بشودکه چه بایدکرد؟1
منافق 
وی همچن�ی�ن در نم���از جمعهی تهرانکه همزمان با روز قدس برگزار ش���د خواس���تار
«سختگریی» علیوار شد:
از بدو تاسیس حکومت اسالمی سعیکردهایمکه ضوابط اسالمی رعایت شود لذا
مسئولنی محرتم قضایی در برخورد با مسائل باید سختگریی علی (ع) را پیشهکنند
و چهرهی حکومت اسالمی را نشان دهند  ،چراکه زبان عملگویاتر از زبانگفتار
و نوش�ت�ن اس���ت .بنابراین باید در نظر داشته باشیدکه این حکومت برای اولنی بار
میخواهد نشان دهدکه در ایران اسالم میخواهد عملکند2.
از طرف دیگر وی به عنوان رئیسکمیسیون قضایی مجلس به اوین رفت و آمد میکرد و
پروندههای قضایی را مورد بررسی قرار میداد .اوکه رابطهی نزدیکی با اعضای مؤتلفه،
گردانندگان دادستانی انقالباس�ل�امی در دههی  ۶۰داشت ،سخنگوی این جریان در
ح���وزهی علمیه ق���م و نزد خمینی بود .او تمامی تالش خ���ود را بهکار میبرد تا ضمن
مخالفت با سیاس���ت آیتالله منتظری در زندانها ،بازگش���ت به خط سرکوب وکشتار
 -1روزنامهی اطالعات شنبه  ۱۸مهر .۱۳۶۰
-2روزنامهی شنبه اطالعات  ۲۶مهر .۱۳۶۱
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سالهای اولیهی دههی  ۶۰را تبلیغکند.
وی پیش ازکشتار  ۶۷از زندان اوین دیدارکرد.گفته میشود او همراه با عسگراوالدی و
اعضای مؤتلفه به دیدار خمینی شتافت تا او را به صدور فرمانکشتار زندانیان ترغیبکند.
اوازجملهکسانیبودکهدرسرکوبآزادیهاوحاکمیتاسالمفقاهتینقشموثریایفاکرد.
در پروندهی خلع مرجعیت آیتالله شریعتمداری ،وی از افراد فعال در جامعهی مدرسنی
حوزهی علمیه قم بود .وی همچننی در تمامی توطئههای علیه «حزب خلق مسلمان»که
وابسته به آیتالله شریعتمداری بود پیشقدم بود و محرک اصلی حمله به این حزب و بیت
آیتالله شریعتمداری در قم محسوب میشد.
شکست در انتخابات مجلس وکتکخوردن از امت حزبالله
یزدی در انتخابات دورهی سوم مجلس شورایاسالمیکه داستان مقابلهی «فقه سنتی»
و «فقه پویا» و «اسالم آمریکایی» و «اسالم مرفهنی بیدرد» با «اسالم پابرهنگان» از
سوی خمینی و «خط امام» دامن زده شده بود با شکست سختی روبرو شد و به مجلس
راه نیافت .او در این دوران به خاطر مخالفت شدیدش با نخستوزیری مریحسنی موسوی1
و «خط امام» مورد غیض وکینهی پاس���داران و «رزمندگان جبهه» بود و بههمنی علت
آنان سخرنانی وی در مهدیهی تهران را برهم زده و او را با وض ع رقتباری از منرب پاینی
کشیدند .خمینیکه حساب همه جا را داشت به منظور ایجاد تعادل در بنی جناحهای رژیم
پس از استعفای صافیگلپایگانی در تریماه  ،۱۳۶۷از او دلجوییکرد و او را به عضویت
شورای نگهبان درآورد و سپس به همراه آذریقمی به عنوان دو فرد شاخص جناح راست
به عضویت شورای بازنگری قانون اساسی انتخابکرد.
تالشبرایجانشینیآیتاللهگلپایگانی
پس از مرگ خمینی ،یزدی در جلس���ه تعینی ره�ب�ری ،با انتخاب خامنهای به دلیل عدم
اجتهاد و دانش نازل فقهی مخالفتکرد و خواهان برگزیدن آیتاللهگلپایگانی شد.
پس از جنبش  ۸۸و تشدید جنگ قدرت در باالی رژیم ،حمالت بی محابای یزدی به
هاشمیرفسنجانی ،باعث شدکه سر این موضوع بار دیگر باز شود .یزدیکه به دشمنی با
رفسنجانی شهره بود ،در دیدار با مدیران ارشد صداوسیما خطاب به ویگفت:
به نظر من سخنان هاشمی با آن نوع بیان به جای اینکه احرتام به رهربی باشد ،نوعی
توهنی و جسارت به آیتالله خامنهای بود ...من این نوع اظهارات را نمیفهمم؛ شما

-1خمینیکه با مخالفت شدید روحانیون سنتی و خامنهای با انتخاب مریحسنی موسوی مواجه بود ،در
دیدار با محمد یزدی ،احمد جنتی ،مهدویکنی و ناطقنوری به صراحتگفت :من حکم نمیکنم،
اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خری؟ ...من به عنوان یک شهروند ،اعالم
میکنمکه انتخاب غری از ایشان ،خیانت به اسالم است.
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با حکم رهربی مسئولیتگرفتهاید آن وقت این طوری صحبت میکنید ...شما در
نماز جمعهگفتید نسبت به نتیجهی انتخابات تردید دارید ویل مقام معظم رهربی
ضمن تأکید بر س���الم بودن نتیجهی انتخابات فرمودند اگر مشکلی است قانونی
عملکنید ...معتقدم سخنان هاشمی از سه پهلو همگذشته است .هاشمی در دیدار
اخ�ی�رش میگوید رهربی را فرد اصلح برای حل مش���کالت میدانم ،به نظر من
سخنان هاشمی خطاب به رهربی جسارت به ایشان بود .آقای هاشمی در واقع به
رهربی توهنیکرد.
مجل���س خربگان رهربی آیتالله خامنهای را برای رهربی نظام اس�ل�امی انتخاب
کرده است و مردم نیز بارها از مواضع روشنگرانه رهربی تقدیرکردهاند؛ مانند ایشان
درکش���ور وجود نداردکه بیست سال در برابر مشکالت ایستادگیکرده و آنها را
حلکردهاند .هاش���می در آن جلسهگفته بودکه رهربی را «فرد اصلح» برای حل
مش���کالت میداندکه به نظر من اینکالم معنی ره�ب�ری را دچار تردیدکرد و این
بزرگترین جسارت به حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای بود .رهربی بارها و بارها
بر خودداری خواص از دو پهلو حرف زدن تأکیدکردهاند و ایشان در سخنان خود
بارها خواستهاندکه هاشمی به آغوش نظام بازگردد ،ویل هاشمی با موضعگرییهای
خود هر روز از نظام دورتر میشود .در هر جاکه آیتالله خامنهای بروند ملت و ما
دنبال ایشان خواهیم بود؛ اما آقای هاشمی این را بدانیدکه دنبال شما نمیآییم1.
هاشمیرفسنجانی این بار سکوت را جایز نشمرد و یزدی را تهدید به بیان ناگفتههاکرد.
وی در دیدار با اساتید علوم سیاسی دانشگاههای قمگفت:
در مورد سخنان اخری آقای یزدی همانگونهکه قب ً
ال همگفتم جوابم تاکنون به سخنان
توام با عصبانیت و غرضآلود ایش���ان سالم بوده است ،ویل با صحبتهای دیروز
ایشان و اطالعات رس���یده ،اینبار بوی توطئه به مشام میرسد و دربارهی مسائل
ایشان در زمان امام راحل و در جلسهی انتخاب رهربی بعد از ارتحال امام و در قوه
قضاییه به صورتکتبی مطالبی راگوشزد خواهمکرد2.
احمد خاتمی از طرف خامنهای مأموریت یافت تا با درخواس���ت از هاشمیرفسنجانی
به جنگ علنی این دوکه قطعاً به ضرر خامنهای و یزدی تمام میش���د پایان دهد .پس
از فرونشسنت گردوخاک ،یزدی و اطرافیانش در تبلیغات عوامفریبانهشان با به کار بسنت
ترفند آخوندی ،منکر عضویت یزدی در مجلس خربگان شدند .در حایل او نه به عنوان
عضو ،بلکه به خاطر آنکه عضو فقهای شورای نگهبان بود به عنوان مشاور در این جلسه
حضور داشت و پیشنهادات خود را ارائه داده بود .تهدید رفسنجانی باعث شد تا یزدی
1-http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=83018
2-www.radiofarda.com/a/o2_rafsanjani_reaction_to_yazdi/1940433.html
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عقبنشینیکند و دیگر بطور علنی حرفی در مورد وی نزند و رفسنجانی هم ترجیح داد
«توطئه» را باز نکند.
ریاست قوه قضاییه در ازای چاپلوسی مفرط
خامنهای پس از تصدی والیت فقیه از آنجاییکه بهش���دت به حمایت راست سنتی از
خود نیاز داش���ت ،با آنکه شاهد مخالفت یزدی با انتخابش بود ،وی راکه به تندخویی
و عصبانیت و پرخاشگری شهره بود ازگوشهی عزلت به درآورد و به ریاست قوه قضاییه
گماش���ت .حتی در درون رژیم نیز بسیاری ش���یخ محمد یزدی راگزینهی مناسبی برای
ریاست بر قوه قضاییهکه پس از بازنگری قانون اساسی مسئولیتهای بیشتری هم یافته
بودنمیدانستند.
یزدیکه خود را وامدار خامنهای میدید در سرس�پ�ردگی به وی سنگ تمامگذاشت و
دو دورهی ریاس���ت قوه قضاییه را حفظکرد .او در جلسات و مصاحبههایگوناگون به
کرات به تمجید و تعریفهای اغراقآمیز از خامنهای پرداخته و رهربی وی را از نعمات
الهی برشمرد .و تا آنجا پیش رفتکه در سال ۱۳۷۰درکالسهای درس خارج خامنهای
که به تازگی تشکیل شده بود و از طریق آن خامنهای تالش داشت مشق مرجعیت کند،
شرکتکرد .ش���رکت او د رکالسها آنقدر مضحک بودکه خامنهای شخص ًا با حضور
او درکالس درس مخالفتکرد .این در حایل بودکه او پیشتر خود را باالتر از آیتالله
منتظری و مش���کینی معرفی میکرد و حال پای درس ی���ک آخوند دونپایهکه در هیچ
کالس درس سطحباالیی شرکت نکرده بود و به «خطیب» و روضهخوان معروف بود
مینشست.
کروبی درگفتگو با روزنامهی اطالعات در مورد وی میگوید:
باید عرضکنم آقای یزدی یکی از فضال و مدرس�ی�ن حوزهی علمیه قم اس���ت...
نکتهی اول این استکه مصاحبهی ایشان بهنظر من بسیار مضر و اگر جسارت به
ایشان نشود ،خیلی خشن و توهنیآمیز نسبت به آیتالله منتظری و بخصوص آیتالله
مش���کینی و به نظر من خالف اخالق اسالمی بود .نقطه ضعف دوم سخن آقای
یزدی این استکه خیلی از موضعیکه در حدود ایشان نیست سخنگفتهاند.
وی سپس ادعاهای یزدی راکهگویا همسطح و همشأن آیتالله منتظری و مشکینی است
به س���خرهگرفته و میکوش���د حد و حدود او را به یادش بیاورد و اشارهای هم میکند
به سوابق یزدی در همراهی با ارتجاعیترین بخشهای روحانیت با آیتالله منتظری و
میگوید:
این را عرض میکنمکه ایشان میگویند نظریات من هم معیار است ملت ما بداند به
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نظر ایشان هم زمانیکه آیتالله منتظری از طرف ساواککوبیده میشود و رژیم به
آن امان نمیدهد ،اگر پول به طالب میداد حرام بود ... .زمانی هم ایشان در جریانی
که به نفع دستگاه تمام میشد از افرادیکه دکرت شریعتی را آنطور میکوبیدند دفاع
میکرد .متأسفانه ایشان به طرز عجیبی از یک موضعگرییهای غلط یا از جلساتی
که انحراف داشت و یا یک حالت تخدیری داشت حمایت میکرد1.
ش���یخ محمد یزدی مانند مصباحیزدی و دیگر سرس�پ�ردگان خامنهای از معروفترین
چهرههای مدافع نظریه نصب وکش���ف در والیت فقیه و مبسوطالید بودن آن هستند در
حایلکه در دوران خمینی مطلق ًا چننی دیدگاهی نداش���تند و از والیت فقیه مقیده دفاع
میکردند .او در یکی از جلسات بازنگری قانون اساسیکه پیشنهاد تصویب والیت مطلقه
شده بود از در مخالفت درآمده و میگوید :بنده مخالف سرپدن سرنوشت امت مسلمان
به دست ویل فقیهام تا هرکار میخواهد بکند ،مطابق سلیقه و نظر شخصی خودش2.
در نگاه خامنهای ،یزدی از این امتیاز بزرگ هم برخوردار بودکه از دوران شاه دل خوشی
از آیتالله منتظری نداشت و بهرت از هرکس میتوانست امیال وی را برآوردهکند .مخالفت
یزدی با آیتالله منتظری به کتاب «شهید جاوید» صالحینجفآبادی بر میگشت که
مورد حمایت آیتالله منتظری بود .یزدی نه تنها با جانش���ینی آیتالله منتظری بلکه با
مرجعی���ت وی نیز مخالف بود و ترویج آیتالله منتظری و قبول ش���هریهی وی را جایز
نمیدانست.
خامنهای با پیشکش ریاست قوه قضاییه ،ضمن باالکشیدن یزدی در حکومت و حوزهی
علمیه قم ،مسئولیت سرکوب وابستگان آیتالله منتظری را به وی سرپد.
یزدی پس از تصدی ریاس���ت قوه قضاییه ،همچون مصباحیزدیکه به پابوس خامنهای
رفتکار چاپلوس���ی از وی را به آنجاکش���اندکه مدعی شد رهربی اشتباه نمیکند چرا
که در لحظهی اشتباه لطف امام زمان شامل حالش میشود وکار صواب را به وی الهام
میکند 3.از نظر ش���یخ محمد یزدی همهی ارکان نظام باید چنان مطیع رهربی باشندکه
نظرش���ان با ویل فقیه ذرهای متفاوت نباش���د و فتوای مراجع تقلید در مقابل رأی و نظر
خامنهای ارزشی ندارد.
دستگاه قضایی در دست مؤتلفه
یزدیک���ه پیش از انقالب اندوختهای نداش���ت و از عقدههای بس���یاری رنج میبرد،
پس از تصدی پس���ت ریاس���ت قوه قضاییه بهکاخ مرمرکوچکردکه در اختیار دادستانی
-1روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۲۵بهمن .۱۳۶۰

2-http://morteza-tehrani.blogfa.com/post/236
3-http://morteza-tehrani.blogfa.com/post/236
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انقالباسالمی بود .وی حتا در معماری این بنای تاریخی دست برد.
ویکه راست سنتی را نمایندگی میکرد ،اهرمهای اصلی قوه قضاییه را به دست مؤتلفه و
همفکران آن سرپد .او بالفاصله الجوردی را ازگوشهنشینی و عزلت به درآورد و به ریاست
س���ازمان زندانها رساند .در حایلکه آیتالله منتظری در دیدار با اعضای هیأتکشتار
زندانیان سیاسی در سال ۶۷که فایل صوتی آن منتشر شد ،در مورد الجوردی به صراحت
عنوانکرده بود گردنش بشکند.
س���یدرضا زوارهای دیگر عضو این جریان به ریاست سازمان ثبت اسناد رسید و اسدالله
بادامچیان معاون سیاس���ی و مش���اور اجتماعی وی شد .یزدی همچننی احکام متفاوت
دیگری نیز برایگردانندگان مؤتلفه صادرکرد.
در دوران ریاست یزدی و تسلط دوبارهی مؤتلفه بر دادستانی ،با هدایت اسدالله بادامچیان،
تصفیهیگس�ت�ردهای در دادگس�ت�ری و قوه قضاییه صورتگرفت و بسیاری از قضات و
دادیاران و مستش���ارانیکه «مکتبی» تشخیص داده نمیشدند و از پیش از انقالب در
دادگس�ت�ری مشغولکار بودند برکنار شدند وگروهی از قضات جوانکه اکثر ًا سهمیهی
جنگ و بسیج و طالب حوزهی علمیه بودند و غالب ًا در سننی زیر سی سال بودند ،جایگزین
آنان شدند.
وخامت وضعیت حقوق بشر و سرکوب لجامگسیخته
در دوران ریاس���ت یزدی بر قوه قضاییه ،در حایل که نظام به تازگی از قتلعام زندانیان
سیاس���ی فارغ شده بود ،احکام زندانیان سیاسی به ویژهکسانیکه سابقهی محکومیت
در ارتباط با مجاهدین داش���تند افزایش چش���مگریی یافت وکسانیکه تا پیش از آن به
حبسهایکوتاه مدت سه تا پنج سال محکوم میشدند به جوخهی اعدام سرپده شدند.
پروژهی قتلهای زنجریهای در دوران یزدی شروع شد و به اوج رسید و اوکه خود بهرت از
هرکس در جریان امر بود حداکثر تالش خود را برای پنها ن ماندن زوایای آن بهکار برد.
یزدی خود در خاطراتش تأکید میکند:
نهایت ًا امام اینگونه فتوا دادندکه اگر فردی در شاخهی فرهنگی سازمان به اصطالح
مجاهدین فعالیتکند و سالح هم به دست نگرید ،محارب محسوب میشود1.
دیگر سیاستیکه دستگاه اطالعاتی و امنیتی و قضایی در دوران وی در پیشگرفت عدم
پذیرش مس���ئولیت اعدام زندانیان سیاسی بود .به همنی دلیل آمار مفقودشدگان سیاسی
افزایش یافت .دستگاه قضایی پس از دستگریی و اعدام مخفیانهی زندانیان سیاسی در
پاسخ مراجعات مکرر خانوادههای قربانیان اظهار بیاطالعیکرده و آنها را متهم میکرد
که خرب خروج فرزندانشان ازکشور و پیوسنت به مجاهدین راکتمانکردهاند.

--1خاطرات آیتالله محمد یزدی ،مرکز اسناد انقالباسالمی چاپ اول  ۱۳۸۰صص .۴۹۹
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در دوران یزدی تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر ،نه تنها اعدامها به ش���دت تشدید شد
بلکه تعداد زیادی از بلوچها تحت این عنوان اعدام شدند.
بنا بهگزارش عفو بنیالملل در سال  ،۱۹۹۲چهل و هشت نفر و در سال  ،۱۹۹۱بیست نفر در
بلوچستان اعدام شدندکه بیشتر این اعدامها در مالءعام صورتگرفت1.
در دوران یزدی اعدامکودکان بزهکار در دس���تور قوه قضاییه قرار داشت و در فاصلهی
یک دهه بنی س���الهای  ۱۳۶۹تا  ،۷۹ش���ش محکوم به اعدام پیش از رسیدن به هیجده
سالگی اعدام شدند.
ن وسطایی
سنگسار و مجازاتهای بیرحمانه و قرو 
سالها پیش از آنکه طالبان و داعش به قدرت رسیده باشند و جهان با چننی پدیدهای آشنا
ش���ده باشد ،این سردمداران نظاماسالمی بودن دکه میادین ورزشی را بهکشتارگاه تبدیل
کرده بودند و با افتخار از آن در روزنامههای خود یاد میکردند .تنها چند هفته پیش از
دیدارگالیندوپل از ایران ،یک زن و مرد را در حضور مردم در زمنی ورزش آستانهی اشرفیه
سنگسار2کردند .در دیماه  ۱۳۶۸دو زن را نیز در لنگرود سنگسارکردند3.
دستگاه قضایی در بیست و ششم بهمن  ،۶۸باگردن زدن سه نفر در همدان و قرار دادن
سر دو نفر از آنان بر فراز مقربهی دانشمند و فیلسوف بزرگ ایرانی ابوعلی سینا وگرداندن
اجساد این سه تن توسط جرثقیل در خیابانهای این شهر ،به استقبالگزارشگالیندوپل
گزارشگر ویژه ملل متحد رفت4.
عف و بنیالملل درگزارش سال  ۲۰۰۸خود بیرحمی دستگاه قضایی را برمال میکند.
•وحشتناکی اینگونه اعدامها به وسیلهی یک زندانی سابق ،همبند زنی به نام زهرا
که در اواخر دههی ۱۹۹۰به وسیلهی سنگسار اعدام شده است در ژوئیه  ۲۰۰۶تشریح
شد .اوگفتکه با زهرا ،زنیگردصورت با چشمانی سیاه و موهایکوتاه ،در روزهای
پیش از محاکمهی او آشنا شده بود .اوگزارش دادکه زهرا پس از بازگشت از دادگاه
بهخاطر شالقهایی که خورده بود از حال رفته بود ویل از این نظر خیالش راحت
شده بودکه به اوگفته بودند روز بعد آزاد خواهد شد .زندانیها جشنگرفتند .ویل
روز بعد ،زهرا اعدام شد؛ وقتیکه زهرا با یک دنیا امید و آرزو به خیال خودش به
س���مت اجرای احکام برده میشده ناگهان او را به سمت انفرادی برده و در آنجا
بودهکه متوجه میشود ماجرا از چه قرار است .در آنجا غسل داده میشود و دعاها
و قواننی مربوطه اجرا میشود و به سمت جایگاه مخصوص برده میشود ،با کفن
1-www.radiozamaneh.com/270716

-2جمهوریاسالمی نهم دی  ۶۸برابر با  ۳۰دسامرب .۱۹۸۹
-3جمهوریاسالمی دوازده دی  ۶۸برابر با  ۲ژانویه .۱۹۹۰
-4روزنامهی رسالت ۲۶ ،بهمنماه .۱۳۶۸
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تاگردن داخل چاله قرار داده و مراس���م شروع میشود .سنگهایی را درگوشهای
جمعآوریک���رده بودند ...در همنی حال او از خاک با تقالی زیاد به بریون اومده
بوده ویل دوباره قاضی ناظر دستور میدهدکه برشگردانند به داخل چاله و در تمام
این مدت پسرکر و اللاش ،جواد ناظر این صحنه بوده است... .در آخر هم شخصی
به نام تقی با یک بلوک س���یمانی آخرین ضربه را وارد میکند و تمام میش���ود...
•دوم ژانویه  ۱۹۹۰روزنامه جمهوریاسالمیگزارش دادکه دو زن در لنگرود سنگسار
شدند.
•پنجم ژانویه ۱۹۹۰روزنامهی اطالعاتگزارش دادکه دو زن در الهیجان سنگس���ار
شدند.
•شانزدهم ژانویه ۱۹۹۰روزنامهی رسالتگزارش دادکه یک زن در بندرعباس سنگسار
شد.
•در مهر ماه ۱۹۹۰زنی به اتهام زنا در شهر نیشابور محکوم به پرتاب از بلندی شدکه این
حکم با پرتاب وی از طبقهی دهم یک ساختمان اجرا شد.
•یازدهم مارس ۱۹۹۱روزنامهی جمهوریاسالمیگزارش دادکه یک زن به نام بمانی
فکری فرزند محمد عیسی در رشت محکوم به قصاص در آوردن چشم و پرداخت
یکصد دینار طال و سنگس���ار شد .این زن پس از مطلع شدن از حکم مجازاتش
اقدام به خودکشیکرد.
•بیست و یکم آگوست  ۱۹۹۱کیهانگزارش دادکه یک زن به نامکربی پس از هفتاد
ضربه شالق و سنگسار شد.
•در آبانماه  ،۱۳۷۰دو نفر از پرسنل نریوی انتظامی به نامهای ستوان سوم ناجا ،رشید
عالیی ،اس���توار یکم ناجا ،علیاصغر ضابطی ،به اتهام تجاوز به عنف ،شرکت در
بازداشت غریقانونی ،ایجاد جو بدبینی نسبت به نریوهای مسلح و لغو دستوربه حکم
رازینی ،به سنگسار محکوم ش���دند .فیلم این سنگسارکه در یکی از مراکز نریوی
انتظامی اجرا شد به صورتگسرتده در اینرتنت و تلویزیونهای اروپایی پخش شد.
اولنی س���نگ به سمت متهمان توسط محمدعلی رحمانی ،نمایندهی خامنهای در
نریوی انتظامی پرتاب ش���د .وی در سال  ۱۳۸۸قرار بود در دولت احتمایلکروبی
وزیرکشور شود .در فیلم یاد شده یک صحنه نیز مربوط به قصاص چشم بود .مأموران
با قساوت و در حایلکه قربانی فریاد میزد چشم او را در آوردند.
•پنجم نوامرب ۱۹۹۱روزنامهی ابرارگزارش دادکه یک زن در شهر قم سنگسار شد.
•نمایندهی ویژهی حقوق بشر سازمان مللگزارش دادکه در اول نوامرب  ،۱۹۹۱یک زن
به نام فاطمه بانی در اصفهان سنگسار شده است.
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•روزنامهیکیه���ان در اول فوریه  ۱۹۹۴گزارش دادکه یک زن به نام میناکولوت در
تهران سنگسار شد.
•اول مارس ۱۹۹۴بهگزارش روزنامهی رسالت یک زن در قم سنگسار شد.
• دهم آگوست ۱۹۹۴یک زن در شهر اراک به سنگسار محکوم شد.
•ش���انزده نوامرب ۱۹۹۴بهگزارش روزنامهی ابرار سه نفر در شمال یک زن در ساری
سنگسارشدند.
•در هفت دس���امرب  ۱۹۹۴روزنامهی همش���هریگزارش دادکه ی���ک زن در رامهرمز
سنگسار شد.
•در چهاردهم جوالی  ۱۹۹۵بهگزارش عفو بنیالملل دو زن به نامهای صبا عبدایل
سی س���اله و زینب حیدری سی و هشت س���اله در ایالم غرب در آستانه سنگسار
میباشند.
•یازدهم نوامرب  ۱۹۹۵بهگزارش روزنامهی جمهوریاس�ل�امی مردی در شهر همدان
سنگسار شد.
•درگزارش منتشرش���دهی عفو بنیالملل در س���ال  ۱۹۹۵آمده استکه این سازمان
گزارشهایی دریافتکرده استکه ممکن است حدود ده نفر در آنسال به وسیله
سنگسار اعدام شده باشند.
•بهگزارش روزنامهی همش���هری هش���تم ژوئن  ،۱۹۹۶یک زن و یک مرد در ارومیه
سنگسارشدند.
•در  ،۱۹۹۷شش زن و مرد به نامهای فاطمه دانش ،معصومه عینی مرضیه فالح ،علی
مختارپور ،پرویز حسنزاده و خریالله جوانمرد در ساری سنگسار شدند.
•در سال  ۱۳۷۷خسرو ابراهیمی در الهیجان هنگام سنگسار موفق به فرار ازگودال
میشود.
•در دی  ۱۳۷۷یک مرد در بابل سنگسار شد.
•زلیخاکدخدایی در روستایی در اطراف بوکان از استانکردستان ظرف بیست و چهار
ساعت پس از دستگریی سنگسار شد .هنگام اجرای حکم مردم اعرتاضکرده و به
طرف مالییکه حکم سنگسار را صادرکرده بود سنگ انداخته و زلیخاکه مجروح
شده بود را نجات دادند.
اعالمیهی اسالمی حقوق بشر و نسبیت فرهنگی
یزدی در ش���رایطی مس���ئولیت قوه قضاییه را به عهدهگرفتکه نظام به تازگی ازکشتار
زندانیان سیاسی در سال  ۶۷فارغ شده بود و چهرهی نظام اسالمی به خاطر یک دههی
جنایت وکشتار و شکنجه در سطح بنیالمللی به شدت خدشهدار شده بود.
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نظاماسالمی به منظور فریب افکار عمومی و توجیه جنایاتش در صدد چارهجویی بر آمد
و مبتکر تدوین «اعالمیهی اس�ل�امی حقوق بشر» شد .این اعالمیهکه در تضاد ماهوی
با حقوق بشر و اصول جهانشمول آن است در اجالس وزرای امور خارجهیکنفرانس
ی کشور اسالمی
اس�ل�امیکه در سال ۱۳۶۹در قاهره تشکیل شد به تصویب بیش از س 
رس���ید .تصویبکنندگان این اعالمیهکه خود در زمرهی بزرگترین ناقضان حقوق بشر
هستند ،اعالمیهی جهانی حقوق بشر راکه دستاورد بشر در زمینهی حقوق اولیهی انسانی
است اعالمیهای با فرهنگ مسیحی خواندند.
این اعالمیهی اس�ل�امی در بیس���ت و پنج ماده تنظیم شده اس���تکه در ماده  ۲۴آ ن قید
شدهکه :کلیهی حقوق و آزادیهای مندرج در اعالمیهی مشروط به مطابقت با شریعت
اس�ل�امی اس���ت و در ماده  ۲۵آ ن آمده است :شریعت اسالمی تنها مرجع برای تفسری یا
توضیح هر ماده از مواد این اعالمیه میباشد.
متعاقب تصویب اعالمیهی اسالمی حقوق بش���ر« ،کمیسیون حقوقبشر اسالمی» به
ریاست محمد یزدی و مدیریت محمدحسن ضیاییفر و عضویت تعدادی از جنایتکاران
ی از ساختمانهای مصادرهای واقع در انتهای
علیه بش���ریت همچون رازینی و  ...در یک 
خیابان آفریقا تأس���یس و ش���روع به فعالیتکرد .نمایندگان اینکمیسیون با حضور در
ی در توجیه عملکرد حکومت داشتند .آنان با استناد به «نسبیت
مجامع بنیالمللی س���ع 
فرهنگی» ،عنوان میکردند از آنجاییکه ایرانکشوری اسالمی است لذا باید قواننی و
عملکردش نیز منطبق با شریعت اسالمی باشد و در نتیجه اعرتاض جامعهی بنیالمللی به
مجازاتهای بیرحمانهای چون سنگسار ،قطع دست دزد ،قصاص ،شالق زدن ،تبعیض
بر اساس جنسیت و مذهب و ...بیمورد است ،زیرا ایران تابع «اعالمیهی اسالمی حقوق
بشر» است.
سرکوب تظاهراتهای اعرتاضی مردم
در دوران صدارت یزدی بر قوه قضاییه ،س���رکوب تظاهراتهای اعرتاضی مردم شدت
یافت و احکام بیرحمانهی بسیاری صادر شد.
در جریان سرکوب خوننی تظاهرات معلولنی جنگ در شریازکه در فروردین ۱۳۷۱بهوقوع
پیوست بهگفتهی شاهدان شش نفرکشته شدند .بهگفتهی دادستان انقالب شریاز دویست و
چهلنفردستگریوچهارنفراعدامشدندوحکماعدامپنجنفربرایتأییدبهدیوانعایلکشور
ارسال شد .چهل و پنج تظاهرکننده به مجازات چهار سال تا ده سال زندان محکوم شدند.
در اردیبهشت ۱۳۷۱در جریان تظاهرات اراک بهگزارش خربگزاری فرانسه بیست و دو نفر
به مجازاتهای یک تا ده سال زندان محکوم شدند.
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در خ���رداد ۱۳۷۱یزدی ب���ه عنوان رئیس قوه قضاییه نقش مهمی در س���رکوب و اعدام
معرتضان جنبش شهری در مشهد داشت .وی طی اطالعیهای اعالم داشت :اخاللگران
ً
ً
شدیدا مجازات خواهند شد .در اطالعیهی رسمی دادستانی انقالب مشهدکه در
سریعا و
روز  ۲۱خرداد در نشریات منتشر شد از اعدام چهار نفر در ارتباط با تظاهرات اعرتاضی
مردم خرب داده شد .البته عبدالله نوری وزیرکشور دولت رفسنجانی خط مشی قوه قضاییه
در برخورد با تظاهرات اعرتاضی مردم را چننی بیان داشت:
مس���ئولنی امنیتی و قضایی آنچنان با قدرت و قاطعیت با عوامل حوادث مش���هد
برخورد خواهندکردکه دیگر چننی رویدادهایی تکرار نش���ود ...در لحظهی اولکه
احساس شود حرکتی از ناحیهی عناصر مفسد در شرف انجام است در همان نقطه
مجرمنی را به مجازات خواهیم رساند.
در دیگر جنبشهای اعرتاضی مردم که بنی سالهای  ۱۳۷۱تا ۱۳۷۴در شهرهای مبارکه،
قزوین و اسالمشهر ،به وقوع پیوست تعدادی زیادی از مردم دستگری و به حبس و زندان
و شالق محکوم شدند.

تالش برای پوشاندن نقش آمران و عامالن قتلهای زنجریهای
در جریان قتلهای زنجریهای ،اعوان و انصار او اصرار عجیبی داشتند تا مسئولیت قتلها
را متوجهی نریوهای سیاسی وکشورهای خارجیکنند.
امینی ،مشاور امنیتی-انتظامی یزدی در حایلکه به خوبی قاتالن را میشناختگفت:
حتی اگر چنانچه فرد مشخصی نیز خودش را به عنوان عامل این قتلها معرفیکند،
رسیدگی بهکل جریان همچنان ادامه خواهد یافت تا عامالن خارجی و داخلی این
جریان شناس���ایی شوند ...از دید فنی این قتلها اعمالگروه تروریستی «فرقان» و
گروه منصوب به مهدی هاشمی را در اذهان تداعی میکند1.
اسدالله بادامچیان معاون سیاسی وی نیز ادعاکرد:
موج عظیم احساس���ات پاک مردم پس از آن شهادت الجوردی و تنفر عمومی از
ترور رفیقدوست آنها را به طراحی توطئه دیگری وادارکردکه باکشتار چند نفر از
عناصر ملیگرا و جریانسازی رسانه های بیگانه ،برای آنها فضاسازیکند تا زمینه
برای طرح ترور شخصیتهایی همچون حجتاالسالم والمسلمنی رازینی پدید آید2.
وی در جای دیگری مدعی شد:
معلوم است وقتی وزیر اطالعات بیخرب از ماجرا در برابر اصرار بعضی در هیأت
دولت سوگند میخوردکه اینکار عناصر اطالعاتی نیست و یاگروهها و تشکلهای

-1روزنامهیگزارش روز  ۱۳دیماه .۱۳۷۷
-2اسدالله بادامچیان« ،ریشهیابی ترور شخصیتها و اشخاص» ،هفتهنامهی شما ،هفده دیماه .۱۳۷۷
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خط امام و رهربی بیخرب از اصل ماجرا ،تحلیلهای خود را داشتهاند ،دلیلی آشکار
بر عدم دخالت و رضایت آنها در این ماجرای تلخ است .ویل اگرکسانی وگروههایی
جسته وگریخته اظهارنظرهاییکردهاندکهگویا بیخرب از اصل ماجرا نبودهاند ،باید
گروههای تحقیقاتی برای ردیابی آن سناریو ،اینان را مدنظر قرار دهند1.
ویرانهای به نام دستگاه قضایی
یزدی متخصص بیان سخنان بیپایه و اساس است؛ وی در حایلکه وعده میداد احکام
دادگاههای جرایم سیاسی و مطبوعاتی بدون حضور هیات منصفه و وکیل مدافع باطل
میشود 2.و در جمهوریاسالمی ایران حتا یک زندانی به دلیل اعتقادات خود در زندان
بسر نمیبرد 3.فاجعهی حذف دادسراهای عمومی و انقالب را رقم زد.
با تصویب قانون تش���کیل دادگاههای عمومی و انقالب،کلی���هی وظایف و اختیارات
دادستان به رؤس���ای محاکم و رئیس حوزهی قضایی محول شد و سیستم دادسرا فقط
در محاکم نظامی و دادگاه ویژهی روحانیت ابقاگردید و این امر موجب تداخل وظایف
تحقیق و رسیدگی در دادگاهها و خارج نمودن محاکم از حالت بیطرفیگردید .چراکه
تا پیش از این حداقل قاضی نقش بیطرف بنی اصحاب دعوا را داشت اما در سیستمی
که او بنیانگذاشت قاضی خود طرف دعوا بود! همچننی حذف دادسراها باعث انباشته
شدن پروندهها در دادگاهها از یکطرف و از سوی دیگر انجام قسمت اعظم تحقیقات
مقدماتی توسط ضابطان دادگسرتی به علتکثرتکار دادگاههاگردید .فجایع بهبار آمده
تا آنجا بودکه هاشمیشاهرودی هنگام تصدی پست ریاست قوه قضاییه اعالمکردکه
ویرانهای را تحویلگرفته است .و خامنهایکه خود میدانست چه دستهگلی به آب داده
است مانع پاسخگویی یزدی شد تا موضوع بیشتر باز نشود.
یکی دیگر از مصائبیکه محمد یزدی به دستگاه قضایی تحمیلکرد ارتقای مقام سعید
مرتضوی اس���ت .مرتضوی در سن نوزده سالگی با پذیرش در دانشگاه علوم قضایی به
عنوان دادرس دادگاه عمومی ش���هربابک و س���پس ریاست دادگاه حقوقی شهر بابک
منصوب شد .مرتضوی در سال  ۱۳۷۳بهخاطر پروندهای به تهران فراخوانده شد و در سن
بیست و هفت سالگی از طریق اسدالله بادامچیان به یزدی وصل شد و به ریاست شعبهی
 ۹دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد توسط وی به شعبهی ۳۴مجتمع قضایی
کارکنان دولت رفت .مرتضوی به خاطر سرس�پ�ردگیاش به ریاست شعبهی ۱۴۱۰دادگاه
مطبوعات رس���ید و با توجه به انحالل دادسرا همهی اختیارات این مرجع به وی سرپده
-1هفتهنامهی شما۲۴ ،دیماه .۱۳۷۷
-2روزنامهی سالم ۲۴دیماه .۱۳۷۰
-3روزنامهی سالم  ۲۲اسفند .۱۳۷۲
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شد تا به نمایندگی از سوی بیترهربی و یزدی به قلع و قمع مطبوعات و روزنامهنگاران
برپدازد .محسنیاژهای نیز توسط یزدی ارتقای مقام یافت و به ریاست مجتمع اقتصادی
رس���ید و در جریان پروندهی فاضل خداداد -و برادران رفیقدوس���تکه ازگردانندگان
مؤتلفه و نزدیکان یزدی بودند ،ارادت خود را به این جریان و یزدی نشان داد و محسن
رفیقدوست را تربئهکرد.
محمدرضا رحیمی پس از برکناری از اس���تانداریکردستان ،به مشاورت قضایی محمد
یزدی منصوب ش���د و تا س���ال ۸۳که به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب شد ،در
این سمت باقی ماند و از همانجا با الیاس محمودی آشنا شدکه بعدها به تشکیل «حلقه
خیابان فاطمی» منجر شد.
جاللالدین فارس���ی دیگر عض���و نزدیک به مؤتلفه نیزک���ه در مهرماه ۱۳۷۱محمدرضا
رضاخانی را در روس���تای طالقان به قتل رسانده بود با اعمال نفوذ خامنهای و یزدی و
مقتدایی از اتهام قتل نفس تربئه و آزاد شد .جاللالدین فارسی حتی یک شب را نیز در
زندان نگذراند و آنها توانستند با خیمهشببازی قضایی وی را به پرداخت دیه محکوم
کردندکه خانوادهی مقتول از پذیرش آن سرباز زدند 1.همسر دوم جاللالدین فارسی اهل
طالقان و از بستگان مقتول بود2.
از دیگر ش���اهکارهای دوران صدارت یزدی در قوه قضاییه ،صدور دس���تور قتل احمد
خمینی بود .طبق اعرتافات سعید امامی در این جنایت ،اسدالله بادامچیان معاون سیاسی
و مش���اور امور اجتماعی یزدی و محسنیاژهای نمایندهی یزدی در وزارت اطالعات نیز
دست داشتند3.
طبقگزارشات منتشر شده و شهادت شهود ،در سالهای ۱۳۷۳و ۱۳۷۷در جریان سرکوب
شورش مهاجران زندانی در اردوگاه «سنگ سفید» خراسان ،دهها افغانی با رگبار نریوهای
انتظامیکشته شده و درگورهای دستهجمعی به خاک سرپده شدند .شیخ محمد یزدی در
مقام رئیس قوه قضاییه و «کمیسیون حقوق بشر اسالمی»ایکه دست و پاکرده بود مطلق ًا
ط قرمز»های نظام معرفیکردند.
به این جنایت نرپداخته و آن را جزو «خ 
تالش برای قتل آیتالله منتظری
و حمله به دفرت آذری قمی
محمد یزدی و مرتضی مقتدایی در مقام دادس���تانکلکش���ور پس از سخرنانی آیتالله
منتظری در سیزدهم رجب مصادف با  ۲۳آبان ۱۳۷۶با توطئهی قتل وی همراهیکردند
1-www.khabaronline.ir/detail/125434/root/4538
2-www.youtube.com/watch?v=Tl8oNAjCeBM
3-www.rahesabz.net/story/52633
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که ناکام ماند .برایکسانیکه «یادگار امام» را به سادگی آب خوردن به قتل رساندند،
کشنت آیتالله منتظریکه مورد غضب خمینی قرارگرفته بودکار سهل و آسانی بود .بهویژه
که همان موقع خامنهای ،آیتالله منتظری راکه به درستی مرجعیت وی را زیر سؤال برده
و آن را به تمسخرگرفنت حوزههای علمیه و شیعه خوانده بود« ،سادهلوح» و «بیچاره» و
«مفلوک» خوانده بود.
اراذل و اوباش اعزامی از سوی سپاه ،اطالعات و بسیج شهرستانهای مختلفکه از طرف
آنها هدایت و پشتیبانی میشدند ضمن حمله به حسینیه و تخریب و اشغال آن ،به منزل
مسکونی و دفرت آیتالله منتظری نیز یورش برده و با شکسنت اسباب و اثاثیه و پارهکردن و
غارت اوراق و مدارک ،خسارت هنگفتی واردکردند .در حمله به منزل آیتالله منتظری
مسئولنی امنیتی اصرار داشتند وی را به بهانهی حفظ جان به مکان نامعلومی انتقال دهند
که با مخالفت او روبرو شدند.
آیتالله منتظری در مورد نقش یزدی در این حمله میگویند:
پس از سخرنانی تحریکآمیز آقای جوادیآملی ،جمعیت را به طرف حسینیهی شهدا
و دفرت و بیت من سرازیرکردند و تعدادی از آنانکهکام ً
ال سازماندهی شده بودند ،با
شکسنت دربها و قفلها حسینیه را اشغالکردند و هرچه توانستند از اشیای حسینیه و
دفرت شکستند و پارهکردند و غارت نمودند و ح ّتی قرآنها وکتب ادعیه وکتب علمی
را نیز پارهکردند و حدود س���ههزار عدد نوارکاست و ویدیویی از فقه و نهجالبالغه
و اصول کافی را با خود بردند و جمعی از فضال و طالب را که در دفرت مش���غول
نماز جماعت ظهر و عصر بودند ،پس ازکتک زدن و هتاکی ،بازداشت نمودند و
از قراریکه نقل شد ،رئیس قوه قضائیهکه باید حافظ امنیت جامعه باشد ،از تهران
به قم آمد و دستور حمله به حسینیه و دفرت و بیت را صادر نمود و شب چهارشنبه به
تهران بازگشت و در خطبهی نماز جمعهی تهران نیز هرچه خواست به هم بافت.
آیتالله منتظری در مورد والیت فقیه مورد نظر یزدی میگوید:
همنی بیسیم به دستها ،ح ّتی میخواستند برای این منظور درب خانهی اندرونی
را با دیلم از جا بکنند تا به من دسرتسی پیداکنند و به زور بربند .جمعی از فضال
و طالب و برادران را بازداشت ،و تلفنها را قطعکردند و بلندگوهای حسینیه را در
اختیارگرفتند و مانند لشکر مهاجم پریوز شده با شعارهای انحرافی و توهنیآمیز و به
نام حمایت از والیت فقیه و ویل فقیه خودشان ،هرچه خواستن دگفتند و پخشکردند
و موجبات ناراحتی همهی همسایگان محرتم را فراهم نمودند .معلوم شد در منطق
آقایان ،والیتفقیه یعنی غارت اموال و شکسنت و پاره کردن کتابها و ح ّتی قرآن
کریم .والیت فقیه یعنی تصرف غاصبانه در خانه و ملک دیگران .والیت فقیه یعنی
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اهانت به حوزههای علمیه و علما و فقه و علم و بیاحرتامی به همهی مقدس���ات.
خوب شد نمردیم و ثمرهی والیت فقیه آقایان را برای چندمنی بار لمسکردیم1.
در زیرنویس صفحهی  ۱۴۵کتاب «انتقاد از خود» آیتالله منتظریکه پس از درگذشت
وی انتش���ار یافت از قول موسویاردبیلی آمده اس���ت :در آن روز قصد داشتندکه آقای
منتظری را بکشند و من با تهران تماسگرفتم و تهدیدکردمکه اگر بر این امر اصرار داشته
باشید بدانیدکه آقای منتظری تنها نیست؛ و در نهایت از این تصمیم منصرف شدند2.
همانموقع عوامل یزدی و وزارت اطالعات و اوباش و اجامر بسیج شده به دفرت آذریقمی
هم حملهکردند .آذریقمی در نامه به رفسنجانی در مورد یزدیکه سابق ًا متحد وی بود
و متفقاً در مجلس خربگان رهربی آیتاللهگلپایگانی را مناسب تصدی رهربی و والیت
فقیهمیدانستندگفت:
...ن���ه اینکه هر روز وقت و بیوقت بس���تگان ما را برای نامهی جدید در فش���ار
بگذارید ،و توس���ط یزدیکه در اخطار و تهدید بیداد میکند ما را از روشنگری و
نامهنویسی برحذر دارید3 .
آذریقمی همچننی ادعا میکندکه جامعهی مدرسنی حوزهی علمیه قم در سال  ۱۳۷۳با
فشار بچههای اطالعاتی و دالیل آقای یزدی» مرجعیت وی [خامنهای] را جا میاندازد
و وی ب���ا فروتنی در ابتدا فقط برای خارج را میپذی���رد اما در همان حال معاونتی در
اطالعات برای جا انداخنت مرجعیت وی در داخل ایجاد میکنند4.
او در نامه به خاتمی تأکید میکند:
گرچه از طرف دادس���تانکلکودتا و فرماندهی آتش فتنه [محمد یزدی] از نوشنت
هرگونه نامه و دفاعیه ممنوع شدهام ویل این حقی است طبیعی و انسانی و فطری5.
آذری قمی همچننی در نامهی بیست و سه آذر ۱۳۷۶خود خطاب به خامنهای مینویسد:
آقای خامنهای! لشکریان والیت فقیه همچون لشکریان شاه ،شیشه شکستند و درها
را شکس���ته ،از جاکندند ،قرآن ،مفاتیح وکتب حدیث را از باال پرتکردند وکف
کوچه را از اوراق آنها پرکردند .چیزی را سالم نگذاشتند .حسینیهی شهدا و دفرت
آیتالله منتظری را همنیطور .صدای زینبهای زمان را درآوردندکه یزید بزن ،خوب
میزنی .این چوب والیت فقیه اس���ت ،نوش ج���انکن .نه به خانوادهی مریض و
نه به فرزند مریض من رحم نکردند و چند روز آنها را بدون دوا و اس�ت�راحت رها
کردند .خداوند آنها را با مهاجمنیکربال محشور فرماید .من و آقای منتظری چند

-1پیام آیتالله منتظری پس از حمله به حسینیه و بیت ایشان ،مورخهی ۱۳۷۶/۸/۲۸

2-http://pezhvakeiran.com/pfiles/ebrat_va_enteghad_az_khod_montazeri.pdf

-3فراز و فرود آذریقمی ،محسنکدیور ،ص .۲۷۵
-4پیشنی ،ص .۲۷۸
-5پیشنی ،ص .۲۸۲
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صباحی بیشتر زنده نیستیم ،ویل برای شما عار و ننگ ابدی و برای سرلشکر[های]
نافرماندهیکل قوای شما ،آقای [محمد] یزدی[ ،عبدالله] جوادی و [علی] مشکینی
حاصل ش���د .شما امنیت حرم اهل بیت ،خانه ،حسینیه و دفرت منکه یا در آن نماز
جماعت یا درس والیت فقیه و حکومت اسالمی یا مأمنی برای مستضعفنی و پر و
بال شکستهها بود شکستید و خرابکردید و النه فقرا و بینوایان را نابودکردید .البد
بعد از این ،پولگلولهها و چوب و درب شکسته را هم از ما خواهیدگرفت .راستی
اگر بگوییم از زمان شاه بدتر استگزافگفتهایم؟
مه���دی خزعلی هم از توطئهی مش�ت�رک وزارت اطالع���ات و احمد جنتی و جامعهی
مدرسنی حوزهی علمیه قم به ریاست یزدی و مقتدایی برای جاانداخنت مرجعیت خامنهای
میگوید .او توضیح میدهدکه پس از مرگ آیتاللهگلپایگانی و اراکی وزارت اطالعات
بنا داش���ت هرطورکه شده مرجعیت خامنهای را جا بیاندازد.گفته میشود برای تحقق
چننی امری بخشنامهای صادر شده بود مبنی بر اینکهکارمندان وزارت اطالعات و سپاه
پاسداران موظفند چنانچه از آنها پرسیده شد از چهکسی تقلید میکنند ،پاسخ دهند از
خامنهای .س���عید امامی پیگری این امر بود و معاونتهای وزارت اطالعاتکه جملگی
دانشآموختگان مدرسهی حقانی همچون پورمحمدی و اکربیان و ...بودند به شدت از
آن حمایت میکردند1.
ش���یخ محمد یزدی و مقتدایی نیز در جامعهی مدرس�ی�ن حوزهی علمیه قم جاانداخنت
مرجعیت خامنهای را دنبال میکردند و عاقبت با تلفن و تهدید و تطمیع توانستند نام او را
جزو شش مرجع تقلید مورد قبول جامعه مدرسنی منتشرکنند.
آیتالله خزعلی از اعضای شورای نگهبان به خاطر مخالفت با مرجعیت خامنهای ،بر اثر
فشارهای بیترهربی و به ویژه علیاصغر حجازی مجبور به استعفا شد.
تالش یزدی برای جاانداخنت خامنهای به عنوان مرجع تقلید و آن هم «اعلم» و س���پس
رساندن او به درجه «امام خامنهای» در حایل صورتگرفتکه خامنهای شاگردی هیچ
استاد شناختهشدهای را در حوزهی علمیه نکرده بود و به لحاظ مرتبت حوزوی از درجهی
پایین���ی برخوردار بود .نکتهی حائز اهمیت آنکه یزدی تأکید دارد رفس���نجانی مجتهد
نبود .در حایلکه سواد حوزوی رفسنجانیکمتر از خامنهای نبود و نسبت به ویکارهای
بیشتری نیز ارائه داده بود.
عوامفریبی و مخالفت با برگزاری مسابقهی فوتبال
در دوران یزدی ،در خرداد ۱۳۷۳و ظهر عاشورا ،عوامل وزارت اطالعات با انفجار بمب
در حرم امام رضا ،موجبکشتهشدن بیست و شش نفر و زخمیشدن بیش از سیصد نفر از
1-www.youtube.com/watch?v=gvpjNHnvt_0
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زائران شدند .ویکه در مهرماه ۱۳۹۵به خاطر برگزاری مسابقهی فوتبال تیمهای ایران وکره
جنوبی در روز تاسوعا دم از زیرپاگذاشنت حرمت عاشورا و محرم میزد ،با آنکه در جریان
هویت بمبگذاران بود ،هیچ اقدامی جهت پیگریی این جنایت نکرد و به دروغ همراه
با دیگر بخشهای رژیم به صورت هماهنگ ،مجاهدین خلق را مسئول آن معرفیکرد.
استفادهی ابزاری او از دین و مراسم مذهبی حتی در میان جناحهای رژیم زبانزد است.
او در دولت روحانی در حایل با برگزاری مسابقهی تیم ملی فوتبال ایران باکره جنوبی در
روز تاسوعا مخالفت کرد که در روز عاشورای  ۱۳۷۸در حایل که رئیس قوه قضاییه بود
تیم فوتبال استقالل در استادیوم آزادی به مصاف تیم فوتبال دالیان چنی در حضور بیش
از یک صدهزار تماشاچی رفت و او هیچ اعرتاضی نکرد.
مجلس خربگان رهربی ،شورای نگهبان ،امام جمعه
یزدی از س���ال  ۱۳۶۹به عضویت مجلس خربگان رهربی درآمد .وی از س���ال  ۱۳۸۶تا
 ،۱۳۸۹در زمان ریاست هاشمیرفسنجانی در مجلس خربگان ،به عنوان نائبرئیس اول
مجلس خربگان انتخاب شد و در رقابت با رفسنجانی بر سر ریاست این شورا با شکست
سختی مواجه شد .وی از سال ۱۳۸۹و ریاست مهدویکنی در مجلس خربگان ،در سمت
نائبرئیس دوم مجلس خربگان انجام وظیفهکرد .و عاقبت پس از مرگ مهدویکنی در
اس���فند ۱۳۹۳با اشارهی خامنهای و اعمال نفوذ بیت رهربی به ریاست مجلس خربگان
رسید در حایلکه پس از شکست از رفسنجانی به بهانهیکسالت و بیماری در مجلس
حاضر نشده و از ادارهی دبریخانهی مجلس خربگان سرباز زد.
یزدی به اشاره خامنهای به ریاستکمیتهی سهنفری سری تعینی رهرب آینده انتخاب شد.
اولنی بار مرتضی مقتدایی به وجود اینکمیته و جلسات سری آن اشارهکرد و تأکیدکردکه
اسناد این جلسات به صورت محرمانه در دبریخانهی مجلس خربگان نگهدارى مىشود
و حتى در اختیار هیأت رئیسه هم قرار نمىگرید و فقط اگر رهربى بخواهند و نیاز داشته
باشند در اختیارشان قرار داده مىشود1.
سید علی شفیعی ،نمایندهی خوزستان در مجلس خربگان رهربی مدعی شدکه اینکمیته
حتی از افشای عملکرد خود نزد هاشمیرفسنجانی در زمانیکه او ریاست خربگان را به
عهده داشت نیز خودداریکرده است:
بهقدریکار اینکمیته محرمانه استکه آقای یزدی میفرمودند وقتی آقای رفسنجانی
رئیس خربگان بود ،حتی نتیجهیکار را به ایشان هم نگفتیم! هر چه میگفت :من
رئیس خربگان هس���تم ،نمیشودکه نگویید ،میگفتیم اینها محرمانه است ،حتی
1-http://khobreganemellat.org/fa/MagArt.html?ItemID
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نسبت به شما1.

یزدی در انتخابات اس���فند ۱۳۹۴به همراه مصباحی���زدی از راه یافنت به مجلس خربگان
رهربی بازماند و خامنهایکه حساب زیادی روی او بازکرده بود در حمایتی آشکار از این
دو ،نسبت به رأی نیاوردن آنها ابراز نارضایتیکرده و نبودن آنها در مجلس خربگان را
مایهی خسارت دانست.
ی���زدی همچننی پس از پایان خدمت در قوه قضاییه در س���ال ۱۳۷۸مجدد ًا به عضویت
شورای نگهبان در آمد و مجموع ًا در دورههای دوم ،چهارم ،پنجم و ششم شورای نگهبان
عضویت داشته است .وی به همراه دیگر فقهای شورای نگهبان ،عضویت سپنتا نیکنام
در شورای شهر یزد را به خاطر زرتشتی بودن غریقانونی اعالمکرده و رأی به برکناری او
داد .نیکنام برای دومنی بار با رأی مردم به عضویت شورای شهر درآمده بود .یزدی پس از
انتشار حکم شورای نگهبان به صراحتگفت:
اگر فقهای شورای نگهبان نظر دادندکه این آقاییکه در اقلیت است در یک شهری
که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند ،نمیتواند در شورای شهر برای مردم
این شهر تصمیم بگرید ،باید به آن عمل شود و جنبه شرعی و قانونی دارد.
وی همچننی اضافهکرد:
اگرکس���انی دنبال این هس���تندک���ه مصوبه قانون���ی را برگردانند ،ب���ا اصل نظام
جمهوریاسالمی ایران مقابلهکردهاند و نظام قطع ًا در برابر آن میایستد2.
محمد یزدی در حایلکه با دس���ت ردّ مردم روبرو ش���ده و با حکم خامنهای در شورای
نگهبان نشس���ته است انحصارطلبانهترین نظرات را ارائه داده وکشور را به سمت بحران
میبرد .او معتقد است .فقهای شورای نگهبان هر زمانکه صالح بدانند ،میتوانند تفسری
جدیدی از قواننی ارائه دهند و بر اس���اس تفسری جدیدشان از قواننی،کسی راکه پیشتر
حتی از س���وی خود شورای نگهبان یا هر نهاد دیگری تأیید صالحیت شده بود و حتی
اکنون نمایندگی مردم را به عهده دارد ،رد صالحیتکنند.
نص صریح قانون
زیرپاگذاشنت ّ
ویکه سمت امامجمعهی موقت تهران را نیز یدک میکشید تریبون نماز جمعه را به محلی
برای حمله به دولتهای رفسنجانی و خاتمی تبدیلکرد و در انتخابات ریاستجمهوری
با وجود عضویت در شورای نگهبان برخالف نص صریح قانون برای حمایت تمامقد
از احمدینژاد در مقابل موسوی وارد انتخابات شد و با وجود آنکه جامعهی روحانیت
مبارز و حوزهی علمیه قم دربارهیکاندیدایی خاص به نتیجه نرسیده بودند ،اعالمکردکه
1-http://javanonline.ir/fa/news/740009
2-www.radiozamaneh.com/364776
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احمدینژادکاندیدای مورد حمایت آنهاست.
وی «حصر» موسوی وکروبی راکافی نمیدانست و خواهان مجازات بیشتری است:
ما بهعنوان کمیسیون تحقیق در مجلس خربگان از مقام معظم رهربی خواستیم که
برخورد صریحتر و قاطعتری با مرتکبان فتنه شود و ایشان پاسخ دادندکه برای من
هنوز روشن نیستکه اقدامات صریحتر و قاطعتر به نفعکشور هست یانه و منفعتش
از مضراتش بیشتر نیست ...نظام مقتدر است و میتواند برخورد صریحتری با سران
فتنه داشته باشد اما آنها در افکار عمومی محاکمه و زندانی شدهاند1.
ی���زدیکه از جمله حامیانکودتای انتخاباتی ۸۸بود در حمایت از احمدینژاد تا آنجا
پیش رفتکه در فروردین ۱۳۸۹ضمن ابرازی خوشحایل از تحوالتیکه در رژیم صورت
گرفته بودگفت:
در ظاهر امر زمان موفق و پیشرفتهای خوبی داریم ،اعتبار جهانی بیشتر میشود،
دولت و مجلس با هم رفیق ش���دند ،فاصلههای بنی مراجع و دولت برداشته شده و
همه حرفها را میفهمیم2.
جامعهی مدرسنی و حیات دوبارهی سیاسی
یزدی بعد از ترک قوه قضاییه و ویرانه خواندن آن توس���ط هاشمیش���اهرودی،کمتر در
محافل حاضر میشد ،اما پریوزی احمدینژاد در مقابل هاشمیرفسنجانی ،دوران جدید
حیات سیاسی وی را رقم زد و او به حوزهی علمیه قم بازگشت و فعالیت رسمی خود را
در جامعهی مدرسنی آغازکرد.
از زمانیکه وی رئیس جامعهی مدرس�ی�ن شد جلسات آن اکثر ًا به رسمیت نرسیده و یا
وی تصمیمی راکه بیت رهربی اتخاذکرده بود به این جامعه تحمیلکرد .او همچننی از
سوی خامنهای به ریاست شورایعایل حوزهی علمیه قمکه در سال ۱۳۷۵راهاندازی شد
منصوبگردید .این شورا تمامی مدارس و حوزههای علمیهکشور راکه در سالهای اخری
رشد روزافزونی داشتهاند ،هدایت میکند .تشکیالت مدیریتی ،برنامهها و خطمشیهای
تبلیغی ،آموزش���ی و سیاسی ،این حوزهها بر اساس منویات خامنهای توسط شورا اعمال
میشود.
او در این دوران نقش اصلی و اساسی در صدور اطالعیههای جامعهی مدرسنی حوزهی
علمیه قم مبنی بر عدم مشروعیت سازمان مجاهدین انقالباسالمی و حزب مشارکت
اسالمی و همچننی خلع مرجعیت آیتالله یوسف صانعی داشت.
یزدی تنها قوه قضاییه را تبدیل به «ویرانه» نکرد .مدیریت او برجامعهی مدرسنی حوزهی
1-www.tabnak.ir/fa/print/160967
2-www.fardanews.com/fa/pages/?cid=108126
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علمیه قم و شورایعایل با همراهی هاشم حسینیبوشهری و مرتضی مقتدایی این نهاد
حوزوی را تبدیل به «ویرانه»کرد .وی در این دورانکوشید خامنهای را به عنوان تنها مرجع
تقلید و «مرجعاعلم» از خمرهی رنگرزی جامعهی مدرس�ی�ن حوزهی علمیه بریون آورد.
آیتالله منتظری به نقل از آذریقمیکه از نزدیک در جریان امر بوده تعریف میکند:
پس از انتخابات ،جامعهی مدرس�ی�ن به تهران احضار شدند .پس از حضور ،آقای
خامنهای پرسید وضع جامعهی مدرسنی چگونه است؟ منگفتم جامعهی مدرسنی
مرد .نظر ایش���ان این بودهکه چون جامع���ه را وادارکردند آقای ناطقنوری را برای
ریاستجمهوری تأییدکنند و او انتخاب نشد ،پس جامعه موقعیت خود را از دست
داده اس���ت .آقای آذری ادامه داد :آقای خامنهای از این حرف من ناراحت شد و
گفت :این چه حرفی است؟ ما با جامعهی مدرسنیکارها داریم و از جمله مسئلهی
مرجعیت است .هفت نفر مرجع صحیح نیست .مرجع باید یک نفر باشد و اینکار
بر عهدهی جامعه است و باید جامعهی مدرسنی تقویت شود.
اشاعهی فساد ،غارت اموال عمومی و دولتی
در دوران یزدی ،قوه قضاییه به فاسدترین نهاد نظام تبدیل شد و اوکه آخوند تهیدستی
بود در پناه آن تبدیل به یکی از سرمایه داران بزرگکشور شد .عباس پالیزدا رکه مسئولیت
کمیتهی تحقیق و تفحض از قوه قضاییه را به عهده داشت در مورد دزدیهای نجومی
یزدی و چگونگی باالکشیدنکارخانه الستیکسازی دنا میگوید:
آمدند نزد مقام معظم رهربیگفتندکه میخواهیم یک دانشگاه علوم قضایی برای
خواهران بس���ازیم در قم .با این توضیحکه خواه���ران ،بهکارهای قضایی [اعم از
بازجویی و بازپرس���ی و غریه] بانوان برسند .آقا هم استقبالکردند و مجوز تاسیس
دانشکده را به این عده دادند.
بالفاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مایل ،نامه نوشتند به آقای نعمتزاده
[وزیر صنایع دولت هاشمیرفسنجانی]  1مقام فعلی وزارت نفتکه محبت فرمایید
برای تاسیس دانشکدهی قضایی خواهران،کارخانه الستیک دنا! راکارشناسیکنید
جهت این دانشکده! از آنجاکه مؤسسنی دانشکده در دستگاه قضایی دخیل بودند،
کارشناس���ان دادگسرتی ترسیدند و رقمکارشناسیکارخانه را صد و بیست و شش
میلیارد تومان اعالم کردند ،تا خوش بحال مؤسس�ی�ن دانشکده شود .در حایل که
قیمت واقعی آن بیش از ششصد میلیارد بود .تازه صد و بیست و شش میلیارد شامل
ویالهای شمال ،زمنیهای شریاز ،پول نقد حسابکارخانه در بانک نمیشد .بعد
-1نعمتزاده خود از قبل خدمت به اسالم به ثروتی بالغ بر هزار میلیارد تومان رسیده است .این مبلغ
میزان ثروت اعالم شده اوست و رقم واقعی قطع ًا بیش از این است.
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دوباره همان آقا نامه نوشتند به نعمتزادهکه محبت فرموده و تخفیف منظور فرمایید.
آقای نعمتزاده همکه از ارث پدریاش میبخشید نوشت پنجاه درصد تخفیف!
دوباره نوشتند محبت فرموده تخفیف دیگری منظور فرمایید! خالصه بعد از پنج
بار نامهنگاری برایگرفنت تخفیف ،قیمت را از صد و بیست و شش میلیارد به ده
میلیارد و سیصد میلیون رساندند .بعد دوباره همان آقا نوشتندکه ما امکان پرداخت
این پول را نداریم ،نعمتزاده نوشتکه هشتاد درصدش را به اقساط بلند مدت و
بیست درصدش را هم نقدی برپدازد ،بازگفتند دو میلیارد هم نداریم نقد بدهیم! ما
بررسیکردیم دیدیم انبارهای شرکت دنا ،به اندازهکافی محصول دارد! هشت/نُه ماه
مهلت میخواهیم تا اجناس انبار را بفروشیم دو میلیارد را بدهیم! نعمتزاده قبول
کرد و نوشت سفتهای نُه ماهه به ما بدهید .دوبارهگفتند پول هم نداریم سفته بخریم!
نعمتزاده هم نامه نوشت برای محمدتقی بانکی ،رئیس وقت سازمان صنایع ملی
ایران ،مبنی بر اینکه بیست و سه میلیون تومان از صندوق برداشتکنید ،سفته بخرید،
بدهید به آیتالله فالنی و فالنی امضاکنند وکارخانه را تحویل ایشان بدهید.
بع���د از چند وقت هم دیدیمکهکارخانه در بورس مطرح ش���د و فروخته ش���د به
پشت پردههاییکه اینها را هدایت میکنند.کسانی مثلگنجی صاحبکارخانهی
مهرام ،صاحب تمام کارخانههای ش���رکت س���رمایهگذاری بانک ملت ،صاحب
سرمایهگذاریهای بانک صادرات است و 1...
عباس پالیزدار همچننی رابطه با چگونگی غارت جنگلهای شمال توسط یزدی و پسرش
میگوید:
مجدداً آیتالله یزدی نامه نوشت؛ آقای فروزش ،حمیدمان بیکار است ،ترتیبی اتخاذ
فرمایید تا از جنگلهای ش���مال ،جهت صادرات چوب بهرهمندگردد! همان زمان
آقای حمید یزدی مدیرکل حوزهی ریاس���ت قوه قضاییه بود! اینکار هم انجام شد
و جنگلهای ش���مال به تاراج رفت .بعد رفتند مردم بومی شمال راکه حاال شاید
به اندازه هیزمشان چوب انبارکرده بودند بازداشت کردندکه باعث شلوغی جلوی
بازداشتگاه در شمال شد.کسی پرونده را به مردم لو داده بود ،وگفته بود آقای حمید
یزدی چوبهای جنگلهای شمال را میبرند .خانوادهی شهدا اعرتاضکردند ،ما
نمیتوانی���م برای نیازمان چوب برداریم اما آقای یزدی میتواند صادرکند؟ دیدند
قضیه در حال لو رفنت است ،بازداشت شدگان را آزادکردند2.
با شکایت یزدی و شرکاء ،عباس پالیزدار دستگری و تحت فشارهای مختلف قرارگرفت،
بدون آنکه موارد مطرح شده از سوی او رسیدگی شود به زندان طویلالمدت محکوم شد.
1-www.youtube.com/watch?v=CHdUvj2MeGY
2-www.youtube.com/watch?v=c2lOV2UpjQ0
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گوشهای از فساد اخالقی و مایل
در بحبوحهی جنبش ۸۸نامهای در فضای مجازی منتش���ر شدکه خطاب به یزدی بود و
گوش���های از فساد او را برمال میکرد .در این نامهکه از او به عنوان «آیتالشیطان» یاد
شده آمده است:
آی���ا پرون���دهی اخت�ل�اس فرزند دلبندت���ان حمید ی���زدی در رابطه ب���اکارخانه
الستیکس���ازی دنا و شش داروسازی بزرگ ایران و اخذ وام سه میلیارد تومانی
از بانک ملتکه با اس���م جعلی و اس���ناد جعلی اقدام به اخ���ذ وامکردکه پس
از پیگرییهای وزرات اطالعات مش���خص شدکه در تمام پروندها جنابعایل
پش���ت پرده هستنی و امر چننی اعمال زشتی رو به فرزندتان داده بودین .همچننی
اخذ رش���وههای کالن در دفرت بازرسی ویژه و پیگریی قوه قضایه توسط پسرتان،
ی کرمان که صاحب کارخانه رو به خاک سیاه
باال کش���یدن کارخانهی پارچهباف 
نش���وندید و پروندهی ایرانمارین سرویسکه با همکاریگروهی از مدیران وقت
وزارت اطالعات و فالحیان باال کش���یدید و میلیارده���ا دالر به بیتالمال ضرر
زدین ،آیا ساکت کردن جمال بهادری معاون بازرسی ویژهی پیگریی قوه قضاییه
که االن در زندان اوین میباشد در این راستا نیست؟ چراکه جمال بهادری تهدید
به افشا تمام اسناد و مدارک شماکرده بود؟
تو دفرت بازرسی ویژهی تو فردی بود به نام مشهدی که مستقیم برا توکار میکرد و
فرد شناختهش���دهای هم هست االن هم در قوه قضایه حضور داره ،پروندهی فردی
ی ازکارخانهداران قم بود برای رسیدگی به تخلفات دادگاه
به نام آقای رنجربکه یک 
به دس���تش رسید ،پیگریکننده پرونده همسر آقای رنجرب بود،که در برجهای سامان
یل با
سکونت داشت ،خانمی فوقالعاده زیبا با دو فرزند ،چند بارکه به دفرت جنابعا 
ی مشهدی مراجعهکرد شما به ایشانگفتنی این مرد الیق تو نیست،که نوار
هماهنگ 
ی در اون وزارت
مکالمات ش���ما هنوز در وزارت اطالعات موجود هست ،اگرکس 
شرف داشته باشه این نوارها رو افشا میکنه ،و باالخره زندانی رو مجبور به طالق
از همسرشونکردینکه به صیغه شما در بیاد.
ی از مساجد شمریان به
روزهای پنجشنبه بعد از ظهر پس از اقامهی نمازتان در یک 
اتفاق راننده به منزل این خانوم تشریف میبردین و شوهر بینوا نیز در زندان دچار
جنون ش���د ،اونوقت شما دم از والیت خدا میزنید؟ آیا میدانید رنجرب حاال در
ی دو سال رابطه با
ی تهران بسرتی هست ،شما پس از یک 
ی از بیمارستانهای روان 
یک 
همسر ایشون بعد از اینکه فهمیدین وزارت پیگری ماجرا هست با قول دادن بخشی
یل نه از سهم دنا خربی
از سهامکارخانه الستیکسازی دنا ایشون رو رهاکردین و 
شد نه از وعدهی شما،که بعد هم تهدیدشکردین و پسرتون حمید یزدی رو به سراغ
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اشارهی این نامه به جمال بهادری گویای حقایق پشت پردهای است که معاون بازرسی
ویژهی پیگریی قوه قضاییه از آن مطلع بود .در هش���تم اسفند ۱۳۸۴سایت بازتابکه به
محس���ن رضایی و بخش���ی از امنیتیهای رژیم نزدیک بودگزارش دادکه :با بازداشت
کارشناس قضائی یکی از پیچیدهترین پروندههای امنیتیکشور ،احتمال انحراف در این
پرونده افزایش یافته است .خانوادهی بهادری درگفتگو با این سایت خربی اظهار داشتند:
یکشنبهیگذشته ،نریوهای امنیتی با حمله به دفرت وی ،واقع در خیابان ولیعصر تهران،
او را بازداشتکردند .بنا بهگفته خانوادهی بهادری ،نریوهای امنیتی ،همچننی روز
ش���نبه خانهی وی در قم را تصرف وکنکاشکردند .آنان اظهار داشتندکه تاکنون،
هیچگونه عنوان اتهامی از بهادری به آنان اعالم نشده است ،اما وی که کارشناس
ویژهی رئیس قوه قضاییه در دوران مسئولیت آیتالله یزدی و آیتالله شاهرودی بوده
و رس���یدگی به تعدادی از پروندههای ملی طی بیست سال اخری را بر عهده داشته
اس���ت ،به تازگی از عدم رسیدگی به آلودگیهای سنگنی در سطوح باالی برخی
دستگاههای امنیتی و قضائی به شدت ناراضی بوده و در پی انتقال اطالعات این
پرونده به رهربی بوده اس���ت .بنا بر اظهارات خانوادهی بهادری ،وی در پروندهی
داروغه ،جاسوس دوجانبه ،نیز به اطالعات تکاندهندهای در مورد ارتباطات وی با
برخی مسئوالن دست یافته بود.
گفته میشود ،ممکن است بازداشت جمال بهادری به رسوایی بزرگ دیگری علیه
دستگاههای امنیتی و قضایی نظری قتلهای زنجریهای منجر شود2 .
یزدی و فرزندانش
یزدی مانند همهیکارگزاران رژیم دستگاهی راکه اداره میکند ملک طلق خود میبیند
و ادارهی آن را ب���ه نزدی���کان خود وامیگذارد .مجید ی���زدی فرزند وی از مهرماه ۷۵تا
آذر ۷۷مس���ئولیت «مرکز تحقیقات فقهی امام خمینی» را به عهده داش���ت و همچننی
تا ش���هریور ۷۸که یزدی ریاس���ت قوه قضاییه را به عهده داشت به عنوان مسوول دفرت
خدمات رایانهای حوزه ریاس���ت قوه قضاییه مش���غولکار بود .وی در این س���الها در
کمیس���یون حقوق بشر وزارت خارجه وکمیس���یون حقوق بشراسالمی عضویت داشت
و مدتی نیز در نمایندگی جمهوریاس�ل�امی در نیویورک به س���ر میب���رد تا از نعمت
زندگ���ی در آمری���کا نیز برخ���وردار ش���ود .از آنجاییکه دبریخان���هی مجلس خربگان
رهربی زیر نظر محمد یزدی بود ،مجید یزدی ریاس���ت ای���ن دفرت را نیز به عهدهگرفت
1-http://mihan-e-sabz.blogspot.se/2009/07/blog-post_7587.html
2-http://news.gooya.com/politics/archives/044677.php
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و نکت���هی حریتآور آنک���ه در دوران بیماری یزدی به جای وی در جلس���ات مجلس
خربگان ش���رکت میکرد .مهدویکنی ریی���س مجلس خربگان در اینب���اره میگوید:
...آیتالله یزدی نمیتواند در این جلس���ه شرکتکند و البته فرزندشان در اینجا حضور
دارند اما خودشان کس���الت برایشان پیش آمده و نتوانست در این جلسه شرکت کند1.
مجید یزدی در حال حاضر معاون پیشگریی از جرم دادگسرتی استان قم است.
ت بر قوه قضاییه ،دخرتش را مسئول امور بانوان این نهادکرده
محمد یزدی در زمان ریاس 
ب���ود تاگزارش مربوط به زنان را از زبان خانم نامحرمی نش���نود .دخرت یزدیکه تا زمان
انقالب تنها تحصیالت ابتدایی را طیکرده بود و یزدی اجازه نمیداد ادامهی تحصیل
دهد پس از انقالب با اس���تفاده از رانتهای دولتی و ...ادامه تحصیل داد و لیس���انس
گرفت.
حسنی حیدریمالیر ،داماد شیخ محمد یزدی به همراه پسرانش محمد و علی نیز به اعتبار
پدر زن و پدربزرگشان از خوان نعمت نظام برخوردار شدهاند .خانوادهی حیدریکه در
گذشتهینهچنداندوردرروستاهایاطرافهمداناسکانداشتندوازتمکنمایلبرخوردار
نبودند با سوءاستفاده از قدرت یزدی به ثروتی بالغ بر صدها میلیارد تومان دست یافتند.
پدر خانواده با سوءاستفاده از این جایگاه ،از وزارتخانههای مختلف رانتهای متعددی
گرفته و امتیازات حاصله را به دیگران با قیمت باال به فروش میرساند.
محمد حیدری که نوه بزرگ یزدی است با گرفنت پنج معدن در اطراف تهران میلیاردها
تومان به جیب زده است.
علی حیدری فرزندکوچک حس�ی�ن حیدریکه در حوزه وزارت صنایع وکش���اورزیکار
میکند و دارای مدرک فوق لیسانس حقوق میباشد تاکنون توانسته با امتیازاتیکه از
طریق نام پدر بزرگ خود به دست آورده ،چندین ساختمان در منطقه پاسداران و فرمانیه
بخرد.

1-http://isna.ir/fa/news/8812-02406
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محمود الهاش���می در س���ال ۱۳۲۷درکربال و در خانوادهای مذهبی به دنیا آمد و در سه
سالگی همراه خانواده به نجف رفت .پدرش یکی از تقریرنویسان حوزهی نجف بود و
درسهای فقه و اصول آیتالله خویی را در قالب دوکتاب «دراس���ات فیاالصول» و
«محاضرات فیالفقه الجعفری» به رشتهی تحریر درآورد.
وی تحصیالت ابتدایی را در مدرسه علویه نجف به پایان رساند و سپس به تحصیالت
حوزوی پرداخت و پس از پایان «س���طح» به پای درس محمدباقر صدر ش���تافت و از
سوی وی مأموریت یافت تا در کالسهای درس «خارج» خمینی و خویی شرکتکند
تا نزدیکی صدر به این دو مرجع راکه به لحاظ سیاسی قرابتی با هم نداشتند ،نشان دهد.
در حایلکه صدر پس از فوت آیتالله سیدمحسن حکیم ،آیتالله خویی را به عنوان مرجع
تقلید تاییدکرده بود و همه را به ایشان ارجاع میداد و اعلم میدانست.
الهاشمی در عراق ازدواجکرد و دارای دوازده فرزند ،پنج پسر و هفت دخرت شد .وی در
زمرهی روحانیون سنتی است و همسر و دخرتانش در قم با پوشیه تردد میکنند .خود او و
پسران و نزدیکانش به زبان عربی صحبت میکردند و در دوران حضور در ایران با زبان
فارسی آشنا شدهاند.
عزتالله ضرغامی نمایندهی قوه قضاییه در ش���ورای نظارت بر صدا و س���یماکه بعد ًا
به ریاس���ت این سازمان رس���ید با ذکر خاطرهای از محمودالهاشمی میگویدکه دخرت
خربنگاری از وی میپرسد آیا باکنرتل جمعیت موافقید؟ و وی در پاسخ میگوید« :بله»!
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خربنگار میپرسدً :
مثال چند فرزند برایکنرتل جمعیت خوب است؟ و او پاسخ میدهد:
هفت تا هشت تا خوب است!1
عضویت در حزبالدعوه،
نمایندگی محمدباقر صدر و تالش برای صدور انقالب
محمو د الهاش���می پس از پریوزی انقالب ضدسطنتی ،در اوایل فروردین ۱۳۵۸از طریق
کویت به ایران آمد و به عنوان نمایندهی تاماالختیار محمدباقر صدر ،رابط وی با خمینی
ش���د .در آن دوران ،خمینی با جدیت به دنبال صدور انقالب به عراق و تکرار تجربهی
اسالمی در اینکشور و واژگونی دولت صدام حسنی بود .برای تحقق این امر وی اصرار
داشتکه صدر در عراق بماند و رهربی قیام شیعیان را در دست بگرید .در همنی رابطه
نقش محمود الهاشمی برجسته شد .دولت عراق پس از فرار محمو د الهاشمی به ایران،
س���ه برادر وی را دستگری و اعدامکرد .تحرک حزبالدعوهکه محمود الهاشمی یکی از
اعضای آن بود و ترور برخی از وزراءکابینهی عراق موجب شد تا موج دیگری از سیاست
سختگریی بر شیعیان و اخراج عراقیهای ایرانیتبار از سوی دولت عراقکلید بخورد و
به سرکوبگسرتدهی نهضت شیعی عراق روی آورد.
الهاشمی از یکسال پیش از شروع جنگ ایران و عراق ،به آموزش نظامی عراقیها برای
مداخله در اینکشور مشغول بود .وی در این زمینه میگوید:
عراق بعد از پریوزی انقالب در ایران مخصوص ًا روی جوانهای مس���لمان عراقی
حساس ش���ده بود و اعضای حزبالدعوه را یکییکی میگرفت .عده زیادی از
آنها فرارکردند و به ایران آمدند ،از جمله آقای مالکی ،آقای ابوزینبکه شهید شد.
اینها پیش ما میآمدند و از طریق برادران سپاهکمکشان میکردیم .خدا رحمت
کند آقای چمران را ،آنموقع وزیر دفاع بود و پادگانی راگرفته بود و آنها در اینجا
آموزش میدیدند .حدود یک سال بعد همکه جنگ ایران و عراق شروع شد2.
محمودالهاشمیوچمران
پس از اینکه دولت عراق اولنی اخراج اولنیگروه از عراقیهای ایرانیتبار را شروعکرد،
خمینی طی پیامی در تاریخ بیستم فروردین ۱۳۵۹اخراج آنها را به «توطئهی آمریکا» ربط
دادکه :به دست جنایتکار رژیم منحرف بعث عراق از خانههای خود آواره شدهاند .وی
صدام حسنی را «در معرض هالکت» خواند و خطاب به «برادران عرب» اعالمکردکه:
ملت عزیز ما با دشمنان آنانکه در رأس آنها رژیم منحوس بعث است دشمن و با دوستان
1-www.jamnews.ir/detail/News/532084
2-http://namehnews.ir/fa/news/291658

عدالتخانه و ویرانگران آن-آغاز دههی دوم انقالب تا امروز

35

آن دوس���تند .و در خاتمه اظهار امیدواریکردکه « رژیم بعث چون رژیم شاهنشاهی به
زبالهدان تاریخ افکنده شود1.
خمینی همچننی در تاریخ بیست و هشتم فروردین ۱۳۵۹ارتش عراق را به قیام دعوت
کرد وگفت :خب ارتشیکه از مسلمنی است قیام میکند .ملت شریف عراق خودش
را از چنگ اینها بریون بیاورد .ارتش عراق باید توجه به این معنا داش���ته باشدکه
اینها را خودش سرکوبکند و خودش از بنی بربد.
پس از دستگریی و اعدام محمدباقر صدر توسط دولت عراق به اتهام توطئهی علیه امنیت
کشور ،خمینی با صدور اطالعیهای ارتش عراق را دوباره به قیام دعوتکرد وگفت:
...من از ردهی باالی ارتش عراق مایوس هس���تم لکن از افس���ران ،درجهداران و
سربازان مأیوس نیستم و از آنان چشمداشت آن دارمکه یا دالورانه قیامکنند و اساس
ستمکاری را برچینند همانسانکه در ایران واقع شد و یا از پادگانها و سربازخانهها
فرارکنند و ننگ ستمکاری حزب بعث را تحمل نکنند .من ازکارگران وکارمندان
دولت غاصب بعث مأیوس نیستم و امیدوارم که با ملت عراق دست به دست هم
بدهند ،و این لکهی ننگ را ازکشور بزدایند2.
تشکیل مجلس اعالی انقالباسالمی عراق
به این ترتیب زمینههای جنگ ایران و عراق ایجاد ش���د و صدام حس�ی�ن فرمان حمله به
مرزهای ایران را صادرکرد .پس از آغاز جنگ ایران و عراق ،محمود الهاشمی به همراه
محمدباقر حکیم ،ابراهیم جعفری ،شیخ محمدمهدی آصفی(نماینده خامنهای در عراق)،
سیدمحمد بحرالعلوم ،سیدعبدالعزیز حکیم ،ابویاسنی (عزالدین سلیم) ،سیدمحمدتقی
مدرس���ی و سیدسامی البدری تش���کیالت جامعهی روحانیت مبارز عراق را راهاندازی
کرد .محمو د الهاشمی میگوید همراه حائری ،محمدعلی تسخریی ،3نعمانی ،و حکیم
«جماعهالعلما» را راهاندازیکردندکه شبیه جامعهی روحانیت مبارز است .بهگفتهی او،
خامنهای از طرف خمینی مأمور تشکیل مجلس اعال و حل و فصل مسائل عراق میشود:
آیتالله خامنهایکه خدا حفظش���انکند ،از طرف حضرت امام مس���ئول ش���ده
بودن���د بحث ع���راق را دنبالکنند.گمانم اوایل ریاس���تجمهوری ایش���ان بود.
اعضای «جماعهالعلما» همه از نجفیها بودند.کربالییها هم مستق ً
ال برای خود
جماعتهایی را راه انداخته بودند و بیشتر با آقای منتظری و سیدمهدی هاشمی

-1روزنامهی جمهوریاسالمی ،مورخ ۲۱فروردین  ،۱۳۵۹ص  ، ۱۲شماره ۲۴۹
-2روزنامهی جمهوریاسالمی ،مورخ  ۳اردیبهشت  .۱۳۵۹ص  ،۲شماره ۲۶۰
-3تس���خریی نیزکه متولد نجف و از اعضای اصلی حزبالدعوه عراق اس���ت در دوران خامنهای به
عضویت مجلس خربگان درآمد و به ریاس���ت مجمع جهانی اهل بیت رس���ید و س���ازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی را تأسیسکرد.
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سر وکار داشتند .آقا دیدند این شیوهی مناسبی نیست و پیشنهادکردند مجلسی به نام
مجلس اعلی تشکیل شود .جنگ هم شروع شده بود و ضرورت ایجاب میکردکه
یک مجلس درست و حسابی تشکیل شودکه همهی اینها را در خود جمعکند .در
واقع پیشنهاد مجلس اعلی را ایشان دادند و از همهی ماکه بیشترمان در قم بودیم
دعوتکردند .به بنده هم مستقیم زنگ زدند .تا قبل از آن با ایشان سالم و علیک
داشتیم ،ویل نه زیاد .یکییکی افراد را دعوتکردند و خدمتشان رفتیم .از بعضی
آقایانکربالیی هم دعوتکرده بودند .شیخ دیگری هم بودکه فوتکرده است .او
هم عدهای ازکربالییها را تحت عنوان «العملاالس�ل�امی» جمعکرده بود .مقام
معظم رهربی همه را در مجلس اعلی جمعکرد1.
در تاریخ ۲۶آبان س���ال ۱۳۶۱مجلس اعال انقالباس�ل�امی عراق تشکیل شد و محمود
الهاشمی ریاست آن را به عهدهگرفت و محمدباقر حکیم سخنگوی مجلس شد .اعالم
رسمی تشکیل این مجلس توسط حکیم صورتگرفت و نامی از محمو د الهاشمی برده
نشد .درگفتگوی مطبوعاتی حکیم اعالم شدکه نام اعضای مجلس اعال سری است و
اعالم نخواهد شد 2.اما در نماز جمعهی شانزده فروردین ۱۳۶۴محمود الهاشمی به عنوان
رئیس مجلس اعالی انقالباسالمی عراق ،سخرنان پیش از خطبهها بودکه به تشریح
روند انقالباسالمی عراق پرداخت3.
همان موقع رفسنجانی در نماز جمعه خطاب به دولت و نریوهای نظامی و انتظامیگفت:
از مجلس اعالی انقالباس�ل�امی عراق حمایتکنید و به آنها پادگان و پایگاه
بدهید .آیتاللهالعظمی منتظری از من خواستند در شورای عایل دفاع طرح بکنمکه
به مجلس اعالی انقالباسالمی عراق پادگان بدهیم تا سربازگرییکنند4.
محمود الهاش���می در سال  ،۱۳۶۴جنگ قدرت در درون مجلس اعال را به حکیمکه از
خانوادهی پرقدرتتری بود باخت و به سخنگویی مجلس اعال اکتفاکرد و زیر سایهی
او قرارگرفت .در نظاماسالمی هم روی حکیم حساب بیشتری میشد و اوگاه در مراسم
رس���می و نیمهرسمی درکنار باالترین مقامات نظام مینشست و از جبهههای جنگ و
زندان و  ...دیدار به عمل میآورد.
مجلس اعال ،در دوران جنگ نریوی شبهنظامی موسوم به «سپاه بدر» را تشکیل داد و
امکاناتبسیاریزیادیازسوینظاماسالمیدراختیاراین«مجلس»و«سپاه»قرارگرفت.
تشکیل مجلس اعال و سپاه بدر توسط نظاماسالمی و اعزام هیأت بهکشورهای اسالمی
نزدیک به جمهوریاسالمی از جمله سوریه و لیبی و دیدار با سران اینکشورها زمینهای
1-http://entekhab.ir/fa/news/242012

-2روزنامهی اطالعات ،چهارشنبه  ۲۶آبان  ،۱۳۶۱ص .۱
-3روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۱۷فروردین  ،۱۳۶۴ص .۱۸
-4روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۲۹آبان  ،۱۳۶۱ص .۱
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ش���د تا صدامحسنی دست به اقدام متقابل بزند .دولت عراق در سال ۱۳۶۱پس از دیدار
ق عزیز با مسعود رجوی در پاریس ،به مجاهدینکه نریوی اصلی اپوزیسیون را تشکیل
طار 
میدادند نزدیک ش���ده و آنها را به عراق دعوتکرد .س���ازمان مجاهدین نیزکه پس از
ت خط «چریک شهری» و نابودی تشکیالت منسجم سراسریاش با بحران مواجه
شکس 
شده بود از پیشنهاد دولت عراق استقبالکرد و از همان موقع حضور نریوهای مجاهدین
در عراق بطور غریرسمی آغاز شد تا اینکه در خرداد ۱۳۶۵با استقبال از مسعود رجوی در
بغداد شکل رسمی به خودگرفت و امکانات زیادی از جمله پادگانهای نظامی متعدد و
کمکهای مایل هنگفت به همراه آموزش نظامی و اطالعاتی و  ...در اختیار این سازمان
قرارگرفت و با حمایت دولت عراق ،مسعود رجوی توانست با شاه حسنی دیدارکرده و به
عربستان سعودی سفرکند .مجلس اعال و سپاه بدر پس از سقوط صدام حسنی و حزب
بعث معرکهگردان تحوالت عراق شدند و در فجایع اینکشور نقش اساسی داشتند.
زمینهی آش���نایی و نزدیکی وی با خامنهای هم از همنیجا آغاز میشود .این مجلس در
اواس���ط دههی  ۶۰خورشیدی در رس���یدن به هدف خود ،یعنی متحد ساخنتگروههای
معارض اسالمگرای عراقی ،شکست خورد.
پس از حملهی نظامی آمریکا به عراق و س���قوط دولت صدامحسنی ،این «مجلس» و
«س���پاه» به عراق انتقال یافت و نهادهای حکومتی و نظامی ،امنیتی ،و اطالعاتی این
کشور را تشکیل داد .پس ازکشته شدن محمدباقر حکیم در عراق ،محمو د الهاشمی با
ترفندهایگوناگون و با قدرتیکه بههم زده بود ،امکانات مایل ،ساختمانها و زمنیهایی
که در اختیار این مجموعه بود را باالکشید و با آنچه در دوران ریاست بر قوه قضاییه به
دست آورده بود ثروتمندترین مجتهد قم تبدیل شد.
الهاشمی در نظام اسالمی

صعود محمود
ی اگر چه در دوران خمینی مشغول تدریس درس «خارج» به زبان عربی
محمو د الهاشم 
ب���رای طالب عربزبان در حوزهی علمیه قم بود ،اما همچون دیگر روحانیون عراقی و
اعضای حزبالدعوه نفوذی در دستگاه حکومتی و سلسله مراتب حوزوی نداشت .به
ت امام» نبود
ویژهکه مخالفتش با خمینی در دوران اقامت وی در عراق دور از نظر «بی 
و حتی مجیزگوییاش چاره ساز نمیشد .به نامهی او به خمینیکه درخواست استفاده از
«سهم امام» را دارد توجهکنید:
محضر شریف استاد عزیز رهربکبری انقالباسالمی حضرت آیتاللهالعظمی امام
خمینی روحی فداه  /پس از عرض س�ل�ام و افتخار دستبوسی آن جان جانان و
اس���تاد بزرگوار،گاهی اوقات اتفاق میافتد مقداری وجوه شرعیه از بالد عربی به
اینجانب میرسد ،چنانچه لطف فرموده اجازه دهید این قبیل وجوهات را صرف
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در امور اس�ل�امی وکمک به برادران عراقی مس���تمند و یا مخارج طالب و مبلغنی
عراقی بنماییم مزید منت است .خداوند متعال وجود عزیز آن امید مستضعفان جهان
و نائ���ب بحق انبیاء و معصومنی را از هرگزندی مصون و محفوظ بدارد و تا ظهور
بقیةالله اعظم عمر شریف آن سرور را مستدام و پایدارگرداند.
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته .مخلص شما سیدمحمود هاشمی 1
حضور او در بعضی از مجامع ،به خاطر نیاز نظام اسالمی به استفاده از معارضنی عراقی
علیه دولت اینکش���ور بود .در دوران خمینی از وی به عنوان یکی از علمای عراقی یاد
میشد .برای مثال او یکی از سخرنانانکنفرانس بررسی جنایات صدام در تهران بود .در
گزارش روزنامهی اطالعات از اینکنفرانس آمده است:
آیتالله محمود هاش���می از علمای عراقی در سخنانش با استناد به آیات قرآن به
تشریح ویژگیهای طاغوت و طاغوتیگری پرداخت2.
اما با مرگ خمینی دوران خانهنش���ینی او برخالف س���یدمحمدباقر حکیم به سر آمد و
ستارهی اقبالش درخشیدنگرفت .خامنهای آخوندی دونپایه بودکه نه اجازهی اجتهاد از
مراجع داشت و نه اثر فقهی مکتوبی داشت .او برای تحکیم پایههای قدرتش نیاز داشت
که روحانیونکممایه وکسانی راکه در دوران خمینی جاه و مقامی نداشتند باال بکشد.
در آن ایام ،محمودالهاشمی بهرتین کسی بود که میتوانست به یاری خامنهای برخیزد.
خامنهای برای کس���ب مقام مرجعیت نیازمندگذراندن کالسه���ای درس خارج بود و
محمو د الهاشمیکسی بودکه میتوانست نیاز او را بی سر و صدا بر طرفکند .چراکه
برای خامنهای ممکن نبود به درس مدرس���ان معروف و مشهور حوزهی علمیه برود و به
دانش فقهی خود بیافزاید .وی همچننی به منظور تأمنی نظر خامنهای ،رسالهی عملیه او
را به دو زبان فارسی و عربی نوشت و به همنی دلیل بیش از هرکس از میزان تواناییهای
فقهی علی خامنهای مطلع است و البته نشا ن داده استکه راز نگهدار خوبی است.
ی او را در دوم بهمن ۱۳۶۹به ریاست
خامنهای به منظور پاسداشت خدمات محمود الهاشم 
«دائرةالمعارف فقه ش���یعه» انتخابکرد و بودجهی عظیمی را در اختیار او قرار داد3.
عامل مه م دیگریکه باعث ارتقای ناگهانی محمو د الهاش���می در نظام اس�ل�امی شد،
تالشی استکه او برای مرجعیت خامنهای به خرج داد .اوکه مسری باد را خوب تشخیص
داده بود ،در پاسخ به استفتایی دربارهی اجتهاد خامنهای در تاریخ  ۱۰آذر  ۱۳۷۳نوشت:
ِ
درمورد مرجعیت رهرب بزرگوارمان ویلامر مسلمنی آیتالله
اما دربارهی پرسش شما
س���یدعلی خامنهای (حفظةالله تعایل و ادام ظالله عل���ی رئوساالمة) پیشتر در
-2روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۲۷آذر  ،۱۳۶۲ص .۲

1-http://irdc.ir/fa/news/1154
3-www.islamicfeqh.com
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تلگرافی به خود آن جناب به هنگام ف���وت مرجع بزرگ مرحوم آیتاللهالعظمی
گلپایگانی(قدسس ّره) اشارهکرده و بر عواملیکه این امر را بهعنوان مصلحت اسالم
ّ
و مسلمنی اثبات مینماید ،تأکید نمودهایم1.
او برخالف دیگر مجتهدان نه بر اجتهاد خامنهایکه زیر سؤال رفته بود بلکه بر مرجعیت
او تأکیدکرد و این چیزی بودکه به مذاق خامنهای خوش میآمد و به دنبال تحقق آن بود.
دو ماه بعد در تاریخ سی بهمن ۱۳۷۳خامنهای در ازای خدمت محمودالهاشمی در میان
تعجب همگان او را به عضویت شورای نگهبان درآورد و زمینههای اوجگریی او در نظام
را فراهمکرد .این همان دورانی بودکه رفسنجانی به دروغ قسم و آیه میخوردکه خامنهای
به دنبال مرجعیت نیس���ت و فقط میخواهد مرجعیت خارج ازکش���ور را داشته باشد.
هاشمیش���اهرودی در این دورانکمتر به فارسی سخن میگفت و درگفتگو با رسانهها
نیز خود را عراقی معرفی میکرد .او پس از عضویت در ش���ورای نگهبان ،در ش���هریور
 ۱۳۷۴به عضویت «جامعه مدرس�ی�ن» درآمد و بالفاصله به همراه ناصر مکارمشریازی،
عباس محفوظی ،حسنی راستیکاشانی ،رضا استادی ،مرتضی مقتدایی و علی افتخاری
به عنوان اعضای ش���ورای عایل حوزهی علمیه قم برای مدت دو سال به مراجع تقلید و
خامنهای معرفی شد و از اردیبهشت  ۷۸تا نوزدهم آذر  ۷۹نایب رئیس اول جامعه مدرسنی
و مرد شماره دو این تشکیالت شد و به تقویت زبان فارسیاش همتگماشت تا مناصب
عایلتری را نیزکسبکند.
حضور در قوه قضاییه و ریاست آن
در س���ال ۱۳۷۸خامنهای در میان تعجب همگان او را به ریاس���ت قوه قضاییه رساند تا
س���یطرهی خود بر دستگاه قضایی راکاملکند .انتخاب یک روحانی عراقی به ریاست
یکی از قوایکشور اعرتاضات زیادی را دامن زد وکار به مجلس شورای اسالمیکشید.
بحث اصلی این بودکه آیا وی قادر به فارسی صحبتکردن هست یا نه؟ هیچ سخرنانی
از او تا قبل از انتخاب به ریاست قوه قضاییه به زبان فارسی انتشار نیافته است.
وج���ود برخی اختالفات میان اعضای حزبالدعوه با طالب حامی خمینی در نجف،
هن���گام انتخاب او برای ریاس���ت قوه قضاییه موجب دردس���ر برای او ش���د .علیاکرب
محتش���میپور از روحانیون نزدیک به خمینی در دوران اقامت وی در نجف با اشاره به
عضویت محمود الهاشمی در حزبالدعوه و مخالفتهای این حزب با اطرافیان خمینی
در عراق با قاضیالقضات شدن وی به شدت مخالفتکرد.
از این جا به بعد بودکه نام خانوادگی «هاشمیشاهرودی» را برای او جعلکردند تا او
را ایرانی جلوه دهند .اوکه تا دیروز «نجفی» خوانده میشد یکباره «شاهرودی» شد.
1-http://didban.ir/fa/news-details/12455
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به فرمان خامنهای برای وی شناسنامهی جعلی ایرانی درکنسولگریکربال درست شد و
عاقبت عباسعلی علیزاده ریاست دادگسرتی خراسان شناسنامهی ایرانی وی را صادرکرد
و به پاس آن به ریاس���ت دادگسرتیکل استان تهران و سپس معاونت اداری و مایل قوه
قضاییه در دوران هاشمیشاهرودی رسید.
یکی از اس���تنادهای حضرات برای ایرانی بودن هاشمیشاهرودی اعرتافات تلویزیونی
برادرش در عراق بود .وی پس از دستگریی از آنجاییکه دولت عراق مخالفان خود را
ایرانی میخواند ،در تلویزیون اینکشور اعرتافکردکه اهل شاهرود است.
او در حایل این مسئولیت را پذیرفتکه در اولنی موضعگرییهای رسمی خود قوه قضاییه
را «ویرانه» خواند ،اما خود آن را ویرانهتر تحویل الریجانی داد.
بخشنامهیحقوقشهروندی
و تشکیل معاونت حقوق شهروندی
سالها پیش از آنکه حسن روحانی فیل حقوقشهروندی را هواکند ،هاشمیشاهرودی
که اتفاق ًا مسئولیت دستگاه قضایی یا ناقض اصلی حقوق شهروندی را به عهده داشت ،با
صدور بخشنامهای بر «حقوق شهروندی» تأکیدکرد و هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق
شهروندی در قوه قضاییه تشکیل داد و سپس آن را به معاونت حقوق شهروندی ارتقا داد1 .
او همچن�ی�ن در اولنی ماههای ابتدایی تصدی قوه قضاییه به منظور مقابله با محکومیت
نقض حقوق بشر در ایران و فریب مجامع بنیالمللی ،محمدجواد الریجانی را به دبریی
کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه برگزید.
چند صباحی از ریاست او بر قوه قضاییه و مانورش بر بخشنامهی «حقوق شهروندی»
نگذش���ته بودکه صدور دو حکم اعدام ،ماهیت وی را روکرد .حجتاالس�ل�ام حسن
یوسفیاشکوری و دکرت هاشم آقاجری در پی نقد دستگاه مذهبی-سیاسی حاکم بر ایران ،با
حکم اعدام روبرو شدند .حکمیکه اگر مداخلهی خامنهای برای جمعوجورکردن افتضاح
دس���تگاه قضایی نبود علریغم اعرتاضاتگسرتده چه بسا به مرحلهی اجرا نیز میرسید.
دستگریی فعاالن ملی مذهبی و برخی فعاالن جنبش دانشجویی به اتهام براندازی و تهیهی
اعرتافات تلویزیونی از آنها ،محاکمهی عبدالله نوری اولنی وزیرکشور خاتمی و محکومیت
ی مورد اشارهی
وی به زندان و سرکوب مطبوعات و روزنامهنگاران بیانگر حقوق شهروند 
هاشمیشاهرودی بود.برای درک منظور شاهرودی از حقوق شهروندی میتوان به اعضای
ستادحقوقبشراسالمیدردورانویتوجهکردکهعبارتبودنداز:محمودهاشمیشاهرودی،
ی پورمحمدی ،ابراهیم رییس���ی،
قربانعل���ی درینجفآب���ادی ،علی رازینی ،مصطف��� 
غالمحسنی محسنیاژهای ،جمالکریمیراد ،محمدحسنی صفارهرندی ،منوچهر متکی.
1-www.asriran.com/fa/news/24645
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منوچهر متکی وزیر امورخارجه یکی از ش���کنجهگران بیرحم بندرگز بودکه حتا اجازه
نمیداد پیکر اعدامشدگان درگورستان شهر دفن شود و خانواده مجبور بودند در حیاط
منزلشان آنها را دفنکنند .وی همچننی در تروریسم خارج ازکشور به ویژه در ترکیه دست
داشت .حجتاالسالم اکرب فالحنژاد در چهاردهمنی نشست علمی دانشگاه عدالت با
موضوع حقوق بشر در پرتو نظریات آیتاللهالعظمی هاشمیشاهرودی میگوید:
ق بشر اسالمی مقایسهکنیم
وقتی بخواهیم اعالمیهی جهانی حقوق بشر را با حقو 
متوجه میشویمکه مبانی اختالفی آن با حقوق بشر اسالمی بسیار متفاوت است .از
مجموعهی اعالمیهی جهانی حقوق بشر ،از سی ماده میتوان چهل اصل استخراج
کرد و از مجموع این س���ی ماده صد و هفتاد قاعده و قانون استناد میشودکه دو
مورد آن با شرع تقابل صد در صد دارد و این دو مورد نگاه حقوق غربی و مبنای
حقوق است1.
برای درک حقوق بشر اسالمی و ویرانهایکه هاشمیشاهرودی اداره میکرد تنها به ذکر
دادگاه سیدحسنی موسویان یکی از بلندپایگان دیپلماسی نظام اسالمی اشاره میکنم .او
میگوید:
در روز آخر اس���فند  ۸۶در دادستانی تهران به منگفتند میخواهیم یک جلسهای
در ایام تعطیالت عید بگذاریم و یک حکمی هم بدهیمکه پنج س���ال ش���ما را از
داشنت پست دیپلماتیک محرومکنیم .شما از اتهام جاسوسی تربئههستید؛ اما منتهی
چون خودتان قبولکردهایدکه مخالف سیاس���ت هستهای و سیاست خارجی آقای
احمدینژاد هستید و ایش���ان هم رئیسجمهور و رئیس شورای امنیت ملی است،
بنابراین تا زمانی که ایش���ان رئیسجمهور است ،ش���ما پست دیپلماتیک نداشته
باش���ید ...دو سال حبس تعلیقی هم داده میش���ودکه شما به زندان نمیروید ،در
پروندهی خدمت دولتیتان ثبت نمیشود و حتی سوءسابقه هم محسوب نمیشود.
میخواهیم اینطوری قضیه را جمعکنیم2.
راهکارهای جدید برای اعدامکودکان
یکی از سیاستهای دوران تصدی هاشمیشاهرودی بر قوه قضاییه عدم اعدامکودکان تا
سن هیجده سالگی شد .در سیاست جنایتکارانهی جدید با تغیری رویهی قضایی ،مجرمان
نوجوان را در زندانها نگاه میداشتند تا باگذر از مرز هیجده سالگی ،قصاص شوند .با
اینحال در دوران وی پنج نوجوان به نامهای عاطفه سهاله ،مجید ساقوند ،سعید قنربزهی،
محمد حس���نزاده و یک نوجوان دیگرکه نامش فاش نش���ده در زیر هیجده سال اعدام
1-www.isna.ir/news/95121812317
2-www.isna.ir/news/95112719374
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شدند.
از همه دردناکتر اعدام عاطفه رجبیس���هاله ،دانشآموز اهل نکا به اتهام جریحهدار
کردن عفت عمومی بودکه هنگام مرگ در مرداد ۱۳۸۳شانزده ساله بود .حکم اعدام او
که از بیماری روانی رنج میبرد ،توسط دیوانعایلکشور و هاشمیشاهرودی در عرض
یک هفته تأیید شد .قاضی حاجرضایی رئیس دادگسرتی نکا ،شخص ًا طناب دار را به
گردن وی انداخت و او را در میدان شهر به دار آویخت .عاطفه برای اولنیبار در سال
۱۳۸۰توسط بسیج دستگری و به جرم روابط نامشروع در سن سیزده سالگی به صد ضربه
ش�ل�اق و زندان محکوم شده بود .عاطفه در دادگاه به تجاوز مکرر علی دارابی یکی
از اعضای پنجاه و یک س���الهی سابق سپاه پاسداران در زندان بهشهر اشاره میکند و
قاضی ،علی دارابی را به شالق و عاطفه را به اتهام جریحهدارکردن عفت عمومی به
اع���دام محکومکرد .قاضی رضایی بعد ًا برای توجیه جنایت خود مدعی ش���دکه وی
بیس���ت و دو ساله بوده است در حایل که بر اساس ادعای پدر وی و شناسنامهاش ،او
هنگام اعدام شانزده ساله بود1.
بهگزارش عفو بنیالملل ،در سال  ۲۰۰۸میالدی سه نوجوان بزهکار و در شش ماه اول سال
(۲۰۰۹دی  ۸۶تا ش���هریور  )۸۷سه نوجوان اعدام شدند .عفو بنی الملل همچننیگزارش
داده استکه جمهوریاسالمی ایران چهل و یک نوجوان را بنی سالهای  ۱۹۹۰تا ۲۰۰۹
( ۱۳۶۹تا  )۱۳۸۷اعدامکرده اس���ت .از این چهل و یک نفر ،یک نفر دخرت و بقیه پسر
بودند و نُه نفر از آنان در زمان اجرای حکم اعدام زیر هیجده سال داشتند.
رشد بیسابقهی مرگ در زندانها
در دورهی ده سالهی ریاست هاشمیشاهرودی بر قوه قضاییه مرگ متهمان در زندانهای
ایران نیز رشد بیسابقهای یافت .مرگ زهراکاظمی عکاس ایرانیکانادایی (سال ،)۱۳۸۲
اکرب محمدی فعال سیاس���ی ( ،)۱۳۸۵ویلالله فیضمهدوی عضو س���ازمان مجاهدین
( ،)۱۳۸۵زهرا بنییعقوب ،پزش���ک ( ،)۱۳۸۶ابراهیم لطفاللهی ( ،)۱۳۸۶عبدالرضا
رجبی ( ،)۱۳۸۷امریحسنی حشمتساران فعال سیاسی ملی ( ،)۱۳۸۷امیدرضا مریصیافی،
وبالگنویس ( )۱۳۸۷تنها شماری از مشهورترین کشتهشدگان در مراحل دادرسی و یا
زندانهای جمهوریاسالمی است.
رشد روزافزون سرکوب مطبوعات
در یک س���ال اول فعالیت هاشمیشاهرودی حجم پروندههای مطبوعاتی چند ده برابر
شد و بیشتر از یکصد نشریه در فاصلهی کوتاهی توقیف شدند و در دوران دهسالهی
1-www.mazandnume.com/fullcontent/988
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تصدی قوه قضاییه توسط وی ،همچنان توقیف نشریات و زندانیکردن روزنامهنگاران و
فعاالن مطبوعاتی در دستورکار این قوه بود .در آخرین روزهایکاری وی ،انجمن صنفی
روزنامهنگاران ایرانکه در سال  ۱۳۷۶تشکیل شده و بیشتر از چهار هزار عضو داشت،
پلمپ ش���د و تعدادی از روزنامهنگاران به دادگاه فراخوانده ش���دند .تجدید حیات این
انجمن همچنان مورد مخالفت دادستانکلکشور است.
عباس���علی علیزاده،که در نیمی از دوران ریاست محمود هاشمیشاهرودی رئیسکل
دادگسرتی استان تهران بود برای نشان دادن سرسرپدگی خود به خامنهایگفت :پنجشنبه
سخنان آقا را شنیدم و صبح شنبه رفتم روزنامهها را بستم! اشارهی او به اظهار نظر خامنهای
بودکه مطبوعات را «پایگاه دشمن» خواند .در اسفند ۱۳۹۶مجموعهی اسناد و پروندههای
مطبوعاتی ایران در دههی ۱۳۸۰خورش���یدی منتشر شد .این مجموعه در چهار مجلد و
نزدیک به چهار هزار صفحه به حکایت هشتصد و پنجاه محاکمهی مطبوعاتی میپردازد1 .
تالش برای جلوگریی از بیان حقایق توسط مطبوعات
شاهرودی به منظور جلوگریی از بریون افتادن اسرار قتلهای زنجریهای و جنایات رژیم در
حکمی خطاب به محمد نیازی رییس سازمان قضایی نریوهای مسلح ،دستور داد:
بدین وس���یله جنابعایل موظف میشوید ،در چارچوب وظایف قانونی آن سازمان
باکس���انیکه به بهانهی نظریهپردازی پریامون قتلهای اخری به افشای اسرار نظام
میپردازد و امنیت ملی را تهدید میکنند و یا با انتش���ار شبنامه و پخش تهمت
و افرتا به اش���خاص حقیقی و حقوقی موجبات تش���ویش اذهان عمومی را فراهم
میس���ازند ،برخورد قاطع و قانونیکنید تا در فضایی آرام ،عامالن قتلهای اخری
محاکمه و مجازات عملشان برسند.
دس���تور وی تنها مشمول یک جناح از نظام و نشریاتشان ش���د و روزنامههایکیهان،
رسالت ،جمهوریاسالمی ،سیاست روز ،یالثارات ،جبهه و افرادی چون روحالله حسینیان
و حسنی شریعتمداری و عباس سلیمینمنی و محمد سرفراز و...که به بیت رهربی نزدیک
بودند ،از آن مستثنی شدند و با دست باز هرچه دلتنگشان میخواست بیان میکردند.
سرکوب دراویش و تخریب بناهای وابسته به آنها
هاشمیش���اهرودی پس از تصدی ریاس���ت قوه قضاییه با ارس���ال بخشنامهای به تمام
دادگسرتیهای استانها در سراسرکشور ابالغکردکه هرگونه فعالیتیکه زیر عنوان عرفان
در ایران صورت میگرید باید اکید ًا متوقف شود ،حتی اگر با اجازهی رسمی و قانونی
باش���د .در پی صدور این فرمان در بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۴عوامل نظام اسالمی در
1-www.asriran.com/fa/news/599678
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ش���هرهای قم ،و سپس بروجرد ،چرمهنی و تخت پوالد اصفهان مبادرت به تخریب و به
آتش کشیدن حسینیههای دراویش کردند و از آن پس دستگریی و آزار و اذیت دراویش
آغاز شد.
پروندههایقضاییبیسرانجام
پروندههایمتعددیازجملهحملهبهکویدانشگاه،قتلهایزنجریهای،انفجاردرحسینیهی
رهپویان وصالش�ی�راز ،ترور س���عید حجاریان و  ...در دوران وی در خیمهشببازیهای
قضایی مورد رسیدگی قرارگرفتندکه هریک برای نشان دادن افالس یک دستگاه قضایی
کافی است.
رس���یدگی ب���ه پروندهی هیجده ت�ی�ر یکی از افتضاح���ات قوه قضاییه تحت ریاس���ت
هاشمیشاهرودی بود .دادگاه با تربئهی فرماندهان نریوهای انتظامی و لباس شخصیهای
حمل���هکننده بهکوی و عدم شناس���ایی قاتل عزت ابراهیمن���ژاد از قربانیان آن رخداد و
محکومیت یک سرباز وظیفه به اتهام دزدی یک ریشتراش پایان یافت .در آن سو ،دهها
دانشجوی بازداشت شده در آن حوادث به زندانهای طوالنی مدت محکوم شدند و اکرب
محمدی یکی از همان قربانیان در زندان جانباخت.
ش���کنجهی فهیمه درینوگورانی همسر سعید امامی وکس���انیکه در ارتباط با قتلهای
زنجریهای دس���تگری شده بودند هیچگاه مورد رسیدگی دس���تگاه قضایی قرار نگرفت.
هاشمیشاهرودی خود شخص ًا فهمیه درینوگورانی را در بیمارستان بقیةالله درحایل در
ش���رایط جسمی بسیار ناگواری به س���ر میبرد دیده بود .او شخص ًا با متهمان پروندهی
وبالگنویس���ان مالقاتکرد و از فش���ارهای وارده به آنها مطلع شد و قول مساعدت
و پیگ�ی�ری پرون���ده را داد ،ویل در نهای���ت نه تنهاکاری صورت نداد بلکه بر اس���اس
کیفرخواستهای صادر شده آنها به تحمل حبس وکیفر محکوم شدند.
هاشمیشاهرودی تحت فشار افتضاحات مربوط به اعرتافات تلویزیونی از متهمانی که
اکثر آنها پس از آزادی و در ش���رایط بهرت اعرتافات خود را پسگرفتند و اعالمکردند
تحت فشار و ش���کنجه وادار به اعرتاف شدهاند ،بارها قول رسیدگی داد اما هیچگاه نه
اقدامی انجام داد و نه به قربانیان پاسخ روشنی داد.سی د ابراهیم نبوی در تاریخ  ۲۶دیماه
۱۳۸۳در مورد دیدار وبالگنویسان با هاشمیشاهرودی نوشت:
ش���ما میدانید این هفت نفریکه دو روز قبل نزد شما آمدند و از شکنجه و اقرار
به عنف نزد شما ش���کایت کردند ،نمیتوانند دروغ گفته باشند .عقل هیچ کسی
نمیپذیردکه زندانی از زندان آزاد ش���ود و رسم ًا و جلوی دوربنی اعالمکند مورد
فش���ار نبوده و در زندان بس���یار خوشگذرانده و از بازجویش تشکرکند و سه روز
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بعد با پذیرش همهی دردسرها اعالمکندکه تحت فشار و شکنجه اقرارکرده است.
اص ً
ال بگذارید با همکمی صمیمی باشیم ،میدانمکه شما همگاهی از این حرفها
میزنید،کدام خری ممکن است بعد از دو ماه زندان وکمکردن پانزدهکیلو وزن از
بازجویش تشکرکند؟ هفت انسان عاقل و بالغ و بافرهنگ در حضور شخص شما
اعالمکردهاندکه قاضی دستگاه قضایی شما آنان را شکنجه داده است و انعکاس
این واقعه نش���ان میدهدکه شما این را باورکردید ،اگر باور نکرده بودید و ذرهای
از آنچه از آن جلس���ه منعکس شده است برخالف نظر شما بود تا به حال دوهزار
بار س���خنگوی قوه قضاییه آن را تکذیبکرده بود .پس با این شرایط حاال دیگر
ش���ما مسئول دانستههای خودتان هستید ،هم مس���ئول دانستههایتان هستید و هم
مسئول جان و آزادی کسانی که به شما شکایت آوردند و هم مسئول جان و آزادی
آقای ابطحیکه این ماجرا را با توافق شما منعکسکرده است .حاال دیگر آبروی
قوه قضاییه مهم نیست ،آقای مرتضوی چیزی به عنوان آبرو برای قوه قضاییه باقی
نگذاشته است ،مس���الهی آبروی شخص شماست .و شما هیچ راهی جز برکناری
قاضی متخلف ندارید1.
با همهی این احوال او نهگفتههای نبوی را تکذیبکرد و نه مرتضوی از جایش تکان خورد.
یکی دیگر از موارد بارز شکنجه و آزار و اذیت زندانیان ،پروندهی عزتالله سحابی عضو
شورای انقالب و نمایندهی سابق مجلس بود.
ویکه در بهمن  ۱۳۸۱برای ارایهی توضیحاتی پریامون نامهی خود به س���ران سه قوه در
کمیسیون اصل۹۰مجلس حاضر شده بود ،در جمع خربنگاران پارلمانی و در محل این
کمیسیون توضیحاتی دربارهی این نامه و روند بازجوییهایش ارائهکرد.
رئیس قوهی قضاییهگفتهاندکه اگر شکایتی دارم به دادگاه صالحه شکایتکنم ،در
حایلکه من در آبانماهگذشته در دادگاه انقالب ،شعبهی ۲۶و نزد قاضی حداد این
کار را انجام دادهام.
وی در پاسخ به این سؤالکه بازجوهای شما چهکسانی بودند ،گفت :آنها( بازجوها) نام
درست خود را بیان نمیکردند.و دربارهی شرایط زندان تصریحکرد :شرایطیکه مرا در
آن قرار میدادند ،شرایط روانی بودً .
مثال آنها یک موضوع معنی را پانزده بار در عرض
یازده ماه تکرارکردندکه من را خستهکنند .طول مدت بازجویی یازده ماه بودکه در تاریخ
محاکمات سیاسی سابقه نداشته است .من در دورهیگذشته هم چند بار بازداشت شدهام،
اما تمام جلسات بازجویی دو ساعت بیشتر طول نمیکشید ،اما این بار دوهزار صفحه
بازجویی دریازده ماه صورتگرفت .س���حابی ،سخنان مبشری (رییس دادگاه انقالب)
دربارهی زندان خود را نادرست خواند وگفت:
1-www.ettelaat.net/05-01/news.asp?id=1054
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من چهار ماه در زندان انفرادی ۱/۸در ۱/۵مرت بودم و شرایط سختی را تحملکرده
و شخصیتم عوض شد .بعد ،آنها دلشان برای من سوخت و دیدندکه من در حال
مرگ هس���تم ،مرا به اتاق بزرگتری آوردند .در صورتیکه زمان حضور مبشری در
زندان و دیدن شرایط من در فروردین ،۸۰پنج ماه بعد از بازجوییها بود.
 ...مجدداً ما در آبانماه سال جاری به قاضی حداد شکایتکردیم و تنها حرف ما
این اس���تکه این افراد دست از سر ما بردارند .آنها مدام میگویندکه ما خواهان
رابطهی مداوم با شما هستیم .شما باید فعالیتهایتان را به ماگزارش بدهید .آنها
به من میگویندکه خاطرات خود را بنویس و به ما بده و تنها هدف من از نامه این
بودکه از این وضعیت رها شده و آنها به من مراجعه نکنند.
وی این سوال را مطرحکردکه :فکر میکنید مگر چه اتفاقی آن جا برای من افتادکه دو
بار در زندان سکتهی قلبیکردم؟
روز نوزده خردادماه روزنامهای به من نشان دادندکه در آن نوشته بود ،نامهی توبهآمیز
سحابی به فرزندانش در حایلکه شرح نوشته شدن نامه اینگونه استکه میگوییم؛
آنها به منگفتند خانوادهی شما با منافقنی در ارتباط هستند و شما یک مطلب برای
آنها بنویسید و آنها را منعکنید .من هم با لحن پدرانه و مالطفتآمیز نامهای نوشتم
و آنها را منعکردم ،اما آنها با خواندن نامهگفتند این نامه به درد خودت میخورد
و شما باید آنها را تهدیدکنی .آن نامهایکه روزنامهها نوشتند ،قلم خود آقایان است
و امضای من زیرا آن میباشد1.
یک���ی از افتضاحات دوران هاشمیش���اهرودی رس���یدگی به پرون���دهی قتل دکرت زهرا
بنییعقوب در همدان بود .ویکه نفر ششمکنکور سراسری بود در بیستم مهر  ۱۳۸۶در
حنی صحبت با نامزدش در یکی از پارکهای همدان توسط نریوهای بسیج دستگری و به
بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر  همدان فرستاده شد .پس از چهل و هشت
س���اعت ،خانوادهی ویکه برای آگاهی از وضعیتش به نریوی انتظامی همدان مراجعه
ک���رده بودند با خرب مرگ وی روبرو ش���دند .مقامات انتظامی و قضایی همدان مدعی
خودکش���ی دکرت زهرا بنییعقوب با استفاده از پارچه یک پالکارد تبلیغاتی در راهروی
طبقهی دوم بازداشتگاه شدند .در صورتیکه خانوادهی وی قتل توسط ضرب و شتم در
بازداشت را عامل مرگ فرزندشان میدانستند.
کوششهای پدر زهرا بنییعقوبکه عضو سپاه پاسداران انقالباسالمی بود نیز راه به
جایی نربد .دس���تگاه قضایی همدان پروندهی قتل وی را بست و برای متهمان قرار منع
تعقیب صادرکرد .در پی اعرتاض شاکیان ،پرونده به دادگاه تجدید نظر در استان تهران
ارجاع داده شد .وکیل مدافع خانوادهی وی در ابتدای سال  ۱۳۸۸طی مصاحبهایگفت
1-http://asre-nou.net/1381/bahman/17/m-sahabi.html
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که برخی اسناد در پروندهی وی مفقود شدهاست .در نهایت کلیهی متهمان این پرونده
طبق روال معمول رژیم تربئه شدند1.
زهراکاظمی دیگر پروندهی مش���هوری بودکه در دوران هاشمیش���اهرودی سرانجامی
نیافت و از نیمهراه رها شد .ابتدا مسئولیت قتل ویکه توسط مرتضوی صورتگرفته بود،
متوجهی مأمور وزارت اطالعات شد اما پس از تربئهی وی دیگرکسی پیگری ماجرا نشد و
مرتضوی به عنوان قاضی نمونه انتخاب شد.
س پالیزدار یکی از مأموران هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورایاسالمی،
روشنگری عبا 
گوشههایی از فساد سیستماتیک موجود در نظام اسالمی را برمالکرد .اما به جای آنکه به
ادعاهای او رسیدگی شود او را روانهی زندانکردند.
عباس پالیزدار چهاردهم اردیبهشت ۱۳۸۷طی سخنان جنجالبرانگیزی ،برای نخستنی
بار با اش���اره به نام و جزییات ،طی س���خرنانی در دانشگاههای مختلفکشور خصوص ًا
دانشگاه بوعلی سینا همدان مقامات بلندپایهی مذهبی را متهم به فساد مایل شدید تحت
عنوان انواع و اقسام بنیادها و خرییهها و ...کرد .وی همچننیگفتکه سقوط هواپیمای
حامل دادمان وزیر راه و ترابری دولت خاتمی ،نیز عمدی بوده است.
وی در بیس���ت و یکم خرداد  ۱۳۸۷و در ش���رایطیکه سخرنانیاش در دانشگاه بوعلی
سینای همدان جنجال فراوانی ایجادکرده بود به اتهاماتگوناگونی از جمله :سوء استفاده
مایل ،افرتا ،نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه بازداشت شد .با
اینکه سخرنانی عباس پالیزدار چهاردهم اردیبهشت  ۱۳۸۷ایراد شده بود ،حکم بازداشت
او یک هفته پس از انتشار ویدئوی سخرنانیاش در سایتهای اینرتنتی و آگاهی مردم
از آن صادر شد .هفدهم اسفند  ۱۳۸۷پالیزدار در دادگاه غریعلنی محاکمه شد و به اتهام
سوءاستفادهی مایل ،افرتاء ،نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه به
ده سال زندان محکومگردید.
قوه قضاییه هیچ تحقیقی در مورد ادعاهای مس���تند پالیزدار صورت نداد و افرادیکه از
سوی پالیزدار متهم به سوءاستفاده مایل و فساد شده بودند شاکی او بودند.
پالیزدار همچننی میگوید هاشمیشاهرودی علریغم وعدهایکه داده بود در جلسهایکه
با حضور خزعلی تشکیل شده بود شرکت نکرد.
خود رهربی میگوید از جلس���ات تشریفاتی مبارزه با فساد اقتصادی برپهیزید و به
عملیات برپدازید ،ویل من اس���ناد و مدارک را به همهج���ا ارائه دادم  -از رهربی،
ریاس���تجمهوری وقت ،رئیس مجلس وق���ت ،و رئیس قوه قضاییه وقتگرفته تا
جلسهای با حضور آیتالله خزعلی .ایشان به عنوان نمایندهی تاماالختیار رهربی،
برای ما وقتگرفتند تا خدمت آقای ش���اهرودی رئیس قوه قضاییه برسیم تا ایشان
1-www.bbc.com/persian/iran/2009/04/090424opzahrbaniyaqoubacquitting.shtml
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بگویدگزارشی که ما نوشتهایم از نگاه مقامات قوه قضاییه ،چند درصدش درست
و چند درصدش غلط است .به اتفاق آیتالله خزعلی ،آقای دکرت مهدی خزعلی و
چند نفر از دوستان دیگر به آن جلسه رفتیم .برخالف قویل که داده بودندکه رأس
س���اعت نُه در جلس���ه حضور پیداکنند ،دو ساعت از وقت مالقاتگذشته و آقای
شاهرودی نیامد1 ...
او در مورد پاسخ هاشمیشاهرودی میگوید:
رئیس دستگاه قضایی با این پنجاه و چهار هزار سند و مدرک متقن-که یکی از
آنهاکافی است تاکل یک نظام سیاسی را به پای میز محاکمه بکشاند-در نهایت
بیمسئولیتی برخوردکرد .خودش صریح و مستقیمگفتکه اقدامی نمیکند2 .
پروندهی تحقیق و تفحص از صدا و سیماکه به قوه قضاییه ارسال شده بود در همانجا
خ���اک خورد .بیش از یکصد نمایندهی مجلس ب���ا امضای نامهای خطاب به رئیس
مجلس خواستار تسریع در رسیدگی به پروندهی صداوسیما در دستگاه قضایی شدند .در
این نامه خطاب به مهدیکروبی آمده بود:
گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس سه ،بر پایهی مدارک و مستندات مضبوط
است و حکایت از تخلفات عدیدهی قانونی دارد .این تخلفات ،شامل نادیدهگرفنت
اصول  ۵۲و  ۵۳قانون اساسی ،قواننی و مقررات مایل و محاسباتیکشور میشود.
نمایندگان مزبور از رئیس مجلس خواس���تهاند از رئیسقوه قضاییه بخواهد برای
جلوگریی از ایجاد هرگونه شائبه در اذهان عمومی با ارجاع پرونده به قاضی عادل
که از مظان هرگونهگرایش سیاسی به دور باشد ،زمینه رسیدگی قانونی منصفانه و
سریع را فراهم سازد .علنی بودن این دادگاه برای پیشگریی از تشویش افکار عمومی
یکی دیگر از خواستههای نمایندگان امضاکنندهی این نامه است.
عدم برخورد با باندهای وحشت و ترور و فساد حکومتی
یکی دیگر از پروندههای بیسرانجام معروف قوه قضاییه در دوران شاهرودی پروندهی
محمدرضا نقدی و «باندکبری» بود.
در س���ال ۱۳۸۱وزارت اطالعات باکشف این باندکه اعضای آن به انواع دزدی و فساد
جنس���ی و زورگریی و ...متهم بودند متوجهی ریاست نقدی مسئول حافظت اطالعات
نریوی انتظامی بر این باند ش���د .اخبار زیادی در رسانهها راجع به محاکمهی این عده
انتشار یافت اما هیچ صحبتی از نقدی به میان نیامد .در سال ۱۳۸۳وی بهمدت دو ماه و
نیم بازداش���ت اما با رویکارآمدن دولت احمدینژادکه نقدی یکی از حامیان او بود به
1-https://ir.voanews.com/a/last-page-for-web-09-30-2016/3532287.html
2-https://ir.voanews.com/a/last-page-for-web-09-30-2016/3532287.html
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دستور خامنهای روند رسیدگی به پرونده متوقف شد .او در پروندهی شکنجهی شهرداران
نیز به هشت ماه زندان محکوم شده بود اما نه تنها به زندان نرفت بلکه ارتقای مقام یافت
و به فرماندهی بسیج و ...رسید .عدم رسیدگی به اتهامات سرداررضا زارعی فرمانده نریوی
انتظام���ی تهران بزرگ و یکی از طراحان «طرح امنیت اجتماعی» یکی از افتضاحات
قضایی دوران هاشمیشاهرودی بود .خرب دستگریی او اوایل اسفند  ۱۳۸۶منتشر شد و دو
ماه بعد در اواخر فروردین  ،۱۳۸۷علریضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ،بازداشت وی
را تأییدکرد و اظهار داشتکه پروندهی مراحل قانونی خود را طی میکند.
چند روز بعد از سخنان وی ،اسماعیل احمدیمقدم فرمانده نریوی انتظامی ،بازداشت
یکی از فرماندهان ارش���دش را تکذیبکرد وگفت :هیچیک از فرماندهان ارشد ناجا
بازداشت یا دستگری نشده و سخنگوی قوه قضاییه خود باید پاسخگوی سخنانش باشد.
اما بعدًا احمدیمقدم پذیرفتکه زارعی به خاطر اتهامات ش���خصیکوچکی دستگری
شده است .سردار سرتیپ پاس���دار رضا زارعی در یک خانهی فساد به همراه شش زن
بازداش���ت شده بود .حفاظت اطالعات قوه قضاییه در خانهی مزبور دوربنیکارگذاشته
بود و ساعتها فیلم از اعمال منافی عفت زارعی در دست بود .او به واسطهی قدرتیکه
داشت زنان نگونبخت را مجبور میکردکه اعمال ناشایستی را در حضور او انجام دهند.
حفاظت اطالعات قوه قضاییه ساعتها فیلم از فساد وی در دست داشت.
ابتدا محسن قاضی بازپرس شعبهی  ۵دادسرایکارکنان دولت اتهامات وی را سوءاستفاده
از موقعیت شغلی و امکانات دولتی ،خیانت در امانت و جرایم مایل عنوانکرد و ضمن
رد اتهامات اخالقی ویگفت :به منظور جلوگریی از انتش���ار اخبارکذب و نادرست در
س���ایتهای اینرتنتی در مورد فرمانده س���ابق نریوی انتظامی تهران ،به زودی اتهامات
این فرمانده بهطور رسمی اعالم میش���ود .وعدهای که هیچگاه عملی نشد و پرونده را
بیسروصدا خواباندند .زارعی در تریماه ۱۳۸۷با وثیقه پنجاه میلیو ن تومانی آزاد شد.
زارعی عالوه بر طرح امنیت اجتماعی ،همچننی مس���ئول مستقیم اجرای طرح مقابله با
اراذل و اوباش در تهران بودکه طی آن نریوی انتظامی با برخوردهای خشن و ورود شبانه
به منزل افراد ،آنان را بازداشت میکرد.
زارعی در مصاحبهایکه در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶با رسانهها انجام داد ،از دستگریی چهار
هزار نفر از اراذل و اوباش و سی و پنج هزار مورد تذکر ارشادی به بدحجابان خرب داده بود.
برخورد با ویدیوکلوپها وکافینتها ،برخورد با آرایشگاههای زنانه و مردانه ،دستگریی
هفتهزار نفر به نام اوباش و اراذل و دستگریی خوانندگان رپ به اتهام شیطانپرستی از
جمله اقداماتی بودکه س���ردار زارعی در مدت سه سال فرماندهی نریوی انتظامی تهران
بزرگ درکارنامه خود داشت1.
1-www.dw.com/fa-ir/3271554

50

محمود الهاشمیالنجفی

عدم رسیدگی به پروندهی ترورهای «بیتالشهدا» شهرریکه به «دخمه شهرری» معروف
بود یکی دیگر از افتضاحات قضایی دوران هاشمیشاهرودی بود.
در جلسات دادگاه متهمان ترور حجاریان شکایت مربوط به شش قربانی دیگر ترور در
شهرری با نامهای ابراهیم قمری ،غالمرضا عبداللهی ،مجتبی امنی ،مریم متقی ،محمود
کاوه و محمدحسنی مهراسبی نیز مطرح شد .بهگفتهی وکیل حجاریان شبکهی ترور در
ش���هر ری پیش از آن و طی چند س���ال چندین نفر دیگر را هم مجروحکرده و یا به قتل
رسانده بودند .از آنجاییکه ارادهای برای اجرای عدالت نبود این افراد یا خانواده آنان
هیچگاه به دادگاه آورده نش���دند و پروندهی محمودکاوه یکی از قربانیان ترور اینگروه
نیز در بیمارستان هفتم تری مفقود شد .به خانواده مهراسبی اجازهی برگزاری مراسم ختم
داده نش���د و حتی حجلهاش به رگبار بسته شد .پیگریی پرونده قتل مریم متقی نتیجهای
در برنداش���ت و پیگریی پروندهی دیگر قربانیان ابراهیم قمری ،مجتبی امنی و غالمرضا
عبداللهی به سرانجام نرسید1.
از «بیتالشهدا» یا «دخمه شهرری»که مسئولیت آن با محمود عطایی بود به عنوان مرکز
تصمیمگریی برای ترورهای ش���هرری استفاده میشد .اعضای تیمترور حجاریان نیز از
اعضای همنی محفل بودند.
پیش از ترور س���عید حجاریان ،مداحان معروف تهران از جمله حس�ی�ن س���ازور ،حسن
گروسی ،رضا خورشیدی و ابوالفضل بختیاری در این به اصطالح حسینیه به ذکر مصیبت
و مداحی میپرداختندکه پس از وقوع ترور و نسبت دادن آن به اعضای این هیأت ،حاج
منصور ارضی و حاج سعید حدادیان مداحان بیترهربی نیز به این جمع اضافه شدند2.
تا پش���توانهی آن قویتر و دستنیافتنیتر شود .اعضای این «دخمه » را اعضای وزارت
اطالعات ،اطالعات سپاه ،حراست بیت رهربی تشکیل میدادند و به همنی دلیل به یک
تشکیالت بسیار قدرتمند و کام ً
ال مصون از پیگریی تبدیل شد.
از جلسات این محفلکه با پوشش جلسات مذهبی تشکیل میشد ،برای تصمیمگریی
و برنامهریزی به منظور سرکوب مخالفان نظام ،روشنفکران ،جنبش دانشجویی و حمله
به تجمعات و نابودی افرادیکه به تشخیص آنها فاسد تلقی میشدند استفاده میشد.
از معروفترین دانشآموختگان این مکتب تروریستی سعید عسگر و موسی جاننثاری و
علی پورچالویی و  ...بودندکه پس از دریافت دستور از باال اقدام به ترور حجاریانکردند.
سعید عسگر عامل اصلی ترور با آنکه در دادگاه به پانزده حبس محکوم شد اما پس از
تحمل یک سال زندان همراه با دیگر متهمان آزاد شد.
آزادی عوامل ترور سعید حجاریان نش���اندهندهی عدم ارادهی قوه قضاییه در پیگریی
1-www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/-494fb36f31.html
2-www.isna.ir/news/7902-01931
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اعمال باندهای خطرناک درون نظام بود.
عجیب آنکه اقدام به ترور حجاریان معاون رئیسجمهور و نائبرئیس شورای شهر تهران
در س���الهای بعد برای سعید عسگر پیشینهیکیفری محسوب نشد .در تاریخ ۲۵مرداد
۱۳۸۳دادگاه ویکه به جرم رهربی لباسش���خصیها در حمله به خوابگاه دانشجویان
دانش���گاه عالمه طباطبایی و ضرب و شتم دانشجویان و تخریب اموال دانشگاه تشکیل
گردید ،عنوان ش���دکه سعید عسگر فاقد هرگونه سابقهی کیفری اس���ت! این امر مورد
اعرتاض وکیل دانشگاه مزبور قرارگرفت.
این در حایل بودکه خامنهای در پیام خود به مناس���بت ترور سعید حجاریانگفت :ترور
ناجوانمردانهی نائبرئیس شورایشهر تهران که در چند روز گذشته اتفاق افتاده ،عمل
جنایتآمیزی استکه میتواند بر ضد مصالحکشور و ملت و نظام اسالمی باشد .ایجاد
ناامنی و پدید آوردن جو وحش���ت و اضطراب برای ش���هروندان از هدفهایی استکه
همیشه توطئهگران و دش���منان ایران اسالمی در پی آن بودهاند و این حادثه خیانتآمیز
است! وی همچننی اضافه نمود :اینجانب وجود توطئهی سازمانیافتهای راکه آرامش
ملی و استحکام نظام اسالمی را آماج ساخته در این ترور شوم احساس میکنم و همهی
دستگاههای مسئول را به پیگریی هوشیارانه آن فرامیخوانم1.
نمایندگان مجلس ششم در آذرماه ۱۳۷۸اسماعیل شوشرتی ،وزیر دادگسرتی را به مجلس
فراخواندند تا در اینباره از او پرسشکنند .سؤال نمایندگان این بودکه چرا روزنامهنگاران
حتی پیش از محاکمه ماهها در حبس نگه داشته میشوند اما متهمان ترورهای متعددکه در
دادگاه اعرتاف نیزکردهاند آزاد شدهاند .شوشرتی در پاسخ اظهار داشتکه تصمیمگریی
در این مورد با قاضی است و او در این مورد نمیتواند پاسخگو باشد و حاضر نشدکه در
مجلس حضور یابد.گفته میشد قاضی پرونده ادعاکرده بودکه چون این حکم قطعی
نیست متهمان میتوانند تا صدور حکم نهایی آزاد باشند .اما بعد از آنکه حکم قطعی شد
نیز متهمان پس از یک سال از زندان آزاد شدند.
سعید تاجیک،که به فائزهی هاشمی در شهرری حملهکرد از فرماندهان نریوی مقاومت
بس���یج ،و از عناصر انصار حزبالله بودکه در سوابق وی همکاری فعال با باند دخمه
در ش���هرری دیده میشد.رسیدگی به پروندهی حملهی اوباش و نریوی انتظامی بهکوی
دانشگاه منجر به محکومیت یک سرباز به جرم ربودن یک ریشتراش شد و هیچیک از
جنایات صورتگرفته در تریماه ۱۳۷۸مورد رسیدگی قرار نگرفت.
دادگاه یا خیمهش���ببازی مربوط به رسیدگی به پروندهی قتلهای زنجریهای سرانجامی
نیافت و متهمان یکی پس از دیگری از زندان آزاد شدند.
نش���ریهی یالثارات ارگان انصار حزبالله و عبدالحمید محتشم از رهربان آنکه آشکارا
1-www.isna.ir/news/7812-01454
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تهدید به قتل و آدمکش���ی میکردند مطلق ًا با پیگریی حقوقی روبرو نشدند .این نشریه
ً
صرفا مقاله
تأکید داشتکه شاید برخی خوش دارند شهروندان در فضای جامعهی مدنی
بنویسند! اما در یک جامعهی زندهی توحیدی ،برخی مقاله نویسان عنداللزوم وصیتنامه
خواهند نوش���ت .عبدالحمید محتشم ،مدیرمسئول نش���ریهی ارگان انصار حزب الله در
مقالهای با عنوان در بُ نبست قرار نمیگرییم ،میایستیم ،حتی اگر قیمت آن قتل باشد .به
تهدید جامعهی مدنی و روشنفکران و دگراندیشان پرداخت.
مشارکت در سرکوب جنبش ۸۸
هاشمیشاهرودی پس ازکودتای انتخاباتی ۸۸که با دستگریی اعضای ستاد موسوی در
روز انتخاباتکلید آن زده شدکمیتهی «پیگریی حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات»
را با عضویت ابراهیم رییس���ی (معاون اول قوه قضاییه) ،درینجفآبادی (دادستانکل
کشور) و مصطفی پورمحمدی (رئیس سازمان بازرسی کل کشور) تشکیل داد و از این
طریق به اجرای فرامنی ستادکودتا پرداخت.
هاشمیشاهرودی بیس���ت و چهارم مرداد ۱۳۸۸جای خود را به صادق الریجانی سرپد
و جلس���ات اول و دوم دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات دهم ریاس���تجمهوری
ایران که از آن در ادبیات رسمی نظام به عنوان دادگاه متهمان پروندهکودتای مخملی و
اغتشاشات اخری تهران نام برده میشود در دوران ریاست هاشمیشاهرودی برگزار شد.
جلس���هی اول این دادگاه در ش���عبهی ۱۵دادگاه انقالباسالمی تهران به ریاست قاضی
صلواتی در دهم مرداد ۱۳۸۸با حضور نزدیک به یکصد متهمکه با یکدیگر همپرونده
نبودند برگزار شد .چننی چیزی در تاریخ معاصر جهان نمونه ندارد.
در این دادگاهها متهمان مجبور بودند بر اساس سناریوهای تهیه شده توسط بازجویان با
خواندن منتهایی به اعرتاف علیه خود و نزدیکان و برخی از مقامات نظام جمهوریاسالمی
برپدازند .متهمان از پیش در حضور قاضی و دادس���تان و بازجویان ،سناریوها را تمرین
دادگاه بر اساس

کرده و قاضی توجیه ش���ده بودکه چه سؤاالتی برپسد .دهها تن در این
کیفرخواستهاییکه در دوران هاشمیشاهرودی تهیه شده بود به حبسهای تعزیزی و یا
اعدام محکوم شدند .تعدادی از متهمان مقامات سابق نظام اسالمی بودند.
در پی سرکوب وحشیانهی اعرتاضات مردمی ،گروهی از قضات دادگسرتی تهران ،طی
نامهی سرگشادهای به شاهرودی نوشتندکه وی قوه قضاییهی ویرانهی محمد یزدی را به
«زمنی موات» تبدیلکرده است.
ی دستگریشدگان رویدادهای پس از انتخابات
دلیل اصلی انتقاد قضات ،محاکمهیگروه 
بود .آنها ،این محاکمات را اقدامات غریقانونی و خالف قاعدهی برخی از ارکان قوه
قضاییه ،نوشتن دکه چننی نمایشهایی مایهی شرمساری قضات است و رئیس قوه قضاییه
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باید در برابر آن موضعی روشن اتخاذکند1.

مصطفی محققداماد رئیس اس���بق بازرسیکلکش���ور نیز در نامهی سرگشادهای به او
با انتقاد از موارد متعدد نقض قانون در دس���تگاه قضایی ،خطاب به هاشمیشاهرودی
نوشت :تحمل بفرماییدکه به صراحت به حضورتان عرضکنمکه در زمان شما ،نه ً
نظرا
ً
عمال ،این رکن اساسی امنیت اجتماعی نه تنها متزلزل بلکه در مالءعام ویران شد ،و
بلکه
این بهایکمی نبودکه ملت ایران پرداختکرد2.
فاجعهیکهریزک و سوابق آن
فاجع���هیکهریزک یکی از جنایاتی بودکه در دوران وی رقم زده ش���د اما موضوع این
بازداش���تگاه و جنایات صورتگرفته در آن جدید نبود و س���ابقهای طوالنی داش���ت.
سیدمحمود طباطبایی به نقل از مبشری رئیس دادگاه انقالب میگوید:
یکروز قبل از سال  ۸۸یکی از قضات تماس با منگرفت وگفتکه آقای مبشری
به دفرت بیا ،من با شماکار دارم .من هم رفتم .دیدیم بیست/سی نفر را به پاهایشان
زنجری بس���تند و بعض ًا با دمپایی و برخی هم دمپایی ندارند .با یک پریاهن و یک
شلوار اینها را ازکهریزک آورده بودند تا تفهیم اتهامکنند و برگردانند .ایشان در ادامه
میگفت:من در آنجاگفتم روابط عمومیآمد و فیلمربداریکرد و فیلم را خدمت
آقای ش���اهرودی بردم وگفتم :آقای شاهرودی باالخره اینها انساناند ،باید حق و
حقوق انسانی اینها درنظرگرفته شود .درکهریزک واقع ًا رفتارها غریانسانی بود .همه
میدانس���تند از رئیس قوه قضاییه تا افراد عادی .جوان متأهلی را به دلیل تصادف
رانندگی به کهریزک برده بودند ،در آنجا کاری با اوکرده بودندکه دچار افسردگی
شده بود و سالها تحت روان درمانی بود3.
فساد مایل هاشمیشاهرودی و اطرافیانش
ش���اهرودی در دوران خامنهای ،در رأس مافیای معاودین عراقی به یکی از سرمایهداران
پس از انقالب تبدیل شده است .آلودگیهای وی و فرزندانش آنچنان استکه دست
الریجانی برای تحت فشارگذاشنت او را بازگذاشته استکه به وقت لزوم مطرح خواهد
شد.گفته میشود انحصار سیگار وینستون و همچننی تورهای مسافرتی به عراق و سوریه
در اختیار فرزند او و شرکایش قرارگرفته است .ویکه در سایهی نظام جمهوریاسالمی
از تمکن مایل بس���یاری برخوردار شده است به منظور عوامفریبی ،از قوه قضاییه حقوق
1-www.ettelaat.net/09-augusti/news.asp?id=40173
2-http://fararu.com/fa/news/29181
3-http://fararu.com/fa/news/136147
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نمیگرفت و درخواس���تکرده بودکه حقوق و مزایای وی را به «خانوادهی ش���هدا» و
حوزهی علمیه قم بدهند.
یکی از بدهبستانهای غریقانونی هاشمیشاهرودی با سعید مرتضوی صورتگرفته است.
س���عید مرتضویکه پیشتر توسط وی به دادستانی عمومی و انقالب تهران ارتقاء مقام
یافته بود طبقگزارشکمیس���یون تحقیق و تفحص از س���ازمان تأمنی اجتماعی ،هنگام
ریاست این سازمان هفت قطعه ملک را بدون انجام مزایده در اختیار دانشگاه «عدالت»
که توسط هاشمیشاهرودی تأس���یس و اداره میشود قرار داده است .امالک مزبور به
شرح زیر هستند:
1 .1یکباب ساختمان به مساحت دوهزار و چهارصد و شصت و هشت مرت مربع واقع
در تهران ،نیاوران ،خیابان ش���هید باهرن ،بعد از سهراه یاسر ،خیابان تربیزی ،خیابان
محمودی،کوچهی برادر بنبست چناران پالک دو.
2 .2یک قطعه زمنی به مساحت چهارهزار و پانصد و بیست و نه مرت مربع واقع در تهران،
چهارراه پاسداران ،روبروی باشگاه فرمانیه پالک پنج.
3 .3یک باب ساختمانکلنگی به مساحت چهارهزار و چهارصد و نود و چهارمرت مربع
واقع در تهران ،نیاوران ،خیابان جبلی،کوچهیکاج،پالک یک.
 4 .4یک قطعه زمنی به مساحت هزار و صد و چهارده مرت مربع واقع در تهران ،خیابان
ویلعصر ،باالتر از رستوران لوکس طالیی،کوچهی شهید نصیبی پالک دو.
5 .5یک قطعه زمنی به مس���احت حدود ًا بیست هزار مرت مربع واقع در مشهد ،آزادشهر،
انتهای بلوار دانشآموز( ،اراضی آبکوه).
 6 .6یک قطعه زمنی به مس���احت هزار و صد و نود و هش���ت مرت مربع واقع در تهران،
نیاوران ،خیابان ش���هید باهرن ،بعد از سه راه یاسر نبش غربیکوچهی یاس ،پالک
دویست و سی و نه.
7 .7یک قطعه باغ به مساحت حدود ًا چهل و شش هزار مرتمربع واقع در تهران ،بعد از
ازگل ،سوهانک ،جنب باغ میثاقیان ،باغ تلگرک1.
براساس اسناد منتشر شده این واگذاریها با خواست دانشگاه عدالت و در قالب خرید
انجام پذیرفته و علریغم اعالم مبلغ پایه برای مزایده از س���ویکارشناسان ،این ملکها
با قیمت پایهی تعینیشده برای مزایده ،بدون اینکه مزایدهای صورت بگرید ،در اختیار
دانشگاه عدالت قرارگرفته است .این در حایل استکه بر اساس قانون ،امالک سازمان
تأم�ی�ن اجتماعی باید با مجوز هیأت مدیره س���ازمان تأمنی اجتماعی در قالب مزایدهی
عمومی به فروش برسد.
سوءاستفاده صورتگرفته سر به میلیاردها تومان میزند.
1-www.roozonline.com/fileadmin/docs/pdf/Daneshgah_Edalat.pdf
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در زمان ریاستجمهوری احمدینژاد مبلغ پانزده میلیارد تومان از بودجهی هالل احمر در
اختیار هاشمیشاهرودی برای مصارف فرهنگی و مذهبی در عتبات عالیات قرارگرفت.
ظاهر ًا دس���تگاههای نظارتی در پی دریافت اسناد و مدارک هزینههای فوق تنها حدود
چهارصد میلیون تومان اسناد مصرف این مبلغ را دریافتکردند.
سیدعلی طاهری نماینده و سخنگویکمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در بارهی
سوءاستفادههاشمیشاهرودیگفت:
دولت یکصد و پنج میلیارد تومان به هالل احمر اختصاص داده وگفته بودکه آن
را برای بازسازی عتبات عالیات استفادهکندکه این سازمان یک بار هفتاد میلیارد
تومان به س���تاد عتبات عالیات پرداختکرده بود و پانزده میلیارد نیز به بنیاد فقه و
معارفکه مسئولیت آن برعهده آیتالله هاشمیشاهرودی است ،داده بود1 .
فسادگسرتدهی دفرت هاشمیش���اهرودی از طریق محمود شریج ،رئیس نهاد قوه قضاییه
که مدتها ریاس���ت حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه و همچننی معاونت قضایی
هاشمیش���اهرودی را به عهده داش���ت صورت میگرفت .وی پیش از انقالب نیز در
دادگسرتی مش���غولکار بود .چنانکهگفته میش دکمتر پروندهای بودکه رد شریج در آن
نباشد و یا حق حسابی برای خود یا رئیسش نگرید .وی پس از آنکه الریجانی به ریاست
قوه قضاییه رسید برکنار شد و هماکنون مانند بسیاری از قضات و حکام شرع بازنشسته و
صاحبمنصبان قضایی به شغل پردرآمدکارچاقکنی تحت عنوان وکیل دادگسرتی مشغول
اس���ت .این افراد به خاطر داشنت ش���بکهی خاص خود و استفاده از نفوذیکه دارند به
ی میتوانند در پروندههای بزرگ مایل دخالتکنند و مبالغکالنی را به جیب بزنند.
سادگ 
در اس���فندماه ۱۳۹۴اخباری انتشار یافت مبنی بر اینکه سیدمعنی بارانیبهبهانی متولد
نجف ،یکی از نزدیکان هاشمیش���اهرودی مبلغ یکصد میلیون دالر از بانک توسعه
صادرات ایران تس���هیالت دریافتکرده و بعد ازگذشت شش سال به تعهدات خود و
بازگرداندن پول اقدام نکرده است .این وام صرف واردات پورشه و خودروهای لوکس و
گرانقیمت شده است.
عاقبت بعد ازگذشت شش سال مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران دست به دامان
مس���ئوالن بانک مرکزی ش���ده و از آنها میخواهدکه از طریق دادستانیکلکشور ،این
بدهکا رکالن بانکی ممنوعالخروج شود ،بلکه با این اقدام ،مجبور شود بدهی یکصد
و چهل میلیون دالری (اصل وام ،س���ود وام و وجه التزام) خود را پرداخت نماید .از آن
زمان تاکنون دیگر هیچخربی از بارانیبهبهانی و بازپسدادن وام دریافتی انتشار نیافت.
پروندهی سوءاس���تفاده و اخت�ل�اس هنگفت در صندوق ذخریه فرهنگی���ان یکی از پر
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1391/10/26/13139
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س���روصداترین موارد اختالس در س���الهای اخری بوده استکه منجر به میان آمدن نام
سیدمحمدباقر هاشمیشاهرودی فرزند وی شد .او در میان فرزندان هاشمیشاهرودی از
همه فعالتر است و مانند بسیاری از مراجع تقلید و رهربان نظام اسالمی ادارهیکارهای
پدر را بر عهده دارد .وی همچننی عضو هیأت مؤسس و امنای دانشگاه «عدالت» است
که زیر نظر پدرش اداره میشود.
مثلث ش���هابالدین غندایل ،محمد امامی و محمدباقر هاشمیش���اهرودی ،مرکز ثقل
سوءاس���تفاده مایل صندوق ذخریه فرهنگیان بوده است .از این سه نفر ،محمد امامی و
شهابالدین غندایل بازداشت شدند ویلکسی زورش به محمدباقر هاشمیشاهرودیکه
از حمایت پدربرخوردار بود نرسید1.گفته میشودکه محمد امامی شش میلیارد تومان از
پویلکه برای سریال «شهرزاد» هزینهکرده را از محل وام صندوق ذخریه فرهنگیان و با
سفارش محمدباقر هاشمیشاهرودی به دست آورده است.
چگونگی رسیدگی به پروندههای فساد مایل
مهرگان امریخسروی برادر مهآفرید امریخسروی متهم اصلی پروندهی فساد سههزار میلیارد
تومانی در نامه به هاشمیشاهرودی،گفت:
برادر اینجانب مهآفرید امریخسروى در جلسهی دوازدهم دادگاه در دفاعیات خود
اعالم نمودند در جلس���هاىکه با جنابعاىل داشتهاند ضمن توضیح در خصوص
فعالیت مجموعهگروه امریمنصور آریا ،شما را در جریان حضور باندهاى فاسد در
ارکان قدرت و باجخواهى از مجموعهی ما به بهانههاى مختلف قرار داده و شما با
تکان دادن سر و لبخندى از این موضوعگذشتهاید و این حرکت جنابعاىل از نظر
برادر اینجانب این معنا را داشت هرکسىکه از شما چننی تقاضایى دارد ،باید بدون
چون و چرا ،مبلغ درخواستى پرداختگردد2.
ناصر سراج قاضی پروندهی اختالس سه هزار میلیارد تومانی ،پانزدهم تری ماه۱۳۹۲بدون نام
بردن از امریعباس سهراببیگ ،بازداشت وی راکه وکالت پروندهی مهآفرید امریخسروی
را در ازای دریافت ده میلیارد تومان به عهده داش���ت ،تأییدکرد .سهراببیگکه پیشتر
رئیس دادگسرتی استانهای خوزستان وگیالن بود از نزدیکان هاشمیشاهرودی به شمار
میرفت و سالها پستهای معاونت اجرایی و مشاور معاونت حقوقی وی را نیز به عهده
داشت .مهآفرید خس���روی بدون طیکردن مراحل مختلف آینی دادرسی اعدام شد ،اما
خربی از همپروندههایشکه اتفاق ًا آنها نیز به اعدام محکوم شده بودند و جزو مقامات
کشور بودند انتشار نیافت و آنها بیسروصدا حکمشان شکسته شد و عنقریب آزاد هم
1-https://iranwire.com/fa/features/19747
2-http://bamdadkhabar.com/2012/06/7127
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خواهند شد.
رسیدگی به پروندهی «المکاس���ب» یکی از شاهکارهای قضایی هاشمیشاهرودی و
دس���تگاه تحت نظارت وی بود .دادگاهیکه به اتهام فساد اقتصادی مدیران این شرکت
رسیدگی میکرد ،متهمان اصلی این پرونده را تربئهکرد .جلسات پایانی دادگاه به خاطر
ممانعت از صدور حکم و دستیابی به یک راه حل بارها به بهانهی بیماری قاضی زارع،
رییس دادگاه به تاخری افتاد.
ناصر واعظطبس���ی ،پسر عباس واعظطبسی ،نمایندهی خامنهای و تولیت آستان قدس
رضوی ،و اسدالله امریاصالنی ،مدیرعامل سابق بانک ملی ایرانکه بخشی از سهام شرکت
المکاسب را در اختیار داشت متهمان اصلی این پرونده بودند .اتهام امریاصالنی این بود
ی همیاری
که در نحوه واگذاری سهام این شرکت به یک مؤسسهی غریدولتی (موسسه 
کوثر ،وابسته به آستان قدس رضوی) و پرداخت تسهیالت به شرکت مذکور ،مقررات را
رعایت نکرده بود .مدیرعامل موسسهی همیاریکوثر نیز یکی دیگر از متهمان پرونده بود.
شرکت المکاسب در دوبی ،دفرت داشت و ناصر واعظطبسی مدیرعامل شرکت ،در یکی
از جلسات علنی دادگاه ،دلیل تشکیل شرکت در دوبی را توصیهی وزیر اطالعات و برخی
مقام های اطالعات سپاه اعالمکرد.
ناصر واعظطبسی پولهای دریافت شده از بانک را طی یک فقره چک به بانک پس
داده و در نتیجه بانک ش���کایت خود را از شرکت المکاسب پسگرفت و همه چیز به
خوبی و خوشی تمام شد .در مورد تخلف ناشی از واگذاری شرکت المکاسبکه جزو
اموال دولتی محسوب میشد نیز دادگاه با این استدالل که فروشنده و خریدار از دولتی
بودن شرکت بیاطالع بودهاند ،آنها را تربئهکرد.
ی از معروفترین پروندههای فس���اد اقتصادی در عصر ریاس���ت هاشمیشاهرودی
یک 
پروندهی موس���وم به «سلطان شکر» بود ۲۸ .آبان سال رسانهها خرب از بازداشت فردی
با نام «محمدرضا -ی» محمدرضا یوسفی داده و او را «سلطان شکر» معرفیکردند.
این ،همهی واقعیت نبود« ،سلطان شکر» واقعی ،آیتالله ناصر مکارمشریازی یکی از
مراجع تقلید شیعه مورد حمایت بیت رهربی بود .او این مافیا را از طریق پسرش محمدعلی
و دامادش جواد مدلل اداره میکرد.
1
محمدعلی مکارمشریازیکه در تهران تاجر است ،و جواد مدلل واردکنندهی شکر هستند.
از آنجاییکه ش���کر وارداتی ارزانتر ب���ود ،دولت به تولیدکنندگان داخلی مابهالتفاوتی

-1جواد مدلل تاجر برخوردار از رانت ششصد و پنجاه میلیون یورویی به دستور مستقیم نعمتزاده در
دولت حسن روحانی ،ادارهکنندهی کارخانههای متعدد صنایع روغنی در وزارت کشاورزی است ،از
جملهکارخانه قند و شکر دزفول و پریانشهر،کارخانه روغن نباتی نازگل ،آب معدنیکوهرنگ .همسر
مدلل ،دخرت آیتالله مکارم از یکی از همسران اوست؛ از زن اولش .مکارم با همسر اولش در صفائیه
قم زندگی میکند ،و زن دومش در شهرک ساالریه قم.
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میپرداخت تا ضرر نکنند .سال ۱۳۸۵دولت احم دینژاد در پی فشارهای مکارم شریازی
و مصباحیزدی اعالمکردکه دیگر به تولیدکنندگان شکر داخلی سوبسید داده نخواهد شد.
نتیجهی قطع سوبسید شکر ،شکسنت تولید داخلی و اخراجکارگران صنایع شکر بود .فقط
در مجتمعکشت و صنعت چغندر قند دزفول -که بزرگترین مجتمع تولید قند و شکر
خاورمیانه است  -در اردیبهشت  ،۸۵سی و پنج هزارکارگر اخراج شدند1.
وقتی قرار شد برای خواباندن سروصداها با این مافیا برخورد شود ،قرعه به نام محمدرضا
یوسفی ،فرد سوم افتاد و افراد قدرتمندتر مصون از تعقیب و مجازات باقی ماندند.
محمدرضا یوسفیکارمند ساده شهرداریکرج بودکه در سالهای ابتدایی دههی هفتاد،
کل دارایی او به چند میلیون هم نمیرسید؛ اما در اثر همنشینی با داماد و پسر مکارمشریازی
صاحب هزار میلیارد تومان ثروت ش���د.او با ش���یوهی تبانی و ارتباطاتگسرتدهایکه با
مکارمش�ی�رازی و نزدیکانشکه منابع ثروت ،قدرت و رانت محسوب میشدند داشت،
در یک مرحله مبلغ سی و سه میلیارد تومان از صندوق توسعهی صادرات وامگرفته بود،
اما هرگز این وام را برنگرداند .در ادامه با تأسیس شرکتی به نام «واهب» ،خانوادههای
ثروتمند پیش از انقالب راکه اموال آنان مصادره شده بود شناسایی و سپس با استفاده از
ارتباطات و عوامل خود در پروندههاییکه صاحب سهم بود ،اعمال نفوذ و با نقض حکم
صادره و خارجکردن آن از بیتالمال ،بخش بزرگی از این اموال را تصاحب میکرد.
محمدرضا یوسفی با همدستی مدلل و محمدعلی مکارمشریازی با تصاحب بسیاری از
کارخانههای تولید قند درکش���ور ،اقدام به قاچاق شکر و واردات این محصول و فروش
آن در بازار آزادکرد و از این طریق ثروت هنگفتی بهدست آورد .این در حایل بود که در
اثر سوءاس���تفادههای اقتصادی آنان در حوزهی قند و شکر ،بسیاری ازکارخانههای یاد
شده به مرز ورشکستگی رسیده بودند .یوسفی و مدلل و مکارمشریازی اقدام به فروش
امالککارخانهها و وثیقهگذاشنت سند آنها میکردند تا با این وثیقه وام مسکن بگریند و
آپارتمانهاییکه از طریق این وام ساختند را پیشفروشکنند .از سوی دیگر ،او عالوه بر
اینها در تعدادی ازکارخانههای قندکشور از جمله قند دزفول صاحب سهم بود.
با اوجگریی تحرکات یوسفی ،تعدادی از نهادهای امنیتی تحقیقاتگسرتدهای را برای
شناسایی حوزههای فعالیت و تخلفات وی آغازکردند ،اما با طرح پروندهای مبنیبر ربوده
شدن «سلطان شکر» ،پرونده او از سال بالتکلیف ماند و روند تحقیقات نهادهای امنیتی
متوقف شد .او در واقع ربوده نشده بود ،بلکه این ترفندی بود برایگمراهکردن نهادهای
امنیتی! سلطان شکر در نهایت از سوی حفاظت اطالعات قوه قضاییه دستگری و پس از
یک سال بازداش���ت ،در آذرماه سال  ۱۳۸۵محاکمه شد و به بیست وشش سال حبس
1-https://ir.voanews.com/a/last-page-11-20-2015-makarem-shirazi/3068183.html

عدالتخانه و ویرانگران آن-آغاز دههی دوم انقالب تا امروز

59

تعزیری و هفتاد و سه میلیارد تومان جریمه نقدی محکومگردید 1.با اینحال منابع خربی،
در اسفند سال  ۸۶از آزادی سلطان شکر در ازای وثیقهی صد و شصت میلیارد تومانی
خرب دادند.
عاقبت روز بیست و پنجم دی ۱۳۹۱خربگزاری فارس خرب از درگذشت سلطان شکر ایران
داد .واقعیت این استکه او تنها یکسال را در زندانگذراند و با دستور مستقیم خامنهای
آزاد ش���د .از آنجاییکه پیشتر موضوع ربوده شدن دروغنی او مطرح شده بود ،معلوم
نیست اعالم خرب مرگ وی تا چه حد واقعی است چرا که بعد از آن ،پرونده را مختومه
اعالمکردند2.
احمدینژاد در مهرماه  ،۱۳۸۵اعالمکرد :به مفسدان اقتصادیکه با رابطهبازی وامهای
میلی���اردی از بانکهاگرفتهاند ،فقط پانزده روز وقت میدهم تا حس���اب خود را با آن
بانکها تسویهکنند؛ در غری اینصورت ،اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهمکرد.
در پایان مهلت دو هفتهای احمدینژاد ،خربگزاریهای نزدیک به دولت در خربیکوتاه
و مبهم با انتشار دو اسم درصدد تحقق وعدهی احمدینژاد برآمدند؛ محمد رستمیصفا
و العقیلی ،دو نامی بودکه اعالم شد.
رستمیصفاکه بعد از سخرنانی احمدینژاد بهعنوان یکی از مفسدان اقتصادی معرفی
شد ،از خریداران احتمایل سهام بانک پارسیان در آن مقطع بهحساب می آمدکه توانسته
بود در معاملهای به ارزش دویس���ت و نود و س���ه میلیارد تومان این بلوک را خریداری
کند ،اما این معامله بعد از انتقاد مستقیم احمدینژاد از مدیرعامل بانک پارسیان ،لغو و
رستمیصفا بهعنوان مفسد اقتصادی معرفی شد.
محمد رستمیصفا ،مدیرعاملکارخانجات نورد و پروفیل ساوه ،بیست و هشتم شهریور
۱۳۸۵موفق شد  ۸/۲۸درصد سهام بانک پارسیان راکه در مالکیت ایران خودرو بود ،به
ارزش حدود دویست و نود و سه میلیارد تومان بخرد.این معامله ،به عنوان دومنی معاملهی
بزرگ تاریخ بورس ایران پس از معاملهی «صدرا» شناخته شد .اما سیزده روز بعد ،بورس
معامله یاد شده را به دلیل دیررسیدن ضمانتنامه لغوکرد و ماجرا آغاز شد.
و اما العقیلی؛ حتی هویت و ملیت این شخص نیز بهدرستی روشن نیست ،البته از نامش
برمیآیدکه عرب و احتما ً
ال اماراتی باشد .چراکه اتباع امارات بهدلیلگسرتش مراودات
تجاری دوکشور ،وامهایکالن زیادی از بانکهای ایرانی بهویژه بانکهای ایرانی مقیم
دبی دریافت میکنند .بر پایهی اخبار جراید ،العقیلی عالوهبر بانک پارسیان از چند بانک
دولتی نیز وام دریافتکرده و حاضر به بازگرداندن حتی یک قسط آن هم نبود!
ظاهراً العقیلی برای تولید یا واردات مواد اولیهی پرتوش���یمی و ش���یمیایی این وامها را
1-www.jahannews.com/report/58995
2-www.yjc.ir/fa/news/4381694
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دریاف���تکرده بودکه هیچ یک در م���وارد فوق مورد مصرف قرار نگرفته بود .او مالک
شرکتی به نام  Demو سهامدار شرکت پلیاکریل اصفهان استکه بنا بر اخبار میکوشید
تا آن را تعطیلکند .شغل اصلیالعقیلی ،ظاهر ًا فروش مواد اولیهی پرتوشیمی و شیمیایی
است اما بخشی از مافیای سیگار ایران را نیز اداره میکرد3.
در بحبوحهی افشا شدن فساد العقیلی نامهای در رسانهها با امضای اسفندیار رحیممشایی
مشاور ارش���د و رئیس دفرت همهکارهی احمدینژاد خطاب به رییس کل بانک مرکزی
انتشار یافتکه در آن با لحن آمرنهای خواستار مساعدت و همکاری با العقیلی برای رفع
مشکالت به وجود آمده شده بود4.با اینحال ،قوه قضاییه در این زمینه اقدام مؤثری انجام
نداد و این در حایل بودکه با رس���انهای شدن نام رستمیصفا و العقیلی ،افکار عمومی
منتظر برخورد قاطع قوه قضاییه با این دو فرد و روشنگری در این زمینه بود.
بهمن سال ۱۳۸۶علریضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در یککنفرانس مطبوعاتی
بخشهایی از یک پروندهی مفاس���د اقتصادی را فاشکردکه چهار مجرم آن به اعدام
محکوم ش���دند 5.اوگفت :در این پرونده ،سهکارمند وقتگمرک مهرآباد تهران و یک
حقالعملکارگمرک به اتهامات فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخالل در
نظام اقتصادیکشور از طریق تقلب به اعدام محکوم شدند .مجازات اعدام حقالعملکار
گمرک اجرا ش���ده است ،اما سهکارمند وقتگمرک مهرآباد تهران تقاضای یک درجه
تخفیف در مجازات خود راکردهاند.
جمش���یدیگفت :تقاضای این س���هکارمند وقتگمرک در مراجع ذیصالح در حال
رسیدگی است .این حقالعملکارگمرک ،دومنی مجرم اقتصادی (بعد از فاضل خداداد)
اس���تکه پس از انقالباس�ل�امی در ایران به اتهام مفاسد اقتصادی اعدام شده است.
جمشیدی به تاریخ دقیق اجرای حکم و صدور رأی برای مجرمان این پرونده اشاره نکرد،
اماگفت :این پرونده جدید نیست.
از دیگر پروندههای پرهیاهوی آلوده به فس���اد مایل در دوران هاشمیشاهرودی ،پرونده
فرودگاه پیام بود .فرودگاه پیامکه در نزدیکی مهرش���هرکرج توس���ط محمد غرضی وزیر
پستو تلگراف و تلفن به منظور ایجاد بزرگترین مرکز توزیع مرسوالت پستی تأسیس شد
اما دیری نگذشتکه به بزرگترین مبدأ قاچاق ادوات رایانهای تبدیل شد.
در س���ال ۱۳۸۲رسانهها از پروندهای پرده برداش���تندکه بر اساس آن ،بیش از دو هزار تُن
کاالی قاچاق ،توسط خط هوایی وزارت ارتباطات وارد فرودگاه پیام شده بود؛کاالهایی
از قبیل لوازم آرایش���ی ،داروهای ن�ی�روزا و ادوات رایانهای.گزارشها حاکی از آن بود
3-www.entekhab.ir/fa/news/25320
4-www.entekhab.ir/fa/news/25320
5-www.magiran.com/npview.asp?ID=1564116
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که اینکاالها با دس���تکاری در باس���کولگمرک فرودگاه پیام و کماظهاری وارد شده
است .مقامات وزارت ارتباطات این موضوع را تکذیب کردند ،اما دستگریی فردی به
نام «عباس تقیزاده» و نفوذ او در بازار قطعات رایانهای نشان دادکه رسانهها چندان هم
بیراه نگفتهاند .متهمنی این پرونده دستگری شدند و پس از محاکمه در نهایت از سوی
شعبهی ۶۹تجدیدنظر مجتمع قضایی ویژهی امور اقتصادی به تبعید ،حبسکوتاهمدت و
جریمه محکوم شدند.
نظرات فقهی هاشمیشاهرودی در مورد والیت فقیه
هاشمیشاهرودی میکوشد با مطرحکردن نظرات فقهی در مورد والیت فقیه ضمن دفاع
از خامنهای به تقویت موقعیت خود در نظام بکوشد .در حایلکه او شاگرد آیتالله خویی
و محمدباقر صدر بود که اویل مخالف ش���دید والیت فقیه و دومی معتقد به «والیت
امت» بودکه اساس���اً در تضاد با والیت فقیه است .شاهرودی در درس خارج فقه خود
دیدگاههای مطرح ش���ده از س���وی آیتالله منتظری در آبان ۱۳۷۶و در عدم صالحیت
خامنهای برای دادن فتوا را زیر سؤال برد و ایشان را «جاهل» و «مغرض» خواند.
ویکه دارای دیدگاههای به غایت ارتجاعی است ،در ضدیت با «دمکراسی» و «شورا»
و در تشریح والیت فقیه میگوید:
اص ً
ال مسالهی شورا به مفهوم امروزی و انتخاب و اختیار ویل امر و سیستم حکومتی
ی است که از فرهنگ
براساس انتخاب به معنای دموکراس���ی ،یکی از بدعتهای 
غرب آمده و از بعضی فرهنگهای مخالف شیعه آمده .در مساله والیت و حاکمیت
سیاسی اسالم چننی چیزی در اسالم اصال نبوده است ...حاالکسی بخواهد اصل
مرتقی والیت فقیه راکه اصلی است منصوب یعنی به شکلیکه در فقه ما مطرح
استکه جزیی از امامت است را به انتخاب برگرداندکه مردم هر قدر بخواهند اختیار
بدهند و هر قدر بخواهند ندهند هرکه را میتوانند انتخابکنند و هرکه را نخواهند
انتخاب نکنند؛ اینکه فاتحه خواندن بر اصل والیت فقیه است.
بیرحمانهترین دیدگاهها در مورد مجازاتهای اسالمی
هاشمیشاهرودی دارای عقبماندهترین و در عنی حال بیرحمانهترین دیدگاهها در مورد
مجازاتهای اسالمی است .او در مورد دردناک بودنکیفر میگوید:
 ...اما آنچه از ادلـهی حدود و تعزیرات به دست میآید این استکه دردناک بودن
کیفر به مقدار متعارف آن ،شـرطی الزم بوده و جزو اصـلکیفر قرار داده شـده است.
در نـتیجه ،بیحسکردن محکـوم هنگـام اجرایکیفر بهگـونهایکه درد تازیـانه یـا
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قطـع عضو را احساس نکند ،جایز نیست .رأی صحیح همنی است و به چند بیان
میتوان آن را تقریبکرد1...
او در بارهى مجازاتهایى مثل «به صلیبکشیدن» و «بریدن دست و پا» مىگوید:
...آی���هایکه حـد محـاربه را بیانکرد ،نیز داللت بر ش���دیـد ب���ودنکیفر آن دارد،
کیفرهایی ماننـدکشـنت و به صـلیبکشـیدن و بریـدن دست و پا در این آیه همه به
صـیغۀ تفعیل آمده استکه داللت بر تشدید فعل دارد و آنچه از آن فهمیده میشود
شدیدکردنکیفر است2...
شاهرودى در توضیح دلیل «فنى» ضرورت دردکشیدن مجرم در اثناى مجازات و لزوم
حضور مردم براى مش���اهدهى مجازات و دردکش���یدن مجرم جهت عربتگرفنت تاکید
مىورزد:
منظور از تش���ریع حد ،عذاب دادن و آزردن مرتکب است تا بدین وسیله او و بلکه
دیگران را از ارتکاب جرم بازدارد .بههمنی جهت در بعضی از حدود ،واجب است
که مجازات در حضورگروهی از مؤمنان صورتگرید و ایش���ان شاهد اجرای حد
باشند .ممکن است ادعا شودکه اجرای حـد خصوص ًا در مواردی مثل قطع عضو،
حتی اگرمحکوم را بیحس نیزکننـد ،همواره مرتبهای از عـذاب و آزار را بههمراه
دارد ولو به لحاظ آثار بعـد از اجرا باش���ـد .بر این اساس ،مراد از درد و عـذابیکه
در آیات یاد شده بدان اشاره شده است ،همنی مقدار از عذاب است و آیات مذکور
داللتی بر شرطیت عذاب و آزار ،بیش از این مقدار ندارد .این ادعـا را نمیپـذیریم،
زیرا خالف ظهور آیات است .ظاهر آیات یاد شـده این استکه نفس حـد تازیانه
حـد
یا قطع عضو ،عـذاب و آزار است یعنی عـذاب دادن و آزردن محکوم ،با خود ّ
حاصل میشود نه با آثار و پیامـدهای بعـدی آن از قبیل ننگ و بدنامی .بلکه میتوان
گفت ،فهم عرفی و ارتکـاز عقالیی در بـاب کیفرهایی مثل زدن و قطع عضو ،آن
اس���تکه در اینکیفرها ،همان جنبهی دردنـاک بودن و آزار جسـمانی آنها مورد
نظر است تا از این طریق ،مجرمان تأدیب شـده و دیگر مرتکب جرم نشونـد و نیز
تأدیب آنان مایـهی تن ّبه دیگران شود ،چنانکه در مورد وعـدهی عـذاب وکیفرهای
اخروی و یا آزار و شـکنجههاییکه طاغوتها و زورمداران پیوسـته اعمال میکننـد
نیز همنی غرض مورد نظر است .این فهم عرفی به آن معنا استکه در اینجا قرینهی
عقلی ارتکازی وجود داردکه ادلـهیکیفرهایی ماننـد تازیانه و رجم را به این نکته
منصـرف میکنـ دکه مراد از اینگونهکیفرها ،آزردن و عذاب دادن محکوم است و
ِصرف شکل و صورت کیفر مراد نیست .بر این اساس ،حتی اگر در آیات شریفه،
 -1بایستههای فقه جزا ،محمود هاشمیشاهرودی ،تهران نشر میزان؛ نشر دادگسرت ،۱۳۷۸ ،ص .۳۳۶
 -2پیشنی ،ص .۳۳۷
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تعبری عذاب و ایذاء هم نیامده بود بلکه تعبریهایی ِ
مانند جلد و قطع و ضرب آمده
بود نیز ما به مقتضای همنی قرینهی نوعی و فهم ارتکازی ،از آنها استفاده میکردیم
که در مقامکیفردهی ،عذاب داشنت و دردناک بودنکیفر ،شرط است .بنـابراین به
مقتضـای طبیعت اینگونهکیفرهـا ،دردنـاک بودن و آزار داشـنت به انـدازه متعـارف،
جزء مفهوم عرفی و ارتکازی آنها است و در این نکته جای هیچ تردیدی نیست1 ...
این اظهارات در حد یک نظرکارشناسی در یک مسئلهی فقهی نیست ،بلکه به سبعانهترین
شکل به مورد اجراگذاشته میشود.
در تاریخ ش���انزدهم دی ۱۳۸۶دادگسرتیکل استان سیستان و بلوچستان از اجرای حکم
قطع دس���ت راست و پای چپ محاربنی و مفس���دین فیاالرض در این منطقه خرب داد.
«م.ع .ج�ل�ایل»« ،ع.ب.ریگ���ی» و «ا .ریگی» به اتهام محاربه و افس���ادفیاالرض
از طریق مش���ارکت در سرقت مس���لحانه و آدمربایی مسلحانه و به هم زدن امنیت مردم،
«ع.ر.رودینی» و «د .پهلوان» به اتهام محاربه و افس���اد فیاالرض از طریق راهبندی و
س���رقت مسلحانه و ایجاد ناامنی برای مردم در سطح منطقه به قطع دست راست و پای
چپ محکوم شدکه احکام صادره پس از تایید توسط مراجع عایل قضاییکشور با رعایت
تشریفات دادرسی و با حضور و نظارت کامل تیم پزشکی به مرحلهی اجرا درآمد2.این
احکام توسط قاضی ابوالفضل ماهگلی رئیس شعبهی ۱دادگاه انقالب زاهدان صادر شد.
اما وحشتناکترین بخش از دیدگاه فقهی وی ،پرداخنت به مجازاتهایى مانند سوزاندن و
از بلندى در افکندن است،که از سوی داعش نیز به شکلیگسرتده اجرا میشود:
 ...اطالق ادلـهی حـدود و سـریهی عملی متشـرعان و اطالق فتواها و ارتکازهای
فقهی و متشـرعی همگی داللت بر آن دارنـدکه در باب حدود و تعزیرات ،اجرای
کیفرهای جسـمانی بدون بیحسـی ،حتی در صورتیکه محکوم هم آنرا درخواسـت
کرده باشد ،حرام نیست ،چه رسدکه او درخواست نکرده باشد .در این حکم هیچ
فرقی میان حدودگوناگون وجود ندارد .آری در مواردی مثل حـد تازیانه یا رجم یا
سوزاندن یا در افکندن از بلندی ،انجام عمل بیحسـی حرام است و باید محکوم از
مطالبهی آن منع شود .چراکه در اینگونه موارد ،از ادلهی آنها اسـتفاده میشودکه
شارع به نوع آزار و عذابیکه عادت ًا از اینکیفرها حاصل میشود نظر داشـته و الزم
میدانسـتهکه محکوم بههنگام اجرای حـد ،آن را احساسکنـد .اما در غری از موارد
یادشده ،حرمت بیحسـی یا وجوب منع محکوم از مطالبهی آن ثابت نیست3...
بنا بهگزارش عفو بنیالملل در مه  ،۲۰۰۱زنیکه نامش اعالم نش���د پس از محکومیت به
 -1پیشنی ،ص .۳۳۸
-3پیشنی ،ص .۳۴۵

2-www.isna.ir/news/8610-08186
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اتهام زنا و «فساد فیاالرض» به علت شرکت در یک فیلم پورنوگرافی سنگسار شد .در
ژوئیه همان سال ،مریم ایوبی سی ساله در زندان اوین تهران سنگسار شد .در سال ۲۰۰۲
دستکم دو نفر سنگسار شدند.
دوازدهم دیماه ۱۳۸۶روزنامهی قدس خرب دادکه دو مرد به نامهای «طیب» و «یزدان»
به اتهام تجاوز به عنف ،به اعدام به شیوهی پرتاباز بلندی محکوم شدهاند .این حکم
توس���ط دیوانعایلکشور تایید شده و برای اجرا به دادسرای جنایی شریاز فرستاده شده
اس���ت .این دو نفر به «تجاوز به عنف» به دو پسر دانشجو در شهر ارسنجان ،در استان
فارس ،متهم ش���ده بودند .در ارتباط با این پرونده شش نفر بازداشت شده بودند .چهار
متهم دیگر نیز به تحمل صد ضربه شالق محکوم شدند .بیست و چهارم دی ۱۳۷۸قوه
قضاییه اعالمکردکه سه مرد را به جرم «زنای محصنه» سنگسارکرده است.
در هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۵محبوبه محمدی و عباس حاجیزاده در شهر مشهد سنگسار
شدند 1.جعفرکیانی ،پانزده تری  ۱۳۸۶در روستای آقچهکند ،تاکستان قزوین سنگسار شد2.
در خردادماه  ۱۳۸۷محمدعلی نویدخمامی در رشت به سنگسار محکوم شد.
سی تری  ۱۳۸۷گروهی از وکال در ایران از محکومیت هشت زن و یک مرد به مجازات
سنگسار و به اتهام زنا خرب دادهاند3.
س���ه مرد در هفتهی اول دیماه ۱۳۸۷درگورستان بهشت رضا در مشهد سنگسار شدند.
یکی از آنها به نام محمودکه تبعه افعانستان بود توانست در حایلکه بشدت مجروح بود از
گودال فرا رکند .دو نفر دیگر یکی به نام هوشنگ خداده و دیگری نامعلوم ،سنگسار شدند.
ویل آزاد ،اهل پارسآباد مغان ،به جرم زنای محصنه در پانزده اسفند  ،۱۳۸۷سنگسار شد.
سنگس���ار ویل آزاد توسط سخنگوی وقت قوه قضاییه ،علریضا جمشیدی ،بطور رسمی
مورد تایید قرارگرفت.
حکم سنگسار حاجیه اسماعیلوند ،صغری موالیی ،زهرا رضایی ،پریسا اکربی و نجف
اکربی شوهر پریسا اکربی؛ مکرمه ابراهیمی و کربی نجار ،اعظم خنجری ،زهره کبریی،
آذرکبریی ،لیال قمی ،شمامه ملک ،سکینه محمدیآشتیانی ملغی شد .همچننی سه نفر به
نامهای عبدالله فریور معلم موس���یقی در زندان ساری ،افسانه رحمانی در شریاز و رحیم
محمدی در مهرماه ۱۳۸۸به جای سنگسار اعدام شدند.
همچننی در دوران هاشمیش���اهرودی در تربیزکربی بابایی و مریم قربانزاده ،آذر باقری،
در ارومیه ساریه عبادی ،بوعلی جانفشانی ،در اهواز ،ایران اسکندری و خرییه واالنیا ،در
مشهد زنی به نام م .خ ،.زنی با نام فامیلی هاشمینسب  ،در ساری سیدنقی احمدی ،در
-1مجلهی زنان ،مرداد .۱۳۸۵

2-www.bbc.com/persian/iran/story/2007/07/070710_mf_stoning.shtml
3-www.bbc.com/persian/iran/story/2008/07/080720_ba-stoning-sentence.shtml
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رشت محمدعلی نویدخمامی و در تهران زنی به نام فاطمه در تاریخ  ۲۶اردیبهشت ۱۳۸۴
به سنگس���ار محکوم ش���دند .بهمن ۱۳۸۷حکمکورکردن دو چشم پسر جوانیکه روی
صورت دخرت مورد عالقهاش اسید پاشیده و بیناییاش را از اوگرفته بود از سوی دیوان
عایلکشور تأیید شد 1.اما باگذشت آمنه ،قصاص صورت نگرفت.
شاهرودی یکی از مدافعان اعدام و شالق و  ...در مالءعام است و میگوید:
فلس���فهیکیفر و مجازات در اسالم ترس���اندن بزهکاران و پیشگریی از وقوع جرم
است .هنوز هم معتقدم علنیکردن مجازات شرارت و عاملنی جرایم سازمان یافته و
باندی بسیار مهم است2.
قوه قضاییه مأمن راندهشدگان از دستگاه امنیتی
قوه قضاییه در دوران ریاس���ت هاشمیش���اهرودی مأمنکس���انی بودکه از دولت رانده
میشدند .قربانعلی درینجفآبادی ،وزیر اطالعات دولت اول محمد خاتمی بودکه در
جریان افشای «قتلهای زنجریهای» در وزارت اطالعات ایران از سمت خود برکنار شد و
چندی بعد از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان دادستانکلکشور منصوب شد.
مصطفی پورمحمدی ،وزیرکش���ور دولت احمدینژاد ،نیز پس از برکناری از سوی وی،
توسط هاشمیش���اهرودی به ریاست بازرسیکلکش���ور منصوب شد و به قوه قضاییه
اسبابکشیکرد.
شوشرتیکه در دولت رفسنجانی و خاتمی شانزده سال وزیر دادگسرتی بود ،پس از پایان
کار دولت خاتمی همراه با یونسی ،به مشاورت هاشمیشاهرودی رئیس قوه قضاییه رسید.
س���عید مرتضوی،که امتحان خود را در ریاست شعبهی ۱۴۱۰یعنی دادگاه مطبوعات پس
داده بود و نقشگسرتدهای در توقیف و تعطیلی مطبوعاتی داشت در اردیبهشت  ۱۳۸۲و
در جریان احیای دادسراها ،به عنوان مدیر نمونه قوه قضاییه ارتقای مقام یافت و به عنوان
دادستان عمومی و انقالب تهران منصوب شد .این در حایل بودکه وی در سال ۱۳۷۹از
سوی دادگاه انتظامی قضات در یک حکم سی و شش صفحهای به انفصال از خدمات
قضایی محکوم شده بود اما با اعمال نفوذ از سوی بیت رهربی ،از اجرایی شدن حکم
جلوگریی به عمل آمد و مرتضوی را به عنوان مدیر نمونه نیز انتخابکردند.
وی طی ش���ش سال ریاست بر دادگاه مطبوعات رأی به توقیف و تعطیل هفتاد و چهار
نشریه داده و سی و هفت نفر از فعاالن سیاسی و مطبوعاتی و سپس وبالگنویسان را
به حبس محکومکرده بود .این آرا حتی برخالف قواننی جمهوریاسالمی بود و با آنکه
دادگاه انتظامی قضات حداقل در سه مورد علیه وی رأی داد اما همگی مسکوت ماند و
-2روزنامهیکیهان  ۷اردیبهشت ۱۳۸۱

1-www.asriran.com/fa/news/64037
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در عوض هاشمیشاهرودی به تغیری آلاسحاق دادستان دادگاه انتظامی قضات مبادرت
کرد .دو تن از روسای دادگاه های تجدید نظرکه احکام مرتضوی را لغوکرده بودند تغیری
مقام یافتند و یک مورد بطور ناگهانی بازنشسته شد.
هاشمیشاهرودی برای چنگ و دندان نشاندادن به «اصالحطلب»ها غالمحسنی الهام
راکه در دههی ش���صت «عصا به دست» نام داشت در سال  ۱۳۸۱به عنوان سخنگوی
قوه قضاییه منصوبکرد1.
حلقهی نزدیک به شاهرودی در قوه قضاییه
تعدادی از اعضای حلقهی نزدیک به شاهرودی از جمله سعید مرتضوی ،الیاس محمودی،
محمدرضا رحیمی ،غالمحسنی الهام و محمدشریف ملکزادهکه هر یک در نوع خود
ابنالوقتی بودند ،پس از پریوزی احمدینژاد در انتخابات ریاس���تجمهوری ۸۴به وی
نزدیک شدند و روابط شاهرودی و احمدینژاد نیز بیش از پیش نزدیک شد .این نزدیکی
تا آنجا بودکه در اردیبهشتماه  ۱۳۹۶هاشمیشاهرودی مجبور شد با صدور اطالعیهای
تالش برای تأیید صالحیت احمدینژاد وگرفنت حکم حکومتی از خامنهای در این زمینه
را تکذیبکند .ملکزاده یکی ازکارگزاران هاشمیشاهرودی قبل از آمدن به تهران ،در
مشهد ساکن بود و در سفرهای هاشمیشاهرودی ،رانندگی او را به عهده داشت .وی از
همنی راه به مدیرکلی قوه قضاییه و مشاورت شاهرودی رسید .پس از رسیدن به این پست،
وی دکرتای جعلی خود را از دانشگاه آزاد اسالمی دریافتکرد و در همان دانشگاه مشاور
عبدالله جاسبی و همچننی رییس مرکز اطالع رسانی شد.
ملکزاده در زمان معاونت سازمان گردش���گری و مریاث فرهنگی دولت احمدینژاد،
مأموریتهای مهمی چون ساخت برجهای دوقلو در شریاز راکه پروژهی هاشمیشاهرودی
نامگرفته بود به عهده داشت .او پس ازگرفتارشدن در تحقیق و تفحص مجلس و نرسیدن
به معاونت اداری -مایل وزارت امور خارجه ،به ناگاه توسط قوه قضاییه تحت مدیریت
صادق الریجانی به اتهام سوءاس���تفاده مایل و اداری بازداشت شد اما با رایزنی ویژهی
ش���اهرودی و دستور خامنهای آزاد و پروندهاش مختومه ش���د و به سرعت هم از دست
شاهرودی ،حکم مشاورت در امور اجرایی دریافتکرد .حکمیکه با واکنش الریجانی
روبرو شد وگفت :رستورانی پاتوق یک عده خاصی شده است حتی برخی از قضات ما
 -۱الهام بنی س���الهای ۱۳۵۹تا ۱۳۶۳دادیار و قائممقام دادس���تان انقالباسالمی سپاه پاسداران بود
و از س���ال ۱۳۶۳تا ۱۳۶۵عضو دفرت نظارت و دفرت سیاسی دادستانیکلکشور و دبریکمیتهی حقوقی
دادستانیکلکشور  ،عضوکمیتهی منصوب شورایعایل قضایی در تاسیس سازمانهای قضایی نریوهای
مسلح و عضوکمیتهی تدوین لوایح قضایی نریوهای مسلح بود .وی بنی سالهای ۱۳۶۸تا عضو هیأت
بازرسی شورای عایل قضایی در دادگاههایکیفری ،مشاور سیاسی دادستان عمومی تهران و سپس از
سال ۱۳۷۹تا ۱۳۸۴رئیس مرکز تحقیقات شوراینگهبان و از سال ۱۳۸۳تا ۱۳۸۹عضو حقوقدان شورای
نگهبان بود .و در سال  ۱۳۸۵وزیر دادگسرتی شد.
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نیز به آنجا رفت و آمد دارند البته ظاهر آنها مشکلی ندارد دیزی میدهند و قلیان هم چاق
میکنند ویلکنار اینها بعضی از طرحها هم میگویند آنجا بده بستانهایی دارد صورت
میگرید...یک دفعهای حکمهای قارچگونه از اینطرف و آنطرف صادر میشود .آیا ما
نباید مالحظهکنیمکه اگر متهمی در دستگاه قضایی مورد رأفت نظام قرارگرفته نباید به
این همان فساد اختاپوس پنهان است این بده
وی احکامکلیدی بدهیم تشویقاشکنیم و 
بستانهایی در الیههای زیرین است1...
انتش���ار صدای محم د شریفزاده در حالگفتگو با یک «دالل محبت» برای سفارش
روس���پی در فضای مج���ازی و پایان دادنگفتگویش با انش���اءالله تعایل و التماس دعا
سروصدای زیادی برانگیخت اما خللی در موقعیت او در نظام ایجاد نکرد 2.او مدعی بود
با آنکه معاون احمدینژاد است اما حکم خودش را از ویل عصر امام زمانگرفته و تحت
عنایات خاص علیابن موسیالرضا امام هشتم شیعیان است.
مضحکهی نظام نکبت اسالمی آنجاستکه به منظور «تجلیل از مقام علمی» این نادره
که س���واد درست و حسابی هم ندارد ،به همت «انجمن آثار و مفاخر فرهنگیکشور»
همایشی برگزار شد و نه تنها وی به عنوان یکی از چهرههای ماندگارکشور معرفی شد،
بلکه تمرب یادبودی نیز با چهرهی او و آرم انجمن انتشار یافت 3.او همچننی معاون علمی
دانشگاه «عدالت » استکه توسط هاشمیشاهرودی و پسرش اداره میشود.
الیاس محمودی از جمله مدیران ارشد منصوب دوران هاشمیشاهرودی بود که در این
سمت از حمایت شدید وی برخوردار بود4.
سناریوی فرار شهرام جزایری
یکی از مضحکههای قضایی در دوران هاشمیشاهرودی ،داستان فرار شهرام جزایری و
دس���تگریی او در عمان بودکه معلوم نشد داستان از چه قرار بود .شهرام جزایری در این
مورد میگوید:
من در آن موقعآزاد بودم ،صبح میرفتم و شب به زندان باز میگشتم .حکمم هم این
بودکه باید بیش از صد میلیون دالر بازمیگرداندم و دو سال حبس تعزیری را تحمل
میکردم .اما در مقابل ،آنها هم باید اموال من را بازمیگرداندند ،ویل به یکباره
شهرام جزایری از آزادی و خسارتش دستکشید و فرارکرد! همنی موضوع باعث
شدکه آن مطالب هم به حاشیه برود5.
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910210001445
2-www.youtube.com/watch?v=IXABMt-ffWU
3-www.asriran.com/fa/news/507305

 -4در بخش مربوط به الیاس محمودی راجع به وی توضیح داده شده است.

5-http://awalnews.ir/fa/news/64987
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جزایری در مورد جلسهی دادگاه میگوید:
به من آمپول زده بودند و من متوجه نبودم چه میگویم! لیست را خودشان تهیهکرده
بودند و به من دادندکه قرائتکنم1.
الیحهی مجازات اسالمی
و آینینامهی اجرایی الیحهی استقاللکانون وکال
بحث برانگیزترین الیحهایکه در دورهی هاشمیش���اهرودی به مجلس رفت الیحهی
جدید مجازات اسالمی بودکه در آبانماه سال ۱۳۸۶به مجلس فرستاده شد و جایگزین
قانون مجازاتاسالمی مصوب سال ۱۳۷۰شد .این قانون در فاصلهی سالهای ۱۳۷۰تا
۱۳۸۰دو بار برای اجرای آزمایشی پنجساله به تصویب رسید و در دوران شاهرودی از سال
۱۳۸۰تا ۱۳۸۶هر دو سال یکبار برای اجرای آزمایشی در مجلس تصویب شد.
یکی از آخرین فجایع دس���تگاه قضایی در دوران ریاس���ت هاشمیشاهرودی ،تصویب
«آینینامهی اجرایی الیحهی اس���تقالل کانون وکالبود که با اعرتاض گسرتدهی وکال و
حقوقدانان روبرو شد .بر اساس این آئنینامهکانونهای وکال از استقالل خارج و به عنوان
بخشی از قوه قضاییه در میآمدند.
هاشمیشاهرودیپیشتربرخالف اصل۱۵۶قانون اساسی باگنجاندن ماده۱۸۷دربرنامهی
پنجس���الهی سوم تالشکرده بود اس���تقاللکانون وکال راکه محصول تالشهای دکرت
مصدق بود از بنی بربد.ماده۱۸۷به رئیس قوه قضاییه اجازه میداد برای فارغالتحصیالن
رش���تهی حقوق پروانهی مشاوره حقوقی صادرکند و یا پروانههای وکالت را باطلکند.
صدور پروانهی وکالت از جانب قوه قضاییه و تمدید هر سالهی آن ،عم ً
ال آزادی عمل را
از وکال سلب میکرد و استقالل وکال را از بنی میبرد.
هاشمیشاهرودی همچننی به فعالیتهای غریقانونی «مرکز مشاوران» در زمینهی پذیرش
داوطلبان و برگزاری آزمون تحرک جدیدی بخشید و با تدوین آینینامهای ،اجرای این ماده
را در دستورکار خود قرار داد .این آینینامه از جهاتگوناگون فراتر از موضوع این ماده
بود و زمینهساز آشفتگی در حرفهی وکالت و مشاورهی حقوقیگردید.
کان���ون وکالی دادگس�ت�ری مرکز در تاریخ س���ی و یکم خ���رداد ۱۳۸۸نام���های برای
هاشمیشاهرودی فرستاد و خواستار توقف فعالیت مرکز امور مشاوران در زمینهی برگزاری
آزمون جدید و پذیرش داوطلبان مشاورهی حقوقی شد .اینکانون همچننی از رئیس قوه
قضاییه خواست مسئول مرکز مشاوران را وادارکندکه از به کار بردن نامهای کانون ملی
مش���اوران و وکال و یا کانون محلی مشاورانکه بر پایهی قانون استقاللکانون وکالی
دادگسرتی و قانونکیفیت اخذ پروانهی وکالت دادگسرتی مختصکانونهای وکالست
1-http://awalnews.ir/fa/news/64987
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اکید ًا خودداری کند .در پی مطرح شدن انتقادات گسرتده نسبت به آینینامهی الیحهی
جدید اس���تقاللکانون وکال ،اجرای این آینینامه با دس���تور محمود هاشمیشاهرودی،
متوقف شد اما در دوران الریجانی پیگرفته شد.

جدال بر سر حقوقدانان شورای نگهبان
و تعویق مراسم تحلیف خاتمی
در دعوای بنی هاشمیش���اهرودی و مجلس شش���م بر س���ر تعینی اعض���ای حقوقدان
شوراینگهبان ،خامنهای چنانچه انتظار میرفت به حمایت از هاشمیشاهرودی پرداخت
اما از آنجاییکه امکان دخالت در این پروسه را نداشت خشم خود را به شکل دیگری نشان
داد و به شکل غریمنتظرهای دستور تعویق برگزاری مراسم تحلیف خاتمی را داد تا ضمن
تحقری مجلس و خاتمی ،آنها را برای پذیرش حقوقدانان پیشنهادی تحت فشار بگذارد.
چهاردهم مرداد ۱۳۸۰برای برگزاری مراس���م تحلیف خاتمی بهعنوان رئیسجمهور در
مجلس شورایاس�ل�امی تعینی شده بود .ناگهان روز س���یزده مرداد ،ساعاتی پس از ردّ
نامزدهای قوه قضاییه ،نامهای از سوی خامنهای بهکروبی در رسانهها خوانده شدکه :چون
دو نفر از حقوقدانان شوراینگهبان از ناحیهی مجلس تعینی نشدهاند ،در انجام مراسم
تحلیف شبههی تخلف از قانون اساسی در بنی هست زیرا تحلیف برحسب اصل ۱۲۱باید
در حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شوراینگهبان انجام شود بنابراین مراسم تحلیف
باید به تأخری افتد.کروبی نیز نامهای منتشرکردکه مراسم تحلیف تاخری افتاد و از ّ
مدعوین
عذرخواهی نمود؛ در صورتیکه اعضاء شورای نگهبان یعنی ده نفر آنان مشخص بودند.
سه حقوقدان به مجلس معرفی شده بودند .مجلس بهیک نفر از افراد پیشنهادشده رأی
داد و نس���بت به دو نفر دیگر به دلیل عدم شناخت رأی نداد .هاشمیشاهرودی حاضر
نشد آنان را تعویض نماید و به پیشنهادکروبی مبنی بر تعینی هیأتی از سوی طرفنی برای حل
مشکل جواب منفی داد.سرانجام خامنهای مسأله را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع
داد و مجمع مذکور اکتفاء به اکثریت نسبی را پیشنهادکرد و در نتیجه دو نفر حقوقدان با
رأی ظاهر ًا شصت و پنج نفر از نمایندگان ،انتخاب شدند.
هاشمیش���اهرودیکه نسبت به چالشهای پیشآمده در ارتباط با مراسم تحلیف ۱۳۸۰
ی ش���بزندهدار و محمد یزدی چهار فقیه
آگاه بود ،اینبار به همراه محمد مؤمن ،مهد 
ش���وراینگهبان ،در مراسم تحلیف روحانی در مرداد ۱۳۹۶شرکت نداشتند .نه خودشان
که مسئول تفسری قانون اساسی هستند و نه خامنهای حرفی در مورد لزوم حضور اعضای
شورای نگهبان در مراسم تحلیف نزدند تا نشان دهند تنها چیزیکه در نظام اسالمی معنا
و مفهوم ندارد قانون است.
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ازکاندیداهایجانشینیخامنهای
هاشمیشاهرودی از سال ۱۳۸۷عضو شورای افتای خامنهای شدکه به استفتائات فقهی
رسیده به دفرت وی پاسخ میدهند .در مردادماه سال ۱۳۹۰خامنهای به منظور تضعیف نقش
رفسنجانی در نظام ،در حکمی وی را به ریاست هیأتعایل حل اختالف و تنظیم روابط
قوای سهگانه منصوب کرد که ارگانی موازی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و
ال از حیز انتفاع افتاده است .وی عالوه بر آنکه نایبرئیس
پس از مرگ رفسنجانی عم ً
مجلسخربگان رهربی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است با حکم خامنهای،
ریاس���ت مؤسس���هی «دائرةالمعارف فقه اس�ل�امی بر طبق مذهب اهل بیت» و «مرکز
تخصصی فقه اهل بیت» ،را نیز به عهده دارد و مدتهاستکه مشق رهربی میکند.
ی عملیه و ادارهی
ش���اهرودی خود را به عنوان مرجع معرفیکرده و ضمن انتشار رساله 
حسینیههای قم و مشهد و شبستان امام خمینی در مسجد محمدیه تهران دفاتری را نیز در
شهرهای قم و مشهد و نجف و اصفهان و  ...بازکرده و از سال ۱۳۸۹مشغول دادن شهریه به
طالب به ویژه در نجف وکربالست تا چنانچه قادر به نشسنت به تخت رهربی در ایران نشد
پس از مرگ سیستانی الاقل جایگزین او در عراق و منطقه و مرجع تقلید اول شیعه شود.
نفوذ او در میان بخشی از شیعیان عراق پس از ترور سید محمدباقر حکیم در تاریخ بیست
و نهم اوت ۲۰۰۳بیشتر شد1.
در آبانماه ۱۳۹۱و در آستانهی محرم «تشکل اساتید سطوح عایل و خارج حوزهی علمیه
قم»که در واقع بازوی حوزوی هاشمیش���اهرودی تلقی میش���د با صدور بیانیهای به
امضای صد و ده نفر اعالم موجودیتکرد2.نخس���تنی اجالس���یهی این تشکل با عنوان
«حوزه حامی نظام؛ چشمانداز و رسالتها» ،با سخرنانی هاشمیشاهرودی ،در دیماه
همانس���ال در مدرسهی عایل دارالش���فای قم برگزار شدکه با مخالفت جدی لطفالله
صافی و مکارمشریازی و وحیدخراسانی روبرو شد و شیخ محمد یزدیکه قرار بود در این
مراسم سخرنانیکند در آن حضور نیافت3.تشکل تحتنظر هاشمیشاهرودیکه حمایت
ضمن���ی خامنهای را دارد علریغم این مخالفتها بهکار خ���ود ادامه داد و در انتخابات
ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶از سیدابراهیم رییسی حمایتکرد.
در طول س���الهایگذشته وی یکی ازکاندیداهای موردنظر برای جانشینی خامنهای بوده
اس���ت .او پس از انتخاب دوباره به عضویت مجلس خربگان رهربی ،تصویری از خود در
کنار خمینی و خامنهای انتشار داد و آمادگی خود برای تصدی والیت فقیه را اعالمکرد.

-1سه ماه پس از سقوط دولت عراق ،حکیم برای به دستگرفنت قدرت در عراق به اینکشور رفت.
وی پس از اقامهی نماز جمعه در حنی خروج از حرم امام اول شیعیان در نجف در اثر انفجار بمب به
همراه نود و پنج نفر دیگرکشته شد.
2-www.rajanews.com/news/126189
3-www.shia-news.com/fa/news/49974/

عدالتخانه و ویرانگران آن-آغاز دههی دوم انقالب تا امروز

71

گفته میشود او در شوراینگهبان یکی از مخالفان اصلی تأیید صالحیت حسن خمینی
برای ورود به انتخابات مجلس خربگان بوده است .چراکه وی را رقیب خود میداند و به
این ترتیبکوشید موقعیت او را تضعیفکند.
مؤسسهی آمریکایی رند  Randکهگزارشاتی نیز برای وزارت دفاع آمریکا تهیه میکند در
پیشبینی چندصد صفحهای خود از آیندهی نظاماسالمیکه بر مدلهای ریاضی استوار
است ،هاشمیشاهرودی را قویترین جانشنی خامنهای معرفیکرد 1.اینگزارش در سال و
قبل از مرگ رفسنجانی و باالکشیدهشدن رییسی در نظام انتشار یافت.
تحصیل در حوزهی علمیه نجف از جمله مشکالت بزرگ هاشمیشاهرودی برای رسیدن
به مقام والیتفقیه اس���ت چراکه مقامات حوزوی نمیخواهند در رقابت بنی حوزهی
هزارسالهی نجف و حوزهی علمیه قم ،قافیه را به یکی از پرورشیافتگان این حوزه ببازند.
بیماری اوکه تالش ش���د مخفی نگاه داشته شود ،موقعیت او را برای تصدی این پست
تضعیفکرد .با اینحال انتخاب او از سوی خامنهای به ریاست مجمع تشخیص مصلحت
موقعیت باالیی به او بخشی دکه میتواند در صورت مرگ خامنهای مددرسان او شود .وی
در اولنی اقدام خود پس از تصدی ریاست مجمع تشخیصمصلحت ،بر اساس سیاست
موردنظر خامنهای به رفسنجانیزادیی پرداخت و مرکز مطالعات اسرتاتژیک راکه توسط
رفسنجانی تشکیل شده بود منحلکرد .خامنهای سیاست رفسنجانیزدایی را پیشتر در
آستان قدس رضوی و دانشگاه آزاد اسالمی اجراکرده بود.
هاشمیشاهرودی همچننی پرویز داوودی معاون اول و مشاور امور اقتصادی احمدینژاد
و عضو مجمع تشخیصمصلحت نظام را به عنوان ریاست دفرتش منصوبکرد .داوودی
در دولت دهم به عنوان رئیس مرکز بررس���یهای اسرتاتژیک ریاستجمهوری زیر نظر
احمدینژاد فعال بود.
هاشمیش���اهرودی در اولنی سفر خارجی خود پس از تصدی ریاست مجمع تشخیص
مصلحت نظام همراه با محسن رضایی دبری مجمع به عراق سفرکرد و با شخصیتهای
سیاسی و مذهبی اینکشور دیدار وگفتگوکرد اما آیتالله سیستانی حاضر نشد او را به
حضور بپذیرد و مقتدا صدر به خاطر مواضع تفرقهافکنانهی نظام اس�ل�امی در عراق ،از
دیدار با او س���رباز زد .وی به خاطر نزدیک به چهار دهه حضور در ایران با یک هویت
دوگانه ایرانی /عراقی مواجه شده است .همانطورکه وی در ایران با مشکل عراقی بودن
مواجه است در عراق نیز او را یکی ازکارگزاران ویلفقیه و نظاماسالمی میشناسند و او
قادر نیست چهرهای مستقل از خود به نمایش بگذارد .روحانیون شیعه عراقی از جمله
مقتدا صدر و  ...نمیخواهند قافیه را به روحانیون قم و مشهد و  ...ببازند.

_1-www.rand.org/content/dam/rand/pubs/rgs_dissertations/2011/RAND
RGSD290.pdf
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شاهرودی نیز میداندکه نمیتواند یکی از این دو هویت ایرانی یا عراقی خود را رهاکند
یا از منافع هر دو برخوردار شود .او ماندهاستکه بهکدام طرف میلکند.
برخی معتقدند هاشمیشاهرودی میکوشد تا جانشنی آیتالله سیستانی هشتاد و هشت
ساله ،در عراق شود و در این مسری از پشتیبانی نظاماسالمی نیز برخوردار است تا بتواند
برای توسعه نفوذ خود در عراق ،از آرا و نظرات او استفادهکند.
وی در سال ۲۰۱۱دفرتی در نجف افتتاحکرد و پرداخت شهریه به طالب مدارس دینی را
هم آغازکرد .وی سپس دو دفرت در بغداد وکربال افتتاحکرد.
نکتهی حائز اهمیت آن استکه رئیس مجمع تشخیص مصلحتنظام و رئیس قوه قضاییه
هر دو متولدکربال و نجف هستند و عراقی ،و رقیبیکدیگر در رسیدن به منصب رهربی و
جانشینی خامنهای .هر دو نفر رئیس قوه قضاییه بودهاند و عضو شوراینگهبان و میدانند
در قانون اساسی به صراحت ذکر شده استکه رئیس جمهوریکه مقامی بسیار پاینیتر از
رهربی است بایستی متولد ایران باشد و جاللالدین فارسی به همنی دلیل به دستور خمینی
قادر به شرکت در انتخابات اولنی دورهی ریاستجمهوری نشد.
بیماریهاشمیشاهرودی
و مطرح شدن پروندهی قضایی او در آلمان
بیماری نابههنگام هاشمیشاهرودیکه باعث بسرتی شدن او در اردیبهشتماه ۱۳۹۶شد،
کاندیداتوری او برای جانشینی خامنهای را به شدت مورد تهدید قرار داد .موضوع آنقدر
جدی بودکه خامنهای به دیدار او در بیمارس���تان بشتابد .دستگاه تبلیغاتی نظاماسالمی
به نقل از پزشکان بیماری او را مشکلگوارشی بسیار شایع اعالمکرد و سپس خامنهای
او را به ریاست مجمع تشخیصمصلحت انتخابکرد تا همچنان منکر بیماری سرطان
وی ش���وند .بسرتی شدن او در مرکز مغز و اعصاب هانوفر در دیماه ۱۳۹۶مشخصکرد
کهگزارشهای قبلی راجع به بیماری شاهرودی دقیق نبوده است .پس از بازگشت او از
سفر آلمان ،مشخص شدکه او سه عمل جراحی در ایران داشته است و در آخرین جراحی
کلیهی چپ او را برداشتهاند .به این ترتیب شانس جانشینی اوکاهش یافت.
اما برمال شدن حضور او در بیمارستان هانوفر ،مشکل جدیدتری برای وی به وجود آورد و
آن هم پروندهی سیاه او در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران بود .تجمعات ایرانیان در
هانوفر و شکایتهای رسیده به دادستانی آلمان ،اگرچه او را با مشکل حقوقی و قانونی
مواجه نکرد ،اما چهرهی او را در س���طح جهانی به ش���دت مخدوشکرد و او مجبور به
بازگشت سریع به ایران شد.

صادقاردشریالریجانی

صادق اردشریالریجانی در سال  ۱۳۳۹در نجف و در خانوادهای اصالت ًا مازندرانی متولد
شد .وی فرزند آیتالله مریزاهاشم آملی و نوهی آیتالله سیدمحسن نبویاشرفی و داماد
آیتالله حس�ی�ن وحیدخراسانی است .احمد توکلی وزیرکار و نمایندهی اسبق مجلس و
پس���رخاله و آیتالله حسن حسنزادهآملی دایی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،
اوست.
وی پس از اخذ دیپلم به تحصیل علوم دینی نزد پدرش ،حسنی وحیدخراسانی ،عبدالله
جوادیآملی ،حسن حسنزادهآملی و  ...پرداخت و از سال  ۱۳۶۸پس از تدریس سطح،
به تدریس خارج اصول و خارج فقه پرداخت و سپس به عضویت هیأت علمی دانشگاه
قم درآمد و هماکنون در دانشگاه تربیت مدرس قم،کالم جدید و فلسفهی تطبیقی تدریس
میکند.
وی همچننی پیش از آنکه به ریاست قوه قضاییه برسد مدرسهی «مریزاهاشم آملی» در
خیابان معلم قم را اداره میکردکه پس از تصدی منصب قضای اس�ل�امی ،با تخریب
مدرسهی عتیق به جای آن مدرسهای مجلل در چندین طبقه برپاکرد و با توجه به قدرتی
که داشت بدون توجه به قواننی شهرداری ،مقداری از پیادهروی خیابان تنگ و باریک را
نیز اشغالکردکه مشکالت بسیاری برای شهروندان قمی ایجادکرده است.
الریجانی همچون پدر و دیگر برادرانش دارای سابقهی فعالیت سیاسی علیه حکومت
شاه نیست .پدرش مریزاهاش���م آملی جزو مخالفان خط مشی خمینی ارزیابی میشد.
بهگفتهی علیاصغر خدایاری از بازداشتش���دگان حوادث پس از انتخابات  ۸۸که در
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دبریس���تان حکیم نظامی قم (امام صادق) با صادق همکالس بود .اوکسی استکه به
رئیس ساواکی مدرسه بر ضد دانشآموزان و معلم انقالبیگزارش میداد.
برادران وی ،محمدجواد از تئوریس�ی�نهای جناح راس���ت و رئیس ستاد حقوق بشر قوه
قضاییه و نمایندهی اس���بق این قوه در ش���ورای سرپرستی رادیو و تلویزیون ،علی ،رئیس
سابق رادیو و تلویزیون و رئیس دورههای نهم و دهم مجلس شورای اسالمی ،باقر ،رئیس
دانشگاه علوم پزشکی تهران و فاضل ،وابسته فرهنگی ایران درکانادا هستند .خواهرش
همسر مصطفی محقق داماد اولنی رئیس سازمان بازرسیکلکشور است.
عضویت در شورای نگهبان اولنی پست حکومتی
در تاریخ بیست و پنجم تریماه۱۳۸۰خامنهای به خاطر سرسرپدگیایکه در صادق الریجانی
چ سابقهای در نظام جمهوریاسالمی و مدیریت حوزهی علمیه
سراغ داشت ،او راکه هی 
قم نداشت ،در سن چهل ویک سالگی به جای رضا استادی به عضویت شورای نگهبان
درآورد .از افتخارات الریجانی در شورای نگهبان این استکه در انتخابات دورهی هفتم
و هشتم مجلس شورایاسالمی از نامزدها تعهد میگرفتهکه مطیع والیت فقیه و خامنهای
باشند و به این ترتیب جاپای خود را نزد خامنهای و بیترهربی سفت میکرد.
وی با چننی رویکردی بود که احمدینژاد را به عنوان یک رجل سیاسی مدیر و مدبر و
صالح برای ریاست جمهوری تشخیص داد.
ریاست دستگاه قضایی بدون سابقهی قضایی
با چننی سابقهای عجیب نبودکه در بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۸و در بحبوحهی سرکوب
جنبش مردم ،خامنهای وی را به ریاست قوه قضاییه منصوبکند و از همان موقع نامش در
رسانهها به «آملیالریجانی» تغیریکند! اوکه هیچ سابقهی قضایی و حتی اجرایی نداشت
ی مأموریتش مجبور شده بود در قوه قضاییه حاضر و ضمن
از مدتها قبل از اعالم رسم 
کارآموزی با امور قضایی آشنا شود.
کروبی در نامهای سرگشاده در مورد وی و سوابقشگفت:
تأسف باید خوردکه جایگاه وکیفیت دستگاه قضا در این مملکت به جای آنکه به
مرور زمان سریی صعودی بیابد ،سریی نزویل پیداکرده تا بدانجاکه امروز در رأس
این قوه فردی قرارگرفته اس���تکه صرفنظر از س���واد علمی ،نه سابقهای اجرایی و
قضایی در ایشان سراغ میتوانگرفت و نه سابقهای انقالبی .عجیب هم نیست .چه
آنکه زمانیکه امثال این حقری در زندان بودند جناب آیتالله الریجانی در دامان
مادر مکرمهشان به شری خوردن مشغول بودند و به هنگام انقالب و خون دادن نیز
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ایشان سرشان در درس وکتاب دبریستان بود1.

گفته میشد ،آیتالله وحیدخراسانیکه میانهی خوبی با خامنهای ندارد و یک بار نیز با
شماتت در مورد اظهار نظر او راجع به نحوهی عزاداریگفت :این غلطها چیه 2،با تصدی
این پست توسط دامادش مخالف بود .وحیدخراسانی به شدت با مرجعیت خامنهای نیز
ش وی برای
مخالف است و روز بیستم فروردین  ۱۳۹۳در درس خارج خود در مور دکوش 
کس���ب مقام مرجعیتگفت :کار به جایی رسیدهکه بعضیها یک جفتک میاندازند
آیتالله میش���وند ،یک جفتک دیگر میاندازند آیتاللهالعظمی میش���وند ،حاال هم
جفتک انداخته میخواهند مرجع تقلید شوند3.
آیتالله وحید در جریان سفر پاییز ۱۳۸۹خامنهای به قم ،با وجود اصرار الریجانی و دیگر
روحانیون حاضر به مالقات با خامنهای نشد .سرانجام در فروردین ۱۳۹۴باالخره اجازه
داد خامنهای به منزل وی در قم رفته و با او دیدا رکند.
تبعییت محض از خامنهای باعث شدکه الریجانی بتواند پلههای ترقی را یک شبه طی
کرده و باالترین پست قضایی نظام را تصاحبکند .او پس از تصدی این مقام ،تأکیدکرد
که قوه قضاییه و دادگاهها ،تابع منویات مقام معظم رهربی هستند.
پیش از الریجانی ،محمود هاشمیشاهرودی هم بدون سابقهی قضایی از شورای نگهبان
به قوه قضاییه نقل مکانکرده بود اما وی الاقل در حوزهی علمیه قم تدریس قضاکرده
بود و به خاطرکالسهای فقهیکه برای خامنهایگذاشته بود و نگارش رسالهی عملیهی
خامنهای ،بهگردن وی حق داشت .همنی سابقه موجب شد تا شاهرودی در موارد اندکی
با تصمیمات بیت رهربی و نمایندهاش قاضی مرتضوی مخالفتکرده و از خود استقالل
عمل نشان دهد .این اختالف اندک و تجربهایکه خامنهای از آنکسبکرد موجب شد تا
ویکسی را به این پست برگماردکه به لحاظ خانوادگی در سرسرپدگی و وفاداری امتحان
پس داده باشد و از سابقهی مبارزاتی ،علمی ،اجرایی و قضایی الزم هم برخوردار نباشد
تا تمام وکمال خود را وامدار وگوشبه فرمان او بداند.
ارتقای مقام هاشمیشاهرودی و الریجانی ،اعضای شورای نگهبان را متوجه این امرکرد
که عضویت در این نهاد میتواند سکوی پرشی برای رسیدن به ریاست قوه قضاییه باشد؛
به همنی دلیل این افراد میکوشند سرسرپدگی هرچه بیشتر خود به خامنهای را نشان دهند
تا بلکه به پستهای باالتر برسند.
در طول سالهایگذشته در اثر سیاستهای تعینی شده در بیترهربی ،ابتدا حدادعادل،
هاشمیشاهرودی و احمدینژادکه کوچکترین سابقهی مبارزاتی نداشتند و در دوران
1-www.rahesabz.net/story/5705
2-www.youtube.com/watch?v=juauHjUfrYE
3-http://sahamnews.org/2014/05/259905
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خمینی به حساب نمیآمدند به ریاس���ت قوای سهگانه رسیدند و سپس احمدینژاد و
برادران الریجانی اضالع این مثلث ایران بر باد ده را تش���کیل دادند .تمامی این افراد
فاقد مقبولیت اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی و مبارزاتی حتی در درون جناحهای رژیم بودند
و همنی آنها را در چش���م خامنهای عزیز میکرد .همنی ویژگی معنادار را در نمایندگان
خامنهای در شورای عایل امنیت ملی ،شورای عایل انقالب فرهنگی ،فرماندهان نریوهای
مسلح و بسیج ،امامان جمعه و نمایندگان رهربی در استانها و شهرستانها و حتی در خود
گردانندگان بیت رهربی و شورای نگهبان میبینیم.
الریجانی همچننی به فرمان خامنهای به ریاست هیأت امنای دانشگاه امام صادق برگزیده
شدکه نش���اندهندهی جایگاه رفیع وی نزد بیترهربی است .او همچننی عضو مجلس
خربگان رهربی در دورهی سوم و چهارم و پنجم از استان مازندران است.
انتخابهمکارانازمیانجنایتکارترینچهرهها
الریجانی پس از تصدی ریاست قوه قضاییه با انتخاب محسنیاژهای به عنوان دادستان
کلکشور و سعید مرتضوی به عنوان معاون وی و ابراهیم رییسی به عنوان معاون اولیهی
قوه قضاییه که چش���م وگوش بیت رهربی در قوه قضاییه محس���وب میشدند ،ارادهی
سرکوبگرانهی خود و سرسرپدگیاش به بیت رهربی را نشان داد .او همچننی با پیشنهاد
پورمحمدی به عنوان وزیر دادگسرتی به حسن روحانی ارادت خود به جانیان و به ویژه
دستاندرکارانکشتار  ۶۷را نشان داد.
اوکه خود شخص ًا فاقد تجربهی سرکوب بود در روزهای بحرانی تابستان ۱۳۸۸با انتخاب
ابراهیم رییسی ،محسنیاژهای و علی حلفیکمیتهی سه نفرهی قوه قضاییه برای نظارت و
رسیدگی به حوادث پس از انتخابات ریاستجمهوری را تشکیل داد و اینکمیته در مورد
بازداشتها ،دستهبندی دستگریشدگان و چگونگی برخورد با آنها ،فرامنی بیت رهربی
را اجرا میکرد.
در فروردین  ،۱۳۸۹الریجانی در اقدامی تأملبرانگیز سرتیپ پاسدار محمدباقر ذوالقدر،
جانشنی پیشنی فرمانده سپاه پاسداران و معاون ستادکل نریوهای مسلح در امور بسیج را با
حفظ سمت به عنوان معاون حفاظت اجتماعی و پیشگریی از وقوع جرم منصوبکرد و
به این ترتیب برای اولنی بار در ایران ،یک مقام نظامی به معاونت دستگاه قضایی رسید.
وی پیشتر در راهاندازی سازمان «اطالعات موازی» نقش مهمی در سرکوب مطبوعات
و روزنامهنگاران و  ...داشت.
ذوالقدر و محمدرضا نقدی در زمرهی س���ازماندهندگان نریوهای لباس شخصی بهویژه
انصار حزبالله در دههی هفتاد و در جریان سرکوب اعرتاضات مردمی پس از انتخابات
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۸۸بودند .او حتی در نیمه ش���هریور ۱۳۸۸در س���خنانی در مشهدگفت:کشتهشدگان در
جنگ سخت در زمره شهدا وکشتهشدگان در جنگ نرم در زمرهی منفورترینها هستند.
در قطعنامهی  ۱۷۴۷شورای امنیت سازمان ملل نیز از محمدباقر ذوالقدر به عنوانی یکی
از پانزده مقام جمهوریاس�ل�امی که در برنامهی هستهای و موشکی جمهوریاسالمی
نقش دارند یاد ش���ده و ازکشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده تا آنها را مشمول
تحریم ممانعت از س���فر و انسداد حسابهای مایل قرار دهند.الریجانی در اردیبهشت
۱۳۹۱ذوالقدر را به عنوان معاون راهربدی قوه قضاییه منصوبکرد.
از سیاهترین دورههای قوه قضاییه
در دوران ریاست الریجانی بر قوه قضاییه یکی از سیاهترین دورههای این قوه بعد از دههی
 ۶۰رقم زده شد و اتحادیهی اروپا ،طی تصمیم مورخ چهارم فروردین  ،۱۳۹۱هفده مقام
ایرانی از جمله وی را بهدلیل نقشیکه در نقضگسرتده و شدید حقوق شهروندان ایرانی
داشتند ،از ورود بهکشورهای این اتحادیه محرومکرد و اعالم نمودکلیهی داراییهای این
مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
اعدام زندانیان سیاسی در دوران الریجانی رو به فزونیگذاشت .احسان فتاحیان در آبان
۸۸در زندان س���نندج اعدام شد .اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در
یکگروه مسلح مخالف جمهوریاسالمی بود .اوکه در تریماه ۱۳۸۷بازداشت شده بود،
در ابتدا به حبس و تبعید محکوم شد اما این حکم بعد ًا به اتهام محاربه ،تبدیل به اعدام
شد .فصیح یاسمنی نیز به اتهام همکاری با پژاک در دیماه ۸۸بدون اطالع به وکیل و
خانوادهاش اعدام شد.
در اردیبهشت ۱۳۸۹پنج زندانی سیاسی از جمله چهار زندانی سیاسیکُرد ،در زندان اوین
اعدام شدند .محکومان فرزا دکمانگر ،علی حیدریان ،فرهاد وکیلی ،شریین علمهویل و
مهدی اسالمیان نام داشتند ،چهار تن از آنان ،مرتبط با گروه پژاک معرفی شدند و تنها
مهدی اس�ل�امیان به مشارکت در انفجار حس���ینیهی رهپویان وصال در شریاز متهم بود.
محسن اسالمیان ،برادر مهدی اسالمیان ،جوان نوزده سالهای بودکه به اتهام دست داشنت
ِ
وصال شریاز همراه دو تن دیگر ،به اسامی
در انفجار فروردین ۸۷در حسینیهی رهپویان
روزبه یحییزاده و علیاصغر پشته در بیست و یکم اردیبهشتماه ۸۸اعدام شده بود .در
حایلکه تمامی شواهد نشان میداد آنهاکوچکترین نقشی در این انفجار نداشتند1.
دادستانی تهران نوع همکاری مهدی اسالمیان با محسن را تالش برای فراری دادن و
خارجکردن برادرش عنوانکرد.
1-www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=6382
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در هشتم بهمن ۸۸دو تن از متهمان محاکمههای دستهجمعی پس از انتخابات به نامهای
آرش رحمانیپور و محمدرضا علیزمانی اعدام شدند .آنان در حایلکه پیش از انتخابات
دستگری شده بودند به جرم شرکت درکودتای مخملی علیه حاکمیت جمهوریاسالمی
بازداشت و محاکمه شدند.
در دیماه و بهمن ۱۳۸۹علی صارمی به اتهام سخرنانی یک دقیقهای در خاوران ،جعفر
کاظمی ،محمد حاجآقایی به اتهام هواداری از مجاهدین به همراه زهرا بهرامی شهروند
ایرانی-هلندی اعدام شدند .این اعدامها در سالهای بعد هم ادامه یافت.
کمپنی بنیالمللی حقوق بشر در ایران ،در اوایل شهریور ۸۹به نقل از یک فعال حقوق بشر
در مشهد اعالمکرد در چند ماه اخری دستکم سیصد زندانیکه جرمشان عمدت ًا فروش
مواد مخدر اعالم شده است ،به شکلگروهی در دسته های سی تا هفتاد نفره و به شکل
ش���تابزده و پنهانی در زندان وکیلآباد مش���هد به دار آویخته و اعدام شدند .این سازمان
همچننیگفت در این زندان بیش از دوهزار و یکصد متهم محکوم به اعدام وجود دارد.
بنا بهگزارش نهادهای بنیالمللی مدافع حقوق بشر ،در دورهی پنج سالهی ِ
اول مسئولیت
الریجانی ،اعدامها افزایشکمسابقهای یافته و در حدود دوهزار و هفتصد نفر در ایران
اعدام ش���دهاند .این روند در دوسال گذشته افزایش چشمگریی یافته است .الریجانی
همواره از مدافعان سرس���خت صدور احکام اعدام بوده و در مناس���بتهای مختلف،
از اج���رای مجازات اعدام-حتی در خصوص برخی جرایم���یکه برای آنها در قانون
مجازاتهای بدیل پیشبینی شده یا برای اخالل در بازار ارز-دفاعکرده است.
بن���ا به اعرتاف مقامات قضایی هماکنون بیش از چهارهزار و پانصد نفر با حکم اعدام
مواجه هستندکه هر لحظه این حکم میتواند به مورد اجراگذاشته شود.
احمد شهیدگزارشگر ویژهی شورایحقوق بشر در بارهی نقض حقوقبشر در ایران ،در
گزارش ساالنه خود به این شورا اظهار داشتکه حداقل نهصد و شصت و شش زندانی
در سال ۲۰۱۵در ایران اعدام شدهاندکه این باالترین میزان اعدام در ایران طی دو دههی
گذشته است .در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴شانزده نوجوان در ایران اعدام شدهاندکه بیشترین میزان
در پنج سالگذشته است .با وجود این تالشها آمار اعدام نوجوانان نه تنهاکاهش پیدا
نکرده بلکه طی دو سالگذشته افزایش نیز داشته است.
ی دفاع از حقوقبشر در ایران» در قطعنامهایکه به سیو نهمنیکنگرهی فدراسیون
«جامعه 
بنیالمللی جامعههای حقوق بشر ارائه داد ضمن تأکید بر وخامت شدید وضعیت حقوق
بشر در سه سالگذشته تأکی دکرد جمهوریاسالمی ایران مقام نخست جهان را در اعدام
کودکان دارد.کودکان و نوجوانان به اتهام جرایمیکهگویا پیش از رسیدن به سن هیجده
سالگی مرتکب شدهاند ،اعدام میشوند .دستکم هفتاد و سه نوجوان از سال ۲۰۰۵به بعد
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اعدام ش���دهاند ،از جمله چهار تن در سال  ،۲۰۱۵سیزده تن در  ،۲۰۱۴هشت تن در ،۲۰۱۳
چهار تن در  ،۲۰۱۲و هفت تن در  .۲۰۱۱در دسامرب  ،۲۰۱۴دستکم صد و شصت کودک
محکوم به اعدام بودند .بهطور ِ معمول ،متهمان نوجوان تا رسیدن به سن هیجده در زندان
میمانند و پس از آن اعدام میشوند .با وجود این ،چندین متهم پیش از رسیدن به سن
هیجده اعدام شدهاند1.
در تاریخ ۱۹مرداد ۱۳۹۶رس���انهها خرب از اعدام علریضا تاجیکی دادند .حکم اعدام وی
چندین بار تا مرحلهی اجرا پیش رفته بود .تاجیکی متهم بود در سن پانزده سالگی ،جوانی
شانزده ساله به نام احسان نیساری را پس از تجاوز به قتل رسانده است .شواهد و قرائن
نشان میداد او نمیتواند قاتل بوده باشد2.
در دهم بهمن ۱۳۹۶دس���تگاه قضایی در یکروز دو جوان را که به عنوان کودک و زیر
سن هیجده سالگی مرتکب جرم شده بودند ،اعدامکرد .محبوبه مفیدی نوعروس هفده
س���اله یکی از آنها بود .او در روزیکه علیکاظمی بیس���ت و دو ساله در زندان بوشهر
اعدام شد ،مخفیانه در زندان نوشهر به دار آویخته شد .اعدام محبوبه مفیدی سومنی اعدام
ش از این خرب اعدام علیکاظمی و امریحسنی پورجعفر
یککودک طی یک ماه بود .پی 
که به ترتیب در سن پانزده و شانزده سالگی مرتکب قتل شده بودند ،منتشر شده بود3.
اعدام شانزده بلوچ در انتقامکشته شدن چهارده مرزبان ایرانی در بلوچستان در آبان ۱۳۹۲و
اعدام بیست زندانیکُرد اهل سنت در مردادماه ۱۳۹۵در پاسخ به مواضع دولت عربستان
علیه جمهوریاسالمی ،نش���انگر ماهیت سیست م قضایی جمهوریاسالمی و الریجانی
رئیس آن است.
بازگرداندن شهرام امریی بهکشور از طریق ارعاب و آزار و اذیت خانوادهی وی و استقبال
رس���می از او در فرودگاه و سپس دستگریی ،ش���کنجه و زندان چند سالهی انفرادی و
محکومیت به دهس���ال زندان و عاقبت اعدام وی در خف���ا ،بیانگر بیعدالتی عریان و
وحشیگری محض دستگاه قضایی تحت ریاست الریجانی است.
بیست و نهم فروردین ۱۳۹۷بهمن ورمزیار در همدان اعدام شد .حکم اعدام او به خاطر
اعرتاضاتگسرتده و درخواست مادر وی از خامنهای یکروز به عقب افتاد .اما روز بعد
کامران حمزه دادستان همدان اعالمکردکه وی اعدام شده است و به علت وجود اشکال
قضایی در پرونده یکروز به تعویق افتاد .در حایلکه او پس از سرقت مسلحانه ،خود را
تسلیمکرده و با اظهار ندامت رضایت شاکی خصوصی را نیز جلبکرده بود و سابقهی
جنایی هم نداشت4.
1-www.fidh.org/IMG/pdf/resolution_on_iran-fidh_congress_2016-per.pdf
2-https://iranwire.com/fa/blogs/319/22979
3-www.radiozamaneh.com/379735
4-https://iranwire.com/fa/news/hamadan/25736

80

صادق اردشریالریجانی

اعدام محسن امریاصالنی ،زندانی عقیدتی در زندان رجاییشهر در روز دوم مهرماه ،۹۳
به دلیل اتهاماتی چون ارائهی تفسری جدید از قرآن ،توهنی به حضرت یوسف و بدعت در
دین یکی از فجایع قضایی دوران الریجانی است.
اعدام بیرحمانهی ریحانه جباریکه با تأیید الریجانی صورتگرفت یکی از جنایات
صورتگرفته توسط قوه قضاییه دوران وی بود .ریحانه جباری ،یک مأمور سابق وزارت
اطالعات راکه قصد تجاوز به او داشت در تری ۸۶به قتل رسانده بود.
س���هیل عربی دیگر شهروند ایرانی بودکه در س���ال ۱۳۹۳به اتهام سبالنبی و توهنی به
مقدسات به اعدام محکوم شد و در آذرماه همان سال به تأیید دیوانعایلکشور نیز رسید.
در نهایت ،شعبهی ۳۴دیوانعایلکشور ،در تریماه ۱۳۹۴درخواست اعادهی دادرسی او را
پذیرفت .پیشتر روحالله توانا به اتهام «سبالنبی» به اعدام محکوم شده بود.
سینا دهقان یک جوان بیست و یک ساله و محمد نوری به دلیل راهاندازی یکگروه در
شبکهی «الین» و به اتهام سبالنبی به اعدام محکوم شدند و سحر الیاسی دیگر متهم
پرونده به هفت سال زندان محکوم شد وگفته میشود برای نوجوانیکه در این پرونده
بازداشت شده بود به علت صغر سن تاکنون حکمی صادر نشده و وی با قید وثیقه آزاد
شده است.
بهمن ماه سال ۱۳۹۵دیوانعایلکشور حکم اعدام سینا دهقان و محمد نوری را تأییدکرد
و حکم هفت سال زندان سحر الیاسی را به سه سالکاهش داد .این سه متهم همچننی در
دادگاه انقالب به اتهام توهنی به رهربی به شانزده ماه زندان محکوم شدند .صدور احکام
اعدام ،صرفنظر از این اجرا شوند یا نشوند ،نشانگر نگاه دستگاه قضایی به آزادی بیان
و عقیده است.
حتی بعد از آنکه محمدجواد الریجانی در مصاحبه با تلویزیون «سی.ان.ان».گفتکه
قواننی مربوط به مجازات قاچاقچیان موارد مخدر نیاز به اصالح دارد و در این حالت نود
درصد از اعدامهای ایرانکم خواهد شد ،وی ضمن مخالفت با اینگونه تالشهاگفت:
این حرف درس���ت نیست ،ما چه زمانی چننیگرایشی داشتیم ... ،اینکه میگویند
اعدام فایده نداشت بیمورد است و اگر سختگریی قوه قضاییه نبود وضع بسیار بدتری
به وجود میآمد و مواد مخدر در عطاریها هم وجود داش���ت ... .از دادستانهای
کلکشور میخواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم،آن را اجرا
کنند ،چراکه اجازه نداریم سه سال اجرای حکم را به تعویق بیاندازیم تا مجرم در
زندان نمازخوان شود و به علت نماز خواندن او ،اعدام را منتفیکرد1.
با این حال مجلس شورای اسالمی با تصویب قانون جدیدی ،محدودیتهایی در اجرای
1-www.yjc.ir/fa/news/5799495
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مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر تصویبکرد1.و الریجانی علریغم میلش مجبور
شد دستور توقف اجرای احکام اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را صادرکند2.
صدور احکام س���نگنی قضایی برای وبنگاران متهم به توهنی به رهربی و مقدسات و
همراهی با مجازات بدون محاکمه منتقدان حکومت از جمله حصر خانگی درازمدت
موسوی وکروبی و رهنورد بدون حکم قضایی در زمرهی دیگر اقدامات دوران مسئولیت
صادق الریجانی بودهکه منجر به حساسیتهایگسرتدهی داخلی و خارجی شد.
همچننی بازداشت فعاالن سیاسی و مدافعان حقوق بشر ،شدت پیداکرده و وکالی بسیاری
به خاطر دفاع از حقوق موکالنشان به زندانهای طویلالمدت محکوم شدند و یاکشور
را ترککردند و احکام س���نگینی برای خربنگاران و منتقدان صادر شد .بهخاطر ِاعمال
سرکوبگس�ت�رده ،دهها روزنامهنگار ناگزیر از ترککشور شدند .در اردیبهشت ۱۳۹۵در
حدود سی روزنامهنگار و نویسنده در زندان بودند؛ بعضی از آنها به عضویت در شبکهی
نفوذی همکار با دولتهای متخاصم غربی در فضای مجازی و مطبوعات کشور متهم
شدند.در این دورانکنشگران مدنی نیز از احضار و تهدید و سرکوب وزارت اطالعات
مصون نبودهاند .اعضای فعالکانون صنفی معلمان ،فعاالن مدنی حامی حقوق زنان و
کودکان وکارگران هدف زندان و تبعید واقع شدند.
در دوران وی بود که اعرتافات تلویزیونی دوباره به نحو بیسابقهای باب شد و متهمان
پیش از حضور در دادگاه بر اس���اس س���ناریوی بازجویان ،با حضور دادستان و قاضی و
بازجو صحنهی نمایش را تمرین میکردند .او بیرحمی را تا آنجا بسط و توسعه دادکه
سعید حجاریان راکه توسط دلدادگان رهربی ترور شده و به سختی با واکر راه میرود و
صحبت میکند با حایل نزار به اعرتافات تلویزیونیکشاندند و دفاعیهی او راکه قادر به
خواندنش نبود به سعید شریعتی واگذارکردند تا بخواند.
در مردادماه ۱۳۹۶دس���تگاه قضایی به منظور اعمال فش���ار روی رس���انههای بنیالمللی
صد و پنجاه و دو نفر ازکارکنان و همکاران فعلی و پیش�ی�ن بخش فارس���ی بی.بی.سی.
را ممنوعالمعاملهکرد .این حکم توسط دادسرای «شهیدمقدس» مستقر در زندان اوین
صادر شد و به معنای مسدودکردن داراییهاییستکهکارکنان بی.بی.سی .در ایران دارند
و آنها را از خرید و فروش امالک ،مستغالت و اموال منع میکند.
ق الریجانی وگالیه از وی نس���بت
صادق زیباکالم پس از س���الها نامهنگاری به صاد 
به تضییق حقوق متهمان در قوه قضاییه عاقبت خود نیز به تور دس���تگاه قضایی تحت
حاکمیت الریجانی افتاد و به جرم مصاحبه با رادیو دویچهوله به یک سال و نیم حبس
محکوم شد .وی در نامهای به صادق الریجانی نوشت:
1-www.tabnak.ir/fa/news/687624
2-www.entekhab.ir/fa/news/387505
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هرچه فکر میکنم که چه بر روی کاغذ بیاورم ،عقلم بجایی نمیرس���د .بگویم با
رادی���و آلمان مصاحبه نکردهام،کهکردهام؛ بگویم آن مطالب را نگفتهامکه صدایم
ضبط است؛ بگویم پشیمانم ازآنچهگفتهام،که نیستم .من در دفاع از اتهامات وارده
بهاندازهی یک دفرتچهی چهل برگ در مراحل بازپرسی ،تفهیم اتهام ،در دادگاه و
مکتوب به حضرتعایل نوش���تهام .با قطعیت میگویمکه حتی یک سطر از آنها
توسط مقامات ذیربط قرائت نش���ده .اساس ًا نفس «اتهام سیاسی» به معنای آن
استکه متهم میبایستی مجازات شود و اینکه چهگفته یا نوشته ،قرار نیست چیزی
را تغیری دهد« .مجرم سیاسی» میبایستی مجازات شود؛ تمام شد و رفت.
واقعیت تلخ آن استکه جرم سیاسی یعنی داشنت نظری مغایر با نظر حکومت؛ و
بالطبع مجازات .مابقی تشریفات است .به همنی خاطر استکه نه بازپرس ،نه جناب
قاضی صلواتی و نه نمایندهی محرتم دادس���تان ،نه یک سطر از مدافعات بنده را
خواندند ،نه شنیدند و نه پشیزی برایشان اهمیتی داشت چهگفتهام و چه نگفتهام.
برایش���انگزارششدهکه صادق زیباکالمگفته باالی چشم حکومت ابروست و
میبایستی مجازات شود1 .
اینهم���ه جنایت در حایل صورتگرفتکه الریجان���ی از پیگریی قتل دکرت عبدالرضا
سودبخش مسئول پروندهی پزشکی قربانیانکهریزک و دکرت رامنی پوراندرجانی پزشک
شاهد جنایاتکهریزککه هر دو توس���ط ایادی مرتضوی و رادان و  ...به قتل رسیدند،
خودداریکرد.
مجازات وحشیانه قطع دست
در دوران الریجانی صدور احکام وحشیانهی قطع دست همچون دیگر دورهها با شدت
ادامه داش���ت .در حایلکه در نهادها و بنیادهای وابس���ته به نهادهای مذهبی ،نظامی،
انتظامی ،سیاس���ی ،اقتصادی و  ...دزدیهای نجومی صورت میگرید همچنان سارقان
خردهپا با خطر قطع عضو روبرو هستند.
محمدرضا حبیبی ،دادستانعمومی و انقالباصفهان یکشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۰خرب از
اجرای حکم حد ش���رعی برای چهار سارق در اصفهان داد2.در بیست و یکم آذر ،۱۳۹۰
حکم قطع پا و قطع دست دو سارق در شریاز اجرا شد .دست متهم اول پیشتر به جرم
سرقت قطع شده بود و این بار پای وی قطع شد3.
در بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱رسانهها خرب از اجرای حکم قطع چهار انگشت دست
1-www.kaleme.com/1397/01/21/klm-266071/
2-http://old.sharghdaily.ir/news/90/07/17/13481.html
3-www.entekhab.ir/fa/news/46919
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راس���ت یک سارق در زندان مش���هد و در حضور متهمان و سارقان دیگر دادند 1.تریماه
همانسال جوانی بهنام محمدکه متهم بود با شمشری سامورایی و در یک درگریی انگشت
دوستش بنام بهنام را در یک درگریی قطعکرده از سوی قضات دادگاهکیفری محکوم
به قطع دس���ت شد .هیئت قضایی به اتفاق آراء قطع دست شاکی را باعث نقص عضو
او دانستند و طبق قانون مجازاتاسالمی حکم به قصاص دست متهم دادند 2.چهار ماه
بعد در آبانماه خرب قطع دس���ت دو متهم در یزد ،در مالءعام منتشر شد 3.و پنجم بهمن
همان سال انگشتان دست راست یک سارق بیست و نه ساله در شریاز و در مالءعام قطع
شد .وی عالوه بر مجازات قطع ید ،به سه سال حبس به جرم انجام سرقتهای متعدد و
نود ونُه ضربه شالق به لحاظ رابطهی نامشروع نیز محکوم شد.همدستان وی نیزکه در
انجام سرقتها مشارکت داشتهاند به مجازاتهای مشابه قطع ید ،حبس و شالق محکوم
شدند 4.و باالخره دادستان انقالب مازندران از اجرای قطع چهار انگشت یک سارق در
روز شنبه ،هفتم بهمن ماه ۱۳۹۱در محوطهی زندان ساری خرب داد5.
در دوم تریماه ۱۳۹۲بهگزارش خربگزاری مهر ،علیالقاصی مهر دادس���تان شریاز در یک
نشست خربیگفت :شش حکم قطع ید صادر شدهکه در انتظار جواب مکاتبات انجام
شده با رئیس قوه قضاییه هستیمکه به زودی اجرایی خواهد شد 6.و خربگزاری مهر در نهم
مرداد -یکماه و سه روز بعد-از صدور حکم قطع دست یک سارق در آبادان خرب داد7.
اول شهریور۱۳۹۳چهار انگشت دست راست یک سارق در مالءعام در شهرستان ابرکوه
استان یزد قطع شد و تصویر وحشتناک دست بریدهی وی در رسانهها انتشار یافت.
محمدرضا حبیبی ،دادستان پیشنی اصفهان در مراسم تودیع خود در روز یکشنبه شانزدهم
شهریور ۱۳۹۳گفت :طی یک سالگذشته پنج فقره قطع ید بهعنوان حد شرعی از سارقان
باس���ابقه در زندان اجرا شده اس���ت .حبیبی افزود خرب قطع دست این پنج نفر به دلیل
دشمنیهای بریونی رسانهای نشده است8.
سالهاست اتحادیهی اروپا محمدرضا حبیبی را از ورود بهکشورهای این اتحادیه محروم
ی است و میگوید :من از این اقدام اتحادیهی اروپا
کرده اما این تصمیم باعث افتخار حبیب 
بسیار خوشحالم ،چراکه اجرای احکام شرع منور و عمل به مقررات انقالباسالمی مرا
1-http://fararu.com/fa/news/112924
2-www.hra-news.org/2012/hranews/1-12751
3-http://news.gooya.com/politics/archives/2012/11/150309.php
4-www.isna.ir/news/91110503280
5-www.radiofarda.com/a/f12_cutting_fingers_sari_iran/24885726.html
6-www.radiozamaneh.com/78456
7-www.mehrnews.com/news/2107061
8-http://isfahan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=32415
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در لیست معاندین وکفار اسالم قرار داده و من به حکم اسالم عملکردهام1.او هماکنون
دادستان استان یزد است.
بهگزارش روزنامهی خراس���ان ،هفتم تریماه ۱۳۹۴حکم قطع دس���ت دو سارق با حضور
مقامات قضایی اجرای احکام دادسرای مشهد در زندان مرکزی این شهر به اجرا درآمد2.
در سیزدهم مرداد همانسال رسانهها خرب از قطع دست راست و پای چپ دو سارق مسلح
به نامهای «رحمان-ک» و «مهدی-ر» به اتهام محاربه در مشهد دادند .حکم صادره
در زندان مرکزی مشهد اجرا شد 3.و در آذرماه از اجرای یک حکم قطع دست در شریاز
با انتشار تصاویر آنگزارش دادند4.
شعبهی  ۵دادگاهکیفری یک استان تهران روز شنبه بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۹۵سه نفر
که دو تن از آنها برادر بودند را به اتهام سرقت به قطع دست ،ردّ مال و سه سال زندان
محکومکردند5.
در سال ،۱۳۹۶بیست و یکم اردیبهشت ،رسانهها خرب از قطع انگشتان یک سارق در زندان
مشهد و در حضور دیگر زندانیان دادند و در چهاردهم تریماه شعبهی  ۸دادگاهکیفری یک
استان تهران ،به ریاست قاضی حسنی اصغرزاده ،برای یک سارق ،حکم قطع دست صادر
کرد 6.افزون بر آن در همان ماه دادستان تهران برای پنج جوان متهم به سرقت حکم قطع
دست صادرکرد این در حایل استکه شاکیان این متهمان مخالف قطع دست بودند و
خواستهشان بازپسگریی اموالشان بود7.
در ش���هریور ۱۳۹۶رسانهها خرب از صدور قطع انگش���ت دو مرد بهخاطر سرقت از یک
کالباسفروشی و یک منزل دادند 8.در پایان آن ماه قطع دست سه سارق در زندان مرکزی
قمگزارش ش���د 9و در بیست و هفتم دی خرب قطع دست یک سارقگوسفند در مشهد
منتش���ر شد .این سارق از س���ال  ۱۳۹۰در زندان بود و هیچ سابقهیکیفری نداشت10 .در
نهایت روز چهارم اسفند ماه حجتاالسالم خورشیدی رئیس دادگسرتی استهبانگزارش
داد :حکم قطع دست چهار سارق نیز صادر شده ویل در مورد اینکه در مالء عام اجرا
شود یا در دادگسرتی ،هنوز تصمیمگرفته نشده است11.
1-www.iscanews.ir/news/654694
2-www.radiozamaneh.com/225263
3-www.yjc.ir/fa/news/5282057
4-www.jamnews.ir/detail/News/610860
5-http://fa.euronews.com/2017/02/17/iran-thieves-and-hand-cut-off-punishment
6-https://humanrightsiniran.com/1396/45345/
7-http://javanehha.com/2017/07/12
8-www.tabnak.ir/fa/news/731807
9-http://fars.iribnews.ir/fa/news/1817053
10--www.entekhab.ir/fa/news/388838
11-http://rivasjonoob.ir/?p=57031
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حکمکورکردن چشم و سنگسار
در دوازدهم اس���فند ۱۳۹۳یک حکم قصاص چش���م در زندان رجاییشهر اجرا شد .در
گزارش رسانهها که به دروغ سعی میکردند آن را اولنی اجرای حکم قصاص چشم در
ایران جا بزنند آمده است:
صبح دیروز دو اسیدپاش به اتاق اجرای حکم زندان رجاییشهر منتقل شدند ،یکی
از آنها فردی بودکه بهصورت جوانی به نام داوود روشنایی اسید پاشیده و قرار بود
چشم راستش نابینا شود اما این حکم به تعویق افتاد .نفر دومکه از قم بهکرج منتقل
شده بود ،سرنوشتی متفاوت داشت.متهم بعد ازکشوقوسهای فراوان ،به قصاص
چشم و اللهگوش محکوم و دیروز برای اجرای حکم آماده شد .داوود در این باره
گفت :صبح دیروز برای اجرای حکم به زندان رجاییشهر رفتم؛ ابتدا فقط خودم
را به داخل زندان راه دادند اما چون جو س���نگنی بود ،خواهشکردم اجازه بدهند
پدرم همکنارم باش���دکه موافقتکردند.بعد از آن ،تمام مراحل اجرای حکم انجام
ش���د .محکوم روی تخت درازکش���ید و به او داروی بیهوشی تزریقکردند و از من
ً
شخصا حکم را
پرسیدندکه خودت حکم را اجرا میکنی یا ما انجام بدهیمکهگفتم
اجرای میکنم.در این لحظه پدر و برادر محکومکه در آنجا حضور داشتند ،شروع
بهگریهکردند و از من میخواس���تند از تصمیم خود منصرف شوم .روحانی مستقر
در زندان هم از من خواست با توجه به فرارسیدن ایام فاطمیه ،حداقل تا پایان این
ایام از اجرای حکم خودداریکنم .من هم به احرتام این ایام ،با درخواست ایشان
موافقتکردم.
روشناییگفت :باتوجه به اتفاقات دیروز ،اجرای حکم قصاص به بعد از پایان ایام
فاطمیه در فروردین سال آینده موکول شد.
همچننی تسنیم همگزارش داد پس از آنکه داوود به متهم مهلتی دوباره داد ،اجرای
حکم قصاص دیگریکه آن هم مربوط به اسیدپاشی بود در دستورکار قرارگرفت و
برخالف پرونده قبلی ،در این پرونده عامل اسیدپاشی قصاص شد12.
رسانههای نظاماسالمی از عکس یک قصاص چشم در دههی هفتاد استفادهکردندکه
فیلم آن قب ً
ال در فضای مجازی پخش شده بود.
نوزدهم آبان ۱۳۹۵حکم قصاص دو چشم «محمدرضا -ن» با حضور سرپرست دادسرای
جنایی تهران و متخصصان مربوطه ،اجرا شد 13.وی متهم بود در تریماه سال  ۸۸در یکی
از روستاهای قروه از توابع استانکردستان با ریخنت آهک در چشمانکودکی چهارساله
بهنام فاطمهکلوندی ،موجباتکوری وی را فراهم آورده بود.
12-www.mashreghnews.ir/news/45066
13-www.khabaronline.ir/detail/599008
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در سی و یکم فروردین ۱۳۹۶پسر جوانیکه از حدود شش سال پیش به اتهامکورکردن
چشم یک مرد به قصاص چشم محکوم شده بود پس از اجرای مراسم قسامه -سوگند-
در شعبهی  ۴دادگاه کیفری تهران و با حضور بیست و پنج شاهد از مجازات تربئه شد1.
در سیزدهم آبان ۱۳۹۱سایت «ملی مذهبی» خرب داد :اجساد چهار زن پس از اجرای حکم
سنگسار توسط نریوهای امنیتی قوه قضاییه به سردخانهی پزشکی قانونی آورده شدهاند.
عالوه بر آثار پرتاب سنگ بر سر و صورت این زنان ،آثاری از شکنجه و ضربات شدید بر
بدن آنها پیش از سنگسار نیز قابل رویت است .طبق مواد مندرج در پروندهی آنها جرم
این چهار زن روابط نامشروع و مصرف مواد مخدر بوده است2.
در آذر ۱۳۹۴رییس دادگس�ت�ری س���یاهکل در اس���تانگیالن خرب دادکه یک زن در این
شهرستان به اتهام زنای محصنه به سنگسار و به اتهام معاونت در قتل عمد همسرش ،آرش
باباییپورتربیزینژاد ،به بیست و پنج سال زندان محکوم شده است3.
موج دستگریی فعاالن صنفی
در دوران الریجانی احضار و بازداش���ت فعاالن اجتماعیگسرتش بیسابقهای یافت و
دامنهی آن در س���ال ۱۳۹۶با باالگرفنت موج خواستههای اعرتاضی اقشار مختلف مردم
افزایش یافت .از آنجاییکه نظاماسالمی قادر به برآوردن خواستهایگروههای معرتض
نیس���ت ،از طریق تشدید آزا رکس���انیکه در بند بودند و بازداشت فعاالنیکه در بریون
زندان بهسر میبردند دست به انتقامجویی زد .و به این ترتیب نظام اسالمی در برابر موج
اعرتاضاتکارگران ،معلمان ،پرس���تاران و بازنشستگان با دستگریی فعاالن اجتماعی از
آنان انتقامجوییکرد.
سهشنبه چهارم مهر ۱۳۹۶مظفر صالحنیا عضو هیأت مدیرهی اتحادیهی آزادکارگران ایران
در محلکارش در س���نندج دستگری ش���د .در همنیروز دادستانی با ارسال ابالغیهای به
وثیقهگذار جعفر عظیمزاده دبری هیأت مدیرهی اتحادیه آزادکارگران ایران  ،را زیر فش���ار
گذاشت تا طی ده روز خود را به دادستانی معرفیکند .رضا شهابی عضو هیأت مدیرهی
سندیکایکارگران شرکت واحد تهران و حومه پیشتر به همنی شیوه بازداشت شده بود.
به اینان باید علی نجاتی عضو هیأت مدیرهی س���ندیکای نیش���کر هفتتپه را افزودکه
دادگاهانقالب اندیمشک ،دوم شهریور حکم جلب او را صادرکرده است ،و واله زمانی
عضو سندیکایکارگران نقاش استان الربزکه بیست و دوم شهریور در تجمع حمایت از
زندانیان اعتصابیگوهر دشت بازداشت شد4.
1-http://fararu.com/fa/news/312833
2-www.alarabiya.net/articles/2012/11/03/247468.html
3-https://iranwire.com/fa/features/3092
4-www.radiozamaneh.com/360911
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مختار اس���دی عضوکانون صنفی معلمان ۲۷شهریور به همنی روش درکردستان احضار
و در دادسرای «شهید مقدس» تهران بازداشت شد .محمود بهشتیلنگرودی سخنگوی
کانون صنفی معلمان بههمنی ش���یوه بازداشت ش���د .اسماعیل عبدی دیگر عضوکانون
صنفی معلمان  ۵مرداد  ۱۳۹۶بازداشت شد.
دستگریی این فعاالن همزمان با موج اعرتاضاتکارگران ،معلمان ،پرستاران و بازنشستگان
با خواست پرداخت مزد و حقوق عقبافتاده ،خواست امنیت شغلی و مستمری باالی
خط فقر صورتگرفت .انتقامجویی از فعاالن اجتماعی با آزار اطرافیان آنان همراه بود.
دستگاه قضایی به شیوه ابداعی اعمال فشار بر وثیقهگذاران اقوام ،دوستان یا آشنایان این
فعاالن را هم در مجازات سهیم میکند.
همچننی در طول سالهایگذشته رسول بداغی با سی سال سابقه حرفهای در آموزش و
پرورش منطقهی اسالمشهر و عضویت در هیأت مدیرهیکانون صنفی معلمان ،به جرم
فعالیت صنفی ،چندس���ایل را  در زندان به سر برد .بداغی بعد از جریان انتخابات سال
 ،۱۳۸۸هم بازداشت و به زندان منتقل و هم از آموزش و پرورش اخراج شده و حقوقش
را نیز قطعکردند.
وی به اتهام تبانی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت ملی توسط شعبهی ۱۵دادگاهانقالب
به ریاست قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت
اجتماعی محکوم ش���د .او در اعرتاض به سیاسیکردن پرونده فعالیتهای صنفی خود
بارها دست به اعتصاب غذا زد و سرانجام بعد از یک دورهی طوالنی مدت حبس ،در
اردیبهشت ماه  ۱۳۹۵آزاد شد.
علی پورس���لیمان ،دبری منطقهی نُه تهران و نویسندهی وبالگ «سخن معلم» هم چند
سایل را به علت فعالیتهای صنفی در زندان گذرانده است .اوکه مسئول تشکیالت و
برنامهریزی س���ازمان معلمان ایران بود ،هنگام بازداشت ،با ضرب و شتم به بازداشتگاه
منتقل و ش���دت جراحات وارده باعث ش���د بالفاصله بعد از بازداش���ت ،به بیمارستان
«خاتماالنبیا» منتقل شود.
س���یدمحمود باقری ،معلم بازنشستهی فیزیک و از اعضای هیأت مدیرهیکانون صنفی
معلمان ،از رزمندگان دوران جنگ بوده و نزدیک به سی سال سابقه تدریس دارد .باقری
هم به جرم فعالیتهای صنفی و با اتهام رسمی تبلیغ علیه نظام و تجمع به قصد بر هم زدن
امنیتکشور ،بارها طعم بازجویی و انفرادیهای طوالنیمدت را چشیده است .در نهایت
او را به شش سال حبس تعزیری و سه سال و شش ماه حبس تعلیقی محکوم کردندکه
سالگذشته مشمول عفو شد و حبس او به چهار سال و هشت ماهکاهش پیداکرد .باقری
با اتمام محکومیتش ،از زندان آزاد شد.
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بهلویل ،از فعاالن صنفی مستقل و محمدرضا نیکنژاد ،از اعضای هیأت مدیرهیکانون
صنفی معلمان هم جزو فهرست معلمانی هستندکه تجربه زندان داشتهاند1.
تشدید برخورد با دراویش
و جریانهای عرفانی و بهائیت و مسیحیان
تشدید برخورد با دراویش و عرفان حلقه و دیگر جریانهای عرفانی وکلیساهای خانگی
و بهائیت در پی دستورالعملی بودکه خامنهای در بهمن ۱۳۸۹صادرکرد .وی در سخرنانی
۲۷بهمن ۸۹خود و در پی اعمال حصر خانگی علیهکروبی و مریحسنی موسویگفت:
دشمنان میخواهند در داخلکشور ،از طرق مختلف ،پایههاى ایمان مردم ،بخصوص
نسل جوان را متزلزلکنند؛ از اشاعهی بىبندوباری و اباحیگرى تا ترویج عرفانهاى
بدىل عرفان حقیقى-تا ترویج بهائیت تا ترویج شبکهیکلیساهاى
کاذب-جنس ِ
خانگى؛ اینهاکارهایى استکه امروز با مطالعه و تدبری و پیشبینى دشمنان اسالم
دارد انجام میگرید؛ هدفش هم این استکه دین را در جامعه ضعیفکند2.
هرچند پیش از این سخنان نیز برخورد با دراویش،گروههای عرفانی ،مسیحیان تبشریی و
دیگرگروههای مشابه آغاز شده بود اما از دههی نود این برخوردها شدتگرفت.
در دوران ریاس���ت الریجانی و بر اس���اس دس���تورالعمل خامنهای عالوه بر اقلیتهای
دینی پریو ادیان رسمی در قانون اساسی ،اهل سنت ،دراویش ،نومسیحیان و عرفانهای
نوظهور و با سرکوب شدید روبرو شدند و تعداد زیادی از پریوان آنها دستگری و به خاطر
اعتقاداتشان به حکمهای سنگنی محکوم شدند .عبادتگاههای دراویش و مسلمانان
اهل سنت مورد حمله قرارگرفته ،بهشدت صدمه دیده یاکامل تخریب شدهاند وکلیساهای
خانگی مسیحیان بسته شدند.
سیاست رسمی نظاماس�ل�امی برای سرکوب دراویشگنابادی از سال ۱۳۸۴و در دوران
تصدی قوه قضاییه توس���ط هاشمیشاهرودی و وزارت اطالعات توسط محسنیاژهای
آغاز شد و در دوران ریاست الریجانی شدتگرفت و مثلث الریجانی ،محسنیاژهای و
ابراهیم رییسیکوشیدند تا حد ممکن عرصه را بر آنان تنگکنند .در این دورانگسرتش
فشارها و اقدامات ایذایی حکومت شامل بازداشت ،محرومیت از تحصیالت دانشگاهی
و فعالیتهای اجتماعی دراویشگنابادی ابعادگسرتدهای یافت.
برنام���هی نظاماس�ل�امی و به ویژه بیت رهربی و حوزهی علمیه ،مح���دودکردن حوزهی
تالشهای عمومی دراویشگنابادی و ممانعت از رشد و توسعه باورهای آنها در قلمرو
مذهبی جامعه اس���ت و قوه قضاییه این برنامه را با همراهی اطالعات سپاه ،اطالعات
1-https://iranwire.com/fa/features/23487
2-www.welayatnet.com/fa/news/125454
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ش میبرد.
نریوی انتظامی و وزارت اطالعات پی 
علت اصلی خشم حوزههای دینی شیعه و دستگاه قضایی از دراویش ،بهکاهش عالقمندان
به قرائت بنیادگرا از شیعهی دوازدهامامی در دو دههیگذشته و افزایش نفوذ اقلیتهای
مذهبی علریغم همهی تنگناها و تبعیضها برمیگردد.
در شهریور ۱۳۹۴در حدود نود مسیحی ،دستکم پنج مسلمان درویش و شمار نامعلومی
مس���لمان اهل سنت در زندان بودند .تبعیضهای ویژه علیه بهاییان در دوران الریجانی
افزایش چش���مگریی یافت .دستگرییهای خودسرانه ،بسنت محلکسب وکار ،حمله به
خانهها ،توقیف اموال ،تخریبگورستانها ،ندادن اجازهی دفن مردگان و محرومیت از
آموزش عایل تشدید شد.
در اس���فندماه  ،۱۳۹۴هش���تاد تن از پریوان آئنی بهایی در زندان بودند و بعضی از آنها
حکمهای بلندمدت زندان را میگذراندند.
در بهمن ۱۳۹۶کریم زرگر مس���ئول س���ابق رادیو و دانش���کدهی صدا و س���یما به اتهام
بنیانگذاری انجمن «راه معرفت»که در زمرهی جریانهای نوظهور عرفانی محس���وب
میشد اعدامگردید .حکم اعدام مرجان داوری محقق و مرتجم پنجاه ساله ،دیگر عضو
این جریان از سوی دیوانعایلکشور نقض شد .وی به علت برگزاریکالس و ترجمهی
کتب علوم باطنی و الهی و اش���راقیون در مهرماه ۱۳۹۴با تعطیلی و بازداشت مسئوالن
موسسهی راه معرفت ،توسط نریوهای امنیتی بازداشت و در اوایل بهمن ماه ۱۳۹۵اتهام
افس���اد فیاالرض ،رابطهی نامش���روع ،اجتماع و تبانی علیه نظام ،عضویت در فرقهی
عرفانی اکنکار ،1به اعدام محکوم شد.
محمدعلی طاهری ،بنیانگذار «عرفان حلقه» نیز به اعدام محکوم شد .وی در سال ۱۳۸۹
توسط مأموران اطالعات سپاه پاسداران به اتهام اقدام علیه امنیتکشور دستگری و پس
از شصت و هفت روز بازجویی در بند  ۲الف (متعلق به سپاه) زندان اوین به قید وثیقه
آزاد شد .او اوایل سال ۱۳۹۰در پی دستور خامنهای برای برخورد با «عرفانهایکاذب»
مجدد ًا به اتهام ارتداد ،محاربه ،توهنی به مقدسات ،فساد فیاالرض و سبالنبی دستگری
و زندانی شد.
آذر طاهری خواهر وی میگوید :پیشتر دیوانعایل آقای طاهری را تربئهکرد اما دوباره او
بازداشت و اینبار به اعدام محکوم شد2.
در بهمن و اسفند  ۱۳۹۶دراویش در خیابان پاسداران و حوایل منزل نورعلی تابنده قطب
دراویشگنابادی مورد حملهی نریوهای انتظامی و بسیج و لباسشخصیها قرا رگرفتند
-1جنبش معنوی جدیدی استکه در سال  ۱۹۶۵در آمریکا بنیانگذاشته شد .این جنبش ادعا میکندکه
معتقدان خود را با ممارست معنوی به تجربه آنچه پریوانش «نور و صوت الهی» مینامند ،قادر میسازد.
2-https://ir.voanews.com/a/iran-taheri-/4019522.html
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که تعدادی از آنهاکشته و صدها تن از آنها دستگری و تحت شکنجه قرارگرفتند .محمد
راجی یکی از دراویش و معلوالن دوران جنگ در اثر شکنجه در زندان به قتل رسید .او
از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بود و در جنگ ایران و عراق فرماندهی چندگردان سپاه
درکردستان را به عهده داشت1.
مسئوالن قوه قضاییه و عدهی اعدام تعدادی از دراویش را دادند اما در عمل بهخاطر فشار
اجتماعی به جز صدور حکم قصاص محمد ثالث برای زیرگرفنت مأموران نریوی انتظامی
با اتوبوس نتوانستند اهدافشان را عملیکنند با این حال نورعلی تابنده راکه بیش از نود
سال سن دارد در حصر خانگی قرار دادند.
اع���دام عجوالنهی محمد ثالث درحایلکه او وکیلش تأکی���د میکردند وی رانندهی
اتوبوس���ی که مأموران را زیرگرفت نبوده ،و پیش از وقوع حادثه توسط نریوی انتظامی
دس���تگری و به زیر شکنجه برده شده بود ،نشانهی بارز دیگری از فقدان دستگاه قضایی
مستقل و منصف در نظام اسالمی است .دستگاه قضایی حتا اثر انگشت و یا آثار به جا
مانده از محمد ثالث در اتوبوس مزبور را نیز شناسایی نکرد .دستگاه قضایی تحت نظر
الریجانی علریغم درخواستکارشناسان حقوق بشر ملل متحد و سازمانهای حقوقبشری
بنیالمللی نه تنها حاضر به دادرسی مجدد و بررسی ادعاهای متهم و وکیلش نشد بلکه با
تعجیل در اعدام وی سناریوی دستگاه امنیتی را اجراکرد.
در فرودین ۱۳۹۷اعالم ش���د ویکتور بتتمرز ،شامریام عیسوی ،اَمنی افشارنادری ،هادی
عس���گری وکاویان فالحمحمدی پنجکشیش مسیحی در یک دادگاه فرمایشی و تحت
نظارت نهادهای امنیتی در مجموع به پنجاه سال حبس محکوم شدند.
وضعیت رو به وخامت اهل سنت
در دوران الریجانی فشار روی اهل سنت و مولوی عبدالحمید یکی از رهربان شناختهشدهی
آنها تشدید شد .دلیل آن هم انتقاد صریح او از خامنهای بود .در سال  ،۸۹او از سخنان
خامنهای در مراسم چهارده خردادکه در توجیه برخورد با موسوی وکروبی ،آن را در یک
شبیهسازی تاریخی ،به برخورد امام اول شیعیان با طلحه و زیرب اشارهکرده بود ،به شدت
انتقادکرد وگفت این افراد جزو مقدسات اهل سنت هستند و چننی تعبریهایی توهنیآمیز
است .این انتقاد صریح سبب برافروخنتکینهی دستگاههای امنیتی و قضایی شد و سال
۸۹را به سایل پر دردسر برای مولوی عبدالحمید تبدیلکرد.
هشتم مردادماه همنی سال ،وقتی مولوی عبدالحمید پس از پایان یککنفرانس مذهبی ،از
ترکیه به تهران باز میگشت،گذرنامهاش در فرودگاه توقیف شد .مأموران وزارت اطالعات
دلیل توقیف را حکم دادگاه ویژه روحانیت اعالمکردند .س���وم مهرماه  ،۸۹عبدالرحیم
1-http://zeitoons.com/46738
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شهبخش ،برادرزاده و داماد مولوی عبدالحمید در بازگشت از ترکیه ،در فرودگاه بازجویی
وگذرنامه و لپتاپش ضبط ش���د .دو هفته بعد او احضار و بازداش���ت ش���د .اتهام او را
جاسوسی و سوءاستفاده مایل اعالمکردند .با این وجود ،او بهمن ماه همان سال آزاد شد.
دهم آبان همان س���ال ،حافظ اسماعیلمالزهی ،داماد دیگر مولوی عبدالحمید به اتهام
ارتکاب جرایم امنیتی ،بازداشت شد .وی را در شهریورماه  ۹۰به اتهام جاسوسی به دهسال
حبس محکومکردند .دادگاه چهار سال از این زمان را به مدت پنج سال به تعلیق در آورد.
بر این اساس ،وی باید تا سال۹۶برایگذراندن باقیماندهی محکومیت خود در زندان به
سر میبرد .مولوی احمد نارویی ،امامجمعهی موقت مسجد مکیکه داماد وی نیز بود،
بیست و شش اسفند ۹۲در یک تصادف رانندگی جان سرپد .مخالفان جمهوریاسالمی
مرگ نارویی را برنامهریزی ش���ده و در ادامه قتلهای زنجریهای هدفمند در این منطقه
توصیفکرده بودند.
در ادامهی فش���ارهای امنیتی به رهرب اهل س���نت ایران ،وی در طول سالهای  ۸۹تا ۹۲
ممنوعالخروج شد .او بهمن و اسفند  ۹۲قصد سفر به آفریقای جنوبی و مکه و شرکت در
دوکنفرانس علمی را داشتکه موفق به دریافت مجوز خروج نشد .این در حایل بودکه
از او به عنوان واسطهی اصلی آزادشدن چند مرزبان ایرانی بودکه توسطگروه جیشالعدل
بازداشت شده بودند .اسفند ۹۳نیز او قصد شرکت در کنفرانس ساالنهی انجمن جهان
اسالم را داشت ویل متوجه شدکماکان ممنوعالخروج است.
ممنوعالخروجی او تنها به خارج ازکش���ور محدود نمیشود .اسفند ۹۵او به وب سایت
کمپنی بنیالمللی حقوق بشرگفت در داخلکشور نیز صرف ًا اجازه دارد به تهران سفرکند:
غری از زاهدان و تهران جای دیگر اگر سفر بکنیم به دلیل برخی تنگنظریها ،مشکالت
ایجاد میشود و برای همنی سفر نمیکنم .عالوه بر این ،بهگفتهی یکی از نزدیکان مولوی
عبدالحمید :علمای اهل سنت ایران هم اجازهی سفر به زاهدان و استان سیستان و بلوچستان
را ندارند و وزارت اطالعات و دیگر دس���تگاههای امنیتی مانع از س���فر آنها میشوند.
هماکنون س���نیهای ایرانی تحت فشارهای امنیتی ،حتی اجازهی اقامهی نماز عید فطر
را در شهرهایی چون تهران ندارند .مقامهای حکومتی بارها اعالمکردهاند در تهران نُه
مسجد برای اهل سنت وجود دارد ویل مولوی عبدالحمید توضیح دادهکه این مکانها،
نمازخانههای استیجاری هستند .مرداد  ،۹۴یک نمازخانهی اهل سنت در تهران تخریب
شدکه منجر به انتقاد تند عبدالحمید و نامه او به حسن روحانی شد.
عالوه بر این ،در س���ال  ۱۳۹۵اعدام بیس���ت نفر از اعضایگروه توحید و جهادکه منجر
به واکنش منفی مولوی عبدالحمید و نامهنگاریاش به خامنهای شد ،نشان دادکماکان
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بیاعتمادی قوی وگس�ت�رده از سوی الیههای امنیتی و قضایی به فعالیتهایگروههای
اهل سنت وجود دارد .او در این نامهگفت رئیس قوه قضاییه دستور داده است محکومنی
اهل سنت در پروندههای مواد مخدر سریعتر اعدام شوند تا اگر قانون اعدام مواد مخدر
بازنگری شد ،این افراد به مجازات رسیده باشند.
در ادام���هی این فش���ارها ،فروردین  ،۹۶یک امام جمعهی اهل س���نت پس از اینکه از
برنامهی سپاه برای اعطایکارت معافیت خدمت سربازی و پرداخت چهار میلیون پول
برای علمای اهل سنتکه تفریحی به سوریه میروند .انتقادکرد ،بازداشت شد1.
الریجانی و خیزش عمومی دیماه ۱۳۹۶
پس از باالگرفنت تظاهراتهای مردمی و سردادن شعارهای «ساختارشکنانه» از جمله
«مرگ بر خامنهای» الریجانی به صحنه آمده و ضمن تهدید مردم در فرمانی خطاب به
دادستانهای سراسرکشورگفت:
شکس�ت�ن شیش���ههای بانکها ،هجوم به مساجد و حس���ینیهها و حمله به اماکنی نظری
دادگس�ت�ریها و فرمانداریها اقداماتی نیستندکه ضابطان قضایی تحملکنند ،بر همنی
اساس از دادستانهای سراسرکشور اکید ًا میخواهم باکسانیکه دست به تخریب و آتش
زدن اموال عمومی میزنند و یا اموال اشخاص را از بنی میبرند و موجب تضییع حقوق
افراد میشوند با قاطعیت و جدیت برخوردکنند .هر روزیکه از اغتشاشات بگذرد و افراد
دستگری شوند ،جرم و مجازاتشان بیشتر میشود و ما اینها را دیگر معرتضنی نسبت به
حقوقشان نمیدانیم بلکه این افرادکسانی هستندکه میخواهند به اصل نظام ضربه بزنند2.
پس از وی موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقالب تهران به صحنه آمد و تظاهرکنندگان
را «محارب» خواندکه مجازات آن میتواند اعدام باشد:
عنوان اتهامی برخی افراد دستگریشده ممکن است محاربه و برخی نیز اقدام علیه
امنیت ملی ،تخریب اموال عمومی ،تخریب اموال اش���خاص ،ضرب و شتم و غریه
باشد .برخی افرا دکه بهعنوان سردسته و لیدر در اغتشاشات حضور داشتهاند ،قاعدت ًا
یکی از اتهاماتش���ان محاربه است زیرا با سرویسهای اطالعاتی بیگانه ارتباط
دارند و برنامههای آنها را اجرا میکنند .البته بسیاری از این افراد در تهران و جاهای
دیگر دستگری شدهاند و بهزودی محاکمه میشوند .فیلمهایگرفتهشده از متهمان ،در
دادگاه برایشان پخش میشود و هیچ راهگریزی نخواهند داشت؛ بنابراین خانوادهها
مراقب فرزندانشان باشند و اگر زمانی حکم سنگینی برای آنها صادر شود ،ابراز
-2روزنامهیکیهان ،سهشنبه  ۱۲دی .۶۹۳۱

1-https://iranwire.com/fa/features/23289
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پشیمانی و ندامت شاید فایده نداشته باشد1.

از ابتدای خی���زش مردم به جانآمده در بیش از یکصد ش���هر ایران ،الریجانی همراه
با محس���نیاژهای و جعفریدولتآبادی و دیگر صاحبمنصبان قضایی به تهدید مردم
پرداختند و با صدور فرمان به دادستانهای سراسرکشور خواستار مجازات معرتضان شدند.
در این رابطه نزدیک به پنجهزار نفر به تصدیق عضوکمیسیون شورایامنیت مجلسشورای
اسالمی دستگری شدند.
افشاگری محمود صادقی نمایندهی تهران در مجلس شورایاسالمی دربارهی خوراندن
اجباری «قرص» به بازداشتشدگان اعرتاضات سراسری دیماه  ،۱۳۹۶پردهای دیگر از
راز مرگ چند تن از معرتضان در زندانها راکنار زد .مسئوالن قوه قضاییه ادعا میکردند
کهکشتهشدگان معتاد بوده و خودکشیکردهاند.
پس از این افش���اگری ،سخنگوی کمیس���یون حقوقی و قضایی مجلس که از متحدان
الریجانی و جناح راست نظام است و اجازه یافته بود از اوین دیدارکند د ر گفتوگو با
«زیتون» با «بیاساس» خواندن ادعای همکار خود ،حال زندانیان را «خوب» توصیف
کرده و خریهسرانه مرگ شماری از آنان در بازداشت را ناشی از دقکردن به دلیل احساس
گناه دانست.
محمود صادقی در پیام توئیرتی خود نوشته بود :طبق اعالم بستگان یکی از بازداشتشدگان
که در زندان فوتکرد [سینا قنربی] ،او طی تماس با خانوادهاش اظهار داشته مسئوالن او
و دیگر بازداشتیها را مجبور به خوردن قرصهایی میکردندکه حالشان را بد میکرده.
همزمان نسرین ستوده وکیل دادگسرتی و فعال حقوق بشر درگفتوگو با شبکهی تلویزیونی
«ایران اینرتنش���نال» از فرستادن زندانیان اعرتاضات سراسری به اتاقی در زندان اوین و
فشار بر آنها برای درخواست متادون از مسئوالن خرب داد.
متادون دارویی استکه افراد معتاد به مواد مخدر برای ترک این مواد استفاده میکنند.
نس���رین ستوده از قول یکی از زندانیان آزاد ش���ده نقلکردکه زندانبانان ،شرط آزادی
بازداشتیها را درخواست قرص متادون اعالم میکردند .فیلمبرداری از زندانیان هنگام
مصرف این دارو ،پرده از چرایی طرح اتهام «اعتیاد»کشتهشدگان در زندان برداشت.
پیش از این نیز ،نشریهی اینرتنتی «کیهان لندن» درگفتوگو با یکی از بازداشتشدگان
اعرتاضات سراس���ری ،از توزیعگسرتده «داروی خطرناک متادون» در قرنطینهی زندان
اوین خرب داده بود.
این فرد ،پس از تش���ریح آزار و اذیتهای ش���دید مأموران از جملهکتکزدن زندانیان تا
س���ر حد مرگ ،توضیح میدهد هرکس هر مشکلی داشت قرص و شربت متادون به او
میدادند .بسیاری از ما میدانستیم این داروی مخدر خطرناکی است اما برخی هم از بس
1-www.parsine.com/fa/news/402408
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درد داشتند میخوردند .جالب اینجاستکه بهداری حاضر نبود بهکسانیکه تب و لرز
کردهبودند یک داروی آنتیبیوتیک معمویل بدهد اما خیلی راحت داروی متادون میان
بازداشتیها توزیع میشد1.
او در مورد صحنهپرازی بعدی مقامات قضایی توضیح میدهد:
یکروز پس از انتقال بازداشتشدگان به اوین حدود چهل نفرکارتنخواب معتاد
را با هم به بند قرنطینه آوردند .وقتی آنها را آوردند بچههای بازداشتی میگفتند
اینها را مخصوص ًا آوردهاندکه فیلم بگریند و بگویند معرتضان اینها بودند.کارتن
خوابها معتاد بودند و اکثرا به شیشه اعتیاد داشتند.

مقامات قوه قضائیه دلیل مرگ سینا قنربی را خودکشی اعالمکرده و مدعی شدندکه فیلم
آن موجود است .هر چند فیلمی منتشر نشده و این ابهام هم مطرح شدهکه اگر دستشویی
زندان با دوربنی مدار بس���تهکنرتل میشده چرا مأموران برای جلوگریی از خودکشی او
اقدامی نکردهاند.
ادعای نریوی انتظامی اراک نیز دربارهی مرگ وحید حیدری از سوی محمد نجفی وکیل
دادگس�ت�ری در اراک ،تکذیب شد .محمد نجفی پس از آنکه در صفحهی اینستاگرام
خود ،بر مرگ این جوان دس���تفروش بر اثر برخورد باتوم به س���ر او تأکیدکرد ،از سوی
مأموران امنیتی بازداشت شد.
سریال مرگ بازداشتشدگان اعرتاضات دیماه  ،۹۶با تأیید مرگ شهابالدین ابطحی
سرباز نریوی هوایی اصفهان ادامه یافت .جسد وی ،در حایلکه آثار ضربات متعدد باتوم بر
آن نقش بسته بود ،در اقدامیکمسابقه ،روبهروی در خانهی پدری او در اراک رها شده بود.
با اینحال قاسم عبداللهی ،رئیس کل دادگسرتی استانمرکزی ،اعالمکردهکه مرگ این
فرد ارتباطی با ناآرامیهای اخری ندارد و او به دلیل تزریق مواد مخدر جان باختهاست.
س���ارو قهرمانی ،یکی دیگ���ر از زندانیهایی بودکه یازده روز پس از ناپدید ش���دن در
اعرتاضات در شهر سنندج ،جسدش به خانواده اش تحویل داده شد .رسانههای دولتی با
نمایش اعرتافات ویدیویی از پدر ساروکه در ادارهی اطالعات سنندج از او به زورگرفته
شده بود ،ادعاکردند او عضوگروههای اپوزیسیونکُرد بود و در درگریی مسلحانه با نریوی
نظامکشته شده است .در حایلکه مادر وی اعالم داشتکه روی جسد فرزندش مطلق ًا
جایگلوله نبود.
ی���کروز پس از توئیت محمود صادقی دربارهی خوراندن قرص به زندانیان ،س���ازمان
زندانهایکش���ور در بیانی���های تند ،با تکذی���ب این موضوع ،نمایندهی ته���ران را به
«تعقیب قضائی» تهدیدکرد .صادقی نیز در واکنش به این تهدید در توئیتی از سازمان
1-http://news.mellimihani.com/2018/01/13/110178
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زندانها خواست که به جای تهدید به داغ و درفش ،در پاسخ به درخواستهای مکرر
نمایندگان مردم اجازهی بازدید از زندانها را بدهد.
ادعاهای سخیف حجتاالسالم حسن نوروزی سخنگویکمیسیون قضایی مجلس به
روشنی صحت ادعای مطرح شده از سوی محمود صادقی را میرساند .وی درگفتگو
با خربگزاری ایلناگفت:
ببینید منکرمانشاه بودم و دربارهی اعرتاضها در آن منطقه تحقیقکردم .آنجا ازمسئوالن سؤالکردمکه اوضاع مغتششنی چگونه بوده،گفتند بسیاری ازکسانیکه
بازداشتکردیم،بعدازبیستوچهارساعتبهخودآمده،ناراحتبودهوگریهمیکردند.
این بازداشتش���دگان میگفتند چرا ما را اینجا آوردید .مسئوالنگفتهاند شما در
خیابان بودید ،شیشه میشکستید ،اغتشاش میکردید .زندانیان میگفتند ما اص ً
ال
نفهمیدیم .ما را به خانهای بردن���د آنجا قرصی خوردیم و بعد به خیابان آمدیم و
اص ً
ال نفهمیدم چه شد.
 یعنی قبل از برگزاری تجمع به آنها قرص داده بودند؟! بله .البته نمیخواهم بگویم همهی ایران اینطور بوده اما درکرمانش���اه خیلی ازجوانان چننی وضعی داشتند .نمیگویم صد درصد این افراد قرص خوردهاند اما به
هر حال بعضی اینطور بودند.
 پس میگویید نهتنها بعد از بازداشت قرص نخوردهاند ،بلکه قبل از ورود به تجمعقرص خوردهاند؟
به هر حال این اس���ت .از بنده پرس���یدند چرا این افراد درگذشتهاند،گفتم باید از
خودشان برپسید ،از عزرائیل برپسید .شاید از ناراحتی سنکوپکرده ،شاید دقکرده
و  ...فقط خواهش میکنم وقتی مینویسید ،سوال و جواب ما راکامل بنویسید1.
محمودصادقیوبیشازچهلنمایندهیمجلسدرنامهایخطاببهعلیالریجانی،رییس
مجلس شورایاسالمی ،خواستار تحقیقاتی مستقل درباره مرگهای مشکوک شده بودند.
الریجانی و مقامات قضایی به نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس شورایاس�ل�امی
غریهمسو با خود اجازهی دیدار از اوین را ندادند .تردیدی نبودکه آنها چیزهای زیادی
برای پنهانکردن داشتندکه حاضر نبودند به آنها اجازه بازدید از زندان را بدهند .حسن
نوروزی جزو هیأتی بودکه از اوین دیدارکرد.
الریجانی همچننی در توجیه جنایات خودگفت:
اجازه نمیدهیمکه برخی افراد و جریانها هزینهی آشوبها راکمکنند زیرا معتقدیم
که پاینی آمدن هزینهی آش���وبها برای آشوبگران ،امنیت ،اقتدار و حقوق مردم را
1-http://fararu.com/fa/news/346490
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در بهمنماه  ،۱۳۹۶بیس���ت و نُه زن به جرم اعرتاض نسبت به حجاب اجباری دستگری
ت ارشاد به خاطر انتشار
شدند .در حایل که نریوهای انتظامی و یکی از زنان مأمور گش 
فیلم حمله به یک دخرت بیحجاب در فضای مجازی شدید ًا تحت فشار قرارگرفته بودند
الریجانی به صحنه آمد و به دفاع از مأمور خاطی پرداخت وگفت:
نریویانتظامی به عنوان بازوی امنیتیکشور موظف است اقتدار خود را در هر حال
حفظکند و من از برخی عقبنش���ینیها تعجب میکنم ...اگر بنا باشد برخی در
مقابل نریوی انتظامیگردنکشیکنند و از این طریق با دو قطبیسازی جامعه تالش
کنندکه یک بحث فرهنگی را ،سیاسی یا اجتماعی جلوه دهند بههیچ عنوان قابل
قبول نیس���ت .نباید اجازه دادکه هرکسی در مقابل اقدامات قانونی نریویانتظامی
مقاومتکند یا مأموری را مورد اهانت قرار دهد .نریویانتظامی به هیچ عنوان نباید
یک قدم هم عقبنشینیکند2.
اتهامات پیامرسان تلگرام آینهی تمام نمای دستگاه قضایی
الریجانی و دستگاه قضایی و امنیتیکه در پی سرکوب جنبش مردم در زمستان  ۹۶بودند
چارهیکار را در فیلرت تلگرام و فضای مجازی دیدند
الریجانی به منظور تحقری هرچه بیشتر دولت روحانی ،بیژن قاسمزاده بازپرس شعبهی ۲
ی قضایی است مأمورکرد تا فرمان
دادسرای فرهنگ و رسانه راکه دارای پاینیترین رتبه 
فیلرت تلگرام را صادرکند .ویکه عامل اطالعات سپاه و حفاظت اطالعات قوه قضاییه
در دادستانی تهران است و میکوشد جای خایل قاضی مرتضوی را پرکند طی یک سال
گذشته حکم احضار و بازداشت بسیاری از روزنامهنگاران ،خربنگاران و فعاالن سیاسی
و اجتماعی را صادر و از آنها بازجوییکرده است.
ساالنه میلیونها پرونده در دستگاه قضایی تشکیل میشود .هزاران نفر با اتهامات امنیتی،
سیاسی ،اخالقی و  ...مواجه میشوند .برای شناخت ماهیت اینگونه پروندههاکافیست
به اتهاماتیکه علیه پیامرسان تلگرام عنوان شده توجهکنیم:
 1.1اخالل در وحدت ملی و ایجاد اختالف مابنی اقش���ار جامعه بهویژه ازطریق
طرح مسائل نژادی ،قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
2.2جمعآوری اطالعات مردم وکشور و دسرتسی بیگانگان به حریم خصوصی و
دادههای شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب
3.3انتش���ار ،توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خالف عفت عمومی و
1-http://fararu.com/fa/news/345627
2-www.entekhab.ir/fa/news/404730
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گسرتش فساد و فحشاء در جامعه
4.4اهانت به مقدسات و ارزشهای اسالمی و تبلیغ به نفع فرقههای منحرف و
مخالف اسالم
 5.5نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
 6.6قاچاقکاال و ارز و مواد مخدر و سایرکاالهای غریمجاز
7.7اقدام علیه امنیتکشور از طریقگروهکهای تروریستی
8.8کالهربداری ،نقض مالکیت معنوی و سایر جرائم مایل
9.9تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی ایران
 1010هتک حیثیت اشخاص1
گمانهزنی در مورد سرنوشت پاول دورف مؤسس پیامرسان تلگرام چنانچه به چنگ قوه
قضاییهی نظام اسالمی میافتاد خیلی سخت نیست .قاضی دونپایهی نظام اسالمی و
مسئول پروندهی تلگرام در حکم خود تأکید میکند:
با توجه به مراتب فوقکلیهی ارائهدهندگان خدمات دسرتس���ی به اینرتنتکش���ور
خصوص ًا ش���رکت ارتباطات زیر س���اخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانهی
ارائهی خدمات ارتباطات ثابت مکلفاند از تاریخ ده اردیبهش���ت ۱۳۹۷نسبت به
اعمال مسدودسازیکامل وب سایت و اپلیکیشن شبکهی اجتماعی تلگرام اقدام
نمایند .متذکر میگردد اعمال مسدودس���ازی باید به نحوی اجرا شودکه محتوای
ش���بکهی مذکور با هیچ نرمافزاری (اعم از فیلرتش���کن و نظایر آن) درکشور قابل
دسرتس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیبکیفری خواهد بود2.
قاضی اسالمی در تشریح جرائم پیامرسان تلگرام تأکیدکرده است:
ب���ا عنایت به اینکه ش���بکه تلگ���رام (به نش���انی اینرتنت���ی  )Telegram.orgبا
س���رمایهگذاری خارجی و بدون رعایت قواننی و مقررات جمهوریاسالمی ایران
اقدام به فعالیت غریقانونی و بیضابطه در فضای مجازیکشورکرده و این اقدامات
بس�ت�ر امنی برای فعالیتگروههای تروریس���تی بنیالمللی شده است ،بهنحویکه
عملیات تروریستیگروهکهای معاند ازجمله عملیات تروریستیگروهک داعش
در مجلس شورایاسالمی و حرم مطهر امام راحلکه در خردادماه سالگذشته منجر
به ش���هادت هفده نفر و زخمی شدن دهها نفر از مردم شریف ایران شد و همچننی
اقدامات گروهکهای معاند در اغتشاش���ات دیماه  ۱۳۹۶که منجر به شهادت و
زخمیشدن جمعی از شهروندانکشور و خسارات مایل فراوان به اموال خصوصی و
عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر ازطریق این پیامرسان سازماندهی
1-http://newspaper.hamshahri.org/id/14451
2-http://newspaper.hamshahri.org/id/14451
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و هدایت شده است.
این قاضی عادل همچننی اضافهکرده است:
با توجه به اینکه این شبکه به بسرت امنی برای ارتکاب انواع جرایم تبدیل شده است
و با عنایت به اینکه هزاران پروندهی مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی
تشکیل شده و با توجه به اینکه سرورهای این پیامرسانکه ادلهی ارتکاب جرایم
مذکور در آن نگهداری میشود در خارج ازکشور قرار داشته و غریقابل دسرتس است
و مدیران این شبکه نیز هیچگونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگسرتی
درخصوص جمعآوری و ارائهی ادلهی جرم بهعمل نیاوردهاند و در نتیجه بسیاری
از پروندهها بالاقدام باقی مانده و این امر ضمن اینکه موجبات نارضایتی شکات
را بهدنبال داشته ،اجرای عدالت درکشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است،
نظر بهاینکه تالشهای مس���ئوالن وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بهمنظور
جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قواننیکشور نتیجهی مؤثری نداشته
است و این عدمهمکاری وکارشکنیهای متعدد عالوه بر نارضایتی شکات ،امنیت
وآسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجهکرده و با عنایت بهاینکه مدیران
این شبکه اطالعات مربوط به میلیونها شهروند ایرانی را در خارج ازکشور ذخریه،
نگهداری و پردازش مینمایند و بهلحاظ عدمپایبندی به قواننی و مقرراتکش���ور،
حریمخصوصی مردم در معرض انواع دسرتسی و سوءاستفاده قرارگرفته و این امر
عالوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان ،امنیت ملیکشور را بهلحاظ جمعآوری و
سوءاستفاده از دادههای عظیمکشور به خطر انداخته است.
این قاضی همچننی با اشاره به برنامههای اقتصادیکه مدیران شبکهی اجتماعی تلگرام
در آینده قرار است اجراییکنند ،ادعاکرده است:
نظر به اینکه بهموجب برنامهی توسعهایکه مدیران این پیامرسان تدوین و اجرای
آنرا آغازکردهان���د و به موجب آن تصمیمگرفته ش���ده اس���تکه تلگرام عالوه بر
فعالیت در حوزهی ارتباطی و رس���انهای برخالف قواننی و مقررات پویل و بانکی
جمهوریاسالمی ایران مستقیم ًا در حوزهی اقتصادی و پویلکشور نیز وارد شده و
یک نوع پول رمز پایه بهنام «گرام» را طراحی و عرضهکند و باعنایت بهاینکه طبق
برآوردکارشناسان اقتصادی و فناوری فراگری شدن این پول بدون پشتوانه میتواند
ظ���رف مدتکوتاهی میلیاردها دالر ضرر اقتصادی به مردم وکش���ور واردکرده و
سرمایهها را به یغما بربد1.
1-http://newspaper.hamshahri.org/id/14451
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مختومهکردن پروندههای تجاوز جنسی بهکودکان
یکی از بزرگترین افتضاحات قوه قضایی���ه در دوران صادق الریجانی مختومه کردن
پروندهی سوءاستفاده جنسی ا زکودکان و نوجوانان توسط سعید طوسی قاری قرآن نمونه
کش���ور اس���ت .هرچند الریجانی به دروغ مطرحکردکه او چننیکاری نکرده است اما
قربانیان این پرونده درگفتگو با «رادیو فردا» با ارائهی اسناد و شواهدی ادعای الریجانی
را ردکردند 1.الریجانی همچننی در اظهارنظری حریتآور مدعی ش���د نوجوانانیکه به
منظور تظلمخواهی به بیان فجایعی که از سرگذراندهاند برآمدهاند به عنوان معاونت در
جرم میبایستی مورد پیگرد حقوقی قرارگریند.
در بهمن ۱۳۹۶محمود صادقی نمایندهی مجلس شورایاسالمی در توئیرتش خرب داد:
شعبهی  ۵۶دادگاه تجدیدنظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه با رأی دو مستشار
از شعبهی دیگر حکم صادره علیه مربی صوت و لحن مبنی بر چهار سال حبس را
نقض و او را تربئهکرد؛ اسناد پرونده حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی
است .حدود دو سال بودکه مدیرکل دادگسرتی پرونده را از دادگاهگرفته بود.
پیش از این نیز در جریان تجاوز یک ناظم حزباللهی به حداقل ششکودک دبستانی
هش���ت تا یازده ساله ،دستگاه قضایی همهیکوشش خود صرف جلوگریی از مجازات
نامربده و پنهانکاریکرد.
مظفرالوندییکیازپاسدارانجنایتکاراویندردههی۶۰کهدرسمتدبریمرجعملیحقوق
کودک و مؤسس واحد حقوق بشر وزارت دادگسرتی خدمت میکند در اینبارهگفت:
من اعتقاد دارمکه تمامی این موارد بهزور نبوده و در برخی موارد،گرایشی دوطرفه
بوده است .متأسفانه در هر مکانیکه به صورت متمرکز ازکودکان نگهداری میشود،
احتمال وقوع چننی اتفاقاتی نیز وجود دارد و این یک مسألهی جهانی است .میزان
فراگریی اینگونه موارد درکشور برای ما مشخص نیست ...از نظر علمی نیز برخی
بر این باورندکهاین کششها وگرایشها در برخی مقاطع سنی دوطرفه است .من
نیز بر این باورم ،همهی اینموارد به زور نبوده وگاه اینگرایش ،دو طرفه بوده است؛
بنابرای���ن ،باید زمینه اینگونهگرایشها از بنی ب���رود؛ فضاهای مجازی و ماهواره
رویکودکان تأثری میگذارن د و به نظر میآیدکارهای فرهنگی و آموزش میتواند
کارآمدتر از اقدامات قضایی در این زمینه باشد2.
اخبار مربوط به تجاوز جنس���ی بهکودکان و نوجوانان در باشگاههای ورزشی بارها در
رسانههای دولتی مطرح شد اما هیچگاه مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفت.
اما از طرف دیگر وقتی چندکودک هشتس���اله به مناس���بت روز زن در مراسمیکه در
1-www.radiofarda.com/a/b52-6th-hour-saeed-toosi/28080285.html
2-www.tabnak.ir/fa/news/422784
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برجمیالد برگزار ش���د رقصیدند ،از سوی دس���تگاه قضایی مورد تهدید و بازجویی قرار
گرفتند .یکی از آنها از ساعت یک بعد از ظهر تا ده شب در دادسرای مبارزه با منکرات
در خیابان وزرا مورد بازجویی قرارگرفت1.
عدم رسیدگی به پروندهی اسید پاشی
از مهرماه ۱۳۹۳تاکنون قوه قضاییه تحت فرمان الریجانی بههمراه دستگاه امنیتی همهی
کوشش خود را بهکار بردهاند تا مبادا عامالن اسیدپاشی روی دخرتان جوان در اصفهان
که بر اس���اس فرامنی امام جمعه این شهر دس���ت به این اعمال جنایتکارانه زده بودند،
دستگری و به مجازات برسند .الریجانی و نریوهای تحت امر او هر از چندگاهی با دادن
وعده و وعیدهایگوناگون و انتشار اخبار جعلی مبنی بر دستگریی عامالن و ...خرب از
محاکمهی عامالن این جنایت دادهاندکه جملگی چنانچه پیشبینی میشد غریواقعی
بوده است .او بهرت از هرکس عامالن اسیدپاشی را میشناسد .دلیل اصلی دستگری نشدن
آنها نیز شناختکامل دستگاه قضایی از ماهیت و وابستگی آنهاست.
عدم رسیدگی به پروندهی قتل متخصصان هستهای
در دوران الریجانی متخصصان هس���تهایکشور توسط دستگاه امنیتی به قتل رسیدند.
با این حال نظاماسالمی با همکاری بخشهای امنیتی ،قضایی و تبلیغی و...کوشیدند
موضوع را منحرفکرده و آنرا به سرویسهای امنیتی خارجی ربط دهند.
مقامات امنیتی پنج روز بعد از آخرین ترو ر که منجر به قتل مصطفی احمدیروش���ن و
رانندهاش رضا قشقایی شد در یازده ژانویه (۲۰۱۲بیست و یک دیماه  )۱۳۹۰اعالمکردند
که مظنونان این ترور دستگری شدند .علی الریجانی رئیس مجلس شورایاسالمی ایران
شانزدهژانویهازدستگرییمظنونانترورمصطفیاحمدیروشندانشمندهستهایاینکشور
خرب داد و اظهار داشت ایران در مقابل این ترورکوتاه نمیآید و با نحوی مناسب به آنکه
توسط اسرائیل طراحی و اجرا شد ،پاسخ خواهد داد .صادق الریجانی در تاریخ بیست و
هشت دیماه  ۱۳۹۰ضمن تهدید دولتهای غربی به صدور تروریسم به اینکشورهاگفت:
غربیها بدانندکه اگر راه ترور باز شود ،حتم ًا الزم نیستکه ایران انتقام خون جوانان
و دانشمندان خود را بگرید ،بلکه در آن صورت میلیونها مسلمان در سراسر جهان
هستندکه اجازه نخواهند دا د کشورهای غربی به مسلمانان و جوانان و دانشمندان
اسالمی فشار آورند و خودشان راه مقابله با این ترورها را خواهند یافت2.
وی اقدامات تروریستی علیه دانشمندانکشور را مصداق بارز «افساد فیاالرض» دانست
1-http://news.gooya.com/2018/03/post-12817.php
2-http://gerdab.ir/fa/news/9226
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و تصریحکرد:
قوه قضاییه در اس���رع وقت عامالن و فریبخوردگان این اقدامات تروریستی را به
اشد مجازات میرساند و همهیکسانیکه به صورتگروهی و باندی در این امور
دخالت میکنند ،مفسد فیاالرض هستند و قطع ًا اعدام خواهند شد.
وی افزود:
بهکس���انیکه ممکن است فریبکشورهای مدعی حقوقبشر و مبارزه با تروریسم
را بخورند ،هش���دار میدهیمک���ه بدانند این اقدامات عقوب���ت اخروی و دنیوی
جربانناپذیری خواهد داشت.
الریجانی از نریوهای امنیتی نیز خواست در اسرع وقت عوامل ترور اخری را شناسایی
کنند و در اختیار دستگاه قضائی قرار دهند.
بیست و سوم فروردینماه ۱۳۹۱الریجانی رئیس قوه قضایی ضمن فراموشکردن ادعاهای
قبلی اعالمکرد:
طبق اعالم وزارت اطالعات گروههای تروریس���تی که به رژیم صهیونیستی وصل
بودند ،در ایام تعطیالت نوروز به دنبال خرابکاری و ترورهای جدید بودندکه قبل از
هرگونه عملیاتی شناسایی و تروریستها دستگری شدند و انشاءا ...پروندهی آنان با
سرعت و دقت مورد رسيدگي قرار خواهدگرفت1.
بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۱س���ایتهای خربی نظاماسالمی اعالمکردند سه ماه پس
از عملیات تروریس���تی منجر به شهادت ش���هید مصطفی احمدیروشن از فعاالن مؤثر
در صنعت هستهای کشور ،سربازان گمنام وزارت اطالعات توانستند شبکهی پیچیدهی
تروریستی وابسته به رژیم صهیونیستی را در جریان سلسلهعملیاتهای متهورانه در برخی
از استانهای مرزی و مرکزیکشور منهدمکنند2.
اما یک ماه بعد ،بیست و ششم اردیبهشت ماه همانسال در حایلکه ظاهر ًا اعضای تیم
ترور موساد دستگری شده بودند ،مجید جمایلفشی راکه در آذر  ۱۳۸۹به علت پناه بردن
به س���فارت آمریکا در باکو دستگری شده بود به جرم ترور مسعود علیمحمدی یکی از
متخصصان فیزیککشورکه به حمایت از مریحسنی موسوی مشهور بود اعدامکردند3.
در جریان دادگاه جمایلفش���ی ادعا شدکه او به تنهایی این ترور را انجام داده است اما
بعد از اعدام وی طبق سناریوی وزارت اطالعات و دستگاه قضایی ،برای مدتی چندین
همدست برای او تراشیده و از آنها اعرتافگرفتند.
دستگاه امنیتی با همدستی دستگاه قضایی چهارده بیگناه را به اعرتافات تلویزیونی در
1-www.asrkhabar.com/fa/news/287
2-http://salam2.blogsky.com/1391/01/25/post-244/
3-http://news.gooya.com/politics/archives/2012/08/145759.php
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مورد این ترورها وادارکرد و بارها وعدهی محاکمهی آنها را دادند اما با رویکار آمدن
دولت روحانی ،الریجانی مجبور به آزادیکلیهی آنها با وثیقههای سنگنی شد تا چنانچه
دوباره ورق برگشت به آنها دسرتسی داشته باشند.
علریغ���م صدور اطالعیهی وزارت اطالعات و س���یل تربیکاتیکه از س���وی مجلس و
خانوادههای قربانیان هستهای و مقاماتکشوری و لشکری بهخاطر نابودی شبکهی موساد
و دستگریی تروریستها به جانب سربازانگمنام امام زمان سرازیر شد ،اما دیگر نه خربی
از تروریستها پخش شد و نهکسی پیگری آن شد و موضوع به دست فراموشی سرپده شد.
دو نمونه رسیدگی قضایی در نظام اسالمی
سری پروندهی قضایی عباس غفاری جنگری دولت احمدینژاد ،ماهیت دستگاه قضایی
تحت نظارت الریجانی را نیز مش���خص میکند .او در اردیبهشت ۱۳۹۰توسط سازمان
اطالعات سپاهپاس���داران با هیاهوی بسیار بههمراه علی یعقوبی دستگری شد .اتهام این
دو ارتباطگریی با اجنه ،طلس���م احمدینژاد و ...عنوان شد .رسانههای دولتی شایعات
زیادی در مورد قدرت ویکه ناشی از خوردن مدفوع خودش و همچننی توهنی به قرآن و
رابطهی نامشروع با زنان شوهردار و ...ناشی شده ،انتشار دادند .رسانههای دولتی ابتدا از
حکم اعدام وی خرب دادند و سپس این حکم به هشت سال زندان تقلیل یافت ویل پس
از تحمل دو سال زندان ،آزاد شد.گفته میشد شاهرودی از مریدان او بوده و وی رابطهی
نزدیکی با برادران الریجانی داشت .در محافل درونی رژیم آزادی وی از زندان به منظور
طلسم دشمنان بشار اسد و پریوزی نریوهای رژیم در سوریه و همچننی نوشنت دعا توسط او
و انداخنت آن در سدها و منابع آبیکشور اعالم شد.
همچننی صدور حکم اعدام و سنگسار برای حجتاالسالم مجید جعفریتبار و همسرش
مینا (فاطمه) مناقب یکی دیگر از شاهکارهای قضایی قوه تحت امر الریجانی است .او
مراجعان زیادی داشت و به وسیلهی صد و سی و دو خط تلفنی به استخاره و پاسخگویی
به مراجعانش مشغول بود .مسئوالن اطالعاتی و امنیتی و قضایی بهگونهای از او به عنوان
خ استخاره» یاد میکنندکهگویا بر اساس اعتقادات آنانگناهکبریهای را مرتکب شده
«شی 
است .این دو از نوادگان آیتالله صدوقی نمایندهی خمینی و امام جمعهی یزد هستند .پدر
مینا مناقب ،ابوالقاسم مناقب امام جمعه موقت یزد بودکه در فروردین ۱۳۸۸درگذشت.
مجید جعفریتبارکه اولنیکتاب منتش���ر شدهاش دربارهی اثبات خدا و اعتقادات شیعه
است در دادسرای ویژهی روحانیت با اتهاماتی از قبیل ارتداد ،مرید و مراد بازی ،اتهامات
مایل ،ارتباط با اجنه و ادعای رابطه با امام زمان روبرو ش���د 1.و یا دفاع حجتاالسالم
محمدرضا نکونام از اینرتنت و استفاده مطلوب از آن به دستگریی و محکومیت او بهپنج

-1شرح موضوع در قسمت مربوط به محمدجعفر منتظری آمده است:
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سال زندان منجر شد.
زجرکشکردن عامدانهی زندانیان سیاسی
سیاست زجرکشکردن زندانیان سیاسی از دیرباز یکی از شیوههای بهکارگرفته شده از
س���وی قوه قضاییه برای راحت شدن از «شر» زندانیان سیاسی بوده است .الریجانی با
کمک محسنیاژهای و جعفریدولتآبادی این سیاست ضدانسانی را پیش میبرد.
در زمان ریاست او بر دستگاه قضایی ،مواردگوناگونی از مرگ بر اثر بدرفتاری و شکنجه
در بازداشتگاهها خربساز شد .در همنی دوره ،نحوهی رفتار با زندانیان در زندانها نیز به
کرات جنجال آفریدکه به مرگ زندانیان منجر شد و زندانیان متعددی به خاطر اعتصاب
غذا و رنج ناشی از بیماریهای صعباالعالج در زندان زجرکش شدند .اما وی به شکل
فریبکارانهای مرگ زندانیان را «سخن نامربوط» خواند و ادعاکرد:
مرگ و مری زندانیان به ویژه افراد مسن و برخی افرادگرفتار به مواد مخدر موضوعی
تقریب ًا ممکن در همهی زندانها اس���ت .البته اثبات اینکه ممکن است برخی از
مرگها بر اثر شکنجه باشد موضوع دیگری استکه صرف ًا یک ادعاست و بدون
دلیل نمیتوان آن را پذیرفت1.
عمادالدین باقی یکی از فعاالن سیاسی و اجتماعی در مورد برخورد دستگاه قضایی با
ی خودش میگوید:
بیمار 
در سال ۱۳۸۰پزشک زندان پس از معاینهگوش و اعزام برای رادیولوژی و مطالعهی
تشخیص پزش���ک رادیولوژی دستور داد به دلیل مشاهدهی یک غدهی مشکوک
به تومور ،اس���کن رنگی دقیقتری انجام ش���ود .دستور پزشکی بر اورژانسی بودن
اعزام تصریح داش���ت .این روند به درازاکشید ... .مسئله را به این نحو به خانواده
منعکسکردمکه پزشک بیمارستان دستور اعزام اورژانسی برای معاینات پزشکی و
تصویربرداری داده است بدون اینکه مطلق ًا اشارهای به مشاهده غده مشکوک داشته
باشم .با اینحال خانوادهام بدون اینکه بدانند اصل موضوع چیست نگران و پیگری
ش���دند .آنقدر به دادسرا و جاهای دیگر رفتندکهکفش آهنی هم جواب نمیداد و
در نتیجه ناچار شدند با رسانههاگفتگوکنند اما باگذشت چند ماه همچنان در برابر
اعزام مقاومت میشد .همهی ما سعید مرتضوی راکه صادرکنندهی حکم غریقانونی
زندان بود مقصر میدانستیم اما مقصر اصلی شخص دیگری بود و مرتضوی مجری
دستور او بود.
یکی از مقامات زندانکه میدانست اگر فردا روزی ،این زندانی به دلیل تومور از
دنیا برود با وجود اسناد و مدارک پزشکی ،او متهم شناخته میشود و این جرم در
1-www.khabaronline.ir/detail/528481
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حد قتل عمد و موجب بدنامی است ،یکروز پروندهای را در زندان نزد من آورد و
مکاتباتی را نشان داد مبنی بر اینکه رئیس زندان چند بار خطاب به شخص آقای
محسنیاژهای رئیس وقت مجتمع قضاییکارکنان دولت نامه نوشته و نامهی بهداری
زندان را پیوستکرده و به اورژانسی بودن اعزام و خطر آن غدهی مشکوک ،اشاره
کرده اما با اعزام مخالفت شده است .ظاهر ًا مخالفت کننده میدانست و شادمان
ی مشکوک به مرز العالج برسد و آن
بود از اینکه با تأخری انجام شده ،بحران غده 
خبیث به دست تومور بمرید و به لطف الهی! از شر او آسوده شوند .به همنی دلیل
علریغم پیگرییها و فشارها سرانجام هفت ماه بعد اجازهی اعزام داده شد در حایل
که معنای اعزام اوژانسی در عرف پزشکی این استکه یکساعت تأخری هم مجاز
نیس���ت .خوشبختانه پس از هفت ماه تأخری در اعزام و انجام عکسبرداری معلوم
شد تودهی مشاهده شده ،آن تومور خوشحالکننده نیست اما برای من محرز شدکه
برخی افراد چگونه با زندانیان و بیماران رفتار میکنند .در شرایطیکه تمام پروندهی
پزشکی زندانی دست آنهاست ،تالشهای زیادی برای تهیهی نسخهای از مدارک
پزشکی انجام دادیم اما اجازه استنساخ ندادند1.
یک زندانی سیاسی در نظام اس�ل�امی برای برخورداری از امکانات پزشکی در وقت
لزوم بایس���تی از هفتخوان رس���تم عبورکند و این جایی اس���تکه مقامات قضایی با
محدودیتهاییکه ایجاد میکنند او را به سوی مرگ رهنمون میسازند.
هنگامیکه پزش���ک زندانکه معتمد دستگاه قضایی است ،میپذیردکه زندانی بهیک
مرکز تخصصی خارج از زندان اعزام شود ،تازه پای مقامات دادستانی و قوه قضاییه به
میان میآید چراکه در نظام قضاییاسالمی ،دادستانی مسئول صدور مجوز اعزام بیمار به
بیمارستان و مراکز درمانی خارج از زندان است .در حایلکه طبق موازین بنیالمللی این
تصمیمگریی باید به عهدهکادر پزشکی و درمانی باشد و مقامات قضایی و زندان نباید
نقشی در این تصمیمگریی داشته باشند.
ناخدا یکم الربز قاسمی ،محسن دگمهچی ،حسن ناهید ،منصور رادپور ،افشنی اسانلو و
ی سرطان و سکتهیقلبی
شاهرخ زمانی زندانیانی بودندکه در زندان و به خاطر ابتال به بیمار 
و عدم رسیدگی جانسرپدند.
سیاس���ت راحتشدن از «شر» زندانیان سیاسی جان بسیاری را به خطر انداخته است.
علریغم این که ماده  ۵۰۲آینی دادرسی کیفری ایران تأکید میکند هرگاه محکوم علیه به
بیماری جس���می یا روانی مبتال باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخری
در بهبودی وی شود ،قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان
1-http://news.gooya.com/2017/09/post-7312.php
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بهبودی ،اجرای مجازات را به تعویق میاندازد؛ اما دستگاه قضایی بدون توجه به آینی
دادرسی در صدد سربه نیستکردن زندانیان از طریق تعلل در پیگریی وضعیت جسمی
آنان اس���ت .محمد جراحی ،فعالکارگریکه بنی سالهای ۱۳۹۰تا ۱۳۹۵در تربیز زندانی
بود ،نتوانس���ت از سرطان نادیدهگرفته شدهاش در زندان جان به در بربد و پس از آزادی
در روز س���یزدهم مهر ۱۳۹۶در بیمارستان تجریش تهران جان خود را از دست داد.آرش
ارکان در تاریخ سیزدهم آبان ماه ۱۳۸۸به دلیلکمک به فردیکه در حال فیلمربداری از
اعرتاضات مردم بود ،دستگری شد .وی بر اثر فشارهای جسمی در زندان اوین دچار آسیب
و صدمه ش���د و جان خود را به خاطر بیتوجهی مسئوالن زندان اوین از دست داد .وی
در طول دورهی زندان به خاطر اینکه یککلیه نداش���ت دچار مشکلکلیوی شده و به
علت عدم مداوای به موقع این بیماری تشدید میشود .سه چهار روز قبل از اینکه جانش
را از دست بدهد او را به بیمارستان بقیةالله منتقلکردندکه دیگر فایدهای نداشت .پدر
او به شکنجههای آرش در طول دورهی زندان اشاره کرده وگفته است :پس از یکسال
بازداشت غریقانونی ،وقتی پسرم برای مدتکوتاهی به خانه برگشت ،رویکمرش وکف
پاهایش آثار ش���کنجه دیده میشد .نمیدانم با چه او را زده بودندکه رویکمرش وقتی
ً
حدودا یک مرت و نودوپنج
زخمهایش جوش خورده بود،گوشت اضافه آورده بود .پسر من
س���انتیمرت قد داشت و وقتی به زندان افتاد نزدیک به صدکیلو وزن داشت .وقتی برای
مرخصی به خانه برگشت چیزی حدود شصت و پنج تا شصت و هشتکیلو شده بود1.
علریضا رجایی از س���ال ۱۳۹۰تا ۱۳۹۴زندانی بود .بیماری وی از اسفندماه سال ۹۳آغاز
شد .در همان زمان پنج مرتبه از سوی بهداری زندان اعزام به خارج از زندان برای اسکن
و عکسربداری تجویز شدکه این اجازه داده نشد .در آبانماه سال  ۹۴که وی از زندان آزاد
شد پزشکان تشخیص دادندکه او به سرطان سینوس دچار شدهاست .در اثر عمل جراحی
سنگنی چهاردهساعته یک چشم وی تخلیه و بخشی از صورت و فک او برداشته شد.
همزمان با انتش���ار توئیت محمود صادقی نمایندهی تهران درب���ارهی اجبار زندانیان به
مصرف متادون ،لیال لیاقت همس���ر علریضا رجاییگف���ت :در زندان به علریضا رجایی
داروهای آلودهای میدادندکه عوارضی مانند جاری شدن مستمر خون از بینی وگیجی و
خوابآلودگی در پی داشته است2.
نرگس محمدی ،فعال حقوق بشر در حبس به بیماری آمبویل و فلج جسمانی مبتال شد و
مسئوالن زندان مدتها از ارایهی خدمات پزشکی و داروهای او خودداری میکردند.
علریضا گلیپور،کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در زندان به سرطان روده
دچار شده و در اعرتاض به رفتارهای قوه قضاییه و دستگاه امنیتی دست به اعتصاب غذا
1-www.rahesabz.net/story/45036
2-http://zeitoons.com/43744
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زده و دچار خونریزیکلیه شد.
حامد روحینژاد ،به اماس شدید مبتال است و حالت نیمهفلج دارد اما بارها مسئوالن از
اعزام وی به بیمارستان خودداریکردهاند.
اصغر قطان به علت تومور معده قادر به خوردن غذا نبود و نیاز فوری به عمل جراحی
در خارج از زندان داش���ت .وی همچننی از بیماریهای کبد ،طحال ،قلب ،فشار خون،
پروستات ،سنگکلیه ،میگرن و ...در رنج و ناراحتی بهسر مىبرد.
اسدالله هادی پس از دستگریی ،عمل جراحی قلب باز داشت و دچار بیماریهای جدی
تنفسی نیزگردید .او در زندان به دلیل تأخری در رسیدگی پزشکی مناسب دچار مشکالت
کلیوی و همچننی بیماری دستگاهگوارشی در ناحیهی رودهی بزرگ شد .وی سه روز پس
از انجام عمل جراحی از ناحیهیکمر ،بدون طی دورهی درمان ،اس�ت�راحت پزشکی ،با
کمک صندیل چرخدار به سالن  ۱۲رجاییشهرکرج بازگردانده شد ،در حایلکه به علت
وضعیت وخسم جسمی و درد بسیار ،از انجام امور شخصی خود نیز ناتوان بود .وی از
پارگی مینیسک زانو نیز رنج میبرد.
علی معزی از بیماری سرطان ،نارساییکلیه ،پروستات و آرتروز شدیدگردن رنج میبرد.
وی هنگام دستگریی به علت تومور مثانه جراحیکرده و تحت درمان بود.
مریم (نس���یم) نقاشزرگران در زندان به علت دیس���ککمر ،آرتروز و پوکی استخوان با
بیحسی دست و پا و درد مزمن در مفاصل و ستون فقرات مواجه شد.
امیدکوکبی ،چندین بار با دفع سنگکلیه و خونریزی داخلی ناشی از آن دست و پنجه نرم
ِ
سرطانکلیه دچار شد و یککلیهاش برداشته شد.
بیماری
کرد و عاقبت به
ِ
مجید اسدی احتمال ابتالیش به سرطانکبد میرود.
محمود صالحیکلیههایش را در بازداشتگاه اطالعات سنندج در سال  ۱۳۹۴به دلیل عدم
رسیدگی و عدم تحویل داروهایش از دست داد .وی بیماری قلبی نیز دارد و در سال ۹۶
دو بار عمل جراحی داشته است.
زینب جاللیان در آستانهی از دست دادنکامل بینایی خود در زندان است.
آیتالله محمدرضا نکونام به بیماریهای مختلفی از جمله فشار و قند خون باال ،لمس
ش���دن طرف چپ بدن،کم شدن بینایی ،نارسایی درکارکرد قلب،کلیهها ،تریوئید وکبد
مبتال شده است .بیماریهای وی ناشی از عوارض سکته مغزی در انفرادی دادگاه ویژهی
روحانیت است1.
حسنی رونقی از ناراحتیکلیوی رنج میبرد و به دلیل عدم انتقال به موقع به بیمارستان و
عدم مرخصی استعالجی یک کلیه خود را از دست داد و تحت عمل مجدد قرارگرفت.
1-www.kaleme.com/1395/07/02/klm-250211
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شرایط سخت و طاقتفرسای زندان ،شکنجه ،بازجوییها و تشکیل دادگاههای غریقانونی
و صدور احکام ظالمانه باعث ش���ده استکه زندانیان بسیاری برای آنکه صدایشان
شنیده شود دست به اعتصاب غذا بزنند و سالمت جسمیشان به مخاطره افتد .در حایل
که هیچگوش شنوایی برای شنیدن اعرتاض آنها در دستگاه قضایی نیست.
سهیل عربی ،در اثر اعتصاب غذا دچار چسبندگی روده و زخم معده شده و در وضعیت
بد جسمی به سر میبرد.
آرش صادقی ،در پی چندین بار اعتصاب غذا به جسبندگی روده ،زخم معده ،آسم،کولیت
روده ،ناراحتیکبد وکلیه و عدم توانایی در غذا خوردن مبتال شده است.
سعید شریزاد ،در اثر اعتصاب به بیماری روده و زخم معده مبتال شده است.
آتنا دائمی ،در اثر اعتصاب غذا به بیماری صفرا و سنگکلیه مبتال شده است.
گلرخ ابراهیمیایرایی نیز با وضعیت جسمی بدی به خاطر اعتصاب غذا روبرو است.
ب غذاهای متوایل و طوالنی به بیماری متعددی دچار شده
مهدی خزعلی در اثر اعتصا 
استکه سالمت وی را تهدید میکند.
حمید بقایی معاون احمدینژاد به علت اعتصاب غذای طوالنی مدت در ش���رایط بد
جسمی به سر میبرد و شایعهی مرگ وی نیز در فضای مجازی مطرح شد.
پروندهی امیدکوکبی رسواگر دستگاه قضایی
امیدکوکبی شهروند اهل س���نت متولدگنبدکاووس و دانشجوی فوق دکرتای فیزیک در
دانش���گاه تگزاس آمریکاکه حاضر نش���ده بود با دستگاه اطالعاتی همکاریکرده و به
جاسوس���ی برپدازد ،هنگام خروج ازکشور در بهمن ۱۳۸۹دستگری و به اتهام همکاری با
دول متخاصم به زیر شکنجه برده شد.
او در نامهای به الریجانی ضمن آنکه خواستار برگزاری یک دادگاه عادالنه برای خود
ش���د ،پرده از نحوهی اعرتافگریی در زندانهای نظاماس�ل�امی برداشت .با این حال
ت وی نکرد و با برگزاری یک دادگاه نمایشی توسط قاضی
الریجانی توجهی به درخواس 
صلواتی وی را به ده سال زندان محکومکرد .در نامهیکوکبی آمده است:
بازجویان با اشاره به اینکه پدرم جراحی باز داشته و به دلیل بازداشت من روانهی
بیمارستان شده میگفتند آنقدر من را در شرایط بازداشت و سلول انفرادی و قطع
روابط کامل با خانواده نگه میدارندکه وی را هرگز نبینم .وقتی مشاهده میکردم
که هر وقت مطالبی راکه بازجویان دوست دارند مینویسم و یا آنچه آنها دیکته
میکنند مکتوب میکنم ،روند تحقیق سریعتر و با فشارکمتری پیش میرود ،تهدید
و ارعابکمتر است بهطور خود به خودی به این نتیجه رسیدمکه مطالبی بنویسمکه
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خوشایند بازجویان باشد و در بسیاری مواقع خودم برای جلب رضایت و خشنودی
بازجویان آنچه را فکر میکردم آنها دوست دارند یا دیکته میکنند مینوشتم1.
کوکبی در نامهی دوم خود خطاب به الریجانی در مورد فش���ارهای دستگاه اطالعاتی
برای استفادهی جاسوسی از او ،در مورد مجموعهی تحت امر وی و بهخصوص دادگاه
رسیدگیکننده به پروندهاش مینویسد:
اینجانب امیدکوکبی فرزند نوبت ،زندانی بند ۳۵۰زندان اوین دومنی باری اس���ت
که برای شما نامه مینویسم و امروزکه این نامه را تحریر میکنم حدود ده ماه است
بدون هرگونه دلیل و مدرکی (و ش���اید در اثر یک سوءتفاهم) در بازداشت به سر
میبرم .پس از چند بار تفهیم اتهام متفاوت از جمله شرکت در تجمعات غری قانونی
و اخالل در نظم و امنیت ،نهایت ًا اتهاماتی واهی و بیاساسکه روحم را آزردهکرده
است با عنوان ارتباط با دول متخاصم وکسب درآمد نامشروع را به من تفهیمکردند
که یقین ًا این اتهامات با توجه درخواستها و عملکرد مسئولنی امرکام ً
ال منافات دارد
و با هیچ منطق و عقل سلیمی همخوانی ندارد .چگونه میشود بهکسیکه متهم به
جاسوسی یا ارتباط با اجانب است اطمینانکرد و او را به محرمانهترین و س ّریترین
بخش اسرار نظام دعوتکرده و از او درخواست همکاری نمود؟ دعوتهای مکرر
مسئولنی امنیتی و اطالعاتی و تحت فشار قرار دادن خانوادهام جهت متقاعدکردن
من به همکاری و نشان دادن در باغ سبز و وعدهی حمایتهای مختلف همچون
آزادی و ادامهی تحصیل در همان دانش���گاه قبلی خودم (دانشگاه آستنی تگزاس)
برایکسیکه تاکنون هیچ فعالیتی خارج از دانشگاه و محافل علمی دنیا نداشته و
با عالم سیاست بیگانه است چه معنا و مفهومی را تداعی میکند؟ و در پشت این
اتهام زنیها و فشارها چه هدفی نهفته است؟ اگر چه من به عنوان یک ایرانی حاضر
به همهگونه خدمت و جانفشانی برایکشورم هستم لیکن بنده همیشه این استدالل
و پاس���خ را به بازجویان و نمایندگان اعزامی از نهادهای مختلف داشته و دارمکه:
امروزکه هیچ خطایی نکردهام و هیچ اطالعی از موضوعات و فعالیت های محرمانه
نظام ندارم با من اینگونه رفتار میشود و تمام زندگی و خانوادهام را به واقعگروگان
گرفتهاند .در آینده اگر راضی به همکاری شوم و به سبب آن از این اطالعات و اسرار
مطلع ش���وم با من چه رفتاری خواهد شد؟ و چه چیزی را برای حصول اطمینان و
اعتمادشان از من بهگروگان خواهندگرفت؟
جناب آقای الریجانی
تنهاگناه من این بوده و هس���تکه تحصیالتم منحصر به فرد بوده و در ایرانکسی
در این رشته تخصص و تحصیالت من را ندارد و از بد حادثه ظاهر ًا این تخصص
1-www.bbc.com/persian/iran/2011/07/110714_u04_kokabi_prison
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شدید ًا مورد نیاز واقع شده است .اما این مرقومه را جهت دفاع از بیگناهی خودم
برای شما نمینویسم و البته امیدی هم به شنیدن یا اهمیت دادن به آن ندارم ،زیرا
نه تنها به نامه اول من -که با س���ختی توانس���تم از زندان برای شما ارسالکنم-
کوچکترین توجهی نکردید و از آن نامه هم سوء تعبری شد و موجب تشدید فشارها
بر من گردید ،بلکه دلیل نگارش این نامه ،گالیه از مجموعه تحت امر ش���ما و به
خصوص دادگاه رسیدگیکننده به پرونده من است،که حتی از نمایش و تصویرگری
یک دادرسی به ظاهر قانونی و بیطرفانه عاجز مانده و به وضوح و آشکارا به قواننی
و مقررات و مصالح نظام وکشور بیاعتناییکرده و بدتر از آن اینکه در جلسه دادگاه
با عصبانیت اقدام به تحقری و تهدید منکرده و با بهکاربردن الفاظیکه اینجانب
ش���رم دارم در این نامه به ذکر آنها برپدازم ،از من به اصرار میخواستکه مطابق
خواسته وی اقرار به ارتباط با آمریکا و خیانت بهکشورمکنم.
ریاست محرتم
این دادگاه نه تنها بیطرف نبوده و صالحیت رس���یدگی ب���ه پروندهی اینجانب
را ندارد بلکه در یک نظاماس�ل�امی و قائل به اخالق و عدالت و مهرورزی ،این
ویژگیهای اخالقی ،قطع ًا صالحیت هر قاضیای را برای تصدی پس���ت قضایی
زایلکرده و شایستگی نشس�ت�ن بر این مسند را سلب میکند .مگر دعوی و اتهام
من شخصی و متوجه اوستکه اینگونه بر من پرخاش و توهنی و تهدید میکند؟
قاضیایکه به متهم بدون هیچ دلیل موجهی توهنی و تحقری و پرخاش نماید دیگر
بیطرف نیست و طبق قانون هم صالحیت رسیدگی به پرونده را ندارد .لذا اکنون
به عنوان عکسالعمل طبیعی یک زندانیکه به حرمت و حقوق اولیهی انسانی او
توهنی ش���ده است اعالم میکنمکه بعد از این حاضر نیستم در این دادگاه حضور
یافته و از خود دفاعی بکنم و اگر هم اجبار ًا مرا به دادگاه بربند قطع ًا سکوتکرده
و دفاعی نخواهمکرد تا ایشان با فراغبال به آنچهکه از قبل برای من تجویزکردهاند
حکم دهد هر چندکه ممکن است این موضوع موجب طوالنیترکردن عمدی زمان
رسیدگی به پروندهی من شده (که خود نوعی مجازات فرد پیش از محاکمه است) و
نیز همچنانکه در این مدت به بسیاری از مواد قانونی (از جمله رسیدگی به اعرتاض
من به قرار بازداشت و یا عدم تمدید قرار بازداشت پس ازگذشت یک ماه و یا حق
مالقات با وکیل) عمل نشده و تا امروز اجازه مالقات با وکیل را به بنده ندادهاند
(و معلوم نیستکه وکالی محرتم چگونه میخواهند در دادگاه از من دفاعکنند).
و یا ممکن است این نامه تظلمخواهی من موجب شود باز هم بر من غضبکرده و
بیشتر سختگرییکنند.
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بنابرای���ن از محضر آن مقام محرتم تقاضا دارم به ای���ن حداقل انتظار منکه جزء
حقوق اولیهی یک زندانی اس���ت توجهکرده و با واگذاری امر رسیدگی به پرونده
به شعبهای دیگرشرایط را برای برگزاری یک دادگاه موجه و بیطرف و با رعایت
اصول اخالقی و حقوق شهروندی فراهم فرمایند.
امی دکوکبی ۱۳۹۰/۹/۲زندان اوین بند 1 ۳۵۰
الریجانی به عنوان یک مقام مسئول وظیفه داشت به اتهاماتیکه امیدکوکبی علیه دستگاه
امنیتی مطرحکرده رس���یدگیکند ،چنانچه حقیقت داشت آنها را مجازاتکند و یا در
صورت غریواقعی بودن اتهامات ذکر شده،کوکبی را به خاطر نشر اکاذیب و  ...به دست
محکمه بسپارد .اما از آنجاییکه وی به خوبی در جریان ماوقع بود ترجیح داد سکوت
اختیا رکند و واکنشی از خود نشان ندهد.
همراهی با دستگاه امنیتی در پروندهسازی علیه شهروندان
الریجانی و دس���تگاه قضایی در تمامی پروژههای اطالعات سپاه و وزارت اطالعات
و سناریوسازی بازجویان علیه ش���هروندان ایرانی مشارکت مستقیم دارند .پس از مرگ
مشکوک کاووس س���یدامامی در زندان اوین و داستانسرایی بازجویان امنیتی در مورد
اتهام���ات وی و دیگ���ر فعاالن محیط زیس���ت ،الریجانی به صحنه آم���ده و برخالف
ابتداییترین اصول قضایی اتهامات عجیبی را علیه فعاالن محیط زیس���ت وکنشگران
اجتماعی مطرحکرد وگفت:
در حوادث اخری همه دیدندکه برخی در قالب پوششهای خاص اقدام به جمعآوری
اطالعات میکردند .امروز جاسوسی در پوشش فعالیتهای مدنی رایج شده است
و عالوه بر این در پوشش بازا رکسب وکار نیز جمعیتهایی تشکیل میدهندکه از آن
طریق بیبند و باری را ترویج دهند .در پوشش حمایت از محیط زیست نیز اقدام به
سد
جمعآوری اطالعات برای بیگانگان میشدکه همه مالحظهکردند قوه قضاییه ّ
راه آنهاست و به همنی دلیل استکه انواع تهمتها و حمالت به دستگاه قضایی
وارد میشود2.
وی در ح���ایلکه فعاالن حقوق مدنی و محیط زیس���ت و اعضای تیم مذاکرهکنندهی
هس���تهای را علریغم اعالم نظرکارشناسی وزارت اطالعات جاسوس معرفی میکندکه
روی نظرکارشناسی این اداره مبنی بر جاسوس نبودن دخرتش تأکید میکند .در حایلکه
جناح احمدینژاد با انتشار اخبارگوناگون و طرح اتهامات عجیب و غریب علیه الریجانی
1-www.rahesabz.net/story/47487
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961130001442
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و دخرتش میکوشید آنها را وابسته به انگلیس وکانادا معرفیکند.
سلطهی نهادهای اطالعاتی و امنیتی بر قوه قضاییه
س���لطهی نهادهای اطالعاتی و امنیتی بر قوه قضاییه و قضات از شاخصهای دورهی
ریاس���ت صادق الریجانی بر قوه قضاییه است .ابوالفضل قدیانی یکی از بنیانگذاران
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی خطاب به او نوشت:
بارها و بارها برخوردهایکثیف برخی از بازجویان فاس���داالخالق سپاه و وزارت
اطالعاتکه متأس���فانه امروز حاکم بر قضات بیارادهی دادگاههای سیاس���ی نیز
هستند با خانوادههای مظلوم زندانیان سیاسی بیان شده و حتم ًا شما هم شنیده و مطلع
ش���دهاید ویل هیچ ترتیب اثری به آنها ندادهاید .آخرین مورد این اقدامات بوسیله
یکی از بازجویان فاس���د اطالعات سپاه با نام مستعار «اوسط» انجام شده است.
 ...من بهعنوان یک زندانی سیاسی در رژیمگذشته اعالم میکنم این برخوردهای
مورد حمایت شما روی ساواک شاه مخلوع را با تمام مفاسد و شکنجهگریهایش
سفیدکرده است .در آن رژیم علریغم همهی مفاسد و ظلمهایش حرمت خانوادههای
زندانیان رعایت میشد و هیچ مشکلی برای همسر و فرزندان زندانیان سیاسی ایجاد
نمیشد .متأسفانه این ننگ ابدی برای این نظام استبداد دینی استکه برای رسیدن
به اهداف خود استفاده هر وسیلهی غریانسانی را مجاز میشمارد و هر آزار و اذیت
و فشاری را بر خانوادههای زندانیان سیاسی مجاز میشماردکه اوج سقوط اخالقی
و انسانی صاحبان قدرت را نشان میدهد1 .
حملهی نریوهایی امنیتی به زندانیان و حوادث بند  ۳۵۰زندان اوین یکی از موارد شاخص
دوران ریاست وی بر قوه قضاییه است.
خانوادههای زندانیان سیاسی بارها به قوه قضائیه نسبت به بازداشتهای خالف قانون،
برخوردهای غریانسانی بازجوها در زندان و احکام ظالمانه اعرتاضکردند اما هیچیک
مورد رسیدگی قرار نگرفت و هر بار الریجانی مدعی شدکهکشورهای غربی میبایستی
حقوق بشر را از جمهوری اسالمی یادبگریند.
الیحهی جامع وکالت رسمی
قوه قضاییه در دوران الریجانی با تهیه «الیحهی جامع وکالت رسمی» مشتمل برکلیات
و هفت فصل و ۱۲۴مادهگامهای اساسی برای از بنی بردن استقاللکانون وکال برداشت.
موضوع آنقدر بدیهی بودکه محمود احمدینژاد ،در نامهای به محمدرضا رحیمی ،معاون
اول خود ،الیحهی پیش���نهادی قوه قضاییه را علیه استقالل وکال دانسته و با بیان اینکه
1-www.kaleme.com/1391/09/22/klm-123979
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امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد میکنند و از یک مرجع منصوب میشوند
که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف مینماید ،ابراز نگرانیکرده بودکه
اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرارگرید و یا به نوعی مدیریت ش���ود زمینه
احق���اق ح���ق تقریبا از بنی خواهد رفت و خدا میداند چه بر س���ر ملت خواهد آمد .به
مخالفت با آن برخاست و از ارسال آن مجلس شورایاسالمی خودداریکرد و الریجانی
که اعتقاد داشت وکالت باید زیر نظارت قوه قضائیه باشد ،ردّ این الیحه از سوی محمود
احمدین���ژاد را «لجبازیکودکانه» خواند .با اینحال این الیحه هم اکنون در مجلس
شورایاسالمی در دست بررسی است.
با تصویب الیحهی جامع وکالت پیشنهادی الریجانی ،وکالت تحت سیطرهی قوه قضاییه
در آمده و استقالل خود را از دست میدهد .با تصویب این الیحه ،وکالی مرکز ،مشاوران
حقوقی قوه قضائیه-معروف به وکالی ماده  -۱۸۷باکانونهای وکالی دادگسرتیکشور
ادغام شده و بدین ترتیب اعضای کانونهای وکال با توجه به حجم باالی وکالی مرکز
مش���اوران حقوقی – وکالی ماده – ۱۸۷که وابسته به قوه قضاییه هستند در اقلیت قرار
میگریند .در این الیحه صدور اجازهکار وکیل با قوه قضاییه است.
در قواننی موجود وکالی عضوکانون ،مجوزکار خود را ازکانونهای وکال دریافت میکنند
و از نظر انتظامی نیز تحت نظارتکانونهای وکال هستند .هرچند قوه قضاییه از طریق
دادگاه عایل انتظامی قضات بر تصمیمهای اصلی وکلیدی هیأتهای مدیرهیکانونها و
نیز انتخابات هیأت مدیره و آرای دادسراها و دادگاههای انتظامیکانونها نظارت عالیه
دارد .همچننی صدور پروانه در پی استعالم از مراجع مختلفی صورت میگرید.
مشاوران حقوقی موضوع ماده  ۱۸۷نیز مجوزکار خود را از قوه قضاییه میگریند و وابسته
به قوه قضاییه هستند و عم ً
ال نمیتوانند آزادانه و مستقل در دادگاهها به دفاع برپدازند.
الریجانی برای از بنی بردن اس���تقاللکانون وکال قدم مهم دیگری نیز برداشت .قانون
جدید آینی دادرسیکیفریکه با تالشهای صادق الریجانی از اول تریماه ۱۳۹۴به اجرا
گذاش���ته شد ،با توس���ل به تبصرهای در مادهی ۴۸دسرتسی وکالی مستقل پروندههای
سیاسی را ناممکنکرد .در تبصره فوق آمده است:
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجیکشور و همچننی سازمان یافتهکه مجازات آنها
مش���مول مادهی ۳۰۲این قانون است ،در مرحلهی تحقیق مقدماتی ،طرفنی دعوی
وکیل یا وکالی خود را از میان وکالی رسمی دادگسرتیکه مورد تایید رییس قوهی
قضاییه باشند انتخاب میکنند.
در بهم���ن ۱۳۹۶صادق الریجانی علریغم مخالفتکانون وکال و حقوقدانان مس���تقل،
پس از نزدیک به س���ه س���ال تالش به منظور محدودسازی پذیرش پروندههای سیاسی
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توسط وکالی مستقل ،فهرست وکالی مورد تائید خود برای مرحلهی تحقیقات مقدماتی
پروندههای سیاس���ی و امنیتی را در اختیار دادس���راهای تعدادی از اس���تانها قرار داد.
با این اقدام ،متهمان پروندههای سیاسی و امنیتی در بنبستی قرار میگریندکه در آن دستگاه
امنیتی ،دادس���تان ،قاضی و وکیل ،در یک هماهنگیکامل بر علیه آنها بسیج شدهاند.
صادق الریجانی ،در دیدار اعضای هیأت مدیرهکانون وکال در هفتم مهر ۹۴با صراحت
اعالمکردکه این قوه استقالل وکال را قبول ندارد:
اس���تقالل مطلق معنا ندارد و با این نگاه قضات نیز استقالل مطلق ندارند چراکه
در نهایت رئیس قوهقضاییه ابالغ آنان را امضا میکند ،ما نمیگوییم کانون وکال
که نهادی مدنی است زیر مجموعه قوه قضاییه باشد ،ما به استقاللکانون در مقابل
این معنا ،اعتقاد داریم ،اما این دیدگاهکه وکالی محرتم هیچ نوع نظارتی را هم از
سوی دستگاه قضایی نپذیرند منطقی نیست و بهرحال وکال نیز عضوی از خانوادهی
1
قضاییکشور هستندکه مراتبی و مراحلی از رابطه با دستگاه قضایی دارند.
الریجانی و حقوق بشر اسالمی
الریجانی بارها ضمن دفاع از مجازاتهای بیرحمانه و از جمله سنگسار و  ...مخالفت
خود را با «حقوق بشر»که آن را «حقوق بشر غربی» مینامد اعالمکرده و مدعی شده
اس���ت ما در بحث قصاص و اجرای حدودکوتاه نمیآییم و از بحثهای حقوق بشری
واهمهای نداریم ...ماکشوری هستیمکه انتخابات زیاد داشتیم اما متهم میشویم به عدم
رعایت حقوق بش���ر و دموکراسی .ما یک مس���ألهی دیگر با غرب داریم .آنها زیربنای
اعتقادی ما را قبول ندارند و میخواهند ارزشهای خود را به ما القاکنند چه دلیلی دارد
که ما اینها را بپذیریم؟
وی در مقابل ،روی «حقوق بشر اسالمی» تأکیدکردهکهکوس رسوایی آن در عالم زده
شده است و قبل از هرچیز مسلمانان به آن اعتمادی ندارند.
آوارگان س���وری ،عراقی و افغانی در حال فرار از دست مهاجمان مسلمان ،بهکشورهای
غربی پناهنده میشوند چراکه میدانند در جهان اسالم و در پناه «حقوقبشر اسالمی»
مورد استقبال قرار نمیگریند.
الریجانی باکارنامهایکهگوشههایی از آن برشمرده شد ،ادعا میکند اروپاییها و غربیها
بایستی از نظام جمهوریاسالمی درس حقوق بشر بگریند و به سؤاالتیکه پریامون عدم
رعایت حقوق بشر در جوامع اروپایی مطرح است به جمهوری اسالمی پاسخ دهند .
وی پیشنهاد داده استکه «ستاد حقوق بشر» قوه قضاییه و وزارت امور خارجه ،زمینهی
مذاکرات حقوقبشری با اروپا را فراهمکنند .این در حایل استکه در دوران ریاست وی،
1-www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=9167
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احمد شهیدگزارش���گر ویژهی شورای حقوقبشر و هیچیک از زیرمجموعههای سازمان
ملل متحد یا سایر سازمانهای بنیالمللی ناظر ،اجازهی دیدار از ایران و بررسی وضعیت
حقوق بشر را نیافتند.
«ستاد حقوق بشر» قوه قضاییه بیش از ده سال استکه به ریاست جواد الریجانی فعالیت
میکند .اما به جز سفرهای خارجی وگزارش به کنفرانسهای بنیالمللی و تالش برای
جلوگریی از محکومیت رژیم در مجامع بنیالمللی تاکنون هیچ فعالیتهای دیگری از این
«ستاد» مشاهده نشده است.
ادعاهای کذب الریجانی چنان باال گرفت که اصغر جهانگری رئیس س���ازمان زندانها
همسو با وی مدعی شد :به جرأت میتوانیم بگوییم در بحث رعایت حقوق زندانیان با
همهیکاستیها به نحوی عملکردهایمکه در دنیا سرآمد هستیم1.
مصونیتقضاییبرادرانالریجانی
پروندهی زمنیخواری و سوءاستفادههای مایل هنگفت محمدجواد برادر بزرگتر صادق
که معاونت حقوقبشر وی را نیز یدک میکشد و همچننی پروندهی فاضل برادرکوچکتر
وی که در گفتگو با سعید مرتضوی به دنبال دادن رشوه و  ...بود با نفوذ رئیس دستگاه
قضایی پیگریی نش���د .وی در پاسخ به ادعاهای احمدینژاد مدعی شدکه در ارتباط با
فاضل خالف قانونی صورت نگرفته است و محسنیاژهای و جعفریدولتآبادی را نیز به
شهادت طلبید و مدعی شد آنها پرونده را رسیدگیکردهاند!
و در ارتباط با پروندهی زمنیخواری برادر بزرگترش محمدجواد نیز مدعی شدکه دادگاه
در بعضی موارد حق را به او داده و به نفع وی رأی صادرکرده است.
احمدینژاد پس از باالگرفنت دعوایش با برادران الریجانی اسناد متعددی از زمنیخواری
محمدجواد الریجانی و صادق الریجانی را انتشار داد:
به تازگی پوشهای محتوی دوازده برگه از اسناد محرمانهی دولتی به امضای اشخاص
مختلفی مانند محمدجواد الریجانی ،وحید ،دستیار ویژه بیت رهربی ،محمدرضا
اصغری ،مدیرکل حراس���ت وزارت جهادکش���اورزی ،مهندس اس���کندری ،وزیر
جهادکشوری دولت نهم و ...به دست بامداد خرب رسیده و بامداد خرب بنا بر رسالت
خربی خود اقدام به انتشار این پروندهکرده است...
از مهمترین عناوینیکه در نامههای ذکر شده است میتوان به تصرف بیش از سیصد
و چهل و دو هکتار اراضی ملی در حاشیهی ورامنی ،حفر چندین حلقه چاه غری مجاز
در این منطقه ،نگه داری بیش از نهصد راسگوسفند و دویست نفر شرت به صورت
1-www.radiofarda.com/a/f2-iran-prisoners-head-claims-best-jails-in-country-human-rights/27903604.html
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غریقانونی در دامداریهای احداث ش���ده در اراضی تصرفی توسط محمدجواد
الریجانی اشارهکرد(.اسناد شماره  ۵،۶و )۷
از سوی دیگر محمدجواد الریجانی در نامههای متعددی به مسئولنی وقت از جمله
وزیر جهادکشاورزی سعی در آزادسازی و ثبت سند این اراضی دارد .این در حایل
اس���تکه براساس اسناد منتشر شده محمدجواد الریجانی چندین بار مورد پیگرد
قضایی قرارگرفته است اما در تمامی پروندهها و با وجود ادلهی الزم ،عدم پیگرد
مفتوح رها شده است(.اسناد شماره  ۱و )۳

صادر یا پرونده
در برگهی دیگری نیز به تصرف اراضی حومه ورامنی توسط آیتالله صادق الریجانی
اشاره شده است،که در آن زمان عضو شورای نگهبان بوده و هم اکنون ریاست قوه
قضاییه را بر عهده دارد(.اسناد شمارهی  ۱۰و 1 )۱۱
در فیل���م دیدار فاضل الریجانی و س���عید مرتضویکه توس���ط احمدینژاد در مجلس
شورایاسالمی پخش شد صدای فاضل الریجانی بهگوش میرسیدکه با توقع دریافت
رشوه از بابک زنجانی ،از سعید مرتضوی میخواست او را به آقای زنجانی وصلکند و
تأکید داشت میتواند برخی مشکالت قضایی را از طریق «اخوی» حلکند.
در بخشی دیگر از این فیلم ،صدای فاضل الریجانی شنیده میشدکه نحوهکمک خود
به حل مشکل قضایی یک سرمایهدار دیگر -غری از بابک زنجانی -را توضیح میداد.
ادعای وی ،ش���امل جمالت زیر بود :مش���کالتی هم با قوه قضاییه داشت ،چند حکم
اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادیکه چرا پول بانک را پرداخت نمیکنی ،برایش
مهلتگرفتم .دیگرکاری بهش نداش���تند .رفتم پیش اخوی و دستورش راگرفتم .فاضل
الریجانی در پاسخ به این سوال سعید مرتضوی که شما این اعتبار را داریدکه از اخوی
دستور بگریید؟» گفت :بله ،اینها را کمک کردیم و حتی در یک جلسه نیز اخوی این
شخص را دید البته از این زاویهکهگفتم من با ایشانکار میکنم میدانم زحمت میکشد
و  ۱۰یا  ۱۵طرح دارد بیچاره .خوب ،اخوی دستور دادند مشکالتش حل شود2.
عدم رسیدگی جدی به پروندههای فساد مایل وکینهجویی شخصی
در دوران وی پروندههای فس���اد مایل نیزکم نبودند .پروندهی اختالس س���ههزار میلیارد
تومانیکه با فراری دادن خاوری و اعدام بیرحمانهی و فراقضایی مهآفرید خسروی سر و
ته آن را بهم آوردند و یا پروندهی اختالس در بیمه ایران و بابک زنجانی و شرکت پدیدهی
خراسان و صندوقهای سرپدهگذاری و اختالس و سوءاستفاده مایل در نریوی انتظامی
و فروش نفت ،تأمنی اجتماعی وگمشدن دکلهای نفتی و  ...نمونههایی جنجایل از این
1-http://bamdadkhabar.com/2012/06/6813
2-www.bbc.com/persian/iran-38277048
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دست بودندکه باعث شد مردم شعار دهند :شعار هر ایرانی ،عزل دو الریجانی.
پس از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی وی در نامهای سرگشاده خطاب به دادستان
تهران جعفری دولتآبادیگفت:
جز شما و خداکسی نمیداندکه شما تالفی فاضل الریجانی را بر سر اینجانب و
دوستانم در آوردید1.
افتضاحات بهعمل آمده در پروندهیکهریزک و فراریدادن متهمان اصلی پرونده از جمله
س���ردار رادان و حسنی فدایی و  ...و سرگردانی هشتسالهی پروندهی سعید مرتضوی و
صدور حکم دو ساله برای او آنهم بعد از هشت سال فشار مستمر عبدالحسنی روحاالمینی
که از نفوذ زیادی در نظاماسالمی برخوردار است یکی از شاهکارهای قوه قضاییه بود.
همنی حکم هم به خاطر همراهی مرتضوی با احمدینژاد در جریان فیلمبرداری از فساد
فاضل الریجانی صادر شد.
س���عید مرتضوی همچننی از اتهامات مربوط به سوءاستفادهی مایل و فساد در پروندهی
تأمنی اجتماعی و سؤاالتکنکور و  ...تربئه شد و از رسیدگیکامل و دقیق به پروندههای
مذکور ممانعت به عمل آمد.
پروندهای بسیار بزرگ و قطور از فساد و غارت اموال عمومی توسط مرتضوی ،محدود به
چند نام مثل بابک زنجانی و چکهای او تقلیل یافت و موارد متعددی همچون خیانت،
جعل ،اختالس و سوءاستفاده و اهمالهای شمرده شده در این پرونده و لزوم احقاق حق
و حقوق صاحبان اصلی تأمنی اجتماعی یعنی بیمهشدگان به فراموشی سرپده شد.
به تعبری رسانههای دولتی ازکوه یخ فساد در سازمان تأمنی اجتماعی ،تنها نوک بریونی و
عینی آن مورد توجه قرارگرفته و بدنه عظیمیکه شاهد فسادی سازمانیافته در این نهاد
عمومیکشور بود ،مورد توجه قرار نگرفت2.
از طرف «بیت رهربی» به س���ازمان بازرس���یکلکشور دستور داده شدهکه پروندههای
مربوط به اختالس مدیران دولت احمدینژاد علنی نشوند و چنانچه ناگزیر از رسیدگی
شدند ،سعیکنند با احضار مدیران متخلف ،تا آنجاکه امکان دارد با توافق ،اموال حیف
و میلشده را به خزانهی دولت برگردانند و پرونده را مختومهکنند تاکار به قوه قضاییه و
سطح عمومیکشیده نشود.
قوه قضاییه به دستور خامنهای ،سروته فساد و اختالس بیست و هفت هزار میلیاردی بنیاد
«تعاون» نریوی انتظامی را با استعفای محرتمانهی اسماعیل احمدیمقدم فرمانده این
نریو هم آورد.
الریجانی یکی از مخالفان سرس���خت افشای فساد مایل در جناح اصولگرا و دستگاه
1-www.radiozamaneh.com/316770
2-http://khabarfarsi.com/ext/24456347
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قضایی اس���ت .اوکه در درگرییهای جناحی به همراه خامنهای و بیت رهربی و ائمهی
جمعه و فرماندهان سپاه و  ...به دفعات از افشاگری در مورد فیشهای حقوقی مربوط به
قوه مجریه و مسئوالن بانکی و بیمه حمایت میکرد ،هنگامیکه موضوع به روشنگری
در مورد فساد درون «تعزیرات حکومتی»کشیده شده دستور فیلرت شدن خربگزاری موج
را داد و زمانی که فساد شهرداری تهران از پرده بریون افتاد به دادستان کل کشور دستور
داد وارد ماجرا شده وکسانیکه خرب را انتشار داده بودندگوشمایل دهد .بر همنی اساس
خربگزاری دولتی برنا و چند سایت خربی از جمله پویش ۹ ،صبح  ،پرشنی خودرو و  ...به
خاطر انتشار صحبت عضو شورایشهر در نشست علنی این شورا فیلرت شدند.
پیشتر سایت معماری نیوز نیز به خاطر انتشارگزارش محرمانه سازمان بازرسیکلکشور
در مورد فساد در شهرداری تهران از دسرتس خارج شد .این وب سایت ،با انتشار نامهای
از سازمان بازرسیکلکشور درگزارشی ،شهرداری تهران را متهم به «ارتشا ،اختالس و
کالهربداری» و تضییع اموال عمومی به مبلغ دوهزار و دویست میلیارد تومانکرده بود.
گزارش «معماری نیوز» ،شهرداری تهران را متهم به واگذاری زمنیهایی در مناطق شمایل
تهران با پنجاه درصد تخفیف به بیش از صد و پنجاه مدیر ارش���د در شهرداری تهران،
نمایندگان مجلس ،اعضای ش���ورای شهر تهران ،دو خربنگار صدا و سیما و تعدادی از
افراد حقیقی و بدون مسئولیتکرده است .اگرچه سازمان بازرسیکلکشور وجود چننی
نامهای را تکذیب نکرد ،اما آن را «محرمانه» خواند و اعالمکردکه این نامه «نتیجهی
نهایی» نبوده است .قوه قضاییه تحتنظر الریجانی به جای رسیدگی به فساد قالیباف
و شهرداری در پرونده «امالک نجومی» ،یاشار سلطانی مدیر مسئول وبگاه «معماری
نیوز» را بازداش���ت و به زندان انداخت .اولنیبار نام یاشار سلطانی بعد از مطرحکردن
عروسی دخرت قالیباف در لویزان مطرح شد.
کینهی الریجانی از یاشار سلطانی برمیگردد به انتشار اسنادیکه وی پیشتر در رابطه
با تخلفات در تعاونیهای مس���کن دو قوه قضاییه و مقننه انتشار داده بود .دستگریی او
فرصت مناسبی بود تا در پوشش آن ،تخلفات تعاونی مرتبط به صادق الریجانی با بیش
از پنج هزار عضو و تعاونی مرتبط با علی الریجانی با حدود چهارصد و پنجاه عضو و
برخی چهرههای حقیقی صاحب نفوذ در محاق قرارگرید1.
پس از آنکه محمدعلی نجفی شهردار جدید تهران چهارده پرونده مربوط به فساد دوران
قالیباف را به قوه قضاییه ارسالکرد ،این قوه به جای رسیدگی به اتهامات مطرح شده ،به
بهانهی رقص چندکودک در روز زن در برج میالد ،شهردار را مورد بازجویی قرار داد و
وی را مجبور به استعفاکرد.
1-https://iranwire.com/fa/features/19232
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حمایت ازکشتار ۶۷
وی  در جلسهی پرسش و پاسخ با دانشجویان درخصوص شفافسازی دستگاه قضایی
پریامون اعدامهای دهه  ۶۰و از جمله ۶۷تصریحکرد:
درخصوص برخی موضوعات این بحث وجود داردکه آیا اگر ما ش���روع به پاسخ
دادنکنیم ،مشکل حل میشود یا در زمنی دشمنان بازیکردهایم؟ باید در این زمینه
به یک جمعبندی برسیمکه آیا اساس ًا پاسخ دادن به هر ادعایی از سوی دشمنان به
مصلحت است یا خری؟1
پس از انتشار فایل صوتی مربوط به دیدار اعضای هیأتکشتار زندانیان سیاسی با آیتالله
منتظری ،صادق الریجانی ،در واکنش به آن ،ضمن تأیید این قتلعام بیرحمانه،گفت:
آنچه از احکام دادگاهها بر حس���ب موازین شرعی و قواننی انجام شده است قابل
خدشه نیست و حکمگروههای محاربکام ً
ال آشکار است اما متاسفانه برخیها راه
راکج میروند و اکنون حرفهای عجیب و غریبی میزنند و ادعای پوزشخواهی
ازکسانی دارندکه فرزندانش���ان در طول سالهای متمادی انسانهای شریف این
کشور را به خاک و خونکشیدند2.
برخورد دادگاه ویژهی روحانیت با احمد منتظری پس از انتشار فایل صوتی احمد دیدار
آیتالله منتظری با اعضای هیأتکشتار  ۶۷و حکم صادره توسط این دادگاه ،به صورت
عریانی ماهیت دستگاه قضایی را برمال میکند .احمد منتظری میگوید:
دادگاهیکه مرا محاکمهکرد قاضی محرتمی داشت و صحبتکردیم و از جوابهایی
که میدادم من فکرکردم قانع شده و برائت میدهد .اعالم حکمکه طولکشیدگفتم
شاید برائت است و نمیخواهند بگویند .ویل ظاهر ًا حکم از جای دیگری دیکته
شده واال آن قاضی با آن خصوصیات نمیتوانست چننی حکمی بدهد.
وی در مورد ماهیت حکم صادره و هدف آن میگوید:
بیشتر میخواهند فش���ار باشدکه فایلهای بعدی منتشر نشود .وگرنه ما یک فایل
منتشرکردهایمگفتهاند هم اقدام علیه امنیت ملی است هم افشای اسناد است .مثل
اینکه یک نفر مث ً
ال بگویند هم فالن آدم راکشته ،هم چاقو حملکرده ،هم چاقوکشی
کرده .خیلی عجیب است .وکال و حقوق دانهاییکه میبینند این حکم را خیلی
برایشان مسخره است.
در حکم صادره برای احمد منتظری به شکلکام ً
ال غریحقوقی و غریقانونی آمده است
ارزش و حرمت خون برادر ش���هیدش و با عنایت به سن و سال و وضعیت خاص وى و
فقدان سابقهی محکومیتکیفرى باعثکاهش حکم بیست و یک سال زندان به شش
1-www.javanonline.ir/fa/news/885825
2-www.asriran.com/fa/news/486955
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سال و تعلیق خلع لباس روحانیت به مدت سه سال برای احمد منتظری شده است 1.پس
ی شد.
از دستگریی احمد منتظری ،خامنهای در پی فشار مراجع تقلید مجبور به آزادی و 
شصت و سه حساب بانکی و سابقهی آن
ق الریجانی یکبار
در آبانماه  ۱۳۹۵وجود ش���صت و سه حساب شخصی به نام صاد 
دیگر توجهات را نسبت به بیقانونی درکشورکه سابقهای بیست و یکساله داشت جلب
کرد .ایندس���ته حس���ابهاکه با اجازهی خامنهای در دوران محمد یزدی افتتاح شدند،
دست رئیس قوه قضاییه را باز میگذاردکه از سرپدههای مردم در قوه قضاییه سودبانکی
گرفته و به تشخیص خود بدون آنکه به دیوان محاسبات و یا دولت یا مجلس و نهادهای
نظارتی پاسخگو باشد خرجکند.
اولنی بار محس���ن نوربخش در نامهای به خاتمی در س���ال  ۱۳۷۷از وجود حسابهای
ی رازینی خرب داد .خامنهای بدون اطالع دولت و بانک مرکزی این اجازه
بانکی به نام عل 
را در سال ۱۳۷۴به قوه قضاییه داده بود.
در دوران خاتمی هیچکدام از مقامهای قضایی به ویژه ش���یخمحمد یزدی ،رئیس وقت
قوه قضاییه حاضر به پاس���خگویی نش���د و محمد خاتمی ،رئیسجمهور وقت ،دستور
تش���کیلکمیتهای ویژه برای رسیدگی به ماجرا را با حفظ آبروی افراد صادرکرد .اما نه
ف حس���ابها مشخص شد و نه دیگر خربی از اینکمیته به بریون درزکرد .بعد از
تکلی 
گذشت هیجده سال تعداد پنج حساب بانکی به نام رازینی و سیهزار فقره سرمایهگذاری
وی ،با س���ود یک و نیم میلیارد تومان ،به ش���صت و سه حساب بانکی به نام «صادق
آملیالریجانی» با سود ساالنه دویست و پنجاه میلیارد تومان رسید.
گفته میشود در واکنش به خربسازشدن حسابها ،قوه قضاییه تعدادی از مدیران بانک
ملی وکارشناسان سازمان بازرسیکلکشور بازداشت شدند .درخواست محمود صادقی
نمایندهی مجلس شورایاس�ل�امی از رئیس قوه قضاییه برای شفافس���ازی در ارتباط
با موضوع حس���ابهای بانکی ،باعث خشم الریجانی و تالش دستگاه قضایی برای
دستگریی شبانهی نمایندهی مجلس شد.
بردن مردم به بهشت با زور
الریجانی از حامیان به زور به بهشت بردن مردم است و در توجیه آن پس از اعرتاضات
وسیعیکه صورتگرفت،گفت:
کسانیکه تعابری به زور بهشت رفنت را بهکار می برند منظورشان این استکه دولت
1-www.radiozamaneh.com/310767
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و حاکمیت باید به وظایف خود عملکند حتی دولتهای لیربال هم در برخی مواقع
برخوردمیکنند.
وی عقبماندهترین بخشهای رژیم و جناح معتقد به اجرای «اس�ل�ام حداکثری» را
نمایندگی میکند .در دوران ریاس���ت ویکنسرتهای موسیقی مجوزدار ،یکی پس از
دیگری با دستور مقامات قضایی لغو شدند .الریجانی در توجیه این اقدام دستگاه قضایی
به فریبکاری روی آورده وگفت:
 ...دستگاه قضایی در بحث امنیتی وظایف خاصی دارد ممکن است مجوز برگزاری
کنسرتی در یک س���النی داده شود اما دستگاه قضایی یا سیستم اطالعاتی مطلع
شود که قرار است بمبی منفجر شود که در این صورت دستگاه قضایی کنسرت را
لغو میکند ...چنانچه یک مقام اجرایی برای مثال وزارت ارش���اد مجوز برگزاری
کنس���رتی را بدهد و نریوی انتظامی احتمال انفجار بمبی در آنجا را اعالمکند آیا
قوه قضاییه نمیتواند آنکنسرت را لغوکند یا اگر زمینهی رقص مشرتک جوانها در
کنسرتی وجود داشته باشد آیا این موضوع حرام نیست1.
تاکنون یک مورد هم نبوده اس���تکه برگزاریکنسرت را به خاطر احتمال انفجار بمب
ممنوعکرده باشند .نکتهی قابل توجهکه حوادث احتمایل هیچگاه در سالنهای ورزشی
و یا استادیومها با جمعیتهای دهها هزار نفری اتفاق نیفتاده است و دستگاه قضایی به
چارهجویی در این مورد پناه نربده است .رئیس قوه قضاییه توضیح نمیدهد با بمبگذاران
احتمایلچهکردهاندوچرادرموردپیگرییآنهاونتایجامراطالعرسانینشدهاست.دادستان
نیشابور در توجیه صدور دستور لغوکنسرت ناخرسندی جمعی از خانوادههای معظم شهدا و
ایثارگران را علت صدور این دستور دانست 2.سرانجام علمالهدا و دادستان خراسان اجرای
کنسرت در سراسر استان را ممنوع اعالمکردند و وزارت ارشاد به تبعیت از آنها پرداخت.
الریجانی ضمن دفاع از تفکیک جنسیتی در ش���هرداری تهران خواهان اجرای آن در
کلیهی ادارات و محیطهایکاری شده و میگوید:
این اقدام ،فارغ ازگرایشهای سیاسی،کاری تحسنیبرانگیز است زیرا جلوگریی از
اختالط زن و مرد در محیطکار به دلیل پیآمدهایش اهمیت دارد و یک ارزش تلقی
میشود .و سپس تأکید میکند :نصوص دینی ما به صراحت اختالط غریضروری زن
ومرد را نهیکرده است؛ حال باید پرسید چرا برخی خجالت میکشند از ارزشهای
مبتنی بر نصوص دینی دفاع کنند؟ ...دفاع از جداسازی محیطکار یک نمونه از
ایستادگی بر ارزشهای الهی است و تصریحکردکه نباید با چننی موضوعاتیکه جزو
1-www.bbc.com/persian/arts/2015/06/150628_l51_sadegh_larijani_concert_music
2-www.saat24.com/news/155073
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مسلمات دینی است برخورد سیاسی صورت بگرید1.

ممنوعالتصویری خاتمی و حصر موسوی و رهنورد وکروبی
الریجانی همچننی با همدستی جعفری دولتآبادی و محسنیاژهای برخالف قواننی مورد
تصویب و تأیید رژیم ،حکم ممنوعالتصویری خاتمی را داده و از آن دفاع میکند:
دادس���تان تهران بنابر اختیارات و مستندات قانونی فردی را ممنوعالتصویرکرده است و
ً
مستندا تبینی و تشریحکرده است؛ بنده نیز در
سخنگوی قوه قضاییه نیز بارها این موضوع را
پاسخ به دبری شورای عایل امنیت ملی مستندات این موضوع را اعالمکردهام با این وجود
برخیها اعالمکردهاندکه این ممنوعالتصویری درست نیست و هیچ مستند قانونی ندارد2.
چ کوششی برای ادامهی حصر و تهدید موسوی
الریجانی در طول هفت سالگذشته از هی 
وکروبی و رهنوردکوتاهی نکرده است.
س���ردار نجات ،جانش�ی�ن ریی���س س���ازمان اطالعات س���پاه ،تأکیدکردک���ه حصر به
درخواست رئیس قوه قضاییه و مصوبه شورای عایل امنیت ملی صورتگرفته است3.
بعد از اعالم نتایج انتخابات ریاستجمهوری او در پاسخ به حسن روحانیکه در مبارزات
انتخابات���یاش وعدهی رفع حصر را داده بود ضمن تهدید به توس���ل به قوه قهریه برای
خاموشکردن صداهای مخالف با ادبیاتیکهکمترین صبغهی حقوقی ندارد،گفت:
همه دیدندکه برخی در مورد این موضوع قبل و حنی انتخابات چهکردند و همنوایان
آنان چهگفتند .ما این مسائل را هم از دور میبینیم و هم از نزدیک شاهد اتفاقاتی
که در پش���تپرده رخ میدهد هستیم .ماهیت اینکار شبیه همانکاری استکه در
فتنه هشتاد و هش���ت صورتگرفت؛ نقلکردهاندکهکاندیدایی در جمع هواداران
خود خطاب به آنان گفته است که ما آمدهایم حصر را بشکنیم ،شما چهکارهایدکه
بخواهید حصر را بشکنید؟
این در حایل اس���تکه روحانی رئیس جمهور و مس���ئول اجرای قانون اساسی و رئیس
شورای امنیتکشور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
الریجانی در ادامه تأکیدکرد:
اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی
تحریککنیم همان روح و باطن فتنهی هشتاد و هشت است ،برهمنی اساس به این
قبیل رسانهها و افرادیکه تالش میکنند بهصورت زنجریهای و همنوا چننی مسائلی
را دائم ًا تکرارکنند و از این طریق فشار وارد آورند هشدار میدهیمکه این بساط را
1-www.mehrnews.com/news/2344750
2-www.parsine.com/fa/news/346733
3-http://zeitoons.com/34858
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جمعکنند وگرنه قوه قضاییه با اقتدار ،خود این بساط را جمع خواهدکرد1.

صادق الریجانی همچننی در اختالف نظر بنی شوراینگهبان و مجلس شورایاسالمی
در مورد لغو عضویت سپنتا نیکنام شهروند زرتشتی از شورایشهر یزدکه هیچ ربطی به او
نداشت دخالتکرد و جانب شورای نگهبان راگرفت .این شورا در اقدامی خریهسرانه و
بدعتی عجیب در حایلکه سپنتا نیکنام برای دومنی بار با رأی مردم مسلمان شهر یزد به
شورایشهر راه یافته بود با صدور حکمی حضور او را غریقانونی اعالمکرد .بنا به ادعای
شوراینگهبان یک غریمسلمان نبایستی در مورد امور مربوط به مسلمانان نظر دهد.
با این وضعیت او همچنان نظاماسالمی راگل سرسبد دنیا در زمینهی حقوقبشر معرفیکرده
و معتقد استکه غربیها بایستی از آنها بیاموزند .وی همچننی به صراحت مخالفت خود
را با سفرگزارشگر ویژه و تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در ایران اعالمکرده و میگوید:
او ً
ال به طورکلی مخالف حضورگزارشگر ویژه در ایران هستیم و ثانی ًا مذاکره با این
شخص در خارج ازکشور نیز باید مقید به اثرگذاری باشد و ببینیمکه چننی مذاکرهای
2
تأثریی در رو ّیه نادرست آنها دارد یا نه؟
فساد در قوه قضاییه
فسادگسرتده و سیستماتیک در قوه قضاییه تا آنجاگسرتش پیداکرده استکه حتی صدای
«حزبالله» و تشکلهای حکومتی در دانشگاهها را نیز درآورده است .منصور نظریکه
از وی به عنوان ش���اعر مدافعان حرم یاد میشود در جلسهیگفتگوی محسنیاژهای با
دانشجویان در آذرماه ۱۳۹۶به صراحتگفت:
وکال فاس���د شدهاند ،رشوه میگریند و پرداخت میکنند ،با قاضی تبانی میکنند،
[و در همنی رابطه] قضات ش���مارهها را از توی پرونده درمیآورند ،به وکال اطالع
میدهند...کارشناس���ان رسمی دادگس�ت�ری به وضع بسیار فجیعی مشغول رشوه و
زیرمیزیگرفنت و نوشنتگزارشات خالف واقع هستند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به یک قاضی اشاره میکند که به مدت «پانزده سال»
مشغول رشوهگرفنت بوده و حتی از بستگان محکومان سوءاستفادهی جنسی میکرده و بر
جان و مال و ناموس مردم حاکم بوده است.
او همچننی با انتقاد از صادق الریجانی میافزاید در خصوص فساد در این نهاد ،یا آقای
آملیالریجانی دارد اشتباه میکند یا آنکسانیکه بازرس ویژهشان هستند3.
یکروز پس از این نشست ،صادق الریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسهای هشت ساعته
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/08/1422889
2-www.khabaronline.ir/detail/727627
3-www.rajanews.com/news/281034
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با نمایندگان تشکلهای دانشجویی به سخنان منصور نظری واکنش نشان داده وگفت
مسائل این نهاد به این فعال حزبالله و مردم ارتباطی ندارد.
منص���ور نظری در ی���ک ویدئوی هفت دقیقهایکه  ۲۳آذر ماه منتش���رکرد ،ادعاکردکه
الریجانی در جلس���ه با دانشجویانگزارشی سه صفحهای ارائهکرده وگفتهکه اظهارات
منصور نظری دربارهی وجود فساد در قوه قضاییه «دروغ» است1.
نظری در پاسخ به اظهارات صادق الریجانی ،اعالمکردکه اسناد و مدارک خود دربارهی
وجود فساد در قوه قضاییه را منتشر خواهدکرد تا مردم دربارهی آن قضاوتکنند.
منصور نظری چند سال پیش به مستنداتی حاکی از فعالیت یک «باند فساد» از قضات
ش���هرکرد دس���ت پیدا میکند و این مدارک را تحویل دادسرایکارکنان دولت میدهد.
نتیجهی بررسی اولیه این اسناد و مدارک منجر به صدورکیفرخواست برای اعضای این
باند میشود ،اما در مراحل نخست اینکیفرخواست به جریان نمیافتد.
این موضوع باعث میشودکه منصور نظری اسناد و مدارک خود را تحویل غالمحسنی
محسنیاژهای ،دادستان وقتکلکشور بدهد .پیگرییهای بعدی موجب شکایت معاون
دادگسرتی شهرکرد از نظری به اتهام «دخالت در امر غری» میشود؛ شکایتیکه منجر به
صدور یک سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شالق برای این شاعر میشود.
الریجانی در پی روش���نگری منصور نظری اعالمکردکه از وی به قوه قضاییهکه توسط
خودش اداره میشود شکایت میکند.
قوه قضاییهایکه الریجانی هدایت آن را دارد ،به سادگی مداحانی راکه متهم به جاسوسی
برای اس���رائیل بودند آزادکرد .سعید طوس���ی را علریغم سوءاستفاده و تجاوز جنسی به
کودکان و با وجود شاهدان متعدد تربئهکرد .سعید مرتضوی پس از محکومیت در دادگاه
همچنان آزاد میگردد .اما فعاالن محیط زیست بدون هیچ اتهام مشخصی به دستگری و
تحت فشار و شکنجه قرارگرفتند .به جای رسیدگی به پروندهی قالیباف جانشنی وی راکه
فسادها را برمالکرده بود با تهدید مجبور به استعفاکرد.
تالش خامنهای برای مهار روحانی توسط قوه قضاییه
اگرچه الریجانی در انتخابات هیأت رئیس���ه مجلسخربگان رهربی علریغم انتظاریکه
داشت توفیقی نیافت و این بیش از هرچیز نشاندهندهی موقعیت متزلزل وی در این مجلس
اس���ت اما خامنهای میکوشد روحانی و دولت او را توسط وی و قوه قضاییه مهارکند.
دستگریی س���ه آمریکایی کوهنورد و دو تابعیتیهایی همچون جیس���ون رضائیان ،امری
حکمتی ،س���عید عابدینی و نصرتالله خسروی راکه در دوران احمدینژاد اتفاق افتاد
میتوان تالشی برای باجخواهی از دولت آمریکا و مبادله با مأموران رژیمکه در آمریکا
1-www.youtube.com/watch?v=fcJ0M378qsw
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ی شش ایرانی دو تابعیتی بعد از امضای برجام قطع ًا
زندانی بودند قلمدادکرد اما دستگری 
مقابله با دولت روحانی و سیاست تنشزدایی اوست.
به ویژهکه دستگریی نزار ذکا شهروند لبنانیکه اقامت آمریکا را دارد و به دعوت رسمی
دولت جمهوریاسالمی در ایران به سر میبرد و پیشتر در دولت احمدینژاد هم به ایران
سفرکرده بود و محکومیت او به ده سال حبس و پرداخت چهار میلیون و دویست هزار
دالر جریمه به جرم جاسوس���ی قطعاً دهنکجی به دولت و سیاستهای روحانی است.
به ویژهکه پس از پریوزی دوبارهی روحانی در انتخابات ریاستجمهوری محسنیاژهای
معاون الریجانی خرب از محکومیت دهسالهی شیویی وانگ دانشجوی چینی-آمریکایی
به اتهام نفوذ وکپیبرداری از اسناد رسمی دوران قاجاریه داد.
دامنهی دستگرییها به شهروندان ایرانی و اروپایی هم رسیده است تا حلقهی محاصرهی
هرچه تنگتر شود .نازننی زاغری راتکلیف ،دکرت احمدرضا جالیل و هما هودفر (کانادایی
– ایرلندی) به بهانههای واهی روانهی زندان شدند.
انتخاب موسی غضنفرآبادی نمایندهی سابق مجلس شورایاسالمی از بمکه از اعضای
جبههیپایداریبهشمار میرفت و به ضدیت آشکار با رفسنجانی و روحانیو ...شهرهبودبه
ریاستدادگاهانقالباسالمی،بیانگرسمتوسویالریجانیاست.نظراتغضنفرآبادی
در واقع بیان شستهورفتهی دیدگاه الریجانی است .او به صراحت در مجلس اعالم میکرد:
اکنون چهکسی جرات میکند بگوید آقای هاشمی فتنهگر است؟ در حوزهی علمیه
میگویند آقای هاشمی در فتنه دخالت دارد .بایدگفت ایشان راس فتنه است1.
وی چند ماه پس از ایراد این سخنان به ریاست دادگاه انقالباسالمی تهران رسید و در
مورد درخواستکروبی برای تشکیل محاکمه قانونی با خریه سریگفت:
محاکمه برای خیلی از این افراد به خصوص خود سران فتنه پشیمانی دارد ،چراکه
دادگاه و نظام باکسی تعارف ندارد و وظیفهی قانونی خود را با قاطعیت ،قدرت و
دقت انجام میدهد .به نظرم محاکمهی این افراد زمانی انجام میشودکه خود را
از زیر سایه رأفت اسالمی خارجکنند؛  ...در حصر از سران فتنه مراقبت و محافظت
میش���ود و در واقع فقط نامش «حصر» اس���ت؛ چرا که ممکن است کسانی که
دشمنان نظام و علیه انقالبند ،به دلیل سوء استفاده خودشان برای این افراد تهدید
جانی ایجادکنند تا از آن برای خودشان سوژهای درستکنند .این حرفکه برخی
اصرار دارند حصر نباشد و این افراد محاکمه شوند ،حرف دلسوزان نظام نیست،
برخی ازکس���انیکه این حرفها را میزنند شاید بیاطالع باشند ویل این حرف
بیگانگان است نه دلسوزان نظام2.
1-www.tabnakkerman.ir/fa/news/114806
2-www.entekhab.ir/fa/news/361720
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سخنان خامنهای در دیدار رئیس و مس���ئوالن قوه قضاییه و رؤسای کل دادگسرتیهای
سراسرکشور ،و حمایت بیسابقه و بی چون چرای او از الریجانی بیانگر موقعیت ویژهی
او در نظاماسالمی است و نشان میدهد این امور با هدایت و حمایت مستقیم خامنهای
صورت میگرید.
خامنهایکه مانند دیگر دیکتاتورها از بیماریهای روانی حادی رنج میبردکه ناشی از
تداوم حکومت و رهربیاش و تجمیع قدرت و ثروت در دستانش است در سخنان خود
ضم���ن آنکه دم از «نعمت قوه قضاییه و تواناییهای آن» زد الریجانی را ش���خصیتی
برجسته و دارای شایستگیهای باالی علمی ،عملی ،معنوی و فکری معرفیکرده و ضمن
قدردانی از زحمات وی و مسئوالن دستگاه قضایی ،خاطرنشان کرد :در سالهای اخری
کارهای مهم و با ارزشی در قوه قضائیه انجام شده است 1.البته او همنی حرفها را در
مورد احمدینژاد هم میزد.
خامنهای برخالف ادعای روحانی در همنی س���خرنانی تأکیدکردکه در قانوناساس���ی
تصریح ش���ده استکه نظارت بر ُحس���ن اجرای قواننی و نظارت بر ُحسن اجرای امور
برعهدهی قوه قضائیه است و دیوان عدالتاداری و سازمان بازرسیکلکشور بهعنوان دو
بازوی اصلی قوه ،مسئولیت این دو وظیفهی مهم را بر عهده دارند.
اگر چه چننی دیدگاهی برخالف نظر اکثر حقوقدانان ایرانی و در تقابل شدید با ادعای
خامنهای در دوران ریاس���تجمهوری خودش است اما تالش وی برای مهار روحانی و
قدرتبخشیدنبهالریجانیرامیرساند.همچننیبعدازشکلگرییستادحقوقشهروندی
توسط دولت روحانی و اعرتاض شدید الریجانی نسبت به آن ،تأکید خامنهای مبنی بر
اینکه احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع مردم از وظایف مهم قوه
قضاییه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق
عمومی در هر جایگاهی ،مقابلهکند .بهوضوح حمایت وی از الریجانی را میرس���اند.
همچننی خامنهای با تأکید بر لزوم مداخلهی قوه قضاییه در مسایل و قضایای بنیالمللی
از جمله تحریمها ،مصادرههای آمریکاییها ،تروریس���م و یا حمایت از ش���خصیتهای
مظلوم دنیا همچون شیخ زکزاکی و یا حمایت از مسلمانان میانمار وکشمری،که جملگی
از وظایف دس���تگاه دیپلماسی و وزارت خارجه به شمار میروند و پافشاری روی ورود
قوهقضاییه به مقولهآس���یبهای اجتماعی ،انتخابات و ریزگردها و  ...تعریف جدیدی
از وظایف قوهقضاییه به دست دادکه تخطی از وظایف قانونی قوهقضاییه را میرساند.
وظیفهی ذاتی قوهقضاییه رسیدگی به جرایم و تخلفات است ،نه اظهارنظر درباره مسایل و
معضالت بنیالمللیکه بخش مهم مشغولیت الریجانی را تشکیل میدهد.
1-http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37040
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ایجاد تحول در علوم انسانی
پس از درگذش���ت محمدرضا مهدویکنی ،رئیس و همهکارهی دانش���گاه امام صادق،
خامنهای در بیس���ت و پنجم خرداد ۱۳۹۴طی حکمی هیأت امنایی مرکب از محمدباقر
باقریکنی ،آملی الریجانی ،س��� ّیداحمد علمالهدی ،سعید مهدویکنی ،علریضا امینی،
مریمحمدصادقی،
احمد واعظی ،س ّیدعباس موسویان ،س ّیدمصطفی مریلوحی و س ّیدعال
ّ
دکرت علی رضائیان و دکرتهادی همایون برای دانشگاه امام صادق منصوبکرد .خامنهای
هدف اصلی این هیأت امنا را اعتالی معارف اسالمی و تحول در علوم انسانی معرفی
کرد و تأکید نمود :حضور جناب آقای آملیالریجانی در صدر این هیئت امناء فرصتی
برای دستیابی هر چه زودتر به اهداف مذکور خواهد بود 1.بدین ترتیب ،خامنهای مسئولیت
تحول در علوم انس���انی را نیز به عهدهی صادق الریجانیگذاشت و این قبل از هرچیز
اعتماد خامنهای به وی را میرساند.
الریجانی در پی این مسئولیت بود که در مهرماه  ۱۳۹۴گفت :امروز علوم انسانی غربی
هجوم خود را درکشور آغازکرده است و ما آن مفاهیم را در دانشگاهها تدریس میکنیم...
متأسفانه در دانشگاهها بر روی افکار غربی باز است درحایلکه نگاه افکار غربی به انسان
خاص است اما نگاه قرآن و پیامرب اسالم(ص) به انسان متفاوت است2.
اختیار دادستان در حد اختیار «خداوند متعال»
غالمعلی صادقی دادس���تان انقالب و عمومی مش���هد با اش���اره به ورود دادستانی به
موضوعات مختلف ،تصریحکرد:
یکی از دوستانم چندی پیش به منگفت چرا شما به تمام موضوعات ورود میکنید،
در اینجا باید تأکیدکنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند
انگشتکمتر است3.
وقتی اختیارات دادستان یک شهر یک بند انگشتکمتر از خداوند متعال است ،اختیارات
رئیس دستگاه قضایی در نظاماسالمی و با تعریف حاکمان آن چقدر است؟
اختیارات فوق به دادس���تان مشهد اجازه دادکه فرمان دستگریی معاون مدیرکل و رئیس
ادارهی ارش���اد مش���هد به همراه هفت نفر دیگر به اتهام رقص و شادی مردم در خالل
برگزاری یک جشن در برجسلمان مشهد را صادرکند تا دیگرکسی به فکر شادی و رقص
نیافتد .او همچننی با دستگریی مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامهی شرق و زدن پابند
به او نشان داد اختیارات او حد و اندازهای ندارد.
1-http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=29968
2-www.mehrnews.com/news/2935894
3-http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=123725
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ضدیت با رفسنجانی و تالش برای رسیدن به جایگاه رهربی
یل فقیه استکه در
الریجانی از مخالفان سرسخت نظارت مجلس خربگان رهربی بر و 
قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز روی آن به صراحت تأکید شده است1.
وی در دوران بیآیندگی والیت فقیه یکی ازکاندیداهای این پست است .اقدامات وی
در مقام رئیس قوه قضاییه و مواضع سیاسی و مذهبی وی اگرچه به منظور اجرای فرامنی
خامنهای و اطاعت محض از وی است اما روی دیگر ماجرا به دست آوردن دل جناحهای
سرکوبگر رژیم است تا در لحظهی موعود از نامزدی وی برای تصدی پست والیت فقیه
حمایتکنند .او در هراس از راهیابی حسن خمینی به مجلس خربگان رهربی ،از سخنان
رفس���نجانیکه وی را «عالمه» خوانده به خش���م آمده و ضمن استهزای حسن خمینی
خطاب به رفسنجانیکه بیش از سه دهه نایبرئیس و رئیس مجلس خربگان رهربی بوده
و ردای والیت فقیهی به تن خامنهای دوخته میگوید:
 ...عدهای راکه با خود همفکر هستند برای ورود به مجلس خربگان تحریک میکنند
البته اشکایل ندارد آزادی است ویل در حوزههای علمیه عالمهتراشی هم میکنند آیا
واقع ًا شما تشخیصدهندهی عالمه هستید؟کسانیکه این حرفها را میزنند آیا قادر
به فهم دقیق متون معمویلکتب حوزوی هستند؟ آیا میتوانند ظرایفکتابهایی مثل
کفایه آخوند خراسانی و رسائل و مکاتب شیخ انصاری را فهمکنند؟ آیا تحقیقات
محققنائینی ،محققعراقی ،و محققاصفهانی را درمییابند با این وضع اینها عالمه
تشخیصدهندهمیشوند؟2
وی همچننی ضمن حمله به رفسنجانی به مجیزگویی از خامنهای پرداخت وگفت:
در همنیکش���ور،کسانی بودندکه بهش���دت دنبال این بودندکه ریاستجمهوری را
برای برخی مادامالعمرکنند ،اینها با مردم هستند؟ بحمدالله رهربی انسانی متدین،
وارس���ته ،متقی و باصالبتاند و به این حرفها همکاری ندارند .راه خودشان را
باصالبت و با قاطعیت میروند ،بیش از ربع قرن اینکشور را با درایت و طمأنینه از
پیچهای خطرناک عبور دادهاند .شما بهجای حمایت ،بهجای ترویج ،بهجای تشویق
مردم حرفهایی میزنید ،حرفهای ناامیدکننده و تفرقهانگیز و بعد هم از این چه
ثمرهای میخواهید بردارید!3
دس���تگاه قضایی تحت ریاست او در اجرای منویات خامنهای و به منظور ضربه زدن به
رفسنجانی ،در دیماه ۱۳۹۰فائزه هاشمی را به شش ماه زندان و سپس در مرداد  ۹۴مهدی
هاشمی را به ده سال حبس محکومکرد.
1-www.isna.ir/news/94092313254
2-www.dana.ir/News/589929.html
3-www.dana.ir/News/589929.html
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سعید تاجیک یکی از فرماندهان سپاه در جنوب تهران و یکی از رهربان انصا ر حزبالله
که توهنیهای رکیکی نسبت به فائزه هاشمی و پدرش اکرب هاشمیرفسنجانیکرده بود
تنها هش���ت ،نه روز برای خایل نبودن عریضه به زن���دان رفت .در حایلکه به صراحت
دستگاه قضایی را تهدیدکرده وگفته بود :بگریند ما را ،برخورد قهرآمیز بکنند ،ببینند بچه
حزباللهیها چهکار میکنند ... .به دادستان هم عرضکردمکه من پایم را از اینجا بریون
بگذارم ،حیثیت برای هاشمی نمیگذارم؛ چون شما برخورد نکردید ،حاال خود ملت باید
برخورد قهرآمیز بکنند 1.وی همچننی اظهار داشتکه برای اطالعات از خامنهای حاضر
است وارد «کوه آتشفشان » شود و مخالفان حکومت را «تکهتکه»کند.
وقتی خامنهای مخالفت خود را با فراگریی زبان انگلیس���ی اعالمکرد و با پاسخ صریح
حسن روحانی روبرو شد ،این الریجانی بودکه در دفاع از خامنهای به میدان آمد وگفت:
مس���ئوالن باید از سخنانیکه بوی عدم وحدت از آن به مشام میرسد و یا مقابله
با فرمایشهای مقام معظم رهربی تلقی ش���ود اجتنابکنند ...الزم اس���ت همهی
مسئوالن به فهم مشرتک و اقدام مشرتک در قبال تالشهای دشمن برای نفوذ برسند.
وی به منظور اجرای منویات خامنهای مبنی بر اعمال فش���ار هرچه بیشتر بر رفسنجانی
فرزندان وی را به زندان انداخت و در مقابل اعرتاض رفس���نجانی نس���بت به رفتار قوه
قضاییه او را تهدید به پیگریی پروندهاشکرد2.
با این حال وی در انتخابات هیئت رئیس���ه مجلس خربگان رهربی علریغم انتظاری که
داشت توفیقی نیافتکه بیش از هرچیز نشاندهندهی موقعیت متزلزل وی در این مجلس
است .حمالت احمدینژاد و همراهانش به صادق الریجانی ،و شعارهای مردم علیه وی
در تجمعات اعرتاضی موقعیت وی را به شدت متزلزلکرده است.
جدال احمدینژاد و نزدیکانش با الریجانی
چهارشنبه بیست و چهار آبان ماه  ،۱۳۹۶حمید بقایی ،معاون اجرایی احمدینژاد در دوران
ریاستجمهوری از حضور در سومنی جلسهی دادگاه رسیدگی به اتهامات خود سر باز زد و
اعالمکرد در اعرتاض به رفتار دستگاه قضایی در آرامگاه شاه عبدالعظیم «بست» مینشیند.
احمدینژادکه دشمنیاش با خاندان الریجانی از سالها پیش علنی شده ،در سخرنانی
بیسابقهای در حرم عبدالعظیم در حمایت از بستنشینی یارانشگفت:
داستان را هم شما میدانید ،داستان امروز و دیروز نیست .والله بخدا به پری به پیغمرب
ما با این خانواده الریجانی مخالفیم .آقا مخالف بودن مگر جرم اس���ت.کیگفته
-1سایت بی.بی.سی فارسی  ۵اردیبهشت .۱۳۹۰

_2-www.radiofarda.com/a/f4_larijani_reject_rafsanjani_statement_on
mahdi/26894176.html
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جرم است .ما مخالفیم ،قبول نداریم مملکت بیافتد دست اینها .ظلم بکنند .فشار
به مردم بیاورند .در مقابل بیگانهکوتاه بیایند .ما قبول نداریم اینها را .تا میگوییم
باالی چشمت ابروست ،میگوید آقا توهنیکردی .یک پروندهی جدید .آقا ایشان
آمده بریون میگوید والله مردم من دزد نیستم .یک پروندهی جدیدکهگفته من دزد
نیستم؛ این به رئیس قوه قضاییه برخورده است .آقا ،من ،این مردم ،همه میگوییم
ما دزد نیس���تیم .برخورده ،بسمالله من را بربید .پس آزادی چی شد؟ ملت انقالب
کردندکه چند نفر آن باال بنشینند بگویند همهاش ماییم .مملکت ملک پدر ماست.
هرکار دلشان میخواهد بکنند.کسی اعرتاض هم نکند .وکیلش را زندان میکنند.
هرکس همراهی میکند براش پرونده میسازند ،چه خربتان است .یا ایرانی نیستید
یا ایران را نمیشناسید .بابا این ملت ایران آدمهای صد برابرگندهتر از شماها را هم
به زیرکشیده .پست افتاده دستتان .به هر قسمت میخواهند بگویند دولت نهم و
دهم فاس���د بوده است .به شما بگویم شما میدانید الزم نیست بگویم .بخدا اگر
ما یک ریال تخلف کرده بودیم اینها دو هزار بار ما را تا حاال اعدام کرده بودند.
ما جلوی تخلفات راگرفتیم .مچ دزدا راگرفتیم .دستشون را روکردیم .میخواهند
انتقام بکشند .بهانه درستکردند .آقا را بردندگفتند بگوکه دوستهات جاسوسند.
میگوید مرد حسابی جاسوس باباته .میگوید نه بگو تا آزادتکنیم1.
باالترین مقامات دس���تگاه قضایی ش���امل محس���نیاژهای ،محمدجعف���ر منتظری و
جعفریدولتآبادی به صحنه آمده و در دفاع از رئیسش���ان از چیزی فروگذار نکردند
اما ویکه به ش���دت بیطاقت است باالخره نتوانست سکوتکند و خود نیز به صحنه
آمد و به موضعگریی علیه احمدینژاد پرداخت و او را فتنهگر خواند و وعدهی رسیدگی
به جرائمش را داد .محمود احمدینژاد در پاسخ به هجوم اعوان و انصار الریجانی به
بخشکوچکی از فجایع بهبار آمده توس���ط دستگاه قضاییکه طی چهار دههیگذشته
ادامه داشته اشارهکرد و نوشت:
به دلیل اختیارات وس���یع و بدون مسئولیت مقامات قضایی ،در موارد متعدد ابتدا
افرادی قبل از رسیدگی و اثبات قانونی جرم ،توسط مقامات قضایی به صورت علنی
در رس���انههای جمعی از جمله صدا و سیما و با قاطعیت و مکرر ًا به عنوان مجرم
معرفی میشوند و سپس روند رسیدگی آغاز میشود.
معرفی فرد در مألعام قبل از رسیدگی و محکومیت قطعی ،خود نوعی مجازات و
بلکه از مصادیق مجازات مهم است به طوریکه شاید با بسیاری از مصادیق دیگر
قابل مقایسه نیز نباشد .لطمه به حیثیت و آبروی اشخاص ،در معرفی عمومی آنان،
1-www.youtube.com/watch?v=hHkWOBV1vSI
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حتی در اعالم بیگناهی بعدی ،لزوم ًا جربان شدنی نیست .روشن استکه عالوه بر
این ،چننی اعالناتی ،عالوه بر تاثری سوء در افکار عمومی و جامعه  ،روند رسیدگی
قضایی را بر علیه متهم تحت تاثری قرار میدهد و آن را از عدالت و انصاف خارج
میکن���د .در چننی موارد ،قاضی در صورت احراز بیگناهی متهم برای صدور رای
برائت ،تحت فشار خواهد بود .حتی اگر قاضی خود نیزگناهکار بودن متهم را احراز
نماید ،باز هم شائبه فشار بر قاضی نزد افکار عمومی باقی خواهد ماند .حال اگر
جامعه معتقد بهگرایش سیاسی در دستگاه قضا باشد ،در این صورت افکار عمومی
با احساس عدم بیطرفی مقامات قضایی ،آراء صادره را عادالنه و منصفانه نخواهد
دانست .وجود چننی وضعیتی موجب خواهد شدکه امنیت روانی جامعهکه بخشی
از آن به اتکای وجود دستگاه قضایی عادل است ،مخدوشگردد.
در بسیاری از موارد اتهامات افراد قبل از رسیدگی و اثبات ،به صورت علنی و در
رسانههای جمعی از جمله صدا و سیما با قاطعیت اعالم و از افراد هتک حیثیت
میشود اما رسیدگی به صورت غریعلنی انجام میشود .در این صورت متهم چگونه
فرص���ت دفاع از خود پیدا میکند؟ چگونه میت���وان از اجرای عدالت در دادگاه
رسیدگیکننده مطمئن شد؟ به عالوه طبق قواننی ،اصل این استکه جز در موارد
معدودی دادگاه باید علنی باشد .لیکن اتهام زنی علنی و رسیدگی غری علنی به یک
روال در دستگاه قضایی تبدیل شده استکه این امر نیز به جایگاه این دستگاه لطمه
واردکرده و میکند و اصو ً
ال اجرای عدالت در احکام قضایی را مخدوش مینماید.
بنابر اظهار برخی مقامات قضایی بیش از نود درصد دادگاهها غری علنی است و این
خود نشان از عمق وضعیت نادرست قضاییکشور دارد .مطمئن ًا اگر روند رسیدگی
درست و استناداتکافی و قانونی و مستدل و احکام صادره عادالنه و قانونی باشد
دستگاه قضایی باید اصرار بر علنی بودن داشته باشد نه بر عکس.
با اطالعرسانی ناقص و یا اعالم عناوینکلی اتهامات و بدونکنرتل فضای رسانهای
و در حایلکه فرد در زندان است و امکان دفاع ندارد ،این فرصت ایجاد میشود
که مخالفنی سیاسی فرد دستگری شده ،اتهامات و ادعاهای فراوانی را علیه او منتشر
نمایند .دس���تگاه قضایی جز در موارد خاص نسبت بهکنرتل این فضا اقدام نکرده
اس���ت بهگونهایکه این تصور شکلگرفتهکه در این نوع عملکرد ،عمد خاصی
برای تخریب ش���خصیت فرد دستگری ش���ده وجود دارد و یا اینکه آن را در مسری
زمینهس���ازی محکومیت وی و صدور رأی بدون مدرک و یا بدون رعایت ضوابط
قضایی ارزیابی میکنند.
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امروزه این باور در جمعکثریی از مردم وجود داردکه برخی از برخوردهای قضایی
صرف ًا از موضع سیاس���ی و برای برخورد با مخالفنی سیاس���ی مقامات قضایی و یا
بس���تگان آنان و یا همکیشان سیاس���ی آنها و یا برای ایجاد توازن در رقابتهای
بنی جریانهای سیاسیکشور انجام میشود .یا اینکه برای اثبات بیطرفی دستگاه
قضایی در برخورد با یک مجموعه ،با دیگری نیز برخورد میشود .در این صورت،
این احساس وجود داردکه فرار از یک شائبهی سیاسی بدون آنکه آن را از بنی بربد،
شائبه سیاسی دیگری را نیز پدید آورده است1.
محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد پس از پایانکار دولت او اولنیکسی بودکه سر
از زندان در آورد و به پنج سال زندان محکوم شد و پس از تحمل سه سال زندان در اسفند
۱۳۹۶آزاد ش���د .وی در نامهای خطاب به احمدینژاد نوشتکه رحیمی محکوم امروز،
ی گاه و بیگاه شما را میخورد .یادتان میآید در ماجرای
چوب لجبازیها و آبروبریها 
یکشنبه سیاه (انتشار فیلم مالقات فاضل الریجانی با سعید مرتضوی) چقدر اصرارکردم
که نکنید و آبرو نربید و بگذارید از مجاری قانونی ،ماجرا پیگریی شود2.
عاقبت خامنهای نیزکه س���کوت در برابر پردهدریه���ای احمدینژاد را به صالح نظام
نمیدانست علریغم میلش مجبور شد به صحنه آمده و با حمله به احمدینژاد تلویح ًا از
الریجانی حمایت به عمل آورد .با این حال احمدینژاد دستبردار نشد و دوباره نامهای
به خامنهای نوشته و از او خواست در برابر ظل م برادران الریجانی سکوت نکند.
الریجانی نیز در عوض با دستگریی و به زندان انداخنت حمید بقایی و اسفندیار رحیممشایی
دو تن از نزدیکان احمدینژاد به اعرتاضات وی پاسخ داد.
هفدهم شهریور  ،۱۳۹۷زانیار مرادی ،لقمان مرادی و رامنی حسنی پناهی سه زندانیکُرد در
زندان رجاییشهرکرج اعدام شدند .اعدا م آنها همزمان شد با حملهی موشکی نریوهای
سپاه پاسداران به مقر حزب دمکرات ایران درکردستان عراقکه منجر بهکشته و مجروح
شدن بیش از پنجاه نفر از اعضایکمیتهی مرکزی ،رهربان و پیشمرگههای این حزب شد.
این همزمانی نش���ان میدهد اعدام این سه نفر بر اساس یک پروسهی قضایی صورت
نگرفته است بلکه جنبهی امنیتی دارد.
زانیار و لقمان مرادی بعد ا زگذشت نُه سال زندان ،اعدام شدند .این دو در اردیبهشتماه
 ،۹۶با نگارش نامهای سرگشاده خطاب به افکار عمومی ،ضمن ارائهی جزئیات آخرین
تحوالت پروندهی خود بر اعرتافات اجباری زیرشکنجه و سناریوسازی دستگاه امنیتی
تأکیدکردند.
1-www.dolatebahar.com/view-458590.html
2-http://news.gooya.com/2018/04/post-14088.php
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رامنی حسنیپناهی نیز ده روز پیش از اعدام ،از طریق انتشار یک ویدئوکلیپ در فضای
مجازی ضمن رد اتهامات دستگاه امنیتی علیه خود ،بر بیگناهیاش تاکی دکرد.
درگزارش رئیس س���ازمان زندانها آمده استکه در س���ال ۱۳۵۸تعداد زندانیانکشور
هشتهزار و پانصد و پنجاه و هفت نفر و جمعیتکشور در آن سال سی و هفت میلیون
نفر بوده اس���ت .وی در همنیگزارش تعداد زندانیان در سال  ۱۳۹۵را ،دویست و بیست
و سه هزار نفر اعالمکرد 1.به عبارتی جمعیتکشور طی یک دورهی سی و هشت ساله،
کمی بیش از دو برابر ویل جمعیت زندانیانکشور بیست و شش برابر شده است .تردیدی
نیس���تکه مسئولیت بخش���ی از این فالکت و بدبختی با قوه قضاییه و افرادی همچون
الریجانی است.

1-www.radiofarda.com/a/f6_iran_prison_prisoners/28504789.html
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مرتضی مقتدایی ،در س���ال  ۱۳۱۴در خانوادهای روحانی در اصفهان متولد شد .پدرش
مریزامحم���ود از روحانی���ون اصفهان بودکه مدتکوتاهی ش���اگرد عبدالکریم حائری
بنیانگذار حوزهی علمیه قم بود و با خمینی و محقق داماد و  ...جلس���ات مشرتکی برپا
میکردند .وی پس از به پایان رساندن دوره ابتدایی ،در روستای خوراسگان علوم اولیهی
حوزوی را نزد پدر فراگرفت.
در س���ال ۱۳۳۱برای ادامهی تحصیل وارد حوزهی علمیه اصفهان شد و در سال ۱۳۳۸
ب���ه حوزهی علمیه قم عزیمتکرد و در درس خارج فقه خمینی و اراکی و محققداماد
و  ...ش���رکت جست .وی در سال ۱۳۴۰بهکالسهاییکه سید محمدحسنی بهشتی برای
آشنایی طالب قم با علوم جدید راهاندازیکرده بود ،راه یافت و در مدرسهی حقانی به
تدریس پرداخت .هرچند دستگاه تبلیغاتی رژیم میکوشد برای او همچون دیگر روحانیون
سابقهی سیاسی برتاشد اما با توجه به سیطرهی ساواک و دستگاه امنیتی هیچگاهکار او به
زندان و بازداشت و حتی تبعید و ممنوعالمنربی نکشید.
یل قضایی
ورود به دستگاه قضایی و عضویت در شورای عا 
مقتدایی جزو اولنی نفراتی بودکه در اسفند ۱۳۵۷برای قضاوت در دادگاههای انقالب
منصوب شد .در فروردین ۱۳۵۸خمینی او را برای امر قضاوت به خرمشهر ،آبادان ،مالیر و
زنجان اعزامکرد .او همچننی در دادگاههای تهران و قم ،به طور موقت ،مشغول بهکار شد.
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وی در دیماه ۱۳۶۱پس از برکناری ربانیاملشی ،جوادیآملی و محمد مؤمن به عضویت
ش���ورایعایل قضایی درآمد و تا پایان عمر این شورا در شهریور ۱۳۶۸بهکار خود در آن
ادامه داد .وی در این دوران عالوه بر عضویت ،سخنگوی شورایعایل قضایی هم بود.
در س���ال ١٣۶٢ضوابط اعدام عناصر ضدانقالب و قاچاقچیان مواد مخدر توسط او به
محاکم ابالغ شد .در این ابالغیه آمده بود:
چون در مواردى دادگاههاى انقالب ،نظر به اعدام م ّتهم مىدادند و ش���عب دادگاه
عاىل ضمن تأیید تطبیق آن نظر با موازین ش���رعى ،ضرورت اعدام او را منوط به
تشخیص قاضى دادگاه مىدانستند ،مق ّررگردید ضوابطى براى موارد ضرورت اعدام
تعینی ،تا تنها در آن موارد پرونده به دادگاه عاىل ارسال و در غری این موارد،کیفرى
غری از اعدام در نظرگرفته شود:
او ً
ال دربارهی منافقنی وگروهکهاى محارب:
1.1م ّتهم از اعضاىکادر مرکزى و از ردههاى باالى تش���کیالتى باش���دکه نقش
رهربىک ّلى را ایفا مىکنند.
2.2فعالیت در سطح گسرتدهی رهربى گروهى و دادن خط تشکیالتى ،گرچه در
یک منطقهی محدود بوده باشد.
3.3فعالیت در فاز سیاسى و تبلیغاتى وسیع و جذب نریو ،که افرادى را جذب یا
آماده براى پذیرفنت اهداف شومکرده باشد.
4.4فعالیت مؤثر در فاز نظامى (گر چه به صورت هوادار بوده باشد) خواه شخص ًا
دس���ت به اعمال تخریب و ترور زده باش���د یا آنکه نقشهکشیده و عاملنی را
رهربى عملى نموده باش���د .خواه در تمامى اقدامات موفقگردیده باش���د یا
ناموفق ،زیرا مهم اصل اقدام و جرأت علىالله و رس���وله مىباشد .خالصه،
اعمال اقدام ش���دهکم ًا وکیف ًا چشمگری و دال بر خباثت فوقالعاده وى باشد
که مجموع ًا داللت دارند بر عدم قابلیت اصالح و یک نوع حب افساد غری
قابلعالج؛ لذاگاه مىشودکه بیش از یک اقدام ننموده وىل آن عمل آنقدر
بزرگ و با اهمیت استکه جز خبثاى درجه اول و فریفتگان طواغیب و ابالسه
زمان ،دست به چننی اقدامهایى نمىزنند از قبیل اقدام به ترور شخصیتهاى
مبارز اسالمى یا(تخریب) مؤسسات و ارگانهاى زیربنایى اسالم و نحوه،که
جز از اشخاص پلید و خبیث درجه اول ساخته نیست1.
ّ
وی همچننی در اسفند  ۱۳۶۲به منظور ایجاد وحدت رویه در صدور احکام مجازات برای
اعضای حزب توده دستورالعملی را از سوی شورای عایل قضایی صادرکرد.
1-http://rc.majlis.ir/fa/law/show/131369
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1.1هرکس با علم و اطالع از هدف براندازى حزب ،عدهاى را در شبکهی مخفى
تحت مسئولیت خویش داشته و به آنان رهنمود مىداده محکوم به اعدام است.
2.2هرکس فعاالنه در شبکهی مخفى عضویت داشته به نحوىکه حق عضویت یا
کمک ماىل پرداخته ،قرارهاى تشکیالتى اجرا نموده ،اسلحه یا مهمات تهیه و
تدارک یا تحویل نموده و یا این که اسرار نظامى و یا سیاسى را به حزب داده
و تا قبل از دستگریى سران حزب به فعالیت خویش ادامه داده باشد محکوم
به اعدام است.
3.3هرکس اعمال ارتکابى وى در شبکهی مخفى به نحو زیر باشد:
الف) عضو باشد.
ب) حق عضویت یا کمک ماىل پرداخته باش���د (مجموع ًا بیش از
بیست هزار تومان)
ج) افرادى را جذب ،معرفى و به حزب وصلکرده باشد.
د) قرارهاى تشکیالتى اجرا نموده باشد.
بر حسب مورد از پانزده تا سى سال حبس محکوم مىشود.
4.4هرکس اعمال ارتکابى وى در شبکهی مخفى به نحو زیر باشد:
الف) عضو باشد.
ب) حق عضویت یاکمک ماىل پرداخته باشد (به هر میزان)
ج) قرارهاى تش���کیالتى اجرا نموده باشدکه مجموع ًا بتوان اعمال
ارتکابى او را در ّ
تحقق اهداف حزب مؤثر دانست.
بر حسب مورد به حبس از ده اىل پانزده سال محکوم است.
5.5هرکس اعمال ارتکابى وى در شبکهی مخفى به نحو زیر باشد:
الف) عضو باشد.
ب) حق عضویت یاکمک ماىل پرداخت نموده باشد (به هر میزان)
ج) قرارهاى تشکیالتى اجرا نموده باشد به نحوىکه از نظر تأثری ،به
شدت شرایط مندرج در بند ۴نباشد.
به حبس از پنج اىل ده سال محکوم است.
6.6هرکس اعمال ارتکابى وى در شبکهی مخفى به نحو زیر باشد:
الف) عضو باشد.
ب) حق عضویت پرداخته باشد.
بر حسب مورد به حبس از یک اىل پنج سال محکوم است.
7.7هرکس فقط عضو شبکه مخفى بوده و مرتکب جاسوسى شده باشد با رعایت
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مواد  ۵ ، ۴و  ۷قانون تعزیرات محکوم مىشود.
8.8کسانىکه بدون عضویت در شبکهی مخفى ،مرتکب جاسوسى براى حزب
توده ش���ده باشند بر حسب مورد ،طبق مواد  ۵ ، ۴و  ۷قانون تعزیرات با آنان
رفتار مىشود.
 9.9هرکسىکه با شناخت حزب توده از وابستگى به معتقدات چپ و دولتهاى
خارج ،عضویت در حزب را پذیرفته باشد و یا فعالیت مؤثرى داشته باشد از
قبیل تبلیغ حزب ،ج���ذب نریو براى حزب،کمک ماىل براى حزب،کارهاى
مؤثر فرهنگى براى حزب ،عامل نفوذى بودن براى حزب و امثال اینها ،از دو
سال تا هشت سال بر حسب مورد ،محکوم خواهد شد .و افرادىکه جرم آنها
در این حد نباشد آزاد مىشوند.
وی در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه  ۹اردیبهشت ۱۳۶۲گفت:
به عنوان بشارتی به شما مردم مسلمان اعالم میکنم ،امروز سراسر مملکت ما قواننی
اسالم برکلیهی احکام قضایی حاکمیت دارد .هیچ حکمی برخالف احکام اسالم
جاری نمیشود1.
مقتداییکه از نزدیک در جریان جنایات صورتگرفته در زندانهای اوین و قزلحصار
بود در س���ال ۱۳۶۳پس از برکناری حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار در این
زندان حاضر ش���د و در جمع زندانیان ضمن تعریف و تمجی���د از آیتالله منتظری ،از
زندانیان پوزش خواست .سخنان او بهگونهای بودکهگویا «ضدانقالب» و یا نفوذیهای
آن ،ادارهی زندانها را به عهده داشتهاند و به عمد برای تخریب چهرهی «اسالم» دست
به جنایت زدهاند.
مقتدایی پس از بازگشایی دانشگاهها در سال  ۱۳۶۳به تهدید دانشجویان پرداخته وگفت :
افراد منحرفیکه س���عی در راه یافنت به دانشگاهها را دارند باید متوجه باشندکه از
طرف دادگاههای انقالب تحت پیگرد قانونی قرارگرفته و مهلت نمییابندکه جو
نامساعدی در دانشگاهها بوجود آورند .عزیزانیکه قصد ورود به دانشگاهها را دارند
باید دقتکنند جذب افراد نا صالح نشوند و توجه داشته باشند اگر افراد منحرف و
ناشایست در دانشگاه راه پیداکردند آنها را شناسائی و به مقامات صالحه معرفی
کنند2.
ا و که مانند دیگر مسئوالن قضایی نظام در هر فرصتی که دست میداد به دروغپردازی
میپرداخت ،در مصاحبهی مطبوعاتی خود در بهمن ۱۳۶۳گفت:
ی بودن در ایران زندانی نشده مگر اینکه در تشکیالت
تاکنون هیچ فردی به جرم بهای 
 -1روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۱۰اردیبهشت  ،۱۳۶۲ص .۲۱
 -2روزنامهی جمهوریاسالمی  ۹مرداد ۱۳۶۳
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جاسوسی و ضد انقالبی و تشکیالت مخفی دست داشته باشد1.

من در زمستان  ۶۲در زندان اوین شاهد بودمکه شعبهی  ۸اوین به ریاست حمید طلوعی
مسئولیت برخورد با بهاییها را به عهده داشت .روزانه دهها بهاییگاه به همراه همسر و
فرزند و نوه دستگری و در اوین به بندکشیده میشدند .یکی از مواردیکه از آنها خواسته
میشد اعالم برائت و انزجار از دین «پوشایل» بهائیت در مطبوعات بود.
مسئولیت درکشتار۶۷
مقتدایی در سال ۱۳۶۷از موضع عضو شورایعایل قضایی مسئولیت مستقیم در کشتار
زندانیان سیاسی داشت .وی در روزهای پایانیکشتار زندانیان سیاسی در سال  ۶۷و در
حایلکه در طول دورانکشتار از تشکیل شورایعایل قضایی سربازده بودند ،درگفتگوی
مطبوعاتی و رادیو تلویزیون خواستارکشتار هرچه بیشتر زندانیان سیاسی شد:
بهگفتهی آقای مقتدایی ،عضو و سخنگوی شورایعایل قضایی ،این شورا پس از
تعطیالت یک ماهه جلسات خود را آغازکرد.
 ...شورایعایل قضایی در ادامهی جلسه ا ز کلیهی دادگاهها و دادسراهای انقالب
خواس���تکه در موردگروهکهای محارب و ملحد با قاطعیت عمل نمایند و در
برخورد با آنها سعیکنند اشداء علی الکفار باشند .چون اینها ضدیت خودشان را
با اسالم و با ملت شجاع و شهیدپرور ایران و نیز همکاری همهجانبهی خودشان را
با استکبار جهانی و دشمنان جمهوریاسالمی با حملهی نظامی و یا جاسوسی به
نفع اجانب به مرحلهی ثبوت رسانیدند2.
رئیس دیوانعایلکشور و دادستانکلکشور
در بهمن  ۱۳۶۷بنا به دس���تور خمینی در جلسهی فوقالعادهی رؤسای سه قوه با حضور
اعضای شورایعایل قضایی ،اداره دادسراها و دادگاههای نظامی ،سازمان ثبت [اسناد]،
روزنامهی رسمیکشور در حوزه مسئولیت مقتدایی قرارگرفت 3.مسئولیت او دیری نپایید و
با تغیریات در قانون اساسی شورایعایل قضایی جای خود را به ریاست قوه قضاییه داد.
در سال  ۱۳۶۸مرتضی مقتدایی در تشکیالت جدید قوه قضاییه به حکم شیخ محمد یزدی
به ریاست دیوان عایلکشور رسید و نزدیکی این دو از همان موقع شروع شد .در شهریور
۱۳۶۹وی در مقام رئیس دیوانعایلکشور در سفر دومگالیندوپل به ایران با وی دیدارکرد
و درحایلکه نظام به تازگی از قتل زندانیان سیاسی بریون آمده بودگفت :بر طبق قانون
 -1روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۱۳بهمن  ،۱۳۶۳ص .۱۹
 -2روزنامهی اطالعات  ۱۰شهریور ۱۳۶۷

3- http://emam.com/posts/view/4162
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وجود وکیل مدافع ضروری و الزامی است و متهم و وکیل از پارهای تسهیالت برخوردارند
 ...چنانچه متهم وکیل نداشته باشد ،دادگاه ،حکم را لغو میکند1.
مقتدایی در اسفندماه ۱۳۷۳به جای سیدابوالفضل موسویتربیزی 2دادستانکلکشور شد
و تا سال ۱۳۸۰همچنان در این مقام باقی ماند.
هدایت اراذل و اوباش حکومتی
وی در آب���ان ۱۳۷۶پس از حمله به منزل و دفرت آیتالله منتظری در میان اراذل و اوباش
حکومتی حاضر شد و از آنها تشکرکرد! در خاطرات آیتالله منتظری آمده است:
جامعهی مدرسنی جلسه میگریند و آقای مقتدایی ،دادستان کل کشور ،از ناحیهی
آنان به سراغ مهاجمنی میآید .دادستان کل کشور که باید جلوی مظالم و جنایات
را بگرید و با مهاجمنی به خانه وکاشانهی مردم برخورد قانونکند ،قانونشکنیها،
خرابکاریها ،و غارتگریها را تأیید میکند .او خواستههای آنان را جویا میشود
و آنان حصر در خانه و ممنوعالمالقات بودن و تعطیل درس و شهریه و پس ندادن
حسینیه و دفرت و تهیهی زمینهی محاکمهی مرا مطالبه میکنند تقریب ًا همنی خواستهها
در شورایعایل امنیت ملی مطرح و تصویب میشود .پس در حقیقت ،تصمیمگریند
در مسائلکشور ،خرابکاران و مهاجمنی بیباک و محرکنی آنان هستند و شورایعایل
امنیت ملی ،مجری تصمیمات آنان میباش���د .وای به حال ملت مسلمان و مظلوم
ایران و حوزهی علمیه قمکه تعینی سرنوشتشان به افراد خرابکار و مهاجم تفویض
شده است .آقای مقتدایی در حسینیه سخنان مفصلی داردکه نوار آن موجود است.
از جمله به آنان میگوید :از این حرکتیکه شما عزیزان انجام دادیکه حمایت از
حریم والیت و رهربی بودً ،
جدا تقدیر و تشکر میشود و شما این را به حساب خدا
بگذارید و اجر و پاداش این را از خدا بگریید  ...خیلی ممنون .امیدوارمکه انشالله
موفق باش���ید .مأجور هستید و زحمتکشیدید .این خدمتیکهکردید انشالله مورد
توجه امام زم���ان (ارواحنا فداه) قرار بگرید و در آینده هم اگر خدای ناکرده یک
چننی قضایایی پیش بیاید ،انتظار هستکه همنی شماها باید به پا خیزید ...

-1پاراگراف ۲۸۲گزارشگالیندوپل.
ف به «موسویتربیزی» در سا ل ۱۳۱۴در تربیز به دنیا آمد .وی در
ی معرو 
 -2سیدابوالفض ل سیدریحان 
زمرهی شاگردان آیتالله شریعتمداری محسوب میشدکه پس از بارز شدن اختالف او با خمینی در
سال ۵۸راه خود را از شریعتمداری جداکرد .وی از سال  ۶۸تا  ۷۰رئیس دیوان عدالت اداری بود .در
اوایل سال ۱۳۷۰پس از استعفای ریشهری وی دادستان کل کشور شد و تا سال ۱۳۷۳در این پست
ت قوه
ی به ریاس 
ب هاشمیشاهرود 
خدمتکرد و سپس به ریاست دیوان عدالت اداری رسید .با انتصا 
س قوه قضائیه برگزیده شد و در تاریخ بیست و پنج
یل رئی 
ی به عنوا ن مشاور عا 
قضائیه در سا ل ۱۳۷۸و 
ت خربگا ن قانوناساسی ،و
ی درگذشت .وی در انتخابا 
فروردی ن ۱۳۸۲در س ن شصت و هشت سالگ 
ی برگزیده شد .وی همچننی
ی به نمایندگ 
دورههای اول تا سوم خربگان رهربی از استا ن آذربایجا ن شرق 
س راه یافت.
ی تربیز به مجل 
ی انتخابیه 
س شورایاسالمی ،از حوزه 
ت مجل 
ی انتخابا 
نی دوره 
در اول 
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ارتباط مستقیم با یک «مفسد اقتصادی»
در جریان پروندهی ش���هرام جزایریکه به یکی از پرسر و صداترین پروندههای فساد در
کشور تبدیل شد پای مقتدایی و پسرش مهدی نیز به میان آمد .هرکجای دیگر دنیا اگر بود
روزگار وی سیاه میشد اما در مورد وی و فرزندش آب از آب تکان نخورد.
نام مقتدایی در کنار روحانیان دیگری همچون درینجفآبادی ،رستگاری ،خزعلی ،و
محفوظیکه «آقازاده»هایشان از شهرام جزایری پولگرفته بودند ،مطرحشد .جزایری
در دومنی جلسهی دادگاه خود در روز چهارشنبه سه بهمن  ۱۳۸۰در اینباره توضیح داد.
آش���نایی من با آیتالله مرتضی مقتدایی به سال  ۷۸باز میگردد .در سفر مکه با
ایشان آشنا شدم وچندماه بعد به همراه ایشان به اصفهان و خراسان سفرکردم .وقتی
حوزهی علمیهای را دیدمکه ایش���ان برای آنزحمات زیادیکشیده بودند شصت
میلیون تومان بابت ساخت،گسرتش و افزایش حوزهی علمیه پرداختکردم.
وی همچننی اضافهکرد:
البته در سفر مکه یک روحانی زحمتکشی بودکه از طریق آیتالله مقتدایی با او
آشناشدم و چندی بعد برای بیستمیلیون تومان نیز جهت ساخت حوزهی علمیه به
این روحانی دادم و چهلمیلیون تومان دیگررا به آقازاده مقتداییکه مهدی مقتدایی
اس���ت ،پرداختکردم و ایشان برخالف برنامه تنها به پرداخت دهمیلیونتومان به
ساحت حوزهی علمیه قناعتکردندکه بایستی خودشان به عدم پرداخت سیمیلیون
تومان باقیمانده ،دردادگاه توضیحاتی بدهند1 .
جزایری ،در دفاعیات خود بارها دربارهی ارتباط خود با مقتدایی و خزعلی سخنگفت.
وی تصریحکرد مقتدایی برای او «اس���تخاره» میکرده است ،و از خزعلی نیز به عنوان
«راهنمای» خود یادکرد2.
نام مهدی مقتدایی همراه با محمد درینجفآبادی و محمد رستگاری به عنوان متهم در
پروندهی جزایریمطرح بود .این سه نفر در اردیبهشت ماه همان سال به عنوان متهم برای
بازجویی به دادگاه احضار شدهبودند؛ اما بالفاصله با قرار تأمنی آزاد شدند .آنها در برخی
جلس���ات دادگاه هم حاضر نشدند وکار دفاع را به وکیلخود سرپدند و چنانچه انتظار
میرفت با مجازاتی هم روبرو نشدند .هرچند هاشمیشاهرودی رئیس قوه قضاییه چند ماه
پس از طرح پرونده جزایری ضمن تأکید بر پیگریی پرونده تخلفات فرزندان روحانیون
ارشد اظهار داشت :برخورد با آقازادهها را از نزدیکان خود شروعکردیم .اما چننی چیزی
محقق نشد و هیچیک از پروندههای مربوط به «آقازاده»ها مورد رسیدگی قرار نگرفت3.
 -1خربگزاری ایرنا ۳ ،بهمن ۱۳۸۰
 -2حیات نو ۴ ،بهمن ۱۳۸۰
-3جوان ۹ ،مرداد ۱۳۸۱
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اتهام این س���ه نفر ،مربوط به صادرات پس���ته به خارج ازکش���ور و در خصوص فعالیت
غریقانونی ش���رکتی تحتعنوان ش���رکت خدمات و بازرگانی ب���ودکه به عنوان عضو
هیأت مدیره در آن فعالیت داشتند .مهدی مقتدایی در دادگاه«آقازاده بودن» را یکی از
«اتهامات و بدبختیهای» خود توصیفکرد1.
مقتدایی در سال  ۱۳۸۰از دادستانیکلکشورکنار رفت و عبدالنبی نمازی جانشنی او شد.
مشارکت در تبدیل جامعهی مدرسنی به «ویرانه»
مقتدایی از عضویت در جامعه مدرسنی حوزهی علمیه قم شروعکرد و سپس به عضویت
ش���ورایعایل جامعهی مدرسنی حوزهی قم درآمدکه هدایتکلیهی مدارس و حوزههای
سراسرکشور را به عهده دارد.
او رابطهی نزدیکی با محمد یزدی دارد و این زوج همانگونهکه به تعبری هاشمیشاهرودی
ق���وه قضاییه را تبدیل به «ویرانه»کردن���د ،حوزهی علمیه قم را نیز به تصدیق طالب با
مش���کالت جدی روبروکردهاند .در دوران یکهتازی یزدی در جامعهی مدرسنی حوزهی
علمیه قمکه به مدد پش���تیبانی بیت رهربی و دادگاه ویژهی روحانیت و نریوهای فش���ار
صورتگرفته ،مقتدایی نیز پلههای ترق���ی را طیکرده و به مدیریت حوزههای علمیه و
ریاست حوزهی علمیه قم رسید.
از جمله افتضاحاتیک���ه این زوج به بار آوردند و با مخالفت جدی مراجع تقلید روبرو
شد ،ردّ مرجعیت آیتالله صانعی پس از مواضع سیاسی وی در جریان تحوالت پس از
انتخابات ۱۳۸۸بود .این دو به اتفاق همراهانشان در جامعهی مدرسنی مدعی شدند وی
به خاطر نوآوری در فقه ،صالحیت مرجعیت نداردکه با اساس «اجتهاد» در مذهب شیعه
در تعارض شدید است.
مقتدایی درگفتگو با مطبوعات ضمن رد سیاسی بودن رد صالحیت صانعی مدعی
شد :نداشنت پایه علمی و مستندات فقهی این فتاوا ،اصل اجتهاد و شأنیت مرجعیت
ایشان را زیر سئوال برده بود.
وی در مقام مدیر حوزهی علمیه قم خاطرنشانکرد :حتی در زمان مرحوم آیتالله مشکینی،
احکام حج آقای صانعیکه در بعثه رهربی به چاپ میرس���ید بارها مورد اعرتاض قرار
گرفته و انتشار آن متوقف شده بود2.
وی همچننی رئیس شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران است و در دورههای
دوم و سوم مجلس خربگان عضو آن بود.
-1توسعه ۷ ،مرداد ۱۳۸۱

2-www.khabaronline.ir/(X(1)S(ykol5lglkv3))/detail/34014/Politics/4010

غالمحسنیمحسنیاژهای


غالمحس�ی�ن محس���نیاژهای متولد ۱۳۳۵در روس���تای اژیه از توابع اصفهان است .وی
مقدمات تحصیالت حوزوی را در حوزهی اصفهان آغا زکرد و سپس در مدرسهی حقانی
قم مش���غول به تحصیل ش���د ومانند بس���یاری از آخوندها پس از انقالب با استفاده از
رانتهای حکومتی بدون داش�ت�ن دیپلم متوس���طه و حضور در دانشگاه وکالس درس،
مدرککارشناسی ارشد حقوق بنیالملل خصوصی از دانشگاه آزاد اسالمی تهرانگرفت
و سپس معلوم نشد درکجا مدرک دکرتایش را اخذکرد .هیچ سابقهای از او در امر مبارزه
با رژیم سلطنتی در دست نیست اما بالفاصله پس از انقالب مانند بسیاری از طلبههای
مدرسهی حقانی از قدرت بادآورده بهرهمند شد.
وی دارای دو برادر بودکه یکی از آنها در اواخر دههی هش���تاد درگذشت .یک بار هم
جوالن دادن پسر او با ماشنی آخرین مدل در خیابانها مطرح شد و او در پاسخگفت:
در مورد ماشنی و این چیزها هم مطلق ًا چننی چیزی نیست و من نشنیدهامکه پسرم جایی
مانور بدهد .شما اگر چیزی دیده یا شنیدهاید ،بگویید1.
ِ
«دکرت» مورد توجه ویلفقیه مسلمنی جهان در حایلکه تعدادی از مسئوالن رژیم به
این
عمل غریانسانی و جنایتکارانهی «تفخیذ» و بهرهجویی جنسی از نوزاد وکودک نابالغ
مشغولند ،او در توجیه باالرفنت آمار ازدواجهای زیر ده سالگفت:
1-www.khabaronline.ir/detail/196513/society/judiciary
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من از آمار خربی ندارم .ازدواج الزام ًا به معنای رخ دادن عمل زناش���ویی نیس���ت.
ممکن است عقدی صورتگرید تا صرف ًا دو خانواده به هم محرم شوند اما در این
بنی عمل زناشویی رخ ندهد .علیایحال پاسخ سئوال شما اینگونه است منعی برای
چننی ازدواجی وجود ندارد اما باید شرایط و برخی از مصالح نیز در نظرگرفته شود.
اما این اقدام به خودی خود قانونی بوده و خالف مقررات نیست1.
حضور در وزارت اطالعات و دادستانی انقالباسالمی مرکز
محسنیاژهای سلسلهمراتب جنایت را در دستگاه قضایی و امنیتی پیموده است .او پس از
سی خرداد ۱۳۶۰به عنوان بازجو و شکنجهگر در خدمت الجوردی بود.
پس از تصویب قانون تشکیل وزارت اطالعات در سال ۱۳۶۲و شروع بهکار این وزارت،
اژهای مس���ئولگزینش این وزارتخانهی حساس در س���الهای ۱۳۶۳و ۱۳۶۴شد .وی از
نیمهی دوم سال ۱۳۶۴تا پایان سال ۱۳۶۷نمایندهی قوه قضاییه در وزارت اطالعات بود.
اژهای به خاطر حضور توأمان در دادس���تانیانقالب و وزارت اطالعات و دادگاه ویژهی
روحانیت و رابطه ویژه با فالحیان و ریشهری نقش فعایل در برنامهریزیکشتار تابستان
۱۳۶۷داشت.ویازرفقاوهممحفلهایپورمحمدیوروحاللهحسینیانمحسوبمیشود.
اژهایکه یکی از دس���تپروردگان الجوردی بود ،در ارتباط با نزدیکیاش با الجوردی
میگوید:
یک روز در زمس���تان سال  ۶۰ش���هید الجوردی به اتاق من آمد وگفتکه فالنی،
آیتالله منتظری چند مرتبه من را خواسته و من مسائلی را برای او توضیح دادهام؛
اگر ممکن است در جلسه بعدی شما هم بیاییدکه وی تصور نکند این توضیحات
و اظهارات تنها صحبتهای من است .ما با پنج یا شش نفر به دیدار آقای منتظری
رفتیم؛ وی در آن جلسه ناراحت بود و مطالبی را میگفت2...
او در فیلم مستند «پرونده ناتمام»که از سیمای جمهوریاسالمی پخش شد ،تصریحکرد
که ش���خصاً بازجویی محمدتقی محمدی را به عهده داشته است .محمدتقی محمدی
کاردار س���ابق رژیم در افغانستان و یکی از اعضای سابق دفرت اطالعات نخستوزیری
بود که در ارتباط با پروندهی مربوط به انفجار نخستوزیری در هشتم شهریور  ۱۳۶۰در
زمستان  ۱۳۶۴به تهران فراخوانده و بازداشت شد .وی در فروردین ۱۳۶۵در سلول انفرادی
خودکشیکرد یا اینگونه وانمودکردند.
محس���نیاژهای حداقل از س���ال  ۱۳۵۹در اوین بازجو و شکنجهگر بود .به عهده داشنت
مسئولیت بازجویی در این پرونده ،حاکی از جایگاه مهم وی در دادستانی انقالباسالمی
1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13910627001104
2-www.asriran.com/fa/news/556255
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ته���ران و اعتمادکارگزاران امنیتی و قضایی به او اس���ت .مس���ئولیتکلی این پرونده با
سیدابراهیم رییسی بود.
محس���نیاژهای و رییس���ی و همراهان الجوردی در دادس���تانی انقالباسالمی تهران
میکوشیدند به منظور متوقفکردن رقیبکه سازمان مجاهدین انقالباسالمی و «خط
امامی»ها بودند بهگونهای آنها را عامل بمبگذاری در دفرت نخستوزیری و قتل باهرن و
رجایی جلوه دهند تا مانع پیشروی آنها در قوه قضاییه و مقننه شوند .به ویژهکه میدانستند
جناح رقیب اسناد و مدارک زیادی از جنایات الجوردی و مؤتلفه در زندانها به دست
آوردهاند.
الجوردی و محس���نیاژهای و بقیه جانیان در دادستانی انقالباسالمی تهران،کاری به
انفجار دفرت حزب جمهوریاس�ل�امیکه قربانیان به مراتب مهمتر و بیشتریگرفته بود،
نداشتند چراکه اگر غفلتی هم بود مسئولیت آن متوجه شخص بهشتی و اعضای حزب
جمهوریاسالمی از جملهگردانندگان هیئت مؤتلفه و دادستانی انقالباسالمی تهران بود.
آنها انفجار دفرت نخستوزیری را دستآویز قرار داده بودند چراکه غفلت صورتگرفته
متوجهی مجاهدین انقالباسالمی و دفرت اطالعات نخستوزیری بود .عاقبت این پروژه
با دخالت خمینی و مختومه کردن آن متوقف ماند و داغ آن بر دل مؤتلفه و محسنیاژهای
و دیگر مس���ئوالن آن باقی ماند .این عده همچنان هر از چندی به لحاظ رسانهای آن را
مطرح میکنند چراکه میدانند حکم خمینی روی آن است و به لحاظ حقوقی و قضایی
به آن نزدیک هم نمیتوانند بشوند.
اژهای در س���الهای  ۶۸و  ۶۹دادسرای امور اقتصادی تهران را اداره میکرد و سپس در
س���ال  ۱۳۷۰به عنوان نماینده قوه قضاییه به وزارت اطالعات بازگش���ت و با آنکهگفته
میشود تا سال  ۷۳در این وزارتخانه بود اما نام او به عنوان یکی از آمران و صادرکنندگان
فتوا در قتلهای زنجریهایکه توس���ط جوخههای مرگ وزارت اطالعات در سال ۱۳۷۷
صورتگرفت مطرح شد.
غالمحسنی مریزاصالح یکی از روشنفکرانی که در تاریخ هفتم مهر ۱۳۷۱توسط وزارت
اطالعات ربوده ش���د ،در بازجویی و سپس برنامهی «هویت»که از تلویزیون پخش شد
متهم به انحرافات عدیده و مأمور سازمان سیا به منظور نفوذ در دانشگاهها جهت اهداف
«براندازانه» میشود اما پس از بیست و یک روز آزاد شد .وی در مورد نحوهی آزادیاش
میگوید:
 ...مدت بازداش���ت من در انفرادی بیس���ت و یک روز بود و در طی این مدت از
بازجوییها و تهدیدات و ارعاب و...که بگذریم ،هیچ نوع محکمه و دادگاهی برای
رسیدگی به اتهامات وارده تشکیل نشد! غروب روز بیستم با عصاکشی فرد همراه
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به دفرت آقای محسنیاژهای راهنمایی شدم و ده پانزده دقیقه بعد ایشانگفتندکه پس
از سرپدن یک میلیون تومان وجه نقد آزادم! ...و اگر همکسی پرسید بگو به خاطر
مشروبخواری و مستیگرفتنت1 ...
اژهای در دوران یادشده رئیس شعبهی ۳دادگاه انقالباسالمی هم بود و احکام ظالمانهی
بیشماری را هم صادرکرد.
حذف فیزیکی زندانیان آزاد شده و هواداران مجاهدین
محسنیاژهای طی س���الهایی که به عنوان نمایندهی دادس���تانی در وزارت اطالعات
حضور داش���ت نقش فعایل در پروژهی ربودن زندانیان سیاس���ی سابق مجاهد و سر به
نیستکردن آنها در پروژهی «الغدیر» داشت .طی این سالها مقامات امنیتی و قضایی
مطلق ًا مسئولیت دستگریی آنها را بهعهده نمیگرفتند و به همنی دلیل خانوادههای زیادی
همچنان از سرنوشت عزیزانشان بیاطالع هستند.
محسنیاژهای بنا به اعرتاف سعید امامی یکی ازکسانی بودکه در جلسهی تصمیمگریی
برای قتل احمد خمینی ش���رکت داشت 2.بنا به اعرتاف امامی حکم سر به نیستکردن
پریوز دوانی نیز توسط محسنیاژهای صادر شد:
مدتها بودکه حکم بازداشت و دستگریی پریوز دوانی را از قوه قضاییه درخواست
نموده بودیم ،برابرگزارش ادارهیکل اطالعات مجامع فرهنگی وی فعالیتهای
تخریبی زیادی را در پوشش کانون نویسندگان و دیگرگروههای به ظاهر فرهنگی
ج از
انجام میداد و ارتباط گس�ت�ردهای هم با رادیوها و عوامل ضدانقالب خار 
کشور داشت ،منتها به دلیل حساسیتهای رایج پریامون این قبیل افراد و شرایط
عمومیکش���ور با آن موافقت نمیشد .تا آنکه یکروز در دیداریکه با حاج آقا
محس���نیاژهای داشتم موضوع را شخص ًا با ایشان در میانگذاشتم و وی پیشنهاد
ک���ردخودتان عملکنی���د و از وی مصاحبه تصویری بگریید بعد ًا مس���تند به آن
مصاحبه اعالم جرم کنید تا حکم بازداش���تش صادر شود .قبول کردم و فردایش
جریان این توافق را به سیدصادقکه معاون عملیاتی ما بودگفتم .وی را بازداشت
کردند .مدتی در یکی از خانههای امن حوزه مشاوران بود تا اینکه برای مصاحبه
آماده ش���د .مصاحبه از ایشان که گرفته ش���د موضوع را به اطالع حاج آقا دری
رس���اندیم ،ایش���انگفت حکمش راکهگرفتید تحویل اطالعات نریوی انتظامی
بدهیدش ،بازداشتگاه خودمان نربیدش .موضوع گم شدن وی جنجال به پا کرده
بود و علیالظاهر آقا هم کمی احتیاط میکرد .با حاج آقا محس���نی آمدم تماس
-1روزنامهی صبح امروز  ۲۷ ،مرداد ۱۳۷۸

2-www.rahesabz.net/story/52633
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بگریم نتوانس���تم پیدایش کنم ،به تیم گفتم ایشان را آماده اعزام بکنند و باالخره
توانستم همان شب حاج آقا [محسنیاژهای] را در منزلشان ببینم ،موضوع را به
ایش���انگفتمکهگفتند الزم نیست تحویل نریوی انتظامی بدهید ،حکم افسادش
صادر شده ،تمامش کنید! حتی واضحتر هم گفتندکه با مسئولیت من بکشیدش.
اینجا بودکه بنده هم به سید صادقگفتمکه به تیم بگویید .من خودم به واسطهی
مشکلی که در مقابل دفرت حفاظت منافع مصر اتفاق افتاده بود رفتم آنجا و تیم
حکم را در همان ساختمان اجرا نموده بود آن شب1...

از قدیمیترین افراد دادگاه ویژهی روحانیت
اژهای یکی از پرسابقهترین افراد دادگاه ویژهی روحانیت است .او از ابتدای تشکیل این
دادگاه در سال ۱۳۶۶در خدمت این نهاد سرکوبگر بود و همراه با فالحیان در محاکمهی
مهدی هاشمی به عنوان نمایندهی دادستان شرکت داشت .او در سالهایگذشته به خاطر
نقشیکه در محاکمهی س���یدمهدی هاشمی و دشمنی با آیتالله منتظری داشت مورد
اعتماد ویژه خامنهای بوده است.
وی پیش از پایان حصر آیتالله منتظری خواهان دیدار با ایشان شدکه با مخالفت آیتالله
منتظری روبرو ش���د .در سال ۱۳۷۴دادستان ویژهی روحانیت تهران شد و در سال ۱۳۷۷
با حفظ سمت مسئولیت «مجتمع قضایی ویژهی رسیدگی به جرائمکارکنان دولت» ،با
حکم خامنهای دادستانکل ویژهی روحانیت شد و تا هنگام تصدی وزارت اطالعات در
سال ۸۴در این مقام باقی ماند .وی همزمان حضور و فعالیت چشمگریی در شعب دادسرا
و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان تهران و دیوانعایل کشور و هیئت نظارت بر
مطبوعات داشت.
پس از تصدی دادستانیکل ویژهی روحانیت ،محمدابراهیم نکونام یکی از جنایتکارانی
که نقش مهمی در سرکوب دههی ۶۰وکشتار زندانیان سیاسی در سال  ۶۷درکرمان داشت
را به دادستانی ویژهی روحانیت تهران انتخابکرد.
به این ترتیب اوجگریی اژهای در نظام در دوران خاتمی شکلگرفت .خاتمی با انتصاب
وی برای پس���ت «معاونت وی���ژه» وزارت اطالع���ات در دوران درینجفآبادیکه با
موافقت خامنهای صورتگرفته بود ،مخالفتکرد و او از رسیدن به این پست باز ماند.
این معاونت از آنجاییکه با علما و روحانیون و نیز مراجع و رهربی و خربگان و مجمع
تشخیص مصلحت سروکار داشت؛ بسیار حساس بود .به همنی دلیل دری نجفآبادی از
-1صص  ۴۶۱ـ ۴۶۲از جلد  ۱۷بازجوییهای سعید امامی.
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خامن���هایکه متوجهیکینهی اژهای از خاتمی ش���ده بود ،دادس���تانیکل دادگاه ویژهی
روحانیت را به او س�پ�رد تا وی با دستبازتری به امور مربوط به علما و روحانیون و ...
برپدازد .یکی از دالیل ضدیت اژهای با خاتمی از همنی جا ناشی میشود .او پیگری حکم
ممنوعالتصویری خاتمی است و اجازه نمیدهد او به مجلس عروسی و مجالس عمومی
برود.
وزارت اطالعات دولت احمدینژاد
اژهای در سال ۱۳۷۶یکی از نامزدهای وزارت اطالعات بود و عاقبت در سال ۸۴به آرزوی
خود رسید و یکی از دورههای سیاه این وزارت را رقم زد .در دوران ریاست او بر وزارت
اطالعاتکلیهیکسانیکه به هواداری از هاشمیرفسنجانی یا خاتمی مشهور بودند به
همراه تعدادی از اصولگرایان از وزارت اطالعات تا سطح معاون وزیر پاکسازی شدند.
اژهای همچننی به خاطر سابقهی طوالنیاش در دستگاه امنیتی و اطالعاتی به تدریس در
دانشکدهی وزارت اطالعات و قسمت آموزش دادگاههای انقالب پرداخت.
در دوران وزارت محس���نیاژهای ،جدا از تش���دید سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی،
سرکوب و ارعاب و دستگریی بهاییان و دراویشگنابادی ابعاد وسیعتری به خودگرفت و
تخریب منازل،گورستانها و حسینههای آنان در دستورکار نریوهای اطالعاتی قرارگرفت.
بس���یاری از چهرههاییکه در خارج ازکشور سیاست دفاع از جمهوریاسالمی را پیش
میبردند دستگری و سر از زندانهای رژیم درآوردند.
خانم هاله اسفندیاری و رامنی جهانبگلو وکیان تاجبخش با سناریوهای نخنما دستگری و
مجبور به اعرتافات رسانهای شدند تا بهزعم خودشانکسانی راکه میکوشیدند ارتباط با
غرب راگسرتش دهند تحت فشار قرار دهند.
دامنهی این اقداماتکه برای تحتفش���ار ق���رار دادن جناحهای رقیب داخلی صورت
میگرفت تا دستگریی سیدحسنی موسویان مسئول تیم مذاکرهکنندهی هستهایکه سالها
سفری جمهوریاسالمی در آلمان بود کشیده شد .موسویان که در تروریسم بنیالمللی نیز
نقش داش���ت در دعواهای درونی نظام ابتدا به اتهام جاسوس���ی برای دشمن به زندان
افتاد و سپس به اتهام نگهداری سند محرمانه به زندان تعلیقی و به انفصال از خدمات
دولتی محکوم شد .اینها همه غری از موارد دستگریی روزنامهنگاران ،فعالنی سیاسی و
دانشجویی استکه به صدها تن بالغ میشد.
-1خاطرات و مبارزات حجتاالسالم و المسلمنی درینجفآبادی ،تدوین حیدر نظری ،مرکز اسناد
انقالباسالمی ،چاپ اول ،ص .۲۵۸
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اژهای دو هفت���ه قبل از پایانکار دولت اول احمدینژاد به ش���کل خفتباری توس���ط
احمدینژاد برکنار شد .او در این رابطه میگوید:
در حال رفنت به اتاقکارم بودمکه یکی از معاوننی من سراسیمه به استقبال من آمد
و خرب عزل من را داد وگفتکه به وی پیش���نهاد سرپرستی وزارت اطالعات داده
شده اس���ت ... .در نهایت تصمیمگرفتیم خودمان را به آن راه بزنیمکه از موضوع
برکناری خرب نداریم و برای رفنت به جلس���هی دولت سوار ماشنی شدمکه رانندهی
ماشنی به من یادآوریکردکه آقای محسنی،گفتهاند شما جلسهی دولت نروید و به
دفرت ریاس���تجمهوری مراجعهکنید .پس از رفنت ما به دفرت ریاستجمهوری آقای
شیخاالسالمیکه آن زمان رئیس دفرت رئیسجمهور بودند به ما اطالع دادندکه من
و آقای صفا ر هرندی عزل شدهایم .من در نهایت به رئیس دفرت رئیسجمهورگفتم
خب ایرادی ندارد ما به جلسهی دولت میرویم تا حداقل با دوستانیکه چهار سال
با هم بودیم خداحافظی داشته باشیمکه ایشان به ماگفتند شما نروید!
هرقدر اصرارکردیم اجازهی خداحافظی بهمن ندادند ،رئیس دفرت رئیسجمهوری
ضمن مخالفت با حضور من در جلس���هی دولت عنوانکردندکه به ویگفته شده
است از ورود من به جلسه ممانعتکند1.
ی به پروندههای اقتصادی و صدور احکام عجیب و غریب
رسیدگ 
آوازهی او در مطبوعات ،هنگامی باالگرفتکه به پرونده اختالس صد و بیس���ت و سه
میلیاردی بانک صادرات رسیدگیکرد و از همانجا با الپوشانی پرونده و دربردن متهمان
اصلی و مجازات فاضل خداداد پلههای ترقی را طی نمود.
فاضل خداداد ب���ازرگان ایرانی بودکه به اتهام تبانی باکارمندان بانک صادرات ایران
و صد و بیس���ت و سه میلیارد تومان اختالس از این بانک به اعدام محکوم شد .فاضل
خداداد پسر صاحب یک میدان ترهبار قدیم به نام حاجی خدادادخان خداداد بود .فاضل
خداداد فعالیتهای ساختمانی و برجسازی میکرد و پیش از انقالب از ثروت و مکنت
زیادی برخوردار بود و شهره صولتی خوانندهی معروف دوست دخرتش بود .وی با شروع
جنگ ،کشور را ترک میکند و در شهریورماه سال  ۶۷به ایران باز میگردد و با معرفی
مرتضی رفیقدوست که آن زمان رییس کمیتهی انقالباسالمی سعدآباد بود به یکی از
شعب بانک صادرات معروف به شعبهی  ۲۰۷در باغ فرودس تجریش مراجعه میکند و
یک حساب جاری مشرتک باز میکند.
در بهم���ن ۱۳۷۱رئیس ادارهیکل بانک ص���ادرات ایران متوجه اختالس در این بانک
1-http://aftabnews.ir/vdcf0tdymw6d0ta.igiw.html
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میش���ود .در این هنگام فاضل خداداد در پاریس ب���ودهکه با تماسهای مکرر ویلالله
سیف ،مدیریت بانک به ایران بر میگردد و بخش بزرگی از بدهی ظرف یک ماه وصول
میش���ود .خداداد از بهمن ۷۱تا شهریور ۷۲تحت مراقبت بود اما نهایت ًا توانست ازکشور
فرارکند .وی در شهریورماه ۷۳با دریافت اماننامه از سوی محسن رفیقدوست و ویلالله
س���یف مدیرعامل بانک صادرات به ایران باز میگردد تا باقیماندهی بدهی خود را به
بانک پرداختکند .پس ازگذش���ت چند ماه وی در ۹بهمن ۱۳۷۳در دعوای باندهای
درونی رژیم دس���تگری و در آذرماه س���ال بعد به حکم محسنیاژهای اعدام شد .مرتضی
رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست متهم اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شد .در
دوران زندان ،وی مأمور خرید زندان اوین میشود و بیشتر دوران محکومیت را در بریون
زندان به سر برد و عاقبت در سال ۸۲بعد از سالها مرخصی طوالنیمدت و  ...آزاد شد.
محسن رفیقدوست تنها به عنوان مطلع در دادگاه شرکتکرد.
محسنیاژهای در رس���یدگی به پروندهی شرکت کشتریانی ایرانمارینسرویس که حاضر
نشده بود منویات وزارت اطالعات را اجراکند رأی به محکومیت سعیدی رئیس شرکت
و مصادرهی اموال آنکه رقم بسیار باالیی بود داد تا امتیاز مربوطه و در آمد آن به وزارت
اطالعات و باندهای خودشان برسد.
ش���رکت ایرانمارینس���رویس عالوه بر ترانزیت و «سواپ» نفت ،نمایندگی بسیاری از
شرکتهای بزرگکشتریانی را بر عهدهگرفته بود و زمانیکه این شرکتها میخواستند
از «بنادر ایران» بارهای خود را حملکنند ،مارینسرویس امکانات در اختیارشان قرار
میداد و خدماتی مانند غذا ،سوخت و آب میداد و روزانه بیست سی هزار دالر از این
محل به اصطالح «کمیسیون» یا حقالعمل دریافت میکرد1.
هوشنگ بوذری یکی ازکارمندان عالریتبه سابق وزارت نفت در شکایتیکه علیه مهدی
هاشمی ،اکرب هاشمیرفسنجانی ،علی فالحیان ،محسنی اژهای به دادگاهکانادا ارائه داد
به دستگریی وگروگانگریی خود توسط وزارت اطالعات در سال  ۷۲اشارهکرد .آن موقع
اژهای و خانوادهی هاش���می دست در یک جیب داشتند و هنوز دشمن یکدیگر نشده
بودند .بوذری در شکایت خود و درگفتگوها با رسانهها از بازداشت و شکنجهی هفت
ماههاش در بازداشتگاه توحیدگفت و اینکه عاقبت همسرشکه در زمان یاد شده ساکن
ایتالیا بود با پرداخت س���همیلیون دالر باج موجبات آزادی وی را فراهمکرده است .این
مبلغ طی سه فقره چک در وجه محسنیاژهای به حساب ۷۸وزارت اطالعات نزد بانک
مرکزی پرداخت شده است.
هوش���نگ بوذری همچننی اعرتافکردکه محس���نیاژهای برای آزادکردن پاسپورت او،
-1روزنامهی اعتماد ،شمارهی  ۲۰۰۶به تاریخ  ۳۱تری  ،۱۳۸۸صفحهی (۶اقتصادی)
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خواستار هفتاد و پنج میلیون تومان پول نقد شده بود .وی مبلغ هفتاد و پنج میلیون تومان
را طی یازده بار مراجعه به امور مایل دادستانی انقالب در زیرزمنی این ساختمان واقع در
خیابان معلم پرداختکرده و رسید آن را به علیکریمی رئیس دفرت محسنیاژهای میدهد.
اسناد این پولها تمامًا به دادگاهکانادا ارائه شده و در دسرتس عموم است1.
دادگاه برادران افراشته برجسازان معروف تهرانی یکی از خیمهشببازیهای منحصر به
فرد دستگاه قضایی بودکه توسط محسنیاژهای شریک این دو در «سرای دلگشا» اجرا
شد .این دو برادر بطور نمایشی توسط اژهای به بیست و بیست و پنج سال زندان محکوم
شدند اما به سرعت از زندان آزاد و به بزرگترین سرمایهداران و خالفکاران مایلکشور
تبدیل ش���دند .اژهای در این دادگاه ،خجسته برادر همسر خامنهای و اکرب خوشکوشک
یکی از آدمکشان وزارت اطالعات و شریک خالفکاریهای این دو را از پرونده خارج
کرد و نقش وزارت اطالعات در قاچاق و معامالت غریقانونی تلفن همراه را پوشاند .با
وجود همهی این فسادهاکه یک سرش به محسنیاژهای وصل میشود وی مدعی است:
من در قضیهی فساد مایل اخری نیز فرمایشات مقام معظم رهربی را از سال ۷۰به بعد
مرورکردم و براساس این تأکیدات اقدامات را انجام دادم2.
تالش برای فراریدادن خاوری
یکی دیگر از شعبدهبازیهای قضایی محسنیاژهای مربوط است به پروندهی اختالس
س���یصد میلیارد تومانی و اعدام مهآفرید خسروی و عدم مجازات متهمان اصلی پرونده
همچون محمودرضا خاوری ،سیدمحمد جهرمی ،سیدحمید پورمحمدی گلسفیدی و
دهها نمایندهی مجلس و مسئول طراز اول دولتی ،اطالعاتی ،قضایی و ...
محسنیاژهای در مقام دادستان کل کشور قبل از تشکیل پرونده و رسیدگی به اتهامات،
به منظور جلوگریی از رو ش���دن اقدامات خالف خود ،زمینهی فرار محمودرضا خاوری
مدیرعامل وقت بانک ملی را فراهمکرد تا پرونده را از مسری اصلی خارجکند .در آخرین
روزهای شهریورماه  ،۹۰دادستان اهوازکه مسئولیت رسیدگی به پروندهی شرکت امریمنصور
آریا و مهآفرید امریخسروی را بر عهده داشت ،خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار،
و دستور بازداش���ت او را صادر میکند .در این پرونده ،جواد اللهقدمی 3شوهرخواهر و
کارگزار محسنیاژهای وکالت خاوری را بر عهده داشت.
1-www.youtube.com/watch?v=uYO6lGe_19Q
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1392/02/16/52229

-3جواد اللهقدمی ،با نام جواد قدمی بهعنوان بازرس شعبهی۳دادسرای کارکنان دولت و نیز قاضی
ویژهی «حفظ حقوق بیتالمال» فعالیت میکرده ،و رسیدگی به پروندههای مطبوعات تعطیلشدهی
کشور ،متهمان شرکتهای هرمی ،و نمایندگان سابق مجلس همچون بهزاد نبوی ،فاطمه حقیقتجو و
محسن آرمنی را در زمان نمایندگی در مجلس ششم بر عهده داشته است.
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با تشکیل دولت احمدینژاد ،خاوری که به خاطر داشنت تابعیت کانادا بر اساس قواننی
نمیتوانست مدیرعامل بانک ملی شود و صالحیت او با مشکل مواجه شده بود ،برای
ح���ل آن به محس���نیاژهای در وزارت اطالعات رجوع میکن���د و از طریق او با جواد
اللهقدمی آشنا میشود.
خاوریکه به اهواز احضار ش���ده بود ،شب قبل از سفر ،به منزل محسنیاژهای میرود.
مایلکه از طریق جواد اللهقدمی با خاوری داشت
محسنیاژهای به خاطر روابطگسرتدهی 
به وی اصرار میکندکهکشور را ترککند.
خاوری به خاطر ادارهی یکی از مهمترین بانکهایکشور ،ثروتمندان زیادی را میشناخت
که به دالیل مختلف دچار مش���کالت حقوقی میش���دند ،او این افراد را به اللهقدمی
معرفی میکرد و باکارچاقکنی وی ،محسنیاژهای در محاکم سفارش پروندههایشان
را میکرد .در صورت زندانی شدن خاوری ممکن بود این پروندهها لو بروند .یک نگاه
کلی به لیست موکلنی اللهقدمی همه چیز را فاش میکرد.
از طرف دیگر مهدی پسر سیدمحمدجهرمی 1رئیس بانک صادراتکه متهم دیگر پرونده
بود بااللهقدمیکارچاقکنی میکردند و خود جهرمی نیز روابط نزدیکی با محسنیاژهای،
و آیتالله جنتی داش���ت .عالوه بر اینها وی نس���بت خانوادگی با ناطقنوری هم دارد.
دستگریی و ادامهی بازداشت هر یک از این افراد ،پای محسنیاژهای را به میان میکشید2.
فرار خاوری ،به مدد جهرمی و پسرش آمده و نگاهها را از آنها نیز پرت میکرد .از طرف
دیگر اژهایکه توسط احمدینژاد به شکل تحقریآمیزی از وزارت اطالعات برکنار شده
بود فکر میکرد فرار خاوری ضربه به دولت احمدینژاد خواهد بود.
اژهای و اللهقدمی صحنهی بازپرس���ی اهواز را چنان طراحیکرده بودندکه هرکس جای
خاوری بود متواری میش���د .قاضی محمدیانفر چند ساعت او را در راهرو منتظر نگه
داش���ت و وقتی به عنوان متهم از او تحقیق به عمل آورد همه میدانس���تند بطور حتم

-1جهرمیکه در ابتدا رانندهی خلخایل بود باکسب مدارک جعلی و تغیری نام از علینقی به سیدمحمد
بهعنوان وزیرکار و یکی از اعضای اصلی درکابینه احمدینژاد وارد ش���د .بخش عمدهی اقدامات
غریکارشناس���انهی دولت نهم از جمله پرداخت مبالغ هنگفتی در جریان طرح موسوم به «بنگاههای
زود بازده» ،انحالل س���ازمان مدیریت و برنامهری���زی و ادغام صندوق تعاون و صندوق مهر رضا و
 ...از جمله طرحهای وی بوده است .فساد بانکی موسوم به اختالس سههزار میلیاردتومانی توسط
ال.سیهای جعلی بانک صادرات در زمان تصدی وی صورتگرفت و به همنی دلیل در اوایل مهر
۱۳۹۰از ریاست بانک صادرات برکنار شد.
-2مهدی جهرمی که در ارتباط با این پرونده و دیگر اتهامات مایل به مدت یک هفته بازداشت بود
با اقدامات صورتگرفته توسط محسنیاژهای به قید وثیقه آزاد شد و به تکذیب احضار و بازداشت
خود پرداخت و منتش���رکنندگان اخبار را تهدید به شکایت و پیگریی حقوقیکرد .وی برای اعطای
وامهای کالن ،از مدیران شرکتها وکارخانجات و  ...پورسانتهای هنگفت میگرفت تا پروندهی
وامهایشان را جلو بیاندازد! محمد جهرمی در طول دوران مدیریت بر بانک صادرات ایران ،هزاران
میلیارد تومان وام «اشتغال ،تولید ،صادرات ،دامداری وکشاورزی» بهکسانی دادکه فرزندش آنها را
معرفیکرده بود.
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بازداش���ت خواهد ش���د؛ به ویژهکه ادارهی اطالعات اهواز هم تقاضای بازداشت او را
کرده بود .قاضی در پایان بازپرسی ،حکم بازداشت و ممنوعالخروجی خاوری را نوشت.
در همان جلس���ه ،اللهقدمیکه وکیل مدافع خاوری بود از ویکه بهشدت ترسیده بود و
رنگ به رخسار نداشت تقاضای یک میلیون یورو میکند تا از طریق محسنیاژهای برای
رهایی او اقدام شود.
پس از آنکه خاوری پول را از طریق یکی از دوس���تانش به نام رمضانعلی تهیه میکند،
اللهقدمی به موبایل اژهای زنگ زده و او به قاضی دس���تور لغو حکم را میدهد .قاضی
ضمن پارهکردن حکم قبلی به دس���تور محسنیاژهای به خاوری تأکید میکندکه دفعهی
دیگر بازداشتت میکنم و به این ترتیب پیام اژهای را به او میرساند و خاوری برخالف
میلش مجبور به ترککشور میشود.
محس���نیاژهای در طول سالهایگذش���ته بارها موضوع پیگریی و تالش برای اسرتداد
خ���اوری و عدم همکاری دولتکانادا را مطرحکرده اس���ت در حایلکه دروغی بیش
نیست .هیچکس به اندازهی وی نگران بازگشت خاوری نیست.
محس���نیاژهای پس از فراریدادن خاوری،کیفرخواست را بهگونهایکه میپسندد تهیه
میکند و ادارهی دادگاه را نیز به ناصر سراج 1معاون امنیتی خود میسپارد تا بقیهی سناریو
را او اجراکند .در حایلکه طبق حکم دادگاه ،چهار نفر به طور نمایشی به اعدام محکوم
شده بودند تنها مهآفرید امریخسروی پس از نوشنت نامه به خامنهای و افشای پشت پردهی
پرونده و مسئوالن درگری در آن ،به دستور محسنیاژهای بدون طیکردن آینی دادرسی رژیم
به جوخهی اعدام سرپده شد تا صدای آخرین شاهد نیز درگلو خفه شود 2.این در حایل
بودکه به ادعای محسنیاژهای وی تمامی بدهیها و جزای نقدیاش را نیز پرداخته بود.
آقای مهآفرید امریخس���روی در پرونده گذش���ته تمام اموالش مصادره نشد چرا که
محکومیتهای مایل ایجاد شدکه ایشان رد مال و جزای نقدی آن را پرداختند3.
هفت س���ال پس از فراری دادن خاوری ،دادگاه عدلاسالمی در اقدامی نمایشی به فکر
شناسایی و توقیف اموال وی برآمد و موسی غضنفرآبادی رییس دادگاه انقالبگفت:
دستور شناسایی و توقیف اموال وی در داخل داده شده است .غضنفرآبادی با بیان اینکه مدت
-1ناصر سراج متولد ۱۳۳۹در روستای جوشقانکاشان است .وی یکی از مأموران پلیس قضایی بود
که با استفاده از رانتاسالمی قاضی شده است .سراج ابتدا در دادسرای مهرآباد خدمت میکرد و
سپس به ریاست مجتمع جنایی و مجتمع ویژهی فرودگاهی منصوب شد و سپس سرپرست دادسرای
جنایی تهران ،رئیس دادگاههای کیفری استان تهران ،معاونت قضایی دادگسرتی کل استان تهران ،و
ی قوه قضاییه در هیأت نظارت بر مطبوعات شد .وی پس
عاقبت عضو معاونت دیوانعایل و نماینده 
از معاونت سیاسی و امنیتی دادستانکلکشور ،جانشنی پورمحمدی در سازمان بازرسیکلکشور شد.
2-www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-3fbe765a78.html
3-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940525000842
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واخواهی به پایان رسیده است ،یادآور شد :محکومیت خاوری ،جریمهی نقدی و برگشت
اموال استکه دستور همهی آنها داده شده است1.
منصور نظری که در محافل حزبالله به عنوان «ش���اعر مدافعان حرم» معروف است،
در حضور محس���نیاژهای به فس���اد عجیب و غریب ،موجود در قوه قضاییه اشارهکرد2،
محس���نیاژهایکه در مقابل عمل انجامش���ده قرارگرفته بود ،فردای آنروز دستور تعلیق
خدمت دو نفر از مأموران حراست دانشگاه را دادکه چرا اجازه داده بودند وی به جلسه
راه یابد.
نظری پیشتر به خاطر افشای باند فساد قوه قضاییه و تالش برای پیگریی آن به زندان و
شالق محکوم شده بود3.
نقش مهم در پروندهیکرباسچی و نقدی
در بهار سال ۱۳۷۷اژهای با قضاوت دادگاه دوست و هممدرسهای سابقش غالمحسنی
کرباسچى و پخش این محاکمه از تلویزیون به چهرهای شناخته شده براى مردم تبدیل شد.
ت خامنهای و
او با صدور حکم زندان و محرومیت از خدمت برای کرباسچی فرمان بی 
شخص وی برای بیآیندهکردن او را اجراکرد و به حامیان خاتمی نیز پیام روشنی داد چرا
کهکرباسچی نقش فعایل در پیکار انتخاباتی ریاستجمهوری برای سیدمحمد خاتمی
داشت.
پخش جلسات این دادگاه از سیمای جمهوریاسالمی مضحکهی دستگاه قضایی را بیش
از پیش برمال ساخت و شرایط آنچنان آشفته شدکه صدای انتقاد جناحهای مختلف رژیم
را هم بلندکرد .رفتار محسنیاژهای به عنوان قاضی و در عنی حال دادستان در مقابل متهم
پرونده و به خصوص جدلهای لفظی وی باکرباسچی پوسیدگی دستگاه قضایی را به
عیان نشان داد.
پس از آش���کار ش���دن نقش محمدرضا نقدی در ش���کنجهدادن ش���هرداران بازداشت
ش���ده در بازداش���تگاه «وصال» نریوی انتظامی و محکومیت وی به هشت ماه حبس
تعزیری ،پروندهی دیگری هم برای وی تش���کیل میش���ودکه موضوع آن مظنونیت به
مش���ارکت در قتل قاضی بازپرس اولیهی پروندهیکرباسچی است،که به طور مشکوکی
ناگهان سکته کرده بود .گفته میش���ود که محمدرضا نقدی بر سر صدور احکام سفید
امضای بازداشت و بازرسی از منازل و محلکار افراد و همچننی چگونگی حسابرسی
با وی اختالف داشته استکه به همنی منظور و برای حل اختالفات ،جلسهای در منزل
1-www.parsine.com/fa/news/422370
2-www.rajanews.com/news/281034
3-www.radiofarda.com/a/corruption-oran-judiciary/28424695.html
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«محسنیاژهای» با حضور او و محمدرضا نقدی و مسعود صدراالسالم برگزار میشود و
با صرف شام خاتمه مییابد ،فردای آنروز وی دچار مسمومیت شدید میشود و به علت
ً
کامال مشکوک (آمپول هوا) دچار ایست قلبی میشود و فوت میکند .به دنبال فوت این

قاضی،کمیسیون امنیتی شورایعایل امنیت ملی با وجود اذعان به مشکوک بودن فوت
قاضی ،به دلیل دخیل بودن افرادی چون علی رازینی (ریاس���ت وقت دادگسرتی استان
تهران) ،محسنیاژهای (ریاست وقت مجتمع قضایی کارکنان دولت و از قضات دادگاه
ویژهی روحانیت) ،محمدرضا نقدی( رئیس حفاظت اطالعات نریوی انتظامی) و مسعود
صدراالسالم (رئیس اطالعات نریوی انتظامی) دستور مسکوتگذاشنت این پرونده را
میدهد1.
اژهای پس از فرمان خامنهای برای سرکوب مطبوعات ،نقش تعینیکنندهای به عهدهگرفت
وگردانندگان نشریات را حتی متهم به «محاربه»کرد وگفت:
لحنیکه در روزنامهی توس بهکارگرفته ش���ده جریانهای مختلف ومردم را علیه
نظام و امنیتکشور تحریککرده و اگر این جرایم در دادگاه به اثبات برسد ،عوامل
آن محارب هستند وتکلیف محارب را نیز قانون بهروشنی مشخصکرده است...
من به عنوان رییس مجتمع قضایی ویژه اعالم میکنم چنانچهنش���ریات معاند به
هشدار دوم مقام رهربی توجه نکنند ،ما بنا به تکلیف خود با جدیت ،چه در قالب
دادگاههای عمومی وچه در قالب دادگاههای انقالب قاطعانه با آنها برخوردکرده
و تعرض به مبانی اسالم و انقالب و امنیتکشور را تحملنمیکنیم2.
از آنجایی که پای وی در قتلهای زنجریهای به عنوان یک مسئول وزارت اطالعات و
همچننی آمر این قتلهاگری بود وی تالش زیادی برای سرکوب روزنامهنگاران و روحانیونی
که تالش میکردند حقیقت آشکار شود به خرج داد.
وی ،محس���نکدیور را به دلیل سخرنانیهایش در خصوص علت قتلهای زنجریهای به
تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام متهم و بهیک سال و نیم زندان محکومکرد .پس
از آنکه روزنامهی «سالم» در روز ۱۵تریماه  ،۷۸نامهای از سعید امامیمنتشرکرد ،اژهای
بالفاصله روزنامه راکه مدیرمسئولش موسویخویینیها بود،توقیفکرد و او را به جرم
توهنی به مأمور دولت ،نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومیمحکومکرد .در آبان
س���ال  ،۱۳۷۸دادگاه ویژهیروحانیت با هدایت اژهای ،عبدالله نوری وزیر سابقکشور و
مدیرمسئول روزنامهی «خرداد» را به این جرمکه روزنامهاش مقاالتی را برای بدنامکردن
نظام واشاعهی اکاذیب وتبلیغ علیه دولت منتشرکرده است به پنج سال زندان محکومکرد.
1-http://news.gooya.com/politics/archives/2009/09/093491.php

 -2روزنامهی خرداد  ۲۶دی ماه.۱۳۷۷
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پروندهی خانهی عفافکرج
یک���ی از اقدامات مهم محس���نیاژهای در دادگاه ویژهی روحانی���ت جمع و جورکردن
پروندهی «خانه هدایت اسالمی» بود تا مبادا فساد سازمانیافته توسط مسئوالن دادگاه
انقالباس�ل�امیکرج و بنیاد نورکه متعلق به محس���ن رفیقدوست از اعضای مؤتلفه و
نزدیکان بیترهربی بود برمال ش���ود .محسنیاژهای و دیگر سردمداران دستگاه قضایی
که خود تا خرخره غرق در انواع و اقسام فسادهای جنسی و  ...هستند مشکلی با اعمال
صورتگرفته در «خانه هدایت اسالمی» نداشتند ،و برای آنکه آبها از آسیاب بیافتد
مجبور بودند مدتی به خیمهشببازیهای قضایی برپدازند.
فعالیت این مرکز پس از آن فاش شدکه در بهمنماه  ۱۳۷۹منصور شریفی ساکن محلهی
گیش���ای تهران به پلیسگزارش دادکه دخرت هفده س���الهاش سمن از آموزشگاه به خانه
بازنگش���ته است .در تحقیقات قضایی معلوم شد س���من شریفی در مؤسسهی خرییهی
گل یاس که با عنوان خانهی هدایت اسالمی آغاز به کارکرده بود به سر میبرد .پس از
ش���کایت منصور شریفی از همهیکسانیکه در اینکار دخالت داشتند ،پروندهای علیه
حجتاالسالم محمد منتظریمقدم رییس دادگاه انقالباسالمیکرج و عضو مؤثر هیأت
امنای موسسهی یاد شده باز شد .اتهامات محمد منتظریمقدم در دادگاه عبارت بودند
از توقیف و نگهداری دخرت هفده سالهای به نام سمن شریفی ،اعمال نفوذ برخالف حق
و مقررات قانونی در جهت اداره کردن مؤسس���هی غری قانونی «گل یاس»کرج (خانه
هدایت) ،مش���ارکت در تحویل ندادن نوزادان بدون سرپرست به خانوادههایشان ،اخذ
رشوه به مبلغ پنج میلیارد ریال ،مشارکت در جلب و توقیف و حبس غریقانونی چهار فرد و
جعل عنوان قاضی ویژه مواد مخدر1.
پس از اینکه قاضی حسینی ،قاضی ویژهی این پرونده ،بیشتر متهمان را مجرم دانست،
تا زمان صدور حکم دادگاه تجدید نظر ،متهم ردیف اول ،منتظریمقدم ،تنها متهمیکه به
ت نسبت ًا سنگنی محکوم شده بود ،با وثیقه آزاد شد .در تحقیقات پلیس مشخص شدکه
مجازا 
مسئوالن این مؤسسه پس از سوءاستفاده از دخرتان آنان را بهکویت و دوبی منتقل میکردند2.
با اینحال ش���عبهی ١۴دادگاه تجدیدنظرکلیهی اتهامهای مطرح ش���ده علیهگردانندگان
خانهی هدایت اسالمی از جمله آدمربایی ،اختفا و نگهداری غریقانونی سمن شریفی،
نگهداری و واگذاریکودکان شریخوار و ...را ردکرد و مدیر مجتمع و مددکار آن را تربئه
نمود .محمد منتظریمقدم نیز به هشت سال زندان محکوم شد اما خربی از زندانی شدن
وی انتشار نیافت.
در بخش���ی از این رأی آمده است :پنهانکردن و ربودن دو جرم جداگانه هستندکه باید
--1روزنامهی ایران ۱۹ ،آذر .۱۳۸۱

2-www.emadbaghi.com/archives/2005/08/000591print.php
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ارکان تشکیلدهندهی آن همگی موجود باشد تا عمل اختفا و ربودن به عنوان جرم تحقق
یابند و در مانحن فیه عنصر مادی ربودن و اخفا وجود ندارد ...با توجه به شرح فوق و
ً
اساسا عمل اخفا وقوع نیافته ،با عنایت به اینکه رأی و دادنامهی معرتض عنه در
اینکه
خصوص آنان اشتباه است ،به نظر این دادگاه آنان مربا از اخفای دوشیزه سمن هستند...
مجازاتهای سبک متهمان دیگر پیش از این در حکم دادگاه بدوی به جزای نقدی تبدیل
شده بود .همچننی نه در حکم دادگاه اولیه و نه در حکم دادگاه تجدیدنظر هیچ اتهامی
در مورد وضعیت و مس���ائل مربوط به نوزده دخرت هفت تا بیس���ت سالهی دیگریکه در
مؤسسهیگل یاس نگهداری میشدند ،علیه متهمان مطرح نشده است1.
محسن رفیقدوست سالها بعد درگفت وگو با روزنامهی سیاست روز دربارهی حاشیههای
خانهی عفافکرجکه زیرمجموعه بنیاد نور بود ضمن تکذیب ارتباط خانهی عفاف با
بنیاد نورگفت:
آن مرکز زیرمجموعه بنیاد نور نبود .ما االن هم مؤسسهای داریم به نام بنیاد حمایت و
هدایت اسالمیکه اتفاق ًا در پردیس هم ساختمان بزرگی ساختهایمکه انشاءالله برای
نگهداری و اصالح دخرتان ناهنجار ،امس���ال به بهرهبرداری میرسد .یک موقعی
ش���عبهای را درکرج ایجادکردیمکه بعد از مدتی تعطیل شد .عدهای درکرج یک
مؤسسهای دیگر را درستکردند .ماجرا از این قرار بودکه یک دخرتی را خالهاش
تحویل آن مرکز میدهد .آن مرکز بدی نبود و البته هیچ ارتباطی با بنیاد نور ما نداشته
است .پدر دخرت از خارج آمده و میرود آنجا دخرتش را ببیند ،میگویند خانمی با
این مشخصات او را آورده است او هم با آشناییکه در قوهقضاییه داشته آن جنجال
را به پا میکند .این امر هیچ ارتباطی به ما نداشت .افراد این مؤسسه هم بازداشت
شدند و بعد تربئه شدند .ما االن در زاهدان شعبه داریم .دخرتانیکه پدر یا مادر یا
هر دوی آنها اعدام شدهاند را نگهداری میکنیم و قایلبافی یاد میدهیم تا تشکیل
زندگی بدهند2.
دادستانیکلکشور و ارتقای جانیان
اژهای در تابس���تان ۸۸پس از برکناری از وزارت اطالعات ،توس���ط الریجانی به جای
درینجفآبادی به دادس���تانیکلکشور انتخاب ش���د تا سال ۱۳۹۳در این پست بود و
سپس جایش را با رییسی عوضکرد و معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی آن شد.
نکتهی جالب توجه این اس���ت که دادس���تانی کل کشور که میبایس���تی پناهگاه مردم
باش���د محلی اس���ت برای چنگو دندان نش���ان دادن جانیان به مردم .هم اژهای و هم
1-http://mohammad78.persianblog.ir/post/73/
2-www.tabnak.ir/fa/news/707431
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درینجفآبادی هر دو بعد از برکناری از وزارت اطالعات به این پس���ت دست یافتند.
پیشتر هم ریشهری همنی مسری را طیکرده بود.
اژهای از اسفند ۱۳۸۵هنگامیکه وزیر اطالعات بود به فرمان خامنهای به عضویت مجمع
تشخیص مصلحت نظام در آمد و همچنان عضو این مجمع است.
وی در اولنی اقدام خود س���عید مرتضوی راکه در مقام دادستانعمومی و انقالبتهران
مرتکب جنایات بیش���ماری از جملهکهریزک شده بود و پروندههای مفتوحی متعددی
داش���ت به معاونت خود انتخاب کرد .از س���ال ۱۳۸۸تاکنون ن���ه حیدر مصلحی و نه
سیدمحمود علوی هیچیک سابقهی امنیتی ندارند و به همنی دلیل محسنیاژهای همچنان
در مسائل امنیتیکشور یکهتازی میکند .او نقش مهمی در برگزاری دادگاههای فلهای بعد
از انتخابات ۸۸داشتکه حتی با معیارهای حقوقی رژیم هم غریقابل دفاع بود.
او طی روزها و ماههای پس از انتخابات یکی از چهرههای خربساز سرکوب بود و بعدها
در حمای���ت و توجیه تصمیم خامنهای برای حصر موس���وی و رهنورد وکروبی از هیچ
اقدامی فروگزار نکرد .او ضمن آنکه بارها به دروغ وعدهی محاکمهی موسوی وکروبی
را داد عاقبت به صراحت عنوانکردکه آنها تا توبه نکنند عفو نمیشوند و به این ترتیب
بهطور تلویحی اعالمکردکه آنها بدون تشکیل دادگاه و محاکمه به حبس ابد محکوم
شدهاند .او شخصاً خواهان اجرای حکم اعدام برای موسوی وکروبیکه از جمله دوستان
صمیمی وی بود و با هم معاشرت نزدیک داشتند شد .وی در این رابطهگفت:
در فتنه س���ال ۸۸برخی آگاهانه جرم بسیار بزرگی را مرتکب شدند و بدون تردید
اگر رأفت اسالمی و برخی مالحظات شورایعایل امنیت ملی نبود سران این فتنه
وکسانیکه آگاهانه در این مسری بودند به عنوان مجرم  ،تعقیب می شدند و به اشد
مجازاتمیرسیدند1.
محسنیاژهای به همراه سید ابراهیم رییسی و علی خلفی عضوکمیتهی پیگریی الریجانی
در مورد اتفاقات پس از انتخابات  ۸۸بودند .اژهای به همراه حس�ی�ن طائب س���ناریوی
عجیب و غریبی را به منظور تحتالشعاع قرار دادن موضوع تجاوز درکهریزک و همچننی
برخ���ورد با دروغپردازیهای دو روزنامهنگار ایرانی و جعل خرب در مورد دس���تگریی و
ش���کنجه و تجاوز و قتل فجیع ترانه موسویکلید زدند 2.آنها با خلق یککشته شدهی
دروغنی به نام سعیده پورآقایی و درگریکردن موسوی وکروبی تالشکردند ضمن بیاعتبار
نشان دادن ادعاهای مخالفان خود ،دستگاه امنیتی و قضایی راکه فساد و جنایت از سر و
روی آن میبارید عناصری صادق و صالح جهت پیگریی ادعا نشان دهند.
-2در بخش مربوط به حسنی طائب شرح آن آمده است.

1-www.asriran.com/fa/news/439284
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آنه���اکه به خوبی از تجاوزها و سوءاس���تفادههای جنس���ی درکهری���زک و در جریان
بازداشتهای پس از خرداد ۸۸مطلع بودند و میدانستند حتی پارهای از قربانیان خودی
در حضور خامنهای با ناسزا ،خرب از تجاوز با بطری به خودشان را دادهاند روی تحقیق در
موردیکه خودشان به دروغ تولیدکرده بودند و با آن افکار عمومی و موسوی وکروبی را
هم فریب داده بودند تأکید میکردند.
حتی سالها بعد نیز اژهای دست بردار نبود و به منظور پیشبرد طرحهای جنایتکارانهی
خامنهای و ادامهی حصر موسوی وکروبی روی دیدار باکروبی وگفتگوهای مطرح شده با
او تأکیدکرد .او روی تالش مزورانهی دستگاه امنیتی برای تحقیق و مشخصکردن موضوع
و مجازات احتمایل مرتکبان جرم در صورت واقعیتداش�ت�ن به طور تصنعی مانور داد1.
اتحادیهی اروپا طی تصمیم مورخ بیست و سوم فروردین (۱۳۹۰سیزده آوریل  ،)۲۰۱۱سی
و دو مقام ایرانی از جمله غالمحسنی محسنیاژهای را به دلیل نقشیکه در نقضگسرتده
و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشتهاند ،از ورود بهکشورهای این اتحادیه محرومکرد.
کلیهی داراییهای این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
محسنیاژهای ،همچننی در جریان ضرب و شتم زندانیان بند  ۳۵۰اوین در فروردین۱۳۹۳
دادستانکلکشور و سخنگوی دستگاه قضایی بود؛ وی عالوه بر تکذیب وقایع رخداده
در زندان اوین و حمایت از مأموران زندان ،زندانیان و خانوادهها را تهدی دکردکه بهدلیل
اطالعرس���انی دربارهی این واقعه برای آنها پروندهس���ازی خواهد شد و مورد تعقیب
قضایی قرار خواهن دگرفت.
محس���نیاژهای در جریان قیام دیماه ۱۳۹۶دستگریشدگان وکسانیکه در زندان به قتل
رسیده بودند را معتاد خواند و «دخرتان انقالب» راکه با برداشنت حجاب بر روی سکوها
اعرتاض خود را به نمایشگذاشته بودند تهدیدکرد وگفت:
افرادی هستندکه با استعمال مواد صنعتی و با یککار تشکیالتی و برنامهریزیشده
از بریون دس���ت به اینکار [اعرتاض به حجاب] میزنندکه اگر ثابت ش���ودکه با
تشکیالت خاصی ارتباط دارند برای آنها پروندهی سنگنی تشکیل میشود و برای
خودشان و خانوادههای آنها مشکل ایجاد میشود.
عدم تعقیب جانیان و بزهکاران وابسته به نظام
محسنیاژهای در مقام دادستانکل و یکی از مقامات امنیتی ذینفوذکشور نقش مهمی
در پردهپوشی ترورهای هستهای توسط جوخههای ترور رژیم و پروندهسازی برای عدهای
بیگناه داشتکه تحت شکنجههای طاقتفرسا مقابل دوربنی تلویزیونی اعرتافکردند
1-www.youtube.com/watch?v=EQeFdQc-4XE
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عامل اس���رائیل بوده و به دستور موس���اد این ترورها را انجام دادهاند .جانیان در وسط
ماجرا قربانیان را تحت فش���ار قرار داده بودندکه اعرتافکنند به دستور رفسنجانی این
تروره���ا را انجام دادهاند .عاقبت پس از رویکار آمدن دولت جدید ،دس���تگاه قضایی
علریغم هیاهو بسیار در مورد مجازات عامالن ترورها و اظهار شادمانی و شور و شعف
خانوادهی «متخصصان هستهای» ،مجبور به آزادی آنها شد .در مقالهی آزادی متهمان
ترور «متخصصان هستهای» یک رسوایی دیگر برای خامنهای به این موضوع پرداختم1 .
در دوران حضور وی در وزارت اطالعات اردشری حسنیپور یکی از دانشمندان فیزیک
ایران در دیماه ۱۳۸۵بیرحمانه در منزل مسکونیاش در شریاز به قتل رسید و اژهای مانع
از تحقیق و بررسی موضوع شد .پس از آنکه خانوادهی حسنیپور سناریوی نظاماسالمی
مبنی بر ترور وی به دست عوامل موساد را نپذیرفت برای پوشاندن نقش دستگاه اطالعاتی
و امنیتی داستانهای دروغنی مرگ ناشی از گازگرفتگی ،سکته قلبی ،سینهپهلو و حتی قتل
توسط رقیب عشقی شکست خورده را اعالمکردند.
او همچن�ی�ن نقش مهم و تعینیکنندهای در عدم پیگریی پروندهی «اسیدپاش���ی » روی
دخرتان جوان در اصفهانکه به تحریک امامجمعه پلید این شهر صورتگرفته بود داشت.
روزنامهی جنجایل ساندیتایمز و س���ایت خربی «اسرتاتفورد» ترور وی را به اسرائیل
نسبت دادند در حایلکه شواهد موجود تردیدی در نقش عوامل امنیتی در قتل وی باقی
نمیگذارد.
انفجار بمب در تاریخ بیس���ت و چهار فرودین ۸۷در حسینیهی «رهپویان وصال» شریاز
موجبکشته شدن چهارده نفرکشته و مجروح شدن دویست و یک نفر شد.مسئولنی از
جمله اژهای به عنوان وزیر اطالعات ،این موضوع را به هیچ عنوان تروریس���تی قلمداد
نمیکردند .بیس���ت و پنج روز بعد و در جریان س���فر خامنهای به شریاز محسنیاژهای و
مصطفی پورمحمدی در یک خیمهشببازی دو نفره اعالمکردندکه حادثهی تروریستی
بوده و عامالن آن اعضای انجمن پادشاهی بودهاندکه همگی دستگری شدهاند و عدهای
بیگناه را به جوخهی اعدام سرپدند .قب ً
ال در دو مقاله با عنوان دستهای خوننی باندهای
3
2
رژیم در انفجار ش�ی�راز و دادگاه یا سرپوش���ی بر جنایت باندهای رژیم در شریاز به این
موضوع پرداختم.
اژهای همچننی علریغم تمام���ی وعده و وعیدهاییکه داده بود از پیگریی پروندهی باال
کش���یدن صدها هکتار زمنی در ورامنی توسط محمدجواد الریجانی و پیشنهاد رشوه از
سوی فاضل الریجانی برادران رئیس قوه قضاییه خودداریکرد .به توصیف او در مورد
1-www.pezhvakeiran.com/maghaleh-63497.html
2-www.irajmesdaghi.com/maghaleh-172.html
3-www.irajmesdaghi.com/maghaleh-210.html

عدالتخانه و ویرانگران آن-آغاز دههی دوم انقالب تا امروز

159

روند پیگریی پروندههای مذکور در تاریخ شانزده اردیبهشت ۱۳۹۲توجهکنید.
ی اظهار داشت :این
محسنیاژهای دربارهی آخرین وضعیت پرونده محمدجواد الریجان 
پرونده در حال رسیدگی است هرچند موضوع حاد و پیچیدهای در آن وجود ندارد و باید
دید واگذاری زمنیها بر اساس قانون بوده یا تخلفی صورت گرفته است .همچننی باید
مشخص شود فردیکه زمنی را واگذارکرده تخلفکرده یاکسیکه زمنیها را در اختیار
گرفته است.
وی همچننی دربارهی پروندهی فاضل الریجانی نیزگفت :تحقیقات این پرونده هنوز به
اتمام نرسیده و نمیدانم فردیکه قرار بود احضار شود احضار شده یا خری1.
انتخاب ناصر سراج معاون امنیتی وی به ریاست سازمان بازرسیکلکشور نشان از قدرت
و نفوذ بیش از حد وی در دستگاه قضایی و امنیتیکشور است.
کارگزار اطالعات سپاه پاسداران
محسنیاژهای که کارگزار اطالعات سپاهپاس���داران است برخالف ابتداییترین اصول
حقوقی پس از مرگکاووس س���یدامامی در زندان ،به منظور توجیه دسیس���هچینی سپاه
پاسدارانگفت:
اینها زیرپوشش محیط زیست و بعضی مراکز علمی و با سرویسهای بیگانه از جمله
آمریکا و صهیونیست مرتبط بودند و بعضی از آنها اطالعات را از مراکز حساس
و مهم و اسرتاتژیکتهیه میکردند و برای بیگانگان میفرستادندکه دستگری شدند
و یکی از آنها سیدامامی بود .سیدامامی زمانیکه متوجه میشود مسئوالن پرونده
اطالعات بس���یار مهم و زیادی را از آنها به دست آوردهاند و باور نمیکردکه این
اطالعات در اختیار سیستم امنیتی و قضاییقرارگرفته باشد به محض اینکه متوجه
میشود و به محل نگهداری خودش باز میگردد خودکشی میکند .تحقیقاتیکه
تا این لحظه به دس���ت آمده قطع ًا خودکشی بوده اما اینکه انگیزهی سیدامامی از
خودکشی چه بوده باید پریامونش تحقیق و تحلیل شود تا ببینیم انگیزه از خودکشی
به دلیل این بودهکه افراد دیگر و تشکیالت لو نرود یا مسائل دیگر بودهکه این بخش
قضیه هنوز ادامه دارد.
ویگفت :اما ظاهر ماجرا نشان میدهد براساس اطالعاتیکه فکرکردند لو رفته و
برای یک فردی مثل ایش���انکه استاد دانشگاه بوده و برخی او را میشناختند این
موضوع علیالقاعده س���نگنی بودهبنابراین در خصوص انگیزهی خودکشی باید
اهتمام بیشتری شود2.
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1392/02/16/52229
2-www.entekhab.ir/fa/news/393791
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گازگرفنتمنتقد
اژهای درکس���وت رییس دادگاه ویژهی روحانیت ،در جلسهی هفتگی هیئت نظارت بر
مطبوعات با عیسی سحرخیز نمایندهی مدیران مطبوعات در این هیأتگالویز شده ،اقدام
به پرتاب قندان به س���وی او و سپسگازگرفنت شانهی چپ او نمود .نه تنها به شکایت
سحرخیز از او رسیدگی نشد ،بلکه سحرخیز به اتهامات واهی به زندان محکوم شد و پس
از آزادی از زندان نیز با پروندهسازی دیگری دوباره به زندان رفت .و چنانچه از زندان
آزاد شود پروندهی دیگری در انتظار اوست .رادیو فردا در مورد درگریی مزبور به نقل از
شاهدان جلسه چننیگزارش داد:
هنگام تشکیل جلسه پروندهی یک مجله درمورد مقالهایکه راجع به روابط دخرت و
پسر منتشرکرده بود ،به بحثگذاشته میشود .در آن مقاله از یک جامعهشناس نقل
شدکهگفته اس���ت :اگر آزادیهای بیشتری در روابط دخرت و پسر درکشور ایجاد
نشود ،این روابط به خانهها و به دور از چشم جامعهکشیده خواهد شد.
شاهدان جلسه امروز میگویند در اینجا سحرخیز به دفاع از نظر این جامعهشناس
میپردازد ،اما حجتاالسالماژهای با عصبانیت عیسی سحرخیز را متهم میکند
که او نیز مانند آن جامعهش���ناس مروج این مس���ائل اس���ت و حتی مشکلی ندارد
اگر فرزندانش هم به اینکارهاکش���یده شوند .عیسی سحرخیز چنان از این اتهام
خش���مگنی میشودکه به محس���نیاژهای یادآوری میکند او هر دو فرزندش را در
سننی بسیار پاینی ازدواج داده است .آقای سحرخیز در ادامه به حجتاالسالم اژهای
میگوید اگر تو راس���ت میگویی بیا با هم به خیابانها برویمکه ببینیکه مردم با
م���ن چگونه رفتاری میکنند و با تو چه رفتاری نش���ان خواهند داد .این اظهارات
ظاهراً چنان حجتاالسالم اژهای راکه ریاستش بر دادگاه ویژهی روحانیت او را به
قاضیالقضات روحانیون مشهور کرده به خشم میآورد ،که قندان دم دستش را به
سوی آقای سحرخیز پرتاب میکند.
این قندان به آقای س���حرخیز اصابت میکند و او را زخمی میس���ازد .ش���اهدان
جلسه امروز میگویند حجتاالس�ل�ام اژهای به این کار هم اکتفا نکرد و متعاقب ًا
از جای خود برخاست و با قندانی دیگر در دست به طرف آقای سحرخیز رفت و
قندان را برسرشکوبید .آقای سحرخیزکوشید با نگه داشنت حجتاالسالم اژهای،
مانع ضربات بعدی ش���ود ،اما آقای اژهای دست عیسی سحرخیز راگاز میگرید و
پریاهنش را پاره میکند .پس از این جریان عیسی سحرخیز با ظاهری آشفته ،ژولیده
و خوننی به پزشک قانونی میرود تا آثار ضرب و جرح را ثبتکند ،سپس از رئیس
وزارت فرهنگ و ارش���اد اسالمیکه جلس���ه امروز هیات نظارت بر مطبوعات در
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آنجا برگزار شد ،میخواهد تا نوار ویدیویی جلسه را برای آیتالله خامنهای ،رهرب
جمهوریاسالمی بفرستد1 .
از ق���رار معلوم نحوهی یورش اژهای وگازگرفنت ط���رف دعوا ،مورد پذیرش مقام معظم
رهربی و ویل فقیه مسلمنی جهان قرارگرفت و برخالف انتظار عیسی سحرخیز و وکیل
مدافعاش ،ایشان پس از مشاهدهی فیلم مزبور ،اژهای را مورد تفقد ویژه قرار دادند و وی
ارتقاء مقام یافت و پستهایی چون وزارت اطالعات ،دادستانیکلکشور و معاونت اول
قوه قضاییه راکسبکرد.
اژهایکه یکی از دشمنان اصلی آگاهی و حامیان ِاعمال محدودیتهای بیشتر در فضای
مجازی و رسانهای است ،در خرداد ۱۳۹۵پس از انتخاب رییسی به عنوان تولیت آستان
قدسرضوی به جای او ،به ریاست شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما انتخاب شد.
نمایندهی دیگر قوه قضاییه در این شورا ،برادر رییس قوه قضاییه محمدجواد الریجانی
است .ریاست وی در «شورا» از این بابت سؤالبرانگیز است که او در شهریورماه سال
۱۳۹۳در نامهای به محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خواس���تار اعمال
محدودیته���ای بیشتر روی اینرتنت نظری فیلرتینگ وایرب ،واتس آپ ،تانگو و س���ایر
شبکههای اجتماعی شد .این اقدام وی واکنشهای بسیاری در جامعه داشت.
دشمنی با خانوادهی رفسنجانی برای دلربایی از خامنهای
محسنیاژهای به منظور اجرای منویات خامنهای علیه رفسنجانی ،مسئولیت تشکیل پرونده
علیه فرزند او را به عهده داشتکه با واکنش شدید عفت مرعشی همسر رفسنجانی روبرو
شد .وی در نامهاش خطاب به اژهای نوشت:
گویا عذاب وجدان به خاطر ستمیکه بر مهدی رفته شما را راحت نمیگذاردکه
با جواب سئوالهای معلومالحال خودتان را تسکنی میفرمایید.گوشهای سؤاالت
فراوان از جریان به اصطالح دادگاه مهدی را برایتان میفرستم اگر جواب دادید،
سؤاالت مهمتر را میفرستم شاید شفای دردتان باشد2.
وی در پاس���خ به اظهارات همس���ر رفس���نجانی با ارجاع آن به یکی از عواملش به نام
جعفریدولتآبادیکه امروز در نقش دادس���تان عمومی و انقالب تهران بازی میکند
ضمن مزهپراکنیگفت:
نامهی س���رکار خانم عفت مرعش���ی را مالحظه نمودم بر خالف نوشتهی ایشان
اینجانب هیچگونه ناراحتی و عذاب وجدانی نس���بت به مس���ئلهی مورد اشاره
مشارالیها (محکومیت فرزندشان مهدی هاشمی به جرم اختالس ،ارتشاء و مسائل
1-www.radiofarda.com/a/342885.html
2-http://nedaesfahan.ir/6051
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ضد امنیتی) ندارم و از نامهی غریمتعارف و غری مسئوالنهی نامربده معلوم میشودکه
چهکسی ناراحت است و درد دارد و پیوست نامهی مشارالیها ارتباطی با این جانب
ندارد لذا عین ًا خدمت دادستان محرتم عمومی و انقالب تهران ارسال تا چنانچه
همانند برخی نوشتههای منتسب به بیت آقای هاشمیرفسنجانی مشحون به توهنی و
افرتا باشد اقدام مقتضی به عمل آورده و عنداللزوم مسائل مطروحه را پاسخ دهند1.
وی همچننی بهمنظور به دست آوردن دل خامنهای و تقویت جایگاه خود در نظام به تهدید
رفسنجانی و تشکیل پرونده علیه او پرداخت و در پاسخ به سوال خربنگاری مبنی بر موضع
دستگاه قضایی نسبت به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامگفت:
مطالبیکهگفته میش���ود اگر بدون اسناد و مدارک باشد ،یک نوع افرتا و تهمت
است و چه بسا تشویش اذهان عمومی نیز باشد...
وی در این راه تا آنجا پیش رفتکه حتی دستور فیلرتکردن سایت هاشمیرفسنجانی را داد.
دشمنی با روحانی برای پیشبرد خط خامنهای
محس���نیاژهای در مقام معاون اول قوه قضاییه تعریف جدیدی از جاسوس و جاسوسی
به دست میدهد تا بتوانند با سهولت بیشتری منتقدان را به بند و زندان بکشند .او در
دشمنی با روحانی میگوید:
جاسوس تنهاکسیکه مستمری بگری و دریافتکننده حقوق از دشمن باشد نیست،
بلکه او میآید و زمینه و بس�ت�ر را برای ورود دش���من فراهم میکند .یعنی دشمنی
دشمن راکمتر میکند و میگوید آمریکا دیگر دشمن نیست و سر عقل آمده ،چرا
اجازه نمیدهیم با اوباما دست داده شود؛ چه اشکایل دارد آدمی با آدمها بنشیند و
گپی بزند؟! جاسوسکسی استکه زمینهی ورود دشمن را فراهم میکند و آدرس
غلط میدهد .بنابراین نریوهای امنیتی مراقب نفوذیها و جاسوسها باشند چون
کارهای آنها ناپیداست2.
محسنی اژهایکه از حمایت خامنهای برخوردار استکار را به آنجاکشاندکه به صراحت
هاشمیرفسنجانی و حسن روحانی را تهدیدکرد وگفت:
در همنی زمان و در طول س���ی و چند سال بعد از انقالب مالحظه میکنیدکه چه
کس���انی با امام بودند ،چهکس���انی با نظام بودند و اکنون در چه مسریی هستند،
امروز نزد شیطان بزرگ آمریکا و یا درکنار روباه پری علیه مردم و نظاماسالمی خود
شیطنت میکنند ...قول میدهم به حول و قوه الهی باکمک شما بسیجیان ،منافقنی
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940614001274
2-http://javanenghelabi.ir/news/34175.html
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و نفوذیها را شناساییکنیم و پس از دستگریی به اشد مجازات برسانیم1.

در حایلکه اژهای و الریجانی و دیگر همپالگیهایشان بدترین و زشتترین توهنیها را
به روحانی و رفسنجانی و دیگر رقبایشان میکنند ،آنها سادهترین اظهارنظرها در مورد
جنتی و شوراینگهبان و مهرههای مورد نظرشان را توهنی تلقیکرده و تهدید به تشکیل
پرونده و دادگاهیکردن فرد میکنند .برای مثال وی در موردکسیکه به درستی تأکیدکرده
است مردم نمیدانندکه آقای جنتی تصمی م میگرید یا خود مرد م میگوید:
این توهینی آشکار به شورای نگهبان و مردم است .اگر دادستان بودم توهنیکننده به
آقای جنتی را تحت تعقیب قرار میدادم ...در مورد خربگان ،فقها تصمیم میگریند
و در مورد مجلس شورایاسالمی اعضای شورا تصمیم میگریند و به هیچوجه یک
فرد تصمیمگرینده نیس���ت و صحبت مطرح شده توهینی آشکار به شوراینگهبان
است و از نظر بنده جرم محس���وب می شود ...آیتالله جنتی دبری شوراینگهبان
هس���تند ...عالوه بر این صحبت مذکور توهنی به شخص آقای جنتی نیز محسوب
میش���ود و به عبارتی توهنی به مقامات اس���ت و به سببکاریکه انجام میدهند
مدعیالعموم در رابطه با توهنی به این مقام میتواند ورودکند و اگر در مقام دادستان
بودم فردیکه این جمله را مطرحکرده بود تحت تعقیب قرار میدادم2.
وی در آخرین موضعگریی خود بعد از انتخابات ریاستجمهوری و برای نشان دادن تعبد
خود به خامنهای ،ضمن شبیهسازی روحانی با بنیصدر تلویح ًا وی را تهدید به برکناریکرد:
به عنوان فردیکه از اول انقالب تا امروز در دس���تگاه قضایی و دستگاه اجرایی بودم،
تجربه ثابتکردهکه بعد از هر تخریبی علیه س���پاه و برخی عناصر انقالبی ،یک اقدام
خطرناک اتفاق افتاده است.
در اوایل انقالب میبینیم که یک بنیصدری پیدا میش���ود که خودخواه است و
مغرور به رأی اکثریت مردمی اس���تکه نمیداند ب���ه رئیس جمهور رأی دادند تا
نمایندهی مردم و نظام باشد و مشکالت را حلکند.
یک بنیصدر خودخواه و مغرور پیدا میشود و مردم را تخریب میکند و میگوید
اینها چماق به دست هستند و عناصر و نهادها را تخطئه میکند .بجای تمرکز بر
جنگ وارد حاشیهها میش���ود .در همنی دانشگاه تهران چههاکه نکردند .همهی
جریانهای ضدانقالب زیر چرت بنیصدرکه تا دیروز با هم اختالف داشتند ،جمع
میشوند و بنیصدر هم مغرور به رأی که مردم ،مردم و نهادها را تخریب و تحقری
میکند و احس���اس میکندک���ه مثل اینکه خطری در پیش اس���ت .برخی از این
تخریبها از زبان یک شخصی مثل رییسجمهور وقت و تریبونهای رسمی مسائل
1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13940929000566
2-www.entekhab.ir/fa/news/242489
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بیان میش���ود و بعد میبینیمکه اتفاقات سال ش���صت بوجود میآید و ترورها راه
میافتد و هزاران انس���ان را به خاک و خون میکشند و وضعیت همنی طور ادامه
دارد تا اینکه به خاطر آن جنایتها ،وحدت مردم بیشتر شد .چند صباحی مجدد ًا
با یک ترفند جدید تخریبها را شروعکردند و قضایای دههی هفتاد اتفاق افتاد.
بعد از آن مردم دوباره متوجه شدند سپس دشمن با ترفند جدید آمد و اتفاقات سال
 ۸۸ایجاد شد .امروزکه تخریب علیه سپاه ،بسیج ،افراد موثر و دستگاه قضایی شدت
گرفته و به تجربهگذشتهکه نگاه میکنم فکر میکنم فتنهی جدید و اقدام جدید در
پیش است .امروزکه آمریکا به یک نحوکُری میخواند و نهادهای انقالبی ،سپاه،
دستگاهقضایی و عناصر انقالب از لسان برخی مسئولنی تحقری میشوند ،بهگمانم
یک توطئهی جدید در پیش است1.
تغیری جای متهم و شاکی ،جالد و قربانی
محسنیاژهای ،در پاسخ به سؤال خربنگاریکه در مورد نامهی عذرخواهی سعید مرتضوی
معاون س���ابق او س���ؤالکرده بود بدون آنکهکمترین اش���ارهای به اصل اعرتافنامه و
سرنوش���ت قربانیانکهریزککند با فرافکنی پاسخ مبهمیکه بخشی از آن خالف واقع
است داده و قضیه را پیش پا افتاده جلوه میدهد:
کس���انی برخالف ضوابط مردم را تحریککرده و ع���دهای به خیابانها ریخته و
کشته شدند وکشور را در معرض ناامنی قرار دادند و سیستم اطالعاتی وکلکشور
به این مسئله وارد شد ...فتنهگران مجرم هستند و آنهایی هم که فرارکردند بدانند
که اگر دس���ت نظام به آنها برسد ،مجازات میشوند ...یکی از حوادث تلخ ،۸۸
حادث���هیکهریزک بود و نظام به محض اطالع ورودکرد و افراد را از آنجا خارج
کرد وکسانی همکه پریامون آنها متهم بودند تحت تعقیب قرارگرفتن دکه در این بنی
اف���رادی از قوه قضاییه ،نریویانتظامی و زندانها تحت تعقیب قرارگرفتند ...برای
برخی از این افراد حکم قصاص صادر شده بود ،اگر رضایت برخی از اولیا دم نبود
احکام اجرا میش���د ...دادستان سابق تهران در همه بخشها تربئه نشده بود و در
برخی از موارد محکوم شده بود و در رابطه با نیت و برداشتیکه از این نامه داشتند،
باید ملتزم به نظر دادگاه بود .اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است2.
«نظ���ام» ،مطلق ًا آنهایی راک���ه واقعًا متهم بودند «تحت تعقیب» قرار نداد و به همنی
دلیل خانوادهیکشتهشدگان به عنوان اعرتاض حکم قصاص را تأیید نکردند .هیچیک
از آنان رضایت نداده است بلکه خواهان محاکمهی عامالن اصلی این جنایت همچون
1-http://khabarooz.com/post/702712
2-www.mehrnews.com/news/3772675
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مرتضوی ،قاضی حداد ،اس���ماعیل احمدیمقدم ،احمدرضا رادان و رجبزاده هستند.
بماندکه دستگاه امنیتی رامنیپوراندرجانی پزشک وظیفهیکشیک در بازداشتگاه راکه
حاضر نشده بود تأییدکنند مقتوالن در اثر مننژیت فوتکردهاند بریحمانه به قتل رساند
و دستگاه قضایی حاضر به پیگریی پرونده نشد و با پروندهسازی موضوع را خودکشی
قلمدادکردند.
در پی نُه س���ال کش و قوس قضایی در اس���فند ۱۳۹۶حکم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر
محکومیت سعید مرتضوی صادر شد .وکیل پرونده و عبدالحسنی روحاالمینی ،پدر محسن
روحاالمینی یکی از جانباختگانکهریزک و ش���اکی پرونده خرب دادندکه حکم جلب
وی نیز صادر ش���ده است ،با اینحال دس���تگاه قضایی از اجرای حکم یار غار اژهای و
معاون س���ابقش امتناعکرد .ابتدا در چهارده اسفند ۱۳۹۶غالمحسنی اسماعیلی رئیس
دادگس�ت�ری تهران درباره خرب صادرشدن حکم جلب سعید مرتضویگفت :این پرونده
در دادسرا است .اینکه پرونده برای اجرای حکم فرستاده و حکم جلب وی صادر شده
است یا نه ،بیاطالعم .سپس محس���نیاژهای درگفتگوی فروردینماه خود با رسانهها
بهطور مضحکی با لودگی مدعی شد :حکم جلبش صادرشده ویل متأسفانه هنوزگریش
نیاوردهاند ،حاال نمیدانم چطور هست! 1
اژهای یکی از پیگریان بازداشت و محاکمهی احمد منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی
دیدار اعضای هیأتکشتار  ۶۷با آیتالله منتظری بود.
وی یکی از مسئوالن اصلی پردهپوشی فساد محمدسعی دگندمنژادطوسی از اعضای ارشد
جامعه قرآنیکشور و نزدیکان بیت خامنهای و تربئهی وی بود .طوسیکه در مراسم مختلفی
چون افتتاحیهی مجلس دهم ،مراس���م احیای شبهای قدر در مصالی تهران ،و دیدار
قاریان با خامنهای در روز ماه اول رمضان  ،۱۳۹۵به قرائت قرآن پرداخت و ازکودکی مورد
عالقهی خامنهای بوده ،متهم به تجاوز جنسی به نوجوانان دوازده تا چهارده ساله است.
اژهای در مورد شکایت سه نوجوانکه درکالسهای قرآن او مورد سوءاستفادهی جنسی
قرارگرفتهاند و پس ازگذشت بیش از پنج سال از طرح شکایت آنهاکه ابعاد اجتماعی
هم پیداکرده میگوید:
فردی شکایتکرد و روال قانونی بررسی شد ،هنوز مرحلهی رسیدگی نهایی نشده
است .به لحاظ پیگریی یکی از شکات در مسألهی خالف عفتعمومی قرار منع
تعقیب در دادسرا صادر و تایید شد .ادعای دیگری شد در رابطه با تشویق به فساد
که قرار منع تعقیب صادر شدکه دادگاه با قرائن و شرایط رسیدگی را ادامه داد و قرار
منع تعقیب را نقضکرد .پرونده را برای مش���ورت به یک قاضی متدین و باتجربه
1-www.radiozamaneh.com/390522

166

غالمحسنی محسنیاژهای

س�پ�ردند .البته این مسأله ثابت نیس���ت ،پرونده در حال رسیدگی است و پرونده با
حساسیت بیشتر روالش ادامه مییابد.
وی با تأکید بر اینکه س���روصدایی که این پرونده ایجادکرده کام ً
ال غریطبیعی اس���ت،
خاطرنشانکرد:
فرض کنید اتهامی متوجه ما میش���د آیا مایل هستیم تا قطعی و روشن شود این
مقدار در دس�ت�رس مردم قرارگرید؟ آیا اخالق ،شرع و قانون اجازه میدهد؟ آیا
وجدان ما اجازه میدهد؟ مسائلیکه هنوز روشن نشده ،خواهش ًا توجهکنید انتشار
ندهیم؛ چراکه جرم و قابل تعقیب است .برخی از اتهامات اثباتشانکار مشکلی
اس���ت .ممکن است حق با شاکی باشد ویل اثباتش مشکل باشد .همیشه قبل و
بع���د از انقالب اینگونه پروندهها را داش���تهایم .خیلی از اتهامات یا قابلاثبات
نیست یا مشکل است .دربارهی موارد سوءاخالقی قانون ًا و شرع ًا امکان ریز شدن
نیست .هم شرع و هم قانون جلوگرییکرده و ضابط و یا دادسرا حق ورود ندارد و
باید مستقیم به دادگاهی برودکه با چند قاضی رسیدگی میکند .در قانون اساسی
اص���ل علنی بودن دادگاهها را داریم و چه در قواننی عادی از مواردیکه بهصورت
غریعلنی دادگاه برگزار میشود مسائل خالف عفتعمومی است .افشای این موارد
خیلی بیشتر به ضرر شاکی است تا متهم وگاهی موجب اشاعهی فحشاء میشود.
بدون تردید اینروزها دشمن شاکی و هم دشمن متهم در حال سوءاستفاده است و
ضدانقالب در اینباره منافع خود را دنبال میکند؛ چرا در این یک مورد اینهمه
پیگریی میکنند .قطع ًا معلوم است اهداف دیگری دارند1.
محسنیاژهای بهمنظور انحراف این پرونده ،رذیالنه تعداد شکات را از سه نفر به چهار نفر
افزایش داد تا از طریق فرد مزبور و خانوادهاش به تبلیغات علیه رسانههاییکه موضوع را
پوشش دادهاند پرداخته و شاکیان را دلدادهی خامنهای و ...جا بزند.
دستگاه قضایی و امنیتیکشورکه امروز تحت ادارهی محسنیاژهای و الریجانی و طائب
و علوی و پورمحمدی و رازینی و نریی و مقیس���ه و صلواتی و  ...است در واقع ملعبهی
دس���ت مشتی تبهکار و منافع شخصی و جناحیش���ان قرارگرفته است و تنها چیزیکه
برایش���ان اهمیت ندارد حق و حقیقت و عدالت است و از هر دستاویزی برای پیشربد
منافعشان استفاده میکنند و در این مسری هرچه جلوتر رویم هم بر میزان جنایتها افزوده
خواهد شد و هم بر میزان فساد و بیعدالتی.
او در آخرین موضعگریی خود مدعی ش���د :تجربه ثابتکردهکه بعد از هر تخریبی علیه
سپاه و برخی عناصر انقالبی ،یک اقدام خطرناک اتفاق افتاده است .امروزکه تخریب
1-www.asriran.com/fa/news/501076
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علیه سپاه ،بسیج ،افراد موثر و دستگاه قضایی شدتگرفته و به تجربهیگذشتهکه نگاه
میکنم فکر میکنم فتنهی جدید و اقدام جدید در پیش است .این ادعا بیانگر آن است
که دس���تگاه قضایی و امنیتی با همراهی سپاه پاسداران و نهاد قدرت در صدد اشاعهی
سرکوب با بهانهی نخنمای «فتنه» هستند .او همچننی با تشبیه حسن روحانی به بنیصدر
در واقع خواست قلبی خود و بخشی از حاکمیت برای برکناری روحانی را نشان میدهد.
اژهای همهی این خریهس���ریها را در سایهی مجیزگویی از خامنهای انجام میدهد .وی
به منظور تقویت و تثبیت موقعیتاش ،چاپلوسی از خامنهای را از حدگذرانده و در مورد
وی میگوید:
به نظر من حتی دیدن رهربی از دور نیز مفید است .معتقدم و باور قطعی دارم که
دیدن ش���خص «آقا» حتی از دور هم مفید اس���ت .تمام سعی خودم را میکنمکه
درکالس خارج از فقه ایش���ان حضور داشته باشم و اگر امکان مالقات حضوری
نباشد سعی میکنم در جایی بنشینمکه بتوانم ایشان را از دور نظارهکنم .از زمانیکه
السهای خارج از فقه راکه حدود هیجده سال است برگزار میکند،
حضرت آقاک 
س���عیکردهام در اینکالسها شرکتکنم .هدف من از رفنت بهکالسهای رهربی
سه چیز است؛ او ً
ال اینکه ایشان را مالقات بکنم ،دوم ًا اینکه از نصایح و احدایثی
که رهربی قبل از شروع درس خود میگویند استفادهکنم زیرا برای من خیلی مهم
استکه شخصی مانند حضرت آقاکه به زمان و مسائل روز شناختکافی دارند ما
را توصیهکنند و انشاللهکه این توصیهها در ما اثرگذار باشد و هدف سوم هم استفاده
از درس خارج از فقه ایشان است1.
محسنیاژهای و احمدینژاد
محسنیاژهایکه با تحقری از س���وی احمدینژاد ازکابینه اخراج شد ،در طول سالهای
چ فرصتی برایکینهجویی از احمدینژادکوتاهی نکرده است .درگریی بنی
گذشته از هی 
احمدینژاد و برادران الریجانی فرصت را برای او فراهمکرد تا به میدان آمده و به تحقری
احمدینژاد برپدازد.
اژهای درگفتگو با رسانهها با ذکر یک داستان محمود احمدینژاد را به «یک الت» تشبیه
کردکه یک مدت از چشمها افتاده بود و برای جلب توجه به دیگران «فحش» میدهد.
وی در واکنش به سخنان احمدینژادگفت که زبان برخی افراد به خالفگویی عادت
کرده و هرز شدهاست .و تأکیدکردکه احمدینژاد با «خودخواهی»« ،خودبزرگبینی»
و «غرور» خود را خیلی باالتر از همه چیز و همهکس و قانون میبینند2.
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/25/1356577
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/07/1586500
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او در ح���ایلکه با هرگونه حکمیت بنی الریجانی و احمدینژاد مخالفتکرد ،احمدی
نژاد را دیوانه نامید و وعدهی برخورد با او را در آینده و هنگامیکه «مصلحت» ایجاب
کند داد.
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مصطفی پورمحمدی در سال ۱۳۳۸در قم به دنیا آمد ،پدرش خیاط روحانیون بود .وی
تحصیالت حوزوی را در س���ال ۱۳۵۰در قم آغازکرد و در مدرسهی حقانی ادامه داد .او
مدعیاستکه تحصیالت حوزوی خود را در مشهد و قم و تهران نزد فاضل لنکرانی و
اصغر علمالهدا و محمد مؤمن و منتظری و طاهری خرمآبادی و مجتبی تهرانی  1ادامه داده
است .با این حال صالحیت او برای شرکت در انتخابات مجلسخربگان رهربی از سوی
شورای نگهبان تأیید نشد.
در سال ۱۳۶۲با دخرتعمویش ازدواجکرد و با آنکه خود دارای یک پسر ،سه دخرت و دو
داماد است همچون دیگر مسئوالن قضایی و امنیتی رژیم از فساد اخالقی رایج در نظام
بهرهمند است .وی دارای دو خواهر و دو برادر استکه همگی تحصیالت حوزوی دارند
و مب ّلغ دینیاند.
هیچسابقهای از او در مبارزات پیش از انقالب در دست نیست با این حال مدعی است:
من پنج شش-که چهار ساله صحیح است-ساله بودمکه حادثهی پانزده خرداد در
قم رخ داد و از همان زمان این اخبار و حوادث را دنبال میکردم .زمانیکهکالس
اول دبستان بودم درکوچههای مسری مدرسه روی دیوارها با ذغال شعار مرگ بر شاه
 -1بس���یاری از جانیان و وابستگان دس���تگاه اطالعاتی و امنیتی نزد مجتبی تهرانی در تهران درس
میخواندند .ویدئوهایکالسهای درس او تحت عنوان «عقل یا شهوت» در زندان قزلحصار در
دههی شصت از طریق بخش آموزش زندان پخش میشد و زندانیان مجبور به تماشای آن بودند.
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و در مورد فعالیتهایش در زمان شاه میگوید:
من یکی دوبار در قم خیلیکوتاه بازداش���ت شده بودم .یک بار هم در زاهدان سه
روز بازداشت شدم .یکی دو بار هم در معرض بازداشت بودمکه فراری شدم .دیگر
اینها مربوط به سالهای آخر بود .من وقتی انقالب شد نوزده ساله بودم .دیگر از
هفده سالگی و هیجده سالگی یعنی این دو سال آخرکه دیگر اوج حوادث انقالب
بود ما در جریان این حوادث بودیم2.
مشارکت در جنایت از سال ۱۳۵۸
در س���ال ۵۸او جزو اولنی طلبههای مدرسهی حقانی بودکه در بیست سالگی به سیستم
قضایی پیوست و همراه قدوسی شد .و در سیاهترین روزهای تاریخ میهنمان مسئولیت مبارزه
باگروههای سیاسی وکشتار و شکنجهی فعاالن سیاسی را به عهده داشت.محسنیاژهای
که از دوستان قدیمی اوست میگوید:
آقای پورمحمدی زمانیکه مسئولیت دادستان انقالب را عهدهدار شدند ،سنشان
بقدریکم بودکه اگرکسی چهرهی ایشان را میدید ،باور نمیکرد3.
پورمحمدی در مورد چگونگی راهیابی طلبههای مدرسهی حقانی به دستگاه اطالعاتی و
امنیتی و قضایی میگوید:
که مرحوم آیتالله قدوسیکه دادستان انقالب شدند از تعدادی از ما دعوتکرد
و یک تیم پانزده بیس���ت نفرهای به دادستانیکل رفتیم و حاکم شرع و دادستان
شدیم یا مقامات قضایی را برعهده گرفتیم .وقتی وزارت اطالعات تشکیل شد و
آقای ریشهری وزیر اطالعات شدند ،پنج یا شش نفر از مدرسه حقانی به وزارت
اطالعات رفتیم4.
وی در دههی  ۶۰کمتر درکس���وت روحانیت بود و مانند دیگر مسئوالن قضایی مدارک
متعدد حوزوی و دانش���گاهی را با استفاده از رانت قدرت دریافتکرد .هرچند او مانند
دیگر مسئوالن روحانی دستگاه قضایی و امنیتی رژیمگهگاه سر وگوشی در حوزههای
علمیه و جبهههای جنگ آب میدادند تا خود مزورانه مردان «علم و جهاد» جا بزنند.
وی در آذرماه  ۱۳۵۸به همراه روحالله حسینیان و اکربیانکه بعدها هر سه از صاحبمنصبان
دستگاه اطالعاتی شدند ،برای دستگریی عباس امریانتظام توسط قدوسی توجیه شد.
1-www.entekhab.ir/fa/news/104835
2-www.entekhab.ir/fa/news/104835
3-www.parsine.com/fa/news/375719
4-www.entekhab.ir/fa/news/104835
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در اولنی مأموریت ،دادس���تان انقالباسالمی خوزستان شد و جنایات زیادی را در این
اس���تان مرتکب شد .انتخاب او به یکی از باالترین پستهای قضایی یکی از مهمترین
استانهای ایران با هیچ یک از معیارهای قضایی و یا حتی شرعی همخوانی نداشت.
پورمحمدی در مورد اولنی مأموریت خود میگوید:
ب در مسجدسلیما ن ش���دم.در تب و تاب
در سن بیس���ت سالگی دادستانانقال 
ی بیکار ،به نشانهی
س���الهای اول انقالب ،در س���ال ،۱۳۵۸گروهی از دیپلمهها 
ف و اغتشاش ایجادکرده بودند .من،
ی مسجدس���لیمان را تصر 
اعرتاض ،فرماندار 
ی کمیته و سپاه شوشرت و دزفول،
برای آرامکردن اوضاع به آنجا اعزام شدم .همکار 
ط دادستا ن شهر
س گرفته شد .آنروزها م ن فق 
ی بازپ 
به تحص ن پایانداد و فرماندار 
ی هم نبود .جز این اگر بود،
ی درگری بودم .چارها 
ی مسائ ل شهر 
نبودم ،بلکه با همه 
ش نمیرفت1.
کار پی 
منظور او از برای آرامکردن اوضاع ،قتل وکش���تارکارگران و دیپملههای بیکار است .او
تحصن کارگران بیکار و مستأصل در فرمانداری را «تصرف» مینامد تا سرکوبی مردم
را توجیهکند.
ظاهر ًا او هنوز به بیست سالگی نرسیده بود چراکه خود در جای دیگری اذعان میکند:
در اینجا دوست دارم فقط به قصد پاسداشت مؤسسان فرهیخته وکاردان مدرسهی
ب در مسجدسلیما ن شدم .آنروزها
ی دادستانانقال 
من در نوزده سالگ 
حقانی ،بگویم 
ی کشور بودم .این ،نشان دوراندیشی آن بزرگان
منجوانتری ن دادستا ن و مقا م قضای 
ی تربیتکردن دکه بتوانیم چننی مسئولیتهایی را برعهده
بودکه امثا ل بنده را بهگونها 
بگرییم2.
برای ش���ناخت بهرت وضعیت شهرهای استان خوزستان در زمان یادشده ،بایستی بگویم
در اسفند  ۵۸و فروردین  ۱۳۵۹تظاهراتکارگران بیکار شهرهای خوزستان یکی پس از
دیگری با هجوم اوباش و پاسداران به خونکشیده شد و تعداد زیادیکشته و زخمی روی
دست مردم ماند و از همان موقع زندانهای این شهرها از جوانان پرشور و انقالبی پر شد
و جوخههای اعدام چنانچه خمینی قول آنها را داده بود بهکار افتادند.
پورمحمدی بنا به اعرتاف خود در همهی امور شهر دخالت داشته است .مسجدسلیمان
یکی ازکانونهای اصلی مخالفت با رژیم در استان خوزستان بود و در ادبیات رژیم از آن
به عنوان «مسکو سلیمان» نا م برده میشد.
پورمحمدی چنانچه خود میگوید در ارتباط مستقیم باکمیته و سپاه دزفول و جنایتکارانی
همچون علریضا آوایی و غالمرضا خلفرضایی و  ...بود.
1-http://pourmohammadi.ir/fa/news/5
2-http://pourmohammadi.ir/fa/news/4
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در ش���مارهی بیست و نهم اردیبهشت  ۱۳۵۹نش���ریهی پیکار در مورد جان باخنت مهناز
معتمدی چننی آمده است:
ش���بهنگام در ح���ایلکه ع���دهای زن���ان و دخرتان اس�ی�ر را از مح���ل بیدادگاه
انقالباسالمی بهکانونکارآموزی زرگان (واقع در جادهی مسجدسلیمان) منتقل
میکردند ،در مسری درب ورودکانون تا آسایشگاه ،آن ها را وادار میکنند بدون آن
که به عقب خود نگاهکنند ،بدوند .در ضمن چراغهای طرفنی مسری را خاموشکرده
و در میان درختان عدهای از پاسداران و اوباشان برای ترساندن آنها درکمنی نشسته
بودن���د .در حنی دویدن صدای تریاندازی بهگوش میرس���د و رفیق مهناز به زمنی
میافتد .پاسداران برای ایجاد وحشت بیشتر در میان زندانیان ،فریاد میزدند :به
عقب برنگردید ،اگر بایستید ،شما را را هم میزنیم.
در سال  ۵۹در پی اخراج بیش از ششصد معلم در استان هرمزگان و اعتصاباتگسرتدهی
معلمان و دانشجویان در بندرعباسکه جو غریمذهبی هم داشت ،تالشهای زیادی برای
مهار جو اعرتاضی صورتگرفتکه جملگی با شکس���ت مواجه شد و عاقبت در سال
۱۳۶۰پورمحمدی با اختیارات تام به هرمزگان فرستاده شد تا به قلع و قمع مردم برپدازد.
ماشنیکشتار پورمحمدی آنچنان دهشتناک عمل میکردکه همچنان در خاطرهها باقی
مانده است.
صنم قریش���ی یک دانشآموز هوادار مجاهدین روز روش���ن در بلوار مرکزی بندرعباس
در بهار ۱۳۶۰هنگام فروش نش���ریهی مجاهدین در مقابل چش���مان مردم توسط یکی از
بازجویان پورمحمدی بنام شمشریی با اسلحهیکمری بقتل رسید .شمشریی بخاطراین
قتل حتی مورد بازخواست هم قرار نگرفت اما بعد ًا ترور شد و به قتل رسید.
گفته میشد وقتی مهدی ایزدشناس دانشآموز شانزده ساله را به جوخهی اعدام سرپدند
پورمحمدی پدر وی راکه یکی از بازاریان سرشناس بندرعباس بود مجبورکرد تا در نماز
جمعه از تریباران فرزندش اظهار شادمانیکند تا پسر دیگرش راکه در زندان بود اعدام
نکنند .در تمام دوران دادستانی پورمحمدی در بندرعباس به منظور تحقری و شکنجهی
خانوادههای تریباران ش���دگان هزار و دویست تومان پول تری درخواست میشد و تا پول
دریافت نمیگردید جسد را تحویل خانواده نمیدادند1.
محمد عظیمی هیجده ساله دانشآموز ،عضو تیم فوتبال سینگو ،پدر وی یکی از فرهنگیان
زحمتکش بودکه سالها در دبریستان ششم بهمن خدمتکرده و موفق شده بود پس از
سالها درمان صاحب یک فرزند شودکه وی نیز بدست پورمحمدی تریباران شد.
پورمحمدی با بیرحمی دستور میداد تا قربهای اعدامشدگان با بولدزر صاف شود و اگر
1-www.facebook.com/voalastpage/posts/708267602523156
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همراهیکاظمگورکن ،قربکن معروف بندرعباس نبود چه بسا خانوادهها هیچگاه موفق به
شناساییگورهای عزیزان خود نمیشدند1.
پورمحمدی سپس در بهمنماه ۱۳۶۰برای مدتیکوتاهی به قم بازگشت و همدرس روحالله
حسینیان شد و بالفاصله به عنوان مبلغ به دزفول رفت اما چون نیاز به جنایتکار داشتند
او فراخوانده ش���د و برای سرکوب بهکرمانشاه رفت و به جنایاتش در غربکشور ادامه
داد .عاقبت وی در سال ۶۱در مشهد به علی رازینی پیوست و این دو ،سرکوب نریوهای
سیاسی در استان خراسان را پی گرفتند .پس از عزیمت رازینی به تهران او نیز به خاطر
بدنامی و س���ابقهایکه در امر سرکوب و جنایت داش���ت از دادستانی موقت ًا برکنار شد.
خودش میگوید :با نگاههای سیاسی از دادستانیکنارگذاشته شدم 2.وی در توضیح این
امر میگوید:
تا زمانیکه آیتالله صانعی ،دادس���تانانقالب و دادس���تانکلکشور بود و بعد از
ایشان آقای خویینیها مسؤولیت دادستانیانقالب وکلکشور را بر عهدهگرفت ،من
دادستان انقالب در استان خراسان و دادستان مشهد بودم و چون ما آنموقع به اسم
«جریان راست» مشهور بودیم و آقای خویینیها جزء فعاالن جریان چپ بود با ما
روی خوشی نداشتند3.
او همچننی از روابط نزدیک و صمیمی خود با موسویاردبیلی پرده برمیدارد و میگوید:
ایشان به لحاظکاری من را قبول داشتند و به عنوان یکی از قضات فعال و توانمند
میشناختند و شاید خود آقای خویینیها هم به لحاظکاری مرا قبول داشت اما یک
روزی آقای خویینیها من را خواست وگفت به تهران بیا! اما من چون با روحیات
و سلوک سیاسی آقایان آشنا بودم ،خیلی راغب نبودم4.
ت خود ،علی رازینی مأمور رسیدگی محرمانه به پروندهی
در سال ۱۳۶۱وی بههمراه جف 
فس���اد جنسی موسویتربیزی دادستان انقالباسالمی ش���دکه روابط نزدیکی با احمد
خمینی داش���ت 5.هنگامی که رازینی به ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح رسید،
پورمحمدی به عنوان دادس���تاننظامی انقالب در مناطق غرب به یاری او شتافت و در
برگزاری دادگاههای صحرایی پیشقدم شد .رفسنجانی در خاطرات روز دهم اردیبهشت
۱۳۶۵خود میگوید:
ظهر آقایان [علی]رازینی ،اتابکی[لطفالله][ ،علی]یونسی و [مصطفی]پورمحمدی
برای مشورت در خصوص تشکیل دادگاه صحرائی برای محاکمهی نظامیان متخلف
1-http://news.gooya.com/politics/archives/034791.php
2-http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911218000560
3-http://www.mashreghnews.ir/fa/news/108977
4-http://www.mashreghnews.ir/fa/news/108977
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در جنگ آمدند .دربارهی اهداف سیاسی و نظامی دادگاه وکیفیت برخورد ،نیازهای
مقرراتی و فتوائی صحبت شد.
پورمحم���دی در این دورانکاندیدای نظاماس�ل�امی برای هدایت تیم حفاظت آیتالله
منتظری بودکه با درایت ایشان پذیرفته نشد .آنها میخواستند با حضور پورمحمدی در
بیت هم یک جاسوس طرا ز اول در آنجا بکارند و هم حتیاالمکان ایشان را محدودکنند.
حضور در وزارت اطالعات و شرکت در پروژهی قتلهای زنجریهای
وی در س���ال ۱۳۶۶به وزارت اطالعات پیوست .او در ابتدا در بخش ضدجاسوسی بود
و در سال ۱۳۶۸پس از آن که فالحیان به وزارت اطالعات رسید او عهدهدار اطالعات
خارجی شد .به مدت یک سال و اندی هم مدیر مرکز برنامههای اسرتاتژیک امنیت ملی
بودکه مرکز تحلیلگری وزارت اطالعات اس���ت و در این دوران ،رحیممشایی با ویکار
میکرد وگزارشهایی در مورد مس���ائل قومیتی به او میداد .وی در دورانیکه ریاس���ت
اطالعات خارجی را به عهده داش���ت طرح حملهی هوایی به قرارگاه اشرف را در سال
۱۳۷۰ریختکه با شکست مواجه شد .یکی از هواپیماها هنگام بمباران این قرارگاه توسط
ضدهوایی عراق سرنگون شد و دو خلبان نریوی هوایی دستگری شدندکه پس از چند سال
آزاد شدند .او همچننی در این دوران دو دیدار محرمانه نیز با صدام حسنی داشتکه یکی
از محورهای این دیدار برخورد با مجاهدین بود.
سوابق جنایتکارانهی پورمحمدی در سرکوب و قتل و خونریزی موجب شد تا او در سمت
معاون و نمایندهی وزارت اطالعات عضو هیئتکشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷باشد.
وی در دستگاه امنیتی با توجه به صورتکشیدهایکه دارد و حلیهگریایکه در او سراغ
دارند ،به «حاج روباه» معروف است.
پورمحمدی علریغم س���وابقیکه بر ش���مرده ش���د هنگام اسمنویس���ی برای انتخابات
ی شد در اعدامهای دههی  ۶۰درگری نبوده است.
ریاستجمهوری به دروغ مدع 
وی در پاسخ به سوال خربنگارکه پرسید:گفته میشود شما در دههی  ۶۰لیستی از منافقنی
راکه قرار بود اعدام شوند نزد آیتالله منتظری برده و ایشان مخالفتکردند ،آیا این خرب
صحبت دارد،گفت:
قطع ًا دروغ است .من در وزارتاطالعات یک روز پست امنیتی نداشتم .در دو سال
اول چون میخواستم در جبهه باشم با اصرار آقای ریشهری وارد وزارت اطالعات
شدم و مسئول ضدجاسوسی شدم .بنده در آن حوزهکه تازه نیمه امنیتی است ،تنها
دو سال حضور داشتم .بنابراین درگری اعدامها نبودم1.
1-www.entekhab.ir/fa/news/109479
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اشاره او به حضور در جبهه ،دیدارهای وقت و بیوقت و یا بازدید از جبههی او و دیگر
مسئوالن قضایی رژیم بود و نه حضور مستمر در جبههی جنگ .بماندکه او در دعواهای
درونی رژیم مدتی ازکار برکنار ش���ده بود و برای نش���ان دادن سرسرپدگی خود از انجام
هیچکاری فروگذار نمیکرد.
وی در س���ال ۱۳۶۹ارتقاء مقام یافت و ضمن حفظ معاونت وزیر اطالعات ،جانشنی او
شد تا اینکه در سال ۱۳۷۸به خاطر از پرده بریون افتادن قتلهای زنجریهای و مسئولیت
مس���تقیم او در این جنایات همراه با درینجفآبادی مجبور به کنارهگریی ش���دند .از
آنجایی که مقامات ارش���د رژیم تصمیم به محدودکردن قتلها به چهار فقره قتل پاییز
۱۳۷۷و سلب مسئولیت از مقامات قضایی و روحانیونگرفتند ،دخالت درینجفآبادی
یکی از مسئوالن اصلی این جنایات با قسم خوردن او نزد قاضی به قرآن رفع و رجوع شد
و به حکم خامنهای به دادستانیکلکشور رسید و مسئولیت پورمحمدی در این قتلها با
شهادت خاتمی مبنی بر بیگناهی او ماست مایل شد .پور محمدی در این رابطه میگوید:
در هم���ان دورهی قتلهای زنجریهایکه من به ناحق متهم ش���ده بودم خود آقای
خاتمی یک یادداشت به دادگاه ارسالکرد و اعالمکردکه بنده هیچ نقشی نداشتم.
یکی از قربانیان قتلهای زنجریهای ،فخرالس���ادات برقعی همس���ر حسنی پورمحمدی،
پسرعمو و برادرزن مصطفی پورمحمدی بود.
اصغر پورمحمدی معاونت صدا و س���یما هم پسرعموی مصطفی پورمحمدی است و
سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد دولت احمدینژاد شوهر خواهر اصغر پورمحمدی است.
فخرالس���ادات برقعیکه در آموزش و پرورش قم خدمت میکرد و به خاطر نزدیکیاش
به صاحبمنصبان حکومتی قرار بود دخرتش را خامنهای عقدکند ،در روز شانزده اسفند
۱۳۷۴در محله ساالریه قم در سن سی و یک سالگی به طرز فجیعی به قتل رسید .ظاهر ًا
او متوجهی رابطهی علی فالحیان وزیر اطالعات با زنیکه در همسایگی آنها بود شده
و موضوع را برای شوهرش و احتماالً افراد دیگری تعریف میکند .زنیکه فالحیان با او
رابطه داشت نیز در سال ۱۳۷۵با هفتاد و سه ضربهکارد به قتل میرسد.
روز بعد از حادثه ،خطیب رئیس ادارهی اطالعات قم به همراه مصطفی پورمحمدی به
منزل پدر برقعیکه خود با دستگاه امنیتی همکاری میکرد رفته و از نزدیک موضوع را
بررسی میکنند .پدر مقتول توضیح میدهد قاضی رسیدگیکننده به پرونده در حایلکه
میلرزید به او میگوید:
اگ���ر میخواهی آبرو و حیثیتت نرود ای���ن را امضاکن! وی همچننی توضیح میدهدکه
پورمحمدی با وجود مراجعات خانواده هیچ اقدامی نمیکند:
از طریق دامادمان به اوگفتم ،عیالم به مادرشگفت ،اص ً
ال اگر بگویید اینهاکالمی
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سیدعلی برقعی پدر اشرفالسادات برقعی در مورد چگونگی رسیدگی به قتل دخرتش
میگوید:
 ...در منزل را بستند و پلیس آمد ،در اتاق نشسته بودمکه آقاییکه نمیخواهم نامش
را بیاورم! و از همان ساعات اول مراقب ما بود آمد ،رفقا و همکاران من هم اینجا
نشسته بودند ،تقریب ًا ساعت یک ونیم یا دو بعد از نیمهشب بود ،تماسگرفتند با آن
شخص (پورمحمدی) در هیأت اعزامیکه به عراق رفته و برگشته بودند و در سرپل
ذهاب بودند و گفتند :به تهران نروید ،به اینجا بیایید ،صبح روز حادثه بود ،دو تا
پاترول آمدند و زنگ خانهی ما را زدند .دیدیم رئیس اطالعات قم هم داخل ماشنی
است و آقای خطیب با مصطفی پورمحمدی رفتند توی آن اتاق ،دو ساعت و نیم
در را بستند ،بعد ما را بردند به خانهی قبلی آقای فالحیان در آنکوچهی ُبنبست در
همنی نزدیکیکه آن موقع فروخته بودند ،ما رفتیم و دیدیم در آنجا آقای سلطانیفر
فرماندار قم هس���تند ،آقای پورمحمدی و آقای سردار صحرایی هم بودند ،در این
حنی دیدمکه ...از فرماندهان نریوی انتظامی یواشکی چشمکی به من زد ،در حایل
که از در داخل میش���دم خود را به من رساند وگفت :سید ،قربان جدت بروم من
خوزستانیم و شما را هم دوست دارم ،بگو بچهات را کالبدشکافی کنند ...،فردای
روز واقعه ما را به آگاهی بردند ،چقدر ما را اذیتکردند! بچههای یازده دوازده ساله
را پنج شش ساعت آنجا نگاه داشتند ،این مسائل بماند... ،
این قاضی میلرزید و قدم میزد ،نواری بود و نریوهایکشف جرائم ،همهی رؤسا
نشسته بودند ،قاضیگفتکه آقای برقعی خوبگوشکن چه میگویم ،من متوجه
ش���دم تعادل ندارد،گفت :اگر میخواهی آبرو و حیثیت���ت نرود این را امضاکن!
آقای[ ]...من را بغلکرد و دید برنامه جور دیگری شد ما را از اتاق بریون آورد و از
آنجا دورتر برد و باز همان حرفها را تکرارکرد ،من خوزستانیم و فالن و پشتش به
جمعیت بود و رویش به انتهای آگاهی ،حرفیگفتکه نمیخواهم از قول او بگویم
که آن بیچاره همگفت طرف تو قوی اس���ت! من دیگر آمدم ،مدتی بعد یک روز
آمدندگفتندکه قاضی اصلی ،پرونده را رهاکرد!گفت :من این پرونده را نمیگریم!
پرون���ده را دادند به یک قاضی از تهران ،آقای مصیبی او را قبول نکردندکه رئیس
بازرسی قم یا قاضی دادگسرتی بود ،هشت ماه طولکشید ،بعد از هشت ماه دیدیم
این آقا را از تهران فرستادند ،ایشان هم به قم آمد و  ...بعد از هشت ماه رفتند دو تا
راگرفتند و چهار ماه آنها را نگهداشتندکه اشتباه شده بود!...

 -1سلسله مقاالت بازخوانی پروندهی قتلهای زنجریهای ،به قلم عمادالدین باقی ،روزنامهی خرداد
 ۲۷آبان قسمت ششم و ۲۹آبان  ۱۳۷۸قسمت هفتم.
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در پزشکی قانونی تهران مقامی را میشناختم ،با او تماسگرفتم وگفتم چهار ماه
استکه جواب آزمایشها نیامده است! رفتهام دادگسرتی میگویند نیامده است!
گفت :من تا یک س���اعت دیگر جواب میدهم ،یک ساعت بعد تماسگرفت و
گفت آزمایش منافی عفت را طبق این شمارهی پرونده دادهاند ،گفتم :نه ،جواب
آزمایش موادیکه روی بدن بچهام بوده است را میخواهم ،با زبان بیزبانیگفت
معذورم! این را هم بگویم [ ]...تهران هم آمدم ،سرگروهشان مرا شناخت ،او هم رفت
خود را بازنشستکرد! [1 ]...
پورمحم���دیکه در زمان وقوع قتلهای زنجریهای از مس���ووالن وزارت اطالعات بود،
درگفتوگو با مش���رق ،در همس���ویی با س���یاهترین باندهای رژیم،کارمندان نزدیک به
اصالحطلبان در وزارت اطالعات را عوامل اصلی قتلهای زنجریهای دانست وگفت:
افراد اصلیایکه در این قتلها مس���ؤول مستقیم بودند ،مشهورترین نریوهای چپ
وزارت اطالع���ات بودن���د و آدمهایش هم موجودند .افرادیک���ه اعرتافکردند
چهرههای مشهور چپ در وزارت اطالعات بودند.
مصطفی تاجزاده معاون وزیرکش���ور در دوران یادش���دهکه اطالعات دقیقی از جنایات
وزارت اطالعات و نقش پورمحمدی در آنها دارد طی نامهای علنی شش سوال مطرح
کرد و خواستار پاسخگویی او شد:
1.1قتلهای زنجریهای یعنی محکوم به اعدامکردنهای غیابی شهروندان و اجرای
مخفیانهی احکام صادره از چه سایل و به دستور چهکسی یاکسانی آغاز شد؟
2.2آقایان فالحیان و سعید امامی احکام مرگ را با چه توجیهاتی و ازکدام فرد یا
افرادی اخذ میکردند؟
3.3چند ایرانی در طول فعالیت ستاد قتلهای زنجریهای به اتهام ارتداد یا افساد یا
دیگر جرایم غیاب ًا به اعدام محکوم شدند و حکم صادره علیه آنان اجرا شد؟
4.4دولت آقای خاتمی دیه چند نفر از قربانیان را به خانوادههایش���ان پرداخت
کرد؟
5.5چرا قوه قضاییه به پروندهی قتل آقایان پریوز دوانی و مجید شریفکه در همان
سال ۱۳۷۷به قتل رسیدند ،رسیدگی نمیکند؟
6.6آیا آقای پورمحمدی مانند آقای حسینیان و دیگر مریدان آقای مصباحیزدی
مقتوالن را مهدورالدم و سعید امامی را شهید میداند؟2
پورمحمدی به همراه دوست و همراه قدیمیاش روحالله حسینیان و حسنی شریعتمداری
برنامهی «چراغ» را با حضور حسینیان در «سیمای الریجانی» تهیه و تدارک دیدند و از
-1پیشنی.

2-http://ir.voanews.com/content/tajzadeh-2012-4-07-146692185/567120.html
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طریق آنکوشیدند ضمن مهدورالدم خواندن مقتوالن ،مسئولیت قتلهای زنجریهای را به
دوش رقبایشان بیاندازند .علی الریجانی به خاطر شرکت در این پروژهیکثیف تا پایان
دولت خاتمی به مدت شش سال اجازهی حضور در جلسات هیأت دولت را نیافت.
پورمحمدی در مورد «دوم خرداد » میگوید:
ثانی ًا فضای دوم خردادی ،برخی نگرشهای دینی انقالب ما را دس���تکم موقت ًا
به حاشیه و اغما برد .اما مهمترین آسیب قرارگرفنت در این فضا ،از جهت نسبتش
با خود من ،منزوی ش���دن ناخواسته بود .س���ایه سنگنی بیاعتمادی و تردید ،روی
فعالیتهای وزارت اطالعات ،مربوط به همنی دوره بود1.
البته این همهی ماجرا نبود .به اعرتاف عبدالله شهبازی یکی از وابستگان حفاظتاطالعات
س���پاه و نزدیکان وزارت اطالعات ،جواد وعیدی یکی از نریوهای تحت امر مصطفی
پورمحمدی در معاونت خارجی وزارت اطالعات ،فرماندهی و مسئولیت تیم حمله به
اتوبوس بازرگانان آمریکایی در س���ال ۱۳۷۸در اصفهان را به عهده داشت .پورمحمدی
خدمات او را فراموش نکرد و به محض اینکه به ریاست سازمان بازرسیکلکشور رسید
او را به سمت سرپرستی حوزه ریاست این سازمان منصوبکرد2.
پورمحمدی به واسطهی مسئولیتش در مقام جانشینی وزیر اطالعات ،طی یک دهه بنی
سالهای  ۶۸تا  ،۷۸در قتل و ترور و بمبگذاری و انواع و اقسام جنایتها در داخل و
خارج ازکشور شرکت داشته است .طی این دوران دهها روشنفکر ،رهرب سنی و مسیحی و
 ...به همراه دهها زندانی سیاسی آزادشده مجاهد توسط جوخههای ترور وزارت اطالعات
در جریان «قتلهای زنجریهای» و پروژهی «الغدیر» به قتل رسیدند.
در دوران���یکه وی معاون خارجی وزیر اطالعات بود ،تروریس���م دولتی رش���د و ابعاد
گسرتدهای یافت .عالوه بر دهها عملیات بزرگ وکوچک تروریستی در اقصی نقاط دنیا
در سال ۱۹۹۱مرتجم ژاپنیکتاب آیات شیطانى در توکیو ترور ،به مرتجم ایتالیایىکتاب در
ىکتاب مورد حملهی مسلحانه قرارگرفت.
میالن حمله ،و در سال  ۱۹۹۳ناشر نروژ 
حضور در بیت رهربی و دولت احمدینژاد
وی بالفاصله پ���س از اخراج از وزارتاطالعات به بی���ت رهربی رفت و مدیریت کل
گروه سیاسی اجتماعی این نهاد را به عهده گرفت .وی در آنجا همراه با حسنی طائب
1-pourmohammadi.ir/fa/news/17

 -2وعیدیکه س���ابقهی امنیتی و اطالعاتی داشت در دوران ریاست الریجانی بر شورایامنیتملی
از دبریی بخش خارجی روزنامهی همشهری به ریاست تیم مذاکرهکنندهی هستهای ارتقا مقام یافت
و ضررهای جربانناپذیری را به منافع ملی واردکرد .او در دوران دبریی الریجانی و سعید جلیلی بر
شورای امنیت ملی معاونت آنها در امور بنیالملل را به عهده داشت و سپس به عنوان مشاور سعید
جلیلی و غالمرضا آقازاده فعالیتکرد.

عدالتخانه و ویرانگران آن-آغاز دههی دوم انقالب تا امروز

179

و علیاصغر مریحجازی معاون امنیتی دفرت خامنهای و نریوهای اخراجش���ده از وزارت
اطالعات ،سازمان اطالعات موازی را تشکیل دادند .در واقع او جزو موج دومکوچ از
وزارت اطالعات به دفرت و بیت رهربی بود1.
و س���پس از سال ۷۹تا ۸۴که مس���ئولیت وزارتکشور در دولت احمدینژاد را به عهده
گرفت ،در مقطعکارشناس���ی وکارشناسی ارشد رشتهی «فلسفه سیاسی» در «دانشگاه
امام صادق»« ،مبانی حکومت دینی و فقه سیاسی»که عناوینی جعلی در رشتهای جعلی
است بهکارگزاران آینده نظام تدریس میکرد .این در حایل استکه خود او در سال ۱۳۸۰
با برخورداری از قدرتیکه داشت از حوزهی علمیه مدرک سطح چهار دریافتکردکه در
ارزشیابی ارگانهای ذیربط رژیم «معادل دکرتا» حساب میشود .وی در مورد نحوهی
آشنایی خود با احمدینژاد و ورود به دولت نهم میگوید:
من نخستنی بار به عنوان عضو هیئت منصفه در جریان شکایت آقای احمدینژاد از
آقای خویینیها در دادگاه روزنامهی سالم آشنا شدم .بعد از آن شورای هماهنگی
نریوهای انقالب تشکیل ش���د .من آن زمان از وزارت اطالعات اخراج شده بودم
و در دانش���گاه امام صادق(ع) تدریس میکردم و فعالیت اداری نداش���تم .در آن
جلس���ات آقای احمدینژاد میآمدند و آشنایی اصلی ما از آن تاریخ است .پس از
آن آقای احمدینژاد به ش���هرداری رفتند و من هم در دفرت مقام معظم رهربی کار
میکردم و ارتباطاتی با ش���هرداری داشتیم و در انتخابات مجلس هم این آشنایی
ادامه داشت2.
در دولت اول احمدینژاد وی ابتدا قرار بود به عنوان وزیر اطالعات معرفی شود اما در
آخرین لحظه به عنوان وزیرکشور و با تأیید خامنهای واردکابینه شد و بالفاصله محمود
سعیدی ،مدیرکل سابق اطالعات استان اصفهان ،راکه در پی واقعهی قتلهای زنجریهای
از این وزارتخانه تصفیه شده بود ،به سمت مدیرکل دفرت وزارتی وزارت کشور منصوب
کرد .در زمان مس���ئولیت س���عیدی [معروف به شهیدی] پرس���نل ادارهیکل اطالعات
اصفهان ،مبادرت به قتل چندکشیش مسیحی با هدایت مرکز عملیات تهران [زیرنظر سعید
امامی]کردند.
محمود سعیدی ،به دنبال برکناری قربانعلی درینجفآبادی از وزارت اطالعات تصفیه
ت خامنهای
شد و به همکاری با «اطالعات موازی» به مدیریت مصطفی پورمحمدی در بی 
پرداخت .پورمحمدی همچننی معاون س���عیدی در ادارهی اطالعات اصفهان موسوم به
گودرزی [با نام مستعار شهاب] را نیز به سمت مدیر حراست وزارتکشور منصوبکرد.
-1علیاصغر حجازی ،غالمحسنیگلپایگانی ،طائب ،صنوبری و ...جزوکوچ اول وزارتاطالعات به
بیت رهربی بودند.
2-www.mashreghnews.ir/fa/news/108977
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او در این مقام نقش مستقیمی در انحراف پروندهی انفجار حسینیهی رهپویان وصال در
شریاز داشت .طی سناریوییکه وی به همراه محسنیاژهای تدارک دید تعدادی بیگناه را
به جرم انفجار این حسینیه دستگری و پس از محاکمهی فرمایشی به قتل رساندند.
من در دو مقالهی دستهای خوننی باندهای رژیم در انفجار شریاز و دادگاه یا سرپوشی
بر جنایت باندهای رژیم در شریاز به این موضوع پرداختهام1.
دوران صدارت پورمحمدی دو س���ال و نیم بیشتر طول نکش���ید و در جریان دعواهای
درونی رژیم با حکم احمدینژاد برکنار شد و بالفاصله توسط هاشمیشاهرودی به ریاست
سازمان بازرسیکلکشور منصوب شد.
پورمحمدی در درون رژیم نیز چهرهی منفوری محسوب میشود .عماد افروغ نمایندهی
«اصولگرای» مجلسکه از جمله متحدان جناحی پورمحمدی شمرده میشد در مخالفت
با معرفی او به عنوان وزیرکش���ور در جلس���هی علنی مجلس با اش���اره به سوابق امنیتی
پورمحمدی و قساوت و بیرحمی اوگفت:
یادم نرفتهکه در س���ال ۱۳۷۲جنبشهای شهری را در شریاز ،مشهد ،اراک و مبارکه
چگونه قلع و قمع کردند و به خاک و خون کشیدند ،چون فهمی نداشتند ،اگر ما
همنی جریان هیجده تری را متوجه میشدیم ،دستور حمله صادر نمیکردیم ...به ما
حق بدهید؛ فردیکه از این وزارتخانه با اینگذشته و فقدان ساز وکارهای نظارتی
میآید ،اینگونه برای ما تداعی شودکه تنمان در عرصه عمومی بلرزد ،مگر نلرزیده
است؟ مگر احساس ناامنی درگذشته نداشتهایم2.
او همچننی نقش اساسی در سرکوب جنبشهای شهری قزوین ،چهاردانگه و اسالمشهر
داشتکه بنی سالهای ۱۳۷۱تا ۱۳۷۴به وقوع پیوستند.
داریوش فروهر درگفتگو با «ایران بریف» بهکشته شدن پنجاه نفر و مجروحشدن صدها
تن و بازداشت نزدیک به هزار نفر در ارتباط با سرکوب شورش اسالم شهر اشارهکرد3.
همچننی الی���اس نادران دیگر نمایندهی «اصولگرای» مجلس در مخالفت با مصطفی
پورمحمدی به دورانی اشارهکردکه او معاون اطالعات خارجی در وزارتاطالعات بود
و در همان زمان شماری از مخالفان رژیم در خارج ازکشور ترور شدند او همچننی به این
نکته اشارهکردکه چه بسا وی در سفرهای خارجی دستگری شود:
تصورکنید روابط باکشورهاییکه پروندههایی علیه ما دارند به شکلی باشدکه وقتی
وزیرکشور در آنجا حضور پیدا میکند به بهانهی آن اتهامات او را دستگریکنند4.
1-www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=172
www.irajmesdaghi.com/maghaleh-210.html
2-www.bbc.com/persian/iran/story/2005/08/050824_mf_afrough.shtml

-3کیهان لندن  ۱۴اردیبهشت .۱۳۷۴

4-www.bbc.com/persian/iran/story/2005/08/050824_mf_afrough.shtml
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هراس از دستگریی در ژاپن ،مانع از آن شدکه وی برای شرکت در اجالس سازمانهای
بازرسیکشورهای آسیا-پاسفیک به ژاپن سفرکند .این موضوع را درگفتگو با غالمحسنی
بلندیانمعاوی در توکیوکه مخفیانه فیلمبرداری میشد نیز مطرحکردم1.
اما وی به دروغ مدعی شدکه به خاطر اینکه چننی اجالسی مهم نیست  ،پورمحمدی در
آن شرکت نکرده است! این در حایل استکه در اجالس تهران نه تنها پورمحمدی بلکه
علی الریجانی رئیس قوه قضاییه ،محسنیگرگانی رئیس وقت دیوانعایلکشور ،جعفر
منتظری دادستانکلکشور و مجید انصاری معاون پارلمانی و سپس حقوقی روحانی نیز
شرکت داشتند.
مشارکت در سرکوب جنبش ۸۸
پورمحمدی در جریان سرکوب جنبش  ۸۸به واسطهی سوابق جنایتکارانهایکه داشت از
سوی هاشمیشاهرودی رئیس قوه قضاییه وقت به همراه ابراهیم رییسی (معاون اول رئیس
قوه قضاییه) ،درینجفآبادی (دادستانکلکشور) «کمیته پیگریی حوادث و اغتشاشات
پس از انتخابات» را تشکیل داد .اینکمیته خط و ربط سرکوب و چگونگی برخورد با
دستگریشدگان را تعینی میکرد .وی پس از تصدی وزارت دادگسرتی در دولت روحانی
در مورد رفع حصر از موسوی و رهنورد وکروبی خطاب به خربنگارانگفت:
بگذارید پروندهی سران فتنه و محاکمهی آنها در جای خودش تصمیمگریی شود
و انشاءالله آنچهکه به نفع مصالح نظام است صورت بگرید ...موانع و آنهاییکه
خالف مسری و آرمانهای ملت حرکتکردند و برخی نیز هنوز در حال حرکت هستند
و یا ادامه میدهند خودشان میدانندکه برخورد نظام با آنها از موضع قدرت است.
...اگر رأفت هم هست از موضع قدرت و مصلحت نظام است... .این موضع ماست،
امر برکسی مشتبه نشودکه برخورد نظام با دشمنان از موضع ضعف است2.
مشارکت در پروندهسازی برای خانوادهی رفسنجانی
پورمحمدی میانهی خوبی با خانوادهی رفس���نجانی ندارد و خانوادهی عمویش ش���یخ
عباس پورمحمدی در رفسنجان نیز از رقبای خانوادهی رفسنجانی محسوب میشوند.
ت رهربی با هدف تحت فش���ارگذاشنت هاشمیرفسنجانی
در دههی نود به دس���تور بی 
وی پروندهای علیه عباس یزدانپناه ،دوس���ت و ش���ریک اقتصادی مهدیهاشمی تهیه
میکند .ابتدا ویلالله خربه در مقام دبری «شورای هماهنگی دستگاههای نظارتیکشور»
ک���ه در اواخر ۱۳۹۰از نمایندگان وزارتاطالعات ،اطالعاتس���پاه ،حفاظتاطالعات
1-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-81201.html
2-http://pourmohammadi.ir/fa/news/360
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قوه قضاییه ،دیوان محاس���باتکلکش���ور و سازمان بازرس���یکلکشور تشکیل شد با
 Serious Fraud Organizationیک سازمان دولتی پر قدرت انگلیسیکه در ارتباط با
پولشویی ،فساد،کالهبرداری ،تقلب و  ...فعالیت میکند تماسگرفته و هارد دیسکهای
کامپیوتر عباس یزدانپناه راکه سازمان مربوطه در سال ۲۰۰۳از طریق پلیس مایل انگلیس
به دست آورده بود تحویل میگرید.
پس از بازگشت مهدی هاشمی و دستگریی او ،از آنجاییکه دستگاه اطالعاتی و امنیتی
قادر به شکنجه و اعمال فشار روی مهدی هاشمی نبود ،در تریماه سال ۱۳۹۲طرح ربایش
عباس یزدانپناه در دبی توس���ط پورمحمدی و ویلالله خربه ،قائممقام وی در س���ازمان
بازرسیکلکشورکه از دوران دادستانیکرج روابط نزدیکی با سیدابراهیم رییسی داشت
تهیه و به مورد اجراگذاشته میشود تا با تحتفشار قرار دادن او اطالعات الزم راکسب
ی هاشمی به وضوح نشان میدادکه برای تهیهی آن از
کنند.کیفرخواست صادره علیه مهد 
بازجوییهای یزدانپناه استفاده شده است.
کاندیدایردصالحیتشدهانتخاباتریاستجمهوری
وی در  ۲۷اس���فند  ۱۳۹۱کاندیداتوری خود در انتخابات ریاستجمهوری را اعالم و به
همراه منوچهر متکی ،یحیی الاسحاق ،محمدرضا باهرن و حجتاالسالم ابوترابی ،ائتالف
اکثریت اصولگرایان را تش���کیل دادکه توفیقی نیافت و همگی یا مجبور بهکنارهگریی
شدند و یا از سوی شوراینگهبان به منظور مهندسی انتخابات رد صالحیت شدند.
وی در تاریخ بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۲از مجلس شورایاسالمی رأی اعتمادگرفت و
وزیر دادگسرتی دولت «اعتدال» روحانی شد .در این پست او از طرف دولت روحانی
مأمور ش���د تا در مورد پروندهی اسیدپاشی روی دخرتان جوان در اصفهان تحقیقکند.
همانطورکه انتظار میرفت هیچگزارشی از سوی او و دولت روحانی منتشر نشد و آنها
نیز همچون دیگر بخشهای رژیم به هیاهو پریامون آن پرداختند تا با گذر زمان آن را به
دست فراموشی بسپارند .انتخاب پورمحمدی به عنوان مأمور تحقیق در این پرونده ارادهی
دولت برای عدم رسیدگی به پرونده و پنهان ماندن جانیان را میرساند .پورمحمدی نقش
خود را در «رسیدگی» به پروندهی اشرفالسادات برقعی به خوبی نشان داده بود.
پورمحمدی و حقوق بشر
یکی از اقدامات پورمحمدی در مقام وزارت دادگس�ت�ری ایجاد «واحد حقوق بش���ر»
توس���ط مظفر الوندی یکی از پاسداران اوین در دههی شصت بودکه بعدها به معاونت
الجوردی در سازما ن زندانها هم رسید .این واحد در فروردین ۱۳۹۳تأسیس شد .الوندی
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در مورد نهاد مزبور میگوید:
مرجع حقوق بشر وزارتدادگسرتی به عنوان یک نهاد دولتی حقوق بشری ،پیگری
ترویج حقوق بشر و شهروندی در همهی نهادهای مرتبط در جامعه است و برنامههای
خود در مرجع حقوق بش���ر وزارت دادگسرتی را از طریق آموزش همگانی و رصد
کردن موارد احتمایل نقض حقوق بشر ،حضور در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و نیز
همکاری و ارتباط با سازمان های مردم نهاد حقوق بشری ،دنبالمیکند .او توضیح
میدهد مصطفی پورمحمدی وزیر دادگسرتی اصرار داشتند تا این موارد را دنبالکند
و موضوع حقوق بشر در وزارت دادگسرتی فعال شود.
وقتی قرار میشود موضوع «حقوق بشر» در وزارت دادگسرتی تحت زعامت پورمحمدی
فعال ش���ود ،مؤسس نهاد مربوطه نیز بایس���تی فردی چون الوندی باش دکه از دیرباز در
خدمت سرکوب وکشتار بوده است .او همچننی تأکید میکند قصدمان این است تا همان
اقداماتی راکه در زمینه حقوقکودک در وزارت دادگسرتی دنبالکردهایم ،انجام دهیم1.
اولنی اقدام این مرجع در زمینهی حقوقکودک ،پردهپوشی بر تجاوز یک ناظ م حزباللهی
به ششکودک دبستانی هشت تا یازده ساله و توجیه تجاوز منبی بر خواستکودکان بود2.
پورمحمدی از سال ۱۳۷۵تاکنون عضو و رئیس هیأت امناء مرکز اسناد انقالباسالمی
استکه توسط روحالله حسینیان یکی دیگر از آدمکشان اداره میشود.
او یکی از اعضای شورای سیاستگذاری حوزههای علمیهی خواهران استکه از سوی
شورایعایل حوزههای علمیّه به خامنهای ،معرفی و پس از تأیید او ،منصوب میشوند.
شصتهزار طلبهی زن در حوزه علمیهکشور مشغول به تحصیل هستند و تاکنون هفتاد هزار
نفر فارغالتحصیل شدهاند3.
وی همچننی معاونت سیاسی جامعهی روحانیت مبارز را به عهده دارد و جزو سختسران
این جامعه محسوب میشود .طنز روزگار آنکه وی عضو «ستاد حقوق بشر اسالمی» هم
هست .اوکه در وقاحت زبانزد است در فروردین  ۱۳۹۴اعالمکرد:
امروز زندانهای ما امتیاز بس���یار باالیی راکس���بکردهاند .به جرأت میگویمکه
زندانهای ما جزء بهرتین زندانهای دنیا هستند4.
برخورد پورمحمدی باکشتار دههی  ۶۰و قتلعام ۶۷
در سپتامرب۲۰۱۵در جریان یککنفرانس خربی از وی به عنوان وزیر دادگسرتی در مورد اعدام
بدون محاکمهی هزاران زندانی در تابستان سال ۱۳۶۷سئوال شد .در پاسخ ،پورمحمدیکه
1-http://sedayiran.com/fa/news/5870
2-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-63145.html

-3مقالهی مراکز حوزوی زیر نظر رهربی و بودجهیآنها ،محمد موسوی ۵ ،اردیبهشت ۱۳۹۵

4-www.digarban.com/node/21754
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خود متهم به مش���ارکت در این اعدامهایگسرتده است ،با دستآویز قرار دادن شرایط
سالهای جنگ و تهدیدهای امنیتی بعد از وقوع انقالبگفت:
تا وقتی انس���ان در ش���رایط جنگ قرار نگرید ،نمیتواند در خصوص حوادث آن
س���الها بهدرستی قضاوتکند .حوادث سال ۶۷هم از بحث جنگ تحمیلی جدا
نیست و حتم ًا برای توضیح بیشتر نیاز به فرصتکافی است .ما از ابتدای انقالب
و در طول سالهای جنگ تحمیلی با ضدانقالب و نریوهایی روبهرو بودیمکه قصد
س���رنگونی انقالب با هدف جداییطلبی داشتند و از هیچ جنایتی هم فروگذاری
نمیکردند .به هر حال اگر جدیت نریوهای انقالبی در آن زمان نبود نمیتوانستیم
مقابل ضدانقالبگروهکها و منافقنی بایس���تیم.گفتم تا وقتی انسان در شرایط
جنگ قرار نگرید نمیتواند در خصوص حوادث آن سالها به درستی قضاوتکند.
باید واقعیتهای جنگ را درککنیم .در جنگ اگر بخواهید درکشیدن ماشه علیه
دشمن تأملکنید و حرکتی انجام ندهید ،مسلم ًاکشته خواهید شد1.
ت میگریدکه آیتالله منتظری در دیدار با وی و دیگر اعضای
ای���ن ادعا در حایل صور 
هیأتکشتار سال  ۶۷میگوید:
به نظر من بزرگترین جنایتکه در جمهوریاسالمی شده و در تاریخ ما رو محکوم
میکنه به دس���ت شما انجام شده و ش���ما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ
مینویسند2.
آیتالله منتظری در ادامه روی نقش وزارتاطالعات در برنامهریزی این جنایت تأکید
کرده و تلویحاً پورمحمدی را یکی از مسئوالن این برنامهریزی معرفی میکند:
«آقای پورمحمدی؛ درست استکه االن مسئول است و تو اطالعات است اما قبل
از اینکه مسئول اطالعات باشه آخونده .جنبه آخوندیش بر اطالعاتیش میافزاید.
بهنظر من این یک چیزی اس���تکه اطالعات روش نظرداش���ت و سرمایهگذاری
کرد و ش���خص احمد آقا پسر آقای خمینی هم از سه چهار سال قبل هی میگفت
مجاهدین از روزنامه خونش و از مجله خونش و از اعالمیه خونش همه باید اعدام
ش���وند .اینا یه همچنی فکری میکردند .و حاال فرصت را مغتنم ش���مردند در این
جریانیکه منافقنی اومدند به ما حملهکردند ،این رو جا انداختند پیش امام ،حاال هر
جوری باالخره چه جور به امامگفتند چطوری جا انداختند ،باالخره اینجورکشک
و ماستکردند و از امام نوشتهگرفتند ،دادند دست افراد و دیگه حاال این بهکجا
منتهی میشه و در آینده چی میشه؟
1-www.radiozamaneh.com/235220
2-https://soundcloud.com/bbcpersian/1367a
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پورمحمدی در پاسخ به انتشار نوار صوتی ،چنانچه انتظار میرفت ابتدا از پاسخ دادن
طفره رفت و به صحرایکربال زد و مجاهدین را با داعش مقایسهکرد وگفت :امروز اگر
بخواهیم به نسل جدید بگوییم منافقان چهکسانی هستند نمونهی بارز آنها داعش است
که در جالدی ،خونریزی و خونآشامی و به بزرگ وکوچک رحم نکردن و شقاوت از
بارزههای رفتاری آنها است.
ادعاهای پورمحمدی در حایل مطرح میش���ودکه او خود یکی از پش���تیبانان «اسالم
داعشی» است و سخت معتقد به مجازاتهای بیرحمانه از نوع «داعش» .وی پس از
آنکه علی مطهری نایبرئیس مجلس خواستار توضیح نقشش درکشتار  ۶۷شدگفت:
افتخار میکنیمکه دستور خدا را در رابطه با منافقنی اجراکردیم و در مقابل دشمنان
خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابلهکردیم ...خداوند فرمودند برکفار رحم نکنید
چون آنها به شما رحم نمیکنند و به منافقان نباید رحمکرد چراکه اگر بتوانند شما
را به خاک و خون میکشند؛کهکشیدند1.
ویکه نقش اساسی درکشتار و شکنجه و قتلعام داشته به منظور نشان دادن بیرحمیاش
گفت:
در حال حاضر بیشترین حمالت و تهاجمها به س���مت من است و نمیخواهند
دست بردارند اما من در این زمینه آرام هستم و در طول تمام این سالها یک شب
هم بیخوابی نکشیدهام زیرا طبق قانون و شرع اسالم عملکردهام2.
آیتالله منتظری در دیدار با پورمحمدی و اعضای هیئتکشتار ۶۷در حایلکه به شدت
ناراح���ت بود به اعضای هیأت تأکید میکندکه به خاطر اعدامهای صورتگرفته چند
شب استکه نخوابیده و پورمحمدیکه در حضور آیتالله است و از جنایات او حمایت
میکند به خاطر خشم وکینهایکه از آیتالله منتظری به دل دارد و به منظور خایلکردن
عقدههای حقارتش میگوید:در طول تمام این سالها یک شب هم بیخوابی نکشیدهام
زیرا طبق قانون و شرع اسالم عملکردهام.
پورمحمدی و جنایتکارانیکه دس���ت در خون داشتند ،بدون حمایت مذهبی و سیاسی
نهادهای قدرت در حوزههای علمیه و بازار ،س���پاه پاسداران ،دولت و مجموعهی نظام
نمیتوانستند دست به چننی جنایاتی بزنند و یا با افتخار از آن یادکنند .در این میان نباید
از نقش حامیان آنها غافل شد.
فراموش نکنیمکه این مهدیکروبی و امامجمارانی و حمید روحانی بودندکه در بهمن
۱۳۶۷بر اساسکیفرخواستیکه در «بیت امام» و باکارگزاری احمد خمینی علیه آیتالله
منتظری تهیه شده بود ،خطاب به ایشان و در حمایت ازکشتارهای بیرحمانهی تابستان
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1395/06/07/1170966
2-www.farsnews.com/13950608001268
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۶۷و «جانیان» نوشتند:
آنگاهکه خربدار شدی دکه مشتی منافق و محارب را طبق موازین قضایی محاکمه و
اعدامکردهاند ،به نامهنگاری دست زدید و در دیدار با برخی از مقامات قضایی این
کار را جنایت خواندید و آنان را جانی نامیدید؟ شگفتا! مهدی و باند او اگر مردم
را بدزدند و بکشند جانی نیستند ،لیکن مقامات قضایی نظام جمهوریاسالمی اگر
شماری از توطئهگرانی راکه نقشهی براندازی دارند ،محاکمه و اعدامکنند ،جانی
هستند؟! 1
آنها حتی از مفاد دقیقگفتههای آیتالله منتظری در دیدار با اعضای هیأتکشتار ۶۷
اطالع داشتند و امروز بیشرمانه خود را بیاطالع از این جنایت و مخالف آن جا میزنند.
پورمحمدیکه همچنان مشاور بیترهربی است در رابطه با سیاست خارجی و آمریکا نیز
مواضع خامنهای و بیت رهربی را تکرار میکند .وی در مورد رابطه با آمریکا میگوید:
ما چه نوع روابطی را میتوانیم با آمریکا تنظیمکنیم؟ هم سیاستمداران آمریکا و هم
برخی سیاستمداران ایران ،خواستار مذاکرهی مستقیم هستند ،ویل هیچیک مجال
نداشته و نمیتوانند وارد این معرکه شوند .وضعیت مطلوب در این شرایط چیست؟
وضعیت مطلوب برای ما و آمریکا جنگ نیست .تحلیل فعلی من این استکه نه
برای ما و نه برای آمریکا ،وضعیت قرمز (جنگ) مطلوب نیس���ت .وضعیت سفید
(ارتباطکامل) هم فع ً
ال امکانپذیر نیست .وضعیت نارنجی هم،که االن در آن قرار
داریم ،به نفع آمریکاست و شرایط را به سمت وضعیت قرمز تشدید میکند؛ بنابراین،
بهرتین سناریو برای ما این استکه وضعیت نارنجی را به وضعیت زرد تبدیلکنیمکه
هم واقعبینانه است و هم منفعتطلبانه و هم با آرمانهای ما سازگاری دارد.
ما از س���تیز با آمریکا س���ود میبریم ،ویل نه در وضعیت نارنجی ،بلکه در لبههای
وضعیت زرد .در این شرایط ،باید در وضعیت درگریی و رقابت حضور پیداکنیم.
باید به طرف مقابل ایس���ت دهیم و خودمان حرکتمان را ادامه دهیم .ما باید این
حالت را،که به اصطالح وضعیت «س���کون و حرکت» اس���ت ،تثبیتکنیم .اگر
وضعیت نارنجی تداوم پیداکند ،با بیتدبریی ،ناهماهنگی و ایجاد تنازع ،به سمت
وضعیت قهری قرمز خواهیم رفت .اگر مدبرانه عمل نکنیم ،حتی بدون اینکه جنگی
به ما تحمیل شود ،بهوضعیت قرمز خواهیم رسید2.
پورمحمدیکه با مخالفت عمومی در پست وزارت دادگسرتی قرارگرفته و حتی وابستگان
نظاماسالمی هم او را «وهن قضاوت» مینامیدند ،بهکابینهی دوم روحانی راه نیافت و
بعد از برکناری مشاور الریجانی در قوه قضاییه شد.
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940929000319
2-pourmohammadi.ir/fa/news/145
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یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریتکه در سالهای اخری مثلت جنایت را در نظام
قضاییکشور تشکیل داده قاضی محم د مقیسه است .وی متولد حوایل  ۱۳۳۵در روستای
کوچک مقیس���ه در دلکویر اطراف سبزوار است .روس���تاییکه جمعیت آن بر اساس
سرشماری س���ال  ،۱۳۸۵ششصد و چهل و چهار نفر (دویست و بیست و یک خانوار)
بوده است .نامخانوادگی او در واقع از این روستاگرفته شده است .از تاریخ مهاجرت او به
تهران اطالعی ندارم اما همچنان لهجهاش را حفظکرده است .نام خانوادگی وی مقیسه،
مقیسهای و مغیثی و مغیثه نوشته میشود.
مقیسه پنج سال پیش دچار بیماری مغزی شد و مدتی در بیمارستان پارس بسرتی بود و
همچنان از عوارض آن رنج میبرد .وی با آنکه آخوند است در دههی شصت هیچگاه
لباس روحانیت به تن نداشت و همیشه با لباس شخصی در بازجوییها و دادگاهها و بندها
حضور مییافت .وی از دوستان و نزدیکان سیدابراهیم رییسی است و همنی موقعیت او در
دستگاه قضایی را مستحکم میکند.گفته میشود در سال  ۵۷برای مدتکوتاهی دستگری
و زندانی شده بود.
همسر وی از اواسط دههی شصت بهخاطر زندگی با یک جنایتکار و آزار و اذیتهای وی
به بیماری روحی و افسردگی شدید مبتال شده و تحت درمان است.
بر اساس شنیدههای من مقیسهکه در دورانکشتار ۶۷دادستان مشهد و یکی از اعضای
اصلی هیأتکشتار در این شهر بود برادر وی است .وی سپس به معاونت بنیادمستضعفان
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رسید .فرزندش را در جوانی مرگ ربود و او اینجا و آنجا مطرح میکردکه تقاصکشتار
 ۶۷را پس میدهمکه جان جوانان مردم راگرفتم.
شیخ محمد مقیسه برخالف برادرش همچنان به جنایت مشغول است و در طول سه دههی
گذشته لحظهای غفلت نکرده است.
تعدادی از افراد خانوادهی مقیس���ه یا در جبهههای جنگکشته شدهاند و یا در مصاف
با مجاهدین در سالهای اولیهی دههی ۶۰به قتل رسیدند .یکی از بستگان نزدیک او به
نام موسیالرضا مقیسه دادستان و قاضی دادگاههای بروجرد و درودکه نقش عمدهای در
سرکوب و جنایت در لرستان داشت در فروردین ۱۳۶۳توسط مجاهدینکشته شد.
برادر موسیالرضا مقیس���ه ،محمدتقی مغیثی است که مدتها رئیس شورایسرپرستی
زندانهایکشور ،دادستانکل استان لرستان،رئیسکل دادگسرتی استان لرستان ،مشاور
ارشد نخستوزیر ،معاون حقوقی بنیاد شهیدکشور ،قاضی دادسرای انتظامی قضات و
مستشار دادگاههای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بوده است.
محمدرضا مقیسه یکی از جان به در بردگان انفجار هفت تری ۱۳۶۰و رییس «کمیته پیگریی
امور بازداشتشدگان و آسیبدیدگان حوادث» بعد از انتخابات ۸۸که توسط مریحسنی
موسوی تشکیل ش���ده بود ،پسرعموی وی استکه به شش س���ال زندان محکوم شد.
بازجو و شکنجهگر اوین
محمد مقیسه در سال شصت در شعبهی۳اوین با نام مستعار «ناصریان» به بازجویی و
شکنجهی زندانیان مشغول بود و در بیرحمی و قساوت زبانزد .در این شعبه فرد دیگری
به نام «ناصری» بودکه ریاست شعبه را داشت و البته متفاوت از وی است.
اواسط دههی هفتاد من نام اصلی او را فاشکردم ،تا آن زمان ،او همچنان از نام مستعار
«ناصریان» 1استفاده میکرد و در دادستانی انقالب نیز به همنی نام شناخته میشد .بعد
از آن و بهویژه هنگامیکه به عنوان قاضی در دستگاه قضایی مطرح شد از نام «قاضی
مقیسه» استفادهکرد و در اسناد رژیم نیز از وی به همنی نام یاد میشود.
از آنجاییکه چندین مقیسه در دستگاه قضایی هستند در سالهایگذشته جانیان تالش
-1نام اصلی او را برای اولنی بار در دههی ۷۰درگزارشهاییکه برای مجاهدین نوشتم مطرحکردمکه
در اسناد این سازمان انتشار یافت .سپس از سوی دیگران بدون اشاره به منبع تکرار شد .از آنجایی
که مقیسه و خانوادهاش به بیمارستان «پارس» تهرانکه بخشی از سهام پزشکان آن توسط دادستانی
انقالب مصادره شده بود رجوع میکردند به نام اصلی او پی بردم.
مدتها نام وی را مغیثه مینوشتم و در اسناد مجاهدین همکه بدون اشاره به منبع ،اطالعات ارائهشده
از سوی مرا مورد استفاده قرار میدادند نام وی مغیثه آمده است.
در چاپ اول نه زیسنت نه مرگ نیز مغیثه آوردم چرا که نام روستای آنها به سه شکل مقیسه ،مغیسه
یا مغیثه در تاریخ آمده اس���ت .در تابلو ورودی این روس���تا هم مغیثه نوشته شده بود .از آنجاییکه
میدانس���تم نام خانوادگی وی از روس���تای محل تولدشگرفته شده مغیثه را انتخابکردم .هنوز نام
خانوادگی بستگان او مغیثه ،و مغیثی هم نوشته میشود.
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میکردند چهرهی او مخفی بماند تا پیگریی جنایات صورتگرفته توسط وی سختتر
شود .مقیس���ه از همان دههی ۶۰مسلح به سالحکمریکلت شد و همچنان نه تنها خود
مس���لح است بلکه از محافظ نیز اس���تفاده میکند .او در دههی  ۶۰در خیابان ملک در
خانهای مصادرهای زندگی میکرد.
دادیار ناظر زندان قزلحصار،گوهردشت و اوین
مقیسه (ناصریان) در سال ۶۴پس از انتقال موسوی دادیار زندان قزلحصار به زندان قصر،
مسئولیت دادیاری این زندان را به عهدهگرفت و در آبان  ۶۵پس از انتقال آخرین زندانیان
سیاسی واحد سه قزلحصار (واحد یک خرداد  ۶۵تخلیه شده بود) به اوین و گوهردشت،
مسئولیت دادیاری زندانگوهردشت را به عهدهگرفت.
در دوران قدرقدرت���ی الجوردی چیزی به عنوان «دادی���ار ناظر زندان» در هیچیک از
زندانها نبود و رؤس���ای زندان ،خود ،همهکاره بودند .پس از بازدید هیأت شورایعایل
قضایی و نمایندگان آیتالله منتظری از زندان قزلحصار ،چننی پستی در سال  ۶۳در زندان
ایجاد شد .حضور مقیسه در این پست و مسئولیت او در زندانهای اوین و قزلحصار و
گوهردشت به خوبی نشانگر ماهیت این عنوان دهان پرکن است.
او در نیمهی دوم سال ۶۶پس از آنکه سیدحسنی مرتضویزنجانی رئیس زندانگوهردشت
به اوین منتقل شد و ریاست این زندان را به عهدهگرفت ،تؤامان مسئولیت سرپرستی زندان
گوهردش���ت و دادیار ناظر زندان را به عهده داش���ت و به همنی دلیل دس���تبازتری در
سرکوبی زندانیان پیداکرد.
مقیس���ه در بهمن ۶۷پس از انتقال زندانیانگوهردشت به اوین ،دادیار ناظر زندان اوین
شد و در این پست حمید عباسی (حمیدرضا نوری) و حسنی او را همراهی میکردند.
از آنجاییکه مقیس���ه چهرهی منفوری بود در سال ۶۹او را از دادیاری زندانکه برخورد
مستمر با خانوادهها داشت برداشتند و شیخی چهرهای متعادلترکه سیمای مناسبی هم
داشت را به جای وی در سمت دادیاری اوینگماردند.
وی پس از ترک دادیاری اوین به ریاست ساختمان دادستانی اوینکه در شمال این زندان
قرار داشت رسید و سپس یکی از مسئوالن دادگاه انقالباسالمی در خیابان معلم شد .در
نهایت ترفیع مقام یافت و به عنوان یکی از قضات عایلرتبه ،به ریاست شعبهی  ۲۸دادگاه
انقالب رسید و نقش مهمی در سرکوب و جنایت یافت .در این میان مدتی نیز در خیابان
وزرا رئیس ش���عبهی منکرات بود و به مسائلی همچون پارتیها ،عدم رعایت حجاب و
ماهواره و  ...میپرداخت.
نی سالهای  ۶۶تا  ۶۷تالش زیادی برای شکسنت اعتصاب غذا و حرکتهای
مقیس���ه ب 
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اعرتاضی زندانیان داشت و فشارهایش در زندانگوهردشت منجر به خودسوزی علریضا
طاهرجویان شد.
وی در دوران یادشده شخص ًا در بند حضور پیدا میکرد و با بریونکشیدن افراد ،با زور و
کابل و مشت و لگد آنها را مجبور به شکسنت اعتصاب غذا میکرد« .اتاقگاز» ،یکی
از ابداعات او ،داوود لشکری و سیدحسنی مرتضوی در زندانگوهردشت بود .در تابستان
۶۶در برخورد با زندانیانیکه به ورزش جمعی میپرداختند ابتدا آنها را با بدن عرقکرده
به اتاقهای بدون پنجره میبردند و با بسنت زیر در و جلوگریی از جریان هوا ،زندانیان پس
از مدتی بهخاطر تشنگی و تعرق زیاد از یک طرف و استنشاق هوای متعفن و سنگنی دچار
بیحایل و تنگی تنفس میش���دند .پس ازگذشت ساعتها آنها را از مقابل یککولر
بزرگ و سپس از میان تونلی که دو طرفش پاسداران با کابل و شلنگ و چوب ایستاده
بودند عبور داده و در مسری آنها را به شدیدترین وجه مورد ضرب و شتم قرار میدادند.
از مسئوالن اصلیکشتار ۶۷
در فروردین ۱۳۶۷در جریان انتخابات سومنی دورهی مجلس شورایاسالمی ،او زندانیان
سیاسیگوهردشت را بند بهبند برای شرکت در انتخابات به قسمت مدیریت زندان برد.
زندانیانیکه حاضر نبودند در انتخابات ش���رکتکنند ملزم شدند در برگهای بنویسند در
انتخابات ش���رکت نمیکنند .در جریانکشتار  ۶۷از این برگهها برای اثبات سرموضعی
بودن زندانیان و صدور حکم اعدام علیه آنان استفاده شد.
در جریان قتلعام زندانیان سیاسی در سال  ۶۷او یکی از سازماندهندگان اصلیکشتار بود
که در دادگاهها نیز حضور مییافت و از هیچکوششی برای باالبردن آمار تلفات فروگذار
نمیکرد .وی حتی با خدعه و نرینگ ،از هیأت ویژهی خمینی حکم اعدام زندانیانی را
که میرفتند ازکشتار جان به در بربند میگرفت.کینهی او نسبت به زندانیان ،مثالزدنی
بود تا آنجاکه یک بار نریی رئیس هیأتکشتار به او تذکر دادکه مسئولیت شرعی احکام
با اوست .در این دوران او شخص ًا زندانیان را برای رفنت به دادگاه انتخاب و دستهبندی
میکرد .هیچزندانی نبودکه او بازجویش بوده باشد و ازکشتار  ۶۷جان به در بربد .تقریب ًا
هرکسی راکه شخصًا میشناخت از دم تیغگذراند .او فعالترین فرد در جریانکشتار  ۶۷در
زندانگوهردشت بود و لحظهای آرام و قرار نداشت و میکوشید پاسداران وکادر زندان را
نیز در اینکشتار هرچه بیشتر درگ ریکند.
از آنجاییکه س���الها دادیار ناظر زندانهای قزلحصار وگوهردش���ت بود به پروندهی
زندانیان دسرتسی داشت و در برخورد با آنها شناختکلی نسبت به وضعیت و روحیهی
زندانی داشت و نقش تعینیکنندهای درکشتار زندان در سال  ۶۷داشت.
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به دستور او در رو ز پانزده مرداد بعد از هر سری اعدام ،نان خامهای و شریینی بنی اعضای
هیأت و پاس���داران تقسیم میشد و برای فشار هرچه بیشتر روی زندانیانیکه در راهرو
مرگ بودند به آنها نیز شریینی و نان خامهای تعارف میشد .او در این روز از خوشحایل
در راهروی مرگ دستهایش را در هوا بازکرده و به سبک بالرینها میرقصید .وی پس
از خوانده شدن نام تعدادی زندانی با شور و شعف وگاه با خنده از عادل مسئول فروشگاه
زندانگوهردش���ت میخواس���ت آنها را به «بند»شان منتقلکند .منظور از «بندشان»
قتلگاه زندانیان بود.
با تأکید او بودکه در روز پانزده مرداد هیأت منتخب خمینی حکم اعدام ناصر منصوری را
که فلج قطعنخاعی بود صادرکرد و او را روی برانکارد برای اعدام بردند.
همچننی پافشاری او منجر به بازگرداندن کاوه نصاری از بند و اعدام او شد .کاوه در اثر
ضربهی مغزی حافظهاش را از دست داده بود و به خاطر بیماری صرع شدید و پیشرفته و
سیاتیک نیمهفلج بود .هنگام اعدام نیز به خاطر حملهی صرع قادر به راهرفنت نبود و ظفر
جعفریافشار او را قلمدوش به سمت قتلگاه برد.
او همچننی برای خالص ش���دن از «شر» ناصر مریزاییکه به علت قطع نخاع بدون آن
که قادر بهکوچکترین حرکتی باشد در بهداری بسرتی بود ،دستور داد او را با برانکارد
نزد هیأت برده و با همان وضعیت با برانکاردی که یک سرش را بیات مسئول بهداری
گوهردشتگرفته بود روانهی قتلگاهکرد تا دارش بزنند.
مقیسه متجاوز از سی نفر از زندانیان بند یککنار جهاد زندانگوهردشت را به بهانهی این
که میخواهد بندشان را عوضکند به دادگاه برد و آنها بدون اطالع از ماهیت سؤاالتی
که اعضای هیأت مرگ میپرسیدند روانهی جوخهی اعدام شدند .در حایلکه تعدادی از
آنها در اسفندماه  ۶۶با دریافت حکم عفو ،زیر نظر وی انزجارنامه نوشته و مصاحبههای
ویدئویی مرسوم در زندان جهت آزادی نیزکرده بودند.
در روزهاییکه هیأتمرگ در زندانگوهردش���ت مشغولکشتار بود ،وی نهایت سعی و
تالش���ش را میکرد تا آنها را هرچه بیشتر در زندان نگاه دارد .حضور بیشتر آنها به
معنای صدور احکام اعدام بیشتری بود .او هرگاهکه قادر به انجام اینکار میش���د از
خوشحایل در پوست خود نمیگنجید.
مقیسه به خاطر اشرافیکه روی پروندهی زندانیان داشت ،در جریانکشتار ۶۷در دادگاههای
اوین نیز شرکت میکرد .او بارها با عصبانیت در راهرو مرگ خطاب به پاسدارانیکه از
کشتار خسته شده بودند فریاد میزد من خودم متهم آمادهکنم؛ خودم پرون دهها را دادگاه
بربم؛ خودم آدم از توی بندها سواکنم ،پس فالنی و فالنیکجایید و چرا نیستید؟
او میکوشید به هر نحوکه شده زندانیانی راکه در دادگاه اول حکم اعدام نگرفته بودند
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دوباره به دادگاه برده و حک م اعدامش���ان را بگرید .به همنی منظور او در دفرتش نام این
دسته از زندانیان را نوشته و پس از برخورد آنها را دستهبندی و تفکیک میکرد و شخصًا
علیهشان در دادگاه شهادت میداد و زندانی را در تنگنا قرار میداد.
در دو موردیکه من خود شاهد بودم او به پاسدارانیکه مأمور زدن شالق به مجتبی اخگر
و جواد تقویقهی بودند ،توصیهکرد مواظب باشیدکه شالقها «حرام» نشوند و حسابی
نواخته شوند .مقیسه خود استاد شالق زدن است.
در روز بیست و هشت مرداد ۱۳۶۷در حایلکه اعدام زندانیان سیاسی مجاهد پایان یافته
بود و بهخاطر ماه محرم و نزدیک شدن به عاشورا و تاسوعا اعدامها موقت ًا متوقف شده
بود او در حایلکه از بیخوابی و سردرد روی پا بند نبود همچنان میکوشید در برخورد
با زندانیان ،قربانیان جدیدی را شکارکند .وقتی هفتهی بعد هیأت برایکشتار زندانیان
چپ بهگوهردشت بازگشت او زندانیان مجاهدی راکه در این فاصله انتخابکرده بود به
دادگاه برد و حکم اعدامشان راگرفت.
نگاه مقیسه به احکام قضایی نظام اسالمی
پس از پایان پروژهیکشتار نیز او همچنان فعال بود و لحظهای از تهدید زندانیان و ِاعمال
فش���ار روی آنها باز نمیایستاد .وی در س���خرنانی تهدیدآمیزیکه در بند ما داشت به
صراحت عنوان نمودکه خمینی حکم اعدام همه را داده است و آنها اجازه دارند هرگاه
که تشخیص دادند حکم را اجراکنند.
ی خیلیهایتان هیچکاره بودید .ما به ش���ما
او همچننی اضافهکرد در ابتدای دس���تگری 
حکمهای «کیلویی» ده ،پانزده ،بیس���ت س���ال دادیم برای اینکه نمیدانستیم فردا چه
میشود .هدف ما این بودکه شما در زندان بمانید تا ما بتوانیم ضدانقالب را از بنی برده و
شما را تعینی تکلیفکنیم .هیأت آمد ،همه را به «درک» واصلکردیم .شما در این میان
ماندهاید .اگر نظر من باشد باید همهی شما را به «درک» واصل میکردیم؛ برای اینکه
در این هفت سال مار خورده و افعی شدهاید و برای نظام خطرناک هستید.
مقیسه (ناصریان) شخص ًا در زدنکابل برای مجبورکردن زندانیان چپ به نماز خواندن،
ش���رکت میکرد و از اینکه قادر شده س���ر زندانیان تودهای را پس از چهل سال به مهر
برس���اند به خود میبالید .به ابتکار او به مناسب بیست و دو بهمن ۱۳۶۷به منظور فشار
روی زندانیان جان به در برده از قتلعام ۶۷در محلیکه زندانیان را دار میزدند مالقات
حضوری با خانوادههایشان دادند.
زندانیانیکه به دستور او پس از پایان پروسهیکشتار به سلول انفرادی برده شده بودند در
برابر تهدیدات اوکه پرسیده بودند ما را به چه جرمی میخواهی اعدامکنی؟ او در پاسخ
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با خونسردیگفته بود مگر دوستانتان راکه اعدامکردیم جرمی مرتکب شده بودند؟
قاضی ارشد و نورچشم نظام اسالمی
بهخاطر ارتکاب چننی جنایاتی بودکه او امروز یکی از قاضیان ارشد و مورداعتماد دستگاه
قضایی اس���ت و انواع و اقسام پروندههای مهم را به او ارجاع میدهند .شاید در تاریخ
س���ابقه نداشته باشدکه یک شکنجهگر پس از طیکلیهی مدارج شکنجهگری تبدیل به
قاضی شود و در مورد جان و مال زندانیان تصمیم بگرید .از این حیث جمهوریاسالمی
در دنیا نمونه اس���ت .براساس شهادت متهمان و وکالییکه در سالهای اخری با مقیسه
سروکار داشتهاند او ضدیت عجیبی با وکال و حضور آنها در پروسهی دادرسی دارد .هر
متهمیکه وکیل داشته باشد از نظر او منفورتر است و در پروندهی او اثر منفی میگذارد.
اوکه سابقهی بازجویی و شکنجهگری دارد مطلق ًا حاضر به شنیدن دفاع متهمان نیست
و از آنها انتظار دارد به جای دفاع از خود اظهار پشیمانی و التماسکرده و درخواست
عفو وگذشتکنند .او به خوبی تفکر حاکم بر دستگاه قضایی نظام را نمایندگی میکند.
توهنی و ناس���زا به مته���م در جریان دادگاه یکی از ویژگیهای دادگاههایی اس���تکه او
«قاضی» آنهاست.
س���ی زندانیکُرد اهل سنتکه در زندانهایکشور با حکم قطعی اعدام به سر میبرند
همگی در یک شعبه و توسط مقیسه به مرگ محکوم شدهاند .حکم اعدام بهرام احمدی،
اصغر رحیمی ،بهنام رحیمی ،محمدظاهر بهمنی،کیوان زندکریمی ،هوشیار محمدی شش
تن زندانیان س���لفیکه در تاریخ هفتم دی ماه  ۹۱در قزلحصار اعدام شدند توسط وی
صادر شده بود.
جعفرکاظمی و محمدعلی حاجآقاییکه در تاریخ بیست و هفتم شهریور ماه  ،٨٨دستگری
شدند با حکم وی به اتهام «محاربه» از طریق همکاری و ارتباط با مجاهدین و «فعالیت
تبلیغی علیه نظام» اعدام شدند .او به این ترتیبکینهی خود بر علیه زندانیان دههی ۶۰را
نشان داد .بر اساس بیانیهی دادستانی تهران متهمان مبادرت به «توزیع تصاویر و پالکارد»
مربوط به سازمان مجاهدین خلق« ،تهیهی تصویر و فیلم از درگرییهاکرده» بودند.
پروندهی «س���ران فرقهی بهاییت» و «محفل ملی غری رسمی بهاییان ایران» معروف به
«گروه یاران» توس���ط وی مورد رس���یدگی قرارگرفت و هفت تن از آنان به بیستسال
زندان محکوم شدند در حایلکه هیچیک فعالیت سیاسی نداشتند .وی همچنان به صدور
احکام ظالمانه علیه هموطنان بهایی مشغول است.
او یک���ی از «قاضیان» اصلی رس���یدگی به پروندهی متهمان جنب���ش ۸۸بود و احکام
بیرحمانهی بسیاری را صادرکرد .در سالهای اخری او عالوه بر رسیدگی به پروندههای
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متهمان سیاسی ،احکام ظالمانهی متعددی را علیه فعاالن رسانهای و ژورنالیستها صادر
کرده است.
برای شناخت روحیهی اوکافی است بدانیم حکم صادره شده از سوی وی برای اعدام
محمدامنی ولیان دردادگاه تجدیدنظر به سه سال زندان تقلیل یافت.
با آنکه حکم صادره از سوی وی برای اعدام سعید ملکپور متهم پروندهی «مضلنی»
در دیوانعایلکشور به علت «نقص در تحقیقات»بازگردانده شده بود مقیسه بدون توجه
به دفاعیات متهم و اس���نادیکه ارائه داد و درخواست وی برای حضور یک متخصص
کامپیوتر در دادگاه ،دوباره به خاطر فش���ارهای سپاه پاسداران و بازجویانکه «قاضیان»
واقعی پروندههای سیاسی هستند او را به اعدام محکومکردکه مخالفتهای زیادی را در
ح بنیالمللی برانگیخت .پس از تائید حکم صادره در دیوانعایلکشور ،متهم ناگزیر
سط 
ازکارهای خود توبهکرده و درخواست عفوکرد تا حکم وی به حبس ابد تغیری یافت1.
م���رور پروندهی حامد روحینژاد متهم پروندهی مربوط به «انجمن پادش���اهی» بیانگر
بیرحمی بهکارگرفته شده از سوی مقیسه و دیگر جانیان درکشتار ۶۷به ویژه در ارتباط با
بیماران استکه همچنان ابعاد آن برای مردم ایران ناشناخته باقی مانده است.
حامد روحینژاد پس از خروج غریقانونی ازکشور و سفر بهکردستان عراق و بازگشت به
ایران با هماهنگی وزارت اطالعات در زمستان  ،۱۳۸۷چند جلسه بازجویی شد و اجازه
یافتکه به دانشگاه برگردد و درسش را ادامه دهد .وی در اردیبهشتماه ۱۳۸۸شبانه با
یورش مأموران اطالعات در منزل مسکونیاش دستگری و به همراه محمدرضا علیزمانی
و احمدکریمی به همکاری با «انجمن پادش���اهیایران» که در تاریخ یاد ش���ده وجود
خارجی نداشت متهم شد .درکیفرخواستیکه معاون دادستانعمومی و انقالبتهران روز
هفده مرداد ۱۳۸۸در جلسهی محاکمهی دومنیگروه از متهمان حوادث پس از انتخابات
۸۸قرائتکرد ،از محمدرضا علیزمانی ،احمدکرمی ،حام د روحینژاد ،آرش رحمانیپور
و امریرضا عارفی به عنوان متهمان مرتبط با انجمنپادشاهی ایران و مسببان «فتنه»ی ۸۸
نام برده شد!
حامد روحینژاد در حایلکه از بیماری ام.اس .پیش���رفته رنج میبرد و دچار مشکالت
شدید در راهرفنت ،شنوایی ،بینایی و  ...بود ،توسط مقیسه به اعدام محکوم شد.
در دادگاه تجدیدنظر این حکم به دهسال زندان و تبعید به زندان زنجانکه فاقد امکانات
درمانی برای چننی بیماری است تغیری یافت .مقیسه در قبال درخواست مرخصی استعالجی
-1نظام قضاییاسالمی اعرتاف به اشتباه و یا اجحاف در حق متهمان نمیکند .حتی در پروندههاییکه
در اثر فشارهای بنیالمللی مجبور به عقبنشینی میشوند مانند تمامی سیستمهای بدوی و غریعادالنه
عاقبت متهمان بایستی بپذیرندکه اشتباهکردهاند تا از «عفو» و «رحمت» نظام برخوردار شوند وگرنه
پافشاری بر بیگناهی میتواند بهگرفنت جان متهم تمام شود.
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به پدر حامدگفته بود شما خواستهی نامعقویل دارید چراکه پسرتان باید اعدام میشد!
بهخاطر همنی جنایات بودکه نام اوکه سه دهه مشغول جنایت بود و در سایه میزیست بر
سر زبانها افتاد و در فروردین ۱۳۹۰به لیست سی و دو نفریکه توسط اتحادیهی اروپا به
خاطر نقض حقوق بشر مورد تحریم قرارگرفتند اضافه شد.
ارجاع پروندهی مهدی هاشمی به او ،نشاندهندهی اعتماد دستگاه قضایی و امنیتی و بیت
رهربی به این جنایتکار علیه بشریت است .در عوض خانوادهی هاشمی و حامیانشان
که به س���ادگی میتوانستند عکس و تصویر این جنایتکار را منتشرکنند از انجام اینکار
خودداریکردند.
ت جوانی استکهگردانندهی
یکی از احکام جنایتکارانهایکه او صادرکرد مربوط به هش 
برخی صفحات فیسبوکی بودهاند .خربگزاری ایرناگزارش دادکه آنها توس���ط قاضی
مقیسه مجموع ًا به صد و بیست و هفت سال حبس محکوم شدهاند .اتهامات این جوانان
که نام و هویتشان مشخص نیست اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی ،فعالیت تبلیغی علیه
نظام ،توهنی به مقدس���ات ،توهنی به سران قوا و توهنی به اشخاصبیان شده است .ایرنا
گزارش دادهکه متهمان از ش���هرهایی چون یزد ،شریاز ،تهران،کرمان و آبادان هستند .دو
متهم اول این پرونده به هیجده سال و نود و یک روز و نوزده سال و نود و یک روز حبس
با پرداخت یک میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی و پنجاه ضربه شالق محکوم
شدهاند .باقی متهمان نیز به بیست و یک ،چهارده ،بیست ،هشت ،یازده و شانزده سال
حبس محکوم شدهاند2.
مس���عود سیدطالبی یکی از متهمان این پرونده بودکه در دادگاه بدوی پس از دفاعیات
وکالی پرونده ،قاضی مقیسه او را از اتهام توهنی به مقدسات تربئه و برای باقی اتهامات
به پانزده سال حبس محکومکرد .در آذرماه ۱۳۹۳شعبهی  ۵۴دادگاه تجدیدنظر با اعالم
نقص در رأی ،پروندهی این هشت زندانی را دوباره به شعبهی بدوی ارسالکرد .در میان
تعجب همگان قاضی مقیسهکه خودش متهم را از اتهام توهنی به مقدسات تربئهکرده بود
این اتهام را دوباره به حکم اضافهکرد .در حایلکه ابتداییترین اصول آینی دادرسی تأکید
داردکه قاضی در این مرحله از نظر قانونی قادر نیست اتهامیکه درکیفرخواست مطرح
شده اما در حکم وجود ندارد را مجدد ًا به حکم اضافهکند3.
وی در حکمی بدیعفائقه آتشنی (با نام هرنی گوگوش) خوانندهی موسیقی پاپ ،را به
اتهامهای فعالیت تبلیغی علیه نظام ،جرم علیه امنیتکش���ور ،ایجاد مراکز فساد و فراهم
نمودن موجب فساد مردم به شانزده سال زندان محکومکرد ،در حایلکه وی نزدیک به
1-www.rahesabz.net/story/20468
2-https://tech.tavaana.org/fa/Facebook%20sentence
3-https://persian.iranhumanrights.org/1393/09/masoud-talebi
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دو دهه استکه در خارج از ایران زندگی میکند.
مقیس���ه در ادامه نیکآهنگ کوثر ،کارتونیس���ت و روزنامهنگار ،و مرضی���ه آرمنی را با
اتهامهایی چون توهنی به خامنهای و خمینی و همچننی تشویش اذهان عمومی به تحمل
چهارسال حبس محکومکرد و برای سعیدکریمیان (مدیر تلویزیون ماهوارهای ِجمکه در
ترکیه ترور شد) ،تارا اینانلو (عکاس و هرنمند) ،آرمان حقیقت ،امنی انواریرستمی ،فاطمه
طربیقاضی ،فرهاد نیکویی و سهراب امجدی نیز با اتهامهایی چون فعالیت تبلیغی علیه
نظام ،توهنی به خمینی و خامنهای ،توهنی به مقدسات و اقدام علیه امنیتکشور احکام
غیابی صادرکرد1.
پروندهی حمید فالحهروی و مهدی ش���مس دو ت���ن از متهمان نفتیکه پیشتر حکم
اعدامشان توسط قاضی صلواتی صادر و از سوی دیوانعایلکشور نقض شده بود ،برای
رسیدگی مجدد به قاضی مقیسه رئیس شعبهی  ۲۸دادگاه انقالباسالمی تهران (شعبهی
همعرض) ارجاع شد.
افراد عادی و خانوادهی متهمان از شنیدن میزان قساوت او و خونسردیاش هنگام صدور
جنایتکارانهترین احکام دچار حریت و ناباوری میش���وند ،در صورتیکه او نمادکامل
دستگاه قضایی «اسالمی» است.
م���رور زندگی قاضی مقیس���ه به خوبی ماهیت دس���تگاه قضایی جمهوریاس�ل�امی و
«عدالت»یکه بر آن حاکم است را نشان میدهد.

1-http://zeitoons.com/27198
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محمد نیازی در فروردین سال ۱۳۳۷در قم و در یک خانوادهی روحانی چشم به جهان
گش���ود .دورهی ابتدایی را در همان شهر سرپیکرده و در سال ۱۳۴۹وارد حوزهی علمیه
قم شد .وی پس از پریوزی انقالب و تصدی پستهای حساس قضایی و امنیتی همچون
بسیاری از چهرههای امنیتی و اطالعاتی رژیم نزد آیتالله مجتبی تهرانی به تحصیل علوم
حوزوی پرداخت .وی همچننی از مؤسسهی «در راه حق» مصباحیزدیکه بعد از مرگ
خمینی به مؤسسهی پژوهشی امام خمینی تغیری نام داد مدرککارشناسی دریافتکرد و
کارشناسی ارشد خود را در رشتهی حقوق جزا در دانشگاه آزاد اسالمیگذراند .نیازی
همچون دیگر صاحبمنصبهای قضایی و امنیتی برای اخذ مدارک مزبور نیاز به شرکت
درکالس درس وگذراندن دروس معمول نداش���ت.گفته میشود او یکی از وابستگان
انجمن حجتیه بود.
نیازی در سال ۱۳۵۹برای تبلیغ به منطقهیکالردشت چالوس اعزام شد و عالوه بر تبلیغ
و فعالیت در امور تربیتی دبریستان و سپاه پاسداران مدتی به عنوان مسئول جهاد سازندگی
کالردشت انجام وظیفهکرد.
ورود به دستگاه قضایی
در سال  ۱۳۶۱بعد از سخرنانی خمینی و درخواست او از طلبههای حوزهی علمیه قم وارد
دستگاه قضایی شد.
در آذرماه س���ال ۱۳۶۱به عنوان رئیس دادگاهکیفری  ۲کرمانشاهکار قضایی خود را آغاز
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کرده ،باگذشت قریب یکسال از فعالیت قضایی ،در سن بیست و پنج سالگی از سوی
شورایعایل قضایی به عنوانکفیل دادگسرتی استانکرمانشاه معرفی شد .همزمان ریاست
دادگاهانقالب ارتش استانهای همدان وکرمانشاه وکردستان را به عهده داشت .او هنگام
تصدی این پستهای حساس هیچیک از مدارک صوری فوق را همکسب نکرده بود.
وی در سال ۱۳۶۵به عنوان رئیس سازمان قضایی نریوهای مسلح استان خوزستان معرفی
شد و تا زمان قبول قطعنامهی ۵۹۸و در جریانکشتار زندانیان سیاسی در منطقهی جنوب
بود .وی سپس به قم منتقل و به عنوان رئیس دادگاه نظامی قم منصوب شد و همزمان
ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح استانگیالن را عهدهدار شد.جمهوریاسالمی تنها
کشوری استکه در آن مقامهای قضایی در آن واحد دارای حوزههای قضایی متفاوت
میباشند.
وی در سال ۱۳۶۸به سمت دادستان نظامی تهران منصوب و در سال ۱۳۷۸پس از تصدی
وزارتاطالعات توسط علی یونسی بهعنوان رئیس سازمان قضایی نریوهای مسلح معرفی
ش���د و احمد شفیعی جانشنی وی در دادستانی نظامی تهران ش���د .وی در طول دوران
فعالیتش در دستگاه قضایی همکاری نزدیکی با نهادهای نظامی و امنیتی و به خصوص
سپاه پاسداران داشت و قاضی اختصاصی سپاه پاسداران در پروندههای خاص امنیتی بود.
رسیدگی به پروندهی متهمان قتلهای زنجریهای
در سوابق نیازی ،رسیدگی به یکی از مهمترین پروندههای امنیتیکشور (پروندهی سعید
امامی) و قتلهای زنجریهای در زمان تصدی ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح ،به
چشم میخورد.
این پرونده از اواخر دیماه  ،۱۳۷۷باالخره به سازمانقضایی نریوهایمسلح که ریاست
آن را محمد نیازی بر عهده داشت ،واگذار شد .نیازیکه دستورات خامنهای و دستگاه
توگوی خود خرب دا دکه در این پرونده تنها
امنیتی و قضایی را اجرا میکرد در اولنیگف 
به چهار فقره قتلِ مربوط به داریوش فروهر و همسرش ،محمدمختاری و محمدجعفرپوینده
رسیدگی خواهد شد .و به این ترتیب جلوی رسیدگی به دیگر قتلهای سیاسیگرفته شد.
وی همچن�ی�ن به منظور انحراف افکار عمومی و برخ�ل�اف اقرار صریح متهمان اعالم
ک���رد تاکنون هیچیک از آنها ادعا نکردهاندکه برای ارتکاب این قتلها مجوز و حکم
ش���رعی داشتهاند و در این زمینه هیچ حکم شرعی و قضایی صادر نشده است ،چراکه
در حکومتاس�ل�امیکه اس�ل�ام حاکمیت دارد و ویلفقیه مبسوطالید است ،هیچکس
نمیتواند حکمی خارج از سیستم قضایی و شرع و قانون صادرکند1.
1-www.mashreghnews.ir/fa/news/438768
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در پروندهی مزبور محمد نیازی شخصاً به عنوان قاضی پس از خودکشی سعید امامی
حضور داشت .این پروندهی مهم امنیتی با مفقود شدن قسمتی از پروندهی سعید امامی،
که حاوی اعرتافات مهم وی در رابطه با نقش مقامهای بلندپایه امنیتی ،انتظامی ،قضایی
و مذهبی در قتلهای زنجریهای بود ،توسط نیازی مختومه اعالم شد .بررسی این پرونده
و بازجویی از متهمان به سازمان قضایی نریوهای مسلح واگذار شدکه با حواشی زیادی
مواجهگردید.
محمد نیازی از همان ابتدا همهیکوشش خود را بهکار برد تا نقش وزارت اطالعات و
عوامل آن در پرده بماند .طبق دستور وی ،نام ،نامخانوادگی ،اسامی والدین ،تاریخ تولد و
سایر مشخصات مندرج در پروندههای اولیه بازجویی متهمان ،همگی ساختگی هستند.
در اعرتافات علی صفایی یکی از قاتالن آمده است ... « :در تاریخ سیزده دیماه ۱۳۷۷
آقای نیازی با اسم مستعار محمد حسینی فرزند جواد قرار تأمنی برای اینجانب با اخذ
کفیل بوجه الکفاله یکصد میلیون ریال صادر و آقای سیدس���عید موسوی بعنوانکفیل
اینجانبکفالت دادند1.
در دورهی بعد با تغیری سیاس���ت نظام ،بازجویان وزارت اطالعاتکه تحتنظر نیازی و
دادسرای نظامی نریوهای مسلح بودند به شکنجهی شدید مأموران وزارت اطالعات دست
زدند تا رهنمود خامنهای مبنی بر جاسوس و مأمور اسرائیل بودن متهمان را اثباتکنند.
در هیجده دیماه  ،۱۳۷۷س���ه روز بعد از اعالم رس���می دس���ت داشنت مأموران وزارت
اطالعات ایران در قتلها خامنهای س���مت و سوی بازجویی از مأموران دستگری شده را
مشخصکرد وگفت:
من نمیتوانم باور و قبولکنمکه این قتلهاییکه اتّفاق افتاد ،بدون یک سناریوی
خارجی باشد؛ چننی چیزی ممکن نیست .این قتلها به ضرر ملت ایران بود ،به ضرر
دول���ت بود ،به ضرر حکومت بود .یکگروه داخلیکه جزو وزارت اطالعات هم
متعصب باشند و بنای اینکار را داشته باشند،
باشند ،هرچه هم حاال فرضکنیدکه
ّ
در س���طوحی از وزارت اطالعات که اهل تحلیلاند ،امکان ندارد دست به چننی
قتلهاییبزنند2.
دادسرای نظامی میکوشید منویات خامنهای را هر طور شده پیش بربد و مأموران نظام
راکه به دستور سلسله مراتب امنیتی و قضایی و مذهبی مرتکب قتلهای سیاسی شده و
پیشتر به خاطر آن مورد تشویق قرارگرفته بودند به اسرائیل و سرویسهای جاسوسی غربی
وصلکند  .آنها طبق دستور همچننی میکوشیدند مأموران مورد اعتماد نظام را یهودی
زاده و بهایی زاده جا بزنند.
1-www.vokradio.com/content/view/478/67/
2-www.mashreghnews.ir/fa/news/438768
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بازجویان و شکنجهگران تحت نظر نیازی از طرحکثیفترین اتهامات اخالقی و جنسی
علیه متهمان خودداری نکردند و با ش���کنجههای وحشیانه س���عی در اعرتافگریی از
متهمانکردند.گوشهای از این جنایاتکه توسط دوربنیهای امنیتی فیلمبرداری شده در
فضای مجازی انتشار یافته است1.
نیازی اولنی مقام رس���می بودکه پس از انتشار خرب خودکشی سعید امامی بهگفتگو با
خربگزاری ایرنا پرداخت و او را به عنوان عامل اصلی مش���کوک در ارتباط با بیگانگان
معرفیکرد .یک روز بع دکیهان بار دیگر به نقل از رئیس سازمان قضایی نریوهای مسلح
خرب دادکه براساس شواهد و قراین ،سعید امامی ،هنگامیکه موضوع هدایت و دخالت
بیگانگان در قتلهای مشکوک تهران مشخص شد و معلوم شد وی یکی از عوامل اصلی
این دسیسه بزرگ بوده است ،اقدام به خودکشیکرد.
پیش از آنکه س���عید امامی خودکشیکند هم نیازی مطابق سناریوی تهیه شده در بیت
رهربی ،از وجود سرنخهایی خرب داده بودکه دخالت عناصر بیگانه در قتلهای مشکوک
را تائید میکرد .او همچننی مدعی شد با توجه به مدارک موجود و اعرتافهای صریح
س���عید امامی ،وی هیچگونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه میرفت
حکم او اعدام بود2.نیازی همچننی در دیدار با حس���ن خمینی به اطالع او رس���اندکه
براساس اعرتافات سعید امامی ،آنها احمد خمینی را نیز به قتل رساندهاند.
نیازی در جریان انحراف پرونده و تطبیق س���ناریوها از همکاری حجتاالسالم احمد
شفیعی رییس شعبهی  ۲دادستانینظامیکه بعدها جای وی را به عنوان دادستان نظامی
تهرانگرفت و سپس به عنوان رییس سازمان قضایی نریوهای مسلح خوزستان منصوب
شد ،برخوردار بود.
در بهمن ۱۳۷۸فیلم اعرتافات ش���ش تن از متهمان قتلهای زنجریهای با حضور محمد
نیازی در جلس���اتی جداگانه برای خامنهای ،سران سه قوه و در جلسه غریعلنی مجلس
پنجم ،برای نمایندگان پخش شد .مسئوالن رژیمکه به خوبی در جریان اعرتافات ساختگی
بودند مانع پخش آن شدند .نیازی« ،قسم جالله» خورده بودکه اعرتافات دستگریشدگان،
بدون شکنجه و «درکمال آرامش» و بدون هیچگونه فشاری صورتگرفته است.
از آنجاییکهکلیهی جنایات صورتگرفته در دادس���رای نظامی طبق منویات خامنهای
و بیت رهربی بود بعد از افشای افتضاحات انجامگرفته در جریان رسیدگی به پروندهی
قتلهای زنجریهای و شکنجهی متهمان ،بازجویان پرونده مورد پیگرد قرار نگرفتند و تنها
برای مدت بسیارکوتاهی بازداشت شدند اماگزندی به نیازی نرسید و او همچنان در پست
ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح ابقا شد.
1-www.youtube.com/watch?v=_vYFTpdMw3I

-2روزنامهی ایران در شمارهی ۳۱خرداد .۱۳۷۸
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انتشارگوشههایی از فیلم بازجویی متهمان قتلهای زنجریهای در فضای مجازی و آشکار
شدن دروغهای نیازی هم باعث برکناری او از پست قضایی نشد و همچنان مورد اطمینان
و عالقه خامنهای بود.
ریاست سازمان بازرسیکلکشور
نیازی در س���ال ۱۳۸۳به جای ابراهیم رییسی به ریاست سازمان بازرسیکلکشور رسید
و محمدکاظم بهرامی جانشنی او در سازمان قضایی نریوهای مسلح شد و در سال ۱۳۹۰
به خاطر نقش مهمیکه در س���رکوب و نقض حقوق بشر داشت در فهرست تحریمهای
اتحادیهی اروپا قرارگرفت.
پس از بازداشت عباس پالیزدارکه مبادرت به افشای دزدیهای نجومی چهرههای سیاسی
و قضایی و مذهبی کرده بود محمد نیازی در هش���تم تریماه ۱۳۸۷اندکی پس از تمدید
مس���ئولیتاش ،به دستور هاشمیشاهرودی از سازمان بازرسی برکنار شد و قائمینسب
مسئول حوزه ریاست سازمان بازرسیکلکشور به خاطر آنکه اسناد تحقیق و تفحض از
دستگاه قضایی را به هیأت تحقیق و تفحض واگذارکرده بود دستگری و تحت بازجویی
قرارگرفت .نیازی از آن پس با حکم ش���اهرودی به عضویت معاونت دیوان عایلکشور
منصوب شد و به ریاست شعبهی ۳۳دیوانعایلکشور در قم رسید.
علریضاجمشیدیسخنگویقوهقضاییهدرگفتگویمطبوعاتیدرموردبرکنارینیازیگفت:
بر اساس دستور و تأکید آقای هاشمیشاهرودی رئیس قوه قضاییه تا در آوردن چشم
فتنه در این پرونده هرکس���ی در هر مقام و موقعیتی در هر قوایی باشند قطع ًا مورد
بررسی و تحقیق قرار خواهدگرفت .به دنبال انجام تحقیقات در خصوص مسئلهی
پالیزدار جلسهی مفصلی میان هاشمیشاهرودی و جمعی از مسئولنی قوه قضاییه با
مسئول وقت سازمان بازرسیکلکشور برگزار شد و اهمالها در انجام وظایف این
سازمان به تفصیل مورد بررسی قرارگرفت و در نهایت آقای شاهرودی بعد از پایان
جلسه مصلحت دیدندکه از آقای نیازی در جای دیگری استفادهکند1.
همچننی رضا فضلزرندی معاون برنامهریزی و توسعهی منابع سازمان و دلیلی مدیرکل
نظارت و ارزشیابی سازمان با حکم شاهرودی عزل و به ترتیب به عنوان دادیار و بازپرس
دادسرای نظامی منصوب شدند .اینهاکسانی بودندکه همراه با نیازی از دادسرای نظامی
به بازرسیکلکشور آمده بودند و از نزدیکان نیازی محسوب میشدند
نیازی درگفتگو با رسانه ها برخورد با سازمان بازرسیکلکشور را کلید خوردن برخورد
قهرآمیز با مسئولنی این سازمان ارزیابیکرد و با تشریح جزئیات بازداشت مسئول دفرتش،
1-www.fardanews.com/fa/news/55006
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دستگریی وی و بازداشتش به شکل انفرادی را غریقانونی خواند و به نقش مرتضوی در
این پرونده اشارهکرد1.
از مقایسهی ابقای محمد نیازی در پست ریاست مجتمع قضایی نریوهای مسلح و سپس
انتصاب او به ریاست سازمان بازرسیکلکشور بعد از مشخص شدن نقش او و نریوهای
تحت امرش در شکنجهی متهمان قتلهای زنجریهای و تغیری مسری پرونده با برکناری او از
ریاست سازمان بازرسیکلکشور به خاطر عمل به قانون و در اختیارگذاشنت پروندههای
مورد درخواست هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورایاسالمی میتوان نتیجهگرفتکه
برای اجرای منویات نظام و رهربی آن میتوان هرجنایتی را مرتکب شد و به دروغ «قسم
جالله» خورد اماکسی حق ندارد مدارک مربوط به فساد روحانیت و رهربان مذهبی را
حتی در اختیار نهادهای قانونی نظام بگذارد.
پروندهی پر س���رو صدای محمدعلی طاهری رئیس حلقهی عرفان پس از صدور حکم
اعدام توس���ط دادگاه انقالب به ش���عبهی  ۳۳دیوانعایلکشورکه تحت ریاست نیازی
است ،رسید.

1-http://khabaronline.ir/detail/66988/Politics/4571

روحالل هحسینیان

روحالله حسینیان در سال ۱۳۳۴در شریاز متولد شد .وی پس از اتمام تحصیالت متوسطه
در روستای صغاد شهرستان آباده در پانزده سالگی به حوزهی علمیه قم و مدرسه ولیعصر
و س���پس مدرسهی حقانی رفتکه توسط قدوسی و بهشتی و جنتی و  ...اداره میشد.
وی مدعی است در تابستان سال ۱۳۴۹در پانزده سالگی ،برای نخستنی بار به دلیل پخش
اعالمیهی مرجعیت خمینی در مجلس ختم آیتالله سیدمحسن حکیم در مسجد نو شریاز
دستگری و زندانی شده و ساواک وی را به عنوان فعالترین جوان مبلّغ خمینی در شریاز
میش���ناخت؛ با اینحال علریغم در اختیار داشنت اسناد س���اواک ،قادر به انتشار اوراق
پروندهی خود نیست ،چراکه وی تا شعلهور شدن جنبش علیه سلطنت در زمستان ۱۳۵۶
فعالیت سیاسی چندانی نداشت.
ورود به دستگاه قضایی
او پس از تصدی دادستانیکل انقالب توسط علی قدوسی در مرداد ۱۳۵۸به تهران رفت
و به فعالیت در دادستانی انقالب مشغول شد و در آذرماه ۱۳۵۸یکی ازکسانی بودکه به
دستور قدوسی به همراه پورمحمدی برای دستگریی عباس امریانتظام اقدامکرد.
حسینیان کارش را به عنوان مس���ئول روابط عمومی و بررسی مطبوعات دادستانی کل
شروعکرد و سپس مسئول شهرستانهای دادستانیکل انقالب شد.
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وی در سال ۱۳۶۲به سمت قائممقامی دادستانی انقالباسالمی مشهد منصوب شد و
همراه با مصطفی پورمحمدی در سازماندهی جنایات این استان شرکت مسقیم داشت.
دادس���تانی و ریاستدادگسرتی اس���تان سیستان و بلوچستان ،دادس���تان دادگاه ویژهی
روحانیت ،رئیس ش���عبهی ۴دادگاه ویژهی روحانیت ،رئیس یکی از دادگاههای عمومی
تهران ،از دیگر پس���تهای وی در دستگاه قضایی جمهوریاسالمی است .او در دوران
وزارت ریش���هری قائممقام دادستان انقالباسالمی در وزارت اطالعات بود و از این
موضع در برنامهریزیکشتار  ۶۷و دیگر جنایات صورتگرفته توسط وزارت اطالعات
شرکت داشت .وی در دستگاه اطالعاتی از نام مستعار «خسرو خوبان» استفاده میکرد.
حسینیان به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران ،مسئولیت دستگریی و بازجویی
از طالب هوادار آیتالله منتظری را به عهده داشت و تا آنجا پیش رفتکه داوودکریمی
فرمانده س���ابق س���پاه تهران راکه در جنگ هدف بمباران شیمیایی قرارگرفته بود نیز با
اتهامات واهی دستگریکرد.
فرماندهی اراذل و اوباش حکومتی
ویکه به دشمنی با آیتالله منتظری اشتهار داشت ،در سال  ۱۳۷۱فرمانده نخستنی حمله
به بیت آیتالله منتظری بود .او در دیدار با طالب ضمن اش���اره به دستگریی هواداران
آیتالله منتظری و اقداماتیکه در حوزه علیه ایشان انجام میگرید میگوید:
پس از این مراحل با من تماسگرفتند و جلسهی دادسرای ویژه و وزارت اطالعات
تشکیل شد و در نهایت تصمیمگرفته شدکه نمایندهای از تهران جهت بررسی مسئله
به قم برود و هرچهکه تشخیص داد انجام بشودکه قرعه بنام من افتاد ،و ما در قم با
نریوی انتظامات ،سپاه ،شهرداری ،اطالعات ،جلسهای را تشکیل دادیم و سرانجام
تصمیمگرفتیمکهکار ناتمام حضرت امام (ره) را تمامکنیم ،حضرت امام دیوارها
را برداش���ته و ما هم در و پنجرهها و نردههاییکهکوچهها را بسته بودند ،به هرحال
عملیات از س���اعت ده شب ش���روع شد و ساعت سه خاتمه پیداکرد بدون اینکه
کوچکترین اتفاقی رخ دهد .حفاظت عملیات هم بعهده نریوی انتظامی بود1.
آیتالله منتظری درکتاب خاطراتشان در رابطه با این حمله میگویند:
فرستادن رجالهها برای غارت هستی من سابقه دارد .در بهمن ۱۳۷۱نیز همنی عمل
را انجام دادند و هستی مرا و ح ّتی آرشیو چهاردهسالهی مرا بردند و پس ندادند.
اوباشیکه فرماندهیشان با حسینیان بود با همراهی نریوهای سپاه پاسداران حسینیه و بیت
آیتالله منتظری را غارتکردند و همزمان برخی فرزندان و اعضای بیت ایشان از سوی
نهادهای اطالعاتی و امنیتی بازداشت شده و ماهها در بازداشتگاههای مخفی و سلولهای
1-http://www.rajanews.com/news/252201
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انفرادی محبوس شدند.
حسینیان در جمع طالب حوزهی علمیه قم به نقل از یک «شاهد عادل»مطرح میکندکه
خمینی هنگام پسگرفنت نامهی ششم فروردین  ۶۸خود ،در حضور سران نظامگفته است:
آقای منتظری هم خودش فاسد است و هم شاگردیکه تربیتکند فاسد تربیت میکند 1.این
در حایل استکه خمینی در نامهی هشتم فروردین خود خطاب به آیتالله منتظری صریح ًا
ً
شدیدا عالقهمندم ... ،من
نوشت :همه میدانندکه شما حاصل عمر من بودهاید و من به شما
صالح شما و انقالب را در این میبینمکه شما فقیهی باشیدکه نظام و مردم از نظرات شما
استفادهکنند ... .جنابعایل انشاءالله با درس و بحث خود حوزه و نظام راگرمی میبخشید2.
یا خمینی شخصیتی دوگانه داشته یا روحالله حسینیان دروغ میگوید.
حس���ینیان در س���ال ۱۳۷۶نیز به همراه حمید رس���ایی و قاس���م روانبخش مسئول دفرت
مصباحیزدی رهربی اوباش و چماقداران در حمله به منزل و حسینیهی آیتالله منتظری
را به عهده داشتند .آنها حکم دادگاه ویژه روحانیت را هم برای محکمکاری داشتند.
ریاست مرکز اسناد انقالباسالمی
حسینیان به خاطر دشمنی زیداالوصفش با آیتالله منتظری مورد توجه خامنهایکه دشمن
و تهدید اصلی خود را آیتالله منتظری میدید قرارگرفت و در سال ۱۳۷۴توسط وی به
ریاست مرکز اسناد انقالباسالمی رسید تا سیاستهای وی را در این مرکز پیش بربد .این
انتخاب به پیشنهاد هیأت امنای مرکز اسناد انقالباسالمی صورتگرفتکه عبارتند از
خود وی و سیدحمید روحانی و مصطفی پورمحمدی.
حس���ینیان با توجه به جایگاهیکه دارد ،اس���ناد افراد مختلف در قبل و بعد از انقالب
را در اختی���ار دارد و هم�ی�ن ،به او این امکان را میدهدکه بنا به منافع خود و جناحیکه
نمایندگی میکن دکتابی دربارهی یک فرد یا جریان منتشرکند.گاه از اسناد این مرکز در
برخی رسانههای خاص مثلکیهان و «جبهه پایداری» استفاده میشود .توانگر مسئول
روابط عمومی «جبههی متحد اصولگرایان» مدعی شدکه «جبههی پایداری» از اسناد
و مدارک «مرکز اسناد انقالباسالمی» و دیگر نهادهای وابسته به قدرت برای تخریب
رقبای خود استفاده میکند3.
فساداخالقیحسینیان
روحالله حسینیان مانند اکثریت قریب به اتفاق چهرههای قضایی و امنیتی رژیمکه دست
1-www.rajanews.com/news/252201
2-http://jamaran.ir/fa/3928
3-www.mehrnews.com/news/1585428
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در خون و شکنجه دارند غرق در انواع و اقسام فساد اخالقی است.
روز شانزده دیماه ۱۳۹۱سایت بولنت نیوزگزارش داد:
چندی پیش دخرت جوانی با هویت «ل.م» از یک نمایندهی مجلس به اتهام «تجاوز
به عنف» به مقامات قضایی و امنیتی ش���کایتکرد و پروندهای در این خصوص
تش���کیل و حتی در محافل سیاسی و برخی رسانهها نیز این خرب منتشر شد .دخرت
جوان البته مدعی استکه پس از طرح شکایتش ،نمایندهی مذکور تمام تالش خود
را انجام داده استکه با تطمیع و تهدید او را از ادامهی پیگرییهایش منصرفکند
اما وی زیر بار این مسئله نرفته و رسم ًا شکایت خود را از طریق مرجع قضایی دنبال
کرده است.
وی در عنی حال ادعا میکندکه به جهت رعایت حفظ مصالح و وجهه مسئولنی،
از طرح شکایتکیفری از نماینده مذکور صرف نظرکرده و دادخواست حقوقی با
عنوان «اثبات علقهی زوجیت» را به دادگاه ارائه دادهکه این پرونده قرار است در
س���اعت ده و س���ی دقیقه روز هیجده دی ماه در محکمهی حقوقی یکی از مراکز
استانها رسیدگی شود1.
همزمان با برپایی دادگاه سایتهای خربی فاشکردندکه نمایندهی مذکورکسی نیست جز
روحالله حسینیانکه در شهریور ۱۳۸۹پس از افشای ماجرا دچار سکتهی قلبی شده و در
بیمارستان بسرتی میشود2.
س���ایت ملی-مذهبی همگزارش داد :روحالله حس���ینیان با یک زن ش���وهردار ارتباط
غریاخالقی داشته است و شوهر این خانم به ریختوپاشهای مایل همسرش مشکوک
میشود و او را زیر نظر میگرید و یکبار در میان وسایلکیف خانمش یک قطعه چک
به نام روحالله حس���ینیان میبیند .این خانم بعد از اینکه مسأله لو میرود موضوع را به
حس���ینیان اطالع میدهد و براثر این شوک حسینیان به هم میریزد و بیمار میشود .در
همنیحال همس���ر این خانم هم شکایتی به دادگسرتی میبرد و هماکنون این پرونده به
صورت بیسروصدا در دادگسرتی در جریان است.
سایت «ایران آزاد» جزئیات بیشتری منتشرکرده و مینویسد:
زن با معرفی خانم موس���وی از بنگاهکاریابی(موسوی به این طریق برای حسینیان
خانم جور میکرده) به روحالله حس���ینیان برایکار در مرکز اسناد انقالباسالمی
معرفی میش���ود .حسینیان از او خوش���ش میآید و به او پیشنهاد رابطهی جنسی
میدهد ،زن (دارای همس���ر و فرزند) مقابله میکند ،حسینیان باگذاشنت کلت بر
روی س���رش او را تهدی���د میکندکه در ص���ورت عدم پذیرش او را میکش���د و
1-www.bultannews.com/fa/news/118388
2-www.fardanews.com/fa/news/119000/2
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جنازهاش را تویگونیگذاش���ته و سر به نیست میکند .میگوید اطالعاتی است
و در بیت رهربی رفت و آمد دارد و هیچوقت بازخواس���ت نمیش���ود .سعیدی و
شعبانی باجناقهای حسینیان که دومی محافظ شخصی او نیز هست برای حسینیان
و خودش���ان از طریق خانم موس���وی چننی زنهایی راکه برایکار به آنها مراجعه
میکنند به دام میاندازند1.
این سایت شعبهی ۱۱دادگاه ویژهی روحانیت به ریاست حجتاالسالم قدیانی را شعبهی
رس���یدگیکننده به پروندهی روحالله حس���ینیان معرفیکرده و از دستور خامنهای برای
مختومهکردن پرونده خرب میدهد .قدیانی یکی از نزدیکان رازینی و رفقای حسینیان بود
و پای خودش در پروژهی دستگریی و شکنجهی شهردارانگری بود.
برای شناخت شیادی حسینیان همنی بسکه او در تابستان ۱۳۸۷و در مجلس هشتم یکی
از معرتضان به اعتبارنامهی سلمان خدادادی نمایندهی ملکان بود.
خدادادی متهم بودکه در دورهی نمایندگی مجلس هفتم به منشی یکی از دفاتر خود در
خارج از مجلس «به زور تجاوز»کرده و یکی از مراجعان در دفرت مالقاتهای عمومی
مجلس را درآغوشکشیده است .او به دلیل این اتهامات در آخرین ماههای مجلس هفتم
بازداشت و پس از چند روز آزاد شد.
دروغگوییویژگیصاحبمنصبانقضاییوامنیتی
یکی دیگر از ویژگیهای حس���ینیان مانند دیگر مس���ئوالن قضای���ی و اطالعاتی رژیم
دروغگویی اس���ت .اوکه در جریان انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۷۶همراه با ریشهری
و رازینی و « ...جمعیت ارزشها» را تش���کیل داده وکاندیدای ریاستجمهوریش���ان
ریشهری بود درگفتگو با رسانهها به دروغ مدعی میشودکه به خاتمی رأی داده و وی
کاندیدای مورد حمایت او بوده است!
من ایش���ان را روحانی روشنفکری میدانستمکه البته با ایشان اختالف هم داشتم
اما آن زمان به دلیل اینکه جناح حاکم نوعی فضای بس���ته بوجود آورده بود و در
جامعه انحصارطلبی احساس میشدگمانکردمکه وظیفه است این انحصار و بسته
بودن جامعه شکس���ته شود لذا تنها راه رسیدن به این اهداف را حمایت از خاتمی
میدانستم اما نمیدانستمکه این بازشدن فضا به سوی جاری شدن سیلی میرو دکه
نزدیک بود همه چیز را از بنی بربد .متأسفانه در این دوران از چاله درآمده و به چاه
افتادیم،گفت :من بعد از آن دوران رسم ًا عذرخواهیکردم وگفتمکه حمایت من از
خاتمی اشتباه است2.
1-http://iranutopia51.blogspot.se/2013/01/blog-post_7.html
2-http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8702301211
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وی در ج���ای دیگری در ارتباط با آیتالله آذری قمیکه پانزده ماه در حصر با بیماری
پیش���رفتهی سرطان دس���ت بهگریبان بود و همسر و فرزند بیمارش نیز به خاطر حملهی
مأموران رژیم آسیب دیده بودند مینویسد:
آیتالله آذریقمی این اواخر معرتض ش���ده بود و منزوی شد و در مقابل حضرت
امام موضعگریی کرد ویل آیتالله خامنهای چنان با آیتالله آذری از در مسالمت
وارد ش���دند و به وی محبتکردندکه باید بگوییم آیتالله آذری عاقبت بخری شد
و با محبت و والیت آیتالله خامنهای از دنیا رفت .یعنی پزش���ک آیتالله آذری،
مش���کالت م���ایل وی و آن چیزیکه یک رهربی به آحاد م���ردم باید لحاظکند،
خصوصاً دربارهی نخبگان تأثری بسیار عمیقی در نگرش آیتالله آذریگذاشت و
ایشان واقع ًا همانطورکه عرضکردم ،با محبت حضرت آقا از دنیا رفتند1.
این در حایل استکه به نوشتهی محسنکدیور آیتالله محمد مؤمنقمی در سال ۱۳۸۵به
حجتاالسالم احمد منتظری خرب میدهدکهکمی قبل از فوت آیتالله آذریقمی [اواخر
پاییز  ]۱۳۷۷من به دیدار «آقا» [سیدعلی خامنهای] رفتم و از ایشان درخواستکردم اگر
اجازه بفرمایند حصر بیت آیتالله آذری برداشته شود تا بلکه ایشان بتواند برای درمان
بیماری حادش روانهی بیمارستان گرددکه در غری اینصورت در مورد ایشان بیم جانی
میرود .آقا در پاسخ خواستهی منگفتند« :به درک»!2
خان���وادهی آذریقمی مرگ او را «ش���هادتگونه» مینامند .و نامههای آذریقمی در
آخری���ن روزهای عمرش نش���ان میدهد هرچهکه میگذرد علریغم ضعف جس���می و
پیشرفت بیماری مواض ع وی علیه خامنهای تندتر میشود.
از دیگر دروغپردازیهای او مخالفتش با خشونت و «رفتار بد» در وزارت اطالعات
است .او ادعا میکند:
فقط در زمان وزارت آقای ریشهری قائممقام دادستان انقالباسالمی در وزارت
اطالعات ب���ودم و اتفاق ًا به دلیل تندروی همنی جناحی که بعد به نام دوم خرداد
شعار آزادی سر دادند ،استعفا دادم و در همان زمان به آنها در مورد رفتار بدشان
با زندانیان هفتاد نامه نوشتم3.
توقع پذیرش این ادعاکه مسئویل از جنس حسینیان به دلیل مخالفت با رفتار بد مسئوالن
وزارتاطالعاتبامتهماناستعفادادهوهفتادنامهنوشتهتوهنیبهعقلوشعورآدمیاست.
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/03/18/391859

-2فراز و فرود آذریقمی ،محسنکدیور ،صفحهی .۲۹۹

3-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8612200643
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تالش برای بیگناه جلوه دادن
آمران و عامالن قتلهای زنجریهای
حسینیانکه یکی از عناصر پشت پردهی اطالعاتی و امنیتی بود پس از افشای قتلهای
زنجریهای از تاریکخانه بریون آمد و به یک چهرهی رسانهای تبدیل شد.
او شش روز پس از آنکه وزارت اطالعات دولت خاتمی با انتشار اطالعیهای ،نریوهای
خودسر این وزارتخانه را عامل قتلهای زنجریهای اعالمکرد در تاریخ بیست و یک دی
۱۳۷۷از طرف صدا و سیماکه توسط علی الریجانی اداره میشد به برنامهی شبانگاهی
«چراغ» دعوت ش���د .اوکه به خوبی اطالع داش���ت عنقریب سعید امامی و اعضای
تیمهای ترور دس���تگری خواهند شد در دفاع از یار غارش مصطفی پورمحمدی و دیگر
جانیانیکه مسئوالن اصلی جنایات بودند در آن برنامه اتهاماتی را متوجه دولت خاتمی
کرد و قتلهای زنجریهای را به نریوهای هوادار دولت نسبت داد.
تردیدی نبودکه این س���خنان در هماهنگی با بیت رهربی صورتگرفته اس���تکه صدا
و س���یما آن را پخش میکند .حسینیان روز بعد درگفتگو با روزنامهیکیهانکه مواضع
خامنهای و بیترهربی را تبلیغ میکند اتهامات قبلی را تکرارکرد وکوشید تالش جناح
خاتمی برای برخورد با این قتلها را زیر سؤال بربد.
دو هفته بعد از حضور حسینیان در برنامهی «چراغ» ،سعید امامیکه از نزدیکان خامنهای
و بیترهربی محسوب میشد از سوی سازمان قضایی بازداشت و بهعنوان «عامل اصلی
قتلهای زنجریهای» معرفی شد.
چندی بعد و با اعالم خرب خودکشی سعید امامی در زندان ،حسینیان از او با نام شهید
سعید اس�ل�امی یا دکرد ،در مجلس ختم او سخرنانیکرد و در سخرنانی مفصلیکه در
مدرس���هی حقانی داشت ،بار دیگر نریوهای امنیتی دولت اصالحات را عامل قتلهای
زنجریهای و همچننی قتل سعید امامی معرفیکرد .در حایلکه خودکشی وی تحت نظر
نریوهای وابسته به محمد نیازی رئیس مجتمع قضایی نریوهای مسلح صورت گرفت و
نیازی هیچ ربطی به دولت خاتمی نداشت و توسط شیخمحمد یزدی انتخاب شده بود و
خط بیت رهربی را پیش میبرد.
حسینیان به قاتل بودن اعرتافکرده و میگوید:
آخه باباجون ،آخه ما خودمان ولله یک زمان قاتل بودیم ،یک زمانی زندانبان بودیم،
یکزمانی همهی این چیزها راگذراندیم .تاکنون صدها نفر واجبی خوردند و نمردند.
او همچننی خرب دادکه سعید امامیدر بیمارستان از اینکه شکنجه شده است ناله میکرد و
میگفت:آقابهدادمنبرسید.پدرمرادرآوردند.کشتنم،شکنجهاممیکنند.اوسپساحتمال
تزریق آمپول هوا را مطرح کرده وگفت :آخه سعید اسالمیآدمینبود که خودکشی کند1.
 -1روزنامه صبح امروز ۲۸ ،شهریور .۱۳۷۸
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به دنبال انتشار این سخنان ،سازمان قضایی نریوهای مسلح طی اطالعیهای اعالمکردکه
از حسینیان به دادگاه ویژهی روحانیتکه خودش یکی ازگردانندگان آن بود شکایتکرده
است .همچننی این سازمان خرب دادکه وی را به دادسرای نظامی احضارکرده است .لیکن
روحالله حسینیان نه به دادسرای نظامیرفت و نه در دادگاه ویژهی روحانیت محاکمه شد.
تالش برای متهمکردن رقبا در انفجار نخستوزیری
هرکجاکه پروندهسازی اس���ت او حاضر است .با وجودیکه بهدستور خمینی پروندهی
انفجار نخستوزیری مختومه شد ،روحالله حسینیان در سخرنانی دهم شهریور ماه ۱۳۷۹
خود در موردگردانندگان اطالعات نخس���توزیری که در زمرهی جناح رقیب ش���مرده
میش���دندگفت :اینها چنان تظاهر به خط «امامی» میکردندک���ه خط «امام» را در
انحصار خودش���ان قرار داده بودند وگفتندکه فقط ما در خط «امام» هس���تیم ...اولنی
خیانتیکهکردند شهادت مرحوم «شهید رجایی» و «شهید باهرن» بود ،آنها اطالعات
نخستوزیری را داشتند و میدانستند «کشمریی» منافق است .با او سابقهدار و همبند
بودند .او را آوردند در نخستوزیری و به پستهای باال ارتقاء دادند ...بالفاصله آمدند،
یک جنازه برای «کشمریی» درست کردند ...وقتی با اعرتاض و آگاهی دیگران روبرو
ش���دند ،آمدند این شعار را ترفند خودشان قرار دادندکه بله ما میدانستیم ،میخواستیم
منافقنی «کشمریی» را خارج نکنند ،تا دستگریشکنیم!
ت میگریدکهکشمریی یک روز هم زندانی نبودکهکسی با او
این ادعاها در حایل صور 
همبند بوده باشد و رجایی بیشترین اعتماد را به او داشت.
انحراف پروندهی انصا ر حزبالله
بیترهربی و دس���تهای پش���تپردهایکه انص���ار حزبالل���ه را اداره میکردند ،پس
از س���خرنانی حجتاالس�ل�ام پروازی در جمع «رزمندگان بسیج» و روشن شدن نقش
خامن���های و بیت او در حمله و هجوم انصار حزبالله به س���ینماها و مراکز فرهنگی و
اقدامات خش���ونتآمیز به تکاپو افتادند تا هرطور ش���ده با آثار آن مقابلهکند .به ویژهکه
این افش���اگری همزمان بود با رو شدن نقش وزارت اطالعات و تاریکخانهی نظام در
قتلهای زنجریهای.
پروازی توسط دادگاه ویژهی روحانیت دستگری و به زیر فشار برده شد .بازجویی از او زیر نظر
روحالله حسینیان صورت میگرفت .طبق سناریوییکه حسینیان تهیهکرد ،پروازی را مجبور
ساختندکهگفتههایش را تکذیبکرده و آنها را سناریوی دیکته شدهی سعید حجاریان،
محسن امنیزاده و محسن آرمنی از نزدیکان خاتمیکه سابقهی امنیتی داشتند جلوه دهد.
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سپس حسینیان ،شخص ًا به عنوان سرباز بیت رهربی به خط مقدم آمده و در جمع طالب
مدرسهی علمیه شهیدین قم به به تشریح داستانیکه سرهمکرده بودند پرداخت تا بهزعم
خود منکر نقش خامنهای و بیت رهربی در اقدامات خشونتآمیز انصار حزبالله شوند.
پارادوکس قضیه اینجا بودکه توضیحی نداشت چرا افراد وابسته به «انصار حزبالله»
دستگری نشده و همچنان به بیت رهربی رفت و آمد دارند1.
بدنامی او در جامعه تا آنجا بودکه در جریان محاکمهی عبدالله نوری در دادگاه ویژهی
روحانیت ،حسینیان از اعضای هیئت منصفهی دادگاه بودکه در مورد دلیل عدم حضور او
گفته شد به توصیهی اکید مقامات از حضور در جلسه دادگاه خودداری میکند.
تالش برای تصویب طرحهای سرکوبگرانه
در مجلس شورایاسالمی
حسینیان در اردیبهشت ۱۳۸۶مشاور سیاسی و امنیتی احمدینژاد شد .پس از آن نیز در
انتخابات مجلس هشتم و نهم به عنوان نمایندهی تهران به مجلس رفت و رئیسکمیسیون
سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورایاسالمی و عضو هیات مؤسس جبههی پایداری
انقالباسالمی شد.
حسینیان دو هفته بعد از بیست و دو خرداد در مجلسگفت :این سه نفر (موسوی ،رهنورد،
کروبی) را به من بدهید تا اعدامشانکنم و غائله بخوابد 2.وی پس از تظاهراتگسرتدهی
مردم تهران در عاشورای ۸۸تدوینکنندهی اصلی طرحی بود که به موجب آن محاربان
ظرف پنج روز اعدام میشدند .علی مطهری نمایندهی تهران در مورد این طرحگفت:
این طرح ناشی از روحیات افراطی و تند برخی از طراحان مخصوص ًا آقای حسینیان
ال عالقه خاصی به اعدام دارد3.
است ...آقای حسینیانک ً
حسینیان چند روز بعد از ارائهی این طرح از نمایندگی مجلس به صورت نمایشی استعفا
کرد .وی نه تنها در آن مجلس باقی ماند بلکه در دورهی بعدی نیز با اس���تفاده از رانت
شوراینگهبان و نهادهای قدرت به مجلس راه یافت.
دفاع از سعید مرتضوی و جنایات او
حسینیانکه چهرهای اطالعاتی و توطئهگر بود هیاهوی استعفا را به این منظور راه انداخته
بودکه توجه افکار عمومی را ا زگزارشگروه تحقیق و تفحص مجلس در مورد بازداشتگاه
کهریزک منحرف سازد،گزارشیکه قاضی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را متهم
1-www.mashreghnews.ir/fa/news/43876

-2محمدرضا باهرن ،سخرنانی در دانشگاه علم و صنعت ،اردیبهشت ۹۱

3-www.parsine.com/fa/news/15125
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اصلی تجاوز و شکنجه وکشتار جوانان در این بازداشتگاه معرفی میکرد .حسینیان در نامهی
استعفای خود به دفاع از مرتضوی و مأموران شکنجهگاهکهریزک برخاسته و مینویسد:
چرا مأیوس و سرخورده نباشم .امروز بسیج و نریوهای انتظامیکه در جریان فتنههای
اخری در خط مقدم علیه مزدوران آمریکایی میجنگیدند تا از امنیت مردم دفاعکنند
به بهانهی تخلف چند نفر (که باید هم برخورد شود) اینان با تمام وجود مورد تحقری
و ظلم دادگاههای نظامی ق���رار میگریند ،تمام بدنه تحت تعقیب قرار میگریند.
فرماندهان مورد اذیت و توهنی ق���رار میگریند؛ ویل هیچکس دفاعی نمیکند و
هیچکس نمیپرسد نریوییکه میخواهد از امنیت مردم و ارکان نظام دفاعکند با
این روحیهی زخمخورده چگونه و چرا؟1
هرجاکه نیاز به دفاع از جانیان و اعمالشان بود حسینیان حاضر و آماده بود .هنگامیکه
در طرح استیضاح وزیرکار و امور اجتماعی مجلس شورایاسالمی به جنایات مرتضوی
که از سوی او به ریاست تأمنیاجتماعی برگزیده شده بود اشارهگردید باز حسینیان بودکه
در دفاع از مرتضوی معرکهگردان شد و در صحن مجلسگفت:
مرتضویکیس���ت؟ چهگناهی را مرتکب شده اس���ت؟ مرتضوی یکی از قضات
انقالبی است که در مدت هش���ت سال حاکمیت اصالحطلبان ،مردانه در مقابل
توطئهگران و روزنامههای زنجریهای ایستاد .مرتضوی مردی استکه در فتنهی ٨٨
مقتدرانه و با بصریت تمام ایستادگیکرد و بدون هیچ محافظهکاری با اخاللگران و
اشرار درگری شد .اینک باید چوب این ایستادگی را بخورد همانگونهکه سوریه باید
تاوان مقاومت و حمایت از مقاومت را بدهد .اتهام مرتضوی این استکه در زمان
دادستانی وی در اوج درگرییکه یک طرف مردم مظلوم ،بسیجیان عاشق و جوانان
دلدادهی رهربی بودند و طرف دیگر آمریکا ،غرب ،منافقان ،تودهایها ،بهاییان و
دنیاطلبان بودند و تعدادی از بسیجیان به شهادت رسیدندکه هیچ مدعی و مدافعی
ندارند ،چند نفر متهم همکشته شدهاند2... .
حس���ینیان در جریان مذاکرات هس���تهای و امضای «برجام» علیاکرب صالحی رئیس
سازمانانرژیراتهدیدبهقتلکرد.صالحیدراینبارهگفت:االنیکبرادرعزیزیآمدهاینجا
و با قسم جالله میگویدکه شما را میکشیم و در رآکتور اراک رویتان سیمان میریزیم3.
تملق و چاپلوسی عامل بقای او در سیستم
تملق و چاپلوس���ی از دیگر ویژگیهای این مهرهی مورد اعتماد بیترهربی و خامنهای
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810170416
2-www.entekhab.ir/fa/news/291917
3-www.kaleme.com/1394/07/20/klm-226756/?theme=fast
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است .وی در بازدید رفسنجانی از مرکز اسناد انقالباسالمی در خرداد ۱۳۸۳در تمجید
از اوگفت:
از طرف همکاران خدمت حضرت آیتالله هاشمیرفسنجانی خوش آمد عرض
میکنم و از ایشان میخواهمکه به من اجازه بدهند تا خوشحایل خودم و همکاران
را از تشریففرمایی ایشان ابرازکنم.
خوش���حالیم ،نه فقط بهخاطر اینکه ش���خصیتی راکه از ی���اران خاص امام بوده،
امروز در بنی خود داریم ،نه فقط بهخاطر اینکه ش���خصیتیکه معمار س���ازندگی
زیرساختهای تاریخ معاصر ایراننوین است ،نه فقط به خاطر اینکه رئیس مجمع
تشخیصمصلحت نظام را در بنی خود داریم ،همهی اینها برای ما مهم است ،امّ ا
مهمتر از همه برای ما و همکاران ،شخصیت تاریخی حضرتعایل است.
ما مردمان تاریخی هس���تیمکه در اینجاگرد آمدهایم و بیشک حضرتعایل یکی از
بزرگترین ،تأثریگذاران ،تاریخسازان و تحولسازان تاریخ معاصر هستید و ما از این
جهت بسیار خوشحالیمکه مرد بزرگی امروز میهمان ماستکه بیش از چهار دهه از عمر
شریفشان را مصروف مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی و برای برقراری
حکومت الهی جهادکردهاند و مردیکه سالیان سال حقیقت ًا در راه آزادی جنگیده و
آزادی جزء ماهوی شخصیت ایشان شده است .ما خوشحالیم و بسیار هم خوشحال1...
حسینیان پنج سال بعد در حمله به هاشمیرفسنجانی در مشه دگفت:
در موقعیت���یکه ما قرارگرفتهایم دعوایمان با افرادی مانند موس���وی نیس���ت .او
کوچکتر از آن استکه نظام ما بخواهد با او مقابلهکند .خاتمی هم ضعیفتر و
کوچکتر از آن استکه حزبالله و دانشجویان دخرت و پسر بخواهند در مقابل او
بایستندکه هنوز هم چشمش به دست غرب است .هاشمی کوچکتر از آن استکه
با او مبارزهکنیم؛ ما در مقابل جریان باطلی قرارگرفتهایمکه ریشه در آمریکا و اروپا و
بیدینی و به اصطالح اصالحات دارد ،ما با این جریان باطل و ضد دین و ضدخدا
روبهرو هس���تیمکه باید با بصریت در مقابل آن بایستیم؛ جریان باطلیکه منشاء آن
امریکا ،استکبار جهانی و تفالهها و وابستههای حقری داخلی آن است... .
آقای هاشمی تو بارها آمدی ،بعد از فتنه اخری به رهرب خیانت کردی و در جلسات
داخلی خود را مرید رهرب خواندی ،اما در مشه دکینهی خود را نشان دادی!گفتی
اگر مردم نخواهند باید برویم .مردم تو را نمیخواهند و بارها با شعارهای خود نشان
دادهاندکه دیگر در قلوب مردم جایگاهی نداری!2
حسینیان دارای ویال درکالردشت است و از مواهب روزگار بهره میبرد .سید رضا زوارهای
1-www.fardanews.com/fa/news/161236
2-www.asriran.com/fa/news/93710
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رئیس سابق ثبت و اسناد در نامهی خود به جنتی در مورد خدماتش در خصوص اراضی
مرکز اسناد انقالباسالمی درکالردشت توضیح میدهد و اینکه حسینیان میخواسته در
قبال آن با هدیهی یک قطعهی زمنی از زحمات وی تشکرکند و هم اینکه با ویالی وی
همسایه شود.گویا در اینکار اصرار هم میکند به نحویکه زوارهای پاسخ میدهد اصرار
بر این امر ،خرب از یک دام میدهد1.

1-http://news.gooya.com/politics/archives/035097.php

یصلواتی
قاض 

قاضی صلواتی متولد ۱۳۴۱تویسرکان است .پدرش نصرتکاسبی خردهپا بودکه سالها
ی و خوشنام تویسرکان بودند.
پیش فوتکرد .دو عموی تنی صلواتی از فرهنگیان قدیم 
ی صلواتی ،فارغالتحصیل ادبیات دانشگاهتهران ،قبل از
عمویکوچک صلواتی به نام عل 
انقالب رئیس دانشسرای تربیتمعلم تویسرکان بودکه بعد از انقالب به اتهام همکاری با
ساواک اخراج شد .داییکوچک صلواتی به نام حسنیکاظمزاده از هواداران مجاهدین
بود .وی در زمان انقالب دبری آموزش و پرورش و عضو اولنی شورای شهر تویسرکان بود
که بعدها زندانی و اخراج شد.
صلواتی دارای یک دخرت و یک پسر است .پسرش ابراهیم تازه ازدواجکرده و مدیرعامل
یک شرکت صادرات پوست و روده و ساالمبور است .دخرتش سمانه در رشتهی دیزاین
تحصیلکرده و سفرهای متعدد به انگلیس و فرانسه میکند .منزل مسکونی قاضی صلواتی
در خیابان ظفر تهران است و یک ویال هم در جزیرهیکیش دارد .صلواتی برای پسرش
در فرمانیه و برای دخرتش در نیاورا ن خانهای خریداریکرده است .او هفت محافظ دارد
و در یک پرشیای سفیدرنگ با شیشههای دودی تردد میکند.
پروین شریی همسر وی اهلکرمانشاه است .او به خاطر فشارهای وارده از سوی صلواتی
از بیماری شدید روحی رنج میبرد تاکنون دو بار وسایل خانه را وسط حیاطگذاشته و
آتش زده است.
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قاضی صلواتیکه در س���ال ۱۳۶۵مس���ئول مبارزه با مواد مخدر ب���ود حاال در مجالس
تریاککش���ی حاضر میشود و تحت عنوان صیغهی شرعی به سوءاستفادهی جنسی از
متهمان و یا زنانیکه سر وکارشان به دستگاه قضایی میافتد میپردازد.
قاضی صلواتی در زمان فعالیت در دادگاه انقالب همدان ظاهر ًا بر سر توقیف مواد مخدر
از بستگان امامجمعهی آن شهر بهکرمانشاه منتقل شد و در آنجا در منزل تیمسار همدانیان
که در سال ۵۸توسط خلخایل اعدام شد سکنیگزید.
او پس از مجروح شدن درکردستان در سالهای شصت و پنج ،شصت و شش ،با نفوذیکه
داشت سی چهل درصد معلولیت (بهخاطر داشنت ترکش در بدن و شیمیایی شدن) برای خود
دست و پاکرده وارد پلیس قضایی شد و به این ترتیب از حضور در جبهههای جنگ امتناع
کرد .در سال هفتاد پس از آنکه نریویانتظامی از ادغام ژندارمری ،شهربانی،کمیتههای
انقالباسالمی و پلیس قضایی 1تشکیل شد بسیاری از کسانیکه در پلیسقضایی شاغل
بودند و آشنایی در نظام داشتند تالشکردند از ورود به نریویانتظامی خودداریکرده و
در نهادهای دیگر نظام از جمله وزارت نفت ،ستادکوثر ،ستاد فرمان امام ،سپاه پاسداران
و قوه قضاییه و ...مشغول بهکار شوند.
صلواتی هم از فرصت اس���تفادهکرد و به دادگاهانقالب رفت و بدون داشنت تحصیالت
حقوقی یا قضایی در همدان و س���نندج به عنوان قاضی و معاون دادس���تان به خدمت
پرداخت و بهخاطر فس���اد و قس���اوتیکه به خرج میداد زبانزد مردم شد .در این دوران
قاضی ناصر سراج نیزکه در پلیس قضایی فعال بود به سیستم قضایی راه یافت و مدراج
ترقی را طیکرد2.
در سالهای اولیهی به قدرت رسیدن حکومتاسالمی برای تصدی پستهای قضایی
نیازی به داشنت مدارک «حوزوی» حتی در سطح ابتدایی و یا دبریستانی و دانشگاهی
نبود .همنیکه فرد دارای خوی جنایتکاری بود برای تصدی این پستهاکفایت میکرد.
چنانچه الجوردی دادستان انقالباسالمی مرکزکه یکی از مهمترین پستهای قضایی
بود ادعا میشود دارای مدرک تحصیلی ششم ابتدایی بودکه آنهم جای حرف دارد.
-1قانون تشکیل پلیس قضایی در تاریخ  ۵تری ۵۹به تصویب مجلس شورایاسالمیرسید .این ارگان
یک پلیس تخصصی بود که به ابتکار بهش���تی تشکیل ش���د و نریوهای آن در زمینهی کشف جرم،
بازجویی مقدماتی و اجرای دستورات و احکام قضایی ،ابالغ اوراق قضایی فعالیت میکردند.
-2ناصر س���راج متولد ۱۳۳۹رئیس سازمان بازرسیکل کشور پیشتر عالوه بر پست معاونت امنیت
غالمحسنی محسنیاژهای دادستان کل کشور ،رئیس شعبهی اول دادگاه انقالباسالمی نیز بود و به
خاطر اعتمادیکه به او میرود قاضی ویژهی رسیدگی به پرونده فساد سههزار میلیاردی بود تا نقش
مقامات رژیم و از جمله اژهای در این پرونده را الپوشانیکند .در هیچ نظام قضایی دنیا سابقه ندارد
که دادستانکه در مقام شاکی و مدعیالعموم است همزمان پست قضاوت و دادرسی را نیز در یک
پرونده به عهده داشته باشد .سراج در دستگاه «قضایی» والیت فقیه یکی از برجستهترین «قضات»
محسوب میشود.
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وی پیش از انقالب به شغل لباسزیر فروشی در بازار مشغول بود و معاونتهای وی نیز
وضعیتی بهرت از او نداش���تند .در سالهای بعد تالش میشد متصدیان ِ
امر قضا بهشکل
صوری مدارکی را برای خود دست و پاکنند .بههمنی منظور تعدادی ازکادرهای قضایی
رژیم در مؤسسهایکه پشت پادگان عباسآباد به منظورکادرسازی برای دستگاه قضایی
تشکیل ش���ده بود درس «حقوق» خواندند و در نظام بیدر و پیکر اسالمی «قاضی»
ش���دند .مؤسس���هی مزبور این امکان را به بسیجیها و افرادیکه سابقهی جبهه داشتند
میدادکه خارج از سیستم دانشکدهی حقوق و تحصیالتعایل با طیکردن دورههایی
دادیار و یا بازپرس ش���وند و یا به وکالت برپدازند و قاضی ش���وند .به این ترتیب یکی
از بزرگترین خیانتها به سیس���تم حقوقی و قضاییکشور سازماندهی شد .اساتید این
مؤسس���ه را مدرسنی حوزهی علمیه قم و قضات شاغل در قوه قضاییه تشکیل میدادند.
دروس این مؤسسه نه بر اساس «حقوق مدنی» بلکه بر اساس قانون «مجازات اسالمی»
شکلگرفته بود .صلواتی و بقیهی جانیان هم میتوانند عالوه بر مؤسسهی فوق با استفاده
از سهمیهی بسیج و  ...از دیگر بنگاههای مدرک صادرکنی داخلی مانند دانشگاه آزاد و
پیام نور و ...هم برای خود مدارکی را دست و پاکرده باشند.
صلواتی در سالهای  ۷۴-۷۳هنگامیکه الیاس محمودی رئیسکل حراست قوه قضاییه
بود و معاونتش را زارع به عهده داشت به واسطهیگزارش و توطئهچینی علیه همکاران
و ارباب رجوع و متهمان ،ترفیع مقام یافت و به ریاست ادارهی حراست دادگاه انقالب
رسید و قدرت فوقالعادهای به هم زد .وی از سال  ۸۱با حفظ سمت در شعبهی مربوط به
جاسوسی نیز مشغول بهکار شد .از آنجاییکه وی ریاست حراست را به عهده داشت در دیگر
شعبههای دادگاه انقالب هم نفوذ زیادی داشت و به سادگی میتوانست اعمال نظرکند.
ویکه فرد قسیالقلبی بود همراهگروه ضربت برای دستگریی متهمان نیز شخص ًا اقدام
میکرد و به این ترتیب پلههای ترقی را طیکرد و به یکی از مهمترین مهرههای سرکوب
دستگاه امنیتی و قضایی تبدیل شد.
او ،پس از انتصاب س���عید مرتضوی به دادس���تانی انقالباسالمی و عمومی و قاضی
حداد ریاست شعبهی ۲۶دادگاهانقالب به معاونت امنیت این دادسرا ،در شعبهی ۱۵دادگاه
انقالب تهران ،مسوول پروندههای فعاالن سیاسی و اجتماعی شد و همراه با محمد مقیسه
و عباس پریعباسی مثلث جنایت را تشکیل داد.
صلواتی عالوه بر ریاست شعبهی  ۱۵دادگاه انقالباسالمی ،دادرس علیالبدل دادگاههای
عمومی تهران هم هست .وی یکی از قضاتگوش به فرمان بازجویان وزارت اطالعات
استکه حکم های سنگنی و خشن فراوانی را بیرحمانه علیه متهمان سیاسی صادرکرده
است .در سالهای اخری حساسترین پروندههای سیاسی به خاطر همنی خصیصه به وی
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سرپده شده است.
وی و دیگر اضالع مثلث جنایت نقش مهمی را در سرکوب جنبش ۸۸بهعهده داشتند
و اح���کام بیرحمانهی زیادی را صادرکردند .در این دوران وی نقش مهمی در اجرای
محاکمات نمایشیکه عکسها و تصاویر آن از طریق رسانهها و تلویزیون دولتی انتشار
مییافت داش���ت .دستگاه قضایی و امنیتی تا سال ۱۳۹۶ترجیح میدادکه در دادگاههای
نمایشی و علنی از صلواتی استفادهکنند چراکه تمایلی به انتشار تصاویر محمد مقیسه و
عباس پریعباسی نداشتند .متهمان این دادگاهها در روزهای پیش از تشکیل دادگاه با حضور
وی توسط بازجویان وزارت اطالعات در مورد نقشهایشان توجیه میشدند و صحنهی
دادگاه و سؤاالت مربوطه تمرین میشد تا در مقابل دوربنی همه چیز از قبل مرور شده باشد.
همچننی در بسیاری از پروندههای امنیتیکه نیاز به هماهنگی دستگاه اطالعاتی و دستگاه
قضایی برای س���ناریو سازی اس���ت از وجود وی استفاده میشود تا غریبهای به رازهای
«درون پرده» پینربد.
طبقگزارشهای انتش���ار یافته در رابطه با زندانیان غری سیاس���یکه معموالکمتر امکان
ً
شخصا همسران جوان
اعرتاض و انعکاس رسانهای ظلمهای رفته برخود را دارند ،صلواتی
این زندانیان را به صورت غریقانونی احضار و آنها را ترغیب به طالق از شخص زندانی
کرده اس���ت .در بعضی موارد وی مطالب فس���ادآلودی را نیز با آنها مطرحکرده است.
وی حضور فع���ایل در محفلهاییکه نریوهای جنایتکار رژیم اع���م از قاضی و بازجو
و عوامل اطالعاتی و امنیتی تش���کیل میدهند داشته و همراه با آنان بهکشیدن تریاک
میپردازد .در این محافلکه هر از چندی در منازل افراد شاغل در دستگاه قضایی برگزار
میشود آنها درکنار بساط تریاککشی به توطئهچینی مشغول میشوند.
صلواتی بهخاطر خوشخدمتیهایش ،در رس���یدگی به پروندههای تحت قضاوت خود
دست به هرگونه اقدام خودسرانه و غریقانونی میزند و علریغم داشنت پروندههای متعدد
در دادگاه انتظامی قضات ،هیچ برخورد قانونی با وی صورت نگرفته و محدودیتی برای
وی درنظرگرفته نمیشود.
نام صلواتی درکنار نام صادق الریجانی ،ابراهیم رییسی ،غالمحسنی محسنیاژهای ،سعید
مرتضوی ،عباس جعفری دولتآبادی ،عباس پریعباسی ،محمد مقیسه ،حسن زارعدهنوی
(حداد) ،احمد زرگر ،علیاکرب حیدریفر و  ...در لیس���ت ناقضنی حقوق بشر اتحادیهی
اروپا قرارگرفته و مشمول تحریمهای بنیالمللی شده است1.
در بهار ۸۹مدتی موضوع برکناری یا استعفای او از ریاست شعبهی ۱۵دادگاه انقالب سر
زبانها افتاد اما بالفاصله حس�ی�ن لطفی رئیس محاکم انقالب درگفتگو با خربنگاران
اعالمکردکه وی «کماکان به عنوان رییس شعبهی ۱۵دادگاهانقالب مشغول انجام وظیفه
1-www.radiozamaneh.com/32665
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است و استعفا نداده است1.

ابوالفضل قدیانی یکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقالباسالمی در نامهای به
صادق الریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد سوابق صلواتی نوشت:
شما حتم ًا از انواع مفاسد این فرد زمانیکه در همدان قاضی بود و سپس در تهران
بهگونهای دیگر در دادگاههای سیاس���ی آن مسری را ادامه داده اطالع دارید و قطع ًا
از این موضوع نیز مطلعیدکه او و امثال او بهدلیل همنی فسادها و آلودگیها و نقاط
ضعفشان به عنوان قاضی دادگاههای سیاسی منصوب شدهاند تا به راحتی تسلیم
عوامل اطالعاتسپاه و وزارت اطالعات باشند و بیچون و چرا احکام دیکتهشده
به وسیلهی آنها علیه نریوهای سیاسی را امضاکنند و باز به خوبی میدانیدکه این
فرد در خود قوه قضاییه و در بنی قضات به ارتکاب انواع مفاس���د معروف است.
اگر الزم شد من در آینده در مورد مفاسد وی توضیح خواهم داد تا مردم بدانند در
دستگاهیکه باید پاکترین و شریفترین افراد در مسند قضا بنشینند ،چگونه افراد
فاس���د جایزه میگریند و ارتقا پیدا میکنند و علیه افراد شریف و خدوم این آب و
خاک حکم صادر میکنند2.
صلواتیدرسالهایاخریبهعنوانماشنیصدوراحکاماعدامبراساسدرخواستبازجویان
و مأموران اطالعاتی عملکرده و بههمنی دلیل پروندههای ویژه بهدست او سرپده میشود.
صدور حکم اعدام برای قربانیان پروندهسازی دستگاه اطالعاتی و امنیتی ،رسیدگی به
پروندهیمتهمانجاسوسیبرایموساد،متهمانترورمتخصصانهستهای،انفجارحسینهی
رهپویان وصال ،وابستگان «انجمن پادشاهی» ،مجاهدین ،متهمان پروندهی «کودتای
مخملی» ،پروندهی موسوم به «اغتشاشات روز عاشورا» ،فعاالن سیاسی ،دانشجویی،
مطبوعاتی ،اجتماعی و  ...وکالی مدافع ،بهاییان و دراویشگنابادی و خیمهش���ببازی
دادگاه سه متهم آمریکایی از جمله پروندههایی بودکه رسیدگی به آنها به وی سرپده شد3.
صدور احکام فلهای اعدام توس���ط بهگونهای بودکه تعدادی از آنها توسط دادگاههای
تجدید نظر شکست و متهمان از زندان آزاد شدند .او شخص ًا در ضرب و شتم زندانیان
شرکت دارد .و بارها از سوی خانواده زندانیان سیاسی علیه او به گزارش ویژه و دبریکل
ملل متحد شکایت شده است.
فساد قاضیصلواتی
گزارشهای بسیاری از فساد جنسی و مایل صلواتی تاکنون منتشر شده است .اما خدمات
1-www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=96413
2-bamdadkhabar.com/2013/01/22462

-3برایکسب اطالعات در مورد هریک از این پروندهها به آدرس زیررجوعکنید:

www.irajmesdaghi.com/maghaleh-492.html
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او به دس���تگاه والیت و نهادهای سرکوبگر تاکنون مانع از رسیدگی به اتهامات او شده
اس���ت .اما از قرار معلوم او بی سرو صدا در حالکنارگذاشته شدن از دستگاه قضایی و
بازنشستگیاست.
در آبان  ۱۳۹۴وبسایت «آمدنیوز»که بسیاری از خربهای درزیافته از محافل درونی رژیم
در آن منتشر میشود درگزارشی از روابطگسرتدهی مایل و فساد «ابوالقاسم صلواتی» و
«احمدرضا محمدویلگودرزی» پرده برداشت .پیش از آن برای اولنیبار نامگودرزی در
آذرماه ۱۳۹۰به عنوان یک خری در رسانهها مطرح شد.
در نشستیکه با حضور پالرک رئیس ستاد عتبات عالیات برگزار شد تفاهمنامهی
تقبل هزینهی زائرسرای حضرت زهرا(س)که طبق اظهارات مهندسگودرزی 1برای
بزرگداشت مقام پدر مرحومشان حاج ذبیحاللهگودرزی و با نیت عنایت اهل بیت به
آن مرحوم صورت پذیرفته به امضا ایشان و رئیس ستاد رسید ...مهندس پالرک نیز به
پاس اقدام خداپسندانهی آقای مهندسگودرزی ضمن دعوت از ایشان و مادرشان
جهت زیارتکربال و بازدید از مراحل مقدماتی ساخت زائرسرا متعهد شدند هفت
خشت طال به تعداد اعضای خانواده ،پدر مرحوم و مادر ایشان از طرف ستاد عتبات
برگنبد امام حس�ی�ن(ع) به نام آنها نصب شود .الزم به ذکر است مبلغ تقبلشده
توسط مهندس گودرزی دو میلیون دالر است که طی ده ماه و هر ماه دویستهزار
دالر بحساب ارزی ستاد واریز خواهد شد2.
گودرزی تا چند س���ال قبل رانندهی نمایندهی مردم فسا در مجلس سوم شورایاسالمی
بود .او همچننی چند سال به عنوانکارپرداز سیدعباس موسوی-یکی از معاونان وزارت
نفت و وزارت صنایع و معادن-فعالیتکرده و پس از آن با همدستی برخی قضات فاسد
دستگاه قضایی و باجگریی ،توانست سهامکارگران «گروهصنعتی معدن امری» را تصاحب
نموده و خود مالک این مجموعه ش���ود.گودرزیکه در دههه���ای  ۶۰و  ۷۰در زیرزمنی
خانهای حوایل میدان امامحسنی تهران زندگی میکرده از قبل معامالت غریقانونی ،امروز
در بهرتین نقاط انگلیس دارای خانههای چند هزار مرتی است.
ولخرجیهای گودرزی بیدلیل نیس���ت .بنا به گزارشهای انتشاریافته وی با همکاری
قاضی صلواتی پس از انتخابات ریاستجمهوری سال  ۸۸و در بحبوحهی اعرتاضات
مردم به نتیجهکودتای انتخاباتی ،با ترتیب دادن یک معاملهی صوری و قولنامهی جعلی
کارخانهی مس متعلق به یکی از اعضای شورایمرکزی حزبکارگزاران سازندگی-را در
-1گودرزی دارای مدرک تحصیلی فوقدیپلم باغبانی از دانش���گاه آزاد است ،ویل خود را مهندس
کامپیوتر فارغالتحصیل از دانشگاه شریف معرفی میکند .او پیشتر نیز به دلیل جعل مدرک «حضور
در جبهه» در سال  ،۱۳۷۸توسط دادسرای نظامی تهران محکوم شد.
2-www.shia-news.com/fa/news/28999
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شهربابک به ارزش یکصد و پنجاه میلیارد تومان تصاحب نمود و پس از آن نیز وی را
بازداشتکرد و مانع از پیگریی اینکالهربداری توسط او شد.
در پروندهی دیگری ابوالقاس���م صلواتی برای رف���ع ممنوعالخروجی یک عضو دیگر
ارشد حزبکارگزاران سازندگی ،خواهان تصاحب باغ متعلق به وی درکرج بودکه این
درخواست ،مورد موافقت آن زندانی سیاسی سابق واقع نشده است.
اما ماجرا به همنیجا ختم نمیش���ود .احمدرضا گودرزی با تشکیل حلقهای که قاضی
صلواتی و چند تن از س���ران امنیتی و انتظامی ه���م در آن حضور دارند ،اقدام به ایجاد
«رعب و وحشت» و «فشار و تهدید» برای مخالفان خود نموده است .در یک نمونه وی
باکمک یکی از مسئوالن شنود نریویانتظامی ،به شنود برخی از تلفنهای افراد سرشناس
پرداخته و با شناسایی نقاط ضعف آنها و با ارائهی نوار شنود مکالمات خودشان ،از آنها
اقدام به اخاذی و باجگریی نیز نموده است.
در پرون���دهی دیگری ،احمدرضاگودرزی ب���ا ایجاد ارعاب و تهدید و همکاری قاضی
ابوالقاسم صلواتی ،مجید احمدی یکی از معدنداران بزرگکشور را،که درکانادا زندگی
میکند ،مجبورکرد سهامکارخانجات و معادن خود در ایران را به وی واگذار کند .مجید
احمدی پس این اقدامات فراقانونی ،به دلیل فش���ارهای واردهی ناشی از خارج شدن
اموال از اختیارش ،دچار حمله قلبیگردید.
«بولنت محرمانه» یکی از دستگاههای امنیتیکشور اخریا فاش ساختهکه :قاضی صلواتی
دو نفر به نامهای احمدرضاگودرزی و منصوری را برای دریافت حق حساب و رشوه به
بهاره زنجانی ،خواهر بابک زنجانی معرفیکرده است1.
دبری دریابیگی واس���طهی مایل صلواتی با متهمنی است .وی از متهمانیکه در شعبهی
صلواتی دارد ،مبالغ هنگفتی را مطالبه میکند تا در حکمشان تعدیل صورتگرید.
وی در پروندهی س���یامک پورزند وکیل تس���خریی وی بود و در اعرتافات تلویزیونی و
رسانهای ،پورزند را همراهی میکرد تا سناریوی نظاماسالمی تمام وکمال اجرا شود2.
در جلسهی خربنگاران با سیامک پورزند ،از دبری دریابیگی ،وکیل مدافع وی ،سوال
شدکه آیا با توجه به تایید حکم آقای پورزند ،به حکم صادره اعرتاض خواهدکرد؟
آقای دریابیگی اظهار داش���تکه از آنجاکه وی وکیل تسخریی است ،اعرتاض به
حکم باید توسط موکل وی تسلیم شود و افزودکه «با توجه به اقاریر وی ،متأسفانه به
نظر نمیرسد اینکار تاثری چندانی داشته باشد .منکماکان منتظر پیگریی درخواست
عفو وی هستم3.
1-http://news.gooya.com/politics/archives/2015/11/204960iphone.php
2-www.bbc.com/persian/news/020724_he-purzand.shtml
3-www.bbc.com/persian/news/020724_he-purzand.shtml
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ماشاءالله احمدزاده یکی از دستپروردگان قاضی صلواتی یکی از همراهان وی در فساد
مایل اس���ت .ویکه کارمند اجرای احکام شعبه ششم دادگاه انقالب در سال ۱۳۸۴بود
طی دوسال بر صندیل دادیاری اجرای احکام شعبهی شش تکیه زد.
وقتی مسئوالن قضایی متوجهگوشبهفرمانی او شدند ،در سال ۱۳۸۸به دادرسی شعبهی
اصل ۴۹نشانده شد ،و به موازات آن عهدهدار شعبهی  ۲۶نیز شد .وی به خواست اطالعات
سپاه حکم اعدام محمدعلی طاهری را صادرکرد.گفته میشود او به مدد برخورداری از
رانت اسالمی ،دانشجوی دکرتا است و در دانشکدهی قضایی تدریس میکند .پیشتر
اینگونه مدارک به قاضی مرتضوی و حیدریفر داده شده بود.

سیدعلریضا آوایی

علریضا آوایی در اردیبهش���ت ۱۳۳۵در دزفول در خانوادهای پرجمعیت به دنیا آمد .وی
دارای چهار برادر و یک خواهر به نامهای عنایتالله ،اسدالله ،محمدعلی ،احمد و بتول
است1.
علریضا آوایی پس از دس���تگریی برادرش احم دکه پنج سال از او بزرگتر بود ،در سال
 ،۱۳۵۰با مس���ائل سیاسی آشنا ش���د .احمد در دادگاه نظامی به سه سال حبس محکوم
ش���د و به زندان اهواز منتقل شد .وی پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۵۴با شرکت در
کنکور سراسری در رشتهی مهندسی آب دانشگاه تهران پذیرفته شد اما تحصیل را ناتمام
گذاشت و در سال ۱۳۵۶به سوریه رفت و به همکاری با مصطفی چمران پرداخت .وی
پس از پریوزی انقالب به همراه چمران به ایران بازگشت و در دزفول و خوزستان قدرتی
به همزد2.

-1سیدعنایتالله دبری بازنشستهی آموزش و پرورش و سیداحمد آوایی ،نمایندهی سابق مجلس است.
سیداس���دالله آوایی در قم طلبه و مسئول امور بنیالملل ششمنی همایش بنیالمللی دکرتین مهدویت
است .سیدمحمدعلی معروف به وحید ،وکیل پایهی یک دادگسرتی و مسئول حقوق سازمان آب و
برق ناحیهی شمایل دزفول است .بتول تنها خواهر آنها خانهدار است.
-2سیداحمد آوایی در سال ۱۳۶۰به اهواز رفت و به مدت سه سال مسئول ّیت آموزش عقیدتی ،سیاسی
و نظامی س���پاه منطقهی هشت (خوزستان و لرستان) را بر عهدهگرفت و در تشکیل و سازماندهی
و حمایت از لشکر هفت ولیعصر و تیپ ابوالفضلالعباس لرستان همکاری کرد .وی در اواخر سال
۱۳۶۳به مدت س���ه سال به عنوان قائممقام سپاه مس���تقر در لبنان به آنجا اعزام شد و در تأسیس و
راهاندازی حزبالله لبنان به یاری عباس موس���وی اولنی دبریکل حزبالله و  ...پرداخت .سیداحمد
آوایی در اواخر سال  ۱۳۶۶به ایران بازگشت و در سپاه مشغول بهکار شد .وی در سال ۱۳۶۹به معاونت
سیاس���ی استاندار خوزستان منصوب شد .پس از آن در سال۱۳۷۰به مدت چهار سال و نیم بهعنوان
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در سال ۱۳۵۸او ضمن تشکیل کمیتهی انقالباسالمی دزفول ،مسئولیت تأسیس سپاه
پاسداران انقالباسالمی دزفول را به عهدهگرفت و به فرماندهی این سپاه رسید .غالمعلی
رشیدکه بعدها از فرماندهان اصلی سپاه پاسداران شد فرماندهی عملیات سپاه دزفول را به
عهدهداشت.علریضاآواییازهمانابتدابهدادستانیودادگاهانقالباسالمیدزفولپیوست.
وی به همراه علیاکرب ماهرخزاد1،محمود مولوی و جواد مریفندرسکی2که همگی سمت
دادستانی در جنوبکش���ور داشتند فارغالتحصیل مدرسهی عایلقضایی از پردیس قم
هستند .آوایی سپس با استفاده از رانت اسالمی از دانشگاه تهران مدرککارشناسی ارشد
حقوق خصوصیگرفت.
دزفول برخالف دیگر شهرهای خوزستان به داشنت جو مذهبی و فاالنژی معروف بود.
در اولنی روزهای پس از پریوزی انقالب وقتی شکرالله پاکنژاد یکی از خوشنامترین و
معروفترین زندانیان سیاسی ایرانکه بخاطر نامبردن شاه از او در مصاحبهی مطبوعاتیاش
و به خاطر دفاعیات محکمش در دادگاه نظامی چهرهی مشهوری به شمار میرفت قصد
دیدار از زادگاهش دزفول را داشت این برادران آوایی بودندکه با بسیج چماقداران تحت
عنوان امت حزبالله و ...مانع حضور او در شهر شدند.
ن سیاسی
از پیشگامان سرکوب و اعدام فعاال 
علریضا آوایی به همراه برادرشکه فرماندهیکمیته و سپاه دزفول را داشت ،نقش مهمی
در سرکوب نریوهای سیاسی خوزستان بنی سالهای ۱۳۵۸تا ۱۳۶۰داشتند و از پیشتازان
کشتار فعاالن سیاسی در ایران محسوب میشوند.
برادران آوایی جزو پیشتازان سرکوب وکشتار و اعدام پس از فروپاشی نظام سلطنتی بودند.
آنها این تجربه را در سالگرد پریوزی انقالب و فروپاشی نظام سلطنتی به مردم اندیمشک
تحمیلکردند و پس از بهگلوله بس�ت�ن تظاهرات اعرتاضی ،جوانان بیکار و معرتض به
وابستهی نظامی ایران به سوریه اعزام شد و سرانجام در سال ۱۳۷۵قائممقام مدیرعامل بنیاد تعاونکل
سپاه شد و تا سال ۸۲در این پست بود .وی در مجالس هفتم و هشتم نمایندهی دزفول و عضوکمیسیون
امنیتملی بود اما در انتخابات مجلس نهم صالحیتش توس���ط ش���ورای نگهبان رد شد .ویکه در
جریان انتخابات ۸۸از حامیان موس���وی وکروبی بود پس از انتخابات با امضای بیانیهای خواستار
محاکمهی آنان ش���د .احمد آوایی در دولت روحانی با س���ابقهی کام ً
ال نظامی به معاونت وزارت
بازرگانی رسید .در انتخابات مجلس دهم نامنویسیکرد اما از فیلرت شوراینگهبان عبور نکرد .وی در
سال ۱۳۹۵با حکم علی شمخانی دبری شورای امنیت ملی،که از دوستان بسیار نزدیک وی محسوب
میشود به معاونت پارلمانی شورای امنیت ملی منصوب شد.
-1علیاکرب ماهرخزاد هماکنون مدیر امورحقوقی شرکت ملی نفت ایران است.
-2گفته میشود مریفندرس���کی که مدتها دادستان بود توسط دستگاه امنیتی در اتومبیلشکشته و
سپس به آتشکشیده شد .در اواخر دورهی مدیریتکروبی معاونتحقوقی بنیادشهید را برعهده داشته
اس���ت .وی پس از اصرار بر حسابرسی واحدهای بنیاد با تهدیدهای مختلف از جمله ضرب و شتم
فیزیکی مجبور به استعفا شد.
http://www.jahannews.com/analysis/61827
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جانآمده را به جوخهی اعدام س�پ�ردند .حتی عناصر حزباللهیکه به مردم اندیمشک
حملهور میشدند از دزفول و توسط برادران آوایی و سپاه پاسداران این شهر بسیج و به
اندیمشک اعزام میشدند.
روز ۲۵اس���فند ۱۳۵۸نریوهای سپاه پاسداران دزفول به فرماندهی غالمعلی رشید ضمن
لشکرکشی به اندیمشک به تریاندازی به سمت مردم مبادرتکردند و در جریان سرکوب
اعرتاضات جوانان بیکار و اعضای «کانون بیکاران اندیمشک» ،حجتالله خوشکفا
نوجوان سیزده چهارده ساله ،علی باوادی ،صفرعلی رزمجو و شاهنی دژشکن (بوکسور )
هدفگلوله قرارگرفته وکشته شدند.
روزنامهی اطالعات دوش���نبه ۲۷اسفند ۱۳۵۸از آن به عنوان «راهپیمایی خوننی» یادکرد
و به نقل از محمد غرضیگزارش دادکه این درگریی خوش���بختانهکشته نداشته است و
فقط دو نفر بر اثر اصابتگلوله مجروح شدهاند .اما در اطالعیهی روابط عمومی سپاه
پاسداران آمده است:
برابر اعالم سپاهپاس���داران دزفول روز بیس���ت و پنج اسفند ۵۸بنی عدهای از مردم
دزفول و مزدورانیکه غریمستقیم از عناصر ضدانقالب برونمرزی تقویت شدهاند
و در ایستگاه راهآهن متحصن شده بودند و مانع ورود و خروج مسافرین وکارکنان
راهآهن اندیمش���ک شده بودند ،درگریی روی دادکه در اثر آن سپاه وارد عمل شد.
ویل بر اثر حملهی این مزدوران به سپاه اندیمشک ،سپاه ناچار به تریاندازی مهاجمنی
پاسخ دادکه در نتیجه یک تن از مهاجمنیکشته و بیست نفر از آنها و مردم مجروح
گردیدند1.
روز سهشنبه بیست و هشت اسفند ۱۳۵۸روزنامهی اطالعاتگزارش داد:
درگرییهای چند روزگذش���ته اندیمشک ۲کشته و حدود یکصد زخمی بهجای
گذاش���ت .این درگرییها به دنبال راهپیمایی و تحصن بیکاران این شهر روی داد
و طی آن در سه روزگذشته این درگرییها بطور پراکنده در سطح شهر اندیمشک
وجود داشته است .هماکنون پاسداران بر اوضاع شهر مسلط هستند و تاکنون پنجاه
نفر از تظاهرکنندگان توسط سپاه پاسداران دستگری شدهاند .صبح امروز (دیروز) بار
دیگر دیپملههای بیکار و دیگر بیکاران اندیمشککه حدود سههزار نفر هستند در
گوشه وکنار شهر دست به راهپیمایی و تحصن زدند و شعارهایی در مسری راهپیمایی
دادند .شهر اندیمشک از سه روز قبل به حال تعطیل درآمده و تاکنون هیچیک از
مسئولنی امور در این زمینه اطالعیه و یا بیانیهای صادر نکردهاند.
پس از آرام ش���دن اوضاع ،آنها به دستگریی گس�ت�رده فعاالن سیاسی و بیکاران شهر
-1روزنامهی اطالعات ۲۷اسفند ۱۳۵۸ص .۲
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پرداختند .سوم مرداد ماه  ۱۳۵۹به حکم دادگاه انقالباسالمی و باکیفرخواستهاییکه
آوایی تهیه دیده بود ،حکم اعدام حسنی شاکری ،محمدرضا رستمی ،هوشنگ رستمی و
محمدرضا نامداری معروف به چرخی (کارگر دوچرخهساز) در محوطهی زندان یونسکو به
اجرا در آمد .شمسالدین رستمی برادر محمدرضا نیز در سال۱۳۶۰در همان زندان اعدام شد.
بنا بهگفته ش���اهدان عینی احمد آسخ و محمودکه همانموقع با هوشنگ رستمی و
بقیه دستگری شده و زیر اعدام بودند ،خلف رضایی و نداف و آوایی و خود یوسفی
حاکمش���رع در زمان اعدام بچهها حضور داشته و شعار میدهند .فریدونگرجیکه
پاس���دار بود و برای خودش�ی�رینی و ارتقاءمقام از هیچ جنایتی فروگذار نمیکرد در
جوخهی اعدام این بچهها بدون چفیه شرکتکرده بود .او بعد از اعدام به سلول بچهها
رفته وگفته بود من سر و صورتم را با چفیه نمیپوشانم چون برای امام ضدانقالبها
را به هالکت رساندم1.
فریدونگرجی (علیاصغرگرجیزاده) در اواخر جنگ در تریماه ۱۳۶۷به اسارت نریوهای
عراقی درآمد و در سال  ۶۹آزاد شد .وی به واسطهی جنایاتیکه مرتکب شده بود فرمانده
حفاظتسپاه شد و هم اکنون فرمانده سپاه حفاظت انصارالمهدی است.
مختار ش�ل�الوندکه از دوس���تان نزدیک قربانیان بود در مورد اعدام تراژیک محمدرضا
نامداری میگوید:
قتل دلخراش محمدرضا نامداری (محمد چرخی) یکی از تراژیکترین قتلهایی
استکه در زندان یونسکو بوقوع پیوسته .بگفته شاهد عینی« م رآ» محمدرضا در
طی مدت زندانش همه چیز را به شوخی برگزار میکرد و اساس ًا تصور اینکه مدتی
طوالنی در زندان بماند را نداشت .حتی صدور حکم دادگاه را در مورد خود جدی
نمیگرفت .بارها به زندانیانگفته بود :نمردیم و سیاسی شدیم! او هنوز نمیدانست
در «بهار آزادی» چه سرنوش���تی برایش تدارک دیدهاند .روز اجرای حکم اعدام،
قبل از همه نام هوشنگ رستمی خوانده میشود .هوشنگ دالورانه ،بدون تزلزل با
گفنت انالله وانا الیه راجعون بهاستقبال جوخه مرگ میرود .محمدرضا در شوک و
ناباوری بودکه پاسداران برای بردن وی به بند میآیند .اماکارگر بیست و شش ساله
حاضر نمیش���ود به محل اعدام برود .بهگفتهی شاهدان عینی سه تن از پاسداران
نمیتوانستند او را با خود بربند .محمدرضا دستانش را به در و دستگریه و ستونها
قف���لکرده بود و از جایش تکان نمیخورد .او فریاد برمیآورد :منکاری نکردهام
که اعدام شوم ،فقط در تظاهرات شرکت داشتهام ،همه شرکت داشتند ،منگناهی
نکردهام ...فریادش همهی زندان را در برگرفته بود .دژخیمان مأیوس از تالش خود
1-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-87673.html
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برای بردن وی به قتلگاه ،طنابی دورگردن محمدرضا میاندازند و چندنفری شروع
بهکشیدن او میکنند .چیزی نمیگذردکه صدای قربانی درگلو خفه شده و هر لحظه
ضعیف و ضعیفتر میشود تا عاقبت ساکت میشود .محمدرضا به زمنی میافتد.
دژخیمانکش���انکش���ان پیکر نیمهجان وی را به مسلخ میبرند تا حکم او را اجرا
کنند .در اینهنگام از محمدرضا دیگر صدایی شنیده نمیشود و چشمان درشتش به
آسمان خریه مانده بود .ظاهر ًا فقط تریخالص او باقی مانده بود.
محمدمهدی بهداروند یکی از پاسداران سپاه اندیمشککه در حال حاضر از او به عنوان
حجتاالسالم دکرت بهداروند یاد میشود در توصیف چگونگی سرکوبکانون بیکاران
اندیمشکمینویسد:
س���اعت ده صبح غالمعلی رشید فرمانده عملیات س���پاه دزفول وارد حیاط سپاه
اندیمشک شد؛ جوانیکوتاهقد ،سیهچردهکه به محض ورود با عدهای از مسئولنی
سپاه و نریوهای مستقر خصوصاً حسن مقدمکه از انقالبیون قدیمی دزفویل بود به
صحبت و مشورت پرداخت .دقایقی بعد در حایلکه عدهای از بچههای عصبانی
فری���اد میزدند :چرا حمله نمیکنید؟ باید با تریاندازیکار را تمامکنیم ،غالمعلی
رش���ید محکم و قاطع فریاد زد هرکس تریاندازیکند خودم او را باگلوله میزنم،
احدی حق تریاندازی ندارد .دو روز بعد بچههای ش���هر بهکمک نریوهای سپاه به
ادارهی آموزشوپ���رورش محل مرکزیت منافقنی بود حملهکردندکه ضمن تصرف
آنجا بس���یاری از افراد ضد انقالب را دس���تگری نمودند .آنروزها دو حاکم شرع
قاطع و ش���جاع در منطقه بودندکه خیلی به حل مشکل شهرکمک نمودند .یکی
حجهاالسالم سیدصالح طاهریخرمآبادی و دیگری حجهاالسالم طباطبایی بودکه
به محض آوردن نریوهای ضدانقالب بهحیاط س���پاه سریع دستور شالق را صادر
میکرد و سپس آنها را به زندان میفرستاد .از شروع درگریی تا پایان آن تمام ًا در
سپاه بودم و نمیتوانستم به خانهمان بروم زیرا هر یک از ما راکه میگرفتندکارش
تمام بود .روز س���وم درگریی عروس���ی خواهرم خدیجه بودکه من جرات رفنت به
خانهمان را نداشتم زیرا بسیاری از افراد محلهمان از اعضای منافقنی و ضدانقالب
بودندکه به خون من تشنه بودند .به هر حال پس از یک هفته درگریی و دستگریی
اعضای اصلی بحران و فرار باقی آنها ،شهر به حالت آرامش قبلی خود برگشت1.
مختار شاللوند در مورد سرنوشت بچههای تیم فوتبال «نریو»که از دوستان محمدرضا
رستمی بودند میگوید:
بیشتر دوس���تان محمدرضا در تیم فوتبال «نریو» بازی میکردند .تیمیکه بعد از
1-www.behdarvand.ir/index.php/2012-10-01-16-10-57/162-2012-10-29-11-37-03
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انقالب ۱۳۵۷به تیم هواداران مجاهدین معروف شده بود ... .با اختناق زودهنگام و
موج دستگریی وکشتار در سال ۱۳۶۰و سالهای بعد از آن ،تعداد زیادی ازبچههای
تیم نریو ،و سایر ورزشکاران شهر جوانیشان پرپر شد .از جمله عبدالرضا زنگویی،
قدرتکایدی ،جمال آرام ،حمید آسخ ،هوشنگ رستمی ،آقارضا ماکیانی ،چنگیز
شریفی ،یاراحمدی ،رضا قالوند ،هوشنگ حیدری...نیز حسنی صادقی ،پینه باقری،
و غالمرضا زنگویی و1...
علریضا آوایی در سرکوب وکش���تار دانشجویان در جریان انقالبفرهنگی در اهواز هم
نقش داشت .اهواز یکی از شهرهای دانشگاهی ایران بودکه در تهاجم سپاه پاسداران و
نریوهای حزبالله بهاییگزافی پرداخت .صدها نفر دستگری شدند ،دهها نفر مجروح و
تعدادیکشته شدند .اهواز تنها شهری در ایران بودکه در آن فعاالن سیاسی دستگری شده
در ارتباط با «انقالب فرهنگی» ،به جوخهی اعدام سرپده شدند.
مسعود دانیایل از فداییان و احمد موذن از سازمان پیکار در روز دوازده اردیبهشت ۱۳۵۹به
جوخهی اعدام سرپده شدند .دکرت اسماعیل نریمیسا از فداییان و مهدی علویشوشرتی از
سازمان پیکار در شش تریماه همان سال و اسدالله خرمی و غالم صالحی هر دو از فداییان
در بهمنماه سال ۱٣۶۰اعدام شدند.
حاکم بالمنازع دادستانی دزفول و زندان یونسکو
علریض���ا آوایی به همراه غالمرضا خلفرضاییزارع ،ش���مسالدینکاظمی ،هردوانه،
نعمتاللهکفش�ی�ری 2،غالمحس�ی�ن نداف 3،علی نادیخلف 4،غالمحس�ی�ن بهزادی،
عبدالعظیم توسلی ،عبدالرضا سامینژاد ،رشیدیان ،عبدالحسنی دعیجی ،حبیب بلوایه،
گندمی و  ...ارکان اصلی دستگاهی را تشکیل میدادندکه مرتکب بزرگترین جنایات در
استان خوزستان شدند .آوایی و خلفرضایی همچننی در زندانکارون اهواز و شهرهای
1-www.pezhvakeiran.com/maghaleh-42417.html

-2نعمتاللهکفش�ی�ری اولنی مس���ئول عملیات ذخریه س���پاه دزفول در س���ال ۱۳۵۹در جریانکشتار
حضورداشت .وی از چهرههای بسیار خشن زندان یونسکو ،و یکی از ماموران اعدام و تریخالص به
زندانیان سیاسی این زندان است .عوامل رژیم در تعریف از او مینویسند :روزهای نخستنی جنگ بود
و شور انقالبی ،او باکاله لبهدار خاکیرنگ و یک قبضهیکلتکمری ۴۵ارتشیکه بهکمر بسته بود
هیبت یک فرمانده خشن را برایکسیکه اولنی بار او را میدید داشت...
http://byzsd.blogfa.com/post-63.aspx

-3غالمحس�ی�ن نداف بازجو و شکنجهگری بودکه از اولنی روزهای پس از انقالب درکنارعلریضا
آوایی و خلفرضایی بود .او بعدها قاضی مبارزه با مواد مخدر شد ویل بهاتهامگرفنت رشوه وکمک
به ترانزیت موادمخدر در زمان خدمت در مناطق ش���مال غرب وآذربایجان غربی به ترکیه دستگریو
ظاهر ًا شکنجههای سختی را نیز درزمان بازجویی ،از قبیل استعمال باتون درهنگام بازجویی در قزوین
متحمل شده بود .وی مدت زیادی نیز در سلول انفرادی بهسر میبرد و اموالش نیز مصادره شد .وی
پس از تحمل هشت سال زندان با اخراج از قوه قضاییه آزاد شد.
-4نادیخلف احتما ً
ال بهکار آزاد و سرويس و نصب انواعکولرهایگازی و يخچال و ...مشغول است.
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مسجدسلیمان و شوش ،شوشرت ،اندیمشک ،هفتتپه ،سوسنگرد و آبادان نیز فعال بودند.
این عده در دههی خوننی ۶۰مسئولیت ادارهی دستگاه قضایی و زندان یونسکو یکی از
اصلیترین مراکز ش���کنجه و سرکوب در جنوب ایران و یکی از مخوفترین زندانهای
کش���ور را به عهده داشتند .دس���تگاه جنایت ،از اولنی روزهای پس از پریوزی انقالب
ضدسلطنتی شک ل گرفت و بعدها توسعه یافت و دامنگروههای سیاسی و مردم معرتض
و بهجان آمده را گرفت .غالب افرادی که پس از انقالب تحت عنوان «وابستگان رژیم
سابق» به مرگ محکوم شدند توسط یک تیم حدود ًا ده نفره ازکمیته و سپاه دزفول که
مقرآن در زندان یونس���کو بود ،به جوخهی اعدام س�پ�رده شدند .احمد و علریضا آوایی،
خلفرضایی ،غالمعلی رشید معروف به «سردار رشید» جانشنی فعلی رییس ستادکل
نریوهای مسلح پای ثابت اعدامها بودند و تریخالص زندانیان توسط آنها زده میشد.
محل زندان «یونسکو» در دوران شاه بنیادی بودکه با همکاری ملل متحد و به منظورکمک
به درمان و بهداشتکودکان در دزفول تأسیس شد .در سالهای پایانی دوران پهلوی این
مرکز در اختیار ادارهی آموزش و پرورش دزفولگذاشته شد و عاقبت به باشگاه فرهنگیان
تبدیل شد و در «دوران طالیی امام»که آمده بودکشور را آبا دکند به زندان و شکنجهگاه و
کشتارگاه انسانی مبدل شد و آوایی در سیاهترین روزهای دههی ۶۰حکمران اصلی آنجا بود.
در س���الهای  ۶۰تا ۶۲این زندان دارای یک بندعمومی با هش���ت اتاق و دوازده سلول
انفرادی و دو اتاقکوچک باگنجایش چهار تا ش���ش نفر بود .از سال  ۶۴تا  ۶۷تعداد
سلولهای انفرادی به بیست و چهار و تعداد اتاقهای مجزا از بند ،از دو به چهار رسید و
شش سلول قرنطینه و چهار بند جدید برای معتادان و یک بند سیاسی برای زنان ایجاد شد.
محمدرضا آشوغ یکی از اسریان زندان یونسکو در مورد بخشی از جنایات صورتگرفته
در این زندانکه خود شاهد آن بوده میگوید:
پش���ت حیاط خلوت این زندان محوطهی پرتافتادهای وجود داشتکه زندانیان
خردسال را دو یا سه نفره در این محل اعدام میکردند .بچههاییکه در این محل
اعدام شدند از جمله عبارتند از عبدالرضا زنگویی ،حمید آسخ ،غالمرضاگاللزاده
و  ...در این محوطه تعدادی درختکهن و قطور وجود داشت .محکومان خردسال
را به درخت میبستند و سپس با شقاوت تمام به آنها شلیک میکردند .ما بارها
این صحنههای فجیع را از س���وراخ سلول دیده بودیم .درختان تنومند پر از شلیک
گلولهها ،سوراخس���وراخ و خوننی ش���ده بود و تکههایی ازگوش���ت بدن انسان به
درختها چسبیده بود .عامالن رژیم به قصد از بنی بردن آثار جنایات خود ،تعدادی
از این درختان را قطعکردند1.
1-www.pezhvakeiran.com/pfiles/mohammad_reza_ashoogh.pdf
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عبدالرضا زنگویی ،پانزده ساله؛ حمید آسخ ،پانزده ساله؛ و غالمرضا گاللزاده ،شانزده
ساله بودند .هاشم قالوند در این زمینه مینویسد:
سال شصت هنگامی میخواستند یکی از بهرتین همکالسیهایم یعنی عبدالرضا
زنگویی در چمن زندان یونسکو اعدامکنند و پنجرهها را بازکرده بودند تا همگی
شاهد این صحنه باشیم .فریدونگرجی از جوخهی اعدام جدا شد و جلوی پنجره
آمد وکاله از صورت خود پاینی آورد و روی به زندانیانکرد وگفت :من برای اسالم
میکشم و ترسی برای پوشاندن صورت خودم ندارم1.
آشوغ همچننی در مورد شکنجه در یونسکو میگوید:
در زندان یونسکو ،زندانی را برای مدت طوالنی زیر آفتاب سوزان خوزستان نگه
میداشتند .روزی  ،دو تن از بچهها را به نامهای غالمرضا و محمدرضاکه از هواداران
چریکها بودند ،تمامروز زیر آفتاب پنجاه درجه نگهداشتند .وقتی آنها را به سلول
برگرداندند مشکل میشد آنها را شناخت .صورتهایشان سوخته بود .لبهایشان
ال تغیریکرده بود .در زیرزمنی زندان یونسکو ،انواع
شکافته بود و قیافههایشانکام ً
ش���کنجهها به منظور درهمشکسنت روحیه و مقاومت زندانیان بهکارگرفته میشد.
ض���رب حتیالموت یعن���ی زدن زندانی تا حد مرگ نیز از جمله این ش���کنجهها
بود .کریم ماکیانی ازکس���انی بود که تحت این ش���کنجهی ددمنشانه قرارگرفت.
بهگفتهی شاهدان عینی مدتیکوتاهی پس از دوازده اردیبهشت  ۶۱آوایی و خلفرضایی
حداق���ل هفده تن از مس���ئولنی مجاهدین وگروههای چپ در زن���دانکارون را به اتهام
تش���کیالت زندان تریبارانکردن���د .آوایی و خلفرضایی در س���ال  ۶۰تعداد زیادی از
هموطنان عرب را از نقاط جنوبی خوزستان به زندان یونسکو آورده و به اتهام تجزیهطلبی
و قاچاق اسلحه بعد از شکنجه های بسیار اعدامکرد.
محسن اراکی ،محمدحسنی احمدیشاهرودی و یوسفی که هر سه عراقی بودند حکام
شرع خوزستان را در دههی  ۶۰تشکیل میدادند و روابط نزدیکی با علریضا آوایی داشتند.
علریضا آوایی در سال ۱۳۶۲به همراه تی م جنایتکاریکه داشت به عنوان دادستانکردستان
معرفی شد و تا سال ۱۳۶۵در آنجا به جنایت مشغول بود.
ارتباط با قصاب تهران
علریضا آوایی در سیاهترین روزهای سال  ۶۰ارتباط نزدیکی هم با الجوردی قصاب تهران
داشت و هر از چندی از اوین بازدید میکرد .او هنگام زجرکشکردن داریوش سلحشور
در هش���تم آذر ۱۳۶۰در اوین حضور داش���ت .داریوش جوان نوزده ساله برخالف انتظار
جانیان ،در دادگاهیکه خربنگاران خارجی نیز حضور داشتند ضمن روشنگری در مورد
1-http://dezfulzandan.blogspot.se
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جنایات صورتگرفته در اوین ،به دفاع سیاسی و ایدئولوژیک دست زد و الجوردی به
زندانیان وعده داد او را زجرکش خواهدکرد.
زبان از توصیف بیرحمی آوایی در دههی  ۶۰قاصر است .او و خلفرضایی تالش زیادی
به خرج دادند تا بلکه با انتقال شکرالله پاکنژاد به دزفول ،او را در این شهر در مالءعام
اعدامکنند تا ضمن انتقام وکینهکش���ی از نریوهای سیاسی در سطح استان زهرهیچشم
بگریند .اما الجوردی به خاطر ترس از فرار وی در راه انتقال به دزفول و مشکالت امنیتی
پیشبینی نشده با پیشنهاد آنها مخالفتکرد و وی راکه یکی از چهرههای درخشان چپ
ایران بود در اوین به جوخهی اعدام سرپد .احتماالً حضور آوایی در اوین ،در آذرماه ۱۳۶۰
به منظور تالش برای تحویل شکرالله پاکنژاد بوده است.
تجاوز به زندانیان سیاسی زن
شهنی ،نسرین و هوشنگ حیدری هر سه خواهر و برادر بودندکه توسط آوایی به جوخهی
اعدام سرپده شدند .موسی حاتمیان یکی از زندانیان سیاسی زندان یونسکو در مورد شهنی
و نسرین حیدری میگوید:
غالمرضاکه از بچههایچپ دزفول و اقوام شکرالله پاکنژاد بود ،در تابستان ۱۳۶۱
یکی دو ماهی با من همسلول بود .او مدتی در زندان «باغ سعادتی» به سر برده بود.
باغ سعادتی یکی از ویالهای مصادره شده در حوایل دزفول بودکه به عنوان زندان
از آن اس���تفاده میکردند .ویگفتکه درکنار سلول شهنی حیدری زندانی بوده و
شبها صدای فریادهای شهنی را از سلولکناری میشنیده .او توضیح دادکه شب ها
چند نفری به سلول شهنی میریختند و او را رذیالنه آزار میدادند و اینکار را آنقدر
تکرارکردندکه شهنی دچار اختالل روحی شده بود .وقتی نسرین حیدری نوجوان را
هم اعدامکردند ،غالمرضا میگفتکه همنیکار رذیالنه را با نسرین هم میکردند
و تنها دلیلیکه او را اعدامکردند همنی بودکه این موضوع افشا نشود!
غالمرضا میگفتکه اعدام پروین هم فقط به این دلیل بوده اس���ت واال او اتهام
خاصی نداش���ته اس���ت .پروین از بچههای چریکهای فدایی در دزفول بود و هر
چه خانوادهاش تالشکردندکه قبل از خاکسپاری پزشک قانونی او را برای این
موضوع چک و معاینهکند نگذاش���تند! موارد دیگری هم در زندان باغ سعادتی
دزفول مطلع شدمکه فع ً
ال در میگذرم ویل تمام این تجاوزات رذیالنه بدستور یا با
شرکت مستقیم خلفرضایی و آوایی و نداف بود...
از تج���اوز رذیالنه ب���ه دیگر دخرتان و زنان زندانی (مانن���د ش و ح و  )...در باغ
سعادتی و زندان دزفول نیز اطالع دقیق دارم ،اما بهدلیل اینکه آنها آزاد شده و در
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مادر دولتکه فرزندش حمزه شاللوند درکشتار  ۶۷اعدام شد ،تعریف میکرد هنگامیکه
جنازهی نسرین حیدری را شستشو میداد متوجه شده بودکه وی مورد تجاوز قرارگرفته است.
از عامالنکشتار  ۶۷در خوزستان
محمدحسنی احمدیشاهرودی حاکم شرع خوزستان در سال ۱۳۶۷میگوید وی از طریق
علریضا آوایی در جریان حکم خمینی برایکشتار زندانیان قرارگرفته است:
ما در همان سال ( ۶۷تاریخ دقیق آن را نمیدانم) نیمهشبی بودکه مدیرکل اطالعات
و دادس���تانی وقت [علریضا آوایی] آمدند و به من نام���های را دادندکه در آن نامه
حکمی از امام بود مبنی بر برخورد با منافقنی .منت نامه این بود آنهاییکه پافشاری
سر موضع دارند ،محکوم به اعدا م هستندکه تشخیص آن به عهده رأی اکثریت هیأت
سه نفره یعنی دادستان ،حاکم شرع و مدیرکل اطالعات است.
احمدیشاهرودی با آنکه خود در صدور احکامکشتار زندانیان در تابستان  ۶۷مشارکت
داشت ،اما نسبت به خشونت و وحشیگری آوایی و مسئول اطالعات خوزستان بیمناک
شده و جهتگالیه به حضور آیتالله منتظری میرسد.
برای ش���ناخت میزان ش���قاوت و بیرحمی آواییکافی است به نامهی حجتاالسالم
احمدیشاهرودی حاکم شرع جنایتکار زندان دزفول به خمینی توجهکنیم .منت این نامه
که به تاریخ بیست و سوم مرداد ۱۳۶۷و در بحبوحهیکشتار نوشته شده چننی است:
بسمه تعایل  /حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی دامتبرکاته
با عرض سالم ،در رابطه با حکم اخری حضرتعایل راجع به منافقنیگرچه اینجانب
کوچکتر از آنمکه در اینباره صحبتی بکنم ویل از جهتکسب رهنمود و منباب
وظیفهی ش���رعی و مسئولیت خطرییکه در تش���خیص موضوع بهعهده میباشد
معروض میداردکه بر س���ر نفاق بودن یا پافش���اری بر موضع منافقنی ،تفسریها و
تحلیلهایگوناگونی میشود و نظرها و سلیقهها بنی افراط و تفریط قرار داردکه به
تفصیل خدمت حاج احمدآقا عرضکردم و از تکرار آن خودداری میشود .منباب
مثال در دزفول تعدادی از زندانیان به نامهای طاهر رنجرب ،مصطفی بهزادی ،احمد
آسخ و محمدرضا آشوع با اینکه منافقنی را محکوم میکردند و حاضر به هر نوع
مصاحبه و افشاگری در رادیو و تلویزیون و ویدئو و یا اعالم موضع در جمع زندانیان
بودند ،نمایندهی اطالعات از آنها سئوالکرد شماکه جمهوریاسالمی را بر حق
و منافقنی را بر باطل میدانید حاضرید همنی االن به نفع جمهوریاسالمی در جبهه
و جنگ وگلوگاهها و غریه ش���رکتکنید ،بعضی اظهار تردید و بعضی نفیکردند،
1-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-87673.html
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نمایندهی اطالعاتگفت اینها سر موضع هستند چون حاضر نیستندکه در راه نظام
حق بجنگند .به ایشانگفتم پس اکثریت مردم ایرانکه حاضر نیستند به جبهه بروند
منافقند؟ جواب داد حس���اب اینها با مردم عادی فرق میکند و در هر صورت با
رأی اکثریت ،نامبردگان محکوم شدند فقط فرد اخری در مسری اجرای حکم فرارکرد.
لذا خواهشمند است در صورت مصلحت مالک و معیاری برای این امر مشخص
فرمایید تا مسئولنی اجرا دچار اشتباه و افراط و تفریط نشوند.
حاکم شرع دادگاه انقالباسالمی خوزستان
نی احمدی
محمدحس 
رونوشت :حضرت آیتاللهالعظمی آقای منتظری مدظله 1
با رأی اکثریت ،نامربدگان محکوم شدند ،یعنی برخالف نظر حاکم شرع  ،علریضا آوایی
و نمایندهی وزارتاطالعات خوزستان روی اعدام آنها پافشاریکرده و عاقبت آنها را
به قتل میرسانند.
تالله
سیدعلریضاآواییبههمراهشمسالدینکاظمیومحمدحسنیاحمدیشاهرودی،نعم 
کفشریی مسئول سپاه دزفول و هردوایه رئیس زندان یونسکو در مرداد ۶۷مسئولیتکمیتهی
مرگ در دزفول را به عهده داشتند .حبیب بلوایه،گندمی ،علی نادیخلف ،عبدالحسنی
دعیجی و ...نیز در انتقال زندانیان و اجرای حکم اعدام شرکت داشتند .اینعده تحت
عنوان «هیأت عفو» با زندانیان برخوردکرده و آنها را روانهی جوخهی اعدام میکنند.
محمدرضا آش���وغ یکی ازکسانیکه توس���ط این دادگاه به علت آنکه حاضر نشدند با
مجاهدین بجنگند به اعدام محکوم و در مسری اجرای حکم اعدام موفق به فرار شد در
مورد چگونگی تش���کیل دادگاه و مراحل مختلفیکه پیش از اجرای حکم اعدام پشت
سرگذاشتند ،توضیحات تکاندهندهای دارد:
«حدود پانزده مرداد[ هشت مرداد صحیح است] بودکهگفتند روز سهشنبه مالقات
نیست و در اینروز هیئت عفوی از طرف خمینی می آید برای تعینی تکلیف زندانیان.
در آنروز جلسهای در دفرت زندان تشکیل شده بود .ما را درگروههای هشتنفره به
داخل دفرت میبردند .با چشمان و دستان بسته ،و آنجا روی نیمکتی می نشاندند.
لحظهای برای س���وال و پاسخ ،چش���مبند را باز میکردند .سوال این بود :جرمت
چیست؟ آیا حاضری به جنگ علیه مجاهدین بروی؟ همنی و بس .پاسخها فقط
باید آری یا نه میبود .عفو یا اعدام .تعداد ما بنی شصت و دو تا شصت و شش نفر
بود .درگروه هشت نفری ما ،بجز یک زندانی بچهسال ،بقیه حکم اعدامگرفتند.
به شماگفتندکه این سوال ها برای چیست؟1-https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-2/1217
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خری ،هیچگونه توضیحی داده نشد .فقطگفتند مجاهدین در حال حمله هستند از
طرف عراق .شما حاضرید علیه آنها بجنگید؟ حاضرید شهید شوید؟ فقط همنی.
به شماگفتندکه اعدامی هستید؟
مش���خص ًا اعالم نمیکردند .در همان یکدقیقه «دادگاه» به محض اینکه ما به
سوال رفنت و جنگیدن با مجاهدین جواب منفی میدادیم و یا میپرسیدیمکه چرا
اص ً
ال هرکسیکه به شما معتقد است ،باید برایتان شهید شود ،این پاسخها را قبول
نمیکردند و بالفاصله افراد لباسشخصی ،تقاضا میکردندکه اسم این زندانی را
در لیست بنویسند .منظور لیست اعدام بود1.
آشوغ میگوید پس از پایان دادگاه ،ابتدا زندانیان را به دفرت دادستانی دزفول برده و در
آنجا صدور حکم اعدام را به آنها ابالغکردند و س���پس خواستار آن شدندکه وصیت
خود را بنویسند .نیمههای شب محکومنی به اعدا م را با دو مینیبوس همراه با ماشنیهای
س���پاه و آمبوالنس به پادگان نظامی «ویلعصر»کنار پلکرخه منتقل و آنها را مجبور
میکنندکه در حمام غسل کرده و با سدر وکافور خود را بشویند و کفنهایی را که آماده
کرده بودند پوش���یده آماده اجرای حکم اعدام شوند .جانیان سپس محکومنی را برای
اجرای حکم اعدام با دستهای بسته در حایلکهکفن پوشیده بودند به میدان تری منتقل
میکنند2.
از زندانیان یونسکو تنها سه زندانیکمسن وسال به پروسهیکشتار برده نمیشوند و آشوغ
تنهاکسی استکه جان به در میبرد .ا وکه نامش درکتاب خاطرات آیتالله منتظری آمده
است ،در مورد چگونگی فرارش از مرگ میگوید:
هنوز از منطقهی پادگان بریون نرفته بودیم ،احساسکردم دستهایم چندان محکم
بسته نشده .شروعکردم به بازکردن دستهایم .چشمبند را از چشمم برداشتم .صادق
رنجرب و محمد انوشه دو طرف من نشسته بودند .به صادقگفتم من دستهایم باز
است و میتوانم فرارکنم .صادق با ناباوریگفت :پس منتظر چی هستی؟ برو معطل
نکن ... .مینیبوس به خاطر وضعیت جاده آهسته میرفت .بلند شدم و اینکه حتی
بریون را نگاهکنم از پنجره مینیبوس خود را بریون انداختم ... .دو مینیبوس حامل
اعدامیها و بقیهی ماشنیها همراه بهصورت ستون ،تپهماهورها را طی میکردند.
منطقهی جنگی بود .به خاطر عبور و مرور تانکهای زنجریدار ،جاده ناهموار بود
و به آهس���تگی حرکت میکرد .با اینحال توفانی ازگرد و خاک همه را جا را فرا
گرفته بود و بهراحتی چیزی دیده نمیشد .من فقط چراغ ماشنیهاییکه در فاصلهی
بیست ایل سیمرتی از عقب میآمدند میدیدم.گرد و خاک تمام جاده را پوشانده
1-www.bidaran.net/spip.php?article185

-2نشریهی آزادی شمارهی بیست و هشت و بیست و نه ،زمستان ۱۳۸۰و بهار۱۳۸۱
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بود .ساعت حدود سه صبح بود و هواکام ً
ال تاریک ،پنجره را پاینیکشیدم و خود
را تا آنجاکه امکان داش���ت ب�ی�رون بردم به طوریکهکام ً
ال از پنجرهی مینیبوس
آویزان شده بودم .بعد با یک حرکت پاهای خود را جمعکردم و از پشت خود را به
ب�ی�رون انداختم .با پا روی زمنی قرارگرفت و بعد با صورت به زمنی خوردم .درد تا
مغز استخوانم نفوذکرد ... .با سرعت تمام میدویدم .پنج دقیقه بعد به موانع سیم
خاردار پادگان رسیدم .بدون معطلی از سیم باال رفتم .قسمتهایی از دستم پاره شد
که هنوز آثارش هست .از سیمها پاینی پریدم و به دویدن ادامه دادم .اکنون قریب سه
کیلومرت از سیمخاردارها دور شده بودم .ناگهان صدای شلیک مسلسلها بلند شد1 .

ترفیع مقام آوایی پس ازکشتار
آواییکه در اینکشتار بزرگ ،نقش تعینیکننده داشت ،پس از پایان قتلعام مانند بسیاری
دیگر از قاتالن ترفیع مقامگرفت ،در حایلکه محمدحس�ی�ن احمدیشاهرودی به خاطر
غُرولندهاییکهکرده بود و دیدار با آیتالله منتظری مجبور به استعفا در بهمن ۱۳۶۷شد.
بعدها در دوران هاشمیشاهرودی ستارهی اقبال احمدیشاهرودی به خاطر عراقیبودن
دوباره درخشیدنگرفت و وی دوباره به دستگاه قضایی پیوست.
آوایی پس ازکشتار ۶۷با حفظ سمت در دزفول ،همزمان دادستان انقالباسالمی اهواز
نیز ش���د .وی در سال ۱۳۷۳و هنگام ریاست شیخمحمد یزدی بر قوه قضاییه ،قایممقام
رئیسکل دادگسرتی استانخوزستان ش���د و در دیماه همانسال به ریاست دادگسرتی
لرس���تان و سپس در سال ۱۳۷۷به ریاست دادگسرتی استانمرکزی رسید .در سال ۱۳۸۳
وی توس���ط هاشمیشاهرودی به ریاستکل دادگسرتی اصفهان منصوب شد و در سال
۱۳۸۴رئیسکل دادگسرتی استانتهران شد و نزدیک به یک دهه در این سمت باقی ماند.
وی در سال ۱۳۹۳به حکم صادق الریجانی مستشار دادگاه عایل انتظامی قضات شد و
به همکاری با حسینعلی نریی رئیس هیأتمرگ تهران پرداخت .وی در سال ۱۳۹۴معاون
وزیرکشور و رئیس سازمان ثبتاحوالکشور شد و در سال ۱۳۹۵با حکم روحانی رئیس
دفرت بازرسی ویژهی رئیسجمهور شد.
بعد از فاش شدن حوادث بازداشتگاهکهریزک حمید درخشاننیا ،قائممقام آوایی اعالم
کردکه آوایی دو سال پیش از سال  ۸۸پیشنهاد تعطیلی بازداشتگاهکهریزک را داده بود،
اما روابطعمومی دادسرایتهران ضمن تکذیب این سخنان صورتجلسه بازدید رئیس
دادگس�ت�ری استانتهران از بازداش���تگاهکهریزک را منتشرکردکه در آن آوایی نوشته بود:
شخص یا اشخاصی از نحوه رفتار ماموران ،شکایتی به اینجانب اعالم و اظهار نداشتند.
کمیتهی مجلس هم اعالمکردکه همهی مسئوالن قضائی از باالترین رده از بازداشتگاه
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کهریزک مطلع بودهاند و اینکه برخی مسئوالن قضایی طی مصاحبههایی از خود سلب
مسئولیت نمودهاند به هیچوجه قابل پذیرش نیست.
نام آوایی در زمرهی س���ی و نُه نفری استکه از طرف اتحادیهی اروپا به عنوان ناقضنی
حقوقبش���ر اعالم شده و ضمن آنکه داراییشان در اروپا مصادره شده اجازهی ورود به
این اتحادیه را نخواهند داشت .با این حال وی بنی سالهای ۱۳۸۵تا ۱۳۹۲به عنوان یکی
از اعضای عایلرتبهی دستگاه قضایی نظاماسالمی ،در شورای حقوقبشر سازمانملل در
ژنو حضور پیداکرده است.
ی مبشری ،رئیس دادگاه
آوایی در پانزدهم مهرماه ۱۳۸۸در مراس���م تقدیر از خدمات عل 
انقالباس�ل�امی تهران و قاضی حداد معاون امنیت دادس���رای انقالبکه از ناقضنی
اصلی حقوقبشر و مرتکبنی جنایات بیشمار طی سهدهه در اوین بودند ،ضمن برشمردن
خصوصیات قضات در دادسرا و دادگاه انقالبگفت:
صبور بودن و در میان راه دچار ضعف نشدن و راه راگم نکردن ،دخالت ندادنگرایش
و سلیقههای سیاسی در تصمیمات قضایی و منطبق با موازین شرعی و قانونی تصمیم
گرفنت از دیگر خصوصیات این قضات است.
وی دربارهی علت و ضرورت جمع شدن این خصایل در قضات دادسرا و دادگاه انقالب
گفت:
علت ضرورت جمع ش���دن این خصایل و مالئک نفسانی در قضاتیکه در مقاطع
مختلف بهاین پروندهها رسیدگی میکنند این استکه نحوهی رسیدگی به این پروندهها
استعداد آن را داردکه عمر نظاماسالمی را طوالنی یا خدایی ناکردهکوتاهکند ،قضاوت
ناظران را نسبت به سیستم قضایی و جمهوریاسالمی ایران مثبت یا منفیکند و باعث
افزایش اعتقاد مردم نسبت به اسالم یا منجر به دوری آنها از مبانی دین میشود1.
غالمرضا خلفرضاییزارع
غالمرضا خلفرضایی یار غار علریضا آوایی در دههی س���یاه ۶۰بود .وی در سال ۱۳۵۴
در حایلکه دانشآموز بود همراه با دو طلبه به نامهای رحیم سعیدفر و محمدعلی امنی
در دزفول دس���تگری و به زندان محکوم شد .وی پس از پریوزی انقالب ضدسلطنتی در
دادگاهانقالب دزفول در مقام بازجو ،شکنجهگر و قاضی مشغول بهکار شد و همراه با آوایی
جنایات زیادی را در این دورهکه سیاهترین سالهای حکومت اسالمی است مرتکب شد.
محمدرضا آشوغ در مورد وی میگوید:
از نمونههای عجیب و منحصر بهفرد در زندان یونس���کو دزفول ،شلیک به درون
سلولها بود .روزی زندانیان علیه وضعیت صنفی غریقابل تحمل زندان ،دست به
1-www.asriran.com/fa/news/86609/
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اعرتاض زدند .در این هنگام خلفرضایی با هدفکش�ت�ن زندانیان دستور داد تا
از باالی پش���تبام و از راه هواکش به درون سلولها شلیککنند بر اثر این اقدام
وحشیانه عدهای از جمله علیمحمد جهانگریی مجروح شدند .علیمحمد از ناحیه
صورت به شدت مجروحگردید1.
یکی دیگر از شاهدان عینی در مورد جنایات خلفرضایی میگوید:
مادر علی و محمد رحیمی پس از بازگشت از زندان با قطار تصادفکرده و جان
خود را از دس���ت داد .فرزندش علی را قبل از س���ی خرداد سال  ۶۰دستگریکرده و
به یکس���ال حبس محکومکرده بودند .بعد از سی خرداد محمد فرزند دوم مادر،
دستگری شد .آوایی و خلفرضایی ،دادستان و سربازجوی دژخیم ،علن ًا میگفتند:
از هر خانه وقتی دونفر دستگری شوند یکی از آنها سهم امام است.منظورشان این
بودکه یکی از دو فرزند مادر را اعدام خواهندکرد .یک روز خلفرضایی به مادر
گفت  :دیگر به مالقات نیا ،چون علی با ما همکاری نکرده است .دفعهی بعد برای
تحویلگرفنت جسدش بیا!
مادر از این حرف آشفته شده و به زندان یونسکو میرود .آنجا هم برخوردهای بسیار
وحشیانهیی با او میکنند ،به حدیکه تعادلش را از دست میدهد .در بازگشت از
زندان ،مادرکه دیگر تعادل روانی نداشت بر روی ریل قطار میرود و قطار در حال
حرکتی به او میزند .مادر چند روز در بیمارستان راهآهن اندیمشک بسرتی میشود .در
بسرت تقاضا میکند قبل از مرگ یکبار با فرزندش علی مالقاتکند .اما خلفرضایی
در جواب میگوید :میخواهم آرزو به دل بمریی تا بعد علی را پیش���ت بفرس���تم.
مادر در واقع دقمرگ شد .آنروزها مصادف با ماه رمضان سال ۶۱بود و ما با علی
در زندان بودیم .درست سر افطار بودکه دژخیمان آمدند .با طعنه از علی پرسیدند:
تو علیمحمد هستی یا محمدعلی؟ علی همان لقمهی اول افطار را زمنیگذاشت ،با
استواری پاسخ داد :درست آمدهاید من علی هستم .بعد نوترین لباسش را پوشید و
شروع به دیدهبوسی و خداحافظی با ماکرد .به منکه رسید،گفت :اگر زنده ماندی
سالم مرا به...برسان  .و مثل شری برای اعدام رفت .دژخیمان بعد از اعدام او جسدش
را درست در روزیکه مراسم ختم مادرش راگرفته بودند به خانوادهاش تحویل دادند.
موسی حاتمیان یکی از شاهدان جنایات آوایی و خلفرضایی میگوید:
روز بعد ،مصادف بود با اعدام مبارز بزرگ شکرالله پاکنژادکه از قضا دزفویل و
همش���هری آوایی و خلفرضایی بود .علی نادیخلف با خنده و خوشحایل بطور
غریمعمول اول صبح روزنامهی اطالعات را از پنجرهی باالی درب به سلول هفت
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که ما بودیم انداخت وگفت بخوانید خرب مهمی در آن است .ما با عجله روزنامه را
نگاهکردیم و خرب اعدام شکری را خواندیم .از آنجاکه علی نادیخلف شکنجهگر
بیس���واد و فوقالعاده احمقی بود .به منصورگفتمکه موقع بردن برای دستشویی
با او وارد صحبت ش���ود ببیند چه می تواند از او بکش���د .وی به منصورگفتکه
حاجآقا الجوردی از حاجخلف دعوتکردکه برای اعدام سردس���تهیکفر دزفول
و اندیمشک به تهران برود ....بهگفتهی علی نادیخلف حتی تریخالص شکرالله
پاکنژاد را خود خلف رضائی زده است!1...
خلفرضاییکه به خلفرینگو معروف بود پس از جنایات زیادیکه در شهرهای مختلف
خوزستان از جمله دزفول ،مسجدسلیمان و اهواز مرتکب شد بهکردستان منتقل شد و در
گفته میشود وی برای مدتی به علت سوءاستفاده از
دادگس�ت�ری آنجا مشغولکار شد .
موقعیت شغلی ازکار برکنار شد اما دوباره به خاطر خدماتی که در سرکوب و شکنجه و
کشتار ارائه داده بود به پستهای باالی قضایی منصوب شد .وی در ایندوران ابتدا به
ی استانمرکزی ارتقا یافت و سپس طی حکمی از سوی شاهرودی به
ریاستکل دادگسرت 
عنوان دادیار دادسرای دیوانعلیکشور منصوب شد .اما یکماه بعد به در خرداد ۱۳۸۵
به ریاس���تکل دادگسرتی اردبیل رسید و سپس در سال  ۸۹به حکم الریجانی بهعنوان
معاون دیوانعایلکشور به خدمت مشغول شد.
شمسالدینکاظمی
وی متولد ۱۳۳۴در دزفول ،و یکی از بیرحمترین بازجویان و ش���کنجهگران دادستانی
دزفول و عامالن اصلیکشتار  ۶۷است.کاظمیکه به مدت زیادی از خانوادهی زندانیان
سوءاستفاده میکرد ،در سال ۱۳۸۸به اتهام زنای محصنه در دزفول دستگری شد .پروندهی
او که درکنف حمایت برادران آوایی قرار داشت سر و صدای زیادی در شهر برانگیخت.
عاقبت علریضا آواییکه نفوذ زیادی در دس���تگاه قضایی منطقه داشت ،او را از زندان
بریون آورد و برای خوابیدن سر و صداها،کاظمی را به تهران فرستادند .در حال حاضرگفته
میشود وی در مغازهی عمویش در بازار تهران بهکار مشغول است.
محمدرضا آشوغکه پس از دستگریی دومش در سال ۶۵شش بار به شدت توسطکاظمی
مورد شکنجه قرارگرفته و آثار آن هنوز بر بدنش موجود است در مورد نقش کاظمی در
کشتار  ۶۷توضیحات روشنگرانهای دارد.
کاظمی از اعضای فعال هیأتکشتار بود و پس از ابالغ حکم اعدام به زندانیان در دفرت
دادستانی دزفول در محوطهی زندان یونسکو ،آنها را مجبور به نوشنت وصیتنامه میکند؛
از آنجاییکه آشوغ حاضر به نوشنت وصیتنامه نمیشود به شدت از سوی او مورد ضرب
1-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-87673.html
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و شتم قرار میگرید و او راکشانکشان به حیاط زندان برده و د رکنار سایر زندانیانیکه به
صف روی زمنی نشسته بودند مینشاند.
آش���وغ همچننی توضیح میدهد بعد از آنکه در حمام پادگان نظامی ویلعصر از انجام
غسل و پوشیدنکفن امتناع میکند ،کاظمی بههمراه چهار پاسدار دیگر او را به شدت
مورد ضرب و شتم قرار میدهند و پیکر درهمکوفتهاش را به مینیبوس حامل زندانیانیکه
عازم جوخهی مرگ بودند منتقل میکنند.
عبدالعظیم توسلی
توس���لی متولد دزفول و یکی از بازجویان و ش���کنجهگران زندان یونسکو است که در
س���الهای بعد ترفیعمقام یافت و به ریاست دادگسرتیخوزس���تان رسید .وی در دوران
هاشمیشاهرودی مدیرکل امور اداری و استخدامیکارکنان اداری قوه قضاییه بود و در
اس���فند ۱۳۹۰از سوی وزیر اقتصاد به مدت دو سال به سمت عضو هیأت عایل نظارت
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد .وی عالوه بر این صاحبامتیاز
و مدیر مسئول هفتهنامهی «آینی زندگی» در اهواز است.
گفته میش���ود توس���لی پیش از انقالب به نام «فرخ» معروف بود و مورد سوءاستفاده
جنسی قرار میگرفت .وی در سال ۵۷به بچههای مذهبی دزفول وصل شد و اینبار از نام
شناسنامهای خود یعنی عبدالعظیم استفادهکرد.
پس از پریوزی انقالب ،وی با همدستی احمد آوایی ،سعید توتونچی (برادرزن آوایی)،
خلفرضایی ،مهدی درویشزاده (نمایندهی س���ابق دزفول) و ...پروندهای علیه حسن
صحرابدری یکی از التهای شناختهشدهی دزفول تشکیل دادند و وی را به جرم لواط و
 ...به جوخهی اعدام سرپدند .از قرار معلوم وی چندجایی مطرحکرده بودکه با عبدالعظیم
توسلی و تعدادی دیگر از «انقالبیون» رابطهی جنسی داشته است.

محمدحسنی احمدیشاهرودی

محمدحسنی احمدیشاهرودی در سال ۱۳۳۷در نجف در خانوادهای روحانی متولد شد.
ویکه در زمرهی شاگردان آیتالله ابوالقاسم خویی و محمدباقر صدر محسوب میشد،
از همان ابتدا صف خود را از روحانیون طرفدار خمینی جداکرد و درکالسهای رقیب
وی شرکتکرد.
احمدیش���اهرودی در خرداد ۱۳۵۸پس از یک بازداشت یکماهه در نجف ،به ایران
ی است با نذر یکهزار صلوات آزاد شده است و مقامات امنیتی
اخراج شد .خودش مدع 
و قضایی عراق به محتوای پروندهاش رسیدگی نکردهاند .پدر او شیخعلیاصغر احمدی
از مدرس�ی�ن حوزههای علمیهی نجف بودکه در جریان شورش سال ۱۳۷۰شیعیان در پی
حملهی نریوهای آمریکایی به عراق ،توسط دولت عراق بازداشت و در زندان درگذشت.
ورود به دستگاه قضایی
احمدیش���اهرودی پس از بازگشت به ایران به دعوت محسن اراکیکه وی را از نجف
میشناخت و حاکمشرع خوزستان بود به این استان رفت و بهکارهای فرهنگی و تبلیغاتی
مش���غول شد .احمدیشاهرودی پس از سی خرداد ۱۳۶۰و آغاز سرکوب خوننی نریوهای
سیاسی به دستگاه قضایی پیوست .وی در سال ۱۳۶۰درحایلکه بیست و سه سال داشت
به همراه اراکی بیست و پنجساله عنان قوه قضاییه در خوزستان را در دست داشتند.
در این دوران دستگرییهایگسرتده در خوزستان آغاز شد .ویکه در آغاز سمت بازجویی
ی پیوستنش
داشت و به اراکی در رسیدگی به پروندهها مشاوره میداد ،در مورد چگونگ 
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به دستگاه قضایی میگوید:
تا اینکه خرداد ۶۰رسید و مجاهدینخلق اعالم جنگ مسلحانه علیه نظامکرد .پس
از آن بودکه دستگرییها شروع شد .دستگریی اعضایگروه منافقنی وگروهکهایی
که به تبع آنها عملیات مسلحانه علیه نظام انجام میدادند مانند خلق عرب ،پیکار،
اتحادیهیکمونیستها .در آن زمان تعداد دستگرییها باال بود و جناب اراکی از ما
درخواستکردکه به دلیل تعداد باالی دستگرییها به او در رسیدگی به پروندهها
کمککنیم .ما هم به ش���کل غریرسمی بهکمک او شتافتیم و پروندهها را بررسی
میکردیم و بازجویی انجام میدادیم اما حکم نمیدادیم .این شدکه پای ما به دادگاه
انقالب باز شد .در رسیدگی به پروندهها ما شرح جرم و اظهارات دستگریشدگان را
به آقای اراکی میدادیم .البته در خالل اینکار ،در بارهی دستگریشدگان پیشنهادات
و نظرات خودمان را نیز به آقای اراکی میدادیم.
ب هس���تند ،دس���تگاه
از آنجای���یک���ه بخش بزرگی از مردم خوزس���تان هموطنان عر 
قضایی نظاماس�ل�امی از حکامشرع عرب و راندهش���ده از عراق مانند محسن اراکی،
(محمدیعراقی) ،احمدیشاهرودی و یوسفی در این استان استفاده میکرد.
دورهیکارآموزی در اوین و نزد جانیان
در پایان س���ال  ۶۰احمدیش���اهرودی به دس���تور محم د مؤمنکه مسئولیت دادگاههای
انقالب در شورایعایل قضایی را به عهده داشت به تهران منتقل شد و در اوینکه مرکز
جنایتکارآفرینی بود ،زیر نظر محمدیگیالنی و حسنیعلی نریی و الجوردی و فالحیان و...
در یک دورهیکارآموزی یکماهه شرکت کرد .احمدیشاهرودی در اینباره میگوید:
در آنزمان آقای الجوردی دادستان بودند و آقای فالحیان نیز معاون او بود .مرحوم
آیتالله محمدیگیالنی نیز رئیس دادگاه انقالب و حاکمشرع تهران بودند و آقای
نریی هم معاون آقایگیالنی بود .پس از یکماهکارآموزی ابالغیهی قضاییرسمی
برای ما صادر ش���د و اولنی ابالغیهی قضاییرس���می ب���رای ما ابالغیهی قضایی
دادگاههای انقالب شرقخوزستان بود .یعنی بهبهان ،آغاجاری ،رامهرمز و ...البته
همزمان با رفنت ما به بهبهان ،رئیس دادگاهانقالبکهکیلویه را عزلکردند.
در مهرماه ۱۳۶۰وزارت امورخارجهکه توس���ط مریحس�ی�ن موسوی اداره میشد بهمنظور
ممانعت از سفر هیأت عفو بنیالملل به ایران برای بازدید از زندانها ،شرایط هشتگانهای
را طرحکردکه در یکی از بندهای آن آمده بود:
در صورت آنکه س���ازمان اعالم نماید اصول حقوقاس�ل�امی را نیز جزو حقوق
پذیرفتهشده بنیالمللی میپذیرد :سازمان اعالم نماید آیاگردانندگان این سازمان و
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افراد اعزامی آن با این حقوق آشنایی دارند و آیا به مکانیسمهای پیچیده و طوالنی
تربیت قاضی شرع در اسالم و دادگاههای اسالمی وقوف دارند یا نه؟1
پیچیده و طوالنی تربیت قاضیشرع

چگونگی تربیت احمدیشاهرودی ما را با مکانیسم
در اسالم و دادگاههایاسالمی موردنظر مریحسنی موسوی آشنا میکند .او تنها نبود ،طالب
تازهکار از اطراف و اکنافکشور برای فراگرفنت رموز جنایتآفرینی به تهران و اوین اعزام
الً ابراهیم نکونامکه بعدها مناصب باالی قضایی در نظام را نیز اشغالکرد در
میشدند .مث 
سال ۶۰هنگامیکه بیست و سه ساله بود ازگلپایگان برای همنی منظور به تهران اعزام شد.
احمدیشاهرودی میگوید آیتالله مؤمن به من تلفن زد وگفت:
استانکهگیلویه هممرز با بهبهان است و حاکمشرع آن شهر مشکل پیداکرده و عزل
شده و شما به مدت دو سه هفته حاکم شرع آن استان شوید و به پروندهها رسیدگی
کنید .این استان دو دادگاه انقالب داشت،گچساران و یاسوجکه عمدت ًا گچساران
بودکه پروندههای زیادی داشت .این دو هفته ،چهار سال طولکشید2.
کسب باالترین منصب قضایی استان خوزستان
احمدیشاهرودی عالوه بر خوزستان مسئولیت دادگاهانقالب کهگیلویه را نیز به عهده
میگرید .کارآموزی یکماههکافی بود تا او به رمز و رموزکار قضاوت آشنا شود .تنها در
یک نظام ضدبشری ممکن است یک طلبهی بیست و سه ساله با یک ماهکارآموزی تبدیل
به قاضیشرع شود و اختیار جان و مال مردم را به دست بگرید.
احمدیشاهرودی در سال ۱۳۶۲بهعنوان حاکمشرع استان خوزستان انتخاب شد و تا اول
بهمن ۱۳۶۷در این پست باقی ماند .وی درکنار ریاست دادگاه انقالباسالمی خوزستان،
در حوزهی علمیه جدیدالتأسیس «امام خمینی» اهواز به تدریس علوم دینی میپرداخت.
ویکه در سال ۱۳۶۱در جریان فتح خرمشهر مجروح شده بود در مورد فعالیتش در مقام
ریاست دادگاه انقالب خوزستان میگوید:
در آنزمان من هر روز به ش���هرها و شهرستانهای خوزستان سر میزدم .از اهوازگرفته تا
دزفول ،مسجدسلیمان ،بهبهان ،شوش و آبادان در آنزمان چون هنوز مجرد بودم تمام وقت
فعالیت میکردم و در روز شاید به یکصد پرونده رسیدگی میکردم .مث ً
ال در دزفول به دلیل
بمباران جلسات دادگاه در زیرزمنی تشکیل میشد خالصه تا اواخر  ۶۷که استعفا دادم.
رس���یدگی به صد پرونده در یکروز توسط یک جوان بیست و سه تا بیست و پنج ساله
بیانگرگوشهای از فجایعی استکه در دههی ۶۰توسط حکام شرع رقم زده شد.
-1روزنامهی اطالعات چهارشنبه ۲۹مهر .۱۳۶۰

2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/17/1474271
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مشارکت در امر شکنجه وکسب اطالعات
وی در این دوران شخص ًا بر جریان شکنجه و آزار و اذیت زندانیان شرکت داشت و میگوید:
ما نهایت تالشمان را میکردیم تا از اطالعات افراد دستگریشده استفادهکنیم تا به
سرتیمها و سرپلهای آنها برسیم .انصاف ًا سپاه ،وزارتاطالعات ،دادستانی خیلی
منسجم عملکردند ...البته در خوزستان آمار اعدامیها خیلیکم بود و صرف ًا افرادی
که جرائم بسیار سنگینی داشتند ،محکوم به اعدام میشدند1.
در یک نظام حقوقی مدرن ،یک قاضی موظف اس���تکه در مورد اتهامات مندرج در
کیفرخواست حکم صادرکند اما حاکمشرع نظاماسالمی اعرتاف میکندکه شخص ًا در
امرکسب اطالعات از متهم و  ...شرکت داشته است و به صورت هماهنگ با نهادهای
اطالعاتی و امنیتی و انتظامی مشارکت داشته استکه قبل از هرچیز بیطرفی قاضی را
زیر سؤال میبرد .تردیدی نیست بهکار بردن نهایت تالش برای استفاده از اطالعات افراد
دستگری شده اعمال شکنجههای بیرحمانه است اما او ادعا میکند:
این بحثکه ما ش���خصی را دستگریکنیم و برای دریافت اطالعات او را شکنجه
بدنیکنیم به هیچ عنوان صحت ندارد .ما در دادسرا ،ابالغی برای شکنجه نداشتیم.
نه در دادسرا و نه در سپاه و نه در ادارهی اطالعات .شدید ًا مراقبت میشدکه برخورد
فیزیکی با متهمان انجام نشود.
دهها شاهد زندانهای خوزستان امروز در خارج ازکشور به سر میبرند و بخشی از آنان
همچنان آثار شکنجه روی بدنشان مشهود است .البته احمدیشاهرودی راست میگوید
در هیچیک زندانهایکشور در طول چهار دههیگذشته شکنجه صورت نگرفته است،
آنچه در زندانها جاری اس���ت اجرای حد ش���رعی و تعزیر است و طبق فتوای «امام»
چنانچهکسی به خاطر آن جان دهد هم ،کسی ضامن نیست.
اوبهمنظورفریبافکارعمومیقربانیانرامسئولشکنجهیخودشانمعرفیکردهومیگوید:
گاهی هم ما به مواردی برمیخوردیمکه خود دستگریشدگان از منافقنی مخصوص ًا
کسانیکه میدانستند حکمشان اعدام است در زندان به خودشان لطمه میزدند تا
نظام را بدنامکنند .موردی بودکه به منگزارش شد یک فردیکه اتفاق ًا محکوم به
اعدام هم بود تمام بدن خود را با سیگار سوزانده بود .اول با خودمگفتم شاید یکی
دو جا از بدنش را س���وزانده باشد ویل وقتیکه آوردنش و لباسهای او را از تنش
در آوردند ،دیدمکه دهها نقطه از بدنش را با سیگار سوزانده بود .اینکار را به طرز
فجیعی انجام داده بود و به اوگفتم چرا اینکار را انجام دادی؟گفت من میدانستم
که محکوم به اعدام هستم .اینکار را انجام دادم تا وقتیکه جنازهام را پس از اعدام
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/17/1474271
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به خانوادهام تحویل دادید از بدن من عکس بگریند و برای منافقنی بفرستند تا آنها
هم بگویندکه این عکسها سند جنایت جمهوریاسالمی است.
بنده پدر و مادر او را خواستم .بر طبق روالکسانیکه محکوم به اعدام بودند قبل
از اعدام پدر و مادرشان را برای بازگوکردن جرایم مرتکبشده توسط متهم به آنها
فرا میخواندیم .اوگفت من خودم اینکار را انجام دادم و نظام از تهمت بری شد1.
مقام قضایی نظاماسالمی صالح نمیبیند نام قربانی راکه اعدام هم شده برزبان بیاورد
تا مبادا در مورد وی اطالعرس���انی ش���ود .این نابغه که مسئولگزینش قضات و حکام
ش���رع اسالمی اس���ت ،هنگام دروغگویی و داستانسرایی عقل و شعور را نیز به سخره
میگرید.گویا جنازهی همهی اعدامشدگان را به خانوادههایشان تحویل میدادندکه این
بار جنازهی سراسر سوخته با آتش سیگار را به خانوادهاش تحویل دهند .و یاگویا مأموران
پس از اعدام زندانی متوجهی بدن سراسر سوختهی او نمیشدند!
چگونگی حضور در هیأتکشتار  ۶۷در خوزستان
ی حضورش در هیأتکشتار  ۶۷در خوزستان میگوید:
وی در مورد چگونگ 
ما در همان سال ( ۶۷تاریخ دقیق آن را نمیدانم) نیمهشبی بودکه مدیرکل اطالعات
و دادس���تانی وقت [علریضا آوایی وزیر دادگسرتی دولت دوم روحانی] آمدند و به
من نام���های را دادندکه در آن نامه حکمی از امام بود مبنی بر برخورد با منافقنی.
منت نامه این بود آنهاییکه پافشاری سر موضع دارند ،محکوم به اعدا م هستندکه
تش���خیص آن به عهدهی رأی اکثریت هیأت سهنفره یعنی دادستان ،حاکمشرع و
مدیرکل اطالعات است.
ش���ما مالحظه میکنید نظر امام دربارهی افرادی اس���تکه پافشاری بر سر موضع
دارند ،این حکم امام بود و تشخیص مصداق با حداکثر اعضای هیئت سهنفره بود.
یعنی ما باید با افراد صحبت میکردیم و میدیدیم همچنان بر س���ر موضع هستند
یا خری .در روزهای پس از صدور آن حکم ما اقدام به رس���یدگیها بر اساس حکم
امامکردیم .اختالفنظرهایی میان اعضای هیأت سهنفره بودکه طبیعی هم بهنظر
میرسید و وجود داشت .مثال فردی از هیئت سهنفره اعتقاد داشت فالنی پافشاری
بر سر موضع دارد من میگفتم نه اینگونه نیست .لذا با یکدیگر صحبت و بحث
میکردیم و هرسه نفر باید متقاعد میشدیمکه پافشاری دارد یا نه .چون باید هرسه
نفر پای حکم را امضا میکردیم2.
برای انجام جنایت وکش���تار نباید فرصتی را از دس���ت داد .برای همنی آوایی و مدیرکل
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/17/1474271
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/17/1474271
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اطالعات خوزستان ،نیمهشب به دیدار او میروند و تمهیدات الزم را فراهم میکنند.
او قرار نیس���ت حقیقت را بگوید برای همنی در چند جمله دچار تناقض میشود .ابتدا
میگوی���د طبق حکم امام میزان «رأی اکثریت» ب���ود اما در توضیح ماجرا میگوید با
«صحبت و بحث» باید متقاعد میشدیم و بعد به دروغ تأکید میکندکه باید هر سه نفر
پای حکم را امضا میکردیم.
وقتی شما مخالف صدور حکم اعدام هستید چه چیزی را امضاء میکنید؟
تغیری آگاهانه تاریخ دیدار با آیتالله منتظری
او حاکم شرعی استکه نزد آیتالله منتظری رفته و نسبت به ابعاد جنایتیکه در خوزستان
صورتگرفتهگالیه میکند و حاال بعد از چند دهه بنا «به فرموده» میکوشد در فضای
جدید آنچه راکهگفته و مکتوبکرده انکارکند:
بعد از حدود دو ماه از صدور حکم رفتم خدمت مرحوم آیتالله منتظری و به ایشان
گفتم حاج آقا ما در خوزستان این چننی مواردی داریمکه مث ً
ال محکومان میگویند
ما در لفظ منافقنی را رد میکنیم ویل مکتوب نمیکنیم .آیا پافشاری سر موضع باید
حسابکرد یا خری؟ آیا اینها مصداق پافشاری سر موضع است؟ خالصه پیشنهاد
دادمکه خوب بود حضرت امام هیأتی را مشخص میکردندکه مالک پافشاری سر
ی آن چیست.
موضع و معنا 
تردیدی نیستکه احمدیشاهرودیآگاهانه در مورد تاریخ دیدار خود با آیتالله منتظری
دروغ میگوید و دچار توهم و یا اش���تباه نیست .او دو روز بعد از صدور حکم قتلعام
یعنی در روز ده مرداد ۱۳۶۷به دیدار آیتالله منتظری رفته و بر اساس سناریوی دستگاه
اطالعاتی و امنیتی مورد اعتماد خامنهای ،آن را به دوماه بعد تغیری میدهد.
آیتالله منتظری در نامهی سیزده مرداد  ۱۳۶۷خود به خمینی در مورد دیدارشان با قاضی
شرع یکی از استانهایکشور و مسائل مطرح شده از سوی او مینویسند:
س���ه روز قبل قاضی شرع یکی از استانهایکشورکه مرد مورداعتمادی میباشد
با ناراحتی از نحوهی اجرای فرمان حضرتعایل به قم آمده بود و میگفت :مسئول
اطالعات یا دادستان-تردید از من است-از یکی از زندانیان برای تشخیص اینکه
سرموضع است یا نه پرسید :تو حاضری سازمان منافقنی را محکومکنی؟گفت آری،
پرسید حاضری مصاحبهکنی؟گفت آری ،پرسید حاضری برای جنگ عراق به جبهه
بروی؟گفت آری ،پرسید حاضری روی منی بروی؟گفت مگر همهی مردم حاضرند
روی منی بروند! وانگهی از من تازهمس���لمان نباید تا این حد انتظار داشت،گفت
معلوم میشود تو هنوز سر موضعی و با او معامله سرموضع انجام داد و این قاضی
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شرع میگفت من هر چه اصرارکردم پس مالک اتفاق آراء باشد نه اکثریت ،پذیرفته
ال تحت تاثری1 ...
نشد و نقش اساسی را همهجا مسئول اطالعات دارد و دیگران عم ً
شرع» یادش���دهکسی نیست جز احمدیشاهرودی .مسائل مطرحشده از سوی
«قاضی ِ
آیتالله منتظری بعداً در نامهی خود احمدیشاهرودی به خمینی هم مورد تأیید و تأکید
قرار میگریند .وی در تاریخ بیست و سه مرداد ۱۳۶۷نامهای به شرح زیر خطاب به خمینی
مینویسد:
بسمه تعایل
حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی دامت برکاته
با عرض سالم ،در رابطه با حکم اخری حضرتعایل راجع به منافقنیگرچه اینجانب
کوچکتر از آنمکه در اینباره صحبتی بکنم ویل از جهتکسب رهنمود و منباب
وظیفهی ش���رعی و مس���ئولیت خطرییکه در تشخیص موضوع به عهده میباشد
معروض میداردکه بر س���ر نفاق بودن یا پافش���اری بر موضع منافقنی ،تفسریها و
تحلیلهای گوناگونی میشود و نظرها و سلیقهها بنی افراط و تفریط قرار دارد که
به تفصیل خدمت حاج احمد آقا عرض کردم و از تکرار آن خودداری میش���ود.
منباب مثال در دزفول تعدادی از زندانیان به نامهای طاهر رنجرب-مصطفی بهزادی
–احمد آسخ و محمدرضا آشوع با اینکه منافقنی را محکوم میکردند و حاضر به
هر نوع مصاحبه و افشاگری در رادیو و تلویزیون و ویدئو و یا اعالم موضع در جمع
زندانیان بودند ،نمایندهی اطالعات از آنها سئوالکرد شماکه جمهوریاسالمی را
بر حق و منافقنی را بر باطل میدانید حاضرید همنی االن به نفع جمهوریاسالمی
در جبهه و جنگ وگلوگاهها و غریه شرکتکنید ،بعضی اظهار تردید و بعضی نفی
کردند ،نمایندهی اطالعاتگفت اینها سر موضع هستند چون حاضر نیستندکه در
راه نظام حق بجنگند .به ایش���انگفتم پس اکثریت مردم ایرانکه حاضر نیستند به
جبهه بروند منافقند؟
جواب داد حس���اب اینها با م���ردم عادی فرق میکند و در ه���ر صورت با رأی
اکثریت نامربدگان محکوم ش���دند فقط فرد اخری در مسری اجرای حکم فرا رکرد.
لذا خواهشمند است در صورت مصلحت مالک و معیاری برای این امر مشخص
فرمایید تا مسئولنی اجرا دچار اشتباه و افراط و تفریط نشوند.
حاکم شرع دادگاه انقالباسالمی خوزستان -محمدحسنی احمدی
رونوشت :حضرت آیتاللهالعظمی آقای منتظری مدظله 2
1-www.bbc.com/persian/iran/2013/09/130912_25_anniversary_authoriteis_speech_nm

2-https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-2/1217
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در فاصلهی ده مرداد تا بیست و سه مرداد  ۱۳۶۷چه میگذرد
در فاصلهی س���یزده روزهی بنی دیدار ده مرداد احمدیش���اهرودی با آیتالله منتظری و
نگارش نامهی بیست و سه مرداد احمدیشاهرودی به خمینی ،فعلو انفعاالت زیادی
صورت میگریندکه به ترتیب به آنها اشاره میکنم.
آیتالله منتظریکه آرامش و قرار ندارند و علریغم توصیهی نزدیکانشان یکدم از تالش
برای ممانعت ازکشتار زندانیان سیاسیکوتاه نمیآیند بعد از دیدار با احمدیشاهرودی و
توضیحات او نگرانیشان دوچندان میشود بههمنی دلیل دوباره دست به قلم شده و در
ط هیأتهای برگزیده را برای
نامهی سیزده مرداد خود چگونگی اجرای حکم خمینی توس 
وی تشریح میکنند .در این نامه آیتالله منتظریگفتههای احمدیشاهرودی راکه خود از
نزدیک در جریان بوده انتقال میدهند.
از آنجاییکه ایشان هنگام نگارش نامه نسبت به درندهخویی نظاماسالمی وکینهجویی
گردانندگان «بیتامام» واقف هستند و تمایل ندارند قاضی شرع ناقل اخبار مورد غضب
دس���تگاه قضایی و امنیتی قرارگرید ،از ذکر نام و محل خدمت وی خودداری میکنند؛
وگرنه برای مستندکردن هرچه بیشتر ادعاهایشان الزم بود نام و محل خدمت «قاضی
شرع» مشخصگردند.
از قرار معلوم درگفتگو با احمدیشاهرودی ،او آمادگی خود را برای دیدار با خمینی و
شرح چگونگی اجرای حکمکشتار زندانیان سیاسی اعالم میکند و پس از اعالم آمادگی
او ،آیتالله منتظری برای سفتکردن پای اطالعات ارائهشده در نامه به خمینی ،وی را
روانهی جماران میکنند .تردیدی نیستکه احمدیشاهرودیکسی نبودکه خود بتواند در
فاصلهیکوتاهی از خمینی وقت مالقات در تابستان ۶۷که وضعیت جسمی مناسبی هم
نداشت و جام زهر پذیرش قطعنامه را نیز خورده بود ،بگرید ،مگر اینکه دست قدرتمندی
مانند آیتالله منتظری درکار باشد.
چن���د روز بعد و در اولنی فرصت ممکن ،احمدیش���اهرودی با قرار قبلی برای دیدار با
خمینی به جماران میرود .محمدعلی انصاریکهکارگزار احم د خمینی در «بیت امام»
بود ،از دیدار او با خمینی ممانعت میکند و در اثر اصرار و پافشاری وی عاقبت میپذیرد
که برود و دست خمینی را ببوسد اما صحبتی از موضوعکشتار و  ...نکند:
آقای انصاری به دلیل حال نامس���اعد امام بهمنگفتن���دکه ما امروز وقت مالقات
نداریم .حاج احمدآقا همکاری برایش���ان پیش آمده و معذرتخواهیکرد و رفته
است .شما چون از راه دور میآیید و قرار قبلی داشتید ،میتوانید برای عرض سالم و
دستبوسی خدمت امام برسید ویل در اینباره با ایشان صحبت نکنید و فقط جهت
احوالرپسی به خدمت ایشان برسید.
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معل���وم اس���تکه از پیش ،انصاری مس���ئول تنظی���م مالقاتهای «ام���ام» میداندکه
احمدیشاهرودی چه مسائلی را میخواهد با خمینی در میان بگذارد! و از آنجاییکه
وی و احمد خمینی مایل نیستند ترفندهایشان برایکشتار هرچه بیشتر زندانیان سیاسی
رو شود از طرح آنها نزد خمینی جلوگریی میکنند.
در این روزکه قطع ًا بعد از تاریخ سیزده مرداد  ۱۳۶۷است ،احمدیشاهرودی قادر به دیدار
ح نمیدیده با او روبرو شود.
با احمد خمینی هم نمیشود چراکه ظاهر ًا صال 
بهنظر میرسد هنگام دریافت وقت مالقات از سوی آیتالله منتظری ،تأکید شده بودکه
ت ایشان
او میخواهد برای توضیح در مورد حکم اخری امام و چگونگی اجرای آن خدم 
برسد .برای همنی «بیتامام» از قبل در جریان ماوقع و هدف دیدار بود.
احمدیشاهرودیکه از دیدار مجدد با خمینی ناامید شده بود ،دوباره اقدامکرده و اینبار
ب���ه دیدار احمد خمینی میرود .ظاه���ر ًا در «بیت امام» پس از رایزنیهاییکه احمد با
برادران انصاری و  ...میکنند به این نتیجه میرس���ن دکه ببینند طرف حرف حس���ابش
چیس���ت تا دست آیتالله منتظری را بخوانند و از میزان اطالعات ایشان باخرب شوند و
ترفندهای الزم برای مقابله با آن را در نظر بگریند .احمدیش���اهرودی به این ترتیب با
احمد خمینی دیدارکرده و دغدغههایش را با او در میان میگذارد.
بعد از آن احمدیشاهرودی برای بار دوم نزد آیتالله منتظری رفته و موضوع دیدارش
با احمد خمینی را به اطالع ایشان میرساندکه با عتاب آیتالله منتظری روبرو میشود
که چرا موضوع را با احمد خمینی که خود مسئول این جنایات است در میان گذاشته
است1.
به توصیه و فشار آیتالله منتظری ،اوکه قادر به دیدار با خمینی نشده بود به منظور انجام
ی مینویسد و رونوشت آن را به آیتالله منتظری
تکلیف شرعی این بار نامهای به خمین 
میدهدکه تاریخ آن بیس���ت و س���ه مرداد  ۱۳۶۷است .علریغم آنکه جانیان و خمینی و
اطرافیانش ،آیتالله منتظری را به «س���ادهلوحی» متهم میکنند اقدامات ایشان نشان
میدهدکه اتفاق ًا از ش���ناخت و درای���ت الزم برخوردار بوده و پیشبینیهای الزم را نیز
کرده بودند.
آیتالله منتظری یک روز بعد از آنکه احمدیشاهرودی را مجبور به نوشنت نامه به خمینی
میکنند ،اعضای هیأتکشتار  ۶۷در تهران را به حضور میپذیرند و دغدغههایشان را
با آنها در میان میگذارند .تمام آنچهکه جانیان در این دیدار به اطالع آیتالله منتظری
میرس���انند دروغ اس���ت .در مقالهی گزارشکذب اعضای هیأتکشتار ۶۷به آیتالله
 -1آیتالله منتظری در دیدار با اعضای هیأتکشتار  ۶۷به صراحت میگوید :احمد آقا اصرار داردکه
همه را اعدامکنید ،میگویدکه حتی آنهایی راکه روزنامه میخوانند را اعدامکنید.
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منتظری 1به این موضوع پرداختهام .احتما ً
ال اعضای هیأتکشتار  ۶۷نتیجهی دیدارشان با
آیتالله منتظری را با احمد خمینی و «بیتامام» در میان میگذارند .خوشبختانه آیتالله
منتظری باز هم درایت به خرج داده هم موضوعیکه میخواهند مطرحکنند را مکتوب
میکنند و هم از دیدار اعضا با خودشان نوار صوتی تهیه میکنندکه بعد ًا منکر نشوند.
جنایات و مکافات
گویی «جنایات و مکافات» داستایوس���کی بهگونهی دیگری تکرار میشود .در آنجا
راس���کولنیکف دانشجویی استکه بهخاطر اصویلکه به آنها معتقد بوده مرتکب قتل
میش���ود .بنابر انگیزههای پیچیدهایکه حتی خود او از تحلیلش���ان عاجز اس���ت ،زن
رباخ���واری را همراه با خواهرشکه به صورتکام ً
ال غریمنتظرهای هنگام وقوع قتل در
صحنه حاضر میشود ،میکش���د و پس از قتل آن دو ،خود را ناتوان از خرجکردن پول
و جواهراتیکه برداشته میبیند و ناگزیر آنها را پنهان میکند .بعد از چند روز بیماری
و بس�ت�ری شدن در خانه ،راسکولنیکف دچار این توهم میشودکه هرکس او را میبیند
به او مظنون اس���ت .او عاقبت غرق در چننی افکار و اوهامیکارش به جنون میکشد.
اما احمدیش���اهرودی برخالف راس���کولینکف ،دانش���جویی اصولگرا نیست ،بلکه
جنایتکاریکارکشته استکه تجربهی هفت سال مشارکت در جنایت و شکنجه دارد ،اما
بدون دلیل دس���ت به جنایتی میآالیدکه خود از توجیه آن برنمیآید .او رفتارهایی را از
همکارانش علریضا آوایی و مدیرکل وقت اطالعات خوزستان میبیندکه با وجود شقاوت
و درندهخوییکه در خود او بوده ،دچار تردید و احس���اسگناه میشود و نسبت به آینده
بیمناک .البتهکار او به جنون نمیکشد بلکه بعد از یک دورهکنارهگریی و عزلت دوباره
قوتقلب میگرید و به میدان میآید و سرانجام میکوشد همهی ماجرا را تغیری دهد و از
خود و همراهانش قهرمان بسازد.
تردیدی نیستکه حکمکشتار سراسری خمینی نیمهشب قبل از هشت مرداد ( ۱۳۶۷آخر
جمعهش���ب) بهدست جانیان رسیده و آنها پس از ایجاد هماهنگی الزم ،از صبح شنبه
هش���ت مرداد با تشکیل هیأت و دادگاه به جان زندانیان افتادند .بنا به اسناد موجود ،در
ساعات اولیه بامداد نُه مرداد ۱۳۶۰حکم قتلعام زندانیان اجراگردید و آنها تریباران شدند.
احمدیش���اهرودی هراسان از نتیجهی این جنایت بزرگ و در حریت از میزان شقاوت
و بیرحمی صورتگرفتهکه باعث ش���ده بود تنها یک زندانی2جان به در بربد ،در روز
1-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-80619.html

 -2از زندانیان یونسکو تنها سه زندانی نوجوان نزد هیأت برده نمیشوند .تمامیکسانیکه نزد هیأت
برده میشوند به مرگ محکوم میگردند و قتلعام میشوند .محمدرضا آشوغ در مسری اجرای حکم
قادر به فرار میگردد.
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ده مرداد ۱۳۶۷سرآس���یمه از دزفول خود را به قم میرساند تا آنچه راکه دیده به اطالع
آیتالله منتظری برس���اند و خود را مربا جلوه دهد تا مبادا عواقب آن دامنش را بگرید.
موضوع حداکثر دو روز بعد از صدور فرمانکش���تار خمینی و اجرای آن توسط جانیان
اس���تکه به دروغ تبدیل به دوماه بعد میش���ود .وی در مورد اجماع اعضای هیأت و
امضای هر سه نفر پای احکام اعدام هم دروغ میگوید .در نامهی مکتوب وی به خمینی
آمده است :در هر صورت با رأی اکثریت نامربدگان محکوم شدند.
هدف از انتشار اخبار غریواقعی
وی درگفتگو با تنسیمنیوز ارگان اطالعات سپاه ،حتی در مورد تعینی مصداق سرموضعی
بودن افراد نی���ز دروغ میگوید ،چراکه میخواهد روایت آیتالله منتظری را مخدوش
نشان دهد و دروغهایی راکه پیشتر احمد خمینی در «رنجنامه» سرهمکرده بود تأیید
کند .از طرف دیگر ویکه از حامیان رفس���نجانی محسوب میشد و مورد حمایت وی
قرار داشد ،میکوشد چهرهی جنایتکاری چون آوایی راکه از هفتهها قبل مشخص شده
بود وزیر دادگسرتی دولت روحانی خواهد بود تلطیفکند .بههمنی دلیل داستان دیگری
سرهمکرده و میگوید در دیدار با آیتالله منتظری از ایشان پرسیده استً :
مثال محکومان
میگویند ما در لفظ ،منافقنی را رد میکنیم ویل مکتوب نمیکنیم .آیا پافشاری سر موضع
باید حسابکرد یا خری؟ آیا اینها مصداق پافشاری سر موضع است؟
در حایلکه بهنقل از آیتالله منتظری به خمینی نوش���تهاندکه اعضای هیأت از زندانیان
میپرسند آیا حاضری برای جنگ عراق به جبهه بروی؟  ...حاضری روی منی بروی؟
احمد خمینیکه از زرنگی آیتالله منتظری بیخرب است در «رنجنامه» موضوع را قلب
کرده و مینویسد:
در حایلکه همان قاضی شرع مورد اعتماد شما پیش من آمد و صریحاًگفت آقای
منتظری بهمن دروغ نس���بت داده است من اینگونه نگفتم .من به اوگفتم شما در
مورد آقای منتظری چننی چیزی نگو ممکن است ایشان اشتباه فهمیده باشند .بعد
مس���ئولنی اطالعات و امور قضایی آن استان را خواستم ،آمدند و جریان را به آنها
هم گفتم آنها اظهار داشتندکه اص ً
ال بحث این گونه نبوده است و تقریب ًا تمام این
نوشتهی حضرتعایل را تکذیبکردند1.
نامهی سیزده مرداد آیتالله منتظری به خمینی و نامهی بیست و سه مرداد احمدیشاهرودی
به خمینی وجود دارند .این دو نامه مضمونکام ً
ال یکسانی دارند و تردیدی نیستکه
آیتالله منتظری امانت راکام ً
ال رعایتکردهاند.
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1394/12/23/1026795
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احمدیشاهرودی در نامهی بیست و سه مرداد  ۶۷خود به خمینیکه یکی از اسناد مربوط
بهکشتار  ۶۷است نوشته بود:
 ...با اینکه منافقنی را محکوم میکردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگری
در رادی���و و تلویزیون و ویدئو و یا اعالم موضع در جمع زندانیان بودند ،نمایندهی
اطالعات از آنها س���ئوالکرد شماکه جمهوریاسالمی را بر حق و منافقنی را بر
باطل میدانید حاضرید همنی االن به نفع جمهوریاس�ل�امی در جبهه و جنگ و
گلوگاهها و غریه شرکت کنید ،بعضی اظهار تردید و بعضی نفی کردند ،نمایندهی
اطالعاتگفت اینها س���ر موضع هستند چون حاضر نیستندکه در راه نظام حق
بجنگند .به ایش���انگفتم پس اکثریت مردم ایرانکه حاضر نیستند به جبهه بروند
منافقند؟ جواب داد حس���اب اینها با مردم عادی فرق میکند و در هر صورت با
رأی اکثریت نامربدگان محکوم شدند1.
توبه و ندامت از یکسو و افتخار از سوی دیگر
احمدیشاهرودی از سوی ارگان دستگاه امنیتی سپاه مورد بازخواست قرار میگرید که
گویا صحبتهای او با آیتالله منتظری در مخالفت ایشان باکشتار ۶۷مؤثر بوده است.
وی در مقام دفاع از خود میگوید:
تا این حرف را زدم [اطالعرسانی راجع بهکشتار] دیدم آیتالله منتظری از جا بلند
شد و نامهای به من نشان دادکه همان نامهی معروف به امام دربارهی اعدامها بود و
گفت اص ً
ال من حکم امام را قبول ندارم .پس ببینید ایشان قبل از اینکه من پیشش
برم آماده بوده است .من تاثریی در موضع آیتالله منتظری نداشتم.
در این مورد حق با احمدیشاهرودی است و او هیچ تأثریی در مواضع آیتالله منتظری
نداشته است .اولنی نامهی آیتالله منتظری به خمینی روز هشتم مردادماه نوشته شده است،
نامهی بعدی نیز مربوط به نُه مرداد اس���ت .وی در پاس���خ به این سؤالکه ادعا میشود
فرمان خمینی برایکشتار زندانیان سیاسی به خط احمد خمینی است و خمینی تحتتأثری
فرزندش احمد این حکم را داده میگوید:
این شبهه آنزمان اص ً
ال برای ما مطرح نبود .امضای امام بود و ما با توجه به امضای
امام پای آن حکم ،به پروندهها با قاطعیت رسیدگی میکردیم.کسانیکه پافشاری
سر موضع داشتند حکمشان اعدام بود و ما هم حکم را اجراکردیم .البته ما حکم
ندادیم بلکه تشخیص موضوع و مصداقکردیم .در واقع حکم اصلی از سمت امام
بود و از اجرای حکم امام قطع ًا دفاع میکنیم.
1-www.bbc.com/persian/iran/2013/09/130912_25_anniversary_authoriteis_speech_nm
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اوکه در سال ۱۳۶۷در هراس از عواقب اینکشتار وحشیانه به آیتالله منتظری پناه آورده
بود ،بعد از آنکه متوجه شد همهی ارکان نظام سعی در تأیید و توجیه اینکشتار وحشیانه
دارند و ابراهیم رییسی یکی از عوامل اصلی اینکشتار خواب «رهربی» و «والیت فقیه»
میبیند و احمد خاتمی تقاضای مدال برای جانیان میکند ،و رفسنجانی به عنوان یکی
از پشتیبانان اصلی قتلعام زندانیان سیاسی در سال  ۶۷بعد از انتشار نوار صوتی دیدار
جانیان با آیتالله منتظری به صحنه آمده و میگوید :یکی از اهداف ش���وم دشمنان از
طرح مسائل اخری ،خدشه واردکردن به جایگاه مرحوم حاجاحمد آقا و بیت معزز امام در
جامعه استکه نباید اجازه داد به اهداف خود برسند 1.ق ّوتقلب پیداکرده و از پرده بریون
آمده و به جنایتیکه مرتکب شده افتخار میکند و از «قاطعیتی»که به خرج داده اظهار
خشنودی میکند .با اینحا ل وی حواسش هست و زیرکانه میکوشد از زیربار مسئولیت
کشتار زندانیانسیاسی شانه خایلکرده و آن را به دوش خمینی بیاندازد تا چنانچه اگر
ورق برگشت از خودش سلب مسئولیتکرده باشد.
مسری طیشده بعد ازکشتار ۶۷
وی پس از پایانکش���تار تابس���تان ۱۳۶۷ب���ه خاطر دیدار با آیتالله منتظری و تش���ریح
چگونگیکشتار در خوزستان ،در تاریخ یک بهمن ۱۳۶۷مجبور به استعفا وکنارهگریی از
دستگاهقضایی شد و به قم عزیمتکرد و نزد مریزاجواد تربیزی ،وحید خراسانی و سیدکاظم
حائری ادامهی تحصیل داد.
در سال ۱۳۷۰وی به دعوت موسویجزایری نمایندهی خامنهای در خوزستان و امامجمعه
اهواز به این ش���هر عزیمتکرد و به مدت ش���ش س���ال در حوزهی علمیه امامخمینی و
دارالعل���م بهبهانی به تدریس علوم دینی پرداخت .وی پس از حضور دوباره در اهواز به
عنوان نمایندهی خامنهای در منطقه شش دانشگاهآزاد اسالمی استان خوزستان انتخاب
شدکه در واقع یک تنزل مقام و موقعیت بود.
یک دهه بع���د ،با انتخاب هاشمیش���اهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه در س���ال
 ،۱۳۷۸به او حیاتی دوباره بخش���یده شد .هاشمیشاهرودی ،عراقی بود و از شاگردان
حلق���هی خویی و محمدباقر صدر به ش���مار میرفت ،به همنی دلیل در س���ال ۱۳۷۹
احمدیشاهرودی نیزکه به همان حلقه در عراق وابسته بود ،مدیرکلگزینش و استخدام
قضات سراسرکشور شد.
وی در سال ۱۳۸۵با حمایت هاشمیشاهرودیکه عضو شورای نگهبان بود در انتخابات
چهارمنی دورهی مجلس خربگان رهربی شرکتکرد و به عضویت این مجلس درآمد .وی
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950606001372
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در دورهی پنجم مجلس خربگان رهربی نیز به نمایندگی از خوزستان به این مجلس راه
یافت.
از دیگر مش���اغل وی میتوان به عضویت معاون دیوان عایل کشور ،دبری هیأت مرکزی
گزینش قوه قضاییه و عضویت هیأتاجرایی مش���اوران حقوقی ،وکال وکارشناسان قوه
قضاییه اش���ارهکرد .وی در س���ال  ۱۳۹۵از دیوان عایلکشور اس���تعفا داد و با توجه به
ارتباطاتیکه در قوه قضاییه دارد مانند بسیاری از صاحب قدرت در دستگاه قضایی ،پس
از بازنشستگی یک دفرت حقوقی نان و آبدار در تهران با زکرد.

محمدابراهیم نکونام

محمدابراهیم نکونام در بهمن ۱۳۳۶در گلپایگان به دنیا آمد و در سال ۱۳۵۹ازدواجکرد.
وی حتی دورهی «س���طح» را نیز تمام نکرده و بر اساس مالکهای حوزوی ازکمترین
سواد فقهی نیز برخوردار نیست با این حال مدرک تحصیلی او را معادلکارشناسیارشد
جا زدهاند .وحید نکونام پسر وی هم اکنون مدیریت بخش تعزیرات مرکز تحقیقات فقهی
قوه قضاییه عهدهدار است .برادر بزرگتر وی محمدعلی نکونام نمایندهی ویل فقیه و
امامجمعه استان چهارمحال و بختیاری است و پیشتر امام جمعهگلپایگان بود.
حضور در دستگاه قضایی
نکونام در سال ۱۳۶۰به دستگاه قضایی پیوست .او بعد از طیکردنکارآموزی قضایی در
دادستانیکلانقالب در چهارراه قصر تهران ،مشغول بهکار در همان دادستانی شد و تمامی
مراحل قضایی از دادیاری ،دادستانی ،معاون سازمان بازرسی کل کشور ،معاون قضایی
دادستانکلکشور ،مشاور عایل دادستانکلکشور و رئیس قوه قضاییه را طیکرد و مدتها
دادستان دادگاه ویژهی روحانیت تهران بود و به قسیالقلبی اشتهار داشت .وی نقش مهمی
در سرکوب روحانیون و بهویژه محکومیت و زندان عبدالله نوری ،حسن یوسفیاشکوری،
س���یدمحمد موسویخوئینیها و  ...داش���ت .نکونام در سالها میانی دههی ۶۰جانشنی
دادستان انقالباسالمیکرمان بود و نقش مهمی درکشتار زندانیان سیاسی به ویژه در
قتلعام  ۶۷داشت .پیش از آن ،وی در شهرهای سنندج وگلپایگان به قضاوت مشغول بود.
به دنبال ناآرامیگسرتده در استان سیستان و بلوچستان وی به عنوان رییس شورای ویژهی
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قضایی شرقکشور و رییسکل دادگسرتی استان سیستان و بلوچستان به این استان رفت
ت���ا به قلع و قمع بلوچها برپدازد .وی در س���ال ۱۳۸۶در اجالس بزرگ «حفظ حقوق
شهروندی» ،به پاس بیرحمیهاییکه در سیستان و بلوچستان از خود نشان داده بود به
عنوان قاضی و مدیر نمونهکشوری انتخابگردید.
نقشآفرینی در سرکوب دههی ۶۰
نکونام در مورد نقش خود در سرکوب دههی  ۶۰میگوید:
بنده آنزمانکه جانشنی دادستان انقالب درکرمان بودم ،متهمی داشتمکه بیش از
دویس���ت نفر از هواداران گروهک را در تهران ،اصفهان ،ایرانشهر و زاهدان به ما
معرفیکرد .اتاقم محل اس���کانش شده بود و همسر او نیز جزوگروهک منافقنی و
زندانی بود .این فرد به عنوان اینکه این خانه و ش���ماره تلفن برای خودش است،
با س���مپاتها و هواداران منافقنی در آلمان و انگلیس تماس حاصل میکرد و از
آن طریق به او عنوان میش���دکه مث ً
ال ف�ل�ان روز در فالن منطقهی اصفهان دو نفر
میآیند ،اینها را تحویل بگری و از طریقکرمان و زاهدان به س���مت خارج ازکشور
منتقلکن .به جرأت میتوانم بگویمکه این فرد چندین انبار اس���لحه از منافقنی به
ما تحویل داد .امثال او خیلی زیاد بودند ،این فردکه س���ابقهی هفت ماه عضویت
در آن سازمان جهنمی را داشت توسط یکی از منافقنی ت ّوابکه از تهران بهکرمان
آمده بود ،شناسایی شد و به دلیل همکاری با جمهوریاسالمی ایران علریغم اینکه
جنایات زیادی را بهگفته خود مرتکب شده بود ،از اعدام رهایی یافت و به زندان
محکوم شد .افراد زیاد دیگری را به ما معرفیکرد ،به عنوان مثالکسیکه مسئول
خروج منافقنی ازکشور در زاهدان بود توسط همنی آقا معرفی شد ،به بچهها مأموریت
دادم این آدم را بازداش���تکردند و اس���لحه و مهمات را هم آوردندکه خود او هم
عدهی زیادی ازکسانی در این تیم بودند را معرفیکرد و آنها نیز دستگری میشدند.
چهار پنج ماه با ما همکاری کرد و او را هم به تهران فرستادیم و محکوم به زندان
شد .در واقعکسانیکه باید اعدام میشدند به دلیل همکاری جانانهشان ،به حبس
و زندان محکومگردیدند و از این افراد زیاد بودند.
معجزه ویل فقیه درکشتار ۶۷
نکونام صدور فرمانکشتار زندانیان سیاسی در سال  ۶۷را از معجزات ویلفقیه و ملهم از
غیب معرفی میکند:
البته بنده معتقدمکه عملیات مرصاد یک موقعیت مناسب برای جمهوریاسالمی
ایران بودکه باعث شد پایههای نظام تحکیم شود .خدا امام بزرگوار را رحمتکند،
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ایش���ان سهکار را در سالهای پایان عمرشان و در سالهای ۶۷و ۶۸انجام دادندکه
از معجزات ویلفقیه و والیتفقیه که ملهم از غیب است ،بود .یکی از آنها قبول
قطعنامه بود ،امام (ره) س���ال  ۶۷قطعنامه راکه پذیرفتند و اگر نمیپذیرفتند یک
معضل جدی برای نظام جمهوریاس�ل�امی ایران پس از فوت حضرت امام (ره)
شکل میگرفت .یکی دیگر از اقدامات مهم امام ،قضیهی آقای منتظری بودکه اگر
این موضوع را حل نمیکردند یک بلیهای برای جمهوریاسالمی ایجاد میشد و
یکی هم قضیهی منافقنی در سال  ۶۷بودکه این سهکار حضرت امام (ره) در تاریخ
انقالب انجام و سرنوشتساز شد.
توجیهکشتار  ۶۷و تأکید بر «ابداع» خمینی
او در مورد دلیل قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷دروغهای عجیب و غریبی را سرهم
میکند و میگوید:
قضیهی مرصادکه پیش آمد عدهای از این زندانیان در زندانهای مختلفکشور به هلهله
و شادی پراختند و از عملیات مسلحانه منافقنی علیه جمهوریاسالمی ایران اعالم
حمایتکردند .بعد از شکست منافقنی در عملیات مرصاد ،تحقیقات و بازرسیهایی
از زندانها و بندهایی که منافقنی در آنها حضور داشتند صورت گرفت و اسناد و
مدارکیکشف شدکه نشان داد اینها خودشان را از زمانهایگذشته برای روزیکه
منافقنی به خیال خودشان بر ایران حکومتکنند ،آمادهکرده بودند .برخی از اینها در
حد اینکه ارکان حکومت منافقنی باشند مطرح شده بودند و این اسناد به دست آمد.
آیا هیچ عقل سلیمی میپذیرد در تجسس از بندهای زندانیان اسنادی به دست آمده باشد
که نشان دهد برخی از زندانیان به عنوان «ارکان حکومت منافقنی» مطرح شدهاند؟!
نکونامکه با چننی شخصیت دروغپردازی بیش از سه دهه باالترین پستهای قضایی را به
عهدهداشتهوجانومالمردمرابهبازیگرفتهاست،درارتباطبابرخوردقوهقضاییهمیگوید:
قوه قضاییه سر دو راهی ماندکه باید چهکارکند ،امام (ره) حفظ نظام را از اوجب
واجبات میدانس���تند ...حضرت امام (ره) با آن پیامیکه دادند مشخص استکه
توجه داشتند به اینکه اینها محکومان به اعدام بودندکه به خاطر توبه اعدام نشدند
و به حکم قانون مجازاتاس�ل�امیکه تصریحکرده محارب باید اعدام شود حکم
اعدام برایشان اجرا نشد.
نکونام در مورد «ابداع» خمینی میگوید:
امام (ره) یک ابداعی در اینجا داشتند .در حایلکه میتوانستند بگویند مث ً
ال چند
نریوی اطالعاتی بنشینند و محاکمهکنند ویل اینکار را نکردند و تعدد قاضی را در
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احکام سالب حیات مورد عنایت قرار دادند .لذا فرمودند تیمی متشکل از رؤسای
دادگاههای انقالب ،دادستانهاکه همه قاضی هستند و البته یک نریوی اطالعاتی
نیز به دلیل تخصص اطالعاتیاش انتخاب ش���ده و این موضوع را بررسیکنند و
روش انتخاب امام به خوبی نشان میدهد اینکه بعضی میگویند این منافقنی بدون
حضور قاضی به اعدام محکوم شدند ،درست نیست .حضور نریوی اطالعاتی فقط
از بابکارشناسی موضوع بوده و اصل موضوع و محاکمه توسط آقایان دادستانها
و حکام شرع صورتگرفت.
این مقام قضایی در مورد چگونگی تشکیل دادگاه میگوید:
به ضرس قاطع میتوانم بگویمکه این افراد در قالب شکل رسمی دادگاه محاکمه
ش���دند ،پروندهی آنها را بررس���ی و مطالعهکرده بودند و ب���ا آگاهی از وضعیت
سابقش���ان از آنها سئوالهای بسیاری میپرسیدند .سئواالتی از قبیل اینکه برای
چه زندان هستی؟ چند وقت است زندان هستی؟ محکومیتتان چقدر است؟ در
کجا دستگری شدی؟ اتهامات قبلیتان چه بوده است؟ موضع شما نسبت به منافقنی
چیست؟ تا صحبت در مورد وضعیت فعلی تفکر در مورد سازمان و اعالم مواضع
در رابطه با وقایع روز و اینکه آیا از اعمایلکه انجام دادهاند پشیمان هستند یا نه؟1
و در مورد تعداد قتلعامشدگان نیز به دروغ میگوید:
ش���اید از هر بیس���ت محکوم یکی یا دو نفر بر مواضع خود مانده بود و پافشاری
میکردند .بعضی میگفتندکه ما به توبهایکهکردهایم پایبند هستیم .بعضی از آنها
نشانی میدادندکه اگر فالن بند را در فالن روز بازرسیکردید،کار ما بودکه اطالع
دادیم در این بند فعل و انفعالتی است .اص ً
ال عدهی زیادی از محکومنی به زندان،
توسط همنیکمیسیون به خاطر احراز توبه آزاد شدند.
ام���ا در این میان عدهای روی مواضع قبلی پافش���اری میکردند و آن هم آدمهایی
که عمدت ًا روحیات جنایتکاری و تروریستی در آنها تبلور و نمود داشت .جلسات
محاکمهی جلسات طوالنی و بعض ًا چند نوبته بود؛ یعنی اینکه مطرح شودکه فقط
یک سؤال میکردند درست نیست .در واقع قضاتیکه منصوب و معلوم شدند ،از
قضات متعهد و به نامکش���ور و از دادستانها و روسای حقوقدان دادگاهها بودند.
گاهی اوقات با یک نفر ،پنج تا ده ساعت صحبت میکردند تا به نتیجه برسند و
اصل را بر قبول توبه و محکومیت اولیه میگذاش���تند؛ یعنیکسیکه حکم برایش
صادر شده همان باشد؛ در واقع این هیات ،هیات تصمیمگری نسبت به استثنائات بود.
اینکمیسیون برای آزادی و عفو افراد نظر نمیداد .برخالف ادعای نکونام در تعدادی از
1-www.ghatreh.com/news/nn33806719

عدالتخانه و ویرانگران آن-آغاز دههی دوم انقالب تا امروز

259

بندها ،اکثریت مطلق زندانیان اعدام شدند .ادعای او مبنی بر صحبت پنج تا ده ساعته با
یک نفر برای پذیرش شرایط دادگاه مضحک است .در طول دوران حیات رژیم در هیچ
دادگاه سیاسیای چننی اتفاقی نیفتاده استکه در جریانکشتار  ۶۷افتاده باشد.
او همچننی بر سر زندانیان منتگذاشته و میگوید:
البته مخفی هم نماندکه همان زمان قانون این بودکهگروهیکه اعالم جنگ مسلحانه
نس���بت به جمهوریاسالمی ایرانکنند ،حکم محارب دارند وکسانیکه حتی در
عملیات مسلحانه شرکت نداشتهاند ویل اعالم هواداری و سمپاتی به سازمانیکه
اعالم جنگ مسلحانه داشته،کنند مطابق قانون حاکم برکشور مشمول قانون محاربه
هستند،گرچه میتوانم قاطعانه بگویم هیچ فردی مشمول این تبصره نشد1.
دروغگویی و جعل خاطره
نکونام همراه با دستگاه تبلیغاتی رژیم به منظور تحریف تاریخ و توجیهکشتار بزرگیکه در
دههی۶۰کردندبافریبکاریوحقهبازیآمارترورهایمجاهدینرابهبیستهزارنفرمیرساند
وبهمنظورپوشاندنبیرحمیوشقاوتدستگاهامنیتیوقضایی،نعلوارونهزدهومیگوید:
در خیابانهای اطراف شریعتی سال  ۶۰منکارآموز قضایی بودم .وقتی از آن خیابان
به سمت دادستانیکلکه آن زمان چهارراه قصر بود،حرکتکردم با صحنهی عجیبی
روبرو شدم .آن روز منافقنی در ساعت دو و نیم بعد از ظهر یک خانم چادری باردار
را فقط به صرف اینکه چادری بود به رگبار بستند و هنوز فراموش نمیکنم و این
صحنه همیشه در جلوی چشمانم است.
او در هماهنگی با تبلیغات غریواقعی دستگاه امنیتی و قضایی آنچه راکه در حوزههای
علمیه مشهور است و امروزه در میان روحانیون شایع است به هواداران و اعضای مجاهدین
در دههی  ۶۰نسبت میدهد و میگوید:
با وجود این،گروهک عالوه بر اینکه یکگروه جنایتکار و تروریس���تی بود و در
خانههای تیمیاش اضافه بر اس���لحههای سرد ،سالحگرم و سبک و نیمهسنگنی،
چیزهاییکشف میشدکه حکایت از آلودگی اینها به فحشای سازمانیافته بدون
هیچقیدوبندیداشت.منافقهاعالوهبربعدتروریستییکبعدشهوتپرستوروابط
دور از شأن خانواده نیز داشتند اص ً
ال موضوعی تحت عنوان زن و شوهر در میان آنها
وجود نداشت و اصویل به نام اصول اخالقی و انسانیت در میان اینها حاکم نبود2.
رئیسکل ادارهی دادگسرتی سیستان و بلوچستان
در اردیبهشت ۱۳۸۵به دنبال ناآرامیهای به وجودآمده در سیستان و بلوچستان نکونامکه
1-www.asriran.com/fa/news/495742
2-www.ghatreh.com/news/nn33806719
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به عنوان دادستان دادگاه ویژهی روحانیت و معاون قضایی دادستانکلکشور بیرحمی
و قس���اوت زیادی از خود نشان داده بود به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه و رییسکل
ادارهی دادگسرتی سیستان و بلوچستان منصوب شد.
در خردادماه ۱۳۸۵نکونام در گفتگو با رسانهها ضمن اعالم راهاندازی مجتمع قضایی
ویژهی جرایم امنیتی در سیستان و بلوچستانگفت:
مجتمع قضایی ویژه جرایم امنیتی برای رسیدگی به شرارت ،ناامنی،گروگانگریی،
آدمربایی ،راهزنی ،راهبندی ،سرقت مسلحانه ،قاچاق عمدهای و شبکهای مواد مخدر
و سالح و مهمات و هر اغتشاش و ناامنی با یک بازپرس و دو دادیار ایجاد شده
است .اوگفتکه به قوه قضاییه پیشنهاد شدهکه یک شعبه از دیوانعایلکشور در
این مجتمع برای زودتر اجرا شدن احکام مستقر شود تا فاصله بنی وقوع جرم و اجرا
مرتفعگردد .او اضافهکرد :تشکیالت قضایی محدود و مامور به اجرای حدود الهی
و اسالمی است و قومیت ،مذهب و دیدگاهها در نحوه رسیدگی تفاوتی ندارد1.
پس از آن ،در تریماه ۱۳۸۵وی از اعدام شش نفر به اتهام محارب و مفسد خرب داد و تأکیدکرد:
سیستم اداری و قضایی استان ،یک سیستم ناکارآمد است و موانع سیستمی زیادی
دارد اما با این وجود با تمام توان و با عنایت و توجه رییس قوه قضاییه و مقاممعظم
رهربی به استان ،احکام الهی را به سرعت رسیدگی و اجرا میکنیم2.
درگزارش هفده سپتامرب  ۲۰۰۷عفو بنیالملل از وضعیت بلوچها آمده است:
در سال  ،۲۰۰۵شش مورد از مجموع نود و چهار اعدامیکه عفو بنیالملل از سراسر
ایران ثبتکرده است احتما ً
ال بلوچ بشمار میآمدند .در ژانویه و فوریه  ،۲۰۰۶پیش از
واقعهی تاسوکی ،عفو بنیالملل چهار مورد اعدام مردانی راکه بلوچ بوده یا ممکن
است بلوچ بوده باشند ثبتکرده است .در ماه مه ،پس از انتصاب حجتاالسالم
ابراهیم نکونام به دادگسرتی استان و به دنبال تأسیس دادگاه ویژهی جرایم امنیتی
اعدام بلوچها شروع به افزایشکرد .تا پایان سال  ،۲۰۰۶دستکم سی و دو نفر و
احیان ًا بیش از پنجاه نفر بلوچ بنا بهگزارشها اعدام شده بودند .آنهاییکه اصلیت
قومیشان مشخص نبوده ویل ممکن است بلوچ بوده باشند ،غالب ًا به اتهام جرایم
قاچاق مواد مخدر ،راهزنی مس���لحانه و آدمربای���ی در مناطقیکه دارای جمعیت
بزرگی از بلوچها اس���ت اعدام شدهاند .در هر صورت ،تعداد واقعی اعدامشدگان
ال بسیار بیشتر بوده است3.
احتما ً
همچننی اینگزارش تأکید میکند:
-1روزنامهیکیهان  ۱۷خرداد .۱۳۸۵

2-www.iransos.com/gozaresh/06.06/21.06/6hokmeedam.htm
3-www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=11337
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مقامات همچن�ی�ن در روزهای پس از بمبگذاریها به اعدام بلوچها در مالءعام
ی مثال ،س���ه مرد در بیست و چهار دسامرب  ۲۰۰۶در میدانکارگر
دس���ت زدهاند .برا 
زاهدان در مالءعام اعدام شدند.
تا اوت  ،۲۰۰۷عفو بنیالمللگزارش مربوط به اعدام پنجاه بلوچ را ،از مجموع صد و
شصت و شش اعدام در سراسرکشور از آغاز سال ،دریافتکردهکه به استثنای یکی
از آنها همگی پس از بمبگذاری اتوبوس در فوریه رخ داده اس���ت .منابع بلوچ
میگویندکه پس از اینکه عفو بنیالملل و دیگران توجه عموم را به افزایش اعدام
بلوچها پس از بمبگذاری اتوبوس زاهدان جلبکردند ،و به دنبال نشر مصاحبهای
با نمایندهی مجلس حسینعلی شهریاری در روزنامهی عیاران در هفده مارس ،۲۰۰۷
مقامات ایران انتقال بلوچها به استانهای دیگر ایران برای اعدام را آغازکردهاند .در
مصاحبهی یادشده ،اوگفته بود هفتصد نفر در استان سیستان و بلوچستان در انتظار
یل کشور تأیید شده است1.
اعدام بهسر میبرندکه حکم اعدام آنان از سوی دیوانعا 
عفو بنیالملل همچننی اعالمکرد:
اطالعات بسیارکمیکه در بارهی محاکمه برخی از بلوچها وجود داردکه در ظرف
چند روز دس���تگری ،محاکمه و اعدام شدهاند،و تعداد زیاد بلوچهاییکه از هنگام
تأسیس این دادگاه در ماه مه ۲۰۰۶اعدام شدهاند ،همراه با اظهارات حجتاالسالم
نکونام در بارهی لزوم تسریع در اجرای احکام ،ظاهر ًا بدون رعایت حق تجدید نظر،
و نیاز به حل «موانع سیستمی» ،نگرانیهای شدیدی را در بارهی اینکه روندهای
عادالنهی محاکمهی در دادگاه ویژه جرایم امنیتی نقض میشود ،برمیانگیزد .عفو
بنیالمل���ل به خصوص در بارهی ناعادالنه ب���ودن رویههای این دادگاه ،با توجه به
امکان صدور حکم اعدام و تعهدات بنیالمللی خاص مربوط به حقوق متهم برای
محاکمهی عادالنهکه صدور حکم اعدام به همراه دارد ،اظهار نگرانی میکند2.
دادگاه عدل اسالمی ویژهی روحانیت
حسن یوسفیاشکوری خیمهش���ببازیای که تحت عنوان دادگاه عدلاسالمی توسط
سلیمی و نکونام برگزار میشد را چننی توصیف میکند:
...نزدیک ظهرکسی آمد مرا از اتاق بازجویی نزد آقای محمدابراهیم نکونام دادستان
دادگاه ویژهی تهران برد .احوالرپسی خشک و مختصری .در نگاه و چهرهاش خشم
و نفرت آشکار بود .اما ظاهرا آرام مینمود ... .در میانهی بحث به مناسبت سخنانم
درکنفرانس برلنی مبنی بر تغیریپذیری احکاماجتماعی اسالم ،صحبت از ارتداد شد.
1-www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=11337
2-www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=11337
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گفتم :چرا نبایدکسی حق تغیری دین نداشته باشد؟ مگر نمیگوییم تحقیق در دین
واجب است و تقلید حرام؟ مگر ماکسیکه پس از تحقیق مسلمان شد خوشحال
نمیشویم و از او استقبال نمیکنیم؟ حال اگرکسی پس از تحقیق از اسالم برگشت
ال تابع دین دیگر شد ،چرا نباید چننی حقی داشته باشد؟ منکام ً
و مث ً
ال صمیمی و
عادی ،چنانکهگویی با دوستی و یا طلبهای حرف میزنم ،این سخن راگفتم .اما
ایشان یکباره چنان خشمگنی شدکه اص ً
ال انتظارش را نداشتم .چهرهاش سرخ و
سیاه شد و از جا جهید .روی لبهی مبل نشست و با خشم و نفرت تمامگفت :اگر
دست من بود ،همنی جا اعدامت میکردم! دو بار این حرف را تکرارکرد و آنگاه
برای اینکه نشان دهد به قانون هم توجه دارد ،افزود :البته از طریق قانون!  ...از آنجا
با فرمان مستقیم نکونام مرا به انفرادی دویست و چهل (آموزشگاه) فرستادند1....
دادستان دادگاه ویژه روحانیتکهکیفرخواست عبدالله نوری را تنظیمکرد ،محمدابراهیم
نکونام و قاضی دادگاه محمد س���لیمی ب���ود .در آن ایام ،هیأت منصفه دادگاه ش���امل
حججاس�ل�امایزدپناه ،صدیقی ،پورمحمدی،دعاگو ،مهاجری ،دعایی ،نظامزاده و طه
هاشمی بودند .اما دعایی و نظامزاده (اعضای مجمع روحانیون) و طههاشمی در جلسات
دادگاه حاضر نشدند .سعی هواداران نوری برای رهایی وی از پیگردهای قانونی نتیجه
نداد و وی طبق سناریوییکه در بیترهربی تنظیم شده بود به پنج سال زندان محکوم شد.
در اسفند ۱۳۸۶در جریان انتخابات هشتمنی دورهی مجلس شورایاسالمی نکومنام به
عنوان نمایندهی حوزه انتخابیهیگلپایگان و خوانسار به مجلس شورایاسالمی راه یافت.
و پس از مرگ محمدرضا فاکر ،به ریاستکمیسیون قدرتمند اصل نود برگزیده شد .اوکه
به داشنت نظرات محافظهکارانه مشهور است در مقام رئیسکمیسیون اصل نود مجلس
گفت :اسالم اجازه نمیدهد زن بر مرد حاکم باشد.
صالحیت وی برای شرکت در انتخابات مجلس نهم از سوی شوراینگهبان به دلیل فساد
مایل رد شد.گفته میشود او در برخورد با احمد جنتی میگوید :من تا به حال دویست
حکم اعدام صادرکردهام و برای نظام و خودم صحیح نیستکه آبرویم برود .جنتی می
گوید صالحیتتان تأیید میش���ود ویل عم ً
الکاندیدا نش���وید .پس از اعرتاض وی ،در
آخرینروزها ،صالحیتش تأیید شد اما وی به بهانهی بیماری قلبی از شرکت در انتخابات
امتناعکرد.
وی پس از عدم راهیابی به مجلس از آنجاییکه در دادگاه ویژهی روحانیت با محمدجعفر
منتظری همکار بود بعد از انتخاب وی به دادستانیکلکشور مشاور ارشد وی شد .اگرچه
مدتها صحبت از این بودکه وی به معاونت منتظری انتخاب خواهد ش���د .نکونام در
انتخابات ریاستجمهوری نیز چنانچه انتظار میرفت از سیدابراهیم رییسی حمایتکرد.
1-www.rahesabz.net/story/35899

عبدالنبی نمازی

عبدالنبی نمازی در سال۱۳۲۴در بوشهر به دنیا آمد .وی همراه خانوادهاش ابتدا در روستای
خلیفه از توابع بندرگناوه و پس از آن تا چهارده س���الگی در آبادان زندگیکرد .وی نزد
پدرش به فراگریی قرآن مش���غول شد و در دوازده سالگی در امتحانات متفرقهیکالس
سوم دبستان شرکتکرد و در سال ۱۳۴۱همراه با تعدادی از عموزادگان و عمهزادگانش در
حوزه علمیه نجف به تحصیل علومی دینی پرداخت و تا سال  ۱۳۴۸در این حوزه ماند.
وی با آنکه مدعی است در مراسم استقبال از خمینی درکربال حضور داشته و هر روز نماز
ظهرین و مغرب و عشا را به امامت خمینی میخوانده اما در هیچیک ازکالسهای درس
خمینی شرکت نکرده است و از جمله شاگردان وی محسوب نمیشود!
او پس از بازگشت از نجف مدتی نزد اراکی،گلپایگانی ،هاشمآملی و  ...به تحصیل علوم
دینی مش���غول شد .از آنجاییکه هیچ ردپایی از او در مبارزه با رژیم پادشاهی نیست او
دلیل ابلهانهای برای این امر مطرح میکند:
بنده در دوران طاغوت بر این اعتقاد بودمکه طالب جوان باید تمام تالش و جدیت
خود را در راه تحصیل علوم و معارفالهی و اهلبیت (علیهمالسالم) بهکارگریند تا
اگر انقالباسالمی به پریوزی رسید در ادارهی حکومت اسالمی منشأ تأثری باشند،
زیرا ادارهی جامع���ه و حکومت بیش از هر چیزی نیازمند به مردان عالم و حکیم
میباشد ،البته این دیدگاه و طرز تفکر معنایش این نبودکه طالب جوان در مسائل
مبارزاتی علیه نظام طاغوت بی تفاوت باش���ند ،بلکه منظور این است که در کنار
مسئولیت تحصیل علوم ،مبارزات افشاگرانه علیه حکومت استبداد بسیار حسابشده
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و مخفیانه صورتگریدکه دستگاه امنیتی طاغوت بهراحتی نتواند عناصر اصلی را
شناسایی و دستگری و سالها در زندان نگهداریکند1.
با همهی تالشیکه نمازی به خرج میدهد جز یک بازداشت چند روزه نمیتواند برای
خود سابقهای برتاشد:
 ...در سال ۱۳۵۲هجریشمسی در ایام دههی محرم شبانه پس از سخرنانی دستگری
و درکالنرتی بازداشت شدم و فردا به سازمان امنیت منتقل و پس از بازجوییهای
طوالنی و متعدد به زندان عادلآباد در شریاز انتقال یافتم .پس از آن به دلیل اقدامات
بعضی از علمای بزرگ ش�ی�راز و عکسالعمل منفی دستگریی و بازداشت برای
س���اواک در شریاز و از س���وی دیگر انکارکلیهی ادعاها وگزارشهای جاسوسان
اطالعات علیه اینجانب مبنی بر بحث دربارهی حکومتاسالمی و عدم مشروعیت
سلطنت در چندین جلسه بازجویی از زندان آزادگردیدم .در سالهای پس از آن،که
برای تبلیغ به شریاز میرفتم پس ازگذشت چند جلسه سخرنانی به ادارهی اطالعات
برای دادن تعهد احضار شدم ویل به دلیل خودداری از رفنت نهایت ًا جلسات را تعطیل
نمودن���د و اجازهی منرب رفنت را به بنده ندادند ،در نتیجه ناگزیرش���دم برای تبلیغ
از ش���هر شریاز به روستاها بروم وگاهی هم به قم برمیگشتم .پس از مدتی بهدلیل
حساس شدن دستگاه اطالعات و امنیت شریاز به بنده ،در سال ۱۳۵۵هجریشمسی
به شهر بندرعباس سفرکردم و در آنجا هم جلسهی سخرنانی بنده در نریوی دریایی
ارتش از س���وی اطالعات شهربانی تعطیل ش���د ،زیرا از من خواستند تا برای شاه
دعاکنم اما بنده نپذیرفتم .پس از آن یکس���ال هم دههی محرم در تهران مس���جد
پامنار منرب رفتم اما به علت مشکالتیکه دستگاه امنیتی شاه فراهم میکرد ،تصمیم
گرفتم تعطیالت حوزه را در قم بمانم وکارهای علمی را دنبالکنم تا اینکه در سال
۱۳۵۷هجریشمسی انقالباسالمی پریوز و نظام سلطنتی شاه سقوطکرد2.
دیگر سابقهی مبارزاتیکه نمازی برای خود میتراشد عبارت است از جمعآوری اسناد
تاریخینهضت:
بن���ده بیشتری���ن و نزدیکتری���ن ارتباط سیاس���ی را با مرح���وم آیتالله مجاهد
حاجعبدالرحیم ربانیش�ی�رازی (رحمهالله) داشتم .در س���الهای قبل از پریوزی
انقالب به دلیل نگرانیهای اصحاب انقالب از نابود شدن اسناد تاریخی نهضت
با راهنمایی و تش���ویق ایشان قرار ش���د بنده و جمعی از دوستان اسناد نهضت را
جمعآوری و ثبت نماییم3.
1-http://safirevelayat.ir/Safir/Farsi/Content/13/0/
2-http://safirevelayat.ir/Safir/Farsi/Content/13/0/
3- http://safirevelayat.ir/Safir/Farsi/Content/13/0/
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از آنجاییکه نمازی خود را در زمرهی «رهربان الهی و آسمانی » میداند ،تحصیل علوم
دینی را هم بهخاطر به عهدهگرفنت مس���ئولیت بزرگ سیاسی یعنی مقابله با طاغوت و
اصالح امور مسلمنی پیگرفته است:
دریافت و برداشتیکه بنده از سالهای آغازین تحصیالت حوزهای از شرع مقدس
داش���تم این بودکه اسالم برای تربیت و هدایت و تکامل بشر آمده است و رهربان
الهی و آسمانی وظیفهی سرپرستی و ادارهی امور انسان را از سوی خداوند بزرگ
عهدهدار هستند و نظامهای سیاسی و حکومتهای بشری صالحیت ادارهی بشر
را ندارند و هرکس���ی این منصب را به دس���تگرید غاصب است و در زمان غیبت
حضرتمهدی (عج) فقیه عادل صالحیت جانشینی و نیابت از آن حضرت را برای
ادارهی امور اسالم و مسلمانان دارد و مجاز استکه در امور تصرف نماید و غری از
فقیهکسان دیگر صالحیت عهدهداری امور را ندارند .با توجه به اوضاع سیاسیای
که در ایران وجود داشت و رژیم طاغوت و سلطنت ،حاکم مطلق بر سرنوشت ملت
ایران بود و مقابله و برخورد با طاغوت هم منوط به اذن شرع مقدس بود و شارع
مقدس هم این جایگاه را برای فقهای عادل مجاز دانس���ته است ،از اینرو تصمیم
گرفتمکه بهطور جدی تحصی�ل�ات را تا وصول به مرتبهی اجتهاد ادامه دهم تا با
داشنت مرتبهی اجتهاد بتوانم شرع ًا مسئولیت بزرگ سیاسی یعنی مقابله با طاغوت و
اصالح امور مسلمنی را بر عهدهگریم1.
مسئولیتهای پس از پریوزی انقالب
او پس از ورود خمینی بهکشور در بهمن « ،۱۳۵۷انقالبی» میشود و اهم فعالیتهای
مبارزاتی خود را به شرح زیر اعالم میکند:
1.1رفنت از قم به تهران برای استقبال از حضرت امام خمینی و استقرار در بهشت
زهرا (علیهاالسالم) تا غروب آن روز.
2.2استقرار در ساختمان مدرسهی رفاه و علوی برای همکاری با اعضای ستاد.
3.3اعزام به پادگان نریوهای هوایی قلعهمرغی از طرف ستاد برای بازدید و نظارت
بر اوضاع و اطالع از حوادث پادگان پس از اعالم بیعت نریوی هوایی.
4.4اعزام به یکی از سازمانهای ارتش پس از صدور فرمان رهربکبری انقالب مبنی
بر آغاز بهکا رکلیهی سازمانها.
5.5اعزام به پادگان باغشاه جهت بازدید و نظارت.
6.6مأموریت جمعآوری و تحویل سالحها از دست مردم.
7.7بازدید از سالحهای جمعآوری شده در دانشگاه تهران.
سطح فکر نمازی را از خالل ادعاهایش میتوان شناخت .او بهتصور خود با انجام این
1-http://safirevelayat.ir/Safir/Farsi/Content/13/0/
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اقداماتوسفرازقمبهتهرانوحضوردربهشتزهراتا«غروبآنروز»،شقالقمرکردهاست.
در اهمیت جایگاه این «شخصیت بزرگ» و «رهرب الهی و آسمانی» همنی بسکه وی
مدعیاست پس از پریوزی انقالب بنا به خواست کارکنان مؤمن و متعهدکارخانه سیمان
فارس به نمایندگی از سوی دفرت خمینی در قم به شریاز سفرکرده و نماز ظهر و عصر را در
اینکارخانه اقامهکرده و در جلسات هیأت مدیره شرکتکرده است!1
حضور در دستگاه قضایی
ش���اگردی محمدیگیالنی و دوستی با آیتالله ربانیش�ی�رازی ،زمینهی انتقال وی به
دس���تگاه قضایی را فراهمکرد .در تابستان  ۱۳۵۸نمازی از سوی علی قدوسی دادستان
انقالباسالمی ،مسئولیت قضایی نریوهای مسلح در غربکشور را به عهدهگرفته و به
کرمانشاه میرود و یک ابالغ موقت مبنی بر مسئولیت وی به عنوان حاکم شرع دادگاه
انقالباسالمیکرمانشاه و حاکم شرع دادگاه نظامی غرب صادر میشود.
نمازی به ادعای خودش صبحهاکارهای دادگاه ارتش را انجام میدهد و بعد از ظهرها
پروندههای دادگاه انقالب راکه در زندان دیزلآبادکرمانشاه بود ،رسیدگی میکند .به این
ترتیب وی از سال ۱۳۵۸تا ۱۳۶۰حاکم شرع سیار دادگاههای انقالباسالمی غربکشور
در شهرهایکرمانشاه ،قصرشریین و سرپلذهاب بود.
حضور در سپاه پاسداران
وی در سال ۱۳۶۰به نمایندگی خمینی در سپاه منطقهی دو شامل استانهای اصفهان ،یزد و
چهارمحال و بختیاری منصوب میشود و پس از مدتی با حفظ سمت فرماندهی این نریو
را نیز به عهده میگرید و بهخاطر مشکالتیکه در اصفهان پیش آمد تنزل مقام یافت و از
تاریخ تریماه ۱۳۶۲به عنوان قائممقام نمایندگی خمینی در سپاه منطقهی دو منصوب شد.
پس از دستگریی و اعدام سیدمهدی هاشمیکه یکی از مخالفان نمازی در سپاه اصفهان
بود ،وی در سال ۱۳۶۶ارتقاء مقام یافت و مسئولیت نمایندگی خمینی در واحد اطالعات
سپاه پاسداران را به عهدهگرفت.
وی در عملیات فروغ جاویدان مجاهدین در پنجم مردادماه ۱۳۶۷از ناحیهیکتف و پهلو
مجروح شدکه فور ًا به بیمارستان اسالمآباد و پس از آن بهکرمانشاه منتقل شد و از آنجا با
هواپیمای نظامی همراه با سایر مجروحان به مشهد و سپس به تهران انتقال یافت.
ارتقا مقام در دوران خامنهای
پ���س از قدرتگرفنت خامنهای به عنوان ویلفقیهکار نم���ازی باالگرفت .وی به خاطر
1-http://safirevelayat.ir/Safir/Farsi/Content/13/0/
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مخالفتهاییکه از قبل با نزدیکان آیتالله منتظری داشت و شرکت درکالسهای درس
خامنهای مورد اعتماد وی قرار گرفت و در سال ۱۳۶۸به سمت رئیس سازمان آموزشهای
عقیدتی،سیاسیکلسپاهپاسدارانانقالباسالمیمنصوبشدوتاسال۱۳۸۰دراینسمت
بود .وی در این دوران به دریافت مدرک دکرتا از مدرسه عایل «شهید مطهری» نیز نائل شد.
وی بنی سالهای ۱۳۷۱تا ۱۳۸۰با حکم خامنهای به عضویت هیأتمدیرهی مرکز جهانی
علوماس�ل�امی و هیأتمدیره حوزههای علمیه خارجکشور منصوب شد .در عنی حال به
عضویت جامعهمدرس�ی�ن حوزهی علمیه قم نیز در آمد و به این ترتیب جاپای خود را در
نهادهای مذهبی محکمکرد.
دوران نسبت ًا کوتاه دادستانیکلکشور
نمازیدرسال۱۳۸۰با حکم هاشمیشاهرودیدادستانکلکشورشدوتا۱۳۸۳دراینسمت
باقی ماندکه به نظرکوتاه به نظر میرسد و حاکی از عدم موفقیت در ادارهی این پست بود.
اگرچ���ه پروندههایی چون قتلهای زنجریهای پائیز ١٣٧٧و هجدهم تری ١٣٧٨و حمله به
کوی دانشگاه ،توقیفگسرتدهی مطبوعات اصالحطلب و مستقل در سال ١٣٧٩از قبل
تهیه ش���ده بود اما رس���یدگی و صدور حکم نهایی در دوران دادستانی او انجامگرفت.
دس���تگریی و محکومیت ناصر زرافشان و صدور حکم اعدام هاشم آقاجری ،مؤسسات
نظرسنجی نیز در دوران دادستانی عبدالنبی نمازی انجام شدند.
صدور حکم اعدام علیه هاشم آقاجری و دفاع نمازی از آنکه حتی عقبماندهترین اقشار
رژیم را نیز توجیه نمیکرد باعث دردس���ر فراوان برای دستگاه قضایی و خامنهای شد.
هاشمیش���اهرودی رئیس قوهقضاییه در پاسخ به مخالفت بسیاری از چهرههای سیاسی
و حوزوی با حکم آقاجری و دفاع از حکم صادره ،مصلحتس���نجی در صدور احکام
قضایی را نقدکرد و به دنبال آن عبدالنبی نمازی اعالمکرد در صورت عدم درخواست
تجدیدنظر از س���وی متهم حکم دادگاه بدوی قطعی خواهد ش���د .مهدیکروبی رئیس
مجلس در نخستنی جلسهی علنی مجلس پس از صدور دستور حکم اعدام آقاجری آن
را ننگنی خوانده و خواستار لغو آن شده بود .عاقبت خامنهایکه متوجهی هزینهی سنگنی
صدور چننی حکمی ش���ده بوده ،مجبور به مداخله در این امر شد و نمازی و شاهرودی
مجبور به عقبنشینی از مواضع خودشان شدند.
عضویت در مجلس خربگان رهربی
انتخ���اب او به عنوان عضو مجلس خربگان رهربی بیانگر مهرهچینی این نهاد توس���ط
خامنهای و نمایندگان اوست .وی در مورد چگونگی انتخابش میگوید:
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در س���ال  ۱۳۶۹آیتالله حاج سیدحسن طاهریخرمآبادی طی تماس تلفنی اظهار
داشتندکه استان بوشهر برای نمایندگی مجلس خربگان داوطلبی ندارد و پیشنهاد شده
که شما برای نمایندگی اعالم آمادگی نمایید .بنده عرضکردم :ورود در صحنهی
انتخابات نیاز به شناخت مردم دارد و من نیز به علت اینکه در استان بوشهر نبودهام
پس عموم مردم نسبت به اینجانب شناختی ندارند .ایشان فرمودند :شما زمینهی
انتخاب شدن را دارید و رأی خواهید آورد1.
او اینگونه بدون ش���رکت در آزمون اجتهاد به نمایندگی از اس���تان بوشهر وارد مجلس
خربگان دوم میشود .وی در این خصوص میگوید بعد از تماس آقای طاهریخرم آبادی
کپی مقالهام در خصوص نماز جمعه را برای شورای نگهبان فرستادم همان را به عنوان
دلیل اجتهاد پذیرفتند .این در حایل بودکه همان موقع «اجتهاد» اسدالله بیاتزنجانیکه
امروز در زمرهی مراجع تقلید است و در زمان یادشده حوزهعلمیه مسجد جامع نارمک
را اداره میکرد و سیدمحمد موسویخوئینیها دادستانکلکشور دوران خمینی و مهدی
کروبی و  ...پذیرفته نشد و به آنها تکلیف شدکه در امتحان شورای نگبهان شرکتکنند.
نمازی در دورهی دوم و سوم از استان بوشهر و دورهی چهارم از استان تهران و پنجم از
استان اصفهان نمایندهی مجلس خربگان رهربی شد.
پسر حسن نمازی نیز نمایندهی مجلس خربگان رهربی بود اما به خاطر درگریی با احمد
جنتی در آخرین دورهی انتخابات خربگان رهربی صالحیتش احراز نشد.
بیان دیدگاههای ارتجاعی و عقبماند ه
نمازی یکی از عقبماندهترین و مرتجعترین نمایندگان خامنهای و امامان جمعه است .او
طی سخنانی در آینی افتتاحیهی هفتمنی «جشنوارهی ملی آه و آهو» به مخالفت صریح
با «دست زدن» پرداخت و آن را سنتی غریاسالمی خواند وگفت :در هیچ جای تاریخ
از صدر اسالم تا امروز جای پا و نشانهای از این عمل نیست وکف زدن سوغات غرب
است ،وی همچننی تأکیدکرد در مجموعه نظام فرهنگی اسالم ،چیزی با عنوانکف زدن
وجود و معنا ندارد ....مناسک و مراسم حج در عصر جاهلیت قبل از اسالم به صورت
سوت وکف زدن بوده ،بنابراین ریشه تاریخی این عمل به عصر جاهلیت باز میگردد.
نمازی همچننی به استفاده از «ابزار موسیقی» در جلسات مذهبی انتقادکرده وگفته است:
استفادهازابزارموسیقیدرشانجلساتمذهبیهمچونجشنوارههایفرهنگی،معنوینیست.
حمایت از اراذل و اوباش
چهارم بهمن ماه ۱۳۹۴عدهای از اراذل و اوباش بسیج شده توسط نمازی به نشست نقد
1-http://safirevelayat.ir/Safir/Farsi/Content/13/0
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و بررس���ی فیلم «یحیی سکوت نکرد» با شرکت فاطمه معتمدآریا حملهکردند .اوباش
بسیجشده ضمن حمله الفاظ بسیار زشتی را بهکار بردندکه قبل از هرچیز نشاندهندهی
شخصیت آنها و نمازی است.
امامجمعهکاشان با اشاره به دعوت فاطمه معتمدآریاگفت :همگان بدانن دکاشان به دلیل
جایگاهیکه در تشیع و در طول تاریخ داشته تحمل برگزاری مجالس لهو و لعب را ندارد.
نمازی یک روز بعد از حمله اوباش و اراذل به خانم معتمد آریا در جلسه تفسری قرآنکریم
با ابراز تأسف شدید از حادثه شبگذشته در این شهرگفت:
در روزگذشته واقعهی تلخی درکاشان اتفاق افتادکه ذائقهی حزبالهیها را تلخکرد
و غصه خوردمکه مگر در این شهر حساب وکتاب وجود ندارد.
وی با رذالت آخوندی در مورد خانم معتمدآریاگفت:
آنچنان وضعیت ظاهری وی بد بودهکهگویا هنگام ورود وی به خیابان تمهیداتی
فراهم میکنند تاکسی وی را با آن وضعیت نبیند.
نمازی در همنی س���خرنانی برای حملهکنندگان به معتمدآریاکه نشست او دارای مجوز
قانونی بود س���نگتمامگذاش���ت و خواهان مجازات مأمورانی ش���دکه طبق قانون با
حملهکنندگان برخوردکرده بودند .او تهدیدکردکه به خاطر «مصیبت بزرگی»که اتفاق
افتاده درکاشان اعالم عزای عمومی میکند1.

1-www.persianv.com/view/323737.php
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محمدجعفر منتظری در بهمن سال ۱۳۲۷در قم بدنیا آمد .پدرشگلپایگانی و مادرش اهل
خمنی است .منتظری تا شش سالگی به همراه خانواده در قم زندگی میکرد .از آنجایی
که پدرش نمایندهی آیتالله بروجردی در آشتیان بود وی تا سیزده سالگی در این شهر به
سر برد و تحصیالت ابتداییاش را نیز در همانجا پیگرفت .پس از بازگشت به قم پدر
وی مسئول دفرت آیتاللهگلپایگانی شد.
چیزی نگذش���تکه پدر وی از س���وی آیتاللهگلپایگانی مأم���ور ایجاد حوزهعلمیه در
شهرستان سنقرکلیایی شد و منتظری در همان حوزه دوران طلبگی خود را آغاز و تا سال
۱۳۴۶در آنجا به تحصیل مش���غول بود .سپس به شهر قم برگشت و تحصیالت حوزوی
خود را نزد مشکینی و فاضللنکرانی و سبحانی وگلپایگانیگذراند .وی در سال  ۱۳۴۷با
دخرتعموی خود ازدواجکرد و ماحصل این ازدواج پنج فرزندکه سه پسر و دو دخرت است.
یکی از پسران وی طلبه است و دو تای دیگر شغل آزاد دارند و دخرتانش نیز خانهدارند.
چ س���ابقهی مبارزاتی ندارد از درگریی خود با ژاندارمهایگلپایگان و مالیر و
ویکه هی 
آباده و دستگریی توسط آنان میگویدکه نهایتًا میتواند یک تهدید توخایل از سوی یک
ژاندارم بوده باشد.
چگونگی ورود به دستگاه قضایی
محمدجعفر منتظری که از شاگردان محمدیگیالنی اس���ت از همان ابتدای به قدرت
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رس���یدن روحانیون بهکمک او میشتابد و باالخره در س���ال ۱۳۵۹به تهران فراخوانده
میش���ود و به قضاوت در اوین میپردازد .او بعد از مدتی توس���ط محمدیگیالنی به
موسویاردبیلی رییس شورایعایل قضایی وقت معرفی میشود و نخستنی ابالغ قضایی
خود را در شهریورماه سال  ۱۳۶۰دریافت میکند.
از بنیانگذاران سازمان قضایی نریوهای مسلح
وی یکی ازکسانی بودکه در سال ۱۳۶۶همراه با علی رازینی ،علی یونسی و محمد نیازی،
سازمان قضایی نریوهایمسلح را تشکیل دادندکه ترکیبی بود از دادستانی نریوهای مسلح،
سپاه و ارتش.
منتظری در دههی ۶۰بهعنوان حاکمش���رع دادگاهانقالب سپاهپاسداران منصوب شد و
رسیدگی به تمامی پروندههای مرتبط با پاسداران ،بسیج وکمیتهی انقالب به وی سرپده شد.
وی درگفتگو با رس���انهها تأکید میکندکه در دوران جنگ در مراکز استانهای جنگی
دادگاههای قضایی ویژهی نریوهای مس���لح فعال بود .اماگاهی از اوقات اقتضا میکرد
این دادگاهها در خود جبهه تشکیل میشد .این حوادث یا تخلفات ناشی از خطای یک
نظامی بود.
وی همچننی اضافه میکندکه در دوران جنگ در میان جرایم و مجازاتها اجرای حکم
اعدام هم داشتیم ».و میافزاید« :گاهی پیش میآمدکه جاسوسان در دل رزمندهها نفوذ
میکردند و ما اشد مجازات را برای آنها در نظر میگرفتیم1.
با اینحال هیچگاهگزارشی در مورد این دسته از اعدامها و افرادی به این نوع اتهامات
اعدام شدند انتشار نیافت.
منتظری در تاریخ دهم تریماه ۱۳۹۶در نشستی خربی به منتقدان قوه قضاییه تاخت و با دفاع
از آنچه برخورد قاطعانهی قوه قضاییه در دههی ۱۳۶۰خواند ،آنرا بخش���ی پاکنشدنی
از صفحهیزری���ن انقالب توصیفکرد .او همچننی بیآنکه نامی از حس���ن روحانی،
رئیسجمهوری بربد ،به یکی از جملههای معروف او در زمانکارزارهای انتخاباتی اشاره
کرد وگفت:
اگرگفته میشود ش���ما در سی و هفت سال جزکشنت چهکردید جواب میگوییم
او ً
ال وظیفه قوهقضاییه برخورد با جرم و مجرم است .ثانی ًا جنایات دههی  ۶۰دامنگری
مردم و مس���ئوالن بود و این برخورد قوه قضاییه بودکه ریشهی نفاق را برکند .اگر
جانفشانی سربازان جان برکف ضابطنی قوهقضاییه نبود و اگر برخورد قاطعانه قوه
قضاییه با جریان نفاق صورتگرفت نبود ،امروز نه از تاک نشان بود نه از تاکنشان2.
1-www.farhangnews.ir/content/92068
2-namehnews.ir/fa/news/414614
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حضور در دادستانیکلکشور و دیوان عدالت اداری
وی در س���ال ۱۳۶۸بهعنوان معاون پارلمانی وزارت دادگسرتی انتخاب شد و تا اواسط
مجلس ششم در این سمت باقی ماند .به علت اختالفهاییکه میان او و اکثریت مجلس
پیش آمد در سال ۱۳۸۰به معاونت اول عبدالنبی نیازی دادستانکلکشور انتخاب شد و
در دوران دادستانی درینجفآبادی نیز در این سمت باقی ماند.
وی همچننی در دو دوره یزدی و هاشمیشاهرودی به حکم خامنهای مسئولیت هیأتهای
بررس���ی راههای ارتقای قوه قضاییه و بازرسی ویژه از آن قوه را عهدهدار شد .عاقبت با
حکم خامنهای رئیس هیأتی شدکه وظیفهاش شناسایی آسیبهای قوه قضاییه و راههای
برونرفت از آن بود .وی مدتی نیز مشاور هاشمیشاهرودی بود.
در پایان این دوره ،در شهریور  ۱۳۸۸توسط الریجانی به ریاست دیوان عدالتاداری رسید.
معاون قضایی وی در دیوان عدالتاداری حجتاالس�ل�ام اللهوردی مقدسیفرد یکی
از حکام ش���رع بیرحمگیالن و مازنداران در ده���هی  ۶۰بود .وی یکی ازکاندیداهای
پست وزارتدادگس�ت�ری بودکه با مخالفت احمدینژاد روبرو شد1و از همانجاکینهی
احمدینژاد را به دلگرفت.
یکی از سیاهکاریهای او در دیوان عدالتاداری ،موافقت با انتخاب محمدباقر قالیباف
برای سومنی دوره به عنوان شهردار تهران بود تا همچنان مافیای سپاه و نریوی انتظامی بر
منابع شهر تهران چنگانداخته و سیاستهای خود را پیش بربند.
بر اساس قانون قالیباف نمیتوانست برای سومنیبار به عنوان شهردار انتخاب شود .در
ادامه دوتن از وکال همراه دو خربنگار با ش���کایت در دیوانعدالت خواستار ابطال این
انتخاب شورای شهر شدند .در شکایت دو وکیل دادگسرتی آمده بود :به روشنی میتوان
گفتکه این قاعدة مهم در اداره ش���هرهاکه برآمده از ارادهی قانونگزار در س���ال ۱۳۶۹
خورشیدیاست و به موجب آن هیچگاه یک شخص نباید بیش از دو دورهی چهارساله
به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است2.
ضدیت با احمدینژاد
دیوان عدالتاداری از زمانیکه منتظری در رأس آن قرارگرفت ،بهواسطه برخی مواضع
و اظهارات او بهویژه درباره احمدینژاد بیشتر بر سر زبانها افتاد .یکی از پروندههایی
که او را رودرروی دولت احمدینژاد قرار داد ،پروندهی بقایی بود .دیوان عدالتاداری
ابتدا بقایی را بهعلت ارتکاب «برخی تخلفها» در سمت ریاست سازمانگردشگری،
چهارسال از هرگونه خدمت دولتی محرومکرد ،اما پس از مدتی این حکم توسط قضات
1-http://fararu.com/fa/news/338115
2-https://www.mehrnews.com/news/2246225
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دیوان نقض و انفصال وی از خدمات دولتی منتفی شد.
در پست دادستانیکلکشور نیز همچنان به انتقاد علنی از احمدینژاد پرداخت .به همنی
دلیل به الریجانیکه احمدینژاد دل خوشی از خانوادهی آنها نداشت ،نزدیک بود.
وی در مورد انتصاب سعید مرتضوی از سوی احمدینژاد به سمت ریاست سازمان تأمنی
اجتماعیگفت:
یکی از مصیبتها در دورهیگذشته این بودکه آقای رئیسجمهور محرتم به مردم
دروغ میگفت و قانون را علن ًا زیر پا میگذاش���ت .در دورهیگذشته قانونگریزی
و قانونس���تیزی وجود داشت و این موضوع باعث میشد وقتی مردم وضعیت را
میدیدند ،بهکسی اعتماد نکنند .یک آدم متخلف و مجرم را برخالف قانون بر سر
کارگذاشته و به رأی دیوانعدالت دربارهی ابطال این انتصاب عمل نشد .مصیبت،
این اخباری اس���تکه داردگندش درمیآید و ما آن زمان فریاد میزدیمکه این فرد
صالحیت این پس���ت را ندارد .وقتی مردم ببینند یکی از عایلترین مقاماتکشور
قانون را اینگونه لگدمال میکند ،دیگر به جایی اعتماد نمیکنند1.
منتظری در فروردین ۱۳۹۶پس از نامنویسی احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری،
از فرصت استفادهکرد و در بیست وسه فروردینماهگفت:
گاهی به ما میگویند فالن آقایی در خوزستان فالن حرفهایی را زده است ،فالن جا
حرفهای دیگری زده ،ما میگوییم نوبت آنها هم میرسد و باید این دمل برسد تا به
آنها هم رسیدگیکنیم2.پس از حملهی شدیداللحن احم دینژاد به الریجانی ،منتظری به
صحنه آمد و به احمدینژاد تاخت:
کسیکه هشت سال مدیریتعایلکشور را عهدهدار بود ،شناسنامهاش از مقابله با
رهربی مشحون است؛ قهر و یازده روز خانهنشینی و رهاکردن دولت ،بوسه بر تابوت
یککافر ملحد زدن ،مادر چاوز را در بغلگرفنت و بوس���ه برگونههایشگذاشنت و
اهانت به مراجع تقلید و دروغگفنت ،جابجایی اعتبارات و بودجهها ،چننی آدمی با
شناسنامهی اینچنینی امروز در عرصهی مقابله با قوه قضاییه ،اهانتها و جسارتها
و توهنیها عمل میکند .این دفاع از حقوق مردم است؟3
حریتآور اینکه حداقل پنج سال از اتفاقات مربوطهگذشته است و معلوم نیست در این
مدت دادستانکلکشورکجا بوده است و چرا طرح دعوا به خاطر انجام اعمال خالف
قانون و خالف «شرع» نشده است.
1-www.asriran.com/fa/news/311395
2-http://qudsonline.ir/news/519598
3-http://fararu.com/fa/news/338115
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ریاست دادگاه ویژهی روحانیت
س�ی�ر صعودی او در دستگاه قضایی با ریاست دادگاه ویژهی روحانیت تکمیل شد .وی
در شهریور ۱۳۸۸با حفظ سمت از س���وی خامنهای به ریاست دادگاه ویژهی روحانیت
منصوب شد تا با همراهی ابراهیم رییسی به قلع و قمع روحانیون مخالف و منتقد خامنهای
برپدازد.
در دوران ریاس���ت او بر دادگاه ویژهی روحانیت وضعیت رو به وخامتگذاش���ته ش���د.
حجتاالسالم مجید جعفریتبار و همسرش فاطمه (مینا) مناقب نوههای آیتالله صدوقی
و دخرت ابوالقاس���م مناقب امامجمعه موقت یزد در درگرییهای جناحی به حکم دادگاه
ویژهی روحانیت دستگری و به اعدام و سنگسار محکوم شدند .مسئوالن قضایی و امنیتی
از جعفریتبار به عنوان «شیخ اس���تخاره» یاد میکنند .او مراجعان زیادی داشت و به
وسیلهی صد و سی و دو خط تلفنی به استخاره و پاسخگویی مشغول بود .با آنکه وی با
دیدگاههای احمدینژاد در ارتباط با اجنه و رمایل و  ...شدید ًا مخالف بود و اولنیکتاب
منتشر شدهاش دربارهی اثبات خدا و اعتقادات شیعه است در دادسرای ویژهی روحانیت
با اتهاماتی از قبیل ارتداد ،مرید و مرادبازی ،اتهامات مایل ،ارتباط با اجنه و ادعای رابطه
با امام زمان روبرو شد .فاطمه مناقب معلم است و شاگردان او در فیسبوک صفحهای را
در حمایت از او راهاندازیکردهاند1.
سایت افسران یکی از سایتهای نزدیک به بیت رهربی که مدعی مقابله با جنگ نرم
اس���ت ،پس از صدور حکم دادگاه بدوی ،با ذکر اینکه آخوند فاس���د و جنگری و رمال
حامی خاتمی و اصالحطلبان و حسن روحانی به اعدام محکوم شد ،دربارهی حکم او
چننی نوشت :یکبار اعدام به خاطر ارتداد ،یکبار رجم بهخاطر زنای محصنه ،یک بار
اعدام بهخاطر لواط و یکبار اعدام دیگر ،زندان ،شالق ،خلع لباس دایم ،دو سال حبس
به دلیل فحاشی به امام و رهربی ،محرومیت از مزایای طلبگی و مصادرهی اموال.
بنا بر نوشتهی این سایت ،مینا مناقب همسر مجید جعفریتبار و سه روحانی دیگرکه از
شاگردان وی بودند نیز به اعدام و رجم محکوم شدند .جرایم متنوعی چون زنای محصنه،
لواط ،مشروبخواری،کارچاقکنی ،ارتباط با اجنه ،نشر افکار ضاله نیز برای آنها شمرده
ش���ده است .این سایت همچننی تأکیدکرد خامنهای ش���خص ًا پشت این پرونده بود و با
پیگریی ویژهی او این پرونده به جریان افتاده است.
این س���ایت مدعی شد حتی مطلعان پروندهی این شیخ تبهکار از پیگریی برخی مراجع
ً
شدیدا سکوت
تقلید برای آزادی وی خرب دادندکه پس از نمایش چند قطعه فیلم ،ایشان
کردهاند! جعفریتبار س���الها پشتوانهی مایل برخی بیوت قم بوده است ویل هنوز تمام
1-www.facebook.com/Managheb
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منابع مایل وی فاش نشده است.
در اینگزارش آمده است :البته وابستگی به بیت صدوقی (بنیاد صدوق به عنوان یکی از
کارتلهای بزرگ اقتصادی کشور) یکی از منابع وی میباشد .در این گزارش همچننی
ً
بعضا درکرج
تأکید شده استکه هیچ واحد صنعتی ،تولیدی و یا خدماتی در استان یزد و
و حومه تهران نیستکه تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به بنیاد صدوق نباشد .اغلب این
بنگاههای اقتصادی بهدلیل قرار داشنت در ذیل بنیاد صدوق ،عالوهبر معافیتهای مالیاتی
و ...فاقد هرگونه نظارت دولتی هستند1.
مش���کل بیترهربی و دادگاه ویژهی روحانیت از اینجا ناشی میشودکه ادارهی بنیاد
صدوق نیز مانند بنیاد پانزده خردادکه آنهم با ظاهری عامالمنفعه ،شاملکارتلهای بزرگ
اقتصادیِ معاف از مالیات و فاقد نظارت دولتی میباش���د ،در دس���ت افراد مؤثر طیف
موسوم به چپ است و در واقع جعفریتبار و همسرش قربانی رقابت مافیای حکومتی
برای دستیابی به منافع اقتصادی بیشتر شدند.
گفته میش���ود او و تعدادی از نزدیکان و ش���اگردانش تحت فشار قرارگرفتند تا تحت
اعرتاف���ات اجباری« ،توبهنامه» نوش���ته و «اظه���ار ندامت»کنند .همچننی در س���ال
۱۳۹۳آیتالله محمدرضا نکونام به دلیل توصیه به ش���اگردان خود در حوزهی علمیه قم
برای داشنت لپتاپ و استفاده از اینرتنت ،بازداشت و مدتها در سلول انفرادی به سر
برد .آیتالله نکونام به مخالفت با اظهارات آخوندهای مخالف اینرتنت از قبیل آیتالله
مکارمشریازیکه این وسیلهی ارتباطی را باعث فساد جامعه میدانند ،شهرت داشت.
آیتالله نکونام پیش از آنکه بازداش���ت ش���ود،گفته بود یک لپتاپ برای استفاده از
اینرتنت ،در خانه هر طلبه الزم است .او همچننی به شدت ا زکسانیکه به خاطر آشنا نبودن
با ابزارهای جدید مدعی حرام بودن اینرتنت و فیسبوک هستند انتقا دکرده وگفته بود :من
به طلبههایمگفتم بر شما واجب استکه فرش زیرپایتان را بفروشید و بروید لپتاپ یا
تبلت بخرید.گفتم اگر نتوانید برای یک میلیارد مردم حرف بزنید مفت نمیارزید .مسلمان
کسی استکه متمدن و متدین باشد ،نه اینکه خرفت باشد.
او تنها چند روز پس از انتش���ار سخنان منتس���ب به آیتالله مکارمشریازی علیه اینرتنت
پرسرعت ،از پاینی بودن سرعت اینرتنت درکشور انتقادکرد وگفت :ما با اینکه اینهمه حلق
اینرتنت را فشار دادهایم ،سرعت اینرتنتمان در حدگاری است ،بچههای مدرسهنرفتهی
ما همه با اینرتنت وکامپیوترکار میکنند .من میگویم ما بهجای حلزون شدن ،سوار این
قطار جهانی شویم .اینرتنت یک قدرت است .خر مفت است ،برپید روی آن و بروید .بلد
نیستید سوار شوید ،بروید دنبالکارتان .اما این آقا نمیتواند از این سیستم ،از این اینرتنت،
1-https://khodnevis.org/article/65315
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از این فیسبوک استفادهکند؛ میگوید همهاش حرام است .وی با شکایت چند طلبهکه از
سوی مکارمشریازی تحریک شده بودند دستگری و پس از تحمل فشارهای زیاد به پنج سال
زندان ،شالق تعزیری و خلعلباس روحانیت محکوم شد .ویکه از روحانیون منتقد خامنهای
محسوب میشود در زندان به سکتهی مغزی دچار شد و از بیماریهای متعدد رنج میبرد.
روابط عمومی دادس���رای ویژه روحانیت قم با صدور اطالعیهای ادعاکرد به دلیل لزوم
صیانت از مقام مقدم روحانیت و حفظ آبروی ایشان» از «بیان جزئیات حکم معذوریم1.
حجتاالس�ل�ام محمد نوری یکی از مش���اوران مهدیکروبی در س���ال  ۱۳۹۲به اتهام
«درویشی» به خلع لباس و پنج سال ممنوعیت از حضور در مجالس درویشی محکوم
شد .وی در سال ۱۳۸۸به جرگهی درویشان در سلسله نعمتاللهیگنابادی پیوسته بود.
دادستانکلکشور
در فروردین ۱۳۹۵منتظری از سوی الریجانی به عنوان دادستانکلکشور انتخاب شد و
جایگزین سیدابراهیم رییسی شد .معاونت سیاسی و امنیتی منتظری در دادستانیکلکشور
و دادگاه ویژهی روحانیت را س���یدمرتضی بختیاری یکی از جنایتکاران دههی سیاه ۶۰
عهدهدار شدکه در آخرین تغیری و تحوالت ،با استعفا از معاونت دادستانیکل به معاونت
دادگاه ویژهی روحانیت اکتفاکرد و معاونت سیاسیامنیتی دادستانکلکشور را به عباس
محدث مسئول حفاظتاطالعات دیوان عدالتاداری سرپد.
با وجود سیستم فوقالعاده فیلرتینگ درکشور ،دادستانیکلکشور تالش زیادی برای فیلرت
ت هرچه بیشتر در فضای مجازی به خرج داد.
و ایجاد محدودی 
عبدالصمد قاضیخرمآبادی معاون منتظری در این رابطه میگوید:
تاکن���ون حدود هش���تهزارکانال تلگرامی مجرمانهکه علیه امنیتکش���ور و نظام
جمهوریاسالمی ایران و علیه مقدسات و هویت ملی ،دینی و فرهنگی مردم مشغول
فعالیت هستند شناسایی شده و فهرست اینکانالها ،بارها با دستور قضایی جهت
فیلرت شدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده ویل تاکنون فیلرت نشدهاند .حتی دستور
انسداد برخی از اینکانالها بیش از چهل مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده
است .عالوه بر اینکه دستورهای قضایی و دستورهایکارگروه تعینی مصادیق در
خصوص فیلرت موارد مجرمانه از طریق سیس���تمهای رایانهای برای اجرا به شرکت
ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات ابالغ میشود ،دادستانکلکشور نیز بطور
مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات الزم را برای اجرای قانون در مورد
کانالهای مجرمانه تلگرام داده ویل تأثری چندانی نداشته است2.
1-www.entekhab.ir/fa/news/365377
2-www.mehrnews.com/news/4030941
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علی مطهری نایبرئیس مجلس شورایاسالمی در پاسخ به منتظری و دستگاه قضایی به
روند فاجعهبار دستگاه قضایی اشارهکرد:
در سخنان اخری خود خطاب به اینجانبگفتهاید چطور استکه از هرکسی حمایت
میکنید افراد مسالهدار وکسانی هستندکه وابسته به ضدانقالب و اپوزیسیون هستند؟
بهعرض میرساند افرادیکه شما آنها را وابسته به ضدانقالب و اپوزیسیون میدانید
به خاطر نوع بینش امثال جنابعایلکه همهی منتقدان و مخالفان یا براندازند یا فتنهگر
و یا مرتبط با آمدنیوز مگر آنکه خالف آن ثابت شود ،و برای حفظ نظام نیز از هر
وسیلهای میتوان استفادهکرد ،این افراد نسبت به افراد عادی مورد ظلم مضاعف واقع
میشوند و الزم است ما نمایندگان مجلس از آنها حمایت بیشتری داشته باشیم.
گفتهاید چرا دروغ میگویید؟ عرض میکنم اگر جنابعایل از آن برجعاج پاینی بیایید
و خانوادههای بازداشتشدگان پی در پی به محضر شما شرفیاب شوند و نحوهی
بازداشت فرزندشان در محل کار یا منزل را توضیح دهندکه چگونه آنها را تحقری
کرده و آبرویش���ان را بردهاند و یا از رفتار بازجویان و بازداشتهای طوالنیمدت
انفرادی غریقانونی و یا از محرومیت آنها ازگرفنت وکیل بگویند و اینکه به بهانهی
امنیتی بودن اتهام صرف ًا باید وکیل مورد قبول قوهقضاییه معرفی شود و از آنسو اص ً
ال
فهرستی از چننی وکالیی وجود ندارد ،آری اگر شما هم در جریان این امر قرار بگریید
متوجه میشویدکه سخن من دروغ نبوده است.
از لزوم حفظ اقتدار قوهقضاییهگفتهاید .سخن درستی است ویل اقتدار قوهقضاییه با
اصالح آن حفظ میشود نه باکمطاقتی در مقابل انتقادها1.
دشمنی باکانون وکال و اهانت به شریین عبادی
محمدجعفر منتظری درگردهمایی حقوقدانان بسیجیکه در انتخابات ریاستجمهوری
ابراهیم رییس���ی راکاندیدای اصلح ریاس���تجمهوری معرفیکرده بودند به مناس���بت
ی بسیجگفت:
بزرگداشت هفته 
کانون وکالی ما احتیاج به اصالح دارد .چهکسی باید اصالحکند؟ یکزمانی به
قوه قضاییه واگذارکردند و قانونیگذراندند اما به دالیلی موفق نشدند .به خودشان
واگذارکنیمکه خب یک اکثریتی هستندکه نمیخواهند کارهایی را انجام دهند .چرا
نباید جریان بسیج و حزباللهیها در چننی مرکز مهمی ،تشکل فعال و به روز داشته
باشند .در یک جلسهای به اعضای هیأت مدیرهی کانون وکال گفتم وگله کردم که
شما در هیچ عرصهای حضور جدی ندارید.
1-www.isna.ir/news/96071910888
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نظام اسالمی از هنگام به قدرت رسیدن میانهی خوشی با وکال وکانون وکال نداشته است.
با وجود اعدام ،دستگریی ،شکنجه و تصفیههای متعدد در اینکانون ،قوه قضاییه همچنان
باکانون وکالییکه دارای ش���خصیت و استقالل الزم نیست و ازکمترین استانداردهای
حقوقی فاصله دارد مش���کل دارد .چراکه اساس��� ًا با ذاتکانون و دفاع از حقوق متهم
مشکل دارد .وی در ادامه به عنوان یک قاضی اسالمی فرهنگ و منش خود را به نمایش
گذاشت و در مورد خانم شریین عبادیگفت:
یک���ی از اعضایکان���ون وکال ،یک زن نابکار رفت و خ���ود را یکروز در دامن
فرانس���ویها ،یک روز انگلیس���یها ،یک روز آمریکاییها و یک روز اسراییلیها
انداخت خوشرقصیها را کرد و حتی آه از نهاد یکی از اعضای کانون برنیامد و
نگفتند زنیکهی جاسوس ما شما را ازکانون بریون میکنیم1.
از آن بدتر حسنیآبادی رئیسکانون وکالی مرکز در پاسخگفت :ا ز آنجاییکه ایشان نامی
از آن فرد نربده است من هم سربسته میگویمکهکانون وکال پروانه این فرد را تمدید نکرده
است و ایشان بهعنوان یک وکیل رسمی نامش جزو وکالیکانون نمیباشد2.
گویا خانم عبادی با توجه به موقعیت منحصر به فرد بنیالمللیاش نیاز به چننی تمدیدی
دارد.
ادبیاتی که محمدجعفر منتظری برای توصیف خانم عبادی در رس���انههای عمومی به
کار میبرد به خوبی نشان میدهدکه وی در خفا ،در محاکم ،و دادستانیکلکشور چه
فجایعی را به باور آورده است و هدایت دستگاه قضاییکشور در دست چه قماشی است.
آخرینشاهکارقضایی
پس از برگزاری مراسم شهرداری تهران در برج میالد به مناسبت روز زن و رقص تعدادی
کودک زیر نُه سال محمدجعفر منتظری با صدور فرمانی خطاب به جعفریدولتآبادی
دادستان تهران خواستار مجازاتکودکان شد .در فرمان او آمده است:
حسب اطالع؛ مراسمی تحت عنوان بزرگداشت روز زن از سوی شهرداریتهران
در محل همایشهای برج میالد برگزار شدهکه در آن برخالف سریهی بانوی بزرگ
اس�ل�ام مظهر عفت و پاکدامنی و فضائل اخالقی حضرت فاطمه زهرا (سالمالله
علیه) اعمایل خالف عفت عمومی ترویج و انجام شده است .ضمن ابراز تأسف
مقتضی است بقید تسریع نسبت به موضوع رسیدگی و مرتکبنی و مسببنی را تحت
تعقیب قضایی قرار داده و نتیجه راگزارش نمائید3.
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/05/158524
2-www.radiozamaneh.com/369513
3-www.isna.ir/news/96121609311
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این در حایل استکه جعفریدولتآبادی و محمدجعفر منتظری پرونده امالک نجومی
و مهمتر از آن پروندهی مفاس���د ش���هرداریتهران در دوران قالیباف راکه دوازده پرونده
پر و پیمان اس���ت و سر بهدهها هزار میلیارد تومان میزند مسکوتگذاشتهاند .شهردار
جدید تهران محمدعلی نجفی پروندهی این فساد را به دستگاه قضایی تقدیمکرده بود ،و
مسئوالن قضایی نه تنها شهردار سابق را احضار نکردند بلکه به جای آن محمدعلی نجفی
را به بهانهی رقصکودکان بالفاصله مورد تعقیب قضایی قرار دادند.
پس از استعفای نجفیکه تحت فش���ار دستگاه قضایی صورتگرفت ،شورای شهر با
اس���تعفای او موافقت نکرد اما در میان حریت ناظران محمدجعفر منتظری با حمله به
شورای شهر و تهدید محمدعلی نجفی دوباره از او خواست استعفا دهد.

الیاسمحمودی

الیاس محمودی متولد شمالکشور ،پیش از انقالب افسر ژاندارمری بود و به واسطهی
داشنت لیسانس حقوق وارد ادارهی دادرسی ارتش شاهنشاهی شد.
خودش مدعی است در رژیم گذش���ته به جهت صیانت از آرمانهای امام و ارزشهای
انقالب بازداشت شدم و در طول سی سال حکومت جمهوریاسالمی به دلیل حضور در
سنگرهای مختلف نظام با خانوادهی خود قطع رابطه عاطفی داشتهام1.
وی در ده���هی  ۶۰مدتها دادس���تان دادگاهه���ای انقالب ارتش و رئیس ش���عبهی ۶
دادگاهنظامی یک تهران بود و س���پس جایگزین مهدی منتظری در حفاظت اطالعات
ارتش شد .محمودی شانزده سال عضو هیأترسیدگی به تخلفات نریویانتظامی و ده
سال در دستگاه قضایی در مقام دادستان و رئیس حفاظت اطالعات قوه قضاییه و ریاست
مجتمعقضاییمبارزهبامفاسداقتصادیبهنظاموالیتفقیهخدمتکرد.حفاظتاطالعات
قوهقضاییه تا قبل از پذیرش مس���ئولیت قتلهای زنجریهای توسط وزارت اطالعات ،به
عنوان دفرت حراست قوهقضاییه زیر نظر ادارهیکل حراست وزارتاطالعات قرار داشت.
پسازافشایقتلهایزنجریهایوتصفیههایانجامگرفتهدروزارتاطالعاتکهبهبرکناری
درینجفآبادی و مصطفی پورمحمدی منجر شد ،خامنهای با همکاری اطالعات سپاه
اقدامبهانحاللدفرتحراستقوهقضاییهوایجادمرکزحفاظتاطالعاتقوهقضاییهبهجای
آنکرد تا بتواند از طریق تزریقکادرهای اطالعات سپاه و اخراجیهای وزارتاطالعات
آنرا به عنوان یک مرکز اطالعاتی و امنیتی برای اهداف سرکوبگرانهی خود بهکارگرید.
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8901171467
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به اینترتیب مرک���ز حفاظتاطالعات قوه قضاییه در ردی���ف حفاظت اطالعاتهای
نهادهای نظامی و انتظامی قرارگرفته و زیر نظر دفرت مراکز حفاظت اطالعات بیترهربی
که نقش هماهنگکننده دارد ،ق���رارگرفت .حفاظت اطالعات نهادی امنیتی مختص
سازمانهای نظامی است و نه سازمانهای اداری و قضایی.
پس از تش���کیل مرک���ز حفاظت اطالع���ات قوهقضایی���ه در س���ال  ۱۳۷۷و در دوران
هاشمیشاهرودی ،الیاس محمودی بهعنوان اولنی رئیس مرکز تازهتأسیس ،ادارهی آنرا
به عهدهگرفت .بر اساس صالحدید خامنهای و بیترهربی ،وی تمامی امکانات مربوط
به عملیات اطالعاتی از ایجاد بازداشتگاههای مخفی ،شنود مکالمات ،تعقیب ومراقبت
و دستگریی و بازجویی و اعرتافگریی را تهیه و به این مرکز واگذارکرد .و این مرکز به
دستور خامنهای ،برخالف قواننی جاریکشور به عنوان سازمانی اطالعاتی و امنیتی برعلیه
مخالفان سیاسی وارد عمل شد.
نام و ردپای الیاس محمودی را در بس���یاری از ح���وادث و وقایع اواخر دههی هفتاد و
وهشتاد کشور از تشکیل اطالعاتموازی و پروندهسازیهای سیاسی و نظامی منجر به
حبس و ش���کنجه و اعدام ،تا ترانزیت دخرتان ایرانی به اماراتمتحدهی عربی ،غصب
زمنیهای شمال ،فس���اد مایل در ماجرای شرکتهای بیمه ،خانهی خیابان فاطمی و ...
میتوان مشاهدهکرد .پس از برمال شدن نقش وزارتاطالعات در «قتلهای زنجریهای»
و تصفیههاییکه در این نهاد صورتگرفت ،اقتدارگرایان با تشکیل «اطالعات موازی»
در «بیت رهربی» به تالش خود برای س���ازماندهی هرچهبیشتر سرکوب ادامه دادند.
یک شاخه از نهاد جدید در قوهقضاییه و با نام «مرکز حفاظت اطالعات قوه قضاییه»
ایجادگردیدکه اساس ًا غریقانونی بود.
این سازمان غریقانونی سپس به یک ضابط قضایی و همچننی به یک تشکیالت اطالعاتی
برای قوه قضاییه تبدیل ش���د .بعدها احمدینژاد اعرتاف کرد این سازمان همزمان ،هم
ضابط قضایی و هم ناظر بر قضات و موجب اعمال فشار دستگاه قضایی بر قاضی شد در
حایلکه فعالیت تشکیالت حفاظتی موسوم به حراست در همهی دستگاهها و سازمانها
محدود به حفاظت فردی و فیزیکی از پرسنل و اماکن است و اعمال نقش ضابط قضایی
و انجام فعالیت اطالعاتی خالف بنی قانونی است1.
با منصوب شدن سعید مرتضوی به سمت دادستانعمومی و انقالبتهران ،او نیز عم ً
ال
ضلع دیگری از این طرح را تکمیلکرد .در بخش طرح و توسعهی حفاظت قوه قضاییه،
الی���اس محمودیکه از ابتدای طرح مذکور بازوی قضایی طراحان اینگروه بود ،همراه
یک تیم از نریوهای اطالعات نریوی انتظامیکه با نام عملیات دادگسرتی مدتها بود در
زیرزمنیکاخ دادگسرتی مشغول فعالیتهای امنیتی و بازجویی از متهمان بودند با موافقت
1-www.dolatebahar.com/view-458590.html
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ش���اهرودی و با همکاری معاونت اطالعات سپاه پاسداران در قوه قضاییه بهکارگرفته
شدند تا به قلع و قمع منافقنی جدیدکه به تعریف آنان شامل دگراندیشان و روزنامهنگاران
و روشنفکران و فعاالن دانشجویی بودند ،برپدازند.
در بخش طرح و توسعه حفاظت قوه قضاییه ،الیاس محمودیکه از ابتدای طرح مذکور
بازوی قضایی طراحان اینگروه بود ،همراه یک تیم از نریوهای اطالعات نریوی انتظامی
که با نام عملیات دادگسرتی مدتها بود در زیرزمنیکاخ دادگسرتی مشغول فعالیتهای
امنیتی و بازجویی از متهمان بودند با موافقت شاهرودی و با همکاری معاونت اطالعات
سپاهپاسداران در قوه قضاییه بهکارگرفته شدند تا به قلع و قمع منافقنی جدیدکه به تعریف
آنان شامل دگراندیشان و روزنامهنگاران و روشنفکران و فعاالن دانشجویی بودند ،برپدازند.
عبدالواحد شریفینهاوندیکه در دادگاهنظامی منشی محمودی بود پس از حضور او در
حفاظت اطالعات قوه و همچننی ریاست بر مجمتع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دست راست وی محسوب میشد.
محمودی در دورهی دوم ریاست محمود هاشمیشاهرودی ،رئیس مجتمع قضایی ویژهی
امور اقتصادی ش���د .در این پست او به محمدرضا رحیمی نزدیک شد و همکاری این
دو در س���تاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منجر به یکی از بزرگترین فسادها و در شرکت
بیمه و تشکیل حلقهی خیابان فاطمی و دستگریی و محاکمهی ابدایل ،الیاس محمودی،
مسعودی و رحیمی شد .هرچند الیاس محمودی از نفوذش در دستگاه قضایی بهرهمند
شد و آزادگردید و دستگرییاش را نیز تکذیبکرد.
در اس���فندماه  ،۱۳۸۵هیأت سهنفرهی متشکل از خلفی دادستانانتظامی قضات ،اصغر
جهانگری رئیس حفاظتاطالعات قوهقضاییه و آوایی رئیسکل دادگسرتی استان تهران
در تحقیقات و بررسیهای نهایی دربارهی پروندهی فرار شهرام جزایری نظر به قصور در
انجام وظیفه ،اشتباه ،بیتوجهی و مسامحهی قضات و نیز رئیس زندان اوین دادند.
هاشمیشاهرودی ،رئیس قوه قضاییه پس از مطالعهگزارش هیأت سهنفره پیگریی فرار شهرام
جزایری دس���تور داد که الیاس محمودی ،سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی ،وحید
کربالییآقاملکیوحسنیزادهقضاترسیدگیکنندهبهپروندهیشهرامجزایریدرمجتمعامور
اقتصادیورییسزنداناوینازسمتفعلیبرکنارشوند.وباحکمدادسرایانتظامیقضات،
الیاس محمودی و دو قاضی پروندهی شهرام جزایریعرب از سمت قضاوت معلق شدند1.
سه روز بعد در تاریخ بیست و دو اسفند ۱۳۸۵علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه
از اساس منکر موضوع شد وگفت :خربهای منتشر شده در رسانهها در خصوص تعلیق
الیاس محمودی رئیس سابق دادگاه ویژهی مبارزه با مفاسد اقتصادی صحت ندارد2.
1-www.farsnews.com/printable.php?nn=8512190055
2-http://aftabnews.ir/vdcefp8n.jh8voi9bbj.html
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پروندهی مذکور به دستور خامنهای جمع و جور شد و دو ماه بعد علریضا جمشیدی سخنگوی
قوهقضاییه با پیشکش���یدن درخواست وزارت اطالعات برای تعلیق قاضی مدعی شد:
طبق قانون ،وزارتاطالعات نمیتواند درخواست تعلیق قاضی را بدهد و تاکنون
قاضیپرونده،درخواستتعلیققضاتمربوطبهپروندهشهرامجزایریراندادهاست1.
در حایلکه بحث درخواست وزارتاطالعات در میان نبود ،بر اساس نظر هیأت ویژهی
شاهرودی ،دادسرایانتظامی واکنش نشان داده و شاهرودی آنها را معلقکرده بود.
در همان تاریخ جمشیدی خرب از انتصاب قاضیکربالیی بهعنوان قاضی مستشار دادگاه
کیفری و الیاس محمودی به عنوان قاضی مستشار دیوانعایلکشور داد و اظهار داشت:
قضات تا زمانیکه تعلیق نشدهاند میتوانند در جای دیگری به فعالیت برپدازند2.
در مورد قدرت الیاس محمودی و چگونگی عملکرد او ،شهرام جزایری میگوید:
تنها عایدی من از مجلس ششم لعنتالله علیه ،سیزده سال حبس بود .من در اینباره
سکوت میکنم .اگر در اینباره با محمودیکنار میآمدم ،من را آزاد میکرد! الیاس
محم���ودی من را به مدت پنجاه و چهار روز،گروگانگریی دولتیکرده بود .من را
بهصورت غریقانونی بازداشت میکرد و دوباره بهصورت قانونی آزاد میکرد!3
درگزارش هیأت تحقیق و تحفص مجلس شورایاسالمی در مورد قوه قضاییه به الیاس
محمودی اشاره شده است :گزارشاتی درخصوص عملکرد سازمان مذکور و مبنای قانونی
اقدامات این سازمان و سوابق ریاست قبلی این سازمان به هیأت واصل شده است .عالوه
بر وجود ابهاماتی در سوابق رئیس سابق حفاظتاطالعات قوه قضاییه عملکرد نامربده در
طول دوران مدیریت خود ابهامات زیادی را برانگیخته است.گرچه نامربده در نهایت پس
از احراز سمت مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بدلیل پروندهی شهرام جزایری
توسط حضرت آیتالله شاهرودی از این سمت نیز برکنار شد لیکن شایسته بود سئواالت
این هیأت در زمینهی عملکرد نامربده از جمله دخالت سازمان در مسائل خارج از حیطهی
اختیارات خود ،فامیلگرایی در سازمان و برخی تخلفات و تبانیها پاسخ داده میشد تا
هیأت بتواند در مورد ایشان و افرادیکه وی در دوران مسئولیت منصوب نموده است و
اتهاماتیکه متوجه آنان است اظهارنظر دقیقتر نماید4.
محمودی نامش دوباره همراه با امریعباس سهراببیگ معاون سابق مایل اداری دستگاه
قضایی در پروندهی فساد بانکی سههزار میلیارد تومانی مهآفرید خسروی مطرح شد.گفته
میشد سهراببیگ مدتی وکالت مهآفرید خسروی متهم اصلی پرونده را به عهده داشت.
عبدالواحد ش���ریفینهاوندی معاون محمودی ،وکالت خدامراد احمدی رئیسپیش�ی�ن
1-http://www.isna.ir/news/8602-15729
2-http://www.isna.ir/news/8602-15729
3-http://awalnews.ir/fa/news/64987
4-www.mehrnews.com/news/687653
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ایمیدرو و متهم ردیف هش���تم پروندهی فساد سه هزار میلیاردی را به عهده داشتکه از
سوی شعبهی اول دادگاه انقالباسالمی تهران به ریاست قاضی سراج به اتهام ارتشاء به
مبلغ جمع ًا نُه میلیارد ریال جریمه و ده سال زندان محکوم شد اما پس از تحمل یک سال
و نیم حبس آزاد شد 1.از اوایل تابستان ۸۲یک تیم هفده نفره از جانبکمیسیون تحقیق
و تفحص مجلس خربگان مأموریت یافت تا بهگزارشاتیکه از تخلفات قوه قضاییه بهویژه
س���ازمان حفاظت اطالعات این قوه رسیده بود رسیدگیکند .هرچند وظیفهی مجلس
خربگان اساس��� ًا ربطی به این امور ندارد اما در حکومت ملوکالطوایفی نظاماس�ل�امی
هرکسکه قدرت داشته باشد عم ً
ال قادر به انجام هرکاری هست.
در مرداد سال ۸۳در حایل که این تیم برخی نتایج تحقیقات خود را به اطالع مقامات
مسئول در قوه قضاییه و مجلس خربگان رسانده بودند و خواستار بررسی بیشتر برخی
پروندهها از جمله پروندهی الیاس محمودی رئیس وقت حفاظت اطالعات قوه قضاییه شده
بودند ،هر هفده عضو این تیم در روز یکم شهریور ۸۳با حکم عبدالواحد شریفینهاوندی
قائممقام وقت ریاست حفاظت اطالعات قوهقضاییه بازداشت میگردند.
بازداشت اعضای این تیمکه مأموریت رسمی ازکمیتهی تحقیق مجلس خربگان داشتند،
چالش���ی جدی بنی مجلس خربگان و قوهقضاییه و مجلس شورایاسالمی و همنیطور
کمیسیون اصل نود مجلس شورایاسالمی به وجود آورد.
پس از اطالع ش���اهرودی از جریان بازداش���ت این تیم ،حکم آزادی این افراد را صادر
مینماید اما الیاس محمودیکه اشرافکلی به قوه قضاییه داشت و از فرزند شاهرودی
نیز به دلیل مشارکت در برخی تخلفات مدارک مستحکمی در دست داشت ،از آزادی این
افراد خودداری میکند.
در نهایت با پیگرییهایکمیسیون اصل نود مجلس و پس از انتشار نامهی سرگشادهی
علی ارومیان رئیس وقتکمیسون تحقیق مبنی بر اینکه این افراد با حکم اینکمیسیون
مبادرت به بررس���ی و تحقیق پریامون تخلفات قوهقضاییه نمودهاند و متعاقب آن ارسال
نامهای با امضاء این دوکمیسیون (تحقیق مجلس خربگان و اصل نود مجلس شورا) به
خامنهای ،این افراد در مهر  ۸۳آزاد میشوند اما الیاس محمودی تهدید میکند اگر آقایان
خواستند با ما برخوردکنند ما همگزارشهای مستندی از رویههای غریقانونی قوهقضاییه
داریمکه در صورت لزوم برای افکار عمومی منعکس میکنیم.
ابوالفضل سپهر2که عضو این تیم بوده در همان روزهای اول بازداشت در اثر شکنجههای
وحش���یانهکلیههای خود را از دس���ت میده���د و دو هفته پس از بازداش���ت به بخش
1-www.donyayemadan.ir/view/109277

-2ابوالفضل سپهر متولد  ۱۵خرداد  ۱۳۵۲بود .در سالهای پایانی جنگ به عضویت سپاه درآمد و در
دوران وزارت علی فالحیان به واسطهی یکی از دوستانش به وزارت اطالعات رفت .از وی اشعار
مختلفی راجع به جنگ و جانباختگان آن در ماهنامهی فکه و  ...انتشار یافته است.
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مراقبتهای ویژهی بیمارستان سینا منتقل میگردد ،در بیست و هشت شهریور ۱۳۸۳خرب
ایست قلبی وی را منتشرکردند1 .
علیعسگری نمایندهی مجلس و عضوکمیسیون اصل نود مجلسکه به موضوع آزار و
اذیت متهمان مرتبط با آیتالله ارومیان رسیدگی میکرد در نامهی سرگشادهای خطاب
به الیاس محمودیکه در روزنامهی قدس خراسان منتظر شد نوشت ضمن اظهار نگرانی
نس���بت به وضعیت ابوالفضل سپهر بدون نامبردن از وی در مورد قتل دیگریکه توسط
مأموران محمودی صورتگرفته بود نوشت:
با توجه به جانباز بودن یکی از متهمان و بس�ت�ری بودن ایشان ،رفتارهای روانی و
موارد خالف عرف رسیدگی قضایی بهاتهام این قبیل افراد حتی در شرایط فعلی،
خوف این را داردکه جریان امر بهمثل مورد رسیدگی به پرونده مرحوم شهید جانباز
رجبیثانی ،باز هم به مرگ متهم منجر شود2.
مجموعهی اسناد مربوط به درگریی نهادهای مختلف نظام بر سر این پرونده ،در وبالگ
نفس  ۱۳۸۸آمده است3.
دیگر از اقدامات الیاس محمودی اخذ رشوه از متهمان متمول یاکسانی استکه میتوانستند
از طریق اعضای فامیل خود در خارج یا با فروش اموال خود وجوه درخواستی وی را تامنی
نمایند .یکی از اس���ناد منتشر شده در ارتباط با او نشاندهندهی واریزی دویست و چهل
و دو هزاردالر به حساب شخصی وی دربانک ملت شعبه هجرت خیابان طالقانی بود.
پروندهسازی علیه یک سرهنگ بازنشسته مربوط به لشکرهوابرد شریاز بنام سیاوش بیانی
فرزند ابوالقاس���م از دیگر جنایات اوس���ت .این افسر پس از بازنشستگی در سال ۱۳۶۲
همراه با خانوادهاش به آمریکا پناهنده شد و تابعیت آمریکاییگرفت .وی در سال ۱۳۷۴به
منظور عیادت از مادرشکه مبتال به سرطان خون بود به ایران بازگشت و در جریان همنی
سفر برای تنظیم پرداخت حقوق بازنشستگی خود اقدامکرد .وی به مدت هفت ماه بنی
معاونتهای اداری و مایل وحفاظت اطالعات سرگردان بود و عاقبت به اتهام جاسوسی
برای آمریکا دستگری و پس از شکنجه و نگهداری طوالنی مدت در سلولهای انفرادی،
در اردیبهشت ۷۶اعدام شد.بنا بر ادعای خانواده بیانی ،مقامهای قضایی با آنها تماس
گرفته و درخواس���ت پول برای آزادی او میکنن���د .آنها میگویندکه برای نجات جان
سیاوش بیانی ،نود و پنجهزار دالر پرداختکردهاند.
خانوادهی بیانی اقدام به افتتاح پروندهای برعلیه دولت جمهوریاسالمی در دادگاههای
فدرال آمریکاکرده و دادگاه مربوطه با توجه به فقدان هرگونه رابطه بنی این فرد و دولت
1-www.fasleagahi.info/2011/05/blog-post_10.html
2-www.mehrnews.com/news/135838
3-nafas1388.blogspot.se/2016/12/blog-post_14.html
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آمریکا یا سازمانهای اطالعاتی آنکشور نهایت ًا در سال ۲۰۰۸نظام اسالمی را به پرداخت
چهارصد و شصت و شش میلیون دالر خسارت به خانوادهی قربانی محکوم میکند1.
خدمت در دستگاه قضایی رژیم در سی و نُه سالگذشته موجب شده استکه او بدون
حضور در دانشگاه مدرک دکرتا کسب کند و به تدریس در دانشگاه برپدازد .در کنار آن
وی دارای دفرت حقوقی است و به وکالت در پروندههای نان و آبدار مشغول است و در
تجارت باکشورهای آسیانه میانه و بلوک شرق سابق اشتغال دارد.
آدرس منزل مسکونی وی شهرک ژاندارمری ،خیابان سپهر ده ،پالک یک است .خانهی
یاد شده به منظور احداث یک آپارتمان شش طبقه تخریب شد.
سرهنگسیدلطفاللهاتابکی
لطفالله اتابکی در اوایل دههی ۲۰شمس���ی در خانوادهای نظامی متولد شد .او دارای
یک برادر تنی و یک برادر و خواهر ناتنی اس���ت .پدرش سروان اتابکی افسر شهربانی
دوران رضاشاه بود .لطفالله اتابکی پس از اتمام دبریستان با بورسیهی ارتش به تحصیل
رش���تهی حقوق پرداخت و پس از اتمام دانشکدهی افسری با درجهی ستوان یکمی در
مراسم تاجگذاری محمدرضا پهلوی شرکتکرد .وی دوران خدمت خود را در دادستانی
ارتششاهنش���اهیگذراند و به عنوان دادس���تانارتش در اهواز و رشت خدمتکرد .او
همچننی دادستان و یکی از صحنهگردانان دادگاه اختالس در نریویدریایی شاهنشاهی
در سال ۵۴بود .در این سال دریادار عباس رمزیعطایی 2فرمانده نریویدریاییکه پیشتر
لقب قهرمان جنگ ایران و عراق راگرفته بود به همراه جانشینش دریادار رفیعی و بیش
از ده نفر از صاحبمنصبان نریوی دریایی به دس���تور ش���اه دستگری و به اتهام اختالس
و حیف و میل اموال عمومی بهویژه در خریدهای خارجی به محاکمهی علنیکش���یده
1-www.radiofarda.com/a/f9_USjudge_Iran_Bayani/428857.html

-2یکی از اختالفات کهنهی دولتهای ایران و عراق در چهل سال گذشته بر سر مالکیت اروندرود
(ش���طالعرب) بوده اس���ت .ایران بر اساس اس���ناد و مدارک بنیالمللی و روش معمول در جهان در
دوران محمدرضاش���اه خواستار استفاده دوکشور از این آبراه بود ویل طرف عراقی مدعی بودکه
بر اس���اس قراردادیکه در این زمینه تنظیم ش���ده ،همهی اروندرود متعلق به آنکشور است و اختیار
بهرهبرداری از درآمدهای آن نیز در دس���ت عراق است.در سال ۱۳۴۸عراق بهطور رسمی اعالمکرد
چنانچهکشتیهای ایرانی قصد استفاده از این مسری را چه در سواحل ایران و چه عراق داشته باشند،
با استفاده از قوای نظامی و شلیک توپ مانع آنها خواهد شد.
پس از تهدیدات عراق یک ناو ایرانی به فرماندهی ناخدادوم عباس رمزیعطایی یککشتی ایرانی
بهنام ابنسینا را در اروند رود اسکورتکرد و بدون آنکه طرف عراقی جرأتکند التیماتوم خود را
به مورد اجراگذارد بهمقصد رساند و بهاین ترتیب حاکمیت ایران بر نيمي از اروندرود (شط العرب)
در عمل پذیرفته ش���د تا آنکه در قرارداد الجزایر بهطور رس���می بر روی حق ایران نسبت به نیمی از
اروندرود تأکید ش���د .اقدام ناخدا دوم رمزیعطایی موجب شدکه او با دو درجه ترفیع مورد تشویق
قرارگرفته و جانشنی دریابد رس���ایی فرمانده وقت نریویدریایی شود .در همنی دوران تمامی امرای
نریویدریایی بازنشسته شدند تاکسی ارشدتر از رمزیعطایی نباشد.
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ش���دند .اینعده پس از محاکمه از ارتش اخراج و به پرداخت جریمهی نقدی و زندان
محکوم شدند .اما دیری نپاییدکه همگی به دستور شاه آزاد شدند ،اما مجبور به پرداخت
جریمه شدند .یکی از آنها ناخدا دوم «الف.ف.س» از همسایگان ما بودکه در ادارهی
مهندس���ی نریویدریایی مش���غول بهکار بود و من به همنی علت باکنجکاوی اخبار این
دادگاه را در روزنامههای صبح و بعداز ظهردنبال میکردم و شایعاتی راکه در جامعه در
این ارتباط رواج داشت نیز بهخاطر دارم.
ی لطفالله اتابکی در ارتش شاهنشاهی سرگردی بود ،اما پس از انقالب با
آخرین درجه 
یک درجه ترفیع به سرهنگی رسید و اینبار در دادستانی انقالباسالمی ارتش مشغول
کار ش���د .برادر ناتنی او سرهنگ علی ش���املو به همراه شوهرخواهرش (پروین شاملو)
سرهنگ ستاد مالک قائینی پس از انقالب مورد غضب رژیم قرارگرفته و اگر اشتباه نکنم
پاکسازی شدند .امروز یک پسر لطفالله اتابکی مقیمکانادا است.
او ب���ه همراهی تودهایهاییکه در ارتش حضور داش���تند به قلع و قمعکودتاچیان نوژه
پرداخت .س���پس دستگاه امنیتی باکمک سرویسهای جاسوسی غربی به دستگریی و
ش���کنجهی تودهایها پرداخت و اتابکی درکنار ریشهری و یونسی بهکشتار تودهایها
پرداخت .در این میان هواداران دیگرگروههای سیاسی و بهویژه صدها هوادار مجاهدین
در نریوهای مسلح باکیفرخواستهای تهیهشده از سوی او به مسلخ رفتند و تعداد زیادی
پس از تحمل ش���کنجههای قرون وسطایی به حبسهای طویلالمدت محکوم شدند.
همافران نریویهوایی در زمرهیکسانی بودندکه به زیر تیغ اتابکی برده شدند .او یکی از
معرکهگردانان دادگاه قطبزاده و توطئه علیه آیتالله شریعتمداری بود .او همچننی از سال
 ۶۰تا ۶۱عده زیادی از سلطنتطلبها را با پروندهسازی تحت عنوان ایجاد شبکههایکودتا
و تالش برای سرنگونی نظام روانهی بیدادگاههای ریشهریکردکه غالب ًا اعدام شدند.
نام اتابکی یک بار نیز در پروندهی صادق طباطبایی به میان آمد اما بهمنظور صیانت از
«بیت امام» ،خمینی مانع از رسیدگی او به پرونده شد .در دیماه ۱۳۶۱صادق طباطبایی
که یکی از اعضای مافیای تجارت اسلحه در نظاماسالمی بود در آلمان غربی بهخاطر
حمل موادمخدر در ساکش توسط پلیس اینکشور دستگری شد و عاقبت بطور غیابی به
سه سال زندان محکوم شد .بعدها وی و هاشمیرفسنجانی مدعی شدندکه مقامات روسیه
و حزب توده در ساک او موادمخدر را جاسازیکرده بودند!
متعاقب آن در سال ۱۳۶۲لطفالله اتابکی بر اساسگزارش معاون لجستیکی فرماندهی
ارتش پروندهای در ارتباط باگران خریدن س�ل�اح ،سوءاستفادهی شخصی و اختالس و
اتالف اموال عمومی علیه طباطبایی در دادستانی انقالباسالمی ارتشگشود.
ردپای وی در خرید پنجاه و شش میلیون دالر سالحکه پول آن داده شده بود اما خربی از
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سالح نبود نیز دیده میشد .مقامات نظام مدعی بودندکه در این پرونده فریبخوردهاند.
صادق طباطبایی از طری���ق خواهرشکه زن احمد خمینی بود با اعمال نفوذ خمینی و
فرزندش از پیگریی حقوقیگریخت و سروته پرونده را هم آوردند .اینبار نیز وی مدعی
بودکه توطئهای علیه وی شکل دادهاند .ماجرا مربوط میشد به خرید و ارسال دویست
عدد تفنگ  M106آمریکاییکه بر اساسگزارش لجستیک ارتش تعداد تحویلشدهی
تفنگهاکمتر از ش���مار خریداری ش���ده بود .بنا به تشخیص اتابکی پس از چند جلسه
بازجویی ،طباطبایی باید بازداش���ت میشد .رفس���نجانی در خاطراتش فاش میکندکه
خمینی از وی میخواهد ب���ر پروندهی صادق طباطبایی در دادگاه نظارتکند .خمینی
پیش���اپیش رأی مورد نظرش را نیز به رفس���نجانی یادآوریکرده و میگوید :افراطیها
بیجهت محکوم نکنند و ظلم نشود1.
س���ر انجام خمینی ،ریش���هری را احضار میکند و میگوید :خودت رسیدگیکن .من
داستان ارتش را نمیشناسم و شما را میشناسم .چنانچه انتظار میرفت او هم رسیدگی
میکند و خیانتی را احراز نمیکند 2.اتابکی یکی از مهرههای اصلی سرکوب در ارتش و
نریوهای مسلح بود .بیرحمی او زبانزد عام و خاص بود .او هیچ ترحمی را حتی نسبت
به توابنی بر نمیتافت .مقالهی او با عنوان بحثی در توبه و نگاهی به توبهی محارب در
قانون حدود و قصاص بیانگر نگاه بیرحمانهی اوست.
توبهی محارب
 ...مرحوم محقق میفرماید اذا تاب قبل القدره علیه سقط الحد و لکن لم یسقط (بالتوبه)
ما یتعلق من حقوقالناسکالقتل و الجرح و المال.
اگر قبل از دست یافنت بر محارب ،او توبهکند حد ساقط میشود لیکن حقوق مردم مانند
قتل و جرح و مایلکه بهعهده محارب است با توبه ساقط شدنی نیست.
ویل تاب بعد الظفر به لم یسقط عنه و حد و القصاص و الغرم (بالخالف و ال اشکال) و
چنانچهبعدازظفریافنتبرمحارب،محاربتوبهکندحدوقصاصغرامتساقطنمیشود.
عبارتحضرتامامدرصفحهیچهارصدونودوسهجلددومتحریرالوسیلهنیزتقریب ًاهمنیاست.
قانونگذار در مادهی ۲۱۱میگوید :هرگاه محارب و مفس���د فیاالرض قبل از دستگریی
توبهکند ،حد ساقط میشود و اگر بعد از دستگریی توبهکند حد ساقط نمیشود.
آیا مالک سقوط حد توبه قبل از ظفر یافنت بر محارب است یا توبه قبل از دستگریی؟
آنچهکه آیهی شریفه بر آن داللت صریح دارد توبه قبل از قدرت یافنت بر محارب است
من قبل انتقدرو اعلیهم و در فتاوی فقها نیز صحبت از ظفر یافنت بر محارب است و هیچ
-1آرامش و چالش ،هاشمیرفسنجانی ،ص ۲۹۶
-2خاطرهها ،محمدی ریشهری ،جلد اول ،ص .۱۰۱
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جا اشاره به دستگریی ندارد .البته تردیدی نیستکه بر سبیل اغلب دستگریی مصداق بارز
ظفر یافنت است لیکن بعض ًا اتفاق میفتد ظفر یافنت هست ویل هر ظفر یافتنی دستگریی
نیست (عموم و خصوص مطلق) نتیجه آنکه:
اگر شبکهای لو رفت و بر تشکیالت محاربنی دست یافتیم و عنقریب استکه دستگریشان
کنیم ،توبه اینگروه قبل از چننی دستگرییای مفید نیست و مسقط مجازات نمیباشد.
محاربکافر اگر اس�ل�ام بیاورد طبق قاعدهاالس�ل�ام یجب ماقبله حدود و تعزیراتیکه
بگردن اوست (حقالله) ساقط میشود ،لیکن حقوق مردم در شمول قاعده فوق نیست و
فقها در شعاع داللت این قاعده خیلی بحث نکردهاند1.
بیرحمیها زبانزد نظامیان بود
سرتیپ ترابذاکری رئیس اطالعات لشکر ۹۲در دههی  ۶۰میگوید بعد از شکست ایران
در عملیات خیرب ،سپاه اصرار داشتهکه دومنی عملیات در همان منطقه انجام شود در حایل
که علی صیادشریازی فرمانده وقت نریویزمینی ارتش معتقد بودهکه تکرار عملیات در
این منطقه ،به شکست مجدد منجر میشود .او میافزای دکه صیادشریازی به خاطر بر هم
نزدن روابط ارتش و سپاه ،شخص ًا در مقابل عملیات بدر ایستادگی نکرده اما آقای ذاکری
را برای متقاعدکردن مقامهای پایتخت به جلوگریی از عملیات به تهران فرستاده است.
تراب ذاکری میگوید وقتی از مجموعه رایزنیهای خود با مقامات نتیجه نمیگرید ،به
سراغ لطفالله اتابکی دادس���تان نظامی میرود :حرفهایم راگوشکرد ،گفت حاال
من چهکاری میتوانم بکنم؟گفتم هیچی ،فقط یادت باشدکه من این حرفها را به تو
گفتهام .از اینجا دیگر فکر خودم بودکه اگر مشکلی پیش بیاید ،سر وکار ما با این فرد
خواهد بود2.
اتابکی امروز چه میکند؟
اتابکی پس ازکنارهگریی از دادستانی نریوهای مسلحکه دلیلش بر من پوشیده است به
دیوان محاس���باتکشور پیوست و در دورههای ،چهارم و پنجم مجلس شورایاسالمی،
دادس���تان دیوان محاسباتکشور و سپس رئیس هیأت اول مستشاری دیوان محاسبات
کشور بود و پس از آن نیز در مجالت حسابرسی و حقوقی به نوشنت مقاله میپردازد .او
از جمله یکی از همکاران فصلنامهی «دانش حسابرسی» ارگان دیوان محاسباتکشور،
«ماهنامهی دادرسی» وابسته به سازمان قضایی نریوهای مسلح و ...است.
1-www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=397
2-www.bbc.com/persian/iran/2016/09/160920_l39_file_artesh_iran-iraq_war
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عباسعلی علیزاده در سال  ۱۳۵۹و در دوران ریاست بهشتی بر دستگاه قضایی بهعنوان
حاکم شرع دادگاههای مشهد ،فعالیت خود را آغازکرد و در دورهی مدیریت موسویاردبیلی
بنی س���الهای ۱۳۶۳تا ۱۳۶۹در س���یاهترین دوران دس���تگاه قضایی به مدت شش سال
دادس���تانی مشهد را بر عهده داشت .وی همچننی دارای روابط نزدیکی با واعظطبسی
تولیت آستانقدسرضوی بود وگفته میشود دارای نسبت سببی با مصطفی پورمحمدی
است .علیزاده در سال ۱۳۶۹با حکم شیخ محمد یزدی به عنوان رییس دادگسرتیکرمان
و در س���ال ۱۳۷۳به ریاست دادگسرتی خراس���ان منصوب شد و در همنی پست بودکه
شناس���نامهی ایرانی هاشمیش���اهرودی را صادرکرد و به این ترتیب به او نزدیک شد.
در دوران ریاس���ت وی بر دادگسرتی استان خراسان حجتاالسالم سیدحسن شریعتی
و علیاکرب یس���اقی معاونتهای وی بودند و س���یدمرتضی بختیاری نیز قائممقام او در
دادگسرتی استان بود .پس از ریاست هاشمیشاهرودی بر قوهقضاییه ،عباسعلی علیزاده
از س���ال  ،۱۳۷۸به مدت شش سال ریاست دادگسرتی استان تهران را بر عهده داشت و
سپس به معاونت مایل اداری قوه قضاییه رسید.
دو دهه بعد از ترک خراسان نیز همچنان اعوان و انصار علیزاده دادگسرتی این استان را
اداره میکردند .پس از عزیمت علیزاده به تهران علیاکرب یساقی به ریاست دادگسرتی
استان خراسان رسید و مرتضی بختیاری جانشنی الجوردی در سازمان زندانها شد.
در خرداد ۱۳۸۳هاشمیش���اهرودی پس���تهای ایندو را جا بهجاکرد .اینبار بختیاری
ریاست دادگسرتیخراسان را به عهدهگرفت و یساقی عهدهدار ادارهی سازما ن زندانها
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شد .در سال ۱۳۸۴بختیاری به استانداری اصفهان رسید و سیدحسن شریعتی دیگر یارغار
علیزاده سکان ریاست دادگسرتی استان خراسان را به دستگرفت.
شریعتی در شهریورماه ۱۳۹۳به حکم الریجانی به مستشاری شعبهی ۲۸دیوانعایلکشور
منصوب گردید .اتحادیهی اروپا طی تصمیم مورخ بیس���ت و سه فروردین (۱۳۹۰سیزده
آوریل  )۲۰۱۱سیدحس���ن شریعتی را بهدلیل نقش���یکه در نقضگسرتده و شدید حقوق
شهروندان ایرانی داشت ،از ورود بهکشورهای این اتحادیه محرومکرد .بر اساس بیانیهی
اتحادیهی اروپا دادگاههای تحت نظر سیدحسن شریعتی در زمان ریاست وی بر دادگسرتی
کل استان خراسان پشت درهای بسته و بدون رعایت حقوق اولیهی متهمان و با استناد
به اعرتافات اجباری تحت شکنجه برگزار شده و در این دادگاهها حکم اعدام به صورت
گسرتده و بدون طی شدن روند قانونی صادر شده است.
بختیاری نیز پس از استانداری خراس���ان به وزارت دادگسرتی و معاونت دادستان کل،
معاونت دادگاه ویژه روحانیت و قائممقامی آستان قدسرضوی رسید.
روزنامهی انقالباس�ل�امی متعلق به ابوالحس���ن بنیصدر با انتش���ار یک سند وزارت
اطالعات ،ادعا کرد عباس���علی علیزاده در دوران ریاست دادگسرتی خراسان مرتکب
تخلفات متعددی شده است .این روزنامه تخلفات علیزاده را به نقل از تحقیقیکه توسط
سه تیم وزارت اطالعات صورتگرفته بود به شرح زیر اعالمکرد:
گزارش ادعایی وزارت اطالعات علیه علیزاده
ت در آورد ن مجتم ع چهار طبقه در رضا شهر.
1.1به مالکی 
ت در آورد ن ساختما ن دادگسرتیکه بسیاری از مرد م استا ن با پرداخت
2.2به مالکی 
ک بودهاندکه با همکاری رئیس
مبالغی منتظر دریافتس���ه م خود از ای ن مل 
دادگاه تجدید نظر اس���تان ،طباطبایی پرون���ده را به نف ع خود مختومه اعالم
ح نمودند و با تنافی به
نمودند .بدی ن شک ل که با عد م ایفاء تعهد دعوی را مطر 
ت به ورطهی مختومه کشیده شد.
ع به سرع 
نفعآقایا ن موضو 
س به کشور ترکمنستا ن که کلیهی
ی ارسا ل گاز از طری ق سرخ 
ت در پروژه 
3.3شرک 
ت فیلمهای خربی و مستند رو
برنامههای اجرائی بوسیلهیای ن مرکز به صور 
ش مستند،
ت پرده خدمتتا ن ارسا ل میگردد .که متأسفانه در اینگزار 
و پش 
ب آقای طبسی مشهود میباشد.
ش جنا 
نق 
ص آقای
4.4اداره نمود ن خانههای فساد بوسیله اعضاء دادگسرتی و زیر نظر شخ 
س و فیل م خدمتتا ن ارس���ا ل میگردد .و
عل���یزاده که در این موارد ه م عک 
نی ز ن و دخرت به دادگسرتی
متأسفانه در ای ن مورد در رضاشهر در محلی از مراجع 
ع میگردد.
استا ن استطال 
ع مواد مخدر از طری ق بریجند و تایباد به تهرا ن بوسیله آقای ناصر
ت پنج نو 
5.5ترانزی 
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ی سانا در آ ن مرکز مواد ارسایل از
ظ که با عنوا ن خرید صابو ن ازکارخانه 
واع 
ب روانه میگردد و بعد
ی خوشا 
افغانستا ن تحوی ل گرفته میشود و به کارخانه 
ت قضایی
از بستهبندی با تائید و مهر رسمی دادگسرتی به امضاء منتظری معاون 
ت میگردد.
آقای علیزاده ای ن مواد به تهرا ن و آسیای میانه ترانزی 
ش تاجر
گ و آقای علیزاده در مورد ربای 
6.6دس���تور مستقی م آقایا ن طبس���ی بزر 
ت رفع
ت جه 
خراس���انی بنا م ش���ریفیا ن که از موفقتری ن تجار خراسانیس��� 
ک و فروش
ت در تقسی م اراضی موقوفی و تبدی ل آ ن به قطعاتکوچ 
مشکال 
ش از چهارهزار مورد
ح استا ن به دالال ن امور ملکیکه تا بحا ل بی 
آ ن در س���ط 
ک نشانگر ای ن میباشندکه ای ن معامالت
شناساییگردیده است.کلیهی مدار 
ت بوسیله آقای ناصر
ع پیوستهاست .وکلیه ای ن امورا 
در استا ن آذربایجا ن بوقو 
ظ و ش���هرا م ش���جاعی انجا م میگرید[ .این دو نفر از نزدیکان علیزاده
واع 
محسوبمیشدند].
ت ارزی از مجموعهی این
ص مبالغیکه بص���ور 
ح اینکه در خص���و 
7.7توضی��� 
ک جبلعل���ی در دوبی ذخریه
ت میآید در حس���ابی در بان 
ت بدس��� 
معامال 
میگردد که مستحضر حضور میباشد.
8.8مح ل تجم ع وگفتگوهای خصوصی نامربدگا ن در منزیلکه در حوایل زیست
گ میباشد انجا م میپذیردکه بال غ بر هفت میلیارد
ت ویالییبزر 
خاور بصور 
نی میگردد.
ریا ل تخم 
ک و اسناد همراه و سی وشش حلقهی فیل م ویدیویی
کلیهی موارد ذکر شده با مدار 
ت نوار صوتی ضبطشده خدمتتا ن ارائه میگردد.
و نود و هفت ساع 
امضاء.کیمیاقلم دوازدهم اردیبهشت1 ۱۳۷۶
صحت و سقم ادعاهای فوق مشخص نیست و از هیچ منبع دیگری تأیید نشده است.
دریافت نشان عدالت و شجاعت قضایی
علیزاده نخستنی قاضی استکه نشان عدالت را از رئیس جمهور وقت ،هاشمیرفسنجانی
در سال ۱۳۷۴دریافتکرد.
وی در طول مدیریت دادگسرتی استان خراسان در راستای برنامه شیخمحمد یزدی مبنی
بر حذف دادسرا از سیستم دادرسیکشور و تشکیل دادگاهها با صالحیت عام مبتنی بر
قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب مصوب سال  ۱۳۷۳قدمهای اساسی برداشت
و سیس���تم قضایی دادگاههای عمومی و انقالب را اجرایی کرد و به موجب این اقدام،
مدال شجاعت دستگاه قضایی به وی اعطا شد .هاشمیشاهرودی پس از تصدی ریاست
1-www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/22540-2016-12-29-18-17-01.html
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مدرک دکرتای جعلی از دانشگاه غریقانونی
علیزادهکه در حوزهی علمیه تحصیلکرده و فاقد دیپلم دبریستان است ،مدرک دکرتای
جعلی خود را از دانشگاه غریقانونی هاواییکسبکرد .پس از برمال شدن موضوع وی
برای ردگمکردن درگفتگو با خربگزاری فارس ضمن اعالم ممنوعالخروج شدن قاسملو
رئیس این دانشگاه و مسدود شدن حسابهای بانکی وی وعده داد نتایج این رسیدگیها
بزودی اعالم خواهد شد.
شعبهای از دانشگاه هاوایی در سال  ۱۳۷۲در ایران بدون مجوز وزارت علوم تأسیس شد
که به متقاضیان به صورت تحصیالت مکاتبهای مدرک تحصیلی اعطا میکرد .فعالیت
این دانشگاه در دههی ۱۳۸۰با شکایت وزارت علوم متوقف شد و دادگاه اردشری قاسملو
مؤسس ایرانی این دانشگاه چندین سال طولکشیدکه سرانجام به واسطهی نفوذیکه در
قوه قضاییه داشت ،به پرداخت ده میلیون تومان جریمه محکوم شد!
معاون حقوقی و پشتیبانی وزارت علوم درگفتگو با خربگزاری فارس با اشاره به اینکه از
دانشگاه هاوایی حمایت میشودگفت:
در دادگاه قبلی قاس���ملو رئیس شعبهی ایران دانش���گاه هاوایی به سه سال حبس
محکوم شد ،هفتهی گذشته شنیدیم که قاسملو در شعبهی ۱۲تجدیدنظر تربئه شده
است .وکیل قاسملو در مصاحبه با یکی از رسانهها حتی شمارهی دادنامه ()۱۰۸۳
حکم تربئهی وی را اعالمکرده در حایلکه پس از پیگرییهای وزارت علوم اعالم
شدکه چون حکم ،تایپ و امضا نشده خالف قانون استکه مفاد آن اعالم شود1.
صدها صاحبمنصب جمهوریاس�ل�امی از جمله قضاتی همچون عباسعلی علیزاده
رئیس دادگسرتی تهران و ازگردانندگان قوه قضاییه ،مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش
دولت محمد خاتمی و تعداد زیادی از معاونان وزرا و مسئوالنکشوری  ،مدارکشان را
از این دانشگاهگرفته بودند.
آیتالله سیدمحمد موسویبجنوردى ،عضو شوراىعایلقضایی و از نزدیکان خمینی و
پدر زن حسن خمینی به عنوان قائممقام و مدرس حقوق خصوصى و اعضای مؤسس این
دانشگاه در افتضاحات صورتگرفته نقش داشت اما از مصونیت آهننی برخوردار بود.
خربگزاری فارس نیز در مورد فارغالتحصیالن این دانش���گاه نوشت :فارغالتحصیالن
دورهی دکرتی ،فوقلیس���انس و لیسانس این دانشگاه عبارت از یکی از وزرای آموزشی
دولت (گریندهی مدرک فوقلیسانس) ،هفت مسئول ارشد دیوانعایلکشور ،یک قاضی
دادس���رای انتظامی قضات ،یکی از رؤس���ای مجتمعهای قضایی خانواده ،یک معاون
1-http://old.alef.ir/vdcg.x9qrak9nupr4a.html?1527
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وزیر دادگسرتی ،یک رئیس دادگاهانقالب استان ،یک رئیس کل دادگسرتی ،دو رئیس
دادگس�ت�ری دو شهرستان جنوبیکش���ور و چند قاضی دادگسرتی است .در میان اساتید
دانش���گاه در مقطع دکرتا اسامی پنج استاد دانشگاه آزاد اسالمی و یک رئیس دانشگاه
آزاد به چش���م میخورد .همچننی اس���امی چند نفر از نمایندگان مجلس ششم از جمله
قائممقام یکی از احزاب سیاسی و دبریکل یکی دیگر از احزاب سیاسی کشور در میان
این اس���امی به چشم میخورد .بنابراینگزارش اسامی فارغالتحصیالن دورهی دکرتی،
فوقلیسانس و لیسانس در بخش صنعت نیز شامل یکی از معاوننی وزیر صنایع و چند نفر
از مدیران این وزارتخانه ،قائممقام دو منطقهی آزاد ،چند نفر از مدیران ارش���د وزارت
نریو و یکی از معاوننی وزارت نفت اس���ت .برخی از مدیران حاضر در وزارت آموزش و
پرورش نیز مبادرت به اخذ مدرک در مقاطع دکرتی ،فوقلیسانس و لیسانس از دانشگاه
غریقانونی هاوایی نمودهاندکه در میان اسامی آنان چند نفر از مدیران عایل و مشاورین این
وزارتخانه به چشم میخورد1.
ى
1 .1حجتاالسالم عباسعلی علیزاده ،رئیس دادگسرتىتهران ،دکرتاى حقوق خصوص 
2 .2احد باقرزاده ،معاون وزیر دادگس�ت�رى و رئیس سازمان تعزیراتحکومتى ،دکرتاى
حقوقبنیالمل ل
3 .3حجتاالسالم سیدمحمد سجادى ،رئیس یکى از شعبههاى دیوانعاىل کشور که
پروندهی هاشم آقاجرى در آن بررسى شد ،دکرتاى حقوق خصوصى
4 .4سیدحسن الحسینى ،نمایندهی دور ششم و معاونکنونى پارلمان وزارت آموزش و
ى
پرورش ،دکرتاى علوم سیاس 
ى
5 .5محمد رئیسى ،نمایندهی مشارکتى دورهی ششم از شهرکرد ،دکرتاى حقوق خصوص 
6 .6بهروزکافى ،از مدیران صنعت نفت ،دکرتاى مدیریت
7 .7علىاکرب طاهرى ،مدیر عامل ساپکو ،دکرتاى بازرگانى
ى
8 .8جمال مظفرى ،قائم مقام منطقه آزاد قشم ،دکرتاى مدیریت و سیستم بهرهور 
 9 .9رضا ویسه ،مدیرعامل سازمان نوسازی وگسرتش صنایع ،دکرتاى مدیریت
ى و رئیس
1010مرتضى حاجى ،وزیر آموزش و پرورش ،فوقلیس���انس مدیریت آموزش��� 
بنیادباران محمد خاتمی
ى
 1111بهروز فروتن ،مدیرعامل صنایع غذایى بهروز ،لیسانس صنایع غذای 
 1212محمد مالکى ،رئیس شرکت ملىگاز ایران و معاون وزیر نفت ،فوقلیسانس مدیریت
ى
تکنولوژ 
1313غالمرضا شهریور ،مدیرکل در وزارت تعاون ،دکرتاى مدیریت تعاو ن
1-www.farsnews.com/printable.php?nn=8306270083
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1414سید محمدامنی طالبشهرستانى ،معاون سابق وزارت بهداشت و درمان ،دکرتاى
ى
مدیریت خدمات درمان 
ى
1515حسن جاهد ،معاون وزارت بهداشت و درمان ،دکرتاى مدیریت خدماتدرمان 
 1616محمد رحیمى ،مشاور وزیر آموزش و پرورش ،فوق لیسانس جامعه شناسى
ى
1717على رئوف ،معاون وزیر آموزش و پرورش ،دکرتاى مدیریت آموزش 
1818نورالدین صفىنیا ،از مدیران سابق شهردارى تهران ،فوقلیسانس و دکرتاى حقوق
ى
خصوص 
ک
1919على مقدسزاده ،شهردار سابق منطقهی  ،۶مهندسى عمران باگرایش آب و خا 
ى
2020بهرام بهرامى ،معاون سازمان و ثبت اسناد و امالککشور ،دکرتاى حقوق خصوص 
2121مجید محتشمى ،دبریکل حزب آزادى ،دکرتاى مدیریتتوسعه در ایرا ن
2222محمدرضا خباز  ،قائممقام حزب همبس���تگى و نمایندهی دورهی ششم مجلس،
دکرتاى علوم سیاسى1.
تحقیقات نشان میدادکه مدارک صادرشده ،بخصوص برای مقامات ،فاقد هر نوع ارزش
علمی است .این افراد بدون انجام هیچ تحقیقی بر اساس زد و بندها و قرار و مدارهاییکه
بنی خودشان و این دانشگاه بوده مدرک دریافتکردند .دانشگاه مزبور نیز از طریق دادن
مدرکبهآنهایکسریازمقامات،برایفعالیتهایغریقانونیشانمصونیتایجادکردند.
هیچیک از مقامات نظاماسالمی و از جمله رئیس دادگسرتی تهرانکه یکی از باالترین
پستهای قضایی در دههی هفتاد و هشتاد محسوب میشد مورد مؤاخذه قرار نگرفتند.
سرکوب مطبوعات ،دستگریی مخالفان و نقضگسرتدهی حقوق بشر
وی در حایل س���کان هدایت دادگسرتی اس���تان تهران را به دستگرفتکه تیغ توقیف
ب���رگردن روزنامههای معروف به اصالحگرا و بازداش���ت چهرههای وابس���ته به جناح
اصالحطلب درون نظاماسالمی و نیز بازداشت شماری از چهرههای مستقل هوادار آزادی
و مردمساالری همراه بود.
روزنامههاییکه در دوران ریاست علیزاده و قدرتنمایی سعید مرتضوی بعنوان قاضی و
سپس دادستان تهران توقیف شدند ،فهرست بلندباالیی را تشکیل میدهند .شاخصترین
چهرههاییکه در دروان ریاس���ت حجتاالسالم علیزاده بر دادگسرتی تهران به زندان
افتادند میتوان به دکرت ناصر زرافشان ،وکیل خانواده قربانیان قتلهای زنجریهای ،اکرب
گنجی ،و عمادالدین باقی نویسندگان پیگری پروندهی قتلهای زنجریهای ،سیامک پورزند،
روزنامهنگار بیمار س���الخورده که عاقبت در اثر فش���ارهای وارده خودکشی کرد ،علی
1-http://sharifnews.com/imgs/83/83074.alizade-haji.jpg
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افشاری یکی از رهربان دانشجوییکه به اعرتاف تلویزیونی واداشته شد .عباس عبدی و
یارانش ،به اتهام نظرس���نجیکه نش���ان میداد اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان خواستار
بازگشودن بابگفتگو با آمریکا هستند .در همنی دوران حسنی لقمانیان نمایندهی همدان
در مجلس شش���م بازداش���ت ش���د و زهراکاظمی خربنگار عکاس ایرانیکانادایی در
بازداشتگاه به قتل رسید .دهها ملی مذهبی به بندکشیده شدند.
علیزاده به هم���راه عبدالرضا ایزدپناه رئیس حوزهی ریاس���ت قوهقضاییه ،علی خلفی
دادستانانتظامی قضات و س���عید مرتضوی دادستانعمومی و انقالب اعضای هیأت
بررسیکنندهی اتهامات ملیمذهبیها را تشکیل میدادند1.وی در پاسخ به سؤال رسانهها
در مورد روزنامهنگاران زندانی با استفاده از شیوهی سفسطهگرایانهی حاکم بر حوزههای
علمیهگفت:
اگر منظور این است که آیا کسی به جرم روزنامهنگاری در زندان است ،بله ،ما نیز
میگوییم چننی فردی نداریم؛کدام روزنامهنگار را به جرم روزنامهنگار بودن زندانی
کردهاند؟ ما در توقیف مطبوعات و برخورد با روزنامهنگاران بیشتر از شما ناراحت
میشویم؛ شما باید حرمتها را نگه دارید؛ ما خط قرمز داریم؛ وقتیکسی این حرمت
ها را نگه نمیدارد ما هم برخورد میکنیم؛ اگر با روزنامهای برخورد شده به دلیل
متخلف بودن آن روزنامه بوده اس���ت؛ دادسراها وقتی به جرمی رسیدگی میکنند،
برای متهم قرار قانونی صادر میکنند؛ توقیف هم به عنوان یک قرار بس���تگی به
نوع جرم دارد؛ اگر سبک باشد مطبوعه توقیف نمیشود ،اما اگر روزنامهای اسرار
مملکت و مثال اسرار نظامی را فاشکرد ،دادسرا نمیتواند توقیف نکند؛ اگر شما
باشید مینشینید آن مطبوعهکار خود را ادامه دهد؟ اگر یک روزنامه به خدا اهانت
کند شما میایستیدکه اهانتکند؟2
دستگریی نمایندگان مجلس بهخاطر بیان نظراتشان در مجلس شورایاسالمی در دوران
ریاست وی بر دادگسرتی تهران با دستگریی حسنی لقمانیان باب شد .وی قصد دستگریی
پنج نمایندهی دیگر مجلس ششم را نیز داشتکه با مخالفتکروبی روبرو شد و نتوانست
آن را اجراکند .وی در پاسخ به سوایل دربارهی توقیف نود مطبوعه وگزینشی عملکردن
دستگاه قضایی در برخورد تأمینی با روزنامههاگفت :توقیف مطبوعات بستگی به نوع
جرم و سبکی یا سنگینی آن دارد؛ قانون میگوید هر نشریهایکه رعایت مسایل دینی را
نکند حتم ًا باید توقیف شود؛ بنده اگر باشم توقیف میکنم با قدرت و شجاعت؛ وجود
من اگر برود این مطبوعه باید توقیف شود؛ مرا از تعداد مطبوعات توقیفی نرتسانید؛ من
میگویم آیا اگر روزنامهای اینچننی بود ،با روزنامهایکه تنها به یک شخص اهانتکرده
1-jamejamonline.ir/online/668835091303744304
2-www.isna.ir/news/8202-08191
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گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه
در اول خ���رداد ۱۳۸۷با پافش���اری غالمعلی حدادعادلگ���زارش تحقیق و تفحض از
قوهقضاییه قرائت شدکه در آن چندین بار به عباسعلی علیزاده اشاره شده بود.
* ضعف در پیگریی پروندهی معروف به المکاسب
س���ازمان بازرسیکلکشور پس از تش���کیل پرونده با استناد به مادهی ۵٩٨قانون
مجازاتاسالمی از دادگاه برای متهمان تقاضای مجازات مینماید .قاضی پرونده
با توجه به قانون منع مداخلهیکارکنان دولت در معامالت دولتی ،واگذاری سهام
شرکت المکاسب به موسسهی خصوصی همیاریکوثر را ممنوع اعالم نموده اما
متأسفانه با توجه به توصیههای رئیس وقت دادگسرتی استان تهران و با این استدالل
که عدهای از متهمان ادعاکردهاند شرکت المکاسب را خصوصی میپنداشتهاند از
حیث جهل به قانون متهمان را تربئهکرده است .هرچند قاضی پرونده درخصوص
ابطال معامله رأی قانونی صادر نموده اس���ت لیکن درخصوص برائت تعدادی از
متهمان حکم قانونی صادر نشده است2.
* واگذاری سهام شرکت داروسازی الحاوی
در سال ۱۳۷۱واگذاری سی و سه شرکت دولتی توسط مدیرعامل سازمان صنایعملی
از وزیر وقت صنایع تقاضا میش���ود ،واگذاری این شرکتها عمدت ًا بدون رعایت
تش���ریفات قانونی و صرف ًا از طریق مذاکره با خریدار صورتگرفته استکه برای
اکثر آن واگذاریها در بازرس���یکلکشور پرونده تشکیل شده است .بعنوان نمونه
میتوان به واگذاری شرکت مجتمع پشتیبانی پارس فستون اصفهان ،،شرکت بافت
آزادی ،ش���رکت کارخانجات رادیو و تلویزیون پیام ،شرکت سهامی نازنخ ،شرکت
دارویی الحاوی ،دس���تمالکاغذی حریر ،لعاب ایران ،داروسازی امنی ،داروسازی
کوثر،کیانتایر ،پارستوشه ،سولفور سدیم ،سیمان لوشان ،الکرتیک الربز ،دستمال
کاغذی نوظهور اشاره نمود که در این مختصر با توجه به مشابه بودن پروندهها به
واگذاری شرکت الحاوی اشاره میکنیم.
بازرسیکلکشور با تشکیل پروندهی مدیرعامل وقت سازمان صنایع ملی و معاون
ایشان را به همراه دو نفر از خریداران متخلف به دادگاه معرفی مینماید .در طول
ده سال یعنی از سال ٧۴تا سال ٨۴با وجود مکاتبات سازمان بازرسیکلکشور،
1-www.isna.ir/news/8202-08191
2-www.mehrnews.com/news/687653
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از سوی دادگاه حکمی در این زمینه صادر نشده است .ریاست سازمان بازرسی طی
نامهای از ریاس���ت قوه قضاییه برای دستور رسیدگی به این پرونده استمداد نموده
است و ریاست قوه به رئیس دادگسرتی تهران دستور پیگریی داده است .با وجود
دستور ریاست قوه قضاییه متأسفانه علت اطالهی دادرسی ده ساله بررسی نشده و با
قضات پرونده برخورد الزم صورت نگرفته است و از نتیجه هنوز اطالعی در دست
نمیباشد1 .
* پرونده شرکتهای موسوم به خادمی
محمدرضا خادمی با تأسیس شرکتهای متعدد از چند شعبهی بانک صادرات و
چند شعبه بانک تجارت ،سپه ،ملی و سایر مؤسسات مایل ،وامهایکالنی دریافت
نم���وده و بدلیل عدم پرداخت وامها و ع���دم بازپرداخت وجوه صندوق ضمانت
صادرات ،با شکایت صندوق مذکور و تشکیل پرونده در شعبهی ٢۵دادگاه عمومی
مشهد ،قاضی پرونده بدون اخذ وثایق الزم ،متهم را آزاد میکندکه پروندهای علیه
قاضی دادگاه در دادس���رای انتظامی قضات تشکیل میشود ،سپس متهم در این
پرونده به دو سال حبس و پرداخت خسارت دیرکرد به مبلغ بیش از هیجده میلیارد
ریال محکوم میشود .همچننی متهم ،مبلغ بیش از بیست میلیارد ریال از دو صندوق
دیگر قرضالحس���نه وام دریافت نمودهکه بدلیل عدم پرداخت و اعالمگزارش آن
به سازمانبازرسیکش���ور موضوع به دادگاه جرایم اقتصادی ارجاع میشودکه در
این پروندهها نیز به ش���ش س���ال حبس و پرداخت بیش از ده میلیارد ریال جزای
نقدی و پرداخت اصل و خس���ارت وامها محکوم میگردد .اما بادخالت ریاست
س���ابق دادگسرتی استان تهران ایشان با سرپدن وثایق غریمعترب ،از زندان چندبار به
مرخصی رفته و به خارجکشور متواری میشود.که دخالت رئیس سابق دادگسرتی
استانتهران در این پرونده و نقش ایشان در متواری شدن محکوم علیه در گزارش
سازمان بازرسیکلکشور نیز ذکر شده است2 .

* تبانی با مرتضوی،کالهربداری و جعل سند
پای عباس���علی علیزاده در یکی از تخلفات س���عید مرتضوی نیز به میان آمد اما
برخوردی با وی نشد.
یکی از اتهامات س���عید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیرعامل سابق سازمان
ی استکه خود نایبرئیس آن موسسه ،اصغر
تأمنی اجتماعی،کمک به مؤسس���ها 
جهانگری رییس اسبق حفاظت اطالعات قوه قضاییه عضوهیأت مدیره و عباسعلی
1-www.mehrnews.com/news/687653
2-www.mehrnews.com/news/687653
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علیزاده رئیس کل پیشنی دادگسرتی تهران نیز رئیس هیأت مدیره آن مؤسسه بوده
است .این مؤسسه وجود خارجی ندارد .در سند تحقیق و تفحص مجلس آمده است:
پریو مبایعهنامهی مورخ دهم مرداد ماه ۱۳۹۲پریامون خرید یک واحد آپارتمان جهت
تدارک امور ایتام تحت پوششکانون نخبگان عدل تهران (ایتام) واقع در«خیابان
آزادی ،پ  ،۸۱ط اول ،واحد شمارهی هفت» طی مبایعهنامهی مذکور از سویکانون
مبلغ دویست و پنجاه میلیونتومان سابق ًا پرداخت و آپارتمان تحویل شده است...
دفرت مذکور تجهیزش���ده و دراختیارکانون نخبگان عدل تهران (ایتام) میباشد».
جدای از دومیلیارد و پانصد میلیونریال پرداخت شده ،هفتصدمیلیونریال پیش از
آن و دویست میلیونریال نیز زمان انتقال سند پرداخت شده است.
ش ش���رق ،در تمام طول خیابان آزادی تنها یک خانه با این ش���ماره
اما بنا برگزار 
پالک ( )۸۱وجود داردکه هیچ شباهتی به آپارتمانیکه تجهیز شده و دراختیارکانون
نخبگان عدل تهران(ایتام) است ،ندارد.
براساس اس���ناد هیأتتحقیق و تفحص مجلس ،عباسعلی علیزاده رییس پیشنی
دادگس�ت�ری تهران ،ریاست هیأتمدیرهی «کانون نخبگان عدل تهران (ایتام)» را
برعهده دارد و سعید مرتضوی خود نایبرییس هیاتمدیره آن است.
اسناد تحقیق و تفحص مجلس نشان میدهد مرتضوی در مجموع نزدیک «هفت
ت مدیرهاش به شمار میرود
میلیارد ریال» به موسس���هایکه خود نایبرییس هیا 
کمککرده است.
در یکی از اسناد ،عباسعلی علیزاده در نامهای خطاب به سعید مرتضوی درتاریخ
 ۱۶/۰۳/۱۳۹۲نوش���ته اس���ت... :همانگونه که مس���تحضریدکانون نخبگان عدل
تهران(ایتام) بهعنوان یک موسسهی خرییه ،متویل حمایت و آموزش دانشآموزان،
دانش���جویان و صغار ممتاز فاقد ویل قهری و بیبضاعت بوده و سعی برآن داشته
ت���ا آموزشهای الزم را درخصوص علوم قرآنی،کامپیوتر و زبان انگلیس���ی برای
آن عزیزان بهص���ورت رایگان فراهم نماید ...علیهذا از حضرتعایلکه همواره
پشتوانهای برای ایتام و یاریرسان اقشار محروم و بیبضاعت بودهاید و با عنایت
به فرارس���یدن ماهیکه معطوف به اکرام و اطعام ایتام میباش���د ،استدعا میشود
درصورت امکان مبلغ صدوپنجاه میلیونتومان به سبدکاالی این ماه الهی جهت ایتام
تحت حمایت اینکانون در اختیار قرار گرید...
برمبنای اسناد هیأتتحقیق و تفحص مجلس درپی این نامه حجتاالسالم علیزاده به
مرتضوی،چهلودومیلیونوششصدهزارتوماندرقالببُ نفروشگاههایرفاهوشصتویک
میلیونوهشتصد و پنجاههزارتومان در قالبکارت هدیه به اینکانون تحویل داده شده است.

عدالتخانه و ویرانگران آن-آغاز دههی دوم انقالب تا امروز

301

همچننی طبق درخواست دیگری از سوی علیزاده -رییسکانون نخبگان عدل تهران-
ک میلیارد ریال پریامون تأمنی بخشی از
درتاریخ بیستم اسفند ۱۳۹۱مبنی بر تخصیص ی 
هزینهی ایابوذهاب و تغذیه و آموزش ایتام در محل اینکانون وپرداخت جوایز و هدیه به
ایتام ممتاز و منتخب و برگزاری اردوهای فرهنگی و زیارتی ،مبلغ هفتصدمیلیو ن ریال وجه
نقد از سوی دفرتمدیرعامل سازمان تامنیاجتماعی (سعید مرتضوی) به سیدمحمدمهدی
منصوری نمایندهی معرفیشده از سوی عباسعلی علیزاده پرداخت شده است.
براس���اس سند دیگریکه البته از سیستم ثبت دبریخانهی سازمان تأمنیاجتماعی حذف
شده است ،در پاسخ به نامهی عباسعلی علیزاده به شماره  /۱۷۴/۹۱الف مورخ یازدهم
اسفند ۱۳۹۱درخصوصکمک سازمان تامنیاجتماعی درساخت سالن آموزش و مراسم
عمومی و پذیرایی از ایتام» با موافقت هیاتمدیرهی سازمان تامنیاجتماعی ،دومیلیارد و
پانصدمیلیون ریال بهکانون پرداخت شده است.
با وجود همهی این اس���نادکه به دستکمیتهی تحقیق و تفحص مجلس رسیده ،خربی
ازکانون نخبگان عدل تهران نیست .فارغ از آدرس جعلی خیابان آزادی ،پ  ،۸۱در آدرس
مندرج در وبس���ایتکمیتهی امداد نیز چننیکانونی یافت نش���د .با این تفاوتکه این
آدرس تنها امتیاز آدرس قبلی را هم نداشت ،یعنی اینبار شمارهی پالکی هم درکار نبود،
«اقدسیه» ،فقط همنی .اما دراین آدرس هم هیچ نشانی از «کانون» پیدا نشد.
در وبسایتکمیتهی امداد دربارهیکانون نخبگان عدل تهران آمده بود :با شروع اوقات
فراغت دانشآموزان و دانش���جویانکمیتهی امداد منطقه یک(شمریانات) پس از اتمام
امتحانات ،درفصل تابستان از تاریخ اول تریماه  ۱۳۹۰کانون فرهنگی ،آموزشی نخبگان
عدل ،واقع درخیابان «اقدس���یه» فعالیت خود را در زمینههای آموزش زبان در البراتوار
ً
کامال مجهز به سیس���تمهای روز ،آموزشکامپیوتر و اینرتنت ،قرآن و احکام،
پنجاه نفره
آموزش مجریگری ،مهارتهای زندگی و ...شروع نموده است.
فارغ از اینکه درهیچکوچه و محلهای از «اقدس���یه» نام و نش���انی از اینکانون وجود
نداشت ،مرد الغر شریینیفروشیکه موهایش را دراین محله سفیدکرده بود هم تابهحال
نام اینکانون را نش���نیده بود ،برای مسئوالن موسسهی خرییهی «زینبکربی (س)»که
درخیابان «نیلوفر» اقدسیه بود هم نام اینکانون ناآشنا بود1.
ریاست هیأت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی
هاشمیش���اهرودی در تاریخ بیس���تم فروردین ۱۳۸۳در باب رعایت حقوق شهروندان
خطاب به قضات ،ضابطان ،ناظران زندانها و بازداشتگاههای سراسرکشور بخشنامهای
صادرکرد و متعاقب آن هیأتی را تشکیل داد .این هیاتکه متشکل از نمایندهی سازمان
1-http://aftabnews.ir/fa/news/223837
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قضایی نریوهای مس���لح ،نمایندهی دادس���تاننظامی تهران ،نمایندهی سازمان بازرسی
کلکش���ور ،معاون رییسکل دادگسرتی و نمایندهی دادسرایانتظامیقضات و یکی از
دادیاران دادسرای دیوانعایلکشور بود اقدام به بازرسیهای مختلفی از بازداشتگاههای
استان تهرانکرد.
در تاریخ اول مرداد ۱۳۸۴علیزادهکه با حکم هاشمیشاهرودی ریاست هیأت نظارت و
بازرسی حفظ حقوق شهروندی را به عهده داشت ،اقدامات این هیأت در رابطه با حفظ
حقوق شهروندی را طیگزارش مفصلی به هاشمیشاهرودی ،رییس قوه قضاییه تقدیم
کردکه در رسانهها منتشر شد .از قرار معلوم وی گز نکرده بریده بود.
استفاده از چشمبند ،ضرب و شتم متهمان ،تعینی تکلیف نشدن متهمان و طوالنی شدن
مدت تحقیقات ،زندان برای نوجوان سیزده ساله به خاطر دزدیدن یک مرغ در بدترین
بازداشتگاهها ،نگهداری پریزن متولد ۱۳۱۱در زندان بهخاطر ناتوانی مایل ،دستگریی زنی به
جایشوهرشکهمتهمبه جرایم مواد مخدرو متواری است،بالتکلیفبودنهزاروچهارصد
زندانی در زندان رجاییشهر از موارد بارز نقض حقوق شهروندی بودکه هیأت نظارت و
بازرسی حفظ حقوق شهروندی در چند ماه بررسی خود از بازداشتگاهها به آن رسیده بود.
درگزارش تهیهش���ده از سوی هیأت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی،گزارش
بازرس���ی از بازداشتگاه آگاهی تهران ،بازداشتگاه س���ازمان حفاظت اطالعاتارتش،
بازداشتگاه اماکن ،بازداشتگاه حفاظت اطالعات وزارت دفاع موسوم به  ،۶۴بازداشتگاه
حفاظتاطالعاتنریویانتظامی،زندانرجاییشهر،بازداشتگاهحفاظتاطالعاتسپاه،
بازداشتگاه اطالعات سپاه ،بند  ۲۰۹وزارت اطالعات زندان اوین ،بازداشتگاه آگاهی در
شهرری ،ستاد مبارزه با مواد مخدر ری ،بازداشتگاهکالنرتی  ۱۶۰خزانه ،زندان قزلحصار
کرج واحد ،۳ندامتگاه خورین ورامنی ،بازداش���تگاه آگاهی ورامنی ،بازداشتگاه آگاهی
شهریار ،بازداشتگاه ستاد مبارزه با موادمخدر شهریار ،از دادگاه انقالباسالمی تهران و
دادسرای ناحیهی ۷انقالب ،ذکرشده و از وجود موارد بارز نقض حقوق شهروندی خرب
داده شده بود.
درگزارش آمده بود صد و چهل و س���ه شکایت به این هیأت واصل شده استکه یکی
از آنها مربوط به ش���خصی استکه از دیماه سال  ۱۳۶۷در زندان به سر میبردکه در
پروندهی بازداش���تی وی هیچگونه سابقهای از سوی مرجع قضایی یا حکم محکومیت
وجود ندارد .همچننی در اینگزارش خواس���ته ش���ده بود تا ادارهی آگاهیکرج و تهران
وابس���ته به نریوی انتظامی دعوت و مسائلی به آنها تذکر داده شود .از جمله این موارد
بالتکلیفی دخرتی دوم دبریستانی ،زندانیکردن پریزن ناتوان وکمبود مددکاران بود.
هیأت در یکی از جلسات اعالم میکندکه بر اساس اطالعات رسیده برخی از نهادها از
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چشمبند استفاده میکنند و با توجه به استفاده از آن در قانون به ماموران تذکر داده شده
اما آنها مسائل امنیتی را عنوان میکنند.
رییس هیأت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی مطرح میکند هم اینکه هیأت
شکایت وگزارشها را پیگریی میکند بسیار موثر است .درکدام آینی آمدهکه یک زن را
این قدر مورد ضرب و شتم قرار دهند ،در قانون اساسی شکنجه ممنوع است ولو مطابق
با واقع باشد،کسی نمیتواند دستور شکنجه صادرکند.
بر اساس گزارش تهیهشده از سوی دادگسرتی بارها شاهد مقاومت در مقابل کار هیأت
هس���تیم .به طوریکه این هیأت به بازداش���تگاه اطالعات س���پاه مراجعهکرده اما این
بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداریکرده است و مطرح شدهکه حتی اگر مقام باالتر
از شما هم بیاید او را راه نمیدهیم.
هیأت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در بازدیدهای به عمل آمده از بازداشتگاه
وزارت اطالعات حدود بیس���ت و هش���ت تن افرادیکه بر اثر ارتباط با یک ش���بکهی
ماهوارهایکه توهنی به مقدسات داشته دستگری شدند را مالحظه میکندکهگویا اکثرشان
بیسواد و فریبخورده هستند و بالتکلیف باقی ماندند.
تعینی تکلیف نشدن متهمان و طوالنی شدن مدت تحقیقات از مسائلی استکه در این
گزارش به آنها اشاره و بر ضرورت حل آن تأکید شده است.
هیأت مذکور در مرحلهی دیگری از بازرسیهای خود به زندان رجاییشهر مراجعه میکند
و درکمال تعجب شاهد وجود پریزنی متولد ۱۳۱۱در زندان میشود و به دنبالگفتوشنود
با وی درمییابندکه او چهار ماه است در زندان به سر میبرد ،این پریزن منزلش را به سه
افغانی رهن دادهکه چون نتوانسته رهن را به آنها برگرداند در زندان به سر میبرد یا در
این زندان خانمی میگفت چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده شده و وی متواری
است ،او را به جای شوهرش دستگریکردهاند.
در بازرسیهای به عمل آمده ا زکلیهی بازداشتگاههای حفاظت اطالعات ،بحث شنود به
عنوان یک اصل مطرح بوده است .این هیأت مطرح میکندکه این وضعیت نباید وجود
داشته باشد و در موارد مشخص نیز باید با مجوز قضایی اینکار صورتگرید .اینگزارش
به شمار خودکشی زنان زندانی در زندان رجایی شهر اشاره کرده و خواسته است علت
خودکشیهادراینزندانبررسیشود.هرچندکهزندانسعیدرکتماناینمسئلهداشتهاست.
ازگ���زارش م���ورد بحث بر میآیدکه ه���ر یک از پادگانها ،حفاظ���ت اطالعاتها و...
بازداش���تگاهی جداگانه دارندکه این خالف بخشنامهی رییس قوهقضاییه است .هیأت
تذکر دادهکه بازداشتگاهها باید متمرکز شوند؛ زندانها نباید دو مدیریتی یا چندمدیریتی
باشند؛ مأموران سپاه و ارتش نباید زندانبان باشند ،زیرا اگر اتفاقی رخ دهد قوهقضاییه باید
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پاسخ دهد .پس نمیشودکه در ادارهی زندان نقشی نداشته باشد.
از جمله موارد مهم اینگزارش نابسامانیهای محیط بازداشتگاههاست .در بخشنامهی
آیتالله هاشمیشاهرودی تأکید شده که فضای هر بازداشتگاه نباید از دوازده مرتکمتر
باشد در حایلکه بر اس���اس اطالعات به دست آمده در جریان بازدید هیأت نظارت و
بازرسی حفظ حقوق شهروندی ،متهمانی وجود داشتندکه طی هشت یا نُه ماه در فضای
کمتر از یک مرت بازداشت شده بودند.
علریغم تمام تاکیدات قانونی بر ممنوعیت شکنجه،گزارش تهیهشده از سوی هیأت ،وجود
شکنجه و انفرادی را در بازداشتگاه پذیرفته و درصدد انجام اقداماتی برای حل آن هستند.
در اینگزارش اقرار با اکراه فاقد اعتبار دانس���ته ش���ده است و استفاده از چشمبندکه در
جریان بازرسیها با آن برخوردکردند را مورد انتقاد شدید قرار دادند.
گزارش به بازداشت نوجوان سیزده سالهکه به خاطر دزدیدن یک مرغ به مدت شش روز
در بدترین بازداشتگاه ورامنی زندانی بوده اشاره میکند.
همچننی در اینگزارش عنوان شده که هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی خواستار
آن شده استکه مواردی از احتمال تعرض به دخرتان و زنان بازداشتشده و زندانی مورد
بررسی قرارگرید و نتایج این بررسی به اطالع هیأت رسانده شود1.
مدتکوتاهی پس از انتشار اینگزارش در رسانهها ،به دستور رئیس قوهقضاییه ،عباسعلی
علیزاده ،رئیسکل دادگس�ت�ریتهران برکنار و به سمت معاون اداری و مایل قوهقضاییه
منصوب شد .بسیاری از ناظران انتصاب علیزاده به سمت معاون اداری ومایل قوهقضاییه را
تنبیهی برای انتشارگزارش وی از نقض حقوق بشر در زندانهای جمهوریاسالمی دانستند.
وی در ح���ایلکه ریاس���ت هیأت نظارت بر حقوق ش���هروندی را به عهده داش���ت در
گفتگو با مطبوعات ضمن بیان تأکید بر سیاس���ت قوهقضاییه جهت ناامنکردن تهران
برای قانونشکنان ،از ارسالگزارش محرمانهای به خامنهای خرب داد وگفت :مقاممعظم
رهربی در پاسخ به اینگزارش خطاب به آیتالله هاشمیشاهرودی اینگزارش را بسیار
تکاندهنده دانس���تند و بیانکردند الزم اس���ت با همکاری نریوهای انتظامی و وزارت
اطالعات با جدیت و ش���دت برخورد شود و اش���رار به اشد مجازاتکه خداوند برای
مفسدان تعینیکرده مجازات شوند2.
اینگزارش و دستور خامنهای منبای «طرح امنیت اجتماعی» و استفاده ا زکهریزک برای
مجازات اراذل و اوباش شدکه فجایع بسیاری را به وجود آورد.
با به قدرت رسیدن الریجانی در قوهقضاییه ،و تالش وی برای هاشمیزدایی از قوهقضاییه،
علیزاده برکنار شد و دیگر پست قضایی به او ارجاع نشد.
1-www.isna.ir/news/8405-13133.32967
2-http://aftabnews.ir/fa/news/12945
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سعید مرتضوی در سال  ۱۳۴۶در شهرستان تفت استان یزد به دنیا آمد .او در سننیکودکی
پدر خود را از دس���ت داد و مجبور ش���د در نوجوانی باکار در چاپخانهی خردمند تفت
امرارمعاشکند .مرتضوی دارای دو پس���ر به نامهای احمد و محمود استکه ظاهرًا در
هند به تحصیل مشغولند.
مرتضوی در سن نوزده سالگی با سهمیهی بسیج بدون شرکت درکنکور به دانشگاه آزاد
تفتکه به تازگی احداث شده بود راه یافت و شروع به تحصیل در رشتهی حقوقکرد.
ورود به دستگاه قضایی و طی مسری قدرت درکوتاهترین زمان
مرتضوی برخالف ابتداییترین اصول قضایی ،در بدو ورود به دانشگاه در سال ۱۳۶۵به
عنوانکارآموز به استخدام قوهقضاییه در آمد و بالفاصله در سمت دادیار و مسئول واحد
اجرای احکام شهربابک مشغول بهکار شد و در بیست سالگی باگذراندن یک دورهی
کارآموزی به مقام ریاست دادگاه حقوقی دو مستقل شهر بابک رسید .او پنج سال رئیس
دادگسرتی این شهر بود .در همنی دوران یک پروندهی قضایی در ارتباط با سوءاستفاده
جنسی از یک متهم زن برای او تشکیل ش���د ،پروندهای که مدتها در دادگاه انتظامی
قضات او راگرفتا رکرد .او برای رفع و رجوع این پرونده مجبور شد به تهران بیاید و دست
به دامان «آقازاده» شیخ محمد یزدی شود و باکمک پدرش مشکل خود را برای مدتی
به تعویق بیندازد .در تهران او به اعضای مؤتلفهکه قوهقضاییه را در دست داشتند نزدیک

306

سعیدمرتضوی

شد و در سال ۱۳۷۳در سن بیست و هفت سالگی به توصیهی اسدالله بادامچیان معاونت
سیاسی قوهقضاییه به ریاست شعبهی  ۹عمومی تهران منصوب شد .وی مدتی بعد از سوی
محمد یزدی به ریاست شعبهی ۳۴مجتمع قضاییکارکنان دولت رسید و سپس به شعبهی
۱۴۱۰مطبوعات رفت و تحت امر محسنیاژهای قرارگرفت .مرتضوی همچننی از اردیبهشت
۱۳۸۲مسئولیت دادستانی عمومی و انقالب تهران را بر عهدهگرفت .صعود او در دستگاه
قضایی به واسطهی حمایت عجیب و غریبی بودکه خامنهای و سیدعلیاصغر مریحجازی
مس���ئول امنیتی بیترهربی از او به عمل میآوردند .پشتوانهی اصلی او اجرای منویات
خامن���های و تعهدش به بیترهربی و فرامنی آن ب���ود .از همنی منظر بودکه او تبدیل به
حاکم مطلقالعنان قوهقضاییه شد .دیگر از دالیل رشد او در سیستم قضایی ،حرفشنوی
از بازجویان و شکنجهگران دستگاه اطالعاتی بود .این بیپرنسیبیکه منطبق بر سمت و
سوی دستگاه قضایی بود موجب استحکام جایگاه او میشد.
همسر او هما فالحتفتی متولد ۱۳۴۸و پزشک عمومی است .هما فالحتفتی همزمان با
بررسی پروندهی همسرش به عنوان متهم ردیف اول بازداشتگاهکهریزک توسط دادگاه،
با ائتالف «زندهباد بهار» رحیممشایی و احمدینژاد ،نامزد چهارمنی دورهی شورایشهر
تهران ش���د .رقیب او در این انتخابات ،زهره حقیقی ،مادر محسن روحاالمینی یکی از
قربانیانکهریزک و مرتضوی بود.
سیدابراهیم نبوی در نامه به هاشمیشاهرودی در مورد همسر مرتضوی مینویسد:
همس���ر آقای مرتضوی که پزش���کعمومی است ش���اغل در درمانگاه بهزیستی
س���عادتآباد ،بارها برای همکارانش تعریفکرده اس���تکه از طرف بیت رهربی
خانهی مصادرهای را به سه و نیم میلیون تومان به او فروختهاند یا فالن قطعه زمنی را
از طرف دفرت رهربی به یکمیلیون تومان به او فروختهاند ،او در حال آپارتمانسازی
در اطراف پل مدیریت اس���ت و با یکی دو تن از خویش���ان همسرش دارد مزد این
خدمات الهیاش را تبدیل به پول میکند1.
سند منزل همسر مرتضوی به عنوان وثیقهی پنج میلیارد تومانی پذیرفته شده است2.
در اسناد تحقیق و تفحض مجلس آمده است:
مبلغ سیصدمیلیون ریال معادل سیمیلیون تومان بابت خرید دوهزار جلد کتاب به
نام دوستت دارم مادر نوشتهی آقای محمدرضا فالحتفتیکه فامیلیاش دقیق ًا مشابه
هما فالحتفتی همسر سعید مرتضوی است ،هزینه شده است .جالب اینکه شخص
یادشده در جریان تحقیق و تفحص منکر هرگونه نسبت فامیلی با مرتضوی شده و
احتما ً
ال اتفاقی این تشابه حتی در پسوند فامیلی نیز رخ دادهکه البته این جزئیات در
1-www.ettelaat.net/05-01/news.asp?id=1054
2-www.asriran.com/fa/news/604167
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دادگاههای صالحه قابل تشخیصتر است1.

قاضیمطبوعات
ن���ام مرتضوی برای اولنیب���ار به عنوان قاضی ش���عبهی ۱۴۱۰دادگاهانقالب ،معروف به
دادگاهمطبوعات در دههی ۷۰خورشیدی مطرح شد .وی در مقام قاضی دادگاهمطبوعات
و دادستان تهران به اشارهی خامنهای بیش از یکصد و بیست روزنامه و نشریه را توقیف
کردکه اوج آن در اردیبهش���ت ۱۳۷۹و توقیف فلهای مطبوعات به دستور خامنهای بود.
مرتضوی از بهار تا تابستان ۱۳۷۹بسیاری از مدیران و نویسندگان مهم مطبوعاتکشور را
بازداشت و زندانیکرد.
وی تنها در روز چهارم و پنجم اردیبهش���ت س���ال ۱۳۷۹هیجده نشریه را به استناد قانون
اقدامات تأمینی توقیفک���رد .در حایلکه قانون اقدامات تامینی ۱۳۳۹برای برخورد با
اراذل و اوباش چاقوکش و ولگرد و مجرمان خطرناک تصویب شده بود .موج اعرتاضات
هم تأثریی در استفاده از این قانونکه وهن آشکار اصول مسلم قضایی بود نداشت.
برای درک بی قانونی حاکم بر دستگاه قضایی نظام اسالمیکافیست بدانیم مادهی ۱
این قانون اشعار دارد:
اقدامات تأمینی عبارتند از تدابرییکه دادگاه برای جلوگریی از تکرار جرم (جنحه یا
جنایت) دربارهی مجرمنی خطرناک اتخاذ میکند .مجرمنی خطرناککسانی هستند
که سوابق و خصوصیات روحی و اخالقی آنان وکیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی
آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد از اینکه قانون ًا مس���ئول باش���ند
یا غریمسئول .صدور حکم اقدام تامینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی
مرتکب جرمگردیده باشد.
همچننی مادهی -۱۲اقدامات تأمینی را به شرح زیر معرفی میکند :
1.1ضبط اشیاء خطرناک
2.2ضمانتاحتیاطی
3.3بسنت مؤسسه
4.4محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت
5.5انتشار حکم.
ماده -۱۳اش���یاییکه آلت ارتکاب جرمی بوده و یا اینکه در نتیجهی جرم حاصل
شده باشد در صورتی که وجود آنها موجب تشویشاذهان و یا مخل نظمعمومی
یا آسایش مردم باشد بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط
آنها صادر می ش���ود ولو آنکه هیچکس را نتوان تعقیب یا محکوم نمود ،دادگاه
1-www.tabnak.ir/fa/news/362360

308

سعیدمرتضوی

حق دارد دس���تور دهدکه اشیا ضبط شده را از دسرتس عموم خارجکرده و یا آنها
را نابود نمایند1.
منظور از اشیاء خطرناک ،چاقو و قمه و شمشری و پنجهبوکس و  ...استکه مرتضوی آن
را به نشریات و روزنامهها و رسانهها تعمیم میداد و دستگاههای نظارتی و خامنهای ناظر
این بیقانونی بودند .وی برای توقیف جراید و رسانهها ،یک اصل داشتکه ترجیعبند
همهی احکام توقیفش بود و آنهم قانون اقدامات تأمینی در پیشگریی از ارتکاب جرم
بود .مث ً
ال در نامهای به وزیر ارشاد نوشت :با عنایت به عدمتوجه مدیر مسئول روزنامهی
«ملت» به تذکرات و نصایح مسئوالن نظام و عدماعتنا به اقدامات پیشگریانهی دادگسرتی
در خصوص س���ایر نشریات متخلف ،به حکم وظیفهی قانونی در پیشگریی از اقدامات
مجرمانه در جهت بحرانسازی و ناامنکردن فضای مطبوعاتکشور قرار توقیف موقت
روزنامهی ملت صادر شد2.
روزنامهها ،و نشریاتی نظری اعتماد ملی ،شرق ،جامعه ،توس ،نشاط ،صبح امروز ،خرداد،
عصر آزادگان ،هممیهن ،یاس نو ،وقایع اتفاقیه ،نوروز ،جمهوریت ،زن ،مش���ارکت ،ایران
فردا ،آبان ،شهروند امروز ،اخبار اقتصادی،کیان ،آفتاب ،آزاد ،بهار ،نوسازی ،آریا و ...به
دستور وی توقیف شدند.
وی به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات پس از شکایت ستاد احیای امر به معروف و نهی
از منکر از مجلهی آدینه به دلیل چاپ داستانیکه به ادعای این ستاد غریاسالمی بود ،با
وجود رأی هیأت منصفه برای تخفیف در مجازات این نشریه ،آدینه را پس از یازده سال
فعالیت توقیفکرد و به حیات آن پایان داد.
او در سال ۱۳۷۷در جریان محاکمهی روزنامهیکیهان پنج تن از اعضای هیأت منصفه
را به دلیل عدم حضور در دادگاه برای دو سال از عضویت در هیأت منصفه محرومکرد و
گفتکه این حکم قطعی و غریقابل اعرتاض است.
وی در نامه بهکروبی رئیس مجلس شورایاسالمی وقت دروغهای عجیبی را مطرحکرد:
الف :يکی از روزنامهنگاران با سابقه ،با سوءاستفاده از مکنت مایل خويش و مجوز
اعطايی وزارتفرهنگ و ارش���اد اسالمی در س���اختمانیکه برای چاپ و انتشار
روزنامه و فعاليت مطبوعاتی اختصاص داده است ،دهها دخرت جوان و بيگناه راکه
در جستجویکار برای امرار معاش بودهاند به عنوان خربنگار استخدامکه براساس
ش���کايت آنان ،متأسفانه به انحاء مختلف مورد تجاوز و اذيت و آزار شديد جنسی
قرارگرفتهاند .تحقيقات نيرویانتظامی و دادس���را و داليل موجود در پرونده ،مؤيد
1-www.ghavanin.ir/detail.asp?id=21535
2-http://aftabnews.ir/fa/news/316928
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اين مطلب بوده ،لذا بر طبق قانون ،دستگير و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد1 .

مرتضوی بعدهاکوچکترین اطالعرسانی در مورد ادعاهای غریواقعیاش نکرد.

قاضیپروندههایسیاسی
او در دس���تگریی و محاکمه بسیاری از دانش���جویان ،روزنامهنگاران و سیاستمداران از
جمله اکربگنجی ،عباس عبدی ،حسنی قاضیان ،عبدالفتاح سلطانی ،عمادالدین باقی،
احمد بورقانی ،حمیدرضا جالییپور ،ابراهیم نبوی ،منصور اسانلو ،تقی رحمانی ،رضا
علیجانی ،هدی صابر ،شمسالواعظنی ،احمد زیدآبادی ،و نویسندگان سایتامروز ،رویداد
و وبالگنویسان نقش داشت.
بهگفتهی خلیل بهرامیان وکیل فرزادکمانگر ،سعید مرتضوی پس از عزل از مقام دادستانی،
با برداش�ت�ن و مفقودکردن پروندهی فرزادکمانگر ،علی حیدریان و فرهاد وکیلی عم ً
ال
از بررس���ی مجدد آن پرونده جلوگرییکرده و دس���تکم دو بار ب���رای به اجرا درآوردن
احکام اعدام آنها تالشکرده بود .بازداشت بسیاری از اصالحطلبان و معرتضان پس از
اعرتضات مردم ایران در جریان جنبش سبز نیز با حکم وی صورتگرفت.
شکوریراد نمایندهی سابق مجلس در مورد او مینویسد:
اینجانب چند نوبت به عنوان متهم و دو نوبت هم بعنوان بررس���یکننده از سوی
مجلس شش���م وکمیسیون اصل نود با این پدیده عرصهی قضا درکشورمان مواجه
ش���دهام .در این دیدارها دریافتم او دروغگویی بزرگ و بیپروا اس���ت .قانون در
دستان او همچون مومی نرم به بازیگرفته میشود و هر حکمی را بخواهد از منت
قانون اس���تنتاج میکند و در اینکار از هیچچیز و هیچکس واهمهای نمیکند .در
این داوری بسیاری با من همراه هستند و همنی امر مرا متقاعدکرده است که دچار
اشتباه نیستم2 .
دادستان انقالب و عمومی تهران
در اردیبهش���ت  ۱۳۸۲گفته ش���د مرتضوی قصد ادامهی تحصیل درکانادا را داردکه با
واکنش شدید ایرانیان مقیمکانادا روبرو شد اما وی درگفتگو با مطبوعات خرب دریافت
بورسیه ازکانادا را تکذیبکرد 3.پس از آن خربگزاری ایسنا خرب داد مرتضوی در مقطع
دکرتای یکی از رش���تههای حقوق غریبورسیه در دانشگاه سوربن فرانسه پذیرفته شدهکه
اینک مشغول طیکردن مراحل اداری برای شروع آن است .پیش از این مطرح شده بود
1-www.isna.ir/news/8205-00495
2-www.ekalame.blogfa.com/post-10.aspx
3-www.radiofarda.com/a/350056.html
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که او قرار است بهکانادا برود؛ در حایلکه وی قرار است تحصیالت خود را در فرانسه و
از راه دور (غری از دورهی امتحانات) ادامه دهد1.
سرانجام مرتضوی مدرک دکرتایش را از دانشگاه آزاد و همزمان با بازداشت گسرتده و
فل���های معرتضان بهکودتای انتخاباتی ۸۸گرفت .پس از بازماندن از تحصیل در خارج
ازکش���ور ،مرتضوی به پاس خدماتش به دستگاه والیت و خامنهای با فشار بیترهربی
در اردیبهشت ۱۳۸۲ارتقایمقام یافت و با حکم هاشمیشاهرودی مسئولیت دادستانی
عموم���ی و انقالبتهران را ب���ر عهدهگرف���ت .در حایلکه به تصدیق م���روی معاون
هاشمیشاهرودی و رئیس محکمهی قضات در پی انتصاب هاشمیشاهرودی به ریاست
قوهقضاییه او قصد داشت مرتضوی را از ریاست دادگاه مطبوعات تغیری دهد چراکه معتقد
بود رشد او در دستگاه قضایی غریعادی بوده است2.
او در تعریف خود میگوید:
اینجانب خود را در همهحال س���رباز والی���ت میدانم و در طول خدمت خود در
دستگاه قضا ثابتکردهامکه ذرهای از راه والیتکوتاه نخواهم آمد و مطیع والیت
خواهم ماند3.
دادستانتهران قدرتمندترین قاضی دستگاه قضایی با صالحیتی فراگری وگسرتده استکه
تمامکشور و بسیاری از ایرانیان مقیم خارج را تحت صالحیت خود دارد .برابر مادهی٣
اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب به اتهامهای افراد حقیقی و حقوقی
زیادی فقط در دادس���رای عمومی و انقالب تهران رسیدگی میشود.عباسعلی علیزاده،
رئیس وقت دادگسرتی استان تهران در مورد چگونگی انتخاب مرتضوی میگوید:
افراد زیادی مطرح بودند و پیشنهاد شدند .اینگونه نیستکه من بگویم و پذیرفته
شود .در اینباره هیأتی باید نظر دهد و ارزشیابی شود .طبق بررسیهای انجامشده
دو س���ه نفر درنهایت فاکتورهای الزم را برای دادس���تانی تهران داشتندکه برخی
خودش���ان نیامدند و برخی هم این مسئولیت را بهطور مشروط میپذیرفتن د که در
نهایت من آقای مرتضوی را واجد شرایطکامل دیدم و او را انتخابکردم4.
همزمان با انتصاب سعید مرتضوی به سمت دادستانی تهران ،علریضا علویتبار ،یکی از
فعاالن سیاسی وابسته به جناح «اصالحطلب»که خود بارها توسط مرتضوی بازجویی
شده بود با انتشار خرب انتصاب وی به دادستانی تهران در مقالهای نوشت :این انتصاب
خرب تازهای نیست چون وی پیش از این نیز مجری فعال تصمیمهایی بودکه در مراکزی

-4روزنامهی یاس نو  ۲۲اردیبهشت .۱۳۸۲

1-www.isna.ir/news/8202-01045
2-www.asriran.com/fa/news/596299
3-www.isna.ir/news/91111811553
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باالتر اتخاذ میشد 1.سعید مرتضوی در مقام دادستان تهران رأسا و در خیابان حکم اعدام
در مأل عام جاری میکرد.
مشارکت در تشکیل شبکهی اطالعات موازی
پس از دوم خرداد و بهویژه پس از برمالش���دن پ���روژهی قتلهای زنجریهای و برکناری
وزیراطالعات و بخشی از عناصر درگری در پروژه ،بخشی از امکانات وزارتاطالعات به
نهادهای زیر نظر خامنهای همچون دادستانی و حفاظت اطالعات قوهقضاییه منتقل شد.
سپس سازمان اطالعات موازی متشکل از نهادهای فوق به اضافهی حفاظت اطالعات
س���پاه و اطالعات نریویانتظامیکه تحتکنرتل بیتره�ب�ری بودند قرارگرفت .پس از
تشکیل ساختار اولیهی شبکهی اطالعات موازی ،سعید مرتضوی به عنوان دادستانعمومی
و انقالبتهران ،به یاری آنها ش���تافت.اصلیترین پروژههای سازمان اطالعات موازی
را میتوان پروژهی انهدام «پایگاههای دش���من» (مطبوع���ات اصالحطلب) ،پروژهی
س���رکوب «براندازان قانونی» (ملی مذهبیها) ،پروژهی ریشهکنی «مفاسد اقتصادی»
(که به پروندهی شهرام جزایری منحصر شد) ،پروژهی «نظرسازی» (پروندهی مؤسسهی
آینده و عباس عبدی) ،پروژهی مقابله با «تهاجم فرهنگی» (پروندهی س���یامک پورزند
و سینماگران) و پروژهی مقابله با اغتشاشات خیابانی (سرکوب اعرتاضات دانشجویی
خرداد و تری ۸۲و برخورد با تعدادی از فعاالن مطبوعاتی و دانشجویی) سرکوب فعاالن
س���ایتهای اینرتنتی و وبالگنویسان دانستکه در تمامی این پروژهها سعید مرتضوی
نقش اساسی و تعینیکننده داشت.
پروندهی قتل زهراکاظمی
هنوز مرکب حکم دادستانی مرتضوی خشک نشده بودکه وی دست به خون زهراکاظمی
خربنگار ایرانی-کانادایی آلود .زهراکاظمیکه در تریماه سال ۱۳۸۲در حنی عکاسی از
محوطهی بریونی زنداناوین بازداشت ش���ده بود ،پس از چند روز بازجویی به صورت
مشکوکی جان خود را در اثر ضربهی مغزی از دست داد.
در ابتدا بر اس���اسگزارش پزش���کی قانونی علت مرگ «برخورد جسم سخت» با سر
کاظمی در زندان اوین عنوان شده بود ،اما مجلس ششم کمیتهی ویژهای تشکیل داد تا
علت اصلی این مرگ را بررسیکند.
کمیتهی بررس���ی و تحقیق مجلس شورایاسالمی در مورد قتل زهراکاظمی درگزارش
خ���ود مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرون���ده معرفیکرده و حتی برخی از
نمایندگان خواستار برکناری او شدند.
1-www.ekalame.blogfa.com/post-10.aspx
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محس���ن آرمنی عضو اینکمیته ویژه از تریبون مجلسگفتکه مرتضوی پس از دو روز
بازجویی از خانمکاظمی به دلیل نامعلومی این خربنگار را به نریوی انتظامی تحویل داده
که پس از آن زهراکاظمی به بازجویان نریوی انتظامیگفته بودکه او را به هنگام بازجویی
در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار دادهاند.
بر اساس تحقیقات اینکمیته مشخص شدکهکاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی
کرده و س���پس در پنجم تریماه ساعت دوازده شب به بیمارستان انتقال یافته و سرانجام
ساعت شش صبح روز ششم دچار مرگ مغزی شده است.
قاضی مرتضوی پس از مرگ زهراکاظمی طی تماسی با محمدحسنی خوشوقت ،مدیرکل
رس���انههای خارجی وزارت ارشاد ،وی را به دادستانی فراخوانده و از او میخواهد طی
مصاحبهای علت مرگ زهراکاظمی را سکتهی مغزی اعالمکند .او پس از انجام مصاحبه
توسط خوشوقت ،پنجبار با خربگزاری تماسگرفته تا خرب مصاحبه را هرچه زودتر مخابره
کنند .مرتضوی قصد داشت پای وی را نیز به پرونده با ز کند اما وقتی متوجه شد خواهر
او ،عروس خامنهای است و پدرش از افراد قدرتمند بیترهربی ،سناریو را تغیری داد .او
ک سرپده شود1.
همچننی اصرار داشتکه جنازه هرچه زودتر به خا 
در حایلکه مرتضوی در نامه بهکروبی رئیس مجلس شورایاسالمی موضوع را وارونه
جلوه داده و ادعاکرده بودکه خوشوقت خودش به دادسرا آمده و از دفرت او قرار مالقات
خواسته بود .خوشوقت سالها بعد توضیح داد:
در زندان یک دفرتی موسوم به «وقعه» هستکه زندانی هرکاریکه انجام میدهد
و هر جاییکه برده میشود ،در آن با جزئیات ثبت میگردد .آقای یونسی میگفت
که دادس���تانی وقت رفته بود و حتی دفرت وقعه را دستکاریکرده بودکه موضوع
را بیندازندگردن وزارتاطالعات .البته به دلیل اینکه مسئولنی وزارت اطالعات
قبلتر ،از آن دفرت وقعهکپیگرفته بودند ،این ترفند خنثی شده بود2.
زهراکاظمی پس از تحمل هیجده روز بازداشت ،روز بیست م تریماهکشته میشود .مقامات
دادس���تانی دلیل مرگ او را غش و برخورد سر با زمنی و در نهایت ضربهی مغزی اعالم
میکنند.
یک سال پس از قتل زهراکاظمی ،قوهقضاییه ،محمدرضا اقدماحمدی چهل و دو ساله
وکارمند وزارتاطالعات جمهوریاسالمیایران را مسبب «قتل شبهعمد» زهراکاظمی
معرفی میکند ،اما او خود را از این اتهامات مربا میداند و با اعرتاض وی به رأی دادگاه
و نقض حکم در مرجع تجدید نظر ،در نهایت به دلیل فقدان مدرک برای اثبات اتهامات
1-www.youtube.com/watch?v=trpSWaEUJq4
2-www.asriran.com/fa/news/595979
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تربئه میشود .به این ترتیب ،متهمان اصلی این پرونده ،از جمله قاضی مرتضوی چنانچه
انتظار میرفت درکنف حمایت بیترهربی و شخص خامنهای محاکمه نمیشوند.
علی یونسی وزیراطالعات دولت خاتمی در اسفند ۱۳۹۶در مورد قتل زهراکاظمیگفت:
کوتاه اشارهکنمکه در پروندهی زهراکاظمی ،دادستان وقت-سعید مرتضوی-اصرار
داشت که وی جاسوس است .برای بررس���ی این موضوع ما در وزارتاطالعات
دوکارش���ناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمورکردیم تا در هتلی با این خانم
مصاحبهکنند .اینکارشناسان ،پس از مصاحبه با وی ،رسم ًا اعالمکردندکه به لحاظ
فنی و علمی ،زهراکاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید
مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطالعات تحویلگرفت
و به اطالعات نریویانتظامی واگذارکرد.
زهراکاظمی،گویا در فرآیند بازرس���ی ،تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در
بازجویی ،بهدلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود ،مورد ضرب و شتم قرار
میگرید و سر او به جدول خیابان اصابت میکند و منجر به خونریزی مغزی او میشود
که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل میکردند حتم ًا او نجات مییافت1.
محمد س���یفزاده وکیل زهراکاظمی در مورد مضحکهی قضایی برای رسیدگی به این
پرونده میگوید:
من به اتفاق آقای س���لطانی وکیل زهراکاظمی بودی���مکه همهی ما بعد ًا به زندان
افتادیم .مسألهی زهراکاظمی قطع ًا قتلعمد بود و خیلی هم راحت مشخص میشد.
دو تا ضربه به ایشان وارد شده بودکه اگر مشخص میشدکدام یک از اینها منجر
به مرگ شده ،قاتل مشخص میشد .شعبهی  ۱۵دیوانعایلکشورکلیهی نظرات من
را تأییدکرد و پرونده را برای رسیدگی به پاینی فرستادندکه معلوم نشد چه شد و بعد
هم همهی ما را به زندان انداختند ... .وزارتاطالعات حتی تا بازسازی صحنهی
قتل هم پیش رفته بود اما آن را از مسری خود خارجکردند .در نهایتگفتند قتل در
جایی در اثر ازدحام اتفاق افتاده و دیهاش را هم بیتالمال باید بدهد .ما نسبت به
این حکم ایرادگرفتیم و تاکیدکردیمکه قتلعمد بوده اس���ت .عالوه بر این دادگاه
عمومی صالحیت رس���یدگی به آن پرونده را نداش���ت و دادگاهکیفری باید به آن
رسیدگی میکرد ...معاون دادستان گفت اص ً
ال قتلعمد نیست و غریعمد است و
توافقکردندکه دو تن از مأموران وزارتاطالعات را بازداش���تکنند .ما در دادگاه
که ابتدا علنی بود و بعدها برخالف قانون آن را غریعلنیکردند (که ما هم به عنوان
اعرتاض از دادگاه خارج ش���دیم) اعرتاضکردیم .در زمانیکه پرونده در دست ما
1-www.isna.ir/news/96120602394
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بود نظر رئیس دادگاه هم منطبق با نظر ما بود اما یکمرتبه رئیس دادگاه را عوض
و پرونده راک ً
ال از مسری خارجکردند .دادگاه تجدیدنظر هم همان مسائل غریقانونی
را انجام دادکه دادگاه بدوی انجام داده بود اما دیوانعایلکش���ور شعبهی ۱۵برای
ال اص ً
اولنیبار با سعهیصدر پرونده را بررسیکرد و رأی نقض شد وگفتند او ً
ال به
قتلعمد رسیدگی نشده و ثانی ًا دادگاه صالح نبوده و باید در دادگاه کیفری بررسی
میشدکه پرونده به دادگاهکیفری رفت اما در نهایت ما را بازداشتکردند و مسأله
به اینصورت درآمد1.
مدیر نمونهیکشور و دریافت لوح تقدیر
در فروردین۱۳۸۳به پاس «خدماتی» از این دست و به منظور قوت قلب دادن به جانیان و
مأموران سرکوب ،مرتضوی از سوی حجتاالسالم علیزاده رئیس دادگسرتی تهران ،لوح
تقدیر هاشمیشاهرودی ،رئیس وقت قوهقضاییه را به همراه چند سکه بهار آزادی دریافت
کرد و به عنوان مدیر نمونه سال معرفی شد .در منت تقدیر هاشمیشاهرودی آمده بود :
جناب آقای سعید مرتضوی ،دادستانعمومی و انقالب تهران؛
در س���ال نهضت خدمترسانی به مردم از زحمات و تالش ارزندهی جنابعایل در
راس���تای تحقق اهداف نظاممقدس جمهوریاسالمی و توسعه و اعتدال دستگاه
قضایی تشکرکرده وکسب عنوان مدیر نمونهیکشور را در اولنی جشنوارهی شهید
بهشتی قوهقضاییه برازنده میدانم و از خداوند متعال موفقیت روزافزون شما را در
تمام مراحل زندگی خواهانم .سیدمحمود هاشمیشاهرودی 2
نهضت خدمترسانی به مردم ،توسعه و اعتدال دستگاه قضایی و جشنوارهی شهید بهشتی
در همنی «لوح تقدیر» به درستی معنا پیدا میکنند.
بهگزارش ایسنا ،علیزاده پس از قرائت این تقدیرنامه تصریحکرد :هرچه در این راه بیشتر
بکوشید ،همهی سود آن به نظام برمیگردد .و مرتضویکه دستش با علیزاده در یککاسه
بود در پاسخگفت:
بدیهی است موفقیت دادسرایتهران درکسب اطمینان مردم به رسیدگی عادالنه و
احقاق حق و اقبال مردم به دادسرایتهران بر حسب آمار اعالمی جهت تظلمخواهی
و تقاضای احقاق حق ،مدیون مدیریت عایل دادگسرتی استان تهران حجتاالسالم
و المسلمنی علیزاده و قائممقام دادگسرتی تهران ،آقای مریکوهی و معاونت اداری
و مایل آقای سرتیپزاده بودهکه در این فرصت از زحمات تمامی همکاران محرتم
1-www.kaleme.com/1396/12/06/klm-265530
2-asre-nou.net/1383/farvardin/25/m-mortazavi1.html
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تقدیر و تشکر میکنم1.

برخورد با فعاالن فضای مجازی و زمینهسازی برای پریوزی در انتخابات ریاستجمهوری
پس از موج برخورد با روزنامهنگاران و توقیفگسرتدهی نشریات ،از آنجاییکه اینرتنت
به خانهها راهیافته بود بسیاری از فعاالن رسانهای به فضای مجازیکوچکردند و به انتشار
اخبار و تحلیلهای سیاسی در سایتها و وبالگها پرداختند.
پس از دریافت لوحتقدیر ،مرتضویکه متوجهی حمایت بیچون و چرای بیترهربی از
ت سرکوبگرانه خود ادامه داد.
خود بود با قوتقلب و اعتماد بهنفس بیشتری به فعالی 
یکی از اقدامات مرتضوی و دس���تگاه سرکوبیکه وی را همراهی میکرد محدو دکردن
انتشار اخبار وگزارشهای خربی و تحلیلهای سیاسی در فضای مجازی بود .در شهریور
۱۳۸۳مرتضوی با همکاری نریویانتظامی (به فرماندهی قالیباف) اقدام به دس���تگریی
گسرتدهی نویسندگان سایتهای خربی امروز و بامداد ،منتسب به روزنامهی توقیفشده
صبحامروز و سایت رویداد وابسته به جبههی مشارکت ایراناسالمیکرد.
دستگریشدگانکه بیش از بیست تن بودند در بازداشتگاهی غریقانونی (که بعدها مشخص
ش���د در میدان نیلوفر تهران قرار دارد) بیش از یک ماه بازداش���ت و تحتشکنجه قرار
گفتند .مرتضوی تالش فراوانی برایگرفنت اعرتافات جنسی از دستگریشدگان (خصوص ًا
دخرتان)کرد .آنان تحت فش���ار قرار میگرفتن دکه به داش�ت�ن روابط نامشروع با رهربان
اصالحطلبان اعرتافکنند .امید معماریان در باره بازجوییها میگوید:
کس���انیکه من را بازجوییکردند و در س���لول انفرادی یک زندان سری مواردی
راکه خود میخواس���تند از من با فشارهای مختلف بدنی و روانیگرفتند ،مریض
جنسی و روانی بودند من به آقای شاهرودیگفتمکه نه تنها در مورد من بلکه این
افراد نباید با هیچکس در یک اتاق تنها بمانند چون که آنها تعادل روانی ندارند
و میتوانندکارهایی بکنندکه هیچ انس���ان با شرم و حیایی نمیتواند انجام بدهد.
آقای شاهرودی قول دادند رسیدگیکنند ،اما حاالمتوجه شدهایمکه این ما هستیم
که باید تاوان یک سیستم بیمار و مریض را بدهیمکه در آن درگوشه سلول انفرادی
در محاصره یک مشت آدمیکه هرکاری از شان برمیآید دو ماه را سرپیکردهایم و
از آن پس زندگیمان هیچگاه به دلیل فشارهای روانی آن دوران سیاه به حالت اول
خود بازنگشته است2.
در آن دوران درگریی میان اصالحطلبان و جناح راس���ت نظام پس از انتخابات مجلس
هفتمکه با رد صالحیتگسرتدهی اصالحطلبان و خارجکردن مجلس ازکنرتل آنان همراه
بود به اوج خود رس���یده بود و خامنهای و بیترهربی میکوشیدند زمینهی الزم را برای
1-www.isna.ir/news/8301-05219
2-http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr
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پریوزی در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۴فراهمکنند.
سید ابراهیم نبوی در نامهی بیست و ششم دیماه ۱۳۸۳خود به هاشمیشاهرودی نوشت:
پرون���دهی خالفکاریهای مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات موجود اس���ت،
میخواهید در نامهی دیگری ش���مارهیکالس���ه و جزئیات پرونده را هم برایتان
بنویسم ،از داستان سوءاستفاده جنسیاش از یک متهم ،قبل از اینکه به تهران بیاید و
رفتارهای خالف قانون وی در توقیف روزنامهها در اردیبهشت سال ۱۳۷۹و خالف
او در مورد پروندهی نشریه دانستنیها و خانم فرانه بهزادی و خالف او در برخورد با
شخص آقای شمسالواعظنی و خالف او در ماجرای منجر به قتل در پروندهی خانم
زهراکاظمی و خالفهای دیگر او همه و همه معلوم است ،بگویید تا پروندهاش را
بیاورند و قاضی بیطرفی را مأمورکنید تا به ماجرا رسیدگیکند .اگر هم تا قبل از این
میخواهید جزئیات خالفهای ایشان را بدانید با آقای سیفزاده وکیل دادگسرتی
تماس بگریید تا همه چیز برایتان روشن شود1.
او همچننی اضافهکرد:
میدانمکه هم شما و هم رئیسجمهور سه بار تا به حال تا پای استعفا وکنارهگریی
هم رفتهاید و خواستار برکناری مرتضوی شدید ،اما رهربی جواب دادکه :یک قاضی
خوب داریم ،شما همنی یکی را هم میخواهید از سرکار بردارید2.
امید معماریان در مورد استقاللعمل مرتضوی در قوهقضاییه و حمایتیکه از او میشد
میگوید:
درجریان صحبتهاییکه ما با مقامات قضایی میکردیم متوجه شدیمکه اساس ًا دفرت
آقای دادستان ،آقای مرتضوی ،دفرتی استکه مستقل از قوهقضاییه عمل میکند.
وقتی ما به یکی از مقامهای عایلرتبهی قوهقضاییهگفتیم چرا شماکه میدانید آقای
مرتضوی دارد این اتفاقات را هدایت میکند و دارد آزار و اذیت میکند هر بالیی
که دلش میخواهد بر سر زندانی میآورد ما را سی و پنج روز بردند ،پنجاه روز یا دو
ماه بردند در یک خانهی امن تا هرکاری میخواهند با ما بکنند .چرا وقتی اینها را
میدانید با این مسائل برخورد نمیکنید؟ خیلی صریحگفتکه حقیقتش این است
که به آقای ش���اهرودیگفتهاندکه شما هرکاری میخواهید در قوهقضاییه بکن .هر
تغیرییکه میخواهی انجام بده ویل دست روی سعید مرتضوی نمیتوانی بگذاری.
با همهی این اوصاف در تریماه ۱۳۸۵مرتضوی به همراه جمالکریمیراد وزیر دادگسرتی
دولت احمدینژاد بهعنوان نمایندهی حقوقبش���ر ای���ران به اجالس ژنو رفت .امریکه
اعرتاضگس�ت�ردهی فعاالن حقوق بشری در سطح بنیالمللی را بهدنبال داشت و دولت
1-www.ettelaat.net/05-01/news.asp?id=1054
2-www.ettelaat.net/05-01/news.asp?id=1054
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کانادا اعزام او به شورای حقوقبشر سازمان ملل را بیحرمتی ایران به حقوقبشر خواند.
طرح ارتقای امنیت اجتماعی
مرتضوی همچننی از حامیان طرح موس���وم به ارتق���ای امنیتاجتماعی بودکه از اواخر
اردیبهشت ۱۳۸۶به مورد اجراگذاشته شد و موجی از تنش و حاشیه را در ابعاد داخلی و
خارجی رقم زد.گزارش مستند و تکاندهندهای از زوایای پنهان این طرح توسط مجموعه
فعاالن حقوق بش���ر در ایران انتشار یافت 1.مرتضوی در خصوص رابطهیکاری نریوی
انتظامی با دادستانی در طرح افزایش امنیتاجتماعی،گفت:
از سال ۸۵طرحهای عمومی در تهران به منظور افزایش امنیتاجتماعی مورد تأکید
و تصویب اعضای س���تاد قرارگرفتکه یک���ی از محورهای مورد تصویب ،مبارزه
با افرادی بودکه تظاهر به فس���ق میکردند و با رفتار ناشایس���ت عفت عمومی را
جریحهدارمیکردند.
مرتضوی افزود:
طرح افزایش امنیتاجتماعی محورهای مختلفی داردکه مبارزه با اراذل و اوباش
در اولویتکاری قرار دارد .افرادیکه تظاهر به فس���ق میکنند و به دنبال آن عفت
عمومی را جریحهدار میسازند مورد برخورد قانونی قرار میگریند.
او میکوشید ابعاد این طرح راگسرتش داده و از موضوع «اراذل و اوباش» به سرکوب
زنان برساند.
ی تقاضای مجازات تبعید برای افرادیکه به ارشادهای نریوی انتظامی
مرتضوی درباره 
توجهی نمیکنند،گفت:
درصد باالیی از دخرتان و زنانیکه تا به حال به دادس���را معرفی ش���دهاند ،شکل
و ش���مایل آنها اص ً
ال منطبق با عرف جامعه نیس���ت و با هدف هنجارش���کنی یا
نش���اندارکردن خود بریون میآیندکه اکثریت این دخرتان ،دخرتان فراری هستندکه
محل س���کونت خاصی هم در تهران ندارند و جهت اغفال جوانان خود را ظاهر
میکنند که ایندسته از افراد جمعآوری و به دادسرا معرفی میشوند و پس از آن به
ی اول سعی بر آن است تا
خانوادههای آنها مسأله اطالع داده میشودکه در وهله 
با هدایت وکمک خانواده افراد را به آغوش خانواده بازگردانیم و تهران را از وجود
این افراد پاککنیم.
وی زنان و دخرتانی راکه با شکل و شمایل غریمتعارف در سطح جامعه حاضر میشوند،
آلودهکنندهی شهر خواند و افزود:
اگر افرادی باش���ندکه به تذکرات نریوی انتظامی گوش ندهن���د و در واقع اعمال
1-www.pezhvakeiran.com/pfiles/kahrizak%20naghze%20hoghoghe%20bashar.pdf
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مجازاتهای قانونی برای آنها مؤثر نباشد ما حتم ًا برای این دسته افراد درخواست
تبعید میکنیم و تبعید آنها به شهرستان زادگاهشان خواهد بود.
مرتضوی همچننی اظهار داشت این یک امر مسلم و منطقی استکه ما باید از پایتخت
کشورمان سمزداییکنیم یعنی جمعیتاسالمیکه در تهران است اگر ما به یک نهر زالیل
ً
حتما نیاز به سمزدایی دارد و اینکار باید مستمر باشد چون اینگونه جرایم در
تشبیهکنیم
هر ماه و هر روز ممکن است رخ بدهد1.
مرتضوی در مرداد  ،۱۳۸۷از اعدام س���ی نفر در یکروز در زندان اوین خرب داد و
در گفتوگو با ایرنا گفت« :اعدام این محکومان ،در ادامهی اجرای طرح ارتقای
امنیتاجتماعی و مبارزه بیامان با سوداگران مرگ و مواد مخدر صورتگرفت2.
فروشسئواالتکنکور
ن���ام مرتضوی درگزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوهقضاییه در س���ال
 ۱۳۸۷نیز به چشم میخورد .خربگزاری فارس منت بیانیهای را از اعضای هیأت تحقیق و
تفحص مجلس از قوه قضاییه منتشرکردکه در آن اقدامات سعید مرتضوی دادستانوقت
تهران در پروندهی فروش سئواالتکنکور «انتحار قضایی» توصیف شده بود.
زاکانی نمایندهی تهران و یکی از اعضای این هیأت ،مرتضوی را متهمکردکه با از بنی
بردن آثار جرم و مفقودکردن پروندههای فروش سئواالتکنکور از سراسرکشور موجب
کورکردن س���رنخهای مربوط به پروندهی فروش سئواالتکنکور شده است .بهگفتهی
زاکانی ،دادستانتهران در جلسهی کمیسیون اصل نود مجلس بیش از ده بار اعالمکرده
بودکه این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شد.
دویست و هشت نمایندهی مجلس هفتم نیز در نامهای به محمود هاشمیشاهرودی رئیس
قوهقضائیه ،خواستار تشکیل دادگاهی صالح ،بیطرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات
س���عید مرتضوی ،دادستان تهران شدند.بس���یاری معتقد بودندکه بازداشت «پالیزدار»
هم به نوعی با این پرونده مرتبط بودهاس���ت .او وقتی دستگری شدکه یکسایل از آغاز
سخرنانیهای افشاگرانهاش در دانشگاهها میگذشت وکسیکاری به او نداشت اما درست
بعد از انتش���ار این گزارش بود که توسط دادستانتهران یعنی مرتضوی بازداشت شد3.
تهدید و زبان زور
تهدید ،تنها زبانی بودکه مرتضوی بهکار میبرد حتی برای شاکیان .وی در جمع صدها
1-http://zamaaneh.com/news/2007/05/post_1407.html
2-www.tabnak.ir/fa/news/14592
3-http://aftabnews.ir/fa/news/316928
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شاکی پروندهی نگنیغرب در سال ۱۳۸۷میگوید:
یکییکی دعوتشانکردیم و به حسابشان رسیدگی میکنیم و پا همکهگذاشتند
توی دادسرا بهگونهای به حسابشان رسیدگی میکنیم که غری از اینکه خودشان
ازکاریک���هکردهاند عربت بگریند،کالهربداران دیگری همکه تازه انگیزهی چننی
کاری را میخواهند در سرشان برپورانند ،بهگونهای با آنها برخورد میکنیمکه آنها
هم عربت بگریند.
وی در جمع شاکیان پروندهی نگنیغرب میگوید:
ببینیدکسانیکه میروند عقب مینشینند و سر و صدایی میکنند و جلو نمیآیند ،ما
میدانیم تعدادی ازکارگرها ،مباشرها ،عاملنی مجرمنی ،در بنی شما هستند .تعدادی از
عامالن ،عمله و اکلهی اینها در بطن شما و در میان شما هستند .آن عقب مینشینند
و میگویند ما زمنی نمیخواهیم .میگویند حقمان را نمیخواهیم .پس شما آمدهاید
دادسرا چکا رکنید؟ اینجا دادسرای تهران و دادستانی تهران مثلکوه سرتگی استکه
این توطئهها و این دسیسهها هنوز توی فکر شماست ما از آن خرب داریم .آقایانیکه
توی حاشیه نشستهاند ،اینجا برای ما حناشان رنگی ندارد .این فرمولها نخنما شده
است .بنده خودم تصمیم میگریم ،برنامهریزی میکنم ،اجرا هم میکنم1.
امید معماریان در مورد تهدیدات مرتضوی میگوید:
سعید مرتضوی خیلی مستقیم و شفاف و بدون تعارفگفتندکه اگرکه بخواهید بازی
در بیاورید و بگوییدکه ما شکنجه شدهایم و با ما بدرفتاری شده و این قبیل حرفها،
عنقریب مواظب باشیدکه تصادفی بکنید2.
حسنی قاضیان در اینباره میگوید:
این موضوع چند بار اتفاق افتاد و منگاهی فکر میکردم بلوف است .مث ً
ال میگفت
قرار است همنیجا و در همنی حیاطخلوتیکه میروی هواخوری اعدامتکنیم .یا
میگفت تو را میبندیم به تخت و شالقت میزنیم و بعد ًا فوری حکم اعدام را اجرا
میکنیم .اما دوبارش این تهدیدها جدیتر بود .یکبارشکه تعداد زیادی آدم همراه
او بود و من بهدلیل اینکه چشمم بسته بود نمیدانستم آنها چهکسانی هستند ویل
همهمه و رفت و آمدشان نشان میدادکه زیاد هستند.
اوگفتکه االنکه همکاری نمیکنی و سرتقبازی در میآوری ما حکمت را اجرا
میکن���م و خودم هم رأی میدهم .بع���د خطاب به همراهانشگفتکه برای فردا
بگوییدکه جرثقیل را آمادهکنند و به بچههای خربنگار خودمان هم بگوییدکه بیایند
1-www.radiofarda.com/a/f7-doccumentary-over-saeid-mortazavi-part2/24924181.html
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نقش مرتضوی درکودتای ۸۸و حوادثکهریزک
مرتضوی نقش مه���م و بیبدیلی در کودتای انتخاباتی ۸۸داش���ت .او پنج روز قبل از
انتخابات در تاریخ هفدهم خرداد ۱۳۸۸در هماهنگی با سردار مشفق و سردار جعفری
و طائب و قرارگاه ثارالله حکم بازداش���ت بسیاری از حامیان مریحسنی موسوی را صادر
کرده بودکه به محض پایان انتخابات دس���تگری شوند .نام وی همچننی باکهریزکگره
خورده است .علریغم حمایت عجیب و غریبیکه از او میشد و پشتوانهی محکمیکه
داشت همنی پرونده او را از اوج به حضیضکشاند ،چراکه یک طرف دعوا عبدالحسنی
روحاالمینی یکی از یاران نزدیک محسن رضایی و جمعیت آبادگران از قدرت و نفوذ
زیادی در نظام برخوردار بود.
بازداش���تگاه کهریزک محل نگهداری گروهی از معرتضان جنبش سبز بود که در تریماه
۱۳۸۸فجایع بسیاری در آن اتفاق افتاد .پس از انتشار اخبار مربوط به شکنجه و تجاوز
و قتل درکهریزک ،مجلس هش���تمکمیتهی ویژهای تش���کیل داد تا موارد مطرح شده در
ارتباط با «ش���کنجه»« ،ضرب و جرح» ،نحوه نگهداری بازداشتشدگان و در نهایت
«قتل» محس ن روحاالمینی ،محمدکامرانی ،امری جوادیفر ،احمد نجاتیکارگر و رامنی
قهرمانی را بررسیکند.
براساسگزارشکمیتهی حقیقتیاب مجلسکه دیماه سال ۸۸در مجلس قرائت شد،
فرد آمر در انتقال بازداشتش���دگان بهکهریزک ،س���عید مرتضوی ،دادستان وقت تهران
معرفی شد.کمیتهی ویژهی مجلس در اینگزارش اعزام تعداد صد و چهل و هفت نفر از
دستگریشدگان تظاهرات جنبش سبز در هیجدهم تری ۱۳۸۸به بازداشتگاهکهریزک را اشتباه
و غریقانونی خوانده بود.
او علت مرگ بازداشتش���دگان را ابت�ل�ای آنها به بیماری مننژیت اعالمکرده بود ،اما
کمیتهیویژهی مجلس در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدکه این اظهارات واقعیت
ندارد .از قرار معلوم او در این زمینه از همس���رش نیزکه دارای اطالعات پزش���کی است
کمکگرفته بود تا بهانهای برای مرگ زندانیان دست و پاکند و در دادگاه و پیش از آن
در گفتگو با رسانهها مدعی شد هنگام وقوع حادثهی کهریزک جهت دفاع از تز دکرتا
در مرخصی بودم و اتهام مشارکت و معاونت علیه من صحیح نیست .دستورات مبنی بر
بازداشت موقت و تأیید بازداشت موقت را قضات دیگری داده بودند2.
س���ردار احمدیمقدم در اظهارنظری در زمان دولت یازدهم مدعی شد در جلسهای که
1-www.radiofarda.com/a/f7-doccumentary-over-saeid-mortazavi-part2/24924181.html

2-www.shafaf.ir/fa/news/172958
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مورخ نوزدهم تری ۱۳۸۸پریامون تصمیمگریی برای محل بازداشت معرتضان به انتخابات
برگزار شده بوده ،با اعزام بازداشتشدگان بهکهریزک مخالفت نموده است ویل مرتضوی
مُ صر بوده است به این دلیلکه آنها سالح سرد با خود حمل میکردند ،بنابراین میبایست
با آنها همچون اراذل و اوباش برخورد شود.
مرتضوی و همراهانش رامنی پوراندرجانی پزشک وظیفهی مستقر درکهریزک راکه حاضر
به همکاری با آنها نشده بود و مرگ زندانیان را «مننژیت» نخوانده بود ،به قتل رساندند
و آن را خودکشی جلوه دادند.
بنابر اعالم سازمانقضایی نریوهایمسلح ،نود و هشت نفر از بازداشت شدگانکهریزک از
نحوهی رفتار مأموران شکایتکرده بودند ویل با تدبری دبریخانهی شورایعایل امنیتملی
و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان ،تعداد پنجاه و یک نفر از آنان رضایت دادند3.
مسعود علیزاده یکی از بازداشتشدگانکهریزک دربارهی دادگاهیکه در دادسرای نظامی
برای رسیدگی به اتهامات عامالنکهریزک برگزار شده بود توضیح میگوید:
ما در اصل صد و نُه نفر بودیمکه شکایتکرده بودیم اما خمسآبادی و محمدیان
از عوام���لکهریزککه جزو متهمان پرونده بودند به همراه دو وکیلیکه از س���وی
نریویانتظامی برای آنهاگرفته ش���ده بود و همچننی آقایگودرزی ،مس���ول دفرت
رجبزاده س���راغ بچهها میرفتند و آنها را مجبور به بازپسگرفنت شکایاتشان
میکردند .در روزنامهها هم نوشتندکه پنجاه و چهار شاکی با تدبری مسئوالن رضایت
دادند اما هیچ وقت نگفتند چگونه رضایت دادند و چه تدبریی بوده .خیلی از بچهها
تهدید شدند؛ یکی از بچههاکه در مرتوکار میکرد سراغ رئیس او رفتند .یعنی به
اوگفتندکه با رئیست رفیق هستیم وکارت را از دست میدهی و ...بعضی بچهها را
هم به بخش مایل ستاد فرماندهی ناجا میخواستند و پویل روی میز میگذاشتند و
میگفتند یا این را میگریی و رضایت میدهی یا هر آنچه بر سرت بیاید مسئولیتش
با خودت اس���ت و ...و اینگونه وادار به رضایت میکردند .در کل پرونده هم که
متأسفانه فرماندهان را تربئهکردند یعنی آقای رجبزاده خیلی راحت در حایل تربئه
شدکه مسئوالنکهریزک در دادگاه میگفتند ما به دستور رجبزاده این بازداشتیها
را پذیرشکردیم اما رجبزاده در دادگاه انگش���ت روی رادان و مرتضویگذاشته
بود و میگفت چرا حداقل بهعنوان مطلع اینها را دادگاه نمیآورید؟ او میگفت
کهری���زک را از رادان همانطوری تحویلگرفتهکه هس���ت و او باید دادگاه بیاید،
مرتضوی دستور پذیرش بازداشتشدگان را صادرکرده و او باید دادگاه بیاید ...اما
نه تنها آنها را به دادگاه نخواستند خود رجبزاده را هم تربئهکردند .در اصل رادان
3-www.kaleme.com/1390/09/30/klm-83970/?theme=fast
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مسعود علیزاده درباره شکایتش از سه قاضی متهم پروندهیکهریزک میگوید:
ما شکایتکردیم در دادسرایکارکنان دولت ثبت شد در شعبهی ۲و نوشتیمکه چه
اتفاقاتی در کهریزک افتاده و چگونه بعد شاکیان را تهدیدکردندکه شکایاتشان
را پس بگریند .ما نوشتیمکه چگونه مرتضوی و حیدریفر فشار میآوردندکه همه
بگوییم در کهریزک اتفاقی نیفتاده و مس���ائل مربوط به بریون از زندان است و...
همان موقع بود که س���رکوچه ما دو نفر به من حمل���ه کردند و با چاقو زدند توی
شکممکه طحالم پاره شد .روی زمنی افتاده بودمکه یک ماشنی بسیج ایستاد ودر
حایلکه فیلم میگرفتن دکمک همکردندکه آمبوالنس مرا بربد.کمیکه بهرت شدم
رفتم مجدد ًا ش���کایتکردم و شکایتم را ثبتکردم و برگههای پزشکی قانونی را
هم ارائه دادم2.
حاضرین در دادگاه متهمانکهریزک بارها از زبان مسئوالن شنیدندکه قربانیانکهریزیک
در اثر ابتال به بیماری مننژیت فوتکردهاند .س���عید مرتضوی برگههای امضا شده چند
بیمارس���تان را نیز به همراه خود به دادسرای نظامی برد تا ثابتکندکه جانباختگان در
کهریزک در اثر بیماری مننژیت درگذشتند .مسعود علیزاده در اینباره میگوید:
نی پوراندرجانی کرده بود ،رامنی به دفرت
آقای مرتضوی برخورد خیلی تندی با رام 
آقای مرتضوی رفته بود ویل برگهی مربوط به اینکه بازداشتش���دگان کهریزک
مننژیت داش���تهاند را امضا نکرد .همهی این حرفها در دادگاه زده ش���د .رامنی
شاهد این بود که چه کسانی میآمدند درکهریزک شکنجه میکردند و اگر رامنی
میرف���ت در مجلس و این صحبتها را پیش آقای دهقان میگفت آقای دهقان
نمایندهی مجلس بود و آن زمان مسولیتکمیتهی پیگریی حوادث پس از انتخابات
را عهدهدار بود ،قرار بود رامنی با این کمیته دیدا ر کندکه در آن جلس���ه پای آقای
رادان بهوسط میآمد ،پای چند تن از نمایندگان مجلس میآمد ،پایکسانیکه در
کهریزک شکنجه میکردند .حتی رامنی میگفت وقتی تیم آقای رادان بهکهریزک
میآمد همه را حتی آقای کمیجان���ی را هم ازکهریزک بریون میکردند .باالخره
رامنی مدارک زیادی در موردکهریزک و حتی نقش فرماندهان ناجا داشتکه برای
نریویانتظامی خیلی سنگنی بود و به همنی دلیل رامنی را از بنی بردند3.
1-www.kaleme.com/1390/09/30/klm-83970/?theme=fast
2-www.kaleme.com/1390/09/30/klm-83970/?theme=fast
3-www.radiofarda.com/a/f7-victimes-of-88-ramin-pourandarjani/24920237.html
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معاون دادستانکلکشور
و ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاقکاال و ارز
با انتصاب صادق الریجانی به ریاست قوهقضاییه هم ارادهای برایکنارگذاشنت مرتضوی
وجود نداشت .الریجانی در تاریخ هشتم شهریور ۱۳۸۸به تغیری پست او مبادرت کرد و
وی را به سمت معاون دادستان کل کشور ،منصوب کرد .در این سمت مرتضوی دوباره
وردست محسنیاژهای شد .سایت خربآنالین در اینباره نوشت:
دفرتکار س���عید مرتضوی ،اتاقی نه چندان بزرگ در ساختمان دادستانیکلکشور
در خیابان خیام اس���ت .او پس از چهار سال دوری از حجتاالسالم غالمحسنی
محس���نیاژهای ،بار دیگر به عنوان نریوی زیر دست او مشغول خدمت شده است.
تا پیش از تشکیل دولت نهم ،مرتضوی بهعنوان رییس شعبهی ۱۴۱۰عمومیتهران،
در س���اختمان مجتمع قضایی وی���ژهیکارکنان دولت به محاکم���هی روزنامهها و
روزنامهنگارانی میپرداخت که اکث���ر آنها گرایش اصالحطلبانه و بعض ًا افراطی
داشتند .این مجتمع در خیابان مریعماد قرار داشت و مسئولیت آن نیز با محسنیاژهای
رییس پریروز و امروز مرتضوی بود .با تشکیل دولت جدید و احیای دادسراها ،اژهای
رهسپار دفرت وزیر اطالعات در خیابان پاستور شد و مرتضوی نیز بساطکاری خود
را به اتاق دادستان عمومی و انقالبتهران در حوایل بازار تهران منتقلکرد .حاال
اژهای دادستانکلکشور است و مرتضوی نیز معاون وی1.
با اینحال به خاطر روشن شدن نقش مرتضوی در پروندهیکهریزک و فشار افکار عمومی
و خانوادهی پرنفوذ روحاالمینی مجبور به تعلیق سمت قضایی او شدند .روابط مرتضوی
با محسنیاژهای و احمدینژاد از پیش شکلگرفته بود .هر سه آنها در پاپوشدوزی برای
حسنی موسویان رئیس تیم مذاکرهکنندهی هستهای و متهمکردن او به جاسوسی یکی از
اقدامات مشرتک آنها بود2.
مرتضوی در دی ماه ۱۳۸۸با حمایت دستهای پشتپرده از سوی محمود احمدینژاد به
عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاقکاال و ارز تعینی شدکه با مخالفت حقوقدانان
و چهرههای سیاسی مواجه شد .محسنیاژهای به دفاع از اوکه تا چندی پیش معاونش
بود برخاست وگفت:
فردیکه از سمت قضایی تعلیق میشود دیگر نمیتواندکار قضاییکند اما در هیچ
کجای قانون عنوان نشدهکه این فرد برای مشغول شدن در قسمتهای اداری نیز با
ممنوعیت مواجه است3.
1-www.khabaronline.ir/detail/29193
2-www.isna.ir/news/95112719374
3-www.khabaronline.ir/detail/207267
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علیاکرب حیدریفر دادیاریکه دستور انتقال بازداشتشدگان به بازداشتگاهکهریزک را
داده بود نیز به عنوان مش���اور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاقکاال و ارز
منصوب شد .به دنبال این انتصاب ،پنجاه و هفت تن از نمایندگان مجلس طی نامهای
خطاب به صادق الریجانی و محمود احمدینژاد خواستار برکناری مرتضوی از هرگونه
منصب دولتی شدند.
نمایندگان در نامهی خود در مورد انتصاب دولتی مرتضوی به دس���تگاه قضاییکش���ور
هشدار دادندکه مبادا متهم به آمریت فاجعهیکهریزک از تعقیب جدی و بیطرفانه مصون
بماند.نمایندگان امضاکنندهی نامه در ادامه خطاب به احمدینژاد هم نوشته بودندکه نباید
مرتضوی را با اتهامات مهمیکه علیه او مطرح است در منصب حساسی مانند ریاست
س���تاد مبارزه با قاچاق ارز وکاال قرار دهد .اما مرتضوی دو س���ال ریاست ستاد مبارزه با
قاچاقکاال و ارز را برعهده داشت و در طول ریاستش بر این ستاد خواستار اجرای حکم
اعدام برای قاچاقچیانکاال و ارز شد.
تحریماتحادیهیاروپا
اتحادیهی اروپا طی تصمیم مورخ روز بیست و سوم فروردین (۱۳۹۰سیزده آوریل ،)۲۰۱۱
سی و دو مقام ایرانی از جمله سعید مرتضوی را به دلیل نقشیکه در نقضگسرتده و شدید
حقوق شهروندان ایرانی داشتهاند ،از ورود بهکشورهای این اتحادیه محرومکرد.کلیهی
داراییهای این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
ریاست سازمان تأمنیاجتماعی و ماجرای قولشرف
در اسفند ۱۳۹۰محمود احمدینژاد او را ارتقا مقام داد و به ریاست سازمان تأمنیاجتماعی
منصوب کرد .انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمنیاجتماعی ،موضوع استیضاح
شیخاالس�ل�امی وزیر تعاون،کار و رفاهاجتماعی را در مجلس هشتم مطرحکرد .اما این
طرح که با  ۱۹امضا تقدیم شده بود در روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی نزد
غالمعلی حدادعادل مبنی بر اس���تعفایش ،منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس
گرفتند .اما باگذشت چند هفته از این موضوع همچنان سعید مرتضوی استعفا نداد و در
منصب رییس صندوق تامنیاجتماعی باقی ماند.
به رغم قول شرفیکه مرتضوی به حدادعادل داده بود ،او نه تنها به تأمنیاجتماعی رفت
بلکه روز شنبه همان هفته همگزارش عملکرد مدیریت چهل روزهی خود بر این سازمان
را تش���ریحکرد! البته او برای آنکه پایبندیاش را به این قول نش���ان دهد ،با اس���تفاده
از توریه 1که دروغگویی ش���رعی است ،دستور داد ،یک میزکار در اتاق دیگری برایش
-1توریه بیان سخنیاستکه معنای آن به ظاهر درست است؛ اما آنچه مخاطب از آن درک میکند
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بگذارند! مرتضوی به حدادعادل قول شرف دادهکه وارد آن اتاق نشود! حدادعادل یکی
از حامیان مرتضوی به شمار میرفت و پیشتر چشم وگوش مرتضوی در مجلس بود و
اخبارکمیسیون فرهنگی مجلس و اقدامات آن علیه وی را به اطالعش میرساند.
س���ایت بازتاب روز بیست و هفت اردیبهشت ۱۳۹۱درگزارشی زیر عنوان قول ناگفتنی
حدادعادل به مرتضوی چه بوده است؟ نوشت:
طبق اطالعات دریافتی ،یکی از قولهاییکه حدادعادل به مرتضوی داده ،این است
که درگرفنت عفو وی دربارهی اتهاماتیکه علیه مرتضوی در قوه قضاییه مطرح است،
کمک خواه دکرد.
حداد در جلسهی خود با مرتضوی ،همچننی از دیدار چهار ساعته-هشت ایل دوازده
شب -خود در شب قبل از جلسه با مقامات عایلرتبه نظام خرب داده و اظهارکردهکه
قادر به حل مسئله میباشد .در این شرایط ،انتشار پاسخ حدادعادل به سعید مرتضوی
نیز تأییدکنندهی این خرب میباش���د .حدادعادل در نامهی خود اظهارات مرتضوی
دربارهی قولهایش را به فراهمکردن زمینهی بازگشت مرتضوی به دستگاه قضایی
ارتباط داده و از مذاکرهی خود با رییس قوهقضاییه برای حل این مسئله خرب داده است1.
بازتابکه به محسن رضایی نزدیک بود در ادامهیگزارش نوشت:
گفتنی است به دلیل آنکه سعید مرتضوی از سوی دادسرای انتظامی قضات تعلیق
شده اس���ت ،بازگشت وی به قوهقضاییهکه نیازمند داشنت ابالغ قضایی مرتضوی
است ،تنها در صورتی ممکن اس���ت که دادسرایانتظامی قضات ،مرتضوی را از
کلی���هی اتهامات تربئهکرده و یا وی مورد عفو ق���رارگریدکه این موضوع یکی از
همان قولهای موردادعای مرتضوی است .اگرچه به نظر نمیرسد سایر قولهایی
که مرتضوی مدعی است حدادعادل به وی داده ،قابل انتشار باشد2.
تردیدی نیست منظور از مقامات عایلرتبهی نظام خامنهای و فرزندش مجتبی داماد حداد
عادل هس���تندکه امکان عفو و بازگرداندن مرتضوی به قوه قضاییه را داشتند اما بهخاطر
درگریی جناحها و فشار افکارعمومی قادر به بازگرداندن او نشدند اما تا توانستند رسیدگی
به اتهامات او راکش دادند.
چند ماه بعد اکثریت معنادار مجلس���یکه قرار بود شیخاالس�ل�امی را بهخاطر انتصاب
مرتضوی به ریاست سازمان تأمنیاجتماعی استیضاحکند به اشارهی نهادهای قدرت به
حمایت از مرتضوی پرداخت و رییسکمیسیوناجتماعی مجلس خرب از تهیهی نامهای با
نادرس���ت و دروغ است؛ یعنی جمله صادق بیان میش���ودکه موجب میگردد ،شنونده از آن جمله
مفهومگمراهکننده و فریبنده موردنظرگوینده را دنبالکند.
1-http://aftabnews.ir/vdchm-nzw23nmkd.tft2.html
2-http://aftabnews.ir/vdchm-nzw23nmkd.tft2.html
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صد و شصت و چهار امضا در حمایت از سعید مرتضوی به دلیل عملکرد مطلوبش در
سازمان تأمنی اجتماعی داد1.
ارتقا موقعیت همسر و استفادهی سیاسی از امکانات عمومی
پس از اینکه س���عید مرتضوی به ریاس���ت س���ازمان تأمنیاجتماعی رسید با حکمی
هما فالحتفتی همس���رش را به ریاست بیمارستان ش���ریعترضوی ،وابسته به سازمان
تامنیاجتماعی منصوبکرد .سپس ،در آبان سال ۹۱او را به دلیل خدمت خالصانهبهسمت
مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان تأمنیاجتماعیگمارد .در حایلکه قبل از حضور سعید
مرتضوی ،وی مسئول ادارهیکلینیک ادارهیکل تأمنیاجتماعی تهران بود.
درگزارش هیأت تحقیقوتحفص مجلس در مورد برادر همسر سعید مرتضوی آمده است:
مأموریت آقای حمیدرضا فالحتفتی (برادر خانم سعید مرتضوی ،مدیرعامل وقت
سازمان تأمنیاجتماعی) از سازمان تأمنیاجتماعی به شرکت نفت ایرانول با عنوان
مدیر پروژهی احداث پایانهی صادرات و واردات بندر امامخمینی میباشد .در این
راس���تا مأموریت شخص مزبور به استناد مصوبهی شمارهی بیست و وهفت آذر ۹۱
نی اجتماعی مندرج در نامهی شماره  ۱۶۶۹۳/۹۱تاریخ
هیأتمدیرهی س���ازمان تأم 
بیست و هش���ت آذر ۹۱مدیرکل امور اداری سازمان مذکور میباشد .با بررسیهای
بهعملآمده مشخص شد ،مصوبهی مذکور مربوط به خرید یک دستگاه «امآرآی»
برای بیمارستان میباشد و هیچ ارتباط موضوعی با مأموریت نامربده به شرکت نفت
ایرانول ندارد .همچننی با توجه بهگفتهی مدیر منابعانس���انی شرکت نفت ایرانول،
نامربده ازکارکنان رس���می تأمنیاجتماعی بوده و مأموریت آن بر اس���اس مصوبهی
هیأتمدیرهی س���ازمان صورتگرفته و ما ناگزیر از بهکارگریی ایشان هستیم .هیچ
نوع مدرک و مس���تندی دال بر رسمیبودن ایشان ارایه نشد .در قرارداد منعقده با
ایشان مدرک تحصیلی فوقدیپلمکامپیوتر قید شدهکه با وجود درخواست ،تصویر
مدارک ارایه نشد 2.از قرار معلوم او دارای مدرک دیپلم است.
گزارش مجلس دربارهی استفادهی از امکاناتعمومی برای تبلیغات انتخاباتی همسر
مرتضوی آورده است:
طبقگزارشهای واصله از مراکز درمانی استانتهران ،روزنامهی خورشیدکه در ایام
تبلیغات انتخابات اخری شوراهای شهر و روستا ،وظیفهی تبلیغاتبرخی ازکاندیداهای
وابسته به مدیرعامل وقت را برعهده داشته است ،توسط واحد روابطعمومی بهطور
1-www.isna.ir/news/91062817160
2-http://sharghdaily.ir/News/28305
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هدایتشدهای در مراکز درمانی به شکل رایگان توزیع میشده است.گزارشهایی
مبنی بر بسیجکارکنان تأمنی اجتماعی در مراکز مختلف درمانی برای حمایت از این
کاندیداها واصل شده است...
در ادامه آمده است:
مبلغپانصدمیلیونریالبنرفاهدرقالبپاکتهایدومیلیونریایلبهشرکتکنندگاندر
جشن مبعث (سالن نگنیغرب سازمان) از سوی آقای علی روحبخش ،مشاوراجرایی
وقت سازمان اعطا شده است .حسبگزارش ادارهیکل روابطعمومی سازمان ،این
جشن بهمناسبت آینی افتتاح جبههی متح دکارگران ایراناسالمی در روز جمعه هفده
خرداد ۹۲برگزار شده و در این مراسم آقایان شیخاالسالمی و خانم هما فالحتفتی
(نامزدهای انتخابات شورایش���هر در حوزهی انتخابیهی تهران) حاضر بودهاند1.

پاداشهای هیأت مدیره و مدیران ،به خود
بخشی ازگزارش تحقیقوتفحص مجلس شورایاسالمی از سازمان تأمنیاجتماعی نیز به
موضوع پاداشهای هنگفتی مربوط میشودکه در مدیریت مرتضوی در این سازمان وجود
داشته است.گزارش هیأت تحقیقوتفحص مجلس از سازمان تأمنیاجتماعی نشان میدهد
که این سازمان هدیههای اختصاصی بسیاری نیز به مسئوالن دولت محمود احمدینژاد
داده استکه از جمله آنها میتوان به محمدرضا رحیمی ،معاوناول دولت وقت ،اشاره
کرد .بر اس���اس این اس���ناد پانصد میلیونریالکارت هدیهی اختصاصی به محمدرضا
رحیمی داده ش���دهکه دلیل آن مس���اعدت به ایتام و هزینهی درمان مراجعنی با اولویت
بیمهشدگان تأمنیاجتماعی عنوان شده است .موارد دیگری از این هدایا نیز وجود دارد
که در یکی از آنها به عبدالرضا شیخاالسالمی ،معاون وقت اجتماعی رییسجمهوری،
مبلغ یکمیلیارد ریال پرداخت شده است .صدمیلیونریال بن فروشگاه رفاه به محمدرضا
امینی ،مدیرعامل خربگزاری موج ،یکمیلیارد ریال هدیه به محمد عباسی سرپرست وقت
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،صدمیلیونریالکارت هدیه به مجید امیدیشهرکی
مدیرعامل وقت خربگزاری ایرنا و صدمیلیونریالکارت هدیه به س���فیدی مدیرمسوول
روزنامهی آرمان ،از دیگر مواردی استکه بهعنوان هدیه به برخی افراد داده شده است.
علریضا محجوب ،رییس هیأت تحقیقوتفحص میگوید« :اعضای هیأت امنای سازمان
تأمنیاجتماعی تصویبکردهاندکه مبلغ ششمیلیارد و دویست و چهل و سهمیلیونتومان به
حدود پنجاه نفر پرداخت شودکه این نفرات محدود به اعضای هیأت امنا و مدیران ارشد
سازمان میشود .بهگفتهی محجوب ،محاسبات انجامشده نشان میدهدکه تنها به یکنفر
1-http://sharghdaily.ir/News/28305
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گزارش هیأت تحقیقو تفحص مجلس شورایاسالمی در عنی حال عنوانکردکه سعید
ت هدیه و بن خرید بخشیده
مرتضوی به س���ی و هفت نفر از نمایندگان مجلس نیز کار 
اس���ت ،اما مرتضوی در پاس���خگفت تعداد نمایندگان مجلسکه این مبالغ را دریافت
کردهاند ،بسیار بیشتر از سی و هفت نفر بوده است .او در نامهای به ریاست کمیسیون
اصل۹۰مجلس شورایاسالمی مدعی ش���دکه دویست و هشتاد و پنج نفر از نمایندگان
دورهی پیشنی مجلس،کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافتکردهاند .
در نامهی مرتضوی تأکید شدکه نمایندگان دورهی هشتم مجلس شورایاسالمی در چند
نوبت دریافتیهایی در قالب کارت هدیه و بن خرید از جانب مدیرعامل سابق سازمان
تأمنیاجتماعی داشتهاندکه نوبت اول صد و شصت و هفت نفر آنها را شامل میشود و
نوبتهای دیگر هفتاد و پنج و شصت و هفت نفر.
بهگفتهی سعیدمرتضوی ،پرداخت این مبالغ به نمایندگان مجلس هیچ اشکال قانونیای
نداشته و از ردیف بودجهی غریشمول سازمان تأمنیاجتماعی هزینه شده است؛ بودجهای
که طبق رسالت سازمانی جهت پرداختکمکهزینه درمانی برای بیمهشدگان وکمک به
خانوادههای نیازمندکه بیمهی تأمنیاجتماعی هستند ،پیشبینی شده است2.
واگذاری بخشی از سازمان تأمنی اجتماعی به بابک زنجانی
درگزارش هش���تاد و چهار صفح���های هیأتتحقیق و تفحص مجلسگزارش مفصلی
دربارهی «س���ورینت» آمده اس���ت :تفاهمنامهای در تاریخ بیس���ت و هفت آذر سال ۹۱
بنی سازمان هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد شد .مطابق این
تفاهمنامه مقرر شده بود تا سقف چهارمیلیارد یورو (معادل ین ژاپن) صد و سی و هشت
شرکت متعلق به سازمان تأمنیاجتماعی-که اغلب موضوع تحقیقوتفحص بودند -به
شرکت سورینت قشم واگذار شود .در اینگزارش آمده است :اسامی صد و سی و هشت
شرکت از مجموع دویست و هفت شرکت سرمایهگذاری تأمنیاجتماعی (شستا) شامل:
ج.ا.ا ،فوالد خوزستان ،فوالدمبارکه اصفهان ،بانک صادرات ،هتلهای هما،
هواپیمایی 
پرتوشیمی غدیر،پرتوشیمی تربیز ،شرکت ملی نفتکش ،چوب وکاغذ ایران ،شرکتهای
ج.ا.ا ،بانکهای مختلف از
مختلف بیمهای( ،ملت ،میهن ،دانا و پارس���یان)،کشتریانی 
جمله پاسارگاد ،تات ،پارسیان ،دی و ...صنایع مس شهیدباهرن و ...به هلدینگ سورینت
قشم بوده است ،دارای اشکاالت عدیدهی حقوقی و عدمرعایت قواننی مصرح قانونی
1-http://sharghdaily.ir/News/28305
2-http://sharghdaily.ir/News/28305
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در ابعاد مختلف است1.

مرتضوی بعد ًا ادعاکردکه حواسش نبوده و در موضوع چهارمیلیارد یورو یک صفر زیادی
گذاشته است .پروندهی تحقیق و تفحص از سازمان تأمنی اجتماعی حدود هشتاد هزار
صفحه است2 .
ردپایمتهمانکهریزک در تأمنیاجتماعی
بر اساس اسنادکمیتهی تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمنیاجتماعی ردپای چند
قاضی مته���م دیگر در پروندهی کهریزک نیز در این پروندهی فس���اد مایل بهجا مانده
اس���ت .عالوه بر س���عید مرتضوی ،متهم ردیفاول جنایت کهریزک ،البهالی اسناد،
اس���امی حسن زارعدهنوی با نام مس���تعار قاضیحداد و علیاکرب حیدریفر به چشم
میخوردکه هر دو این افراد ،در س���ازمان تأمنیاجتماعی معاونان مرتضوی بودهاند و
در پروندهیکهریزک متهم .بر اس���اس اس���ناد تحقیقوتفحص مجلس ،قاضیحداد و
حیدریفر با وجود پروندههای باز در دستگاه قضایی ،مبالغ هنگفتی از مدیریت سازمان
تأمنیاجتماعی دریافتکردهاند.
اسناد نشان میدهدکه قاضیحداد و علیاکرب حیدریفر این مبالغ را به عنوان حقالزحمه
بابتکار پژوهشی درباره پیشنویس الیحه قانون جدید سازمان تأمنیاجتماعی دریافت
کردهان���د .در حایلکه این دو نفر جزو معاون���ان مرتضوی بودهاند و چنانچهکاری هم
کرده باش���ند نمیتوانند به غری از حقوقکارمندی دستمزد دیگری دریافتکنند .به غری
از قاضیحداد و حیدریفر برخی دیگر نیز تحتعنوان حقوقدان ،مبالغی را از سازمان
به عنوان حقالزحمهیکار پژوهش���ی دربارهی پیشنویس الیحهی قانون جدید سازمان
تأمنیاجتماعی دریافتکردهاند اما تعدادی از این افرادکه نام آنها در اسناد آمده است،
هرگونه ارتباط با سازمان تأمنیاجتماعی و دریافت پول از مرتضوی را ردکردند.
نجات انامی در اینبارهگفت :من هیچ همکاریای با سازمان تأمنیاجتماعی نداشتهام،
چننی چیزی صحت ندارد .این موضوع برای من هم جالب است ،من فکر میکنم برخی
نام ما را دادهاند و خود پول راگرفتهاند.
حسن حیدری نیزکه نام او در فهرست دریافتکنندگانکارت هدیهی پنجمیلیونتومانی
از س���عید مرتضوی وجود داشت نیزگفت :این موضوع را پیگریی خواهمکرد ،من هیچ
همکاریای با سازمان تأمنیاجتماعی نداشتهام و اصال آنها را نمیشناسم3.
1-http://sharghdaily.ir/News/28305
2-https://www.yjc.ir/fa/news/4656215
3-http://sharghdaily.ir/News/28305
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کمک به خرییهی منحلشده
بر اساس بخش دیگری از اسناد تحقیقوتفحص مجلس ،مؤسسهی خرییهای تحتعنوان
کانون نخبگان عدلتهران (ایتام) مبالغ مختلفی را از س���ازمان تأمنیاجتماعی در زمان
ریاست مرتضوی بر این سازمان دریافت کرده است .حجتاالسالم عباسعلی علیزاده،
رییس پیشنی دادگسرتیتهران ،ریاست هیأتمدیرهیکانون نخبگان عدل تهران (ایتام)
را برعه���ده دارد و س���عید مرتضوی خود نایبرییس هیأتمدیرهی آن اس���ت .اس���ناد
تحقیقوتفحص مجلس نشان میدهد مرتضوی در مجموع نزدیک به هفتمیلیارد ریال
به مؤسسهایکه خود نایبرییس هیأتمدیرهاش بهشمار میرو دکمککرده است.
ابطال حکم ریاست مرتضوی توسط دیوان عدالتاداری
در تاریخ دهم مرداد ۱۳۹۱دیوان عدالتاداری در راستای رسیدگی به شکایت تنی چند از
نمایندگان مجلس در رابطه با ریاست مرتضوی بر صندوق تأمنیاجتماعی ،این دیوان رأی
بر ابطال انتصاب وی به عنوان ریاست این صندوق داد و این حکم را غریقابل تجدیدنظر
و قطعی اعالمکرد.
پس از صدور این حکم هیأتدولت اساسنامهی تأمنیاجتماعی را تغیری داد بهطوریکه
صندوق به س���ازمان تغیری ن���ام داد و با این ترفند راهکاری ب���رای ماندن مرتضوی در
تأمنیاجتماعی پیدا ش���د .مرتضوی با وجود حکم قضایی همچنان بر صندیل ریاست
جلوسکرده بود تا اینکه پس از پایانکار دولت احمدینژاد در بیست و هفت مرداد ۹۲
طی حکمی از سوی علی ربیعی وزیرکار دولت روحانی برکنار شد .با اینحال تا آخرین
روزکاری دول���ت احمدینژاد او همچن���ان به خالفکاریهای خود در تأمنیاجتماعی
ادامه داد و علریغمگزارش تحقیق و تفحض مجلس شورایاسالمی اکثر قریب به اتفاق
اتهامات او به خاطر پش���توانهی محکمیکه در بیت ره�ب�ری از آن برخوردار بود مورد
رسیدگی قضایی قرار نگرفت.
بازداشت و محکومیت متهمانکهریزک به اتهامات دیگر
به خاطر فشار افکار عمومی و درگری بودن پای روحاالمینی یکی از مسئوالن نظام اسالمی
که پسرش محسن در کهریزک کشیده شده بود ،با حکم دادگاه انتظامی قضات در یکم
شهریور ۱۳۸۹قاضی مرتضوی همراه به همراه قاضیحداد و علیاکرب حیدریفر دو مقام
قضایی دیگر از سمت خود تعلیقگردیدند تا در ادامه چارهجویی شود .در شهریور ۱۳۸۹
مصونیت قضایی آنها نیز توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد ،اما خربی از رسیدگی
به پرونده نبود.
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سعید مرتضوی قبال هم در دادگاه انتظامی قضات پرونده داشت اما هرگز به آن رسیدگی
نشد .محمدصالح نیکبخت در اینباره در تاریخ بیست و سه دیماه ۱۳۸۸به دویچهوله
میگوید:
ایشان نه تنها یک پرونده ،بلکه چندین پرونده در آنجا دارد و حتی در موارد زیادی
هم برای ایش���ان کیفرخواست صادر ش���ده اما افرادی که اسمشان را هم میدانم
و میدانم چهکس���انی بودهاند ،آن پرون���ده را از دادگاه انتظامی خارجکردند و در
نتیجه پرونده به قضات دادگاهانتظامی قضات نرسید تا در اینباره اقدامکنند .این
بزرگترین اشتباه بود؛ اگر همان موقع اینکار انجام میشد ،دیگر آقای مرتضوی
دستاش به خون افراد دیگر -مستقیم یا غریمستقیم -آغشته نمیشد.
در اردیبهشت ۱۳۹۱علیاکرب حیدریفر ،معاون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که
احکام اعزام افراد بازداشتش���ده بهکهریزک را امض���اکرده بود ،در ارتباط با پروندهی
دیگری بازداش���ت شد و به زندان اوین انتقال یافت .وی در سوم فروردین ۱۳۹۱در یک
پمپ بنزین ،اقدام به هفتتریکش���یکرده بود 1.سایت تابناکگزارش دادکه وی به دلیل
شرکت در یک تریاندازی در اصفهان و کش���ف مواد مخدر در خودروی وی بازداشت
شد .اما این بازداشت دوام چندانی نیاورد و او با وجود آنکه به دلیل سنگینی اتهامات
احتمال آزادیش بعید به نظر میرسید ،با فشار برخی از ذینفوذان بر دستگاه قضایی آزاد
شد و مشاور ستاد مبارزه با قاچاقکاال و ارز شدکه ریاست آن را سعید مرتضوی به عهده
داشت2.
حیدریفرکه از او با نام عصای دست مرتضوی نیز یاد میشد در سال ۱۳۹۰در نامهایکه
به مطبوعات فرستاد همهی بازداشت شدگانکهریزک را از دستهی اراذل و اوباش خواند
و با مقصر دانس�ت�ن مطبوعات در پُر رنگکردن جنایات رخ داده ،خواستار تقدیر ازکار
خوب خود در شرایط فتنه شد.
بعد ازگذشت پنج سال در خرداد ۱۳۹۶محسنیاژهای معاون اول قوهقضاییه خرب دادکه این
فرد دو پرونده دارد ،یکی هنوز به نتیجه نرسیده و در دادسراست .در پروندهی قبلی وی
دو سه اتهام وجود داشتکه نسبت به هرکدام محکومیتگرفته و سنگنی است ،با توجه
به اینکه باید اش���د مجازات برای وی اجرا شود ،برای این فرد حکم پانزده سال حبس
صادر شده است3.
در تاریخ هفدهم بهمن ۱۳۹۱مرتضوی به علت تصرف غریقانونی در اموال دولتی
در زمان تصدی ریاس���ت سازمان تأمنیاجتماعی بازداشت و به زندان اوین منتقل
-2دویچهوله به نقل از سایت تابناک  ۳۰خرداد .۱۳۹۶

1-www.tabnak.ir/fa/news/241396
3-www.isna.ir/news/96033017483
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ش���د اما به فاصله بیست و چهار س���اعت از زندان آزاد شد .پایگاه اطالعرسانی
دادستانیتهران اعالمکردکه پس از اعالم جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی
به اتهام قید شده در اعالم جرمکه همان فیلم جلسه دیدار با فاضل الریجانی بوده
است ،نامربده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده،
به زندان معرفی شد .پس از تکمیل تحقیقات بازپرس ،نامربده با صدور قرار تأمنی
مناسب آزاد شد1.
آغاز خیمهشببازی قضایی در پروندهیکهریزک
دی سال ۹۱بودکه موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تأمنیاجتماعی مشتمل بر بازهی
زمانی ریاست مرتضوی بر این سازمان ،در دستورکار مجلس شورایاسالمی قرارگرفت تا
اینکه آذر سال ،۹۲کمیتهی تحقیق و تفحص از تأمنیاجتماعی،گزارش خود را در صحن
علنی مجلس قرائتکرد.
بیست و یکم دی سال ۹۲دادستانیتهران طی اطالعیهای از رسیدگی بهگزارش تحقیق
و تفحص مجلس شورایاسالمی از سازمان تأمنیاجتماعی در دادسرایکارکنان دولت
خرب داد و اعالمکردکهگزارش تحقیق و تفحص مجلس شورایاس�ل�امی از س���ازمان
تأمنیاجتماعی برای رسیدگی به یکی از شعب دادسرایکارکنان دولت ارجاع شده است.
پس ازگذش���ت یک س���ال از ارجاع این پرونده به دادس���تانیتهران ،در تاریخ بیست و
چهارم دی سال ۹۳عباس جعفریدولتآبادی دادستانعمومی و انقالبتهران از صدور
کیفرخواس���ت در بخشی از پروندهی تأمنیاجتماعی و ارسال آن به دادگاهکیفری استان
خرب داد.
این پروندهکه ش���امل سه بخش بود (تأمنیاجتماعی ،شکایت اولیاء دم روحاالمینی ،و
بخشی از رأی نقضشدهی پروندهی قضاتکهریزک در دیوانعایلکشور) ،برای رسیدگی
به شعبه نهم دادگاهکیفری یک استان تهران بهریاست قاضیکشکویل ارجاع شد2.
هشتم اسفند ۱۳۹۱پس از چهل ماه تأخری ،دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی آغاز
بهکا رکرد .تشکیل دادگاه پس از نمایش فیلم دیدار فاضل الریجانی با سعید مرتضوی
توسط احمدینژاد در مجلس شورایاسالمی صورتگرفت ،وگرنه ارادهای در نظام برای
پیگریی جنایات مرتضوی وجود نداشت .فیلم مزبور توسط مرتضوی به صورت مخفیانه
تهیه شده بود و همنی خشم الریجانیها و به ویژه صادق را برانگیخت چراکه درگفتگوی
خصوصی ،فاضل الریجانی به سعید مرتضوی میگویدکه از نفوذ برادرش در قوهقضاییه
استفادهمیکند.
1-http://sharghdaily.ir/News/3484
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/13/1426297
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با اینحال از همان ابتدا مش���خص بودکه ارادهی واقعی برای پیگریی قضایی اتهامات
مرتضوی وجود ندارد .علریضا دقیقی وکیل پایهیک دادگسرتی در مورد نحوهی حضور
مرتضوی در دادگاه مینویسد:
عموم ًا مراجعنی به دادگاهکیفری اس���تان از درب مراجعنی واقع در خیام به دادگاه
تردد مینمایند و تردد از درب پشت دادگاه برای مراجعنی ممنوع بوده و این درب
مختص تردد قضات محرتم دادگاه اس���ت .باکمال تعجب مالحظه شدکه جناب
س.م متهم پروندهیکهریزک بهرغم تاخرییکه داشت باکمال تعجب از درب پشتی
(درب قضات) وارد دادگاه ش���د و حتی توانست بدون بازرسی بدنیکه درکل از
کلیهی مراجعنی و وکالء به عمل میآید ،وارد محوطهی دادگاه ش���ود و محافظان
خود را تا محوطهی داخلی دادگاهکیفری استان به همراه بربد در حایلکه بر اساس
دس���تورالعمل تردد مراجعنی فقط شخص ش���اکی و متهم و وکالی قانونی آنها
ح���ق ورود به دادگاهها را دارند و مأمورین مکلف بودند از تردد افراد غریمرتبط به
دادگاهها خودداری نمایند1.
این رفتار دو سال بعد هم تکرار شد .پیمان حاجمحمودعطار وکیل دادگسرتی در مورد
چگونگی حضور سعید مرتضوی در دادگاه مینویسد:
سعید مرتضوی به همراه چهار محافظ تنومند نیز وارد شدند و بدون هرگونه مکثی
وارد شعبهگردیدند و محافظنی پس از آنکه از شرایط اتاق بازپرس اطمینان حاصل
کردند دو نفر به بریون اتاق رفتند ویل دو نفر دیگر در مقابل صندیل آقای مرتضوی
نشس���تند .به همراه آقای مرتضوی ،وکیل مدافعش جناب رضا جعفری نیز حضور
داش���ت .آقای رضا جعفری پیش ازآنکه بهکس���وت شریف وکالت بیایند ،قاضی
دادگسرتی و آخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون
دادس���تانتهران و سرپرست دادس���رای ویژهی جرائمکارکنان دولت بود .این آقای
جعفری همانکسی بودکه قرار بازداشت موقت من در سلول انفرادی را تأییدکرده
بود و من همراه مرتضوی از او نیزشکایتکرده بودم ویل با شگفتی تمام دیدمکه
قرار منع تعقیب وی صادرشده و با اخذ منع تعقیب ،موفق به دریافت پروانهی وکالت
ازکانون وکالی تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمیپذیرفت،
آقای جعفری (معاون سابق مرتضوی) اکنون وکیل او شده بود.
هم محافظان مرتضوی و هم خود او و وکیل مدافعش ،پس از نشس�ت�ن بر صندیل
اتاق بازپرسی،گوشیهای همراه خود را ا زکتشان بریون آورند و نیمنگاهیکرده و
دوباره به درون جیبشانگذاشتند.
1-www.khabaronline.ir/detail/279437
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دو محافظیکه بریون بودند جالبتر بودند .آنها هم باگوشیشان مستمر ًا در تماس
بودند و در راهرو درحنی مکالمه با تلفن قدم میزدند و هم بعضی وقتهاگوشهی
کتشان راکنار میزدند و ما را از زیارت اسلحهیکمریشان مستفیض میکردند1.
اعرتاض نمایندگان مجلس به اطالهی دادرسی مرتضوی
نی در مهرماه سال ۱۳۹۳نامهی اعرتاضی نمایندگان خطاب به رئیس مجلس منتشر شد.
اول 
مرتضوی در تاریخ بیس���ت و چهار آبان س���ال ۱۳۹۳به صورت دائم از احراز شغل قضا
انفصال پیداکرد و همچننی انفصال وی از مشاغل دولتی به مدت پنج سال نیز مورد تأیید
قرا رگرفت.
در دیماه سال  ،۱۳۹۳نمایندگان مجلس نامهی دوم خود را نوشته و خواستار تسریع در
رسیدگی به اتهامات مرتضوی شدند.
اواس���ط فروردین ماه ۱۳۹۴نیز خرب سومنی نامهی اعرتاضی نمایندگان مجلس دربارهی
اطالهی دادرس���ی در پروندهی مرتضوی منتشر شد .در این نامهکه نمایندگان خطاب به
رئیس مجلس نوش���تند ،تاکید شده بود :دادگاه رسیدگی به این پرونده میبایست ظرف
حداکثر سه ماه نسبت به صدور حکم اقدام مینمودکه متأسفانه تاکنون علریغمگذشت
شانزده ماه از ارجاع پرونده اقدام خاصی صورت نپذیرفته است2.
گفته میشود سعید مرتضوی به تعدادی از نمایندگان مجلس صورتجلسهی شورایعایل
امنیت ملی را نش���ان داده بودکه براس���اس درخواس���ت س���ردار نجات ،دستور انتقال
بازداشتشدگان روز هیجده تری را به بازداشتگاهکهریزک صادرکرده است .محمدحسنی
زیبایینژاد (سردار نجات) 3بعد از اعرتاضهای سال ۱۳۸۸به دعوت سعید جلیلی مسئول
سیاس���ی-اجتماعی دبریخانهی شورای امنیتملی شد و نقش مهمی در سرکوب مردم
داشت .یکی از دالیل عدم رسیدگی جدی به پروندهیکهریزک هم درگری بودن نجات و
حسنی فدایی و دیگر فرماندهان سپاه پاسداران و نریویانتظامی است.
رس���یدگی مجدد به پروندهی سعید مرتضوی ،در اردیبهش���ت ماه ۱۳۹۴شروع شدکه در
جریان آن ،دو اتهام تنظیمگزارش دروغ (که جریمهی دویس���تهزار تومانی مرتبط با آن
از س���وی دیوانعایلکشور ردّ شده بود) و معاونت در قتل (محسن روحاالمینی) مورد
رس���یدگی قرارگرفت و س���رانجام وی در مرداد ۹۴از این اتهامات تربئه شد .محمدرضا
محمدیکشکویل ،قاضی پروندهی سعید مرتضوی در بیست و هشت مرداد ۱۳۹۴اعالم
کرد او ،در عنی حال بر سر تخلفات خود در زمان ریاست بر سازمان تأمنیاجتماعی ،به
1-www.khabaronline.ir/detail/374235
2-https://persian.iranhumanrights.org/1394/03/saeed-mortazavi
3-www.bbc.com/persian/iran-38442462

عدالتخانه و ویرانگران آن-آغاز دههی دوم انقالب تا امروز

335

حبس و ردّ مال محکوم شده است.
مرتضوی هیجده مهر ۹۴به حکم شعبهی نهم دادگاهکیفری یک استان تهران اعرتاضکرد
و پروندهکه عالوه بر اعرتاض مرتضوی ،اعرتاض تأمنیاجتماعی و اولیاء دم روحاالمینی
را بههمراه داشت ،برای رسیدگی در مرحلهی تجدیدنظر به شعبهی  ۱۷دیوانعایلکشور
ارجاع ش���د اما بیست و یک اردیبهشت سال  ،۹۵محسن افتخاریگفتکه دیوانعایل
کشور پرونده را در صالحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است و پرونده به شعبهی ۲۲
تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.
مجتبی نظری وکیل مدافع تأمنیاجتماعیکه از طوالنی شدن روند رسیدگی به پروندههای
مرتضویگالیهکرد وگفت :اآلن نزدیک به س���ه س���ال استکه از رسیدگی به پروندهی
مرتضوی میگذرد و اگر میدانستیم اینقدر طوالنی میشود ،وکالت تأمنیاجتماعی را
قبول نمیکردم1.
مرتضوی در س���ال ۱۳۹۵پس از هفت سال انکار و حملهیپیشدستانه ،در هماهنگی
با قاضی و از قرار معلوم با توصیهی س���ردار نجات و به منظور برخورداری از حاشیهی
ت نظام ،مسئولیت جنایاتکهریزک را -هرچند به صورت غریعمد -پذیرفت و ابراز
امنی 
ش���رمندگیکرد تا س���ر و ته این پرونده در دستگاه قضاییاسالمی بهم بیاید .بسیاری از
چهرههای سیاسی نظاماسالمی نیز انگیزهی نگارش نامهی مزبور را تأثریگذاری بر تعینی
مجازات دانستند .در بخشی از این توبهنامه آمده است:
در رابط���ه با واقعهی خونبار تریماه  ۸۸که متعاقب فتن���هی بزرگ و توطئه پس از
انتخابات ریاستجمهوری به وقوع پیوست ،رهربی معظم انقالب به خاطر عمق
فاجعه از آن به جنایت تعبری فرمودند .به عنوان دادستان وقت عمیق ًا ابراز تأسف و
اعتذار مینمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادیفر ،روحاالمینی وکامرانی
طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسألت مینمایم2.
او در این نامه «مننژیت» راکه به خاطر آن دکرت رامنی پوراندرجانی به قتل رسید تبدیل به
«شهادت»کرد.
مرتضوی و انتخابات ریاستجمهوری۱۳۹۶
پس از حضور ابراهیم رییسی در مسجد روضهی محمدیه یزد برای سخرنانی انتخاباتی،
عکسهای سعید مرتضویکه در این مراسم حضور داشت در فضای مجازی منتشر شد.
رسانههای حامی رییسی و ستاد انتخاباتی وی تالشکردند ،حضور مرتضوی در سخرنانی
رییسی را حضور یک شهروند معمویل در مراسم جا بزنند.
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/13/1426297
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1395/06/21/1184138

336

سعیدمرتضوی

بدنامی چشم و چراغ خامنهای در قوه قضاییه تا آنجاستکه رسانههای همسو با رییسی
مدعی شدند:
رسانههای ضدانقالب و حتی برخی رسانههای معلومالحال داخلی تالش کردند
حضور سعید مرتضوی در محل سخرنانی حجتاالسالم رییسی را نشانهی پیوند
نزدیک وی با س���تاد انتخاباتی ایش���ان تبلیغکرده و از این طریق موج جدیدی از
تخریب را علیه ایشان راه بیاندازند.
و یا تا آنجا پیش رفتندکه مدعی شدند:
بررسی سوابق سیاسی آقای رییس���ی و مرتضوی در طول چند سال اخری نیز نشان
میدهدکه رویکردهای سیاسی این دو با یکدیگر متفاوت بوده و در مواردیکام ً
ال
در مقابل هم قرار دارد و همسو نیست1.
اما هیچیک از حامیان رییس���ی پاسخ نمیدادند اگر نزدیکی مرتضوی به رییسی باعث
«تخریب» وی میشود ،چرا ازکلیهی اقدامات وی در قوه قضاییه حمایت میکردید ؟ و
چرا رییسی در باالترین سطح قوه قضاییه با او همکاری میکرد.
نکتهی قابلتأمل اینکه در انتخابات شورایشهر سال ۱۳۹۲لیست «زندهباد بهار» راکه
وابسته به احمدینژاد بود علی نیکزاد وزیر مورد وثوق احمدینژاد تهیهکرده بود و هما
فالح همسر مرتضوی یکی ازکاندیداهای آن بود .نیکزاد و احمدینژادیها به دنبال این
بودندکه مرتضوی را شهردار تهران کنند .همان موقع هما فالح در اظهار نظری عجیب
مدعی شد :اگر همسرم شهردار شود ،تهران را از صفر تا صد میرساند2.
ی نیکزاد در انتخابات ۱۳۹۶رئیس ستاد انتخابات ابراهیم رییسی بود.
عل 
محکومیت مرتضوی به زندان و پیآمدهای آن
عاقبت در تاریخ پنج آذر ۱۳۹۶پس ازگذشت بیش از هشت سال از وقوع جنایتکهریزک،
شعبهی ۲۲دادگاه تجدیدنظر استان تهران سعید مرتضوی را به اتهام معاونت در قتل محسن
روحاالمینی با یک درجه تخفیف به دو سال حبس محکومکرد 3.حکم دادگاه اولیه پنج
س���ال بود .همنی شعبه ،مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غریقانونی
پست سرپرستی تأمنیاجتماعی تربئه کرد .وی پیشتر از بابت تحصیل مال نامشروع به
ش���ش ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستیکه مبلغی حدود چهل و
شش میلیون تومان است ،به ردّ مال محکوم شده بود4.
1-www.jahannews.com/report/513553
2-www.tabnak.ir/fa/news/325585
3-www.entekhab.ir/fa/news/379882
4-www.entekhab.ir/fa/news/379963
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در محافل سیاسی و حقوقی ایرانگفته میشودکه این دو سال حکم هم بهخاطر نزدیکی
با احمدینژاد دریافتکرده است.
نادر قاضیزاده عضوکمیتهی تحقیق و تفحص از پروندهی س���ازمان تامنیاجتماعی با
بیان اینکه از تربئهی سعید مرتضوی در پروندهی تامنیاجتماعی شوکه شده است،گفت:
امیدوارمکه رئیس قوه قضاییه ،آقای اژهای و دادستانکلکشور به این پرونده ورودکرده
و نسبت به حکم صادر شده اعرتاضکند1.
همزمان با انتشار خرب تربئه ش���دن سعید مرتضوی در پروندهی سازمان تأمنیاجتماعی،
مصطفی ترکهمدانی ،وکیل جمعی از شاکیان این پرونده خرب دادکه با شکایت مرتضوی
ب���ه دلیلگفتههایش دربارهی حکم محکومیت بدوی وی به ده ماه زندان و چهل ضربه
شالق محکوم شده است.
نکتهی قابل ذکر آنکه مهدی محمودیان به جرم افشای جنایتکهریزک به پنج سال زندان
محکوم شد.
پس ازگذشت چندین ماه از صدور حکم قطعی زندان ،باالخره خرب صدور حکم جلب او
دوازده اسفند ماه  ۹۶منتشر شد .اما خود وی موضوع را تکذیبکرد و دور روز بعد ،رییس
کل دادگسرتی استانتهران دربارهی صدور این حکم اظهار بیخربیکرد .محسنیاژهای،
س���خنگوی قوه قضاییه ،در فروردی���ن ۱۳۹۷از آنجاییکه دیگر امکان تکذیب و انکار
موضوع را نداش���ت دربارهی دلیل بازداشت نشدن سعید مرتضویگفت :حکم جلبش
صادر شده ویل هنوز متأسفانهگریش نیاوردهاند ،حاال نمیدانم چطور هست.
این گفتهی محسنیاژهای بازتاب گسرتدهای در شبکههای اجتماعی داشت وگروهی از
مردم این س���خنان را اینگونه معناکردندکه قوه قضاییه مردم را «گری آورده» و س���رکار
گذاشته است.مصطفی ترکهمدانی وکیل پرونده تأمنیاجتماعی میگوید:
در هن���گام محاکمه و دادرس���ی ،آقای مرتضوی با محافظان خودکه بر اس���اس
دستورالعملشورایعایلامنیتملیاوراهمراهیمیکردند،دردادگاهحاضرمیشد.
این محافظان مواجب خود را از دولت میگریند و قرار دادن این افراد درکنار برخی
از شخصیتها برای این استکه فرد مورد نظر دائم در اختیار باشد و بیست و چهار
ساعته انجام وظیفهکند.
گمان میکنم آقای مرتضوی حدود نُه محافظ داشت که هر شیفت سه نفر از وی
محافظت و مراقبت میکنندکه شاید این تعدادکمیکمتر یا بیشتر باشد .به هر حال
این اقدامات با فرمایشهای آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب استکه چگونه
محافظان مرتضوی از او خربی ندارند و نمیدانندکجاس���ت؟ با اینهمه مراقب،
-1خربگزاری ایلنا  ۶آذر .۱۳۹۶
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چگونه استکه از مرتضوی بیاطالع هستند؟1

سعیدمرتضوی

مرتضوی در آذرماه ۱۳۹۴در حایلکه پروندهاش در دادگاه مورد رس���یدگی بود برخالف
رویهی قضایی موجود در نظاماس�ل�امی ازکشور خارج شد و به برای شرکت در مراسم
اربعنی به عراق رفت 2.سعید طوسی هم در حایلکه پروندهاش مفتوح بود ا زکشور خارج
شد و برای شرکت در راهپیمایی اربعنی به عراق رفت.
پس ازکش و قوس بسیار باالخره قوهقضاییه و بیت رهربی تسلیم شدند و در دوم اردیبهشت
۱۳۹۷اعالم شدکه سعید مرتضوی در مازندران دستگری و به زندان اوین منتقل شده است.
سعید مرتضوی با عدم معرفی خود به دستگاه قضایی نشان داد همانند دورانیکه یکی
از قدرتمندترین مسئوالن قوهقضاییه بود احرتامی برای قانون نظاماسالمی قائل نیست.
مسئوالن قضایی نیز در این پرونده نشان دادندکه حرمتی برای قانون نظاماسالمی قائل
نیستند .پدر محمد کامرانی یکی از قربانیانکهریزک پس از اعالم خرب دستگریی مرتضوی
به روزنامهی ایرانگفت:
من از قوهقضاییهگالیه دارم .شکایت از مرتضوی را من شروعکردم شانزده ماه طول
کشید تا من با دوندگی خودم و پیگرییهای وکیل پروندهی اتهام معاونت در قتل را
به دادگاه تفهیمکنم اما رأی تربئه صادر شد .اما در پرونده آقای روحاالمینی صدور
حکم برای این اتهام ممکن شد .با اینحال من به شخصه از این حکم راضی نیستم
نه از مدتش و نه از اینکه در دو پروندهی مشابه دو حکمکام ً
ال متفاوت صادر شد.
اما امر را به خدا واگذار میکنم ...این حکم و ماجراهای پیش آمده در اجرای آن نه
تنهاگوشهای از درد ما را التیام و تسکنی نداد بلکه ما را جریحهدا رکرد3.
دستگاه قضایی به فساد مرتضوی واقف بود اما چشمپوشی میکردند .عباس سلیمینمنی
مدیر دفرت مطالعات و تدوین تاریخ ایران میگوید:
سال  ۸۴نامهای را به آقایهاشمیشاهرودی رئیس وقت قوهقضاییه نوشتم وگفتمکه
سعید مرتضوی از دانشگاه آزاد رشوه میگرید و در برابر این رشوه خدمات ویژهای
به آنها میدهد .آقای شاهرودی جواب دادکه بله ما تذکر دادهایم .یعنی چی؟ یعنی
ما این را پذیرفتهایم .او بدون اینکه به دانشگاه آزاد شهریه بدهد ،ثبت نامکرد .در
کالسهای دانشگاه هم شرکت نمیکرد .در دانشگاه آزاد هم استخدام شدکه محل
تأمل بود .فسادهای زیادی به نفع دانشگاه آزاد میکرد ... .مرتضوی از طریق دانشگاه
4
آزاد رشدکرد دکرتای خود را از آنگرفت و همسر او هم در همانجا استخدام شد.
1-www.tabnak.ir/fa/news/790290
2-http://aftabnews.ir/fa/news/334384
3-www.iran-newspaper.com/newspaper/item/464601
4-http://tnews.ir/news/93a8115612891.html

حسن زارعدهنوی
«قاضی حداد»

حاج حسن زارعدهنوی (قاضی حداد) فرزند عبدالخالق متولد ۱۳۳۵در دهنو یزد است.
ازگذشتهی او مانند بسیاری از بازجویان و شکنجهگران اطالعی در دست نیست .او در
دادستانی انقالب مانند دیگر بازجویان و شکنجهگران از نام مستعار «حداد» استفاده
میکرد .بعدهاکه قاضی شد نیز همچنان با نام مستعار به قضاوت میپرداخت.
راهیابی به دادستانی اوین
وی در س���ال ۱۳۶۰وارد دادس���تانی ش���د و در بخش پیگریی و اجرای احکام اوین به
فعالیت پرداخت و بیشتر پرون دههای اقتصادی و مربوط به اموال مصادرهای وابستگان
نظامپهلوی را دنبال میکرد.
وی در س���الهای اولیه دههی  ۶۰رابطهی تنگاتنگی با حجتاالس�ل�ام حسینعلی نریی
داشتکه پس از انتقال محمدیگیالنی به شوراینگهبان ریاست حکام شرع اوین را به
عهدهگرفت.
حداد در سال  ۶۰مدتی وردست هادی غفاری در شعبهی امور اقتصادی اوین بود و سپس
ترفیعمقامگرفتودادیارشدومستقیم ًاپروندههایمربوطبهاموراقتصادیرادنبالمیکرد.
او همچننی برنامههای ویدیویی عقیدتی تحت عنوان «احکام اسالمی» را تهیه میکردکه
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در آنها به توصیف این احکام میپرداخت .این برنامهها در سالهای اولیهی دههی  ۶۰از
طریق تلویزیون آموزشی مدار بستهی اوین صبحها برای زندانیان پخش میشد و آنها ملزم
به روشنکردن تلویزیون و تماشای برنامههای مزبور بودند.
حداد به مانند دیگر شاغلنی دادستانی اوین برای اثبات ارادت خود به نظام در جوخههای
مرگ شرکت میکرد و سینهی قربانیان را هدف رگبار مسلسل قرار میداد .در آ ن سالها
بازجویانگاه با عز و التماس از مس���ئوالن دادستانی میخواستندکه نامشان را در افراد
جوخهی اعدام قرار دهند تا از این «فیض» بزرگ محروم نشوند.
حداد سپس دستیار مجید قدوسی (مجید مالجعفر) و یکی از نوچههای او در اوین شد.
در آن زمان وی دیپلمه بود و دس���تخط خوبی داشت .بعد از تغیری و تحوالتیکه زمان
ریاس���ت علی رازینی در دادستانی انقالباسالمی بنی دیماه  ۶۳تا  ۶۶صورتگرفت،
او پست دادیاری زندان اوین را به عهدهگرفت و محمد عقیلی مسئول واحد یک زندان
قزلحص���ارکه پس از برکناری حاجداوود رحمانی از ریاس���ت این زندان به همراه او به
دادستانی اوین منتقل شده بود معاونت او را به عهدهگرفت.
در این دوران محمد عقیلی مس���ئول اخذ مصاحبه از زندانیانی بود که حکمشان پایان
مییافت .آنها مجبور بودند در مقابل دوربنی و یا در جمع زندانیان عقاید خود وگروهی
که به آن وابسته بودند را محکومکنند تا حکم آزادیشان صادر شود.
بهگفتهی محمدعلی س���رلک یکی از تریخالصزنهای اوین ،در ای���ن دوران حداد و
همراهانش زندان را به مرکز فساد تبدیلکرده بودند .سرلک در سال ۱۳۶۴به جرم اخاذی و
گرفنت حقحساب از خانوادهی زندانیان وکارچاقکنی دستگری و مدتی در اوین زندانی شد.
ویکه بابت دس���تگرییش به ش���دت رنجیده بود و از آنچه در اوین میگذشت اطالع
داشت نزد زندانیانیکه با آنها ارتباط داشت میگفت :اگر راست میگویند چرا حداد
و اطرافیانش را دس���تگری نمیکنند .میلیونمیلیون پول میگریند وکسی بهکسی نیست.
سلولهای آسایشگاه اوین و ۲۰۹را هم تبدیل به مرکز لهو و لعبکردهاند.
در دوران ریاست مرتضی اشراقی بر دادستانی انقالباسالمی مرکز ،حداد دادیار ناظر
زندان اوین بود و در جریانکشتار سال  ۶۷همراه با معاونش سیدمجید ضیایی از موضع
دادیار زندان و به خاطر شناختیکه از زندانیان داشتند در دادگاهها شرکتکرده و به هیأت
مرگ در صدور حکم اعدام یاری میرساندند.
ستاد اجرایی فرمان امام و تأسیس شرکت خصوصی
قاضی حداد پس ازکشتار ۶۷به دلیل تخلفات مایل و اخالقی از جمله رابطهی نامشروع
با چند زندانی توس���ط حفاظت زندان شناس���ایی و از مقام خود برکنار شد اما به خاطر
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خدماتش به نظاماس�ل�امی به «ستاد اجرایی فرمان امام» پیوست .این ستادکه پایهگذار
امرپاطوری مایل خامنهای ش���د با توجه به احکام مصادرهی اموایل که حسینعلی نریی
و دیگر حکام ش���رع صادر میکردند ،ثروت هنگفتی داشت .حداد به عنوان نمایندهی
دادستانی در این ستاد با بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید به ز د و بند پرداخت.
در همنی ایام بودکه وی مسئولیت پاساژ صمصام (بازارکویتیها) را به عهدهگرفت و به
چهارراه فردوس���یکوچکرد و در طبقهی باالی پاساژ ،اطاقکاری برای خود دست و پا
کرد .در سال ۷۲با افزایش پول شارژ مغازهها و اجحافاتیکه میکرد باعث اعرتاضاتی در
این پاساژ شدکه با بسیجگروه ضربت دادستانی و مأموران مسلح برای آنها خط و نشان
کشید .حداد در همنی دوران به همراه حسنیکرمانشاه یک شرکت خصوصی تأسیسکرد.
حداد ،برادرانکرمانشاه را از اوین میشناخت .محمدکرمانشاه معاونگروه ضربت اوین
در سالهای اولیه دههی ۶۰بود و در جبههکشته شد.
این ش���رکت،کار اصلیاشکارچاقکنی بود .آنها همچننی از نفوذ خود اس���تفادهکرده
و مناقصههای دولتی را با زدوبند میگرفتند .هرکجا که پول و امکانات وجود داش���ت
سروکلهی آنها پیدا نیز پیدا میش���د؛ از خریدکشتی ،درآوردنکشتیهای غرق شده در
خلیج فارس و فروش آهنآالت و استیل آنگرفته تا صید و فروش ماهی و میگو و ...
حداد همچننی به همراه س���یدویل ،س���یدعلی و سیدحسنی دهقاندهنوی مالک شرکت
«آجرآریا» هستندکه محصوالت سفایل و سرامیکی ساختمانی غرینسوز تولید میکند.
این عده از سال ۵۵در استان یزد با تأسیسکارخانهی آجر فشاری «خوشفرم» به تولید انواع
آجر توکار و آجر روکار و بلوک سفال دیواری مشغول بودند و حداد بعدها به آنها پیوست.
حداد مدتی خانهاش در خیابان فاطمی پش���ت ساختمان وزارتکشور بود ،اما هنگامی
که میرفت تا در شعبهی ۲۶دادگاه انقالب ،یکهتاز پروندههای امنیتی شود به محوطهی
«بیت رهربی» نقل مکانکرد.کلیهی خانههای منطقهیکاخ و آذربایجان و  ...توس���ط
بیت خامنهای خریداری شده است و افراد وابسته به خودشان در آنجا زندگی میکنند.
در واقع برای ایجاد مصونیت هرچه بیشتر« ،بیت» مانند یککندوی زنبور عسل است
که ملکه در وسط قرار دارد و بقیهی زنبورها دورتادور او را احاطه میکنند.
یایکه به دست داشت میگفت هدیهی ویژهای استکه خامنهای
حداد در مورد انگشرت 
به افراد مورد اعتمادش میدهد.
بازگشت به اوین و ارتقا مقام
در دوران ریاست شیخمحمد یزدی بر قوهقضاییه ،حداد مجدد ًا به اوین و دادستانی انقالب
برگش���ت و اینبار با استفاده از شیوههای معمول نظاماس�ل�امی دارای مدرک قضایی
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هم ش���د .ویکه سابقهی زیادی در دادستانی اوین داشت همچون قاضی مقیسه ارتقاء
مقام یافت و به ریاست شعبهی ۲۶دادگاه انقالب رسید .این شعبه عالوه بر رسیدگی به
پروندههای سیاسی ،پروندههای مربوط به جرایمی چون قاچاق مواد مخدر و عتیقهجات
را بر عهده داشت و حداد در مقام ریاست آن احکام اعدام زیادی را صادرکرد.
در این دوران یزدی تالش میکرد حلقهی یزدیها در قوه قضاییه را تقویتکند .احضار
سعید مرتضوی و ارتقاءمقام او هم در همنی دوره صورتگرفت.
حداد پس از قیام دانشجویی هیجده تری ماه  ،۱۳۷۸پروندهی بسیاری از فعاالن دانشجویی
را در دستگرفت و با صدور احکام سنگنی آنها را به تحمل حبس و اعدام محکومکرد
که در دادگاه تجدید نظر مشمول تخفیف شدند.
قاضی حداد بنی سالهای ۱۳۷۸تا ۱۳۸۵با رسیدگی به پروندهی بسیاری از فعاالن احزاب
و سازمانهای سیاسی و دانشجویی و مدنی احکام سنگینی را صادرکرد .در این دوران او
به تنهاییکار شعبههای ۱۵و ۲۸و ۲۶راکه امروز به پروندههای مهم امنیتی رسیدگی میکنند
انجام میداد و در میان زندانیان بهکسیکه احکام فلهای میدهد معروف بود.
احکامیکه او برای فعاالن «ملی مذهبی» صادرکرد ،نمونهای بارز از «احکام فلهای»
استکه حتی در نظاماسالمی نیز زمینهی اجرایی پیدا نکرد.
براساس حکم صادره از سوی وی پانزده نفر از فعالنی ملی مذهبی به زندان و محرومیت
از حقوق اجتماعی به این شرح محکوم شدند:
•مهندس عزتالله سحابی یازده سال زندان و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی.
• تقی رحمانی یازده سال زندان و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی.
• هدی صابر ده سال زندان و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی.
•دکرت حبیبالله پیمان نُه سال زندان و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی.
•دکرت محمد ملکی هفت سال زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی.
•محمد بس���تهنگار ،رضا علیجانی ،محمدمهدی اردهایل و سعید مدنی شش سال
زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی.
رسیدگی به پروندهی افراد و وابستگان به تشکلهایی مانند سازمان مجاهدین خلق ،نهضت
آزادی ،ملی مذهبیها ،جبههی ملی ،جبههی متحد دانشجویی ،جبههی دمکراتیک ایران،
دفرت تحکیم وحدت ،انجمنهای دانشجویان مسلمان ،حزب ملت ایران ،جندالله ،انجمن
پادشاهی و  ...بر عهده وی بود.
معاون امنیت دادسرای عمومی و انقالب
وی بهسبب خوشخدمتی و نشان دادن ماهیت ضد انسانیاش طی حکمی در هیجده
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تریماه ۱۳۸۵از س���وی سعید مرتضوی دادستانعمومی و انقالبتهران به سمت معاون
امنیت دادسرای عمومی و انقالب تهران منصوب شدکه اساسًا پستی امنیتی و خلقالساعه
بود .در واقع در ارتباط با مس���ائل امنیتی او بهخاطر تجربهایکه داشت مسئول بود و نه
مرتضویکه در دههی ۶۰محلی از اعراب نداشت و در استان یزد به سر میبرد و دستی در
مسائل امنیتی نداشت .سعید مرتضوی در مراسم معارفهی قاضی حداد حوزهی مسئولیت
وی را مشخصکرد وگفت:
مسائل امنیتی ،جاسوس���ی ،براندازی و برهم زدن نظام و آسایش عمومی از جمله
توطئههای دشمنان استکه باید با قاطعیت با این جرایم برخوردکرد.
مرتضوی به منظورگسرتش دامنهی سرکوب افزود :کشورهای استعمارگر در حالحاضر
برای از بنی بردن یککشور مورد نظر تنها از سالح و مهمات جنگی استفاده نمیکنند
بلکه به شیوههای نوین جاسوسی و براندازی نیز متوسل میشوند.
مرتضوی با اشاره به سخنان خمینی مبنی براینکه مسئولیت قضات ما در عصر حاضر
سنگنیتر از قضات صدراسالم است اظهار امیدواریکرد :معاونت امنیت دادسرایتهران
بتواند در حفظ نظم و امنیت اجتماعی و مقابله با توطئههای دشمنان باکمک آقای حداد
که سابقهی درخشانی در این امر دارند عملکرد مطلوبی را ارائه دهند.
مرتضوی خواهان همکاری نزدیک معاون امنیت با وزارتاطالعات شد و تأکی د کرد:
قضاوت معاونت امنیتتهران باید با شیوههای مختلف وجدید مجرمنی امنیتی آشنا شده و
با برنامهریزی و جمعآوری سوابق آنان با همکاری وزارتاطالعات و سایر ارگانها جلوی
عملی شدن توطئههاشان را بگریند1.
علی مبشری رئیس دادگاهانقالب نیزکه از دههی  ۶۰با حداد آشنا بود در جلسهی معارفه
ضمن تقدیر و تشکر از وی تاکی دکرد :ایشان در طول دوران خدمت خود ،قاضی پرتالش
و دلس���وز بوده و از هیچگونه تالش���ی در حفظ امنیت و آرامش اجتماع دریغ نکردهاند
و س���وابق درخشان ایشان مؤید این نکته است«2.سوابق درخشان» وی چیزی نبود جز
مشارکت در قتل و کشتار و شکنجه در طول بیست و پنج سال.
حداد پس از تصدی پست معاونت امنیت با تالشی دو چندان در نقش هدایت سرکوبها
برآمد به طوری که رسیدگی به پروندهی دانشجویان آزادیخواه و برابریطلب ،سرکوب
فعاالن جنبش زنان ،سندیکایکارگران شرکت واحد ،صدور حکم اعدام اعضای حزب
حیات آزادکردستان و صدها احضار و بازداشت فعاالن مدنی توسط او صورتگرفت.
وی در انجام اقدامات خالف قانون خود هیچ حدمرزی را به رس���میت نمیش���ناخت.
مجتمع آموزشی پرتو حکمتکه از اموال شخصی زندانی سیاسی ارژنگ داودی است در
1-www.mehrnews.com/news/350589
2-www.farsnews.com/printable.php?nn=8504180452
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سال  ۱۳۸۶بهدستور قاضی حداد پلمپ و سپس به شکل غریقانونی فروش رسانده شد1.

دلیل اعزام دستگریشدگان بهکهریزک
یکی از ش���اهکارهای مش�ت�رک حداد و مرتضوی مش���ارکت در طرح «ارتقای امنیت
اجتماعی» و اع���زام «اراذل و اوباش» به کهریزک در س���ال ۱۳۸۶بود .در خرداد ،۸۶
رس���انههای دولتی خرب دادند در حایلکه اراذل و اوباش از وحش���ت دستگریی خود را
به پلیس معرفی میکنند ،فرمانده نریوی انتظامی از تشکیل اردوگاهی درکهریزک برای
نگهداری اوباش نامی خرب داد.
گردانندگان نریوی انتظامی و دستگاه سرکوب برای توجیه اقدامات سرکوبگرانهشان نیاز
به پوشش قانونی داشتند .سعید مرتضوی و قاضی حداد این پوشش را برای آنها تأمنی
میکردند.
پس از انتصاب قاضی حداد به معاونت امنیت دادسرایانقالب ،طرح «ارتقای امنیت
اجتماعی» زیر نظر این دادسرا و با هدایت نریوی انتظامی و نریوهای ویژه نوپو آغاز شد
و دستگرییهایگسرتده صورتگرفت.
وقوفکامل مرتضوی و حداد به جنایاتیکه درکهریزک در سالهای قبل به وقوع پیوسته
بود باعث شد تا این دو دستگریشدگان تریماه ۱۳۸۸را نیز بهکهریزک اعزامکنند تا دیگر
کسی هوس اعرتاض به سرش نزند.
در ارتباط با جنایات صورتگرفته درکهریزک پیش از تابستان ۸۸نیز به نامهای مشرتکی
برمیخوریم ،اسماعیل احمدیمقدم  ،احمدرضا رادان ،سعید مرتضوی ،حسن زارعدهنوی
و عزیزالله رجبزاده ،علیاکرب حیدریفر.
در س���ال ۸۸نیز همنی افراد با توجه به س���ابقهی امر و شناختیکه ا زکهریزک و جنایات
صورتگرفته در آن داش���تند متهمان را به آنجاگس���یل داش���تند تا آنها را بهزعم خود
«کهریزکی»کنند .در هر دو دوره نیز رئیس بازداشتگاهکهریزک سرهنگکمیجانی بود.
چگونگی لو رفنتکهریزک
و شعبدهبازی قضایی در پروندهی آن
پس از قتل محسن روحاالمینی درکهریزککه پدرش یکی از صاحبمنصبان سابق سپاه
پاس���داران ،مشاور وزیر بهداشت و رئیس انستیتو پاستور بود و فرماندهان سپاه همچون
محسن رضایی و علی شمخانی و حسنی فدایی و  ...از دوستان نزدیک وی بودند جنایات
نظاماسالمی درکهریزک از پرده بریون افتاد.
1-www.iran-emrooz.net/index.php?/news2/22081/
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روحاالمینی در ارتباط با پیگریی وضعیت فرزندش میگوید:
من از روز دس���تگریی وی ،به ه���رکجاکه مراجعهکردم ،پاس���خی به من ندادند.
نریویانتظامی ،سپاه ،وزارتاطالعات و قوهقضاییه هرکدام از خود سلب مسئولیت
میکردند .دو هفته را اینگونه س�پ�ریکردم ،به هرکجا سر میزدم ،با دیوار بلندی
از ناامی���دی روبهرو میش���دم .تا اینکه دالیل پیدا ش���د وگفت اگر چهار میلیون
تومان به من برپدازید ،ترتیب مالقات شما را با فرزندتان میدهم .در روز مبعث در
حس���ینیهی امامخمینی(ره) و در دیدار مسئوالنکشور با رهربی ،این موضوع را با
وزیر اطالعاتکه در مالقات حضور داش���ت ،مطرحکردم تا در مورد آن فرد دالل
تحقیقکنند .شمارههای خود را نیز به وزیر اطالعات دادم تا اگر نیاز به اطالعات
بیشتری داشت ،بتواند با من تماس بگرید .از وزیر اطالعات خربی نشد تا آنکه دو
روز بعد یعنی چهارشنبه بعدازظهر ،فردی به دف رتکار من زنگ زد و گفت شماکه از
مسئوالن هستید و دارای پاسپورت سبز نیز میباشید ،چرا سراغ پسرتان را نمیگریید.
گفتم من دو هفته اس���تکه به دنبال اویم و هیچکس از وی خربی نمیدهد .او به
منگفت به شما تسلیت عرض میکنم .من فکرکردمکه میخواهد بلوف بزند و مرا
برتساند ،بعد دیدمکه نشانی محلی راکه باید به دنبال او بروم میدهد .راه افتادم
و به پزشکی قانونی رفتم .مشخص شدکه فرزندم را وقتیکهگرفتهاند ،مورد ضرب
و شتم شدید قرار داده و او را مجروحکردهاند .جنازهاش راکه دیدم متوجه شدمکه
دهانش را خردکردهاند1.
با توجه به ش���کایت روحاالمینی دیگر نمیش���د موضوع راکتمانکرد .به ویژهکه او با
مجیزگویی از خامنهای کوشیده بود موضوع را نه به نظاماسالمی بلکه به چند خودسر
در قوهقضاییه و چند مأمور در بازداشتگاه مربوطه ربط دهد .نظاماسالمی نیز با توجه به
زمینهایکه روحاالمینی ایجادکرد در صدد رفع و رجوع آثار مخربکهریزک بر آمد.
در اولنی قدم رئیس زندانکهریزک و تعدادی ازکادرهای ادارهکنندهی زندان دس���تگری
شدند .سپس به خاطر فشار افکار عمومی و پیگریی خانوادهی روحاالمینی قاضی حداد
به اتفاق مرتض���وی و علیاکرب حیدریفر به اتهام صدور فرمان انتقال افراد بهکهریزک
از پس���تهای قضایی معلق ش���دند .با این وجود حداد به عنوان مستشار یکی از شعب
دادگاههای جناییکشور مشغول بهکار شد و مرتضویکه معاون دادستانکلکشور شده
بود ،به دولت احمدینژاد انتقال یافت .وی هنگامیکه بهکار در سازمان تأمنیاجتماعی
مشغول شد قاضی حداد و علیاکرب حیدریفر را نیز به عنوانکارشناس همراه خودکرد
و هر از چندی پو ل به حسابش���ان واریز میکرد .اسناد آن درگزارش تحقیق و تفحص
1-www.iran-newspaper.com/newspaper/item/464601
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مجلس از سازمان تأمنی اجتماعی آمده است.
در پی آزادی تدریجی متهمان دستگری شدهکهریزک ،نود و هشت نفر شکایتکردندکه
حداد و مرتضوی و حیدریفر به همراه نریوی انتظامی و دستگاه سرکوب توانستند با انواع
و اقسام فشارها و تهدیدها در وهلهی اول رضایت پنجاه نفر راکسبکنند و تنها سیزده نفر
به عنوانگواه به بازپرسی مراجعهکردند1.
نظاماس�ل�امی در قدم بعدی برای خواباندن سروصدا،کادرهای درجه چندم خود راکه
ادارهکنن���دهیکهریزک بودند در دادگاه نظامی محاکمه و در دیماه ۱۳۸۹به قصاص و
زندانهای طویلالمدت محکومکرد.
در محکمهی نظامیان درگری در پروندهیکهریزک ،علریغم ش���هادت ش���هود و اسناد و
شواهد متقن به سادگی نا م فرماندهان نریوی انتظامی از جمله اسماعیل احمدیمقدم و
احمدرضا رادان حذف شد و عزیزالله رجبزاده نیز از اتهامات انتسابی تربئه شد تا نشان
دهند عزم جزمی بر عدم رسیدگی به پروندهی جنایتکهریزک دارند.
نظاماس�ل�امیکه به سادگی میتوانست مس���ئوالنکهریزک را با عناوین «محارب » و
«مفس���د» محاکمه و به اعدام محکومکند راه دیگری را برگزیدکه پیشتر در ارتباط با
قتلهای زنجریهای پیموده بود .آنها خانوادهی قربانیان را در دوراهی تصمیم قرار دادند
که آیا خواهان قصاص عناصر درجهچندم شوند یا به دنبال دانهدرشتترها باشند2.
اگر ارادهی الزم برای رسیدگی به این پرونده وجود داشت مرتضوی و حداد و حیدریفر
همراه با دیگر متهمان محاکمه میش���دند .ابتداییترین رویههای قضایی حکم میکند
وقتی همهی متهمان در دسرتس هستند دادگاه در یک پرونده به اتهامات آنها رسیدگی
کند تا حقی ازکسی ضایع نشود.
شعبدهبازی نظاماسالمی و دستگاه قضایی برای رسیدگی به موضوعکهریزک با رویهی
قضایی موجود در نظاماسالمی ه م منطبق نبود .در این پرونده جای متهم و شاکی عوض
شده بود.
پزشک وظیفه دکرت رامنی پوراندرجانیکه خود از قربانیان این حادثه بود ،همراه با سروان
پزشک حسنی صفایی و سرهنگ دکرت سجادالله فرهمندپور بر اساس قرار صادرهی متهم
به عدم انجام وظیفه منجر به فوت چند نفر و مصدوم شدن سایر بازداشتیها و فراهمکردن
موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا شدند .این در حایلستکه نام بسیاری از متهمنی
واقعی درکیفرخواست صادره به چشم نمیخورد.
در دادگاه رس���یدگی به جنایتکهری���زک در قدم اول نام احم���د نجاتیکارگر و رامنی
آقازادهقهرمانی دو نفر از قربانیانکهریزککهکمتر از بقیه در رسانهها آمده بود ،حذف و
1-www.rahesabz.net/story/29748
2-www.rahesabz.net/story/29747
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تنها به محس ن روحاالمینی ،امری جوادیفر و محم د کامرانی محدود شد .در قدم بعدی
نام دکرت رامنی پوراندرجانی و دکرت عبدالرضا سودبخش دو پزشک درگری در پروندهی
کهریزککه به قتل رس���یده بودند ،نیز حذف شد تا پرونده هرچه جمعوجورتر باشد .در
جریان رس���یدگی به پروندهی قتلهای زنجریهای نیز نظاماسالمی از همنی شیوه استفاده
کرده بود و پرونده را منحصر به چهار قتل پاییز ۱۳۷۷کرد.
رامنی پوراندرجانی پزش���ک وظیفهی ش���اغل در کهریزک اطالعات ذیقمتی در مورد
ش���کنجهگرانیکه بهکهریزک تردد میکردند داش���ت .دکرت عبدالرضا سودبخش دکرت
متخصص و اس���تاد دانشگاه تعدادی از زندانیانکهریزک و اوین راکه مورد آزار جنسی
قرار بودند معاینهکرده و اطالعات مهمی در این زمینه داشت.
بر همنی اس���اس در کیفرخواس���ت صادره در دادگاه نظامی تهران آمده بود که به دلیل
درگذشت رامنی پوراندرجانی قرار منع تعقیب برای وی صادر شده است.
رامنی پوراندرجانی پزش���ک بیست و شش ساله بعد از تعطیلیکهریزک ،در نوزده آبان
۱۳۸۸به طرز مشکوکی در محل خدمت خود درگذشت.
مقامات رس���میکشور ابتدا علت مرگ او را سکته قلبی ،سپس خودکشی و درنهایت
هم پزش���کیقانونی علت مرگ این پزشک جوان را مسمومیت اعالمکرد .جسد رامنی
پوراندرجانی بدون اجازهیکالبدشکافی به خانواده ،توسط نریوی انتظامی دفن شد.
مسعود علیزاده بازداشتیکهریزک در اینباره میگوید:
ش���رایطکهریزک برای خود رامنی هم خیلی دردناک بود و خودش همیشه عذاب
میکش���ید .صحبتهایی که با من میکرد ،میگفت من خ���ودم ازکهریزک رنج
میبردم .او میگفت موقعیکه آق���ای «رادان» با تیم خودش میآمد درکهریزک
حتی نمیگذاشت من نبض این بچهها را بگریم .رامنی در آنزمان خیلی احساس
امنیت نمیکرد و میگفت آقای «کمیجانی» (رییس وقت بازداشتگاهکهریزک)
و آقای «نظامدوست» دفرتدار سرتیپ رجبزاده فرماندار (وقت) نریویانتظامی
تهران بارها مرا تهدیدکردندکه اگر اسم مقاماتیکه درکهریزک میآمدند و شکنجه
میکردند را بگویم برخورد میشود .چون رامنی خیلی لیست داشت .او به منگفته
بود درکهریزکگونیهای سفیدی وجود داشتکه حتی اگر بازداشتشدگان نمرده
بودند هم آنها را در اینگونیهای سفید میگذاشتند1.
نقش حداد در پروندهیکهریزک
مرتضوی در نامه به علی الریجانی تلویحاً حداد و حیدریفر را مس���ئول اعزام افراد به
کهریزک خواند و نوشت:
1-www.radiofarda.com/a/f7-victimes-of-88-ramin-pourandarjani/24920237
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با طرح موضوع در جلسهی مذکور با معاونت امنيت دادسرایتهران [حداد] و قاضی
رسيدگیکننده [حیدریفر] تماسگرفته و تاکيد نمودم با بررسی دقيق پروژهها تنها
افرادیکه با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی
مردم را به آتشکش���يدند و در زمرهی اراذل و اوباش هس���تند تا زمان تدارک جا
در اوين به صورت موقت میتوانند به بازداش���تگاهکهريزک اعزام نمايند و تأکيد
مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيلکرده يا دانشجو در بني بازداشتشدگان باشد
به هيچوجه به بازداشتگاهکهريزک اعزام نشوند1.
در قرار صد و دو صفحهای نهایی پرونده موضوع آمریت و نقش «حداد» ،معاون امنیت
ِ
شدگان روز هیجده تری بهکهریزک ،مورد
دادستانیتهران ،در دس���تور به اعزام بازداشت
اشاره قرارگرفته است2.
در یک تقسیمکار بنی این سه نفر ،باکپیبرداری از شیوههاییکه در میان زندانیان عادی
و خالفکار و باندهای مافیایی مرسوم است ،در اسفند ۱۳۹۱حیدریفر ناگهان مسئولیت
اعزام افراد بهکهریزک را شخصاً به عهدهگرفت و منکر نقش حداد و مرتضوی در این
پرونده شد3.
محمد اصالنی وکیل قاضی حداد در مورد اتهام وی به خربنگارانگفت :حداد یکی از
متهمان پروندهیکهریزک است و از آنجاییکه در روزهای هیجده و نوزده تریماه سال ۸۸
در پلیس پیشگریی به عنوان قاضی حضور داشته و با برخی از بازداشتیها موافقتکرده
بود ،اکنون به جرم بازداشت غریقانونی در پروندهیکهریزک متهم است4.
عدم شرکت حداد در دادگاه و دلیل آن
در جریان دادگاه و رس���یدگی به جنایات این س���ه «قاضی» ،حداد از حاشیهی امنیت
بیشتری برخوردار بود و عملکردش در تریرس رس���انهها قرار نگرفت و حتی حاضر به
شرکت در جلسهی دادگاه نیز نشد .محمد اصالنی وکیل قاضی حداد در این رابطهگفت:
آقای دهنوی-قاضی حداد-به دلیل محدودیتهایی در این جلسات حاضر نشد اما
نزد قاضی رفته و توضیحاتیکه باید ارایه میکرد را ارایه داده است5.
او در جلسات قبل و بعد دادگاه نیز شرکت نکرد 6.از زمان تشکیل دادگسرتی در ایران وی
تنها متهم یک پروندهی جنایی استکه علریغم در دسرتس بودن در هیچیک از جلسات
1-www.rahesabz.net/story/22019/
2-www.rahesabz.net/story/29747/
3-www.kaleme.com/1391/12/21/klm-136588/
4-www.yjc.ir/fa/news/4400513
5-aftabnews.ir/fa/news/195197
6-namehnews.ir/fa/news/37961
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دادگاه شرکت نکرد.
قاضی افتخاری دربارهی عدم حضور قاضی حداد در جلس���ات محاکمهگفت :این از
حقوق متهم استکه میتواند در جلسهی دادگاه حاضر نشده و دفاع را بر عهدهی وکیل
بگذارد .حتی متهم میتواند در جلسهی محاکمه حاضر نشود و از خود دفاع نکند1.
روحاالمین���ی در ارتب���اط با قاضی حداد گف���ت :از نظر اخالق���ی قاضی حداد یک
عذرخواهی به شکات بدهکار میباشد 2.از قرار معلوم وی به یک عذرخواهی هم راضی
بود اما حداد از عذرخواهی نیز سرباز زد.
روحاالمینی هم به خوبی توجیه شده بود و میدانست چرا حداد در دادگاه شرکت نمیکند
قانونا منعی ندارد3.
ً
و اتفاق ًا حق را به او داده و میگوید:
موض���وع برمیگردد به نقش حداد درکش���تار ۶۷در اوی���ن و مقامات قضایی و امنیتی
نمیخواستند عکس او منتشر شود یا موضوعکشتار ۶۷و جنایات حداد در دههی ۶۰در
معرض افکارعمومی قرار بگرید.کش���تار دههی ۶۰و به ویژه قتلعام ۶۷و عوامل اصلی
درگری در آن ،همچنان خط قرمز نظام محسوب میشوند4.
سرانجام دادگاهکهریزک و متهمان
دادگاه این س���ه نفر در یازده جلسه برگزار شد و در خرداد ۱۳۹۲سه قاضی متهم پرونده،
به اتهام بازداش���ت غریقانونی به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنجسال انفصال از
خدمات دولتی محکوم شدند.
پس از نُه سالکش و قوس قضایی ،عاقبت سعید مرتضوی بهخاطر پروندهیکهریزک به
دوس���ال حبس محکوم شد و پایش به زندان باز شد .در همنی دوره علیاکرب حیدریفر
نیز به سه اتهام نامشخص به پانزده سال حبس محکوم شد و هنوز یک پرونده باز دارد.
معلوم نیس���ت اتهامات مربوط به مشارکت وی در پروندهیکهریزک نیز در صدور حکم
مزبور دخیل بوده یا نه؟
با وجود این ،هیچخربی از حاج حسن زارعدهنوی دیگر متهم این پرونده و چگونگی
رسیدگی به اتهاماتش در دست نیست .تنها حیدریفر سالگذشته خرب داد که وی بازنشسته
شده است و به همنی دلیلکمتر در تریرس مطبوعات و رسانههاست.
در فهرس���ت افراد تحریمش���ده توس���ط اتحادیهی اروپا نام حداد در میان دهها فرمانده
نریوهای امنیتی و انتظامی جمهوریاسالمی و مقام قضاییکه در نقض حقوق بشر شرکت
1-http://fararu.com/fa/news/147015
2-www.mehrnews.com/news/2054019
3-www.isna.ir/news/92022315623

 -4تصاویر حسینعلی نریی ،مرتضی اشراقی و محمد مقیسه نیز پس از آنکه در فضای مجازی انتشار
یافت از سوی دستگاه قضایی منتشر شد.
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بعد ازگذش���ت نُه سال از جنایتکهریزک و به زندان افتادن سعید مرتضوی و علیاکرب
حیدریفر ،هیچ خربی از محکومیت قاضی حداد دیگر شریک جرم این پرونده نیست و
او همچنان به خاطر نقش فعالش درکشتار ۶۷از حاشیهی امنیت نظاماسالمی برخوردار
است.

علیاکربحیدریفر

علیاکرب حیدریفر در آذرماه ۱۳۵۸در مرودشت فارس در خانوادهای مذهبی به دنیا آمد.
پدرش علیاکربکش���اورز بود و در بسیج محل نیز فعالیت میکرد ،به همنی دلیل وی از
دوران نوجوانی به بسیج پیوست و مسئولیت بسیج دبریستانیکه در آن تحصیل میکرد را
به عهدهگرفت.
وی در دوران تحصیل با همراهی چند بسیجی دیگرگروه «ناصحون» را تشکیل دادکه
خودسرانه به شناسایی «مزاحمنی نوامیس» پرداخته و تحت عنوان امر به معروف و نهیاز
منکر آنها را مورد ضرب و شتم قرار میدادند .با اینکهگروه «ناصحون» خودسر بودند
اما از حمایت مقامات شهر برخوردار بوده و شکایت از اعمال آنها در مراجع قضایی به
خاطر نفوذیکه داشتند به جایی نمیرسید.
وی با مرضیه بختیارنصرآبادیکه همکالس���یاش بود و هر دو در بس���یج دانش���جویی
دانشکدهی علوم قضایی فعالیت مشرتک داشتند ،ازدواجکرد .حاصل این ازدواج یک
دخرت به نام «ریحانه» است.
ِ
لشکر چهارد ِه امام حسنی سپاه پاسداران
علریضا بختیارنصرآبادی ،معاونت تس���لیحات
و عب���اس بختیارنصرآبادی دو برادر همس���ر حیدریفر در جنگ ایران و عراق کش���ته
شدند .خواهران و برادرا ن بختیارنصرآبادیکه جملگی ساکن روستای نصرآباد جرقویه
س���فلی بودند با استفاده از رانت خانوادهی شهید و بسیج به دانشگاه راه یافتند .مرضیه
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بختیارنصرآبادی فوق لیسانس حقوق دارد و به همراه یک خواهر و یک برادرش قاضی
دادگسرتی هستند و بقیه در دانشگاه و  ...مشغولکار هستند.
بورسیهی وزارت اطالعات و ارتباط با سعید امامی
حیدریفر پس از پایان دوران دبریس���تان به مدرسهی حقانی قم رفت ویل پس از مدتی
انصراف داد و در سال ۱۳۷۷با استفاده از رانت حکومتی در رشتهی حقوق دانشگاه تهران
پذیرفته شد .سعید امامیکه در جریان سوابق او بود در همان ابتدا وی را در دانشکدهی
امام محمدباقر وابسته به وزارت اطالعات بورسیهکرد .با دستگریی و قتل سعید امامی در
زندان ،بورسیهی او در وزارت اطالعات نیز منتفی شد و وی در دانشکدهی علوم قضایی
با پایهی  ۲قضایی بورسیهی قوهقضاییه شد.
وی از بدو ورود به دانش���گاه تهران با بسیج این دانشگاه و علریضا زاکانیکه بعدها به
عضویت مجلس ش���ورای اس�ل�امی درآمد همکاری میکرد و نقش فعایل در سرکوب
دانشجویان در  ۱۸تری ۱۳۷۸داشت.
حیدریفر پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه تهران در پژوهشکدهی مطالعات راهربدیکه
وابسته به وزارتاطالعات است یک دورهی مطالعات امنیتی و امنیتملی را با مدیریت
س���یامک رهپیککه بعدها به عضویت شوراینگهبان درآمد ،آموزش دید .اعضای این
دوره،کارشناس���ان وزارتخانههای اطالعات ،امور خارجه و دفاع بودند و اس���تادان آن
محسن رضایی ،حسامالدین آشنا ،علی ربیعی ،عباس ملکی و ...بودند.
ویکه عالقمند بهکارهای اطالعاتی و امنیتی بود از طرف الیاس محمودی ،رئیس وقت
مرکز حفاظت و اطالعات قوهقضاییه دعوت بهکار شد اما پس از مدتی به خاطر مخالفت
«ش�ی�رج» رئیس نهاد قوهقضاییه و به دلیلکمبود قاضی به جای آنکه اطالعاتی شود
دادیار شد.
چگونگی ورود به دستگاه قضایی
اولنی ابالغ قضایی حیدریفر ،دادیاری دادسرایعمومی و انقالب اردبیل بود .حدود دو
ماه در اردبیلکارکرد اما به دلیل عدم آشنایی با زبان ترکی به استان فارس شهرستان فسا
منتقل شد .در آنجا قاضی تحقیق بود و سپس دادیار شعبهی اول و جانشنی دادستان فسا
شد و با حفظ سمت ریاست ستاد حفاظت اجتماعی و هیأت تخلفات صنفی فسا را هم
به عهدهگرفت.
حیدریفر تا سال ۱۳۸۶در فسا بود و سپس به توصیهی آیتالله احمد بهشتی عضو مجلس
خربگان رهربی فارس به تهران منتقل ش���د و پس از مدتکوتاهی به خاطر سابقهایکه
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داشت توسط مرتضوی به شعبهی اول دادسرایامنیت دادستانی تهران منتقل شد.
وی در مورد آشناییاش با سعید مرتضوی و میزان عالقهاش به او میگوید:
از همان زمانکارآموزی آش���نا بودم .در زمان دانشجویی هم به لحاظ شخصی به
ایشان عالقهمند بودم و حتی درخواست دادم در دادسرای کارکنان دولت کارآموز
قاضی مرتضوی شوم اماگفتند چون آن ناحیه امنیتی است ،مخالفت میشود ...به
لحاظ فکری و روحی همتیپ فکریام بود .حتی در دوران دانشجویی هم عکس
قاضی مرتضوی را باالی تخت چسبانده بودم.
قاضیپروندههایامنیتی
حیدریفر پس از پیوسنت به قاضی مرتضوی ،در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با
وی و سردار احمدرضا رادان به همکاری پرداخت.
در دورهایکه وی در دادس���رایامنیت به عنوان وردس���ت قاضی حداد حضور داشت،
با همکاری دستگاههای اطالعاتی و امنیتی ،مس���ئولیت پروندهسازی برای بسیاری از
چهرههای سیاسی ،فرهنگی ،علمی ،دانشجویی و زنان را به عهده داشت .از جمله میتوان
به پروندههای تهیهشده برای وابستگان سازمان مجاهدین خلق ،بیگناهانیکه تحت عنوان
انفجار حسینیهی رهپویان شریاز اعدام شدند ،دستگریی ،آزار و اذیت و حبس دک رتکامیار
و دک�ت�ر آرش عالییک���ه بهکار تحقیقی در مورد ایدز و مبارزه ب���ا آن در ایران فعالیت
میکردند ،فعاالن حقوق زنان از جمله خانم ش�ی�رین عبادی ،پروندهی هیأتمدیرهی
جامعهی بهاییان ایران ،انجمن پادشاهی و ...اشارهکرد.
وی در این دورهگوش به فرمان چهرههای امنیتی پشت پرده بود و به همنی دلیل توانست
پلههای ترقی را به سرعت طیکند.
حیدریفر در پروندهی بس���یاری از فعالنی دانش���جویی از جمله تعدادی از دانشجویان
دانشگاه امریکبری در زمستان ۸۷به عنوان قاضی حضور داشته و بارها با همکاری بازجویان
اوین در اعرتافگریی و آزار و اذیت دانشجویان نقش داشت.
بازجویان وزارتاطالعات در حضور حیدریفر دانش���جویان را مورد ضرب و شتم قرار
داده و با انتساب اتهاماتی واهی ،اعالم میکردندکه قاضی پرونده به آنان اختیارکامل داده
است .حیدریفر همچننی در زمان ابالغ حکم بازداشت این دانشجویان ،آنان را مجبور
میکردکه فرمی سفید با سربرگ قوهقضاییه را به عنوان حکم بازداشت خود امضاکنند.
عالوه بر آن حیدریفر در ممنوعالخروجکردن تعدادی از فعالنی جنبش زنان در سالهای
اخری نیز نقشی اساسی داشته است.
وی همچننی یکی از افرادی بودکه در پروندهس���ازی برای آرش رحمانی دست داشت.
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وی جوان بیست س���الهای بودکه با پروندهسازی جعلی اعدام شد .او تحت فشارهایی
غریانس���انی مجبور به اعرتافاتی دروغنی بر علیه خود شده بود .نسرین ستوده وکیل آرش
رحمانی به بخشی از این فشارهای غریانسانی اش���اره کرده وگفت :خواهر باردار آرش
را بازداش���ت میکنند و در حضور خواهرش او را بازجویی میکردند تا او را وادارکنند
اعرتافاتیکه بازجوها میخواهند را به زبان بیاورد1.
نقشآفرینی در سرکوب جنبش۸۸
در جریان سرکوب جنبش مردم بعد از انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۱۳۸۸نقش بسیار
مهمی داشت .ویکه قاضی دادسرای امنیت بوده ادعا میکند:
در بیس���ت و چهار خرداد  ۸۸درگرییها شروع شد و حکم دستگریی بسیاری از
فعاالن سیاسی را بنا بر درخواست مراجع امنیتی صادرکردیم.
ی فعاالن سیاسی را اعتقاد شخصیاش مبنی بر اینکه نظر
وی دلیل صدور حکم دستگری 
مقاممعظم رهربی در هر زمینهای فصلالخطاب و در عنی عمل به دستور رسول اکرم(ص)
و امام معصوم است و مخالفت با آن مخالفت با امام معصوم و مشمول مجازات مقرر
شرعی در قبال آن است .اعالم میکند.
وی در مورد تاریخ صدور بازداشت برخی فعاالن سیاسیکه مربوط به نوزده خرداد ۸۸
و پیش از شروع رأیگریی انتخاباتی بوده بطور ضمنی اعرتاف میکندکه موضوع یک
عقبه دارد و با توجه به اینکه شش ماه قبل از انتخابات با تشکیلکمیتهی صیانت از آرا،
مصاحبهها ،مقالهها و سخرنانیها و جلسات محفلی به هر قیمت ممکن با سوءاستفاده از
انتخابات نه بهعنوان ابزار پریوزی دموکراتیک بلکه بهعنوان ابزار ایجاد فشار و تغیریات
در راستای تغیری ماهیت نظام تالش میکردند؛ آنها از قبل چارهاندیشیکرده بودند .وی
همچننی تأیید میکندکه مرتضوی حکم دستگریی عا م خطاب به نریوی انتظامیداده بود.
او همچننی اعرتاف میکندکه افراد ش���اخصیکه قبل از انتخابات از طریق س���خرنانی،
جلسه ،محافل خصوصی یا ارتباط با خارج کشور درصدد اقدامات ضدامنیتی در دوره
انتخابات بودند ،بنا بر صالحیتهای ذاتی و اختیارات قانونی توسط سازمان اطالعات
سپاه رصد میشدند و پس از انتخابات وقتیکه برخوردها ضرورت یافت به دلیل سابقه
تحقیقات قبلی در سازمان اطالعات سپاه بازداشتها توسط آن نهاد صورتگرفت2.
رسیدگی به دوهزار و هفتصد پروندهی امنیتی در چند روز
یکی از معجزات ویرانهی قضایی اسالمی رسیدگی به دوهزار و هفتصد پروندهی قضایی
1-https://ir.voanews.com/a/currentaffairs-2010-01-29-83011872/113237.html
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توسط یک نفر طی چند روز است .حیدریفر در این رابطه میگوید:
بنده طبقگزارش سازمان بازرسیکشورکه در پروندهیکهریزک ضمیمه است ،پس
از بررسی دوهزار و هفتصد پروندهکه بهطور مشخص توسط بنده رسیدگی شده بود
تأیید شدکه هشتاد درصد آنها پس از چند روز دستگریی و پاالیش امنیتی با قرار
کفالت،کمتر از بیست درصد با وثیقه و مابقیکه متهمان امنیتی بودند ،بازداشت
موقت شدند .در تمام طول سال۸۸که مسئولیت قضایی داشتم ،متهمان بازداشتشده
توسط اطالعات ناجا ،اطالعات سپاه یا وزارت اطالعات را بازجویی میکردم و به
هیچ متهمی توهنی نکردم و برخورد توأم با خشونت نداشتم.کرامت انسانی آنها را
رعایت میکردم و همواره سعی داشتم با ارشاد متهمان آنها را قانع و به عدم تکرار
اقدامات خود مجابکنم1.
صدور فرمان دستگریی دانشجویان
در حمله به خوابگاه دانشجویان
وی در خرداد ۱۳۸۸دستور بازداشت دستهجمعی دانشجویان در خوابگاه دانشگاه تهران
را داد .وی در توجیه اقدامات غریحقوقی خود دروغهای عجیب و غریبی س���رهمکرده
و میگوید:
سال ۸۸پس از سخرنانی بیست و س���وم خرداد احمدینژاد ،افراد غریدانشجو در
دانشگاه تهران تجمع و با سوءاستفاده از وضعیت خوابگاه اقدام به طرح شعارهای
ضدنظام وکتککاری چند نفر از پرسنل ناجاکرده بودند .در همنی اثنا افرادیکه
پس از سخرنانی احمدینژاد به سمت دانشگاه تهران میآمدند و عدهای از پرسنل
ناجا در اثر تحریک انجامشده توسط افراد دانشجونمای داخل دانشگاه تهران با
هدف آزادی سربازان در حالکتکخوردن به داخل دانشگاه هجوم بردند اما متهمان
اصلی متواری و متأسفانه حدود یکصد نفر از دانشجویانکه در خوابگاه مشغول
مطالعه و عموم ًا هم شهرس���تانی بودند به اش���تباهکتک خوردند و دستگری شدند.
گفتگوی او با روزنامهی شرق ،شرححالکاملیست از وضعیت ویرانهی قضایی:
افراد غریدانشجو چگونه وارد دانشگاه شده بودند؟ مگر میشود؟!
نمیدانم اما دانشجویان دستگریشدهکه وضعیت بغرنجی داشتند به آگاهی شاپور
منتقل شدند .بنده ساعت هفده همانروز آنجا حاضر شدم آقای [علریضا] زاکانی و
دکرت [فرهاد] رهرب هم آمدند .با بررسی وضعیت ظاهر دانشجویان متوجه شدم آنها
دخالتی در درگریی نداشتند.
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چطور از ظاهر آنها متوجه شدید؟
همه شهرس���تانی بودند و با لباس زیر بازداشت شده بودند و در خوابگاه مشغول
مطالعه یا آشپزی بودند ... .بنده حدود ده دقیقه برای دانشجویان سخرنانیکردم و
گفتم شما اشتباهی دستگری شدهاید و من عذرخواهی میکنم...
هم���ه هم خوننی بودند .برای آنکه با آن وضع به خوابگاه نروند و علیه نظام تبلیغ
نش���ود ،برای همهی آنها لباس ،آب معدنی و س���اندویچکالباس خریدیم .همهی
لباسها تکهپاره بود .آب و غذا دادیم و با دو اتوبوس ،از زیر قرآن آنها را ردکردیم.
به همنی راحتی؟
بله .البته پس از آنکه اوراق بازجویی را تکمیل و مشخصات آنها پر شده بود .برای
حفظ آبروی نظام از همه آنها خواهشکردم به هیچکسی چیزی نگویید.
البته فیلمی که از آن غائله پخش شد ،نش���ان میداد عدهای از دانشجویان توسط
برخی عوامل و لباس شخصیها بهشدتکتک میخورند .مردم دانشجویان را زده
بودند و هیچکدام از عوامل ناجا و بسیج دخالت نداشتند.
پس فیلم چه میگوید؟
پس از این قضیه ،حفاظتاطالعات سپاه چهار نفر از مسئوالن پایگاههای بسیج
اطراف دانشگاه تهران را بازداشتکرد .من همهی آنها را یک شب بازداشتکردم
و پس از تحقیق متوجه شدم بیگناه هستند و آنها را آزا دکردم1.
روزهای سختکاری قاضی عدالتخانهی اسالمی
وی در مورد سختترین روزکاریاشکه در زمرهی افتخارات عدالتخانهی اسالمی است
میگوید:
راستش سختترین روزکاریام بیست و نُه خرداد سال ۸۸بودکه تا فردای آ ن هزار
و صد نفر بازداشت شدندکه حدود دویست تا سیصد نفر را بهتنهایی آزا د کردم و
هفتصد تا هشتصد نفر را با صدور قرار ،بازداشتکردمکه در اوین ،بازداشتگاه پلیس
پیشگریی و چند بازداشتگاه امنیتی دیگرکه نمیتوانم بگویم ،نگهداری میشدند.
وی در توجیه اقدامات غریحقوقی خود در روز هیجده تری میگوید:
حدود س���یهزار نفر از نریوهای امنیتی محوطههای قرمز و محیطهای احتمایل را
پوشش دادند ،اما بعدازظهر آن روزگروهیکه حدود چهار یا پنجهزار نفر مجهز به
کولهپشتی ،سنگ ،چفیه ،وسایل آتشزا برای مقابله باگاز اشکآور ،دهانبند ،وسایل
فیلمبرداری و بعض ًا چوب یا س�ل�اح سرد بودند ،ظاهر شدند ،آنها در خیابانهای
منتهی به دانشگاه تهران با نریوهای امنیتی درگری شدند .شرایط پریامونی دانشگاه
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تهران به شکلی بودکه در آن ساعتها هیچگونه حرکت عادی از قبیل خانه عمه یا
خاله را توجیه نمیکرد و هرگونه حضور به معنای حمایت و حضور در اغتشاش بود
که در نهایت درگریی ایجاد شد و دوازده مأمور ناجا مجروح و هفتصد نفر دستگری
شدند.
 ...بنده تا ساعت دوازده شب حدود چهارصد نفر را پس از پاالیش اولیه آزادکردم
و در نوزده تری از دویست و هفتاد نفر باقیمانده بنا به تشخیص شخصی خودم به آن
دلیلکه در اوین فضای مناسب برای نگهداری آنها موجود نبود ،پس از رایزنی با
مسئوالنکهریزک و تهیهی فضای مناسب ،صد و چهل نفر به بازداشتگاهکهریزک و
صد و چهل نفر را به اوین اعزامکردمکه متأسفانه پس از پنج روز سه نفر از آنها به
علت شرایط نگهداری و بدرفتاریهای انجامشده فوتکردند1.
حیدریفر پس از علنی ش���دن جنایات صورت گرفته در کهریزک ،گزارشی از وضعیت
بازداش���تگاه مزبور تهیه کرده و اصرار میکندکه وضعیت آنجا چندان هم بغرنج نبوده
است .وی در مورد تهیه اینگزارش میگوید:
از ش���انزده متهمکهریزککه آزاد ش���ده بودند بازجوییکردم ،همگیگفتند هیچ
مش���کلی نبوده و مورد ضربوش���تم قرار نگرفتهاند .در نهایتگزارش را به آقای
مرتضوی دادم2.
اشتباه بزرگ قضات متهم در پروندهیکهریزک
چنانچه انتظار میرفت در مراحل اولیهی رسیدگی قضایی به پروندهیکهریزک همهچیز
به نفع متهمان بود .وی حدود یکس���ال در معاونت حقوقی قوهقضاییه بهعنوان رئیس
ی رازینی بود.
ادارهی تدوین برنامهی واحدهای قضایی مأمور به خدمت نزد عل 
در ش���عبهی ۱۳دادس���رایکارکنان دولت ،پس از حدود یک سال و نیم بررسی پرونده،
دربارهی مرتضوی و حداد و حیدریفر قرار منع تعقیب صادر شد .اما پرونده با اعرتاض
روحاالمینی به شعبهی ۱۰۶۰کارکنان دولت ارجاع داده شد و قاضی قرار منع تعقیب آنها
را نقضکرد و پرونده به شعبهی ۷۶کارکنان دولت ارجاع داده شد.
اما مرتضوی و حیدریفرکه سرمست از قدرت بودند در یک اشتباه محاسباتی ،در پروژهی
«الریگیت» با احمدینژاد علیه برادران الریجانی متحد شدند و ستارهی اقبالشان به
سرعت افولکرد و حیدریفرکه از حاشیهی امنیتکمتری برخوردار بود به سرعت سر از
زندان درآورد .وی در فیلمی که مخفیانه ازگفتگوی سعید مرتضوی و فاضل الریجانی
گرفته شده بود دم در ایستاده بود و ناظر ماجرا بود .هرچند بعدهاکوشید فاضل الریجانی
 -1پیشنی
 -2پیشنی

358

علیاکربحیدریفر

را بیگناه جلوه دهد و به دروغ ادعاکردکه موضوع به آن نحویکه احمدینژاد منعکس
کرد و مسائلیکه به فاضل الریجانی منتسب شد ،واقعیت ندارد وکذب محض است اما
دیر بود و مؤثر واقع نشد.
با آنکه قاضی حداد (حسن زارعدهنوی) همپروندهی مرتضوی و حیدریفر بود ،اما به علت
بازنشس���ته شدن و عدم حضور در دولت احمدینژاد و درگریی با خانوادهی الریجانی
عم ً
ال به حاشیه رفت و نام وی در پروندهیکهریزککمتر به میان آمد.
تصدی مشاغل حقوقی و امنیتی پس از تعلیق قضایی
حیدریفر با آنکه در سال ۱۳۸۸وی تعلیق قضایی شد اما همچنان در مشاغلگوناگون
مشغول خدمت به نظام بود .وی در مورد مشاغل خود پس از تعلیق قضایی میگوید:
مشاور نمایندهی ویژهی رئیسجمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاقکاال و ارز (سعید
مرتضوی) و مس���ئول هماهنگی امور اطالعاتی آن ستاد شدم .مشاور مدیرعامل و
مع���اون حقوقی/قضایی بنیاد صبح قریب با مدیرعاملی علی طهرانیمقدم ،رئیس
محکمهی حکمّیت فدراسیون فوتبال در دورهیکفاشیان ،عضوکمیتهی انضباطی
باشگاه پرسپولیس ،مش���اور مبارزه با پولشویی هیئتمدیرهی پستبانک ،مشاور
نظارت و بازرس���ی مدیرعامل بانک مسکن ،مش���اور حقوقی/قضایی مدیرعامل
خانهی مطبوعات آقایکاظمپور ،معاون قضایی مجتمع حل اختالف اصناف تهران،
معاون اجرایی مجتمع حل اختالف تهران ،مشاور امنیتی/انتظامی معاون استاندار
وقت تهران (سردار براتلو) ،مشاور عایل دبریکل شورایعایل ایرانیان خارج کشور
(آقای ملکزاده) ،مشاور راهربدی اتحادیهی تاکسیرانیکشور و در نهایت مشاور
امنیتی/اقتصادیکانون بانوان بازرگان ایران و معاون حراست فرماندار شریاز .البته
همزمان در دانش���گاه آزاد و دانشکده پلیس هم تدریس میکردم.تا بعد از آغاز به
کار دولت روحانی هم حقوق میگرفتم .تا س���ال ٩٣هم مشاور مدیرعامل بانک
رفاه بودم .در عید ٩٣آقای ربیعی وزیر رفاه دستور داد از فعالیت بنده در بانک رفاه
جلوگریی شود1.
دستگریی و اتهامات بزرگ قاضی امنیتی
علیاک�ب�ر حیدریفر در فروردین  ،۱۳۹۱به دلیل تریاندازی هوایی و ش���لیک تری به یک
خودرو در جریان یک درگریی شخصی بازداشت شد .این درگریی پس از آن رخ دادکه
وی در پمپبنزینی در اصفهان قصد داشت بدون نوبت بنزین بزند و به دنبال اعرتاض
مردمی که در صف بودند ،با آنها درگری شد .وی پس از حضور پلیس در صحنهگفت
 -1پیشنی
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که قاضی دادگاه انقالب است و آزاد شد در حایلکه در آن مقطع ،در حالت «تعلیق» از
سمتهای قضایی بود .مرضیه بختیارنصرآبادی نیزکه قاضی دادگسرتی است به حمایت
از همسرش برخاسته و میگوید:
همسرم در حوادث پس از انتخابات ریاستجمهوری ۸۸با خلوص نیت و به طور
ش���بانهروزی به وظیفهی قانونی خود در حفظ نظم و امنیت جامعه عملکرد ،لذا
تبلیغات و شایعات و هجمههای رسانهای که علیه او انجام میشود ظلم آشکاری
استکه به سرانجام نخواهد رسید1.
س���هراب سلیمانی مدیرکل زندانهای استان تهران ،در اردیبهشت ۱۳۹۱تأیی دکردکه وی
به اتهام اخالل در نظم ،امنیت و آس���ایش عمومی با تخریب خودروی شکات به زندان
افتاده است.
در خرداد ۱۳۹۱سایت بازتاب خرب از «ابعاد عجیب و حریتانگیز» در پروندهی حیدریفر
داد و نوشت:
ظاهرا این اتهاماتکه ازکش���ف مواد مخدر در خودرو وی پس از دستگریی آغاز
شده ،بهکشف عتیقهجات در تفتیش منزل وکشف مقادیر زیادی سکهی طال منجر و
زمینهساز متهم شدن وی به بسیاری از تخلفات قضایی شده است.
همنی سایت در شهریور ۱۳۹۱از آزادی آقای حیدریفر به قید وثیقه خرب داد ،که با توجه
به اتهامات مطرح ش���ده علیه وی ،بازتاب خربیگس�ت�ردهای داشت و اژهای مجبور به
پاسخگویی شد و وعده دادکه به پروندهی وی به سرعت رسیدگی خواهد شد.
ش���هریورماه س���ال ۱۳۹۵خرب رس���یدکه علیاکرب حیدریفر ،معاون امنیتی قاضی سعید
مرتضوی ،در زندان اوین محبوس است .حیدریفر ،پیشتر نیز در بهمنماه  ،۱۳۹۴مدتی
در بند چهار زندان اوین بوده اما با قرار وثیقه آزاد شده بود2.
نخس���تنیبار خرب زندانی بودن حیدریفر توسط زندانیان اوینکه با او همبند شده بودند
انتشار یافت و مقامات قضایی مجبور به توضیح در مورد اتهامات وی شدند.
غالمحسنی اسماعیلی رئیس دادگسرتی استان تهران در پاسخ به این سوالکه حیدریفر
چه جرایم و اتهاماتی داشتهکه به پانزده سال حبس محکوم شدهگفت :این فرد اتهامات
متعددی مانند تصرفات غریقانونی ،استفاده غریقانونی از اموال دولت ،ارتشا ،استفاده از
سالح و درگریی در حوزههای مختلف و ...داشته و به همنی اتهامات محکوم شده است.
ی دیگر هم داردکه در حال بررسی است .چون اتهامات
این فرد (حیدری فر) یک پرونده 
هنوز اثبات نشده است ،من از بیان آن اتهامات معذورم3.
1-www.isna.ir/news/91012708978
2-www.aftabir.com/news/article/view/2017/07/05/1727058
3-www.radiozamaneh.com/348122
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ظاهرًا موضوع پروندهی دوم به کشف عتیقهجات در منزل وکشف مقادیر زیادی سکهی
طال و  ...بر میگردد.
وی همچنان به خامنهای سرسرپده است و میکوشد با مجیزگویی وی بلکه تخفیفی در
مجازات او داده شود:
م���ن به وظیفهی خودم در دفاع از نظ���ام و حریم والیت عملکردهام ،البته ضمن
ی داغدیدگان بازداشتگاهکهریزک و اظهار تأسف
ابراز همدردی دوباره با خانواده 
از اقدام انجامش���ده و عذرخواهی از محضر مقام معظم رهربی و طلب بخشش از
ایشان بهدلیل آنکه معتقدم به وظیفهام عملکردهام و خطایی از من سر نزده است،
نهتنها خودم اعالم توبه نمیکنم ،بلکه توبهی احتمایل آقای مرتضوی را هم فاقد آثار
حقوقی و شرعی میدانم1.

 -1پیشنی

عباسجعفریدولتآبادی

عباس جعفریدولتآبادی متولد ۱۳۳۶دولتآباد اصفهان و دارای همس���ر و دو دخرت و
یک پسر است .وی در عملیات بیتالمقدس در سال ۱۳۶۱دست چپ خود را ناحیهی
مچ از دست داد .جای مُ هر روی پیشانی وی یکی از نشانههای بارز حقهبازی و عوامفریبی
اوستکه غالب ًا از طریق داغکردن و شیوههایگوناگون توسط متشرعنی مرد ایجاد میشود.
جعفریدولتآبادی پیشتر در خربگزاری جمهوریاسالمی و رسانههای اصولگرا فعالیت
مطبوعاتی داشته است .با این حال اقدامات سرکوبگرانهای را علیه مطبوعات و همچننی
مقابله با راهاندازی انجمن صنفی روزنامهنگاران هدایتکرده است .این انجمن در سال
۸۸با شکایت وزارت اطالعات و به دستور سعید مرتضوی بسته شد .با پسگرفنت این
شکایت از سوی وزارت اطالعات ،دادستانی تهران و محسنیاژهای مانع فعالیت دوبارهی
آن هستند.
وی فعالیته���ای حقوقی و قضایی خود را در س���ال  ۱۳۶۵آغازکرد و پیش از آنکه در
شهریور ۱۳۸۸از س���وی صادق الریجانی به دادستانی انقالب و عمومی تهران برسد،
ریاست دادگسرتیکل استان خوزستان و همچننی سرپرستی مجتمع قضایی خانواده را بر
عهده داشتهاست.
ویکه هنگام تصدی پست دادستانی تهران دارای فوقلیسانس بود ،سال بعد به عنوان
«دکرت» معرفی شد و از برکات نظام اسالمی به احسن وجه برخوردا رگردید.
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نقشآفرینی در سرکوب جنبش۸۸
جعفریدولتآبادی در هفته دوم از فعالیت خود حکم بازداشت علریضا بهشتی و مرتضی
الویری مشاوران ارشد مریحسنی موس���وی و مهدی کروبی را صادر کرد .انتقال علریضا
بهش���تی فرزند محمد بهشتی بنیانگذار دستگاه قضاییاس�ل�امی به دادگسرتی تهران و
بازجویی از وی با لباس زندان ،زیر عکس پدرش ،یکی از موارد عربتآموز نظاماسالمی
است.
علریضا بهشتی ،روز بعد تظاهرات عاشورا در هفتم دیماه ۱۳۸۸دوباره در محل تدریس
خود در دانشگاه بازداشت شد .در این دوره از بازداشت ،بهشتی در شرایط نامساعدی
بدون دسرتسی به وکیل و مالقات با خانواده بهسر میبرد و در سومنی هفته در زندان دچار
عارضهی قلبی شد و پس از تهدید خامنهای توسط رفسنجانی از زندان آزاد شد.
دولتآبادی همچننی دس���تور پلمپ دفرت پیگریی حقوق آسیبدیدگان حوادث پس از
انتخابات و همچننی دفرت مهدیکروبی را صادرکرد .دفرت انجمن دفاع از حقوق زندانیان
نیز با حکم وی در روز هفده شهریور ۱۳۸۸پلمپ شد.
وی فرمان دستگریی تعداد زیادی از سیاستمداران جناح رقیب و ممنوعیت فعالیت دو
حزب اصالحطلب را صادرکرد و با متهمکردن معرتضان به «محاربه» ،آمادگی خود و
دستگاه قضایی برای اعدام معرتضان را اعالمکرد.
جعفری دولتآبادی ضمن صدور حکم ممنوعالتصویری خاتمی ،او را ممنوعالخروج نیز
کرد و وی قادر نشد در مراسم یادبود ماندال در آفریقای جنوبی شرکتکند.
اجرای حکم اعدام برای ارعاب جامعه
جعفریدولتآبادی بالفاصله پس از تصدی دادس���تانیعمومی و انقالبتهران در پی
اجرای احکام اعدام برای متهمان سیاسی برآمدکه در آنروزها برای دستگاه قضایی از
نان شب هم واجبتر بود .چراکه فکر میکردند به این ترتیب میتوان به جامعه چنگ
و دندان نشان داد .اعدام فرزادکمانگر ،فرهاد وکیلی ،علی حیدری ،شریین علمهویل و
مهدی اسالمیان در همنی راس���تا صورت گرفت .تأکید روی اعدام شریین علمهویل به
خاطر نقش زنان در جنبش ۸۸بود.
وی در پاسخ به اعرتاضات بنیالمللی صورتگرفته در ارتباط با این اعدامهاگفت:
دشمنی رسانههای استکباری و غربی با جمهوریاسالمی ایران مسلم است .آنها
از هر فرصتی برای ضربه زدن به کیان نظاماسالمی استفاده میکنند .عالوهبر این
رسانههای غربی درصدد هستند تا با ایجاد هیاهو و جنجال ،مانع پیشرفت ایران شوند.
آنها میدانندکه نظام جمهوریاس�ل�امی ایران به ارزشهای دینی و ایدئولوژیک
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خود وفادار است ،لذا آنها جریانسازی میکنند تا دستگاه قضایی در برابر امواج
تخریبیکوتاه بیاید ،قضات را میترس���انند تا حتی اگر احکام دیگری صادر شد،
نت���وان آنرا اجراکرد ،اما این حربهها اثری ندارد .باید دس���ت قضات پاکدامن را
بوسیدکه شجاعانه در برابر این نوع امواج ایستادهاند1.
جعفریدولتآبادی مسئولیت این اعدامها را شخص ًا پذیرفت وگفت:
این اعدامها هیچ ربطی به اغتشاشات اخری نداشت .برخی تبلیغات مبنی بر این بود
که دس���تگاه قضایی با این اعدامها خواسته است در آستانهی خردادماه و سالگرد
انتخابات رعب و وحشت ایجادکند؛ ویل ما شدید ًا این ادعا را تکذیب میکنیم.
این احکام باید اجرا میش���دند و تعینی زمان اجرا هم با دادستان است .طبیعت ًا ما
باید زمانهایی را انتخابکنیمکهکمترین شبهه را ایجادکند و تصور میکردیمکه
االن فرصت مناسبی استکه این احکام اجرا شود و هیچ تحلیلی برای ارتباط این
اعدامها به حوادث سالگرد انتخابات و قبل از آن نداریم2.
وی همچننی از درخواست اعدام برای دهنفر خرب دا دکه ظاهر ًا در مراجع باالتر هفت مورد
موافقت قرار نگرفت 3.اما علی صارمی ،محمدعلی حاجآقایی و جعفرکاظمی مقابل
جوخهی اعدام قرارگرفتند .علی صارمی در شهریور ۱۳۸۷به خاطر یک دقیقه سخرنانی
در خاوران دس���تگری شده بود .جعفریدولتآبادی بارها وعدهی اعدام این سه نفر را به
خانوادههایشان داده بود.
جعفریدولتآبادی در ده بهمن ۱۳۸۹گفت :حکم اعدام دو نفر از مدیران س���ایتهای
مستهجن [سعید ملکپور و وحید اصغری] در دو شعبهی مختلف صادر شده ،که برای
تأیید به دیوانعایل کشور ارسال شده است 4.اما خوشبختانه زور او نرسید و این دو نفر
اعدام نشدند.
ت متهمان جنبش ۸۸داشت و موجب به زندان افتادن
او نقش مهمی در تهیهکیفرخواس 
بسیاری از فعاالن سیاسی و اجتماعی شد.
دفاع ا زکشتار ۶۷و تهدید مریحسنی موسوی
وی در ارتباط با اظهار نظر مریحسنی موسوی در موردکشتار ۶۷گفت:
بهرت بود نخستوزیر سابق به پروندهی خود این اتهام را اضافه نمیکرد ... .حمایت
ازکسانیکه مرتکب عملیات تروریستی شدهاند و تعدادی از مردم را شهیدکردهاند،
از آنها اس���لحهکشف شده و علیه نظاماس�ل�امی قیامکردهاند ،چه معنایی دارد؟
 -2پیشنی
 -3پیشنی

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902250640
4-www.tabnak.ir/fa/news/145275
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کسانیکه مدعی پریوی از خط امام (ره) هستند ،چگونه میتوانند آموزههای ایشان
راکه ایستادگی در برابرگروهکهای معاند بود ،فراموشکنند .در همان سالهایی
که اعدامهایی بر اساس حکم حضرت امام (ره) علیه منافقنی صورتگرفت ،ایشان
نخستوزیر بود .اگر چننی ادعایی دارد ،چگونه در آن دوران خدمتکرد؟ وی حق
ندارد احکام قطعی دادگاهها را زیر سؤال بربد و اظهارنظریکندکه باعث خرسندی
و رضایت دشمنان نظاماسالمی شود .مدعیالعموم به طور حتم دربارهی حمایت
یککاندیدا از افراد اعدامشده اقدام خواهدکرد.
جعفریدولتآبادی در پاسخ به سؤال دیگری دربارهی رسیدگی به پروندهی موسویگفت:
وی با این اظهار نظر اساس ًا از مجرمنی وگروهکهای ضدانقالب حمایتکرده و
احکام قطعی محاکم را زیر سؤال برده است .وقتی حکمی قطعی میشود،کسی حق
ندارد دستگاه قضایی را متهمکند و موجبات خوشحایل دشمنان جمهوریاسالمی
را فراهمکرده و آنها تصورکنندکه امروز ما بیگناهان را اعدامکردیمکه این یک
ظلم بزرگ است .مدعیالعموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهدکرد و این
موضوع هیچ ربطی به مسائل انتخاباتی ندارد .وی در سال  ۱۳۶۷در جریان احکام
حکومت���ی حضرت امام در مورد منافقنی بوده و بهخوبی میداندکه قوه قضاییه در
چهارچوب قواننی و مقرراتکشور اقدام میکرد1.
سرکوب مطبوعات و رسانهها
وی با انتخاب امری قطبی یکی از عوامل نهادهای امنیتی به عنوان سرپرس���ت دادسرای
فرهنگ و رسانه ،دست آنها در قوهقضاییه را بیش از پیش بازکرد.
پروندهسازی برای مدیران مسئول ،روزنامهنگاران ،عکاسان و دیگر فعاالن رسانه با هدف
توقیف روزنامهها ،اصلیترین دلیل حضور قطبی در این پست مهم قضایی است.
قطبی نزدیکترین فرد به جعفریدولتآبادی ،دادستان تهران ،و اولنی فردی استکه هر
روز صبح با دادس���تان تهران مالقات میکند .تصمیمات مهم و خارج از روند قانونی،
رسیدگی به پروندههای سفارشی و نیز آنچه به اصطالح «کارچاقکنی»گفته میشود ،با
دستور دادستان تهران زیر نظر وی به انجام میرسد2.
در دورهی ریاست قطبی بر دادسرای فرهنگ و رسانه روزنامههایی چون آسمان ،شرق،
اعتماد ،مردم امروز ،بهار ،قانون و ...همچننی سایت های خربی از جمله انتخاب ،جماران،
انصاف نیوز و ...طعم توقیف و فیلرت شدن را چشیدهاند .او در دورهی جدید مسئولیتش،
پروندهسازی برای ورزشکاران ،هرنمندان ،اهایل موسیقی و ...را نیز انجام میدهد تا فشار
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902250640
2-news.gooya.com/politics/archives/2016/06/214198.php
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نهادهای امنیتی عالوه بر رسانهها ،بر دیگر اقشار مطرح جامعه نیز وارد شود.
سحامنیوز از امری قطبى به عنوان «جالد مطبوعات» نام برد و درگزارشی فاشکردکه وى
مسئول ارسال پیامک تهدیدآمیز به روزنامهنگاران بوده است .در پیامک مزبور آمده بود:
هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج ازکشور از طریق ایمیل ،پورتالهای
امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضائی است .ضروری
است ارتباطات خود را قطع نمایید .این پیامک بهمنزلهی آخرین هشدار امنیتی است1.
مشارکت در پروژهی توابسازی
و اعمال فشار روی زندانیان سیاسی
ی هزاران نفر توسط عناصر
جعفریدولتآبادی در جریان سرکوب جنبش ۸۸و دستگری 
بس���یج ،سپاهپاس���داران ،لباسش���خصیها و نریوی انتظامی ،یکی از چهرههای اصلی
پیگری سیاس���ت اعرتافگریی و «توابس���ازی» بود .وی شخص ًا به همراه بازجویان و
شکنجهگران و قاضی صلواتی از قبل همراه با متهم چگونگی نقشبازیکردن در دادگاه
و جمالتیکه موظف به بیان آنها بود را تمرین میکردند.
کروبی در نامهای خطاب به او نوشت:
مدتی بود که اخبار متواتری در باب تحت فش���ار ق���رار دادن آقای محمد داوری
سردبری سایت سحامنیوزکه بیش از هشت ماه است در بازداشت به سر میبرد ،برای
اعرتافگریی علیه اینجانب و پروندهی تجاوزهای پس از انتخابات میشنیدم .تا
اینکه چند روز پیش در خربها به نقل از خانم مینا جعفری وکیل آقای داوری نیز
خواندمکه موکلشان را تحت فشار قرار دادهاند تا علیه من اعرتافکند و ماجرای
تجاوزهای پس از انتخابات در زندانها را دروغ بخواند و مستندات آن تجاوزها
را تکذیبکند بلکه این ماجرا ختم به خری ش���ود و قبای آقایانکه پیشتر همگفته
بودم الی درگریکرده است ،آزاد شود و نفسی راحت بکشند .ای عجب ازکسانی
که میخواهند آن لکه ناپاک را با دروغی پاککنند؛ وچه خوشخیالکه انگار با
چننی ترفندها و اعرتافگرییهایی میتوان عقل از مردم برد و آفتاب حقیقت را زیر
خاککرد2.
امید منتظ���ری یکی از قربانیان نظاماس�ل�امی در مورد نق���ش جعفریدولتآبادی در
صحنهپردازی ِ
تئاتر اعرتافگریی میگوید:
در تاالر اصلیکاخ دادگس�ت�ری نمایشها واقعی ش���ده بود.کس���انی ما را انتظار
میکشیدند .چهرههایی آشناکه نه من در خواب میدیدمکهکوچکترین نسبتی با
1-http://news.gooya.com/politics/archives/2016/06/214198.php
2-www.kaleme.com/1389/02/20/klm-18951
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ایشان داشته باشم ،نه در بیداری تصور میکردمکه آنان یکجا به تماشایم بنشینند.
عباس جعفریدولتآبادی دادس���تان تهران ،مهدی فراهانی نمایندهی دادستان،
قاضی صلواتی و نمایندهای از وزارت اطالعات .این میان جعفریدولتآبادی با
دقت مشغول مدیریت و تنظیم دفاعیات بود .همه چیز به شکل غریطبیعی و بیسر و
صدایی مصنوعی پیش میرفت .چراکه دیگر برای ما زندانیان متهم فاجعه ،عادی
شده بود.
به نظر میآمد این تیم چهار نفره وظیفهی چینش ،هماهنگی و تدارک دادگاه را به
عهده دارد .در آنجا بازجویان هر یک از ما پنج نفر دوباره اضافه شدند .هر متهم
میبایست در جایگاه قرار میگرفت و منت قراردادیاش را اجرا میکرد.
به جای قاضی صلواتی اما پسر جوانی در صندیل قاضی نشسته بودکه ما خطاب
به او صحبت میکردیم .دوربنی اما بر صورتهای ما در جایگاه متهم تنظیم بود.
فردای آن روز پسر جوان قاضینما ،دوباره به همان جایگاه رفت .ویل اینبار برای
تالوت قرآن تا با سورهی توبه دادگاه آغاز بهکارکند.
احساس میکردم در آمفیتئاتر بزرگیگری افتادهام و تنها قرار است هر یک از ما به
ترتیب نقشی را به عهده بگرید:
پروندهی اول یک فعال رسانهای اینرتنتی ،پروندهی دوم عضو شورای مرکزی دفرت
تحکیم وحدت ،پروندهی سوم چپنو باگرایش مارکسیستی ،پروندهی چهارم یکی
از پریوان آینی بهاییت و پروندهی پنجم هواداری از سازمان مجاهدینخلق .همهی
ما به شکل نمادین میبایست نمادی میشدیم برایگرایشی ،تا نام مردم به مثابهی
معرتض ممیزی شود.
به هر صورت آنچه به عنوان تصاویر دادگاه در اخبار رس���می صدا و سیما پخش
ش���د ترکیبی از تصاویر ضبط ش���ده در روز تمرین (جمعه نهم بهمن ماه) و دادگاه
اصلی (شنبه دهم بهمن ماه) بود.دادگاه روز شنبه دهم بهمن اما تکرار مکرر تمام
دادگاههای نمایشیای بود که پیش از این ،سریال تاریخیاش آغاز شده بود .شنبه
تکرار جمعه بود .تکرار تاریخ .تنها تماشاگرانی بیشتر داشت.
چند وکیل تس���خریی و سفارش���ی ،تعدادی خربنگار از خربگزاری فارس و ایرنا و
روزنامهی جوان و یک نفر غایب .آن روز از آقای جعفریدولتآبادی خربی نبود1.
تا پیش از تصدی پس���ت دادستانی انقالب و عمومی مرکز توسط جعفریدولتآبادی،
بنا به تشخیص سازمان زندانها ،زندانیان سیاسی میتوانستند روزانه سه تا پنج دقیقه با
خانوادههایش���ان تماس تلفنی داشته باشند و همچننی در صورت موافقت این سازمان
1-http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=24403
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از امکان مالقات حضوری با خانوادههایشان استفادهکنند .اما جعفریدولتآبادی این
امکان را از سازمان زندانها سلب کرد و به حوزهی اختیارات دادستانی افزود تا از این
طریق بتواند محدودیتهای بیشتری ایجا دکند.
الپوشانیکردن قتل پوراندرجانی و سودمند
وی نق���ش مهمی در جلوگ�ی�ری از تحقیقات قضایی برای روش���ن ش���دن قتل رامنی
پوراندرجانی داشت .پوراندرجانیکه پزشک وظیفهی بازداشتگاهکهریزک بود به علت
اطالعات زیادیکه از جنایات مرتضوی و مسئوالن نریویانتظامی درکهریزک داشت در
تاریخ نوزده آبان ماه ۱۳۸۸در ساختمان بهداری نریویانتظامی به قتل رسید.
مسئوالن علت مرگ وی را سکتهی قلبی هنگام خواب عنوان نمودند؛ دادسرای تهران
در بیانیهای در تاریخ بیس���ت و ش���ش آب���ان ۱۳۸۸اعالمکردکه پرون���دهی مرگ رامنی
پوراندرجانی ،پزشک بازداشتگاهکهریزک در دادسرای امور جنایی در حال رسیدگی است.
در تاری���خ دهم آذر ۱۳۸۸عباس جعفریدولتآبادی دادس���تان تهران علت مرگ رامنی
پوراندرجانی را «مس���مومیت دارویی» اعالمکرد وگفتکه تحقیق دربارهی اینکه این
واقعه خودکش���ی بوده یا قتل ادامه دارد .و اعالم نمود قرصهاییکه در ساالدکنار وی
کشف شده با آنچه پزشکی قانونی اعالمکرده ،مطابقت دارد1.
دکرت عبدالرضا سودبخش یکی از پزشکانیکه به مداوای زندانیانکهریزک پرداخته بود
نیز توسط نریوهای امنیتی به قتل رسید اما جعفریدولتآبادی نه تنها از پیگریی پرونده
خودداری کرد بلکه همراه با دیگر نهادهای نظام از هیچ تمهیدی برای از بنی بردن آثار
جرمکوتاهی نکرد .بهرنگ س���ودبخش فرزند دکرت س���ودبخش تأکیدکردکه از پدرش
خواسته بودن دگواهی دهدکه زندانیان در اثر بیماری مننژیت فوتکردهاند2.
نقشآفرینی در سرکوب جامعه
جعفریدولتآبادی در طول هش���ت س���الگذش���ته یکی از بازیگران اصلی دس���تگاه
جنایتآفرینی نظاماس�ل�امی بوده و به همراه صادق الریجانی ،محسنیاژهای و ابراهیم
رییسی بار جنایت را به دوشکشیده است.
در کمتر موردی هست که ردپای جعفریدولتآبادی در آن دیده نشود .او در شقاوت و
بیرحمی نیز از چیزی فروگزار نمیکند.
وی پس از پذیرش مالقات با همسر جعفر عظیمزاده فعالکارگری زندانیکه در اعرتاض
به سرکوب فعالنیکارگران و معلمان از طریق پرونده سازیهای امنیتی ،در پنجاهوهشتمنی
1-www.khabaronline.ir/detail/27733/
2-www.kaleme.com/1390/06/03/klm-70588/
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روز اعتصاب غذا بهسر میبردگفت :برای او هیچکاری نمیکند حتی اگر بمرید1.

ی همچننی در واکنش به انتشارگزارشهایی مبنی بر اعتصاب غذای برخی از زندانیان
و
سیاسیکه در برابر ظلم و تعدی دستگاه قضایی از جانشان مایه میگذاشتندگفت قوه
قضاییه تحت تأثری اینگونه اقدامات زندانیان قرار نمیگرید2.
در بهمن ۱۳۹۵به درخواس���ت جعفریدولتآبادی ،اتحادیهی پوشاک طی اطالعیهای
خطاب به متصدیان واحدهای صنفی تولیدکننده و فروشنده لباس و پوشاک ،اعالمکرد:
بدینوس���یله اعالم میش���ود تولید و عرضه مانتوهای چس���بان ،بدننما ،شیشهای،
بدون دکمه ،جلوباز ،چاکدار بلند ،دارای نوش���تار با مفاهیم مستهجن و منقوش به
تصاویر مبتذل و همچننی سایر البسهی نامتعارف و بکارگریی عناوین بیگانه ،عالئم
شیطانپرس���تی و پرچمکشورهای بیگانه از جمله آمریکا ،انگلیس و رژیم اشغالگر
صهیونیستیممنوعاست.
همچننی در این اطالعیه ،تولید و عرضه ش���لوارهای زاپدار ،فاق کوتاه و اس���تفاده از
اسامی ،عناوین و اصطالحات خارجی در تابلو و تبلیغات واحد صنفی ممنوع اعالم و
تصریح شده استکه در صورت مشاهده ،بازرسان اتحادیه اقدام به تنظیم صورت جلسه
و جمعآوری البس���ههای نامتعارف اقدامکرده و با واحد صنفی متخلف برخورد قانونی
میشود3.
جعفریدولتآبادی یکی از مقامات قضایی است که از مراکز صدور مدرک تحصیلی
نظام« ،دکرتا» در حقوق جزاییگرفته است ،برای درک فهم او از حقوق میتوان به اعالم
جرم وی علیه مدیریت «تلگرام» اش���ارهکرد .او در مورد جرائم ش���بکهی تلگرامگفت:
تلگرام عالوه بر ارایهی خدمات بهگروههای تروریستی از جملهگروه داعش ،به بسرت
مناسب برای فعالیت سایرگروههای مجرمانهی سازمانیافته تبدیل شده و ارتکاب
جرایم هرزهنگاریکودکان ،قاچاق انس���ان و مواد مخدر را ترویج نموده و تسهیل
کرده است4.
در دیماه و بهمن۱۳۹۶در جریان سرکوب جنبش اعرتاضی مردم در شهرهای مختلفکشور
او نقش مهمی به عهدهگرفت .او همچننی خواستار صدور احکام سنگنی برای «دخرتان
انقالب» ش���دکه با رفنت روی سکو در اعرتاض به حجاب اجباری ،روسریهایشان را
برداشته بودند .پس از آنکه یکی از این زنان به اتهام تشویق مردم به فساد از طریقکشف
حجاب در مرئی و منظرعام و تظاهر به عمل حرام و ظاهر شدن در اماکن عمومی بدون
1-www.hra-news.org/2016/hranews/a-6360
2-https://humanrightsiniran.com/1396/49879
3-www.tasnimnews.com/fa/news/1395/11/11/1312354
4-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/05/1531854
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حجابشرعیبهبیستوچهارماهحبستعزیریمحکومشدوبهگفتهیجعفریدولتآبادی
بیست و یک ماه از این حکم به مدت پنجسال تعلیق شد او به حکم صادره اعرتاضکرد.
پس از آنکه اتحادیهی اروپا طی تصمیم مورخ بیست و سوم فروردین (۱۳۹۰سیزده آوریل
 ،)۲۰۱۱سی و دو مقام ایرانی از جمله عباس جعفریدولتآبادی را به دلیل نقشیکه در
نقضگسرتده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشتهاند ،از ورود بهکشورهای این اتحادیه
محرومکرد.کلیه داراییهای این مقامات نیز در اروپا توقیف شد.
همراهی با اطالعات سپاه پاسداران
جعفریدولتآبادی در مورد دس���تگریی فعاالن محیطزیس���ت برخالف اصول مسلم
حقوقی و در حایلکه متهمان امکان دفاع از خود نداشتند اتهامات عجیب و غریبی را
متوجه آنانکرد وگفت:
متهمان پرونده با هدایت افسران اطالعاتی سیا و موساد مأموریتهای سهگانهای
را ش���امل موضوعات زیست محیطی ،نفوذ در جامعهی علمی ایران و جمعآوری
اطالعات از اماکن حس���اس و حیاتیکش���ور از جمله پایگاههای موشکیکشور،
دنبال میکردهاند؛ در تحقیقات انجامشده برخی متهمان به انجام سفرهای متعدد
به س���رزمنیهای اشغایل از جمله به منظور شرکت درکنفرانس مناریدکه با حضور
افسر اطالعاتی موساد در رژیم صهیونیس���تی برگزار شده ،اقرار و اذعان نمودهاند
که هدفکلی پروژهی مش�ت�رک سازمان سیا و موس���اد ،ایجاد بحران در برخی از
حوزههای زیس���تمحیطی ایران بوده و اطالعات جمعآوری شده از طریق عوامل
پنهان به آمریکا انتقال مییافته و در همنی راستا دو نفر از افسران سازماناطالعات
آمریکا با هویت معلوم در پوششهای مختلف به ایران و برخی از استانهایکشور
سفرکردهاندکه از جمله اهداف آنها ،ایجاد موسسهای در قالب فعالیتهای زیست
محیطی بوده و طبق اسناد موجود ،این مؤسسه در حدود یک دهه قبل در ایران با
طراحی آمریکاییها برای تحقق اهداف مدنظر سرویسهای اطالعاتی سازمان سیا
و موس���اد و جمعآوری اطالعات طبقهبندی شده در حوزههای دفاعی و موشکی
کشور ایجاد شده است.
حسب محتویات پرونده ،یکی از متهمان اصلی ،با مشخصات اختصاری م.ط دارای
تابعیت س���هگانهی ایرانی ،آمریکایی و انگلیسی و عضو و پشتیبان مایل مؤسسهی
ایرانی حیاتوحش بوده ،و همچننی دیگر عضو مؤثر و مدیر این موسس���هکاووس
سیدامامی دارای تابعیت مضاعفکانادا و از مرتبطان اصلی افسر اطالعاتی آمریکا
در ایران بوده به نحویکه این افس���ر اطالعاتی در س���فر به ایران در منزلکاووس
سیدامامی استقرار مییافته است .این شبکه در پوشش اجرای پروژه های علمی و
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زیستمحیطی نسبت به جمعآوری اطالعات مورد نیاز اقدام مینموده است.
طبق تحقیقات انجامشده اعضای این شبکه در برخی از مناطق اسرتاتژیککشور
تعدادی دوربنی ،در ظاهر برای رصد امور زیس���تمحیطی نصبکرده بودندکه در
واقع پوشش���ی برای رصد فعالیتهای موشکی کشور بوده و تصاویر و اطالعات
ثبتشده را برای بیگانگان ارسال مینمودهاند.
پس از بازداش���تکاووس سیدامامی و ارائهی اسناد و اطالعات موجود به وی در
فرآیند تحقیقات ،از بازجوی خود برای پاسخ به سواالت ،فرصتی درخواست نموده
بودکه مورد پذیرش قرارگرفته اما پس از مراجعهی متهم به محل نگهداری خود در
بازداشتگاه ،با تدارک مقدمات ،در سرویس بهداشتی اقدام به خودکشی نمود1.
او توضیح نمیدهدکه چرا مأمور سیا به هتل نمیرفتهکه شک و تردید برنیانگیزد .رئیس
سازمان حفاظت محیطزیست در پاسخ به ادعاهای جعفریدولتآبادی توضیح دادکه برد
این دوربنیها تنها پنجاه مرت است .معلوم نیست عدهای فعال محیط زیست چه اطالعات
محرمانهای دارند و یا میتوانند داش���ته باش���ندکه مبادرت به جاسوسیکنند و نفوذ در
جامعهی علمی چه معنایی میتواند داشته باشد؟
مشکل اصلی اطالعاتسپاهپاسداران و سپاهپاس���داران دعوا بر سر دستاندازی سپاه
پاسداران بر محیط زیست ایران است .بسیاری از مناطق حفاظتشدهی ملی توسط سپاه
پاسداران اشغال و به شدت تخریب شده است .فعالیت دوستداران محیط زیست وکسانی
که در این عرصهکار میکنند در تضاد با منافع سپاهپاس���داران است .تشکیل پروندهی
جاسوسی برای فعاالن محیط زیس���ت به منظور از میدان به دربردن بازرسان و مراقبان
محیط زیست صورتگرفته است و جعفری دولتآبادی و دستگاه قضایی عوامل اجرای
سیاستهای سپاه پاسداران و باندهای خطرناک هستند.
دولتآبادیکه در پی مرگ سیدامامی بهرت از هرکس از دست خایل پروندهسازان مطلع
است میگوید:
پرونده داشت به آرامی به نقطههای مهمی میرسید این حادثه (خودکشی سیدامامی)
باعث شد وضع پرونده خیلی بهم بخورد .پرونده اگر درشرایط عادی پیش میرفت
به مطالب بسیار زیادی دسرتسی پیدا میکردیم اما این حادثه مثل یک شوک بود
و بعضی سرنخهای ما را برهم زد .برخی متهمان هشیار شدند و برخی در آستانهی
دس���تگریی بودند .پروندهایکه مسائل ملی و جاسوسی در آن هست را نمیتوانیم
علنیکنیمکه سرنخها از بنی برود2.
س سیدامامی،
چیزی نگذشتکه نیویورک تایمز فاشکردکه برای اعالم خرب مرگکاوو 
1-www.entekhab.ir/fa/news/393468
2-www.entekhab.ir/fa/news/393652
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همسر او را به دفرت جعفریدولتآبادی فراخوانده و در آنجا مأموران اطالعات سپاه پس
از س���اعتها بازجویی و تهدید به او اطالع دادندکه همسرش در زندان خودکشیکرده
است 1.وی در پی خروجکاوه مدنی معاون سازمان محیطزیست و استعفای او در خارج
ازکشور ،برگ دیگری از پروندهسازی را روکرده وگفت:
اگر عدهای فرار را بر قرار ترجیح میدهند ،ناشی از اهمیت تحقیقات مقدماتی در
پرونده است و اگر امروز در برخی از سایتها میخوانیمکه فالن آقا ازکشور خارج
شده است ،به پیش رفنت تحقیقات برمیگردد؛ چراکه برخی متهمان فهمیدهاندکه در
حال نزدیک شدن به آنها هستیم ،حال اگرکسی ازکشور خارج شده است ،باالخره
روزی بر میگردد.
دادستان تهران ادامه داد:
اگرچه متهم اصلی این پرونده خودکشیکرد اما برخی متهمانیکه اکنون دادستانی
مشغول تحقیقات از آنان است ،مطالب قابل توجهی را بیان نموده و آنچه راکهگفته
و رصد شده نیز درست بوده است.
این افراد پوششهایی برای خروج اطالعات کشور به خارج بودند و در اظهارات
یکی از متهمان عنوانش���دهکه در خارج ازکشور نیز اینکارها را انجام میداده و
آموزش دیده واردکشور شده و در حوزهی خارجی اقدامات مشابه انجام داده است.
جعفریدولتآبادی تصریحکرد :یکی از متهمان حقوق ماهیانه دریافت میکرده،کامپیوتر
امن داش���ته ،ماهانهگزارش میداده و به سفارت مرتبط با سرویس در لندن یاکشورهای
دیگر مراجعه میکرده و تبادل اطالعات داشته است و امروز فهمیده است بهرتین راهگفنت
حقایق پرونده است2.
کاوه مدنی یکی از متخصصان حوزهی آب در سطح بنیالمللیکه تدریس در دانشگاههای
اروپایی و حضور در مجامع بنیالمللی را رهاکرده و بهکشور بازگشته بود پس از انتشار
عکسهای خصوصیاش توسط سایتهای وابسته به سپاه متوجهی پیام نریوهای امنیتی
شدکهدیگربهکشوربازنگرددوگرنهسرنوشتیبدترازکاووسسیدامامیانتظاراورامیکشد.
واکنش اطالعاتسپاه و جعفریدولتآبادی نشان میدهدکه نریوهای امینی و قضایی
عالق���های به حل بحرانهایکش���ور خصوص ًا در ح���وزهی آب را ندارن���د به ویژهکه
سدسازیهای بیرویهی سپاهکه یکی از عوامل ویرانی محیطزیست و نابودی منابع آبی
کشور بوده با این حساب به مشکل برمیخورد .ادعاهای دولتآبادی در حایل صورت
میگریدکه وزارت اطالعات اعتقادی به جاسوسی فعاالن محیط زیست ندارد3.
1-https://ir.voanews.com/a/iran-prisoners/4269563.html
2-www.mehrnews.com/news/4274667
3-www.radiozamaneh.com/391213
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همکاری اطالعات سپاه و دادس���تانی در جریان پروندهسازی برای محمدعلی نجفی
شهردار تهران منجر به استعفای او شد .ابتدا حسنی طائب یکی از مخالفان اصلی نجفی
ب���ا تهیهی یک پرون���دهی قطو ر و تهدید وی مبنی بر اینکه اگرکن���ار نرود پرونده را به
جریان میاندازدکلید پروژه را زد .سپس جعفریدولتآبادی رفتار بسیار توهنیآمیزی با
محمدعلی نجفی به خاطر جشن روز زن در برج میالد و رقصکودکان زیر نُه سال داشت.
تهدید اطالعات سپاه و طائب و بیترهربی به همراه تحق ری و توهنی دادستانی منجر به
استعفای نجفی شد .جعفریدولتآبادی در حایل حرکات چند دخرتبچه را قابلتعقیب
میدانست و برای شهردار تهران خط و نشان میکشید وگستاخی میکردکه در مقابل
فس���ادهای دهها هزار میلیارد تومانی وابستگان جریان خود از جمله محمدباقر قالیباف
شهردار دوازده سالهی تهران سکوتکرد.
پروندههایبیسرانجام
با آنکه روز روش���ن دهها مجس���مه از پارکهای تهران ربوده ش���د و اخبار آن در صدر
روزنامهها و خربگزاریهایکشور قرارگرفت و بارها نریویانتظامی و قوهقضاییه قول دادند
دزدان مجسمهها را پیداکنند ویل جعفریدولتآبادیکه بهرت از هرکس با ماهیت سارقان
چ اقدامی صورت نداد و به پاسکاری با نریویانتظامی پرداخت .وی اعالم
آشنا بود هی 
کرد هنوزگزارش قانعکنندهای از سوی نریویانتظامی در مورد سرقت مجسمههای تهران
به دادستانی ارجاع نشده و در این پرونده باید نریوی انتظامی پاسخگو باشد.
وی بارها از دس���تگریی پانزده نفر از ضاربان متخصصان هس���تهای خرب داد و همراه با
دیگر مسئوالن قوهقضاییه ادعاکردکه تمامی عوامل موساد در ایران را دستگریکردهاند.
طبق س���ناریوییکه دس���تگاه امنیتی و قضایی تنظیمکرده بودند ،متهمان پس از تحمل
شکنجههای بسیار مجبور شدند به جاسوسی برای اسرائیل و ترور متخصصان هستهای به
دستور موساد اعرتافکنند .با این حال مقامات امنیتی و قضایی بنی سالهای  ۹۲تا ۹۳
همهی دستگریشدگان را بیسروصدا با وثیقههای سنگنی آزا دکردند.
چ اطالعرسانی در مورد
جعفریدولتآبادی از دستگریی سی جاسوس سیا خرب داد اما هی 
فرجام آنها منتشر نشد.
نزدیک به یک دهه مسئولیت او در دادستانیانقالب و عمومی تهران ،وی را به یکی از
چهرههای مهم سرکوب و نقض حقوق بشر تبدیلکرده است

ابوالحسنکریمی

ابوالحسنکریمی در سال ۱۳۲۷در خانوادهای مذهبی در الهیجان به دنیا آمد .وی پس از
پایان دورهی ابتدایی ،در دبریستان مهرگان الهیجان به تحصیل پرداخت.
تحصیل علوم دینی درکنار تحصیالتی دانشگاهی
ابوالحسنکریمی درکنار تحصیل در دبریستان درکالسهای قرائت و احکام شیخمهدی
مهدوی رئیس حوزهی علمیه الهیجان در مدرسه جامع شرکت میکرد.
وی در سال ۱۳۴۶پس از اخذ دیپلم ریاضی ،در رشتهی اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به
تحصیل شد و سرپرست خوابگاه دانشجویی امریآباد شد.
وی در جریان تش���ییع جنازهی تختی در سال ۱۳۴۶بازداشت شد .وی بار دیگر در سال
۱۳۵۰به جرم فعالیت علیه رژیم سلطنتی و تکثری اعالمیهی خمینی بازداشت شد و مدت
کوتاهی در زندان قزلقلعه به سر برد .با اینحال وی برخالف آنچه در نظام اسالمی معمول
بود از تحصیل و دانشگاه باز نماند و در سال ۱۳۵۲فارغالتحصیل شد و به سربازی رفت.
پس از پایان دورهی س���ربازی،کریمی به الهیجان بازگش���ت و در شهرهای الهیجان،
آستانهی اشرفیه و بندرکیاشهر به تدریس مشغول شد .ویکه به «دیوانگی» مشهور بود
و تا هنگام مرگ ،در سن سی و هشت سالگی ،ازدواج نکرد و مطرح میکردکه به جای
«حورالطنی» خواهان «حورالعنی» بهشتی است1.
-1حورالعنی ،حوریان بهشتی راگویند و حورالطنی (آمیختهای از خاک و آب) مورد نظرکریمی ،زنان
زمینیهستند.
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کریمی همچننی نزد بهش���تی و ربانیشریازی به تحصیل علوم دینی پرداخت و در سال
۱۳۵۴به مدرسهی حقانی قم رفت و ضمن تدریس زبان انگلیسی به طالب ،به فراگریی
علوم حوزوی ادامه داد.
کریمی در خرداد ۱۳۵۷پس از سخرنانی علیه شاه در «کانون ویل عصر» مسجد جامع
آستانهی اش���رفیه ،دستگری و به زندان عمومی رشت منتقل ش���د .وی در آبان ۱۳۵۷در
دادرسی ارتش به واسطهی آن که در آخرین دفاع ،خود را مؤمن به اصول قانوناساسی
معرفیکرد از اتهامات تربئه و آزاد شد.
فرماندار الهیجان به حکم دولت موقت
ابوالحس���نکریمی پس از پریوزی انقالب در اس���فند ماه  ۱۳۵۷به حکم حبیب داوران
اس���تاندارگیالن به س���مت فرماندار الهیجان با چهارصد آب���ادی و بخشهای تابعهی
سیاهکل ،آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر 1منصوب شد .بعد از استعفای دولت موقت و روی
کار آمدن دولت شورای انقالب ،حبیب داورا ن2که چهرهای ملی بود ،در بهمن ۱۳۵۸به
حکم رفسنجانیکه وزارتکشور را در اختیارگرفته بود ،برکنار شد و علی اخوینانصاری
یکی از وابستگان حزب جمهوریاسالمی به عنوان استاندار جدید منصوب شد.
وی در سال  ۱۳۵۸در فرمانداری الهیجان با حمله به زنی بیحجاب لباس او را پارهکرد.
یکی از همحجرهایکریمی در مورد این واقع به نقل از وی میگوید:
روزیکه به عنوان فرماندار شهر الهیجان رفتم ،زنی را دیدمکه بیحجاب در آن جا
بود.گفتم :شما؟!گفت:کارمند فرمانداری هستم.گفتم :انقالباسالمی شده است
و شما هنوز بیحجاب سرکار آمدی؟گفت :آزادی است و من میخواهم اینگونه
سرکار بیایم .میان من و ایشان بحثی شد و ایشان نپذیرفتکه با حجاب باشد و یا
3
از فرمانداری بریون برود .به ناچار لباس راکشیدم و از فرمانداری بریون انداختم.
دادستانکل انقالب اسالمیگیالن
نظاماس�ل�امی در پی تثبیت موقعیت خود و س���رکوب نریوهای سیاس���ی بود و نیاز به
س���ازماندهی جدید نریوهایش داشت تا بتواند خط جدید را پیش بربد.گیالن یکی از
مهمترین پایگاههای مجاهدین و نریوهای چپ بود و به همنی دلیل از موقعیت وحساسیت
ویژهای برخوردار بود .درگریی مداومکریمی با نریوهای چپ و مجاهدین و بسیج نریوهای
1-www.rangeiman.ir/1160

-2او جزء مؤسس���ان «جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران» به رهربی مهندس بازرگان و
دکرتعلی اردالن در سال ۱۳۶۴بود و پس از انتشار نامهی سرگشاده خطاب به علیاکرب هاشمیرفسنجانی
که به نامهی نود امضایی مشهور شد به دستور حکومت بازداشت و شکنجه شد.
3-www.samamos.com/?p=2926
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حزباللهی و چماقدار علیه هواداران آنها در الهیجان ،باعث شد تا قدوسیکه وی را از
زمان تحصیل در مدرسهی حقانی میشناخت در بیست و سه فروردین ۱۳۵۹به دادستانی
کل انقالباسالمیگیالن منصوبکند.
قدوس���ی در حکم خود از وی خواسته بود :وظایف خود را بر طبق موازین شرعمقدس
اس�ل�ام قاطعانه انجام دهید .و در تأمنی امنیت و آسایش مردم شریف منطقهکوشش و
مراتب را به اینجانبگزارش نمایید1.
در روزهای سیاهیکهکریمی دادستان بود وی با نصب بلندگوهای بزرگ روی طاق ماشنی
لندوور و جیپ در حایلکه خودش نیز روی سقف میایستاد به تهدید مردم میپرداخت.
انصاری2وکریمی به همراهی محمدعلی امینیان امام جمعه موقت رشت و محمد ربیعی
فرمانده سپاه و طرحهای سرکوبگرانهی خود را پیش میبردند.
اقدامات خشونتگرایانه وی بعد از تصدی پست دادستانیکل انقالبگیالن باعث شد
که بنیصدر و آیتالله الهوتی امامجمعه وقت رشت و نمایندهی مجلس شورایاسالمی
و اولنی نمایندهی خمینی در س���پاه پاسداران ،بارها لزوم برکناری او را به قدوسی یادآور
شوند اما وی موافقت نمیکرد و به پشتیبانی از شاگرد سابقاشکه منویات نظاماسالمی
را درگیالن اجرا میکرد ادامه میداد.
حاکم شرع شهرهای مازندران وگیالن
پس از سی خرداد ۱۳۶۰و فرمان خمینی برای قلع و قمع نریوهای سیاسی در سراسرکشور،
کریمی یکهتا زگیالن شد و در وحشیگری و سبعیت از چیزی فروگذار نکرد.
وی در چهارده تریماه  ۱۳۶۰از طریق یک تلگراف ،توسط قدوسی و از طرف شورایعایل
قضایی به عنوان قاضیشرع دادگاههای انقالب شهرهای چالوس ،تنکابن ،رامسر و رودسر
ً
خصوصا در
منصوب شد .قدوسی از وی خواسته بود تا در رابطه با مسائل ضدانقالب
جریان اخری و اعالن جنگ مسلحانهگروهکها باکمال جدیدت و قاطعیت عمل نماید3.
کریمی اگرچه دادس���تانگیالن بود اما طبق اسناد انتش���ار یافته در استان مازندران نیز
همهکاره بود و ِ
دست بازی داشت.
نامهای از هادی ایمانی با سربرگ دادسرای انقالباسالمی شهرستان بهشهر خطاب به
1-www.rangeiman.ir/1160

-2وی در س���وم خرداد ۱۳۲۳در رودسر متولد شد و برای ادامهی تحصیل در دبریستان نظام ،رهسپار
تهران ش���د .پس از مدتی به دلیل فعالیتهای سیاسی و مذهبی اخراج شد .وی باگذراندن دورهی
شوپرورش درآمد و همزمان موفق به اخذ لیسانس ریاضی از دانشگاه
تربیتمعلم به اس���تخدام آموز 
تهران شد .سپس به آمریکا رفت و در رشته مهندسی و ریاضی تحصیلکرد .پس از پریوزی انقالب به
کشور بازگشت و بالفاصله به سمت معاون استانداری خراسان و سپس استانداریگیالن منصوب شد.
وی به همراه معاون خود علریضا نورانی در پانزدهم تری ۱۳۶۰در رشت توسط مجاهدین خلقکشته شد.
3-www.rangeiman.ir/1160
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کریمی به تاریخ هشتم تریماه  ،۱۳۶۰وجود داردکه در آن چننی آمده :با مذاکرات شفاهی
با برادر محسن ایمانی ،چنانچه مایل باشید افراد دستگری شدهکه حدود اتهام آنها سنگنی
میباش���د ،با نیابت قضایی در رس���یدگی و صدور حکم ،با مشخص شدن مشخصات
متهمنی به دادسرای انقالباس�ل�امی ارسال ،تا همکاری الزم در رسیدگی به وضعیت
گروهکهای ضدخلقی معمولگردد1.
و ب���ه اینترتیب او قدرت بالمنازع درگیالن و مازندان یافت .این در حایل بودکه او از
کمترین س���واد حوزوی برخوردار بود و عوامل رژیم حتی نمیتوانستند ادعاکنندکه او
دورهی س���طح راگذرانده است .تصور اینکه یک بیمار روانیکه در میان مردم به «سه
کُنجیک ّله» معروف بود هم پس���ت دادستانیکل انقالباسالمیگیالن را داشته باشد
و هم قاضی شرع چند شهر مهمگیالن و مازندران باشد ،سخت است .اما این واقعیت
دههی  ۶۰بود  .قدوس���یکهکوچکترین احرتامی برای قانون و آینی دادرسی قائل نبود
یک فرد را در آن واحد هم دادستان قرار داده بود وهم قاضی.
جنایاتیکهکریمی پس از س���ی خرداد  ۶۰در استانگیالن انجام داد باعث شد تا مردم
از او ب���ه عنوان الجوردیگیالن یادکنند .صدها نفر فق���ط در الهیجان و حومه اعدام
شدند .هزاران نفر به زیر شکنجههای وحشیانه رفتند و خانوادههای بسیاری داغدار شدند.
اقدامات کریمی در گیالن باعث رش���د اعرتاضات عمومی شده و مخالفت بسیاری از
ائمهی جمعه و روحانیون را نیز برانگیخته بود .صادق احس���انبخش نمایندهی خمینی
و امامجمعهی رش���تکه در اثر عملیات انتحاری یکی از هواداران مجاهدین به سختی
مجروح ش���د و زینالعابدین قربانی نمایندهی خمینی و امامجمعهی الهیجان از جمله
مخالفان جدی او بودند .درگریی تا آنجا باالگرفته بودکه عاقبت مجبور به برکناری او
در پاییز ۱۳۶۱شدند.
ی دورهی اول مجلس شورایاسالمی در مورد ابوالحسن
حسن یوسفیاشکوری نماینده 
کریمیمیگوید:
فکر میکنم س���ال ۶۱بودکه شایعات مربوط به ِاعمال شکنجه در زندانهای ایران
و ازجمله اوینِ الجوردی ش���دتگرفته بود و شکایات مختلف از نواحی مختلف
میرسید .هرچند من درکمیسیون مرتبط (مث ً
ال قضایی و یا اصل نود) نبودم تا در جریان
شکایات قرار بگریم ویل از برخیگزارشها باخرب میشدم .از جمله به دلیل شکایات
انبوه مردمگیالن از ابوالحسنکریمی دادستانانقالب وقتگیالن و جنایاتیکه او
مرتکب شده بود،کمیسیون قضایی مجلس طی چند جلسه به شکایات وکارنامهی
او رس���یدگیکرد و از جمله حضور مؤثر آقای محقق داماد بهعنوان رئیس بازرسی
1-www.rangeiman.ir/11745
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کلکش���ور و ارائهی مستند اعمال خالف قانون و شرعکریمی درگیالن ،ستارهی
اقب���الکریمی افولکرد و درنهایت به برکناریاش منتهی ش���د .البته مقاومتهای
زیادی صورتگرفت (از س���وی جریانهای تن���درو درگیالن و تهران) و به همنی
دلیل فکر میکنم یک سال طول کشید تا الجوردی گیالن (کریمی) برکنارگردد1.
برکناری از دادستانی و نامزدی مجلس
وی پس از برکناری از دادستانی،کاندیدای انتخابات میاندورهای اولنی دورهی مجلس
شورایاسالمی شد اما مثل انتخابات اولنی دورهی مجلس شورایاسالمی توفیقی نیافت.
علریغم اینکه حزب جمهوریاسالمی او راکاندیداکرده بود اما با دست رد مردم روبرو شد.
در پی انتشار خربکاندیداتوری او از سوی حزب جمهوریاسالمی ،عدهای از روحانیون
منطقه با حزب در تهران تماسگرفته و خواستار لغو مصوبهی شورایمرکزی حزب برای
کاندیداتوریکریمی شدند ،اما نتیجهای نداد .وی سپس به سخنرانی و افشاگری علیه
مخالفانش میپرداخت و آنها را به فرصتطلبی و مماش���ات با ضدانقالب و ...متهم
میکرد .تعدادی از مسئوالنگیالن و از جمله ائمهجمعه همان وقت اطالعیه داده و او را
«دیوانه» خواندند.
زندانی شدن به اتهام اقدامات غریقانونی
در سال ۱۳۶۴کریمی بر اساس بخشنامهی شورایعایل قضایی به اتهام واگذاری اراضی
بایر و اقدامات غریقانونی محاکمه و به زندان محکوم شد و به زندان قصر انتقال یافت.
پس از مدتکوتاهی وی آزاد شد و به قم بازگشت.
ترورشدنتوسطمجاهدین
در س���یزده فروردین ۱۳۶۵ویکه یککتابفروشی در الهیجان بازکرده بود ،در نزدیکی
مسجدگلشاهی توسط مجاهدینکشته شد.
پس ازکش���ته شدنکریمی عناصر حزباللهی و تندروی الهیجان به سرکردگی برادرش
محمدجوادکریم���ی ،چماقدار معروف الهیجانکه این روزها حجتاالس�ل�امکریمی
خوانده میشود ،به خانهی زینالعابدین قربانی یکی از مخالفان جدی وی یورش بردند.
آنها قربانی را به عدم حفاظت از ابوالحسنکریمی متهمکرده و او را مقصر میدانستند.
زینالعابدین قربانی خود یکی از حکام شرع بیرحمگیالن بودکه جنایات زیادی مرتکب
ش���ده بود با این وجود قادر به تحمل اعمال کریمی نبود و نماز میت را بر او نخواند و
امینیان امامجمعه آستانهی اشرفیهکه یکی از حامیان وی بود به جای قربانی نماز خواند.
1-http://zeitoons.com/17144
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اخراج از قوه قضاییه و محرومیت از مشاغل دولتی
در تریماه ۱۳۶۵اجرای احکام دادسرای عمومی تهران طی حکمی به ریاست آموزش و
پرورش الهیجانکهکریمیکارمند رس���می آنجا بود ابالغکردکه وی به اخراج از قوه
قضاییه و سه سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است1.
خامنهایکه رئیسجمهور بود بر آشفت و در نامهای خطاب به مریعمادی دادستانعمومی
تهرانکه خود جنایات بسیار زیادی را مرتکب شده بود نوشت:
ش���نیدم دادس���رایتهران اخری ًا به آموزش و پرورش الهیجان ابالغکرده استکه
شهید ابوالحسنکریمی دیگر عضو دستگاه قضایی نیست .از جهاتی چندکه پوشیده
نیست عمیق ًا متأسف شدم .البته برای آن شهید عزیز ننگ نیستکه حاال دیگر عضو
قضایی نباشد ،اما اگر دستگاه قضایی میتوانستکسی مثل او را داشته باشد برایش
افتخار بزرگی بود2.
هادیکامجو در مورد مخالفت زینالعابدین قربانی باکریمی مینویسد:
آقای اس���دالله بادامچیان آمده بودن���د در دفرت حزب و فکر میکردند ما بچههای
مرتدی هستیمکه بایدکشته شویم...چن دکتاب بازرگان درکتابخانهی حزب بود  ،نوار
سخرنانیهای آیتالله طالقانی (که جز تاییدیهی نظام چیز دیگری نیست) هم بود.
با دیدن اسم طالقانی همه را از قفسه به بریون پرتکرد.
من جریان را به حاج محمدجوادکریمی گفتم ایشان مرا به سکوت دعوت کرده و
گفتند تابع باشید و حرفی نزنید.گفتم :چشم ما تابع والیتیم.
بادامچیانگفت :اینکریمی کیهکه تمام اس���تان از دس���تش به فریاد اومده؟! باز
باالجبار در مقابل این حرف هم سکوتکردم.
قرار شدکه به اتفاق شهیدکریمی به منزل حاج آقا قربانی بروندکه به اصطالح ایشان
را با هم آشتی دهند.شهیدکریمی میگویند من اگر در این جلسه حاضر شوم با توهنی
آقای قربانی مواجه خواهم شد .در نهایت حاضر می شوند و همانطور هم شد و از
ابتدا تا انتها آقای قربانی حرف های توهنیآمیز میزنند به شهیدکریمی،بدون اینکه
ایشانکالمی بر زبان آورند.
این موضوع س���بب تعجب بادامچیان شده بود برگشتگفت:تازه فهمیدمکریمی
کی هست! این شخص علیگیالن است .بچهها اگر یک تار موی اینکم بشود.
خدا،خمینی ،ائمه هیچکدام از ش���ما نمیگذرن���د .نگذارید یک تار موی اینکم
شود3.
1-www.rangeiman.ir/1160
2-www.rangeiman.ir/1160
3-http://karimi131365.blogfa.com/post/33
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حقهبازی خامنهای پس از ترور کریمی
با آنکه زینالعابدین قربانی در مقام امام جمعه الهیجان مخالف جدی ابوالحسنکریمی
بود اما خامنهای با حقهبازی پیام تسلیت به مناسبت ترورکریمی را خطاب به او داد .در
پیام خامنهای آمده بود:
ک ماه
یی 
ی و دیگر شهدا 
ت برادر متعهد و عزیز ،ابوالحس ن کریم 
ب شهاد 
اینجان 
ص خانوادههای
ق گیال ن و به خصو 
ی مرد م ش���ر 
یل و همه 
و نی م اخری را بهجنابعا 
ی متعال
ت همگا ن را از خدا 
ت میگویم ،توفیقا 
ک وتسلی 
ی آنا ن تربی 
ارجمند وگرام 
خواهانم1.
جواد موگویی مستندساز حزباللهی قصد دارد فیلمی در موردکریمی بسازد .اماکینهجویی
قربانی همچنان به جاست و اجازهی فعالیت به وی نمیدهد .از اینجا میتوانید به میزان
حقهبازی خامنهای پی بربید .موگویی میگوید:
زمانیکه برای مصاحبه به استانگیالن ،رفته بودیمکسی حاضر نبود دربارهی شهید
کریمی مصاحبهکند .جوّ گیالن به صورتی استکه آیتالله زینالعابدین قربانیکه
درحال حاضر امامجمعه و نمایندهی ویل فقیه در آنجا اجازهی انجام هیچگونهکار
و فعالیتی را به ما نمیداد2.
در س���الهای اخری نظاماس�ل�امی به منظور وارونه جل���وه دادن تاریخ میهنمان تالش
بسیاری به خرج داده است .بزککردن چهرهیکریمی یکی از این تالشهاست .از او با
عنوانهای سردار حزباللهگیالن ،آتش به اختیار و شهید بصریت یاد میشود .در شهریور
۱۳۹۴اولنی بزرگداشت ش���هدای بصریت ،شهیدان دکرت حسن آیت ،ابوالحسن کریمی،
سیداسدالله الجوردی ،عبدالحمید دیالمه و علی انصاری با حضور اسدالله بادامچیان،
محمدحسنی صفارهرندی ،جواد منصوری ،حمیدرضا ترقی و  ...در تاالر سورهی حوزهی
هرنی برگزار شد3.

1-www.rangeiman.ir/7273
2-http://ammarfilm.ir/11277
3-http://tehranpress.com/fa/print/95421/
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غالمحسنی صادقیقهاره در سال ۱۳۲۷در یکی از روستاهای قم در خانوادهای روحانی
به دنیا آمد .از آنجاییکه پدرش از سوی آیتالله بروجردی برای تدریس علوم دینی به
خرمآباد فرستاده شد ،دوران دبستان و دبریستان را در خرمآبا دگذراند و در سال ۱۳۴۶در
رشتهی حقوق قضایی دانشگاه تهران پذیرفته شد.
وی در س���ال ۱۳۵۲پس از طی دورانکارآموزی ،دادیار دادس���رای نهاوند شد و در سال
۱۳۵۴بهکرمانش���اه منتقلگردید و سپس در س���ال ۱۳۵۵مسئول رسیدگی به پروندههای
جنایی ایالم شد.
پیوسنت به دادستانی انقالب اصفهان و خوزستان
صادقیقهاره در س���ال  ۱۳۵۶به اصفهان منتقل ش���د و پس از پریوزی انقالب به همراه
مرتضی اش���راقی از سوی آیتالله طاهری جهت دادستانی انقالب اصفهان به هادوی
معرفی ش���د .هادوی برای اشراقی حکم دادستانی انقالب و برای صادقیقهاره ابالغ
بازپرسی صادرکرد و این دو در محل سابق ساواککار خود را آغازکردند .علی قدوسی
و احمد جنتی حکام شرع اصفهان بودند و بر اساسکیفرخواستهای تهیه شده توسط
این دو حکم میدادند.
علی صیادشریازیکه بعدها فرمانده نریوی زمینی ارتش شد و محمدحسن ملکمدنیکه
بعدها شهردار اصفهان و تهران شد با رجوع به پروندهها وگزارشهای نظامی و انتظامی
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سال  ،۵۷برای تشکیل پرونده علیه متهمان ارتشی و شهربانی به آنها یاری میرساندند.
وی اواخر خرداد سال  ۵۸به خاطر شناختیکه جنتی از وی داشت به اهواز منتقل شد.
جنتی به تازگی از سوی خمینی به عنوان حاکم شرع دادگاه انقالب اهواز منصوب شده
بود و از آنجاییکه ستاریان یکی از قضات قبل از انقالب نپذیرفته بود با او همکاریکند
وکار را رهاکرده بود ،وی دست به دامان صادقیقهارهگردید و او با یک تیم ده نفره از
دادستانی اصفهان به اهواز رفت.
در مرداد ۱۳۵۸پس از برکناری هادوی از دادستانیکل انقالب ،وی به حکم قدوسی به
عنوان دادستانکل انقالب خوزستان منصوب شد.
در آن دوران مصطفی پورمحمدی دادستان مسجدسلیمان و درچهزاده دادستان شهرهای
خرمشهر و آبادان بود و بقیه شهرهای استان زیر نظر صادقی قهاره بود.
دادس���تانهای ش���هرهای آقاجاری ،بهبهان ،دزفول ،شوشرت ،اندیمش���ک و ...با ابالغ
صادقیقهاره مش���غولکار شدند .علریضا آوایی از س���وی وی به عنوان دادیار دادسرای
انقالب دزفول منصوب ش���د و جنایات زیادی را در خوزس���تان رقم زد .خوزس���تان به
خاطر حضور قدرتمند نریوهای چپ و مجاهدین از یکسو و مشکل شهروندان عرب و
گروههاییکه از سوی عراق تقویت میشدند از اهمیت بسیاری برای نظام برخوردار بود.
مقامات نظاماسالمی وجود شرکت نفت و شوراهایکارگری را یکی از مشکالت بزرگ
خود ارزیابی میکردند و از دادگاه و دادستانی انقالب خوزستان به عنوان یک اهرم قوی
جهت سرکوب آنها استفاده میکردند.
صادقیقه���اری در اصفهان و در خوزس���تان روابط نزدیکی ب���ا کمیتههای انقالب و
سپاهپاسداران و عناصر حزباللهیکه تحت عنوانکمیتههای مردمی وکمیتههای دفاع
شهری اداره میشدند داشت.
سرکوب شورای اسالمی شرکت نفت
او در مورد چگونگی سرکوب شورای اسالمی شرکت نفت میگوید:
به اصطالح شورایاس�ل�امی بود اما از ده نفر ،هشت نفرکمونیست بودند .کارگر
جماع���ت هم به افرادی رأی میدادندکه در س���خرنانیهای خود ،امتیازاتی برای
کارگران در نظر میگرفت .تقریب ًا روزی نبودکه خرب نیاید فالنکارخانه یا شرکت بسته
نشده است .مدنی در این امور دخالت نمیکرد .ما نریو میفرستادیم تا بررسیکنند.
خوزستان در آنزمان از جهتکارخانهها و صنایع موجود ،قطب صنعتیکشور هم
به ش���مار میرفت و ش���رکتهای خارجی و داخلی بسیار هم داشت .یکی از این
ش���رکتها ،شرکت نفت بودکه ما با شرکت نفت مش���کالتی داشتیم .در آن زمان
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قدرت دادستانی انقالب از استاندار و سایرین بیشتر بود و مشکالتیکه در استان
بود از طریق دادستان انقالب راحتتر حل میشد .یکروز آقای غرضی زنگ زد و
گفتکه به محل استانداری بروم وگفتکه در ارتباط با شرکت نفت مشکل حادی
پیش آمده و خواست به استانداری بروم تا راه حل پیداکنند.
آقای سیدمحمد طاهری داماد مرحوم آیتاللهکمالوند ،امامجمعهی اهواز و نمایندهی
امام در خوزس���تان بود .در جلسهی استانداری ،آقای فروزنده معاون سیاسی آقای
غرضی ،آقای سیدمحمدصالحطاهری به عنوان امامجمعهی اهواز ،آقای غرضی و
یک جوانی هم با پریاهن آستنیکوتاه نشسته بود.
این جوان ،شهید تندگویان بودکه به عنوان سرپرست مناطق نفتخیز منصوب شده
بود اما شورایاسالمی شرکت نفت قبول نمیکرد و با او همکاری نمیکرد و این
بندهی خدا هم همانطور معلق مانده بود .بیشتر از یک ساعت جلسه طولکشید تا
اینکهگفتم با آسمان و ریسمان بافنت مشکل حل نمیشود و باید با شورایاسالمی
ش���رکت نفت برخورد ش���ود .چند نفر از اعضای این ش���ورا ،بچههای مسلمان و
مذهبی بودند ویل چند نفرشان هم افکار چپی داشتند .در آن جلسه پیشنهادکردم
که شورایاسالمی شرکت نفت را منحل اعالم کنیم .یک کاغذی از سربرگهای
استانداری برداشتم و طی اطالعیهای نوشتمکه به لحاظ مسائل امنیتی و ناهنجاری
مشاهدهش���ده در عمل ،به عنوان دادستانانقالب شورایاسالمی شرکت نفت را
منحل و بیاعتبار اعالم میکنیم و تصمیماتشان قانونی نیست .آقای سیدمحمد
صالحطاهری هم که در جلسه بود گفت منهم به عنوان نمایندهی امام ،این اقدام
انقالبی دادستان را تأیید میکنم و او هم یک اطالعیه نوشت .اطالعیهها را دادیم به
رادیو و از طریق رادیو قرائت شد و مشکل مرحوم تندگویان را اینگونه حلکردیم .تا
سه ایل چهار روز هم اعضای آن شورا میخواستند مرا مالقاتکنندکه وقت ندادم.
وقتی هم پیش من آمدن دگفتندکه اینها منتخبکارکنان شرکت ملی نفت هستند.
گفتم نفت مال ش���شمیلیون نفر است نه مالکارکنان شرکت ملی نفت؛ وکارکنان
ش���رکت نفت حق ندارند برای نفت س���ی و شش میلیون نفر تصمیمگرییکنند1.

ریاست شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی مرکز
صادقیقهاره تا شهریور ۱۳۵۹در اهواز بود تا اینکه با ابالغ قدوسی به تهران منتقل شد
و ریاس���ت شعبهی سوم دادگاه انقالباسالمی مرکز را به عهدهگرفت .در آن دوره اوین
پنج شعبه داشت .شعبهی اول راگیالنی ،شعبهی دوم را مبشری ،شعبهی چهارم را نریی و
شعبهی پنجم را خدامی اداره میکردند.
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/17/1540246
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پس از انتقال صادقیقهاره به دادس���رای مبارزه با مواد مخدر ،ریاس���ت شعبهی سوم به
ابوالقاسم رامندی رسیدکه شخصی عصبی و بددهان و هتاک بود .وی تا پیش از آن زیر
دست صادقیقهاره بود.
صادقیقهاره در دادگاه سعادتی یکی از همراهان موسویتربیزی بود .رابطهی این دو از
جریان رس���یدگی به پروندهی سینما رکس آبادان توسط موسویتربیزی شکلگرفته بود.
مقامات قضایی در دادگاه سعادتیکه علنی بود سعی میکردند مقررات دادگاه انقالب
را ب���ه صورت ش���کلی رعایتکنند .این دادگاه یکی از ن���ادر دادگاههایی بودکه در آن
حاکمشرع به همراه دادستان ،عضو حقوقدان و معتمد شرکت داشتند.
موس���ویتربیزی به عنوان حاکم ش���رع ،صادقیقهاره حقوقدان ،الجوردی نمایندهی
دادستان و پاکروان معتمد در دادگاه حضور داشتند.
سرپرست دادسرای مبارزه با مواد مخدر
در اواخر سال ۱۳۵۹وی از سوی قدوسی به سرپرستی دادسرای مواد مخدر منصوب شد
و با همکاری حکام ش���رع سیداحمد زرگر و محمدیآذر به پروندههای مربوط به مواد
مخدر رسیدگیکرد.
روز چهارده شهریور ۱۳۶۰ویکه در حال ورود به دادستانیکل انقالب در چهارراه قصر
بودکه این ساختمان منفجر شد ،در این رابطه میگوید:
وقتی وارد ش���دم و صدای انفجار را شنیدم ،وارد ساختمان شدم .یک آقایی بهنام
آینیپور بهعنوان دادیار در آنجاکار میکردکه بعد ًا سرپرست دادسرای فرودگاه شد،
دیدمکه آقای آینیپور با سر وکلهی خوننی جلو آمد و افتاد؛ از محل انفجار دور بود
اما شعاع و موج انفجار ایشان را همگرفته بود .با ماشنی من ،مرحوم شهید قدوسی،
آقای آینیپور و یک نفر دیگر را به بیمارستان شمارهی  ۵۰۲ارتش منتقلکردند1.
در شهریور ۱۳۶۰پس از انتصاب موسویتربیزی به دادستانیکل انقالب ،صادقیقهاره نیز
به آنجا منتقل شد و معاونت قضایی موسویتربیزی را به عهدهگرفت .ظاهر ًا صادقیقهاره
با سیداحمد زرگر بر سر نحوهی رس���یدگی به پروندههای مواد مخدر درگریی داشت و
ادامهی همکاریشان امکانپذیر نبود.
معاون قضایی دادستانکل انقالب
وکشور و دفاع ازکشتار ۶۷
ویدردورانقدوسی،موسویتربیزی،صانعی،موسویخویینیها،ریشهری،سیدابوالفضل
موس���ویتربیزی ،و مقتدایی معاونقضایی دادس���تانکل انقالب وکش���ور بوده است.
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/18/1540942
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وی در مقام معاون قضایی دادستانکلکشور در جریانکشتار  ۶۷نقش داشت .در مورد
این قتلعام بیرحمانه خربنگار تسنیم از وی میپرسد:
برخی میگویند این اعدامها بهصورت فلهای انجام شده و برخی نیز این موضوع را
رد میکنند .شماکه در آن سالها معاونقضایی دادستانیکل بودید آیا اعدام فلهای
منافقان را تأیید میکنید؟ نظر امام خمینی(ره) دربارهی نحوهی محاکمهی این افراد
چه بود؟ اص ً
ال چرا این افراد دوباره محاکمه شدند؟
و او دروغهای عجیب و غریبی سرهم میکند:
 نه ،اینطور نبودکه همه را اعدامکنند .بعد از عملیات مرصادکه منافقنی علن ًا بهجنگ آمدند و تا اسالمآباد هم آمدند بهطوریکه آقای مهتابی دادستانانقالب در
اسالمآباد غرب فرارکرد .آنزمان دیگر بحث محاربه مطرح بود و بحث یگگروهی
که فالن عقیده یا نظر را دارد ،مطرح نبود .آنها اعالن جنگ داده بودند و در زندان
اوین اینها حالت آمادهباش داشتند.
وقتی این مسائل مطرح شد ،امام خمینی(ره) میگویدکه اینها را دوباره محاکمه
کنید .خیلی از اینها ،همراهی با سازمان منافقنی را در حد محاربه نداشتند .خیلیها
هم از سازمان منافقنی بریدند وگفتند ما دیگر حاضر نیستیم روبهروی نظام بایستیم.
اینها را تفکیککردند؛کسانی راکه سر موضع خود بودند و میگفتند ما اگر بریون
هم برویم ،اس���لحه به دست میگرییم و میجنگیم ،مجدد ًا محاکمهکردند و حکم
اعدام دادند.
پس اینطور نبودکه همه را اعدامکنند؟
 نه .اص ًال نمیشد .همهی اینها پرونده داشتند.
محاکمهی مجدد اینها چطور بود؟
 محاکماتشان زیاد طوالنی نمیشد .خیلیها میگفتندکه دیگر سر موضع نیستندو نمیخواهم با اینها همکاریکنم که آنها حتی آزاد هم شدند1.
نقشآفرینیدرتصویبقواننیسرکوبگرانه
وی که قانون اصالح مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶مجمع تشخیص مصلحت نظام را
تنظیمکرده است میگوید:
آن موقع میگفتندکسیکه سیگرم هروئنی توزیع میکند و با توجه به اینکه یک
بس���ته پنج سانتی هروئنی ،جریهی یک معتاد است ،حس���ابکرده وگفته بودندکه
میشود به این مفسدگفت؛ یعنیکسیکه افسادکرده است.
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/18/1540942
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آنموقعکه چکوچانه زده میشد تا در بحث افساد و اعدام به فتوای آقای منتظری
رجوع شود ،فکر میکردند اگر چنانچه صد نفر را اعدامکنند ،دیگران دستوپای
خود را جمع میکنند اما امروز میبینیمکه این قضیه جمعش���دنی نیست .در زمان
آقای ریشهری بودکه آمارگرفتم و دیدم تا آن موقع ،پنجهزار نفر در ارتباط با مواد
مخدر اعدام شدند ،چون آمار اینها را ما داشتیم.
طبق مادهی  ۳۲قانون مبارزه با مواد مخدر ،وقتی حکم اعدام صادر میشد ،پرونده
باید به تهران میآمد و در تهران یک تشکیالتی در دادستانیکل زیرنظر من بودکه
این پروندهها را بررسی میکردندکه یا تنفیذ یا نفی میشد .آنهاگزارش مینوشتند
که ابتدا من [نظر میدادم] و سپس دادستانکل نظر میداد.
پنجهزار نفر یعنی بیست و پنجهزار خانواده درجه یک و اینها با نظام پدرکشتگی
پیدا میکنند و باید برای این موضوع فکر شود و از آن زمان این بحث بود1.
در واقع او تصدیق میکندکه مسئولیت اعدام هزاران نفر را به دوش دارد.
صادقیقهاره در س���ال ۱۳۷۸و در دوران هاشمیشاهرودی به دیوانعایلکشور پیوست
و رئیس ش���عبهی۱۳بود و پس از مدتی به ش���عبهی اول رفت .ریاس���ت این ش���عبه با
محمدیگیالنی و معاونت او با حسینعلینریی بود.
وی در سال ۱۳۸۲بازنشسته شد و مانند بسیاری از قضات شرع و مقامات قضایی به شغل
پردرآمد وکالت روی آورد با توجه به روابطیکه در دستگاه قضایی و دولتی دارند ،وکالت
پروندههای بزرگ را به عهده میگریند .او در پروندهی بابک زنجانی وکالت شرکت نفت
و ش���اکیان پرونده را به عهده دارد .نشانی دفرت وکالت وی خیابان شهید باهرن ،روبروی
دراصلیکاخ نیاوران ،نبشکوچه مسجد پالک  ٣١١واحد یک است.

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/18/1540942
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مهدی نادریفرد متولد ۱۳۳۵عضو جهاد سازندگیکرجکه بعدها به دادیاری و دادستانی
انقالباس�ل�امی و فرمانداریکرج رسید ،در جریانکشتار ۶۷یکی از عوامل اصلی به
قتلگاه فرستادن زندانیان سیاسی اهلکرج بود .نادریفرد و فاتح مسئول ادارهیاطالعات
کرج در روزهاییکهکشتار در زندانگوهردشت جریان داشت در دادگاه شرکت داشته و
به جوسازی علیه زندانیان میپرداختند و هنگامی که به پروندهی یکی از زندانیان کرج
رسیدگی میشد به همراه حسینعلی نریی رئیس هیأتکشتار ،نقش تصمیمگرینده را داشتند.
مشارکت درکشتار ۶۷
نادریفرد و فاتح تالش میکردند تا آنجاکه ممکن اس���ت هیچیک از زندانیانکرجی
ازکش���تار جان به در نربند .به خاطر تعداد محدود زندانیانکرج و شناختیکه این دو از
زندانیانکرجی داش���تند ،شرایط برای زندانیانکرجکه عدهای از آنها با ما در یک بند
بودند ،سختتر میشد .البته حضور رییسی معاون دادستانانقالب وقت هم مزید بر علت
بود ،چراکه وی نیز سابق ًا دادیار و دادستان انقالباسالمیکرج بود.
زندانیانکرج در اثر اعمال نفوذ نادریفرد و فاتح جزو زندانیانی بودندکه در اولنی روزهای
کشتار به قتلگاه برده شدند.
یکی از سیاستهای ضدبشری و جنایتکارانهی دادستانی کرج این بود که افراد را پس
از اتمام حکمشان به بهانههایگوناگون آزاد نمیکردند .با پاپوشدوزی ،پروندهسازی و
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ترفندهاییکه نادریفرد و فاتح بهکار میبستند زندانی پس از پایان محکومیتاش با یک
حکم جدید مواجه میشد .برای مثال محمد درویشنوری ،محمدحجازی و ...پس از
پایان محکومیتشان با احکام جدیدی مواجه شدند و سپس در کشتار  ،۶۷بیرحمانه
بهقتلرسیدند.
نقشآفرینی در قتل بیرحمانهی بیماران و معلوالن درکشتار ۶۷
یک���ی از دلخراشترین صحنههایکش���تار  ۶۷در زندانگوهردش���ت در اثر تالشهای
نادریفرد و فاتح بهوقوع پیوس���ت.کاوه نصاری یک���ی از زندانیان اهلکرج بودکه از
بیماری پیش���رفتهی صرع رنج میبرد.کمتر هفتهای بودکه وی با حملهی ش���دید صرع
مواجه نشود .غالب ًا سر و صورتش به خاطر اصابت به زمنی در اثر بیهوشی ناشی از حملهی
صرع ،زخمی بود و نیمی از دندانهایش در اثر فشار فکها و سائیده شدن دندانها روی
هم از بنی رفته بود.کاوه به پنج سال زندان محکوم شده بود اما پس از پایان محکومیت،
به وی ابالغ شدکه به دهسال زندان محکوم شده و حکم قبلی وی اشتباه بوده است.
کاوه در اثر تالشهای خانوادهاش باگذاردن سند و وثیقه برای پیگریی وضعیت اسفناک
جس���میاش به مرخصی میرود اما در اثر حملهی صرع س���رش با زمنی برخوردکرده و
بهخاطر ضربهی مغزی حافظهاش را بهکلی از دس���ت میدهد .او بههیچوجه گذشته را
بهخاطر نمیآورد و در بازگشت به زندان دادیار به وی تفهیم کرده بود که او چه اعمایل
را انجام داده و برای چه بایستی در زندان بماند! او حتی زندانیانی راکه سابق ًا با وی در
یک بند بودند بهخاطر نمیآورد.
یکی از پاهایکاوه بهخاطر بیماری سیاتیک پیشرفتهایکه داشت ازکار افتاده بود .وی
به هنگام راه رفنت دوال شده و با یک دست به پشت پایش میزد و آن را به جلو پرتاب
میکرد و به این ترتیب لنگانلنگان و به سختی حرکت میکرد.
کاوه ،در جریانکشتار  ،۶۷نوشنت انزجارنامه را در برخورد با لشگری معاونامنیتی زندان
که افراد را برای اعزام به دادگاه دس���تهبندی میکرد ،پذیرفته بود و به همنی خاطر مانند
تعدادی دیگر وارد پروس���هیکشتار نشده بود .بعدازظهر بیست و دوم مرداد او را از بند
صدا زدند و نزد هیأت بردند .اعضای دادگاه وقتی با پذیرش شرایطش���ان از سوی وی
روبرو شدند بهانهای برای صدور حکم اعدام وی پیدا نکردند و برای همنی او را به بند
بازگرداندند .با اینحال در اثر اصرار نادریفرد و فاتح وی را دوباره صدا زده و به دادگاه
بردند تا بهزعم خودشان یکی از اسناد و آثار مهم جنایت علیه بشریت را از بنی بربند .در
آنجا اعضای هیأت از ویکه توان جسمی نداشت خواستندکه برایکار به بند «جهاد
زندان» برودکهکاوه نپذیرفت و آنها نیز حکم اعدامش را صادرکردند و به همنی سادگی
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دستور دادندکه جانش را بستانند.
کاوه وقتی به راهروی مرگ آمد ،دچار حملهی صرع شدیدی شد و پس از مدتی دست
و پا زدن و بیهوشی مانند تکهگوشتی ،بیحرکتکنار راهرو آرامگرفت .هنوز ا ز کرختی
غ نش���ده بودکه نامش را برای اعدام صدا زدند.
و بیحایل پس از حملهی ش���دید فار 
کاوه حتی قادر به نشسنت نبود چه برسد به حرکت .ظفر جعفریافشارکه او نیز از بچههای
زندانی اهلکرج بود و خود نیز به اعدام محکوم شده بود با تالش بسیاری او را قلمدوش
کرد و دوتایی مظلومانه اما پرغ���رور به قتلگاه رفتند .نادریفرد هم خود به همراه دیگر
جنایتکاران به قتلگاه رفت تا شخص ًا ناظر حلقآویزکردن آنها باشد.
سرنوشت غمبار عبدالعلی شعبانزاده یکی دیگر از تراژدیهایی بودکه توسط نادریفرد
رقم زده ش���د .عبدالعلی در دوران س���رکوب قزلحصار یکبار نوزده شبانهروز متوایل
س���رپا ایستاد! پس از آن وی دائم از پادرد و عوارض سرپا ایستادن رنج میبرد .مدتها
دکرت زندان بدون آنکه آزمایش���ی از وی به عمل آورد و یا عکس���ی از پای وی بیاندازد
بیماری او را مفصلی تش���خیص داده و مس���کن تجویز میکرد .در سال ۶۶عاقبت وی
را در بیمارستان بقیةالله سپاه بسرتی کرده و پای او را بهعلت وجود تومور پیشرفته قطع
کردند .اما جنایتکاران دست از سر او بر نمیداشتند .هنگامیکه عبدالعلی در بیمارستان
بسرتی بود یکی از عوامل دستگاه امنیتی با هدایت نادریفرد و فاتح تحت عنوان یکی
از وابستگان مجاهدین (پیک) با وی تماسگرفته و برای خروج ازکشور با او قول و قرار
میگذارد .عبدالعلی پس از آزادی از زندان در اس���فند  ۶۶کوشید بهکمک ِ
فرد یادشده
همراه با تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شده و هواداران مجاهدین ازکشور خارج شود.
افراد یاد شده از جمله امریمهران بیغم ،حسن قهرمانی ،خریالله نیلغاز ،ناصر رضوانی
که در تور وزارت اطالعات قرار داشتند ،پس از رسیدن به سلماس همگی دستگری و در
جریانکشتار  ۶۷به جوخهی اعدام سرپده شدند .اگر اشتباه نکنم همپروندههای عبدالعلی
بنی ده تا پانزده نفر بودندکه غالباً بایس���تی اعدام شده باشند .علریضا دهقانپور یکی از
زندانیانکرجیکه به خاطرکمک مایل به عبدالعلی تحت عنوان جمعآوریکمک مایل
در زندان برای مجاهدین زیر فشار قرارگرفته بود ،میگفت یکبار در سلول انفرادی و زیر
فشار ،پای مصنوعیای را به من دادند وگفتند پای عبدالعلی است.
تشکیلگروه المراقبون و انجام جنایات بیرحمانه
از س���ال ۶۰شرایط برای زندانیانکرج به مراتب سختتر از شرایط برای دیگر زندانیان
قزلحصار بود .بعد از آنکه سیدابراهیم رییسی دادستانکرج بخاطر جنایاتیکه مرتکب
شده بود ارتقای مقام یافت و به معاونت دادستانی انقالب تهران رسید ،نادریفرد جانشنی
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وی شد و فشار زیادی را روی زندانیانکرجی اعمالکرد.
نادریفرد در سالهای پس از انقالب ،همراه با جعفر شجونی عضو جامعهی روحانیت
مبارز تهران ،غفور خویینی عضو شورایشهرکرج ،حسنی فروزنده و...گروه «المراقبون»
کرج راکه دارای دیدگاههای حجتیهای بود و جنایات زیادی را در سطح شهرستانکرج و
ی کرد .چنانکهگفته میشد
روستاها و بخشهای اطرافکرج انجام داده بود ،پایهگذار 
نادریفرد شخصاً یکی از هواداران زن مجاهدین به نامکریمی را پس از اسارت از باالی
کوه به پاینی پرتابکرد.
خانهی هدایت اسالمی و سوءاستفاده ازکودکان و نوجوانان
نام نادریفرد در جریان افتضاح «خانهی هدایتاسالمی» کرج به سر زبانها افتاد .در
آذرماه ۷۹فردی به نام منصور شریفی ،ساکن محلهیگیشای تهران به پلیسگزارش داد
که دخرتش سمن از آموزشگاه به خانه بازنگشته .در تحقیقات قضایی معلوم شد سمن
شریفی در موسسهی خرییهی «گل یاس»که با عنوان خانهی هدایتاسالمی آغاز بهکار
کرده بود ،به سر میبرد .شریفی در شکایت خود ذکر کرده بودکه چند بار برای تحویل
گرفنت دخرتم به آن مؤسسه مراجعهکردم ،اما مسؤوالن آن خانه از دادن دخرتم به من امتناع
کردند .مأموران برای تحقیق به مؤسسه خرییهی «گل یاس» مراجعهکردند و متوجه شدند
بیست دخرتکه بنی هفت تا بیست و دو سال سن دارند در آنجا نگهداری میشوندکه پس
از بازجویی از آنان دریافتندکه این دخرتان بهعناوین مختلف به آن خانه آورده ش���دهاند.
تحقیقات نش���ان داد خانهی هدایتاسالمیکه زیر نظر بنیاد نور وابسته به رفیقدوست
اداره میشد طی دوران فعالیت خود به نگهداری صدها دخرت (با سن هفت سال به باال)
پرداخته بود .گزارشها حاکی از آن بود که مسئوالن این بنیاد پس از ربودن دخرتان ،به
سوءاستفاده جنسی از آنها پرداخته و بخشی از آنان را بهکویت و دوبی منتقل میکردند.
پس از شکایت منصور شریفی از همهیکسانیکه در اینکار دخالت داشتند ،بهمنظور
سرپوشگذاشنت بر موضوع و فرونشاندن خشم مردم ،پروندهای علیه حجتاالسالم محمد
منتظریمقدم (رییس دادگاه انقالباس�ل�امیکرج و عضو مؤثر هیأت امنای مؤسسهی
یادشده)،مدیرمجتمع،مددکارمجتمع،نادریفرد،خاکیومجموعًاهفدهنفربهجریانافتاد.
ت االس�ل�ام هادی
ت���ا زمان صدور حک���م دادگاه تجدیدنظر ،مته���م ردیف اول ،حج 
منتظریمقدم ،تنها متهمیکه به مجازات نُه سال زندان (که به هشت سال تقلیل یافت)
محکوم شده بود ،با وثیقه آزاد شد .پس از آزادی وی با قید وثیقه ،رسانهها از ناپدید شدن
دخرتی که با مراجعه به مطبوعات وضعیت این مرکز را افش���ا کرده بود ،گزارش دادند.
آبهاکه از آس���یاب افتاد و با فروکشکردن جو التهاب اولیه با نفوذیکه اعضای باند
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داشتند ،تعدادی از متهمان پرونده از اتهامهای وارده تربئه و تعدادی دیگر نیز به جزای
نقدی محکوم شدند و سروته پرونده مانند بسیاری از پروندههای مربوط به فساد و جنایت
چ خربی از اجرای این احکام
افراد ذینفوذ نظام همآورده شد .الزم به ذکر است که هی 
منتش���ر نش���د؛ و همچننی نه در حکم دادگاه اولیه و نه در حکم دادگاه تجدیدنظر هیچ
اتهامی در مورد وضعیت و مسائل مربوط به نوزده دخرت هفت تا بیست سالهی دیگری
که در مؤسسهی «گل یاس» نگهداری میشدند ،علیه متهمان مطرح نشد و اخبار دادگاه
انعکاس چندانی در مطبوعات نیافت .سازمان بازرسیکلکشور میتوانست در مورد فوق
تحقیقکندکه با وجود نادریفرد و امثال او چننیکاری غریممکن بود.
نادریفرد پس از سه دهه جنایت و شقاوت عاقبت در پنج خردادماه  ۱۳۸۹بر اثر ابتال به
بیماری سرطان در بیمارستان طالقانی درگذشت و اسرار فراوانی از سه دههی جنایت و
کشتار و شقاوت و بیرحمی را با خود بهگور برد .او در داخل صحن امامزاده حسنکرج
به خاک سرپده شد تا مشخص شود صحنامامزادهها در نطام جمهوریاسالمی پذیرای
چه جنایتکارانی است.
انتقال به سازمان بازرسیکلکشور
نادریفردکه روابط نزدیکی با س���یدابراهیم رییس���ی داشت پس از انتقال او به ریاست
س���ازمان بازرسیکلکشور مانند بسیاری از چهرههای امنیتی در این نهاد مشغول بهکار
شد و در پستهای معاون فرهنگی و اجتماعی و رئیس هستهگزینش سازمان بازرسیکل
کشور فعالیتکرد.
مراس���م یادبود او در سازمان بازرسیکلکشور با حضور ابراهیم رییسی معاون اول قوه
قضاییه ،پورمحمدی رئیس سازمان بازرسیکلکشور( ،اعضای فعال هیأتکشتار )۶۷
محمد نیازی رئیس س���ابق مجتمع قضایی نریوهای مسلح و سازمان بازرسیکلکشور،
تویس���رکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و امالککشور،کازرونی امام جمعه و نمایندهی
مجلس خربگان رهربی و ...برگزار ش���د .نادریفرد پیش از این در س���متهای دادستان
انقالبکرج ،مدیرکل بازرسی استان تهران ،معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی
کلکشور خدمات فراوانی به سیستم قضایی و امنیتی رژیم رسانده بود.

مجیدانصارى

مجید انصارى در فروردین ۱۳۳۳در روستاى خانوک از توابع زرندکرمان در خانوادهاى
متوسط و بسیار مذهبی به دنیا آمد .وی از سال ۱۳۴۶تا ۱۳۵۷تحصیالت حوزوی را در
حوزههای علمیهیکرمان و قم فراگرفت .پس از پریوزی انقالب و شرکت در هرم قدرت،
مانند بسیاری از صاحبمنصبان رژیم بدون آنکه در دانشگاه حضور یابد ،دارای مدرک
کارشناسی ارشد حقوق خصوصى دانشگاه آزاد اسالمی شد.
انصاری در تشکیلکمیتهی انقالباس�ل�امی ،جهاد سازندگى ،سپاه پاسداران و حزب
جمهوریاسالمیکرمان شرکت داشت و در دورههای اول و سوم و پنجم و ششم نمایندهی
مجلس شورایاس�ل�امی بود .وی همچننی به عضویت س���ومنی دورهی مجلس خربگان
رهربی درآمد اما در چهارمنی دورهی صالحیت او مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.
وی از سال ۱۳۸۰تاکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
انصاری در س���ال آخر ریاستجمهوری س���یدمحمد خاتمی بهعنوان معاون حقوقی و
پارلمانی وی در هیأت دولت حضور داشت و همنی سمت را در دولت اول روحانی به
عهدهگرفت .وی همچننی معاونت برنامهریزى سازمان بازرسى ّ
کلکشور و عضویت در
شورای سیاستگذاری صدا و سیما را درکارنامه دارد.
انصاری همچننی یکی از اعضای «بیت امام»« ،دفرت امام» و «مؤسسه نشر آثار و مرقد
حضرت امام خمینى(ره)» و بعثهی «امام» و خامنهای در حج بوده است.
وی دارای سه برادر به نامهای محمدعلی حمید و محمود بود .محمود برادرکوچکترشان
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در بهمنماه ۱۳۵۸در سن بیست سالگی در درگریی با نریوهایکرد در قوریقلعه (واقع در
محور مواصالتیکامیاران -پاوه -جوانرود)کشته شد.
دو برادر دیگر او محمدعلی و حمید انصاری از اعضای «دفرت» و «بیتامام» محسوب
میشدند .این دو بسیاری از اوقات هنگام سخرنانی خمینی درکنار او میایستادند .خمینی
در مقاطع مختلف مسئولیتهای مهمی از جمله تأیید انتخابات مجلس دور سوم تهران و
تحویل نامهی شدیداللحن خمینی به آیتالله منتظری در تاریخ شش فروردین ۱۳۶۸و پس
گرفنت وصیتنامهاش از ایشان را به محمدعلیکه برادر بزرگتر بود محولکرد.
محمدعلی انصاری ریاست مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و دبریی ستاد
بزرگداشت امام خمینی(ره) را نیز درکارنامهی خویش دارد .عضویّت در شوراى مرکزى
مجمع روحانیون مبارز وکمیتهی سیاس���ى آن از بدو تأسیس از دیگر مشغولیتهای وی
بوده است.
مجی���د انصاری در جریان توطئهی حزب جمهوریاس�ل�امی برای برکناری بنیصدر از
ریاست جمهوری نقش فعایل داشت .او در جلسهی علنی مجلس ،سخنان شدیداللحنی
علیه بنیصدر ایرادکرد و خط رژیم برای دستگریی و اعدام او را برمالکرد:
من هم بهکرمان رفتم ،در بعضی از شهرس���تانهاکه مردم را نسبت به عدمکفایت
سیاس���ی آقای بنیصدر توجیهکنم .دیدم قبل از اینکه من بخواهم صحبت بکنم،
مردم جلوتر از ما رأی عدمکفایتسیاسی راکه صادرکردند هیچ با صدای بلند فریاد
میزنند دادستان ،دادستان ،ابوالحسن در نرود .و یا فریاد میزنند بنیصدر ،بنیصدر،
بنیصدر ،اعدام بایدگردد .ما دیدیمکه این ملت جلوتر از مسئوولنی ،همنیطوریکه
از اول بودند ،رأی خودش���ان را صادرکردند .هشداری میدهم به وزارتکشور و
مسؤولنی فرودگاهها و مرزها1.
وی همچننی در صحن علنی مجلس شورایاس�ل�امی به دفاع از مرتضی فهیمکرمانی
پرداخت .وی متهم به صدور فرمان قتل بیرحمانهی علی فدایی ،معلم انقالبی و یکی از
خوانندگان محلی بود2.
رئیس سازمان زندانها
وی پ���س از پایان دورهی اول مجلس شورایاس�ل�امی در خردادماه ۱۳۶۳به نمایندگی
از س���وی ش���ورایعایل قضایی در زندانها انتخاب شد .دیدار او از زندان قزلحصار و
مشاهدهی «قرب و قیامت» و «واحد مسکونی» بدترین شکنجهگاههای زندان و همچننی
بندهای مجرد قزلحصار و فیلمبرداری از قربها باعث برکناری حاج داوود رحمانی رئیس
1- http://tarikhirani.ir/fa/files/27/bodyView/232

-2در بخش مربوط به مرتضی فهیمکرمانی این موضوع تشریح شده است.
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زندان شد .پس از آن صبحی (مرتضی صالحی) رئیس زندانگوهردشت نیز برکنار شد و
عاقبت الجوردی در دیماه ۱۳۶۳از دادستانی انقالب تهرانکنارگذاشته شد.
وی درگفتگو با س���ایت جمارانکه در رس���انههای رژیم بازتابگس�ت�ردهای داشته به
چگونگی برکناری الجوردی از ریاس���ت سازمان زندانها و مسئولیت خود در سازمان
زندانها اشاره کرد که با واکنش نزدیکان الجوردی روبرو شد .در مجموع اقدامات او
که خود را به آیتالله منتظری نزدیک نشان میداد باعثکم شدن فشار روی زندانیان و
ایجاد تسهیالتگوناگونی در زندان شد.
حسنی شریعتمداری به دعوت او مسئولیت بخش فرهنگی زندان را به عهدهگرفت و از
اولنی اقدامات او برگزاری یک نمایش���گاه بزرگکتاب در زندان بودکه تا چند ماه قبل
فکرکردن به آن هم محال مینمود .وی در سال ۱۳۶۴به ریاست شورای سرپرستی زندانها
منصوب شد و پس از بنیانگذاری سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتیکشور مجید
انصاری از ابتدای س���ال ۱۳۶۵به عنوان اولنی رئیس سازمان منصوب شد .وی از آن به
بعد حضور محسوسی در زندان نداشت و در زمستان ۱۳۶۶به منظور شرکت در انتخابات
سومنی دورهی مجلس شورایاسالمی از ریاست سازمان استعفا داد.
وی در دیم���اه ۱۳۶۴به عنوان رئیس شورایسرپرس���تی زندانها و امور تأمینی در یک
کنفران���س مطبوعاتی ضمن تأیید و پش���تیبانی از عقیده و پیش���نهاد حجت االس�ل�ام
موسویخوئینیها دادستانکلکشور دایر بر اینکه زندانیان قاچاقچی بعد از اتمامحجت
ابتدا باید آزاد ش���وند و اگر دوباره مرتکب جرم شدند بدون معطلی اعدام و اموالشان
مصادره شود،گفت:
مسئلهی قاچاق مواد مخدر یک معضل سیاسی و اجتماعی استکه توسط آمریکا
و ایادی او علیه انقالباس�ل�امی ایران بهکارگرفته شده استکه باید با این بالی
اجتماعی به صورت همهجانبه قاطع و انقالبی برخورد شود و جرمهایی نظری سرقت،
فساد ،فحشاء و  ...عمدت ًا به نحوی با مسئلهی مواد مخدر مرتبط میباشند و اصو ً
ال من
با زندانیکردن قاچاقچیان مواد مخدر به غری از افراد فریبخورده ،مخالف هستم و
زندانها تا به حال نتوانسته است قاچاقچیان را از ارتکاب عمل قاچاق بازدارند .باید با
مسئله قاچاق مواد مخدر برخوردی انقالبی و قاطع صورتگرید و هر فرد در هر مقامی
که باشد اگر به انجام قاچاق مواد مخدر مرتکب شد باید فور ًا در محل اعدام شود1.
دشمنی با نهادهای بنیالمللی و سازمانهای حقوق بشری
وی همچننی به عنوان یکی از مسئوالن اصلی زندان در نظاماسالمیکه در جریان جنایات
 -1روزنامهی اطالعات ،شنبه هفتم دی  ،۱۳۶۴ص .۱۷

396

مجید انصاری

صورتگرفته در زندانها بود در واکنش به تصویب قطعنامهی نقض حقوقبشر در ایران
توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحدگفت:
ت آنها برای س���رپوشگذاش�ت�ن بر جنایات آمریکا و ایادی آن در سطح
این حرک 
ِ
حرکت خودجوش و عظیم راهیان
دنیاست ،تا افکار عمومی جهان تحتالشعاع
کربال قرار نگرید.
وی همچننی مدعی شدکه اعضای «گروهکهایی»که در زندان اوین هستند با صدور
قطعنامهای به تکذیب اتهامات مللمتحد مبنی بر نقض حقوقبشر در ایران پرداخته و از
شورای سرپرستی زندانها خواستند تا منت این قطعنامه را به مجمع عمومی سازمانملل
ارسالکند1.منظور او از گروهکهاییکه در زندان اوین هستند اشاره به تعداد معدودی
تواب دستآموز بودکه با اشارهی مسئوالن زندان ادعاهای آنان را رونویسی میکردند.
سیاستیکه مجید انصاری پایهگذار آن بود پس از قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷
در ابعاد وسیعتری در پیشگرفته شد و مسئوالنکشتار و قتلعام ،در اسفند  ۶۷زندانیانی
راکه قرار بود آزا دکنند ،به مقابل دفرت سازمان مللمتحد در میدان آرژانتنی برده و در آنجا
مدعی شدند آنها ادعاهای سازمان مللمتحد و نهادهای حقوق بشری در نقض حقوق
بشر در زندانهای ایران را محکوم میکنند .پیشتر تعدادی از زندانیان را وادارکرده بودند
که بیانیهای را در این ارتباط امضاءکنند.
وی در دیماه ۱۳۶۵در یک گفتگوی مطبوعاتی به دش���منی با نهادهای حقوق بشری
سازمان ملل پرداخته وگفت:
استکبار جهانی مرتب جوسازی به راه میاندازدکه در ایران نقض حقوقبشر شده
و یکس���ری آمار و ارقام واهی را منتشر میکنند .من به عنوان یک مسئولکلیهی
آمار و ارقام را قوی ًا تکذیب میکنم و معتقدم زندانهای در نوع خود بینظری است.
او در همنی مصاحبه از بیاعتمادی نظاماسالمی به مجامع حقوق بشریگفت:
ما اعتمادی به مجامع حقوقبشر ،شورایامنیت ،سازمان ملل و صلیب سرخ نداریم
زیر آنها تحت فشار ابرقدرت هستند و در همان راهیکه ابرقدرتها میروند علیه
ما قدم بر میدارند و ما اطمینانی به این مجامع نداریم و همکاری با آنها را درست
نمیدانیم .این مجامعگاهی به ایران دعوت شدند و تمام جنایات را دیدند عکس
آنرا گزارش کردند ویل چنانچه افراد و یا ارگان بیغرضی برای تحقیق و بررسی
وضع زندانها بیایند ما آمادهایم و زندانهای ما مانند سایر زندانهای دنیا درهایش
بستهنیست2.
چ سازمان حقوقبشری نتوانست از ایران بازدید به عمل آورد.
به جز صلیبسرخ جهانی هی 
-1روزنامهی اطالعات ،شنبه هفتم دی  ،۱۳۶۴ص .۱۷
-2روزنامهی اطالعات ،سهشنبه دوم دی  ،۱۳۶۵ص .۲
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پذیرش صلیبسرخ جهانی نیز به نوعی به نظاماسالمی تحمیل شده بود ،چرا که برای
رسیدگی به وضعیت اسرای ایرانی در عاق میبایستی از طریق صلیب سرخ عمل میکرد.
موضوع بیاعتمادی هم برمیگردد بهگزارش صلیب سرخ و هیأت مستقل مللمتحد از
کشته شدن اسرای عراقی درکمپگرگان .در دعوا بنی دو دسته از اسرا ،سه تن از اسرای
مدافع نظاماس�ل�امی توسط دیگر اسرای عراقی به قتل رسیدند و در اثر شلیکگلوله از
سوی پاسداران محافظکمپ ،شش اسری عراقیکشته و چهل و هفت نفر زخمی شدند
که در بیمارستان بسرتیگردید .بقیهی مصدومنی سرپایی درمان شدند .صیلیبسرخ در
گزارش خود به نقش مخرب مأموران ایرانی و شرایط وخامتبا رکمپ اشارهکرده بود1.
نکتهی قابلتوجه آنکه در س���الهای مزبور هرگاه عفوبنیالملل راجع به ش���کنجه در
زندانهای عراق و اعدام بیرحمانهی مخالفان دولت عراقگزارش میداد با آب و تاب
در رسانههای نظاماس�ل�امی انعکاس مییافت و هرگاه همنی سازمان راجع به جنایات
صورتگرفته در زندانهای ایران و یا نقض حقوقبش���رگزارش میداد ،این س���ازمان را
وابسته به استکبار جهانی وگزارش مزبور را توطئه علیه اسالم و دولتاسالمی جا میزدند.
مجید انصاری در همنیگفتگو اساس ًا منکر زندانی سیاسی شد وگفت:
در نظاماسالمی هیچ فردی به عنوان فعالیت سیاسی دستگری نمیشود مگر اینکه
تفکرات سیاسی وی عم ً
ال آمیخته با جنایت باشد.
توطئه علیه آیتالله منتظری

شرکت فعال در
و دفاع ازکشتار ۶۷
در جریان برکناری آیتالله منتظری ،مجید انصاری به همراه احمد خمینی و برادرانش و
دیگر اعضای مجمع روحانیون مبارز بسیار فعال بود .ویکه تا مدتی پیش تمام افتخارش
این بودکه از طرف شورایعایل قضایی و با تأیید آیتالله منتظری مأمور به خدمت در
زندانها و بررسی اوضاع شده است ،به یکی از بزرگترین دشمنان آیتالله منتظری تبدیل
شد تا نشان دهدکه برای حفظ قدرت تا چه حد فاقد اصول اخالقی است .یک روز بعد
نامه»ی احمد خمینی ،در بیست و هفت اردیبهشتماه ،۱۳۶۸که در واقع
از انتشار «رنج 
صدورکیفرخواست آیتالله منتظری بود وی به همراه هادی خامنهای و حمید روحانی دو
تن از اعضای مجمع روحانیون مبارز در میزگردی در دانشگاهتهران جهتکار توضیحی
برای نریوهای رژیم که در اثر عزل آیتالله منتظری مسئلهدار شده بودند ،شرکت کردند.
آنها ضمن شاخ و شانهکشیدن برای آیتالله منتظری ،تالشکردند چهرهی وی را خراب
کرده و فشار الزم برایکشاندن وی به مصاحبهی تلویزیونی را افزایش دهند.
1-www.parsine.com/fa/news/261865
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مجید انصاری که خود با شرایط زندانها از نزدیک آشنا بود و از قربهای حاجداوود و
قربانیان آن فیلمبرداریکرده بود ،در هراس از افشای قتلعام زندانیان سیاسی مدعی شد:
چند بار از خربنگاران خواستیم تا بیایند و از زندانها دیدنکنند و حتا برای مردم بازدید
عمومیگذاشتیم...اینهمهخدماتانجامشدویلهیچکدامبهآیتاللهمنتظریگزارش
نمیشد .عدهای از زندانیان در زندان تشکیالت داشتندکه پس از عملیات مرصاد
کشف ش���د و از اینانکه تعداد بس���یارکمی بودند پس از عملیات اعدام شدند1.
کشف «تشکیالت» در زندان دروغ محض است .قتلعام در زندانهای سراسر ایران
انجامگرفته بود نه در یک زندان خاص .تعداد بسیا رکمیکه مجید انصاری از آنها یاد
میکند ،قتلعام هزاران زندانی سیاسی استکه طی چند هفته صورتگرفت و آیتالله
منتظری از آن به عنوان یکی از بزرگترین جنایات یاد میکنند .انصاری یکی از حامیان
کشتار زندانیان سیاسی در سال  ۶۷بود.
مجید انصاری همچننی یکی از حامیان خلخایل و جنایاتیستکه درکردستان مرتکب
شد .او دروغهای خلخایل برای توجیه جنایاتش را تکرارکرده و میگوید:
چرا وقتیگفته میش���ود آقای خلخایل برای بیست نفر در پاوه دستور اعدام داده
است ،درکنار آن نمینویسندکه در پاوه چه بلوایی بود؟ ،پوست سر بچههای مردم را
زندهزنده میکندند ،با حلبی سر بچهها را میبریدند ،اندام آنها را قطع میکردند و
خون مردم را میریختند؛ استقرار و امنیتکشور در مرحلهی نابودی بود؛ چرا جفا و
ظلم میشود؟ آیتالله خلخایل حقیقت ًا بهگردن انقالباسالمی حق عظیمی داشتند
و دشواریهایی را برطرفکردندکه همنی امروز اگر از مردم ایران نظرسنجیکنند،
میگویند قاطعیت و برخورد درست خلخایلگونه میخواهد تا ریشهی مواد مخدر
و اعتیاد از جامعهی ایران برکنده شود2.
بدرقهی خمینی تا قرب
وی به همراه برادرانش هنگام مرگ خمینی در بیمارستان حضور داشتند و جنازهی خمینی
را به کمک برادرش محمدعلی انصاری و محسن رضایى-فرمانده سپاه پاسداران-از
جایگاه مخصوص در تابوتگذاشتند و براى بردن به ّ
محل نماز آمادهکردند.

-1کیهان بیست و هشت اردیبهشت .۶۸

2-www.parsine.com/fa/news/176
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محمداسماعیل شوشرتی متولد ۱۳۲۸در روستای ینگجه بخش سروالیت نیشابور است.
وی تحصیالت حوزوی خود را قبل از پریوزی انقالبگذراند و بالفاصله پس از پریوزی
انقالب در دوران دادستانی آذریقمی و دادستانیکل انقالب مهدی هادوی به دستگاه
قضاییپیوست.
وی سپس از سوی دفرت خمینی به عنوان امامجمعه شریوان منصوب شد .در دورهی اول
و دوم مجلس شورایاسالمی به عنوان نمایندهی قوچان به عضویتکمیتهی حقوقی و
قضایی مجلس در آمد .در این س���مت وی عضو هیأت تحقیق از زندانها شد .اعضای
هیأت پس از بررس���ی مدعی شدندکه در برخورد با زندانیان سیاسی «کُند َروی» شده
است! وی در ارتباط با فرمان هشت مادهای خمینی میگوید:
 ...شرایط آنزمان ایجاب میکردکه فرمان امام صادر شود و آن حرفهاگفته شود.
لذا امام چنان صدایی را بلندکردندکه بسیار بهجا بود .زیرا بدون آن فرمان نمیشد
به آن اصول عملکرد تا جلوی تندرویها وکندرویهاگرفته شود .یعنی ما فقط به
تندرویها نباید نگاه کنیم؛ مث ً
ال با توجه به جوی که ایجاد شده بود با متهمان تند
برخورد میشود و میگفتند چرا منافقنی را دستگری میکنید ،اینها فرزندان انقالبند
و ...لذا هیأتی از طرف س���ه قوهکه من از اعضای آن بودم تشکیل شد و در سراسر
کشور به زندانها رفتیم و دیدیم برخوردها اشتباه نبوده است؛ زیرا آنها حتی از مردم
عادی همکسانی راکشته بودند.
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 چهکسانی عضو آن هیأت بودند؟ترکیب را دقیق ًا به یاد ندارم .اما من چون عضو و مخربکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
و مرتبط با شورایعایل قضایی بودم به عضویت آن هیأت درآمدم .منظورم این استکه
کندرویهایی هم وجود داشت .زیرا امام تأکید داشتندکه اگرکسی مرتکبت جرمی هم
شده باشد باید با او برخوردکرد .بعد از آن دیدار با امام ،من این مسئله را آویزهی گوش
خودکردمکه هر دو طرف قضیه را در برخوردها باید در نظرگرفت1.
وی جزو نود و نُه نمایندهای بودکه در سال ۱۳۶۴برخالف نظر خمینی با نخستوزیری
مریحسنی موسوی مخالفتکردند.
ریاست سازمان زندانها و شرکت درکشتار ۶۷
وی پس از پایان دور دوم مجلس شورایاسالمی به ریاست سازما ن زندانها و اقدامات
تأمینی رسید و بهعنوان دادیار دادسرای دیوانعایلکشور به فعالیت پرداخت .در این دوران
پسرعموی وی شیخعلی شوش�ت�ری 2که قب ً
ال فرمانده سپاه و کمیته و دو دوره نمایندهی
نیشابور در مجلس شورایاسالمی بود معاون قضایی و جانشینش در سازمان زندانها شد.
ی شوشرتی جانشنی سابق نریویزمینی سپاه پاسداران و فرمانده عملیات «مرصاد»
نورعل 
ش آزادیبخش صورتگرفت ،دیگر
در تابس���تان  ۱۳۶۷که علیه حملهی مجاهدین و ارت 
پسرعموی وی بودکه در اثر انفجار بمبکنارجادهای در سیستان و بلوچستان در مهرماه
۱۳۸۸کشته شد.
اسماعیل شوش�ت�ری در دورانکشتار ۶۷به عنوان رئیس س���ازمان زندانها در دادگاهها
شرکت داشت و به هماهنگی با اعضای هیأت میپرداخت و علی شوشرتی جانشینش
به دیدار رفسنجانی شتافته و در مورد چند و چونکشتار و دستهبندیهای صورتگرفته
زندانیان ،آمار میداد.
رفسنجانی در خاطرات خود از روز هیجده مرداد ۱۳۶۷مینویسد:
آقای علی شوشرتی معاون قضایی و جانشنی مسئول سازمان زندانها آمد و راجع
به زندانیها و مخصوص ًاگروهکها و مس���ائل اخری آنها در رابطه با شرارتهای
منافقنی ،اطالعاتی داد وگفت از حدود پنجهزار زندانیگروهکی ،یک سوم بر سر
موضع هستند و یک سوم تائب و یک سوم منفصل.
ماهها پیش از شروعکشتار  ،۶۷زندانیان را به سه دستهی «سرموضع» یا «معاند» (سرخ)،
«تواب» یا بریده (سفید) و «منفعل» (زرد) دستهبندیکرده و بر همنی اساس بندهای
زندانیان را تش���کیل داده بودند.کشتار زندانیان با توجه به اولویتبندی صورتگرفته،
1-http://baztab.net/fa/news/19640

-2وی امامت جمعه یاسوج وگرمسار را به عهده داشته و هم اکنون از قضات دیوان عایلکشور است.
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انجامگرفت.
در نوار منتشرشده از دیدار وگفتگوی اعضای هیأتکشتار با آیتالله منتظری در تاریخ
بیست و چهار مرداد ۱۳۶۷گفته میشود هماهنگیهای الزم با شوشرتی صورت گرفته
است تا هر چه زودتر مالقات زندانیان با خانوادههایشان از سرگرفته شود .این امر نه تنها
انجام نگرفت بلکهکشتار زندانیان چپ در شهریورماه در دستورکار قرارگرفت.
او مدافع اعدامها و از جملهکشتار  ۶۷است و در پاسخ به خربنگار میپرسد:
Xدر خصوص برخوردهای قضایی و به ویژه اعدامها در آن دوران شبهات زیادی در
جامعه مطرح میشود؛ لطف ًا در این خصوص توضیح دهید؟
اصو ًال مجازات اعدام در اس�ل�ام برای برخی جرائم پیشبینی ش���ده است و در
فرمان هشت مادهای ،امام اشارهای دارندکه اگرکسی مرتکب افساد در زمنی میشود
و حرث و نسل را با عمل خود از بنی میبرد ،مجازاتش اعدام است .حتی در مورد
جرم قاچاق مواد مخدر میگویندکه اگرکسی مقدای تریاک برای مصرف شخصی
داش���ت ،آن را افشا نکنید ،مگر اینکه او مقداری مواد مخدر برای توزیع و پخش
داشته باشدکه در این صورت مجازات اعدام امکان اجرا دارد1.
وزارت دادگسرتی
شوش�ت�ریکه امتحان خود را در جریانکش���تار ۶۷پس داده بود ،در س���ال ۱۳۶۸توسط
رفسنجانی به وزارت دادگس�ت�ری رسید و در دولت خاتمی نیز در همنی سمت فعالیت
داشت و با سابقهی شانزدهسال وزارت ،با سابقهترین وزیر دادگسرتی بعد از انقالب است.
نمایندهی ویژه در جریان سفر سوم خود به ایرانکه از هشتم تا چهاردهم دسامرب ۱۹۹۱صورت
گرفت ،در گزارش دوم ژانویهی  )E/CN 4/1992/34(۱۹۹۲خود به دیدار با شوش�ت�ری،
وزیر دادگس�ت�ری دولت رفسنجانی اشاره میکند .شوشرتی به نمایندهی ویژه میگوید:
در قانونیکه جاری است ،ضرورت دفاع وکیل مدافع از متهم تصریح شده است،
وگرن���ه حکم دادگاه اعتبار ندارد .متهم میتواند درخواس���تکند فردیکه دارای
پروانهی وکالت است از وی دفاعکند .اگر متهم وکیل مدافع انتخاب نکند ،دادگاه
اینکار را انجام میدهد .تاکنون داشنت وکیل مدافع در دادگاههای نظامی و انقالب
الزامی ب���ود ،ویل نه در دادگاههای مذهبی ،در حایلکه اکن���ون در دادگاه ویژهی
روحانیت نیز آوردن وکیل الزامی شده است.
ادعاهایکذب شوشرتی در حایل صورت میگریدکه وی یکی از اعضای هیأتکشتار
س���ال  ۶۷بود .اعضای هیأت مزبور با چند پرسش و پاسخ ساده ،بدون آنکه زندانی از
ی میدادند .عالوه بر آن در
ماهیت سؤاالت باخرب باشد طی چند دقیقه ،حکم به اعدام و 
1-http://baztab.net/fa/news/19640
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چ یک از دادگاههای نظامی و انقالب وکیلمدافع حضور نداشت.
تمامی دههی  ۶۰در هی 
وی عالوه بر آنکه مشاور هاشمیشاهرودی بود ،در سال ۱۳۹۲یکی از نامزدهای تصدی
پس���ت وزارتدادگس�ت�ری در دولت روحانی بود اما س���رانجام به سمت بازرس ویژهی
رئیسجمهور منصوب شد .قضاوت در دیوانعایلکشور نیز آخرین سمت شوشرتی قبل
از بازنشستگی بود.

سیدمرتضیبختیاری

س���یدمرتضی بختیاری در سال ۱۳۳۱در مش���هد به دنیا آمد .پدرش روضهخوان بود ،به
همنی دلیل وی نیز به جرگهی روحانیت پیوس���ت و در مدرس���هی حقانی قم به تحصیل
پرداخت .وی در دوران ش���اه ،دورادور به هواداری از مجاهدین میپرداخت .در اینباره
خود میگوید:
من هرگاه تفس�ی�ر سوره فتح و محمد(ص) مجاهدین را میخواندم لذت میبردم.
کت���اب قیام امام حس�ی�ن (ع) احمد رضایی را میخواندم احس���اس میکردم در
مبارزه عقب هستم .اینها در شرایطی بودکه یک سری از علما هم از آنها حمایت
میکردند.
ویکه پس از پریوزیانقالب ،ش���هردار فیضآباد مهوالت (خراسان) و معاون فرماندار
تربتحیدریه بود همچون دیگر دانشآموختگان مدرسهی حقانی به دعوت قدوسی به
دادس���تانی انقالباسالمی پیوس���ت وکار خود به عنوان معاون اداری و مایل دادسرای
انقالب تربتحیدریه در س���ال  ۱۳۶۰ش���روعکرد .و در س���الهای  ۶۳تا ۱۳۷۰دادستان
انقالب و بازجوی شهرهای بریجند ،قائن و نهبندان در استان خراسان بود .وی در این
دوران به عنوان حاکم ش���رع قضاوت هم میکرد .بختیاری در س���ال ۱۳۷۰به معاونت
دادستان انقالب مشهد رسید و در سال ۱۳۷۱دادستان ویژهی روحانیت مشهد شد .وی
از سال ۱۳۷۳تا ۱۳۷۶قائممقام دادگسرتی استان خراسان و نمایندگی ستاد اجرایی فرمان
امام خمینی در استان بود و سپس در سال ۱۳۷۶به سمت مدیرکل دادگسرتی استان فارس
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منصوب شد.
پس از برکناری الجوردی در س���ال  ۱۳۷۶وی به عن���وان ادامه دهندهی دیدگاه وی به
ریاس���ت س���ازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتیکشور رس���ید و تا سال ۱۳۸۳به
مدت هفت سال در این پست بود تا اینکه به سمت مدیرکل دادگسرتی استان خراسان
رضوی انتخاب شد .یک سال در این سمت بود و توسط پورمحمدی وزیرکشور دولت
احمدینژاد به عنوان استاندار اصفهان منصوب شد.
وی در س���ال ۱۳۸۸در دولت دوم احمدینژاد به عنوان وزیر دادگس�ت�ری انتخاب شد و
پس از پایان دورهی دوم ریاستجمهوری احمدینژاد ،معاون سیاسی امنیتی رییسی در
دادستانیکلکشور و همچننی در دادگاه ویژه روحانیت شد و در سال ۱۳۹۵همراه با رییسی
به آستان تولیت قدسرضوی رفت و معاونت او را به عهدهگرفت.
وی همچون دیگر مسئوالن نظام اسالمی هیچ فرصتی را برای تحریف تاریخ معاصر ایران
از دست نمیدهد .در حایلکه آیتالله الهوتی در آبان ۱۳۶۰توسط الجوردی در زندان
اوین به قتل رسید و پسرش وحید را نیز سربهنیستکردند ،او بدون اشاره به این واقعیت
ی میشود:
ی دروغی خوانده و مدع 
روضه 
حتی یادم هست که آقای الهوتی مخالف اپورتونیستهای چپنما بودند .ایشان
را یک روز درکوچه میخواستند خفهکنند و عمامهشان را دورگردنش پیچیدندکه
موفقنمیشوند1.
ویکه یکی از مس���ئوالنکشتار زندانیان سیاسی در س���ال ۱۳۶۷بوده ،در ارتباط با این
جنایت بزرگ مشتی جمالت بیمعنی برزبان آورده و ادعا میکند:
بعد از پریوزی انقالب مخصوص ًا سال  ۵۸و  ۵۹رگههای آشکار ارتباط بنی اینها و
بنیصدر بوجود آمد .خطیکه دفرت همکاریهای مردم و رئیسجمهور (بنیصدر)
ی تشکیالتی عجیبی
دنبال میکرد و یکی شدن با منافقنی در شهرستانها ،پیچیدگ 
در اینها ایجاد کرده بودکه من فکر میکنم دالیل این پیچیدگیها تبلور آن در سال
 ۶۷و قضیهی عملیات مرصاد بود یعنی اینها در داخل زندان در سال ۶۷پوتنیها در
پایشان بود و گفتند ،آنها (ارتش مجاهدین) به تهران میآیند.
این پیچیدگی تش���کیالتی در اینها واقعا عجیب بود زمانیکه من خودم دادستان
ب���ودم ،خیلی پیچیده عمل میکردند و واقع��� ًا اطالعاتی در داخل اینها به وجود
میآمدکه از بریون زندان به داخل زندان میرفت .آنقدر پیچیده بودکه به زحمت
میتوانستیم بفهمیم اینهاکجا عامل دارند و وقتیکه اتفاق حزب جمهوریاسالمی
افتاد چند نفر دستگری شدند.
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/02/1465191
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زمانیکه شهید الجوردی از اینها بازجوییکرده بود،گفته بودندکه حتی در مجلس
و دفرت امام ما عامل نفوذی داشتیم یعنی در این حد اینها پیچیده عمل میکردند و
وقتی عملیات مرصاد به آن نقطه رسید ،برخی در داخل زندان پوتنی پایشانکرده
بودندکه به یاری رجوی بروند .اینکه عرض میکنم مستند است1.
نه تنها وی بلکه هیچیک از جنایتکاران یک سند در ارتباط با جعلیاتشان نمیتوانند
ارائه دهند ،در حایلکه در همنیکشتار صدها عضو وکادر حزب توده و فداییان اکثریت
و دیگر وابستگانگروههای چپ را نیز به قتل رساندند .او توضیح نمیدهدکه چگونه در
زندانهای سراسرکشور مجاهدین «پوتنی پایشان»کرده بودند ،در حایلکه زندانیان از
داشنتکفش معمویل نیز به عنوان ضابطهی زندان ،محروم بودند.
در مورد قتلعام شدگان  ۶۷میگوید:
آنزمان جمعی از آنها وارد ایران ش���دند و مردم را به خاک و خونکش���یدند .با
حمایت از شخص صدام واردکرمانشاه شدند و میخواستند به همدان بیایند و از
همدان به تهران و بعد هم حکومت را س���رنگونکنند .بعد هم اینها به هم ملحق
بشوند .حکم اینها از نظر شرعی چیست؟ نظام هرکاریکرد اینها از موضعشان
پاینی نیامدند و صریح اعالمکردند میخواهند به افرادیکه از مرز رد شدند ،بپیوندند
اگر از موضعشانکوتاه میآمدند عفو میخوردند.
این دروغها را وی در حایل برزبان میآوردکه در نوار صوتی دیدار اعضای هیأتکشتار
۶۷با آیتالله منتظری مطلق ًا به این موارد اشاره نمیشود و با انواع و اقسام حیلهها سعی
میکردند زندانیان را فریب دهند.
وی در ادامه ادعا میکند:
وقتی جریان عملیات مرصاد پیش آمد ،آیتالله ریشهری وزیر اطالعات بود و از
امام تقاضاکرد و هزاران نفر از منافقنی تواب در زندان آزاد ش���دند .اینها سندش
هم هست .در همان شرایطیکه حکم امام رسید تا منافقینیکه بر سر موضع پافشاری
2
دارند اعدام شوند ،حدود هفت هزار نفر را درکنار آن داریمکه آزاد شدند.
در حایلکه رفسنجانی ادعا میکند علی شوشرتی معاون سازمان زندانها در مرداد ۱۳۶۷
به وجود پنجهزار زندانی سیاسی اشارهکرده است.
بختیاری در مور دکشتار بچهها در بیمارستان اسالمآباد میگوید:
منافقنی به بچه در بیمارستان اسالمآباد رحم نکردند و بیماران راکشتند (مجروحان
جنگیهمنبودند)ماازاسالمیادگرفتیممجروحجنگیراهمبهعنواناسریدرمانکنیم
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/02/1465191
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/02/1465191
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نهاینکهبکشیم.درشهرببینیدچهجنایاتیراآفریدندنهبهبچهرحممیکردندونهبهپری1.

او و دس���تگاه تبلیغاتی نظام اس�ل�امی عاجز از معرفی یکی ازکودکانکشتهشده توسط
مجاهدین در بیمارستان اسالمآباد هس���تند .اما اسناد بدونگفتگویی از اعدامکودکان
سیزده چهارده ساله توسط نظاماسالمی موجود است .او ادعا میکند از اسالم یادگرفتیم
مجروح جنگی را هم به عنوان اسری درمان کنیم نه این که بکشیم .در حایل که باالترین
مقامات قضایی نظاماس�ل�امی از محمدیگیالنی و موسویتربیزیگرفته تا مشکینی و
 ...به صراحت در رادیو و تلویزیون و مطبوعات اعالم میکردندکه مجاهدین زخمی را
بایستی «تمامکش»کرد و نیاز نیست بدن مجروح آنها را به بیمارستان منتقلکنند .از
آنگذشته در جریانکشتار  ۶۷به «پریمرد»های تودهایکهگاه به سختی راه میرفتند هم
رحم نکردند.
ویکه رابطهی نزدیکی با الجوردی داش���ت خود اذع���ان میکندکه من در بعضی از
پروندهها از الجوردیکمک میگرفتم.
او همچننی در مورد نفوذکالم الجوردی میگوید:
شهید الجوردی آمد در مش���هد -آنموقعکه من در بریجند دادستان بودم-آمدند
در زندان در بند منافقنی و بعد هم به قوچان رفتند و وقتی دو سه ساعتی در زندان
صحبتکردند چند نفر از آنهاگریهکردند .شهید الجوردی برای اینکه اینها به
دامن اسالم برگردند خیلی وقت میگذاشت و همنی اواخر محافظنی او ا ز کسانی
بودندکه تائب بودند و برگشته بودند و حتی در خانهاش شبها از ایشان محافظت
میکردند2.
معلوم نیس���ت چرا الجوردی و دیگر مس���ئوالن نظام با توجه به در اختیار داشنتکلیهی
دستگاههای تبلیغاتی نظام قادر نبودند و نیستند روی افراد در بریون از زندان تأثری بگذارند
و جوانان هر روز از آنها دورتر میشوند و قادر به جا انداخنت هیچیک از ارزشهای نظام
اسالمی در جامعه نشدهاند.
او در مورد دلیل برکناری الجوردی ،دروغهای ابلهانهای سرهمکرده و میگوید:
این مسئله به س���ادهلوحی مرحوم منتظری برمیگردد .منافقنی در زندان خودشان
را میزدن���د ،عکسبرداری میکردند ،بعد این عکسها را برای آیتالله منتظری
فرس���تادندکه در زندان با ما اینگونه رفتار میکنند .وقتی اینها را نشناسیم قطع ًا
فریب میخوریم و تحت تأثری قرار میگرییم3.
شخصیکه ابلهانه مدعی میشود مجاهدین در زندان دوربنی داشته و خودشان را میزدند
-2پیشنی.
-3پیشنی.

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/02/1465191
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و عکس�ب�رداری میکردند و بعد این عکسها را برای آیتالله منتظری میفرس���تادند،
باالترین پستهای قضایی و امنیتی و سیاسیکشور را در دست داشته و هماکنون معاونت
یکی از بزرگترین مجموعههای مذهبیکشور را به عهده دارد.

نمایه

آ
آتشنی  ،فائقه 195
آخوند خراسانی -ر.ک.به :خراسانی،
محمدکاظم
آذریقم���ی ،احمد-آیتالله ،208 ،27 ،22 ،9
۳۹۹
آرام ،جمال ۲۲۸
آرمنی ،محسن ۲۱۰ ،149
آرمنی ،مرضیه 196
آریا ،امریمنصور 149 ،56
آزاد ،ویل 64
آسخ ،احمد 247 ،232 ،۲۲۶
آسخ ،حمید ۲۲۹ ،۲۲۸
آشنا ،حسامالدین۳۵۲
آشوغ ،محمدرضا ،238 ،236 ،233 ،۲۳۲ ،229
250 ،۲۴۷
آصفی ،محمدمهدی ۳۵
آقاجری ،هاشم ۲۹۵ ،267 ،۴۰
آقازاده ،غالمرضا 178

آقازادهقهرمانی ،رامنی 346
آملی ،مریزاهاشم 73
آملی ،مریزاهاشم-آیتالله۲۶۳ ،73-
آملیالریجانی-ر.ک.به :الریجانی... ،
آوایی ،احمد ۲۳۹، ۲۲۴ ،۲۲۳
آوایی ،اسدالله ۲۲۳
آوایی ،بتول 223
آوایی ،علریض���ا ،۲۴۷ ،245 ،239-223 ،171
382 ،283 ،251 ،250
آوایی ،عنایتالله ۲۲۳
آوایی ،محمدعلی ۲۲۳
آیت ،حسن 379 ،7
آینیپور 384 ... ،دادیار
ا
ابدایل ،جابر ۲۸۳
ابراهیمنژاد ،عزت 44
ابراهیمی ،خسرو 16
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ابراهیمی ،مکرمه 64
ابراهیمیایرایی،گلرخ 107
ابطحی ،شهابالدین ۹۴ ،۴۵
ابوترابی،محمدحسنی-حجتاالسالم182-
ابوزینب 34 ... ،عضو حزبالدعوه
ابوعلی سینا 14
ابویاسنی-ر.ک .به :سلیم ،عزالدین
اتابکی ،لطفالله 290 ،288 ،287 ،۱۷۳
احسانبخش ،صادق 376
احمدزاده ،ماشاءالله 222
احمدی ،بهرام ۱۹۳
احمدی ،خدامراد 284
احمدی ،مجید 221
احمدی ،محمدحسنی 233
احمدیروشن ،مصطفی 100
احمدیشاهرودی،محمدحسنی،233،232،230
۲۴۲ ،241 ،235
احمدیمقدم،اسماعیل۳۴۴،۳۲۰،165،116،49
احمدینژاد ،محمود -58 ،55 ،48 ،41 ،26 ،25
،116 -110 ،107 ،102 ،76 ،74 ،71 ،67-65 ،60
،150 ،147 ،146 ،131 ،129 ،128 ،125-123
،275-273 ،211 ،180-178 ،175 ،168 ،167
،332 ،330 ،327 ،324 ،323 ،316 ،306 ،282
۴۰۴ ،358 ،357 ،355 ،345 ،337 ،336
اخگر ،مجتبی 192
اخوینانصاری ،علی 374
اراکی ،محسن 263 ،242 ،241 ،230 ،133 ،23
اردبیلینجفی ،محمد 289
اردالن ،علی 374
اردهایل ،محمدمهدی ۳۴۲
ارضی ،منصور 50
ارکان ،آرش 105
ارومیان ،علی-آیتالله286 ،۲۸۵ -
اسانلو ،افشنی 104
اسانلو ،منصور ۳۰۹
استادی ،رضا 74 ،39

اسد ،بشار 102
اسدی ،مجید 106
اسفندیاری ،هاله 146
اسکندری ،ایران 64
اسکندری ،محمدرضا 114
اسالمی ،سعید -ر.ک .به :امامی ،سعید
اسالمیان ،محسن 77
اسالمیان ،مهدی 362 ،77
اسماعیلمالزهی ،حافظ 91
اسماعیلوند ،حاجیه 64
اسماعیلی ،غالمحسنی 359

نمایه

اشراقی ،ش���هابالدین ،340 ،7 ،5 ،3 ،2
381 ،349
اشراقی ،مرتضی 381 ،349 ،340
اصغرزاده ،حسنی 84
اصغری ،محمدرضا 114
اصغری ،وحید 363
اصالنی ،محمد ۳۴۸
اعالیی،کامیار ۳۵۳
افتخاری ،علی 39
افتخاری ،محسن ۳۳۵ ،335
افراشتهپور ،حسن (داریوش) 149
افروغ ،عماد 180
افشارنادریَ ،امنی 90
افشاری ،علی 296
اقدماحمدی ،محمدرضا 312
اکربی ،پریسا 64
اکربی ،نجف 64
اکربیان ،جوادعلی 170 ،23
االسحاق ،یحیی ۱۸۲
البدری ،سیدسامی 35
الحسینى ،سیدحسن 295
العقیلی ،سعید 60 ،59
الوندی ،مظفر 182 ،99
الویری ،مرتضی 362
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الهاشمی ،محمود 39 -33
المالکی-ر.ک.به:نوریالمالکی،محمدحسن
الهام ،غالمحسنی 66
اللهقدمی ،جواد ۱۵۱ ،150 ،149
الیاسی ،سحر 80
امامجمارانی ،مهدی ۱۸۵
امامی ،س���عید ،153 ،145 ،144 ،44 ،23 ،20
352 ،209 ،200 ،199 ،198 ،179 ،177
امامی ،محمد 56
امجدی ،سهراب 196
امریاصالنی ،اسدالله 57
امریاصالنی ،محسن 80
امریانتظام ،عباس 203 ،170
امریخسروی ،مهآفرید 284 ۱۵۱ ،149 ،115 ،56
امریی ،شهرام 79
امنی ،مجتبی ۵۰
امنی ،محمدعلی 236
امنیزاده ،محسن ۲۱۰
امینی ،علریضا ۱۲۶
امینی ،محمدرضا 327
امینی -۱۸ ... ،مشاور امنیتی محمد یزدی
امینیان ،محمدعلی ۳۷۷ ،37۵
انامی ،نجات 329
انصاری ،حمید ۳۹۴ ،۳۹۳
انصاری ،علی ۳۷۹ ،۳۷۴
انصاری ،مجید ۳۹۳ ،۳۷۵ ،۱۸۱
انصاری ،محمدعلی 398 ،394 ،۲۴۸
انصاری ،محمود 393
انصاری ،مرتضی 127
انواریرستمی ،امنی ۱۹۶
انوشه ،محمد 234
اوباما ،باراک 162
ایزدپناه ،عبدالرضا ۲۹۷ ،۲۶۲
ایزدشناس ،مهدی 172
ایمانی ،هادی 375
اینانلو ،تارا 196
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ایوبی ،مریم 64

ب
بابایی،کربی 64
باباییپورتربیزینژاد ،آرش 86
بادامچیان ،اسدالله379 ،377،306،20-18،13
بارانیبهبهانی ،معنی 55
بازرگان ،مهدی ۳۷۴
باقرزاده ،احد 295
باقری ،آذر 64
باقری ،پینه ۲۲۸
باقری ،محمود 87
باقریکنی ،محمدباقر ۱۲۶
باقی ،عمادالدین 309 ،296 ،176 ،103
بانکی ،محمدتقی 28
بانی ،فاطمه 15
باوادی ،علی 225
باهرن ،محمدرضا ۳۸۶ ،۲۱۱ ،۲۱۰ ،182 ،۱۴۳ ،۵۴
بتتمرز ،ویکتور 90
بحرالعلوم ،محمد ۳۵
بختیارنصرآبادی ،عباس 351
بختیارنصرآبادی ،علریضا 351
بختیارنصرآبادی ،مرضیه 351
بختیاری۴۰۵ ... ،
بختیاری ،ابوالفضل ،291 ،277 ،266 ،255 ،50
292
بختیاری ،مرتضی 291 ،277
بداغی ،رسول 87
براتلو ،صفرعلی -سردار358 -
برقعی ،اشرفالسادات 176
برقعی ،علی ۱۷۶
برقعی ،فخرالسادات 175
بروجردی،سیدحسنی (آیتالله)381
بستهنگار ،محمد ۳۴۲
بقایی ،حمید ۲۷۳ ،131 ،128 ،107
بقایی ،مظفر 7

412

بلندیانمعاوی ،غالمحسنی 181
بلوایه ،حبیب ۲۳۳ ،۲۲۸
بنیصدر ،ابوالحسن ،375 ،292 ،167 ،163 ،7
404 ،394
بنییعقوب ،زهرا 46 ،42
بوذری ،هوشنگ 148
بورقانی ،احمد ۳۰۹
بهادری ،جمال 30 ،29
بهداروند ،محمدمهدی 227
بهرامى ،بهرام 296
بهرامی ،زهرا 78
بهرامی ،محمدکاظم 201
بهرامیان ،خلیل 309
بهزادی ،غالمحسنی ۲۲۸
بهزادی ،فرانه 316
بهزادی ،مصطفی ۲۳۲
بهشتی،احمد-آیتالله352-
بهشتی ،محمد 374 ،373
بهشتی ،علریضا ۳۶۲
بهشتی ،محمدحسنی 133
بهشتیلنگرودیالهاشمی ،محمود 87
بهلویل ،مهدی 88
بهمنی ،محمدظاهر ۱۹۳
بیاتزنجانی ،اسدالله 268
بیات ۱۹۱ ... ،مسئول بهداریگوهردشت
بیانی ،ابوالقاسم 286
بیانی ،سیاوش ۲۸۶
بیغم ،امریمهران ۳۸۹
پ
پاکنژاد ،شکرالله 238 ،231 ،224
پالیزدار ،حمید 318 ،201 ،47 ،28 ،27
پالیزدار ،عباس 201 ،47 ،28 ،27
پروازی ،محمد 210
پشته ،علیاصغر 77
پالرک ،حسن 220

نمایه

پورآقایی ،سعیده 156
پوراندرجانی ،رامنی ،335 ،322 ،321 ،165 ،82
367 ،347 ،346
پورجعفر ،امریحسنی 79
پورچالویی ،علی 50
پورزند ،سیامک 311 ،296 ،221
پورسلیمان ،علی 87
پورمحمدی ،اصغر 175
پورمحمدی ،حسنی 175
پورمحمدی ،عباس 181
پورمحمدی ،مصطف���ی ،76 ،65 ،52 ،40 ،23
،205-203 ،186-166 ،158 ،151 ،149 ،142
391 ،382 ،291 ،281 ،262 ،209
پورمحمدیگلسفیدی ،حمید 149
پوینده ،محمدجعفر 198
پهلوان ،د63 .
پهلوی-خانواده/نظام ۳۳۹ ،229 ،2
پهلوی ،رضاشاه 287
پهلوی ،محمدرضا شاه ۳۷۴ ،287
پریعباسی ،عباس 218 ،217
پیمان ،حبیبالله 342
ت
تابنده ،نورعلی 89
تاجبخش،کیان 146
تاجزاده ،مصطفی 177
تاجیک ،سعید 128 ،51
تاجیکی ،علریضا 79
تربیزی ،مریزاجواد ۲۵۳
تختی ،غالمرضا 373
ترقی ،حمیدرضا 379
ترکهمدانی ،مصطفی 337
تسخریی ،محمدعلی 35
تقویقهی ،جواد 192
تقیزاده ،عباس 61
تندگویان ،محمدجواد 383
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توانا ،روحالله 80
توانگر ،مجتبی 205
توتونچی ،سعید 239
توسلی ،عبدالعظیم ۲۳۹ ،۲۲۸
توکلی ،احمد 73
توکلیخریخواه ،محمد ،25-17 ،13-11 ،9 ،6-1
،235 ،140 ،137 ،119 ،70 ،69 ،52 ،31 ،30
۳۴۲ ،306 ،305 ،293 ،291 ،۲۷۳
تویسرکانی ،احمد 391
تهرانی ،مجتبی 169

جمایلفشی ،مجید 101
جمشیدی ،علریضا 284 ،283 ،201 ،64 ،60 ،49
جنتی ،احمد ،262 ،۲۱۴ ،۲۰۳ ،163 ،150 ،23 ،9
۳۸۲ ،381 ،268
جنتی ،علی 382 ،381
جوادیآملی ،عبدالله ۱۳۴ ،۷۳ ،۲۳ ،۲۱
جوادیفر ،امری ۳۳۵ ،۳۲۰
جهانبگلو ،رامنی 146
جهانگری ،اصغر 299 ،283 ،114
جهانگریی ،علیمحمد 237
جهرمی ،علینقی (سیدمحمد) 150 ،۱۴۹
جهرمی ،محمد ۱۵۰ ،۱۴۹
جهرمی ،مهدی ۱۵۰

ج
جاسبی ،عبدالله 66
جانفشانی ،بوعلی 64
جاننثاری ،موسی 50
جباری ،ریحانه 80
جراحی ،محمد 105
جزایری ،شهرام 311 ،284 ،283 ،139 ،67
جعفری ،ابراهیم ۳۵
جعفری ،رضا 333
جعفری ،محمدعلی ۳۲۰
جعفری ،مینا 365
جعفریافشار ،ظفر 389 ،191
جعفریتبار ،مجید 275 ،102
جعفریتبار (مناقب) ،فاطمه (مینا) 275
جعفریدولتآبادی ،عب���اس ،۱۱۴ ،۱۰۳ ،۹۳
،332 ،۲۸۰ ،279 ،218 ،161 ،۱۲۹ ،121 ،116
37۲-361
جالیل ،احمدرضا ۱۲۴
جالیل ،م.ع۶۳ .
جاللیان ،زینب 106
جالییپور ،حمیدرضا ۳۰۹
جلیلی ،سعید 334 ،178

چ
چاوز ،هوگو 274
چرخی،محمد-ر.ک.به:نامداری،محمدرضا
چمران ،مصطفی 223 ،۳۴

ث
ثالث ،محمد 90

ح
حائری ،عبدالکریم 133
حائری،کاظم 253
حاتمیان ،موسی 237 ،231
حاجآقایی ،محمد 78
حاجآقایی ،محمدعلی 363 ،193
حاجرضایی 42 ... ،قاضی
حاج غالم4 ،3 ... ،
حاجمحمودعطار ،پیمان 333
حاجیزاده ،عباس 64
حاجی ،مرتضی 294
حبیبی ،محمدرضا 83 ،82
حجاریان ،سعید 210 ،۲۰۱ ،81 ،51 ،50 ،44
حجازی ،علیاصغر 179 ،23
حجازی ،محمد 38۸
حدادعادل ،غالمعلی 325 ،324 ،298 ،75
حدادیان ،سعید 50
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حسنزادهآملی ،حسن 73
حسنزاده ،پرویز ۱۶
حسنزاده ،محمد 41
حسنی-189 ... ،دادیار ناظر زندان اوین
حسنیپور ،اردشری 158
حسنیپناهی ،رامنی ۱۳۲-۱۳۱
قاضی شهرام جزایری
حسنیزاده283 ... ،
ِ
حسینیبهشتی ،محمد-آیتالله،143،133،7-
373 ،362 ،352 ،314 ،291 ،216 ،203
حسینی- 154 ... ،قاضی
حسینی ،محمد 175
حسینی ،محمد -ر.ک ،به :نیازی... ،
حسینیان ،روحالله ،177 ،173 ،170 ،142 ،43
210 ،۲۰۹ ،207 ،206 ،205 ،203 ،183
حسینیبوشهری ،هاشم ۲۷
حسینیشریازی -۴ ... ،فرزندنورالدین شریازی
حقانیان ،وحید 114
حقیقت ،آرمان ۱۹۶
حقیقتجو ،فاطمه ۲۹۵
حقیقی ،زهره 306
حکمتی ،امری ۱۲۳
حکیم ،عبدالعزیز ۳۵
حکیم ،محسن-آیتالله۲۰۳ ،۳۳-
حکیم ،محمدباقر 70 ،37 ،36 ،35
حلفی ،علی 76
حمزه ،کامران 79
حنیفنژاد ،محمد 3
حیدری ،حسن 329
حیدری ،حسنی 31
حیدری ،زینب 16
حیدری ،شهنی ۲۳۱
حیدری ،علی 362 ،31
حیدری ،نسرین ۲۳۱
حیدری ،وحید 94
حیدری ،هوشنگ ۲۳۱ ،۲۲۸
حیدریفر ،ریحانه 351

نمایه

حیدریفر ،علیاکرب ،329 ،324 ،۳۲۲ ،۲۲۲ ،۲۱۸
359 ،351 ،350 ،349 ،۳۴۷ ،345 ،344 ،330
حیدریمالیر ،حسنی 31
خ
خاتمی ،احمد 253 ،10
خاتمی ،محم���د ،119 ،۶۹ ،65 ،۴۷ ،۴۰ ،۲۵
295 ،294 ،۲۷۵
خادمی ،محمدرضا 299
خاکی 390 ... ،عضو خانهی هدایت اسالمی
وابسته به بنیاد نورکرج
خامنهای ،عل���ی -20 ،19 ،15 ،12 ،11 ،10 ،9 ،2
،66 ،61 ،59 ،57 ،53 ،51 ،49 ،43-35 ،27
،91 ،90 ،89 ،88 ،79 ،76 ،75 ،74 ،72-69
،146 ،145 ،131 ،128-123 ،119 ،117 ،116 ،92
،186 ،183 ،179 ،175 ،167-161 ،158-149
،246 ،212-205 ،201 ،200 ،199 ،198 ،196
،277 ،275 ،273 ،268 ،267 ،266 ،253
،308 ،307 ،306 ،304 ،285 ،284 ،282 ،281
،362 ،360 ،345 ،341 ،336 ،325 ،315-310
397 ،393 ،379 ،378 ،377
خامنهای ،هادی ۳۹۷
خاوری ،محمودرضا ۱۴۹ ،۱۱۵
خباز ،محمدرضا 296
خربه ،ویلالله 182 ،181
خجسته ،حسن 149
خداداد ،خدادادخان 147
خداداد ،فاضل 148 ،147 ،60 ،20
خدادادی ،سلمان 207
خداده ،هوشنگ 64
خدامی-۳۸۳ ... ،ادارهکنندهی شعبهی پنجم
زندان اوین
خراسانی ،محمدکاظم ۱۲۷
خدایاری ،علیاصغر 73
خراسانی ،وحید ۲۵۳
خرمی ،اسدالله 228
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خزعلی،ابوالقاسم-آیتالله۱۳۹،48،47،23-
خزعلی ،مهدی 107 ،48 ،23
خسروی ،نصرتالله 123
خطیب ،ر.ک.به :واعظی ،اسماعیل (احتما ً
ال)
خلخایل ،صادق ۳۹۸ ،216 ،150
خلفرضاییزارع ،غالمرضا ،۲۲۸ ،۲۲۶ ،۱۷۱
236 .۲۲۹
خلفرینگو-ر.ک .به:خلفرضایی... ،
خلفی ،علی 297 ،۲۸۳ ،156
خمسآبادی ،محمد ۳۲۱
خمین���ی ،احم���د ،۱۸۴ ،173 ،144 ،20 ،8 ،2
۳۹۷ ،289 ،۲۵۳-248 ،200 ،185
خمینی ،حسن 294 ،200 ،127 ،71
خنجری ،اعظم 64
خوئی،ابوالقاسم-آیتالله۲۵۳،۲۴۱،۶۱،33-
خورشیدی ... ،حجتاالسالم 84
خورشیدی ،رضا ۵۰
خوشکفا ،حجتالله 225
خوشکوشک ،اکرب 149
خوشوقت ،محمدحسنی 312
خویینی ،غفور 389
د
دائمی ،آتنا 107
دادمان ،رحمان ۴۷
دارابی ،علی 42
دانش ،فاطمه ۱۶
دانشزادهقمی ،محمد242،208،169،134،69
دانیایل ،مسعود 228
داودی ،ارژنگ343
داوران ،حبیب 374
داوری ،محمد 365
داوری ،مرجان 89
داوودی ،پرویز 71
دبری ،عنایتالله 223
درچهزاده -382 ...،دادستان آبادان و خرمشهر
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درخشاننیا ،حمید 235
درویشزاده ،مهدی 239
درویشنوری ،محمد ۳۸۸
دریابیگی ،دبری 221
درینجفآبادی ،قربانعلی ،139 ،65 ،52 ،40
281،273،181،179،175،156،155،146،145
درینجفآبادی ،محمد ۱۴۴ ،۱۳۹
درینوگورانی ،فهیمه 44
دژشکن ،شاهنی 225
دعاگو ،محسن ۲۶۲
دعایی ،محمود ۲۶۲
دعیجی ،عبدالحسنی 233 ،۲۲۸
دقیقی ،علریضا 333
دگمهچی ،محسن 104
دلیلی-۲۰۱ ... ،سازمان بازرسیکلکشور
دوانی ،پریوز 177 ،144
دورف ،پاول 97
دهباشی ،حسنی 2
دهقان ،سینا 80
دهقان ،محمد 322
دهقانپور ،علریضا 389
دهقاندهنوی  ،سیدحسنی 341
دهقاندهنوی  ،سیدعلی ۳۴۱
دهقاندهنوی  ،سیدویل ۳۴۱
دیالمه ،عبدالحمید ۳۷۹
دیدار ،احمد 118
ذ
ذاکری ،تراب 290
ذکا ،نزار 124
ذوالقدر ،محمدباقر 77 ،76
ر
ر ،.مهدی 84
راجی ،محمد 90
رادان ،احمدرضا ،۳۴۴ ،۳۲۲ ،۳۲۱ ،۱۶۵ ،۱۱۶ ،۸۲

416

۳۴۷
رادپور ،منصور 104
رازینی ،علی ،166 ،153 ،119 ،40 ،18 ،17 ،15
357 ،340 ،272 ،207 ،173
راستیکاشانی ،حسنی ۳۹
راسکو ،لنیکف 250
رامندی ،ابوالقاسم 38۴
رئوف ،علی 296
رئیسی ،ابراهیم ،۱۵۵ ،۱۴۳ ،88 ،76 ،۷۰ ،52 ،40
،275 ،۲۶۲ ،253 ،218 ،201 ،۸۷ ،۱۸۲ ،181 ،156
391 ،۳۸۹ ،۳۸۷ ،367 ،۳۶۶ ،336 ،278 ،۲۷۷
رئیسى ،محمد 295
ربانیشریازی ،عبدالرحیم ۳۷۴ ،266 ،۲۶۴
ربیعی ،عباس ۳۵۲
ربیعی ،علی ۳۵۸ ،352 ،330
رجایی ،علریضا 210 ،۱۰۵
ربیعی ،محمد 37۵
رجایی ،محمدعلی 303 ،210 ،143 ،7
رجبزاده ،عزیزالله۳۴۷،۳۴۶،۳۴۴،۳۲۱،۱۶۵
رجبی ،عبدالرضا 42
رجبیثانی ،محمد 286
رجبیسهاله ،عاطفه 42 ،۴۱
رجوی ،مسعود ۴۰۵ ،37
رحمانی ،آرش 354 ،353
رحمانی ،افسانه 64
رحمانی ،تقی 342 ،309
رحمانی ،حاجداوود ۳۹۸ ،394 ،۳۴۰ ،136
رحمانی ،محمدعلی 15
رحمانیان ،مهدی 126
رحمانیپور ،آرش ۱۹۴ ،78
رحیممشایی ،اسفندیار ۳۰۶ ،174 ،131 ،60
رحیمی ،اصغر ۱۹۳
رحیمی ،بهنام ۱۹۳
رحیمی ،علی ۲۳۷
رحیمی ،محمد 237
رحیمی ،محمدرض���ا ،283 ،131 ،111 ،66 ،20

نمایه

327
رزمجو ،صفرعلی 225
رسایی- 287 ... ،دریابد
رسایی ،حمید 205
رستگاری ،محمد 139
رستمی ،شمسالدین 226
رستمی ،محمدرضا 227 ،226
رستمی ،هوشنگ 228 ،226
رستمیصفا ،محمد 59
رشید ،غالمعلی 229 ،227 ،225 ،224
رشیدیان ،عبدالرضا ۲۲۸
رضایی ،احمد 403
رضایی ،زهرا 64
رضای���ی ،محس���ن ،344 ،325 ،320 ،71 ،30
۳۹۸ ،352
رضاییان ،جیسون ۱۲۳
رضاییان ،علی ۱۲۶
رضوانی ،ناصر 389
رفیعی- 287 ... ،دریادار
رفیقدوست ،محسن ،154 ،148 ،147 ،20 ،18
390 ،155
رفیقدوست ،مرتضی 148 ،147
رمزیعطایی ،عباس 287
رنجرب29 ... ،
رنجرب ،صادق 234
رنجرب ،طاهر ۲۳۲
روانبخش ،قاسم 205
روحاالمینی ،محس���ن ،320 ،306 ،165 ،116
،338 ،336 ،335 ،334 ،332 ،330 ،323
357 ،349 ،347 ،345 ،344
روحاالمینی ،عبدالحسنی 320 ،165 ،116
روحانی ،حسن ،76 ،69 ،57 ،40 ،39 ،24 ،2 ،1
،162 ،139 ،133 ،128-121 ،102 ،96 ،91 ،85
،۱۹۱ ،186 ،185 ،182 ،181 ،170 ،167 ،163
،251 ،245 ،241 ،235 ،224 ،207 ،205 ،197
402 ،397 ،393 ،358،381 ،330 ،275 ،272
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روحانی ،حمید ۳۹۷ ،185
روحبخش ،علی 327
روحینژاد ،حامد 194 ،106
رودینی ،ع.ر۶۳ .
روشنایی ،داوود 85
رونقی ،حسنی 106
رهرب ،فرهاد 355
رهپیک ،سیامک 352
رهنورد ،زهرا ۱۲۱ ،۹۰ ،۸۱
ریگی ،ع .ب۶۳ .
ریگی ،و .ا63 .
رییسی ،ابراهیم 391

ز
زارعدهنوی ،حس���ن ،217 ،165 ،۵۷ ،46 ،45
358 ،۳۵۷ ،353 ،350-329 ،۳۲۵ ،236 ،۲۱۸
زارعدهنوی ،عبدالخالق 339
زارعی ،رضا 49
زارعی ،عفت 49
زاغری ،نازننی 124
زاکانی ،علریضا ۳۵۵ ،318
زرافشان ،ناصر 296 ،267
زرگر ،احمد ۳۸۴ ،218
زرگر،کریم 89
زکزاکی ،ابراهیم 125
زمانی ،شاهرخ 104
زمانی ،واله 86
زنجانی ،بابک 386 ،328 ،221 ،116 ،115
زنجانی ،بهاره ۲۲۱
زندکریمی،کیوان ۱۹۳
زنگویی ،عبدالرضا ۲۲۹ ،۲۲۸
زنگویی ،غالمرضا 228
زوارهای ،سیدرضا 213
زیباکالم ،صادق 82 ،81
زیبایینژاد ،حسنی 335 ،334 ،121
زیدآبادی ،احمد 309
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س
سازور ،حسنی ۵۰
ساقوند ،مجید ۴۱
سامینژاد ،عبدالرضا ۲۲۸
سبحانی ،جعفر ۲۷۱
سپهر ،ابوالفضل 286 ،285
ستاریان ۳۸۲ ... ،از قضات قبل از انقالب
ستوده ،نسرین 354 ،93
سجادى ،محمد 295
شجونی ،جعفر 390
سحابی ،عزتالله 342 ،45
سحرخیز ،عیسی 161 ،160
سراج ،ناصر ۲۸۵ ،216 ،159 ،151 ،56
سردار رشید ر.ک .به رشید ،غالمعلی
سردار مشفق-ر.ک.به :ضیغمی ،عبدالله
سرفراز ،محمد 43
سرلک ،محمدعلی 340
سعادتی ،محمدرضا 383
سعیدفر ،رحیم ۲۳۶
سعیدی-۲۰۷ ... ،باجناق روحالله حسینیان
سعیدی ،محمد 148
سعیدی (شهیدی) ،محمود 179
سفیدی ،هوشمند 327
سلحشور ،داریوش 230
سلطانی ،عبدالفتاح ۳۱۳ ،۳۰۹
سلطانی ،یاشار 117
سلطانیفر-۱۷۶... ،فرماندار قم
سلیم ،عزالدین ۳۵
سلیمانی ،سهراب 359
سلیمی ،محمد 262
سلیمینمنی ،عباس ۳۱۸ ،43
سودبخش ،بهرنگ 367
سودبخش ،عبدالرضا 367 ،347 ،82
سهراببیگ ،امریعباس 284 ،56
سیدالمحدثنی ،محمد 6 ،5
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سیدامامی،کاووس 371 ،370 ،369 ،159 ،110
سیدطالبی ،مسعود 195
سیستانی ،سیدعلی-آیتالله72 ،71 ،۷۰ -
سیفزاده ،محمد 313
سیف ،ویلالله 148
ش
شاکری ،حسنی 226
شاملو ،پروین 288
شاملو ،علی 288
شبزندهدار ،مهدی 69
شجاعی ،شهرام 293
شجونی ،جعفر 389
شریعتمداری ،حسنی ۳۹۵ ،177 ،43
شریعتمداری ،محمدکاظم-آیتالله،9 ،۴ ،۳ -
288 ،۱۷۷ ،138 ،۴۳
شریعتی ،سعید 81
شریعتی ،سیدحسن 292 ،291
شریف ،مجید 177
شریفیان -۲۹۳ ... ،تاجر خراسانی
شریفی ،چنگیز ۲۲۸
شریفی ،سمن 390 ،154
شریفی ،منصور 390 ،154
شریفینهاوندی ،عبدالواحد 284 ،283
شعبانزاده ،عبدالعلی 389
ش���عبانی-207 ... ،باجناق و محافظ شخصی
روحاللهحسینیان
شفیعی ،احمد 200 ،198
شفیعی ،علی 24
شکوریراد ،علی 309
شاللوند ،حمزه 232
شاللوند ،دولت ۲۳۲
شاللوند ،مختار 227 ،226
شمخانی ،علی 344 ،224
شمس ،مهدی 196
شمسالواعظنی ،ماشاءالله 316 ،309

نمایه

شمشریی-172...،بازجویمصطفیپورمحمدی
در بندرعباس و قاتل صنم قریشی
شوشرتی ،اسماعیل 65
شوشرتی ،علی 405 ،400
شوشرتی ،محمداسماعیل 399
شوشرتی ،نورعلی 400
شهابی ،رضا 86
شهبازی ،عبدالله 178
شهبخش ،عبدالرحیم 90
شهریاری ،حسینعلی 261
شهریور ،غالمرضا 295
شهید ،احمد 114 ،78
شهیدیکلهری ،مجتبی ۱۹۷
شیخاالسالمی ،عبدالرضا 327 ،۳۲۴ ،۱۴۷
شیخ غالمرضا 4
شریازی ،نورالدین-آیتالله 4
شریج ،محمود ۳۵۲ ،55
شریزاد ،سعید 107
شریی ،پروین 215
ص
صابر ،هدی 342 ،309
صادقزادهطباطبایی ،محمد ۲۹۲
صادقی ،آرش 107
صادقی ،حسنی ۲۲۸
صادقی ،غالمعلی 126
صادقی ،محمود 119 ،105 ،99 ،95 ،94 ،93
صادقیقهاره ،غالمحسنی 381
صارمی ،علی 363
صافیگلپایگانی،لطفالله-آیتالله۷۰،9-
صالحنیا ،مظفر 86
صالحطاهری ،محمد 383
صالحی ،علیاکرب 212
صالحی ،غالم 228
صالحی ،محمود 106
صالحی ،مرتضی 395
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صالحینجفآبادی ،نعمتالله 12
صانع���ی ،یوس���ف-آیتالله،173 ،140 ،26-
۳۸۴
صبحی-ر.ک.به :صالحی ،مرتضی
صحرابدری ،حسن 239
صحرایی -۱۷۶ ...،سردار
صدام حسنی 174 ،۳۸ ،37 ،35 ،34
صدراالسالم ،مسعود 153
صدر ،محمدباقر 253 ،241 ،61 ،35 ،34 ،33
صدر ،مقتدا 71
صدوقی ،محمدعلی -آیتالله۲۷۵ ،۱۰۲ -
صدیقی،کاظم ۲۶۲
صفارهرندی ،محمدحسنی ۳۷۹ ،۱۴۷ ،۴۰
صفایی ،حسنی 346
صفایی ،علی 199
صفىنیا ،نورالدین 296
صلواتی ،ابراهیم ۲۱۵
صلوات���ی ،ابوالقاس���م ،۱۶۶ ،107 ،87 ،82 ،52
366 ،365 ،222 ،221 ،220 ،219 ،216 ،215 ،196
صلواتی ،سمانه 215
صلواتی ،علی 215
صلواتی ،نصرت 215
صنوبری ،حمید 179
صولتی ،شهره 147
صیادشریازی ،علی 381 ،290
ض
ضابطی ،علیاصغر 15
ضرغامی ،عزتالله 33
ضیاییفر ،محمدحسن 17
ضیغمی ،عبدالله ۳۲۰
ط
طائب-ر.ک.به عبداللهی ،حسنی
طارق عزیز 37
طالقانی ،محمود-آیتالله378 ،6 -
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طاهرجویان ،علریضا 190
طاهری ،آذر 89
طاهری ،علی 55
طاهرى ،علیاکرب 295
طاهری ،محمد 382
طاهری ،محمدعلی 222 ،202 ،89
طاهریخرمآبادی،جاللالدین-آیتالله،۱۶۹-
381
طباطبایی-۲۲۷ ... ،حجتاالسالم
طباطبایی ،صادق ۲۸۹ ،288
طباطبایی ،محمود 53
طباطباییبروجردی ،سیدحسن 381 ،271
طربیقاضی ،فاطمه ۱۹۶
طلوعی ،حمید 137
طوسی ،سعید 338 ،123 ،99
طیب-۶۴ ... ،متهم تجاوز به عنف
ع
عابدینی ،سعید ۱۲۳
عادل-۱۹۱...،مسئولفروشگاهزندانگوهردشت
عارفی ،امریرضا 194
عبادی ،ساریه 64
عبادی ،شریین 353 ،279 ،278
عباسی ،حمید ۱۹۶ ،۱۸۹
عباسی ،محمد 327
عبدالحمید ،مولوی 91 ،90
عبداللهی ،حسنی 372 ،۱۷۹ ،178 ،۱۶۶ ،156
عبداللهی ،غالمرضا ۵۰
عبداللهی ،قاسم 94
عبدایل ،صبا 16
عبدی ،اسماعیل 87
عبدی ،عباس 311 ،309 ،297
عراقی ،ضیاءالدین ۱۲۷
عربی ،سهیل 107 ،80
عسگر ،سعید 51 ،50
عسگراوالدی ،اسدالله 9
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عسگری ،علی 286
عسگری ،هادی 90
عطایی ،محمود 50
عظیمزاده ،جعفر 367 ،86
عظیمی ،محمد ۳۴۰ ،172
عالیی ،آرش 353
عالیی ،رشید 15
علمالهدا ،احمد 169 ،۱۲۶ ،120
علمالهدا ،اصغر ۱۶۹
علمهویل ،شریین ۳۶۲ ،۷۷
علوی ،محمود ۱۶۶ ،۱۵۶
علویتبار ،علریضا 310
علویشوشرتی ،مهدی 228
علیالقاصی ،مهر 83
علیجانی ،رضا ۳۴۲ ،۳۰۹
علیزاده ،عباسعلی ،294 ،292 ،291 ،43 ،40
330 ،۳۱۴ ،304 ،301 ،300 ،299 ،298 ،295
علیزاده ،مسعود 347 ،322 ،321
علیزمانی ،محمدرضا 194 ،78
علی طهرانیمقدم ،علی 358
علیمحمدی ،مسعود 101
عیسوی ،شامریام 90
عینی ،معصومه ۱۶
غ
غرضی ،محمد ۳۸۳ ،۳۸۲ ،225 ،60
غضنفرآبادی ،موسی 151 ،124 ،92
غفاری ،عباس 102
غفاری ،هادی 339
 ،...غالمرضا  -۲۳۰هوادار سازمان فداییان
غندایل ،شهابالدین 56
ف
فاتح -389 ،388 ،387 ... ،مس���ئول ادارهی
اطالعاتکرج
فارسی ،جاللالدین 72 ،20

نمایه

فاضللنکرانی ،محمد ۲۷۱
فاکر ،محمدرضا 262
فتاحیان ،احسان 77
فدایی ،حسنی 344 ،334 ،116
فدایی ،علی 394
فراهانی ،مهدی 366
فروتن ،بهروز 295
فروزش ،غالمرضا ۲۸
فروزنده ،حسنی 389
فروزنده ،محمد ۳۸۳
فروهر ،پروانه ۱۹۸
فروهر ،داریوش 198 ،180
فرهمندپور ،سجادالله 346
فریور ،عبدالله 64
فضلزرندی ،رضا 201
فکری ،بمانی ۱۵
فکری ،محمدعیسی 15
فالح ،مرضیه ۱۶
فالحتفتی ،حمیدرضا 326
فالحتفتی ،محمدرضا 306
فالحتفتی ،هما 336 ،327 ،326 ،306
فالحنژاد ،اکرب 41
فالحهروی ،حمید ۱۹۶
فالحی���ان ،عل���ی ،174 ،148 ،145 ،142 ،29
285 ،242 ،177 ،176 ،175
فهیمکرمانی ،مرتضی 394
فیضمهدوی ،ویلالله 42
ق
قائمینسب ،محسن ۲۰۱
قائینی ،مالک 288
قاسمزاده ،بیژن 96
قاسملو ،اردشری 294
قاضیان ،حسنی 319 ،309
قاضی حداد ر.ک .به زارعدهنوی ،حسن
قاضیخرمآبادی ،عبدالصمد 277
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قاضیزاده ،نادر 337
قالیباف ،محمدباقر ،315 ،280 ،273 ،123 ،117
372
قدمی ،جواد-ر.ک .به اللهقدمی ،جواد
قدوس���ی ،علی ،374 ،340 ،266 ،203 ،170
۴۰۳ ،384 ،383 ،382 ،381 ،376 ،375
قدوسی ،مجید 340
قدیانی ،ابوالفضل 219 ،111
قدیانی ،جعفر 207
قربانزاده ،مریم 64
قربانی ،زینالعابدین 379 ،378 ،377 ،376
قریشی ،صنم 172
قشقایی ،رضا 100
قطان ،اصغر 106
قطبزاده ،صادق 288
قطبی ،امری 364
قالوند ،رضا ۲۲۸
قمری،ابراهیم ۵۰
قمی ،لیال 64
قنربزهی ،سعید ۴۱
قنربی ،سینا 94 ،93
قهرمانی ،حسن ۳۸۹
قهرمانی ،رامنی 320
قهرمانی ،سارو 94
ک
ک ،.رحمان ۸۴
کازرونی ،محسن 391
کاظمپور ،محمدکریم ۳۵۸
کاظمزاده ،حسنی 215
کاظمی ،جعفر 363 ،193 ،78
کاظمی،زهرا316،313،312،311،297،47،42
کاظمی ،شمسالدین 238 ،233 ،228
کاظمی ،علی 79
کافى ،بهروز 295
کامجو ،هادی 37۸
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کامرانی ،محمد ۳۷۷ ،۳۴۷ ،338 ،۳۳۵ ،۳۲۰
کاوه ،محمود ۵۰
کایدی ،قدرت ۲۲۸
کبریی ،زهره 64
کدخدایی ،زلیخا 16
کدیور ،محسن 208 ،153 ،22
کرباسچى ،غالمحسنی 152
کربالییآقاملکی ،وحید ۲۸۴ ،283
کرمانشاه ،حسنی 341
کرمانشاه ،محمد 341
کرمی ،احمد ۱۹۴
کروبی ،مهدی،88،81،74،69،48،26،15،11
،224 ،211 ،185 ،181 ،157 ،156 ،124 ،121 ،90
365 ،362 ،312 ،308 ،297 ،277 ،268 ،267
کریمی -3۹۰ ... ،زندانی زن هوادار مجاهدین
کریمی ،ابوالحس���ن -373 ،194 ،193 ،149
389 ،379
کریمی ،احمد 194
کریمی ،داوود 204
کریمی ،علی 149
کریمی ،محمدجواد 378 ،377
کریمیراد ،جمال 316 ،40
کریمیان ،سعید 196
کشاورز ،علیاکرب 351
کشمریی ،مسعود 210
کفاشیان ،علی 358
کفشریی ،نعمتالله ۲۳۳ ،۲۲۸
کلوندی ،فاطمه 85
کمالوند،روحالله-آیتالله383-
کمانگر ،فرزاد ۳۶۲ ،309
کمیجانی ،فرج ۳۴۷ ،344 ،۳۲۲
کوثر ،نیکآهنگ 196
کوکبی ،امید 110 ،۱۰۸ ،107 ،106
کوکبی ،نوبت 108
کولوت ،مینا 16
کیمیاقلم -293 ... ،عضو وزارت اطالعات
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گ
گالیندوپل ،رینالدو 138 ،137 ،14
گرج���ی ،فری���دون-ر.ک .به :گرج���یزاده،
علیاصغر
گرجیزاده ،علیاصغر 230 ،226
گروسی ،حسن ۵۰
گاللزاده ،غالمرضا ۲۲۹ ،۲۲۸
گلپایگانی ،محمدرضا-آیتالله،22 ،9 ،2 ،1-
271 ،23
گلپایگانی ،غالمحسنی 179
گلیپور ،علریضا 105
گنجی ،اکرب ۳۰۹ ،۲۹۶
گنجی ،رسولتقی ۲۸
گندمنژادطوسی ،محمدسعید 165
گندمی-۲۳۳ ،228 ... ،از مس���ئوالن دستگاه
قضایی استان خوزستان و زندان یونسکو
گودرزی ،احمدرضا ۲۲۱ ،220
گودرزی( ... ،شهاب) -179مدیر حراست وزارت
کشور
گودرزی 321 ...،مس���ئول دفرت رجبزاده و از
متهمان زندانکهریزک
گوگوش-ر.ک .به آتشنی ،فائقه
ل
الجوردی ،اس���دالله ،182 ،143 ،142 ،18 ،13
،376 ،291 ،242 ،238 ،231 ،230 ،216 ،189
406 ،405 ،404 ،395 ،384 ،379 ،۳۷۷
الجوردی ،محمدجواد ۱۱۴
الریجانی ،باقر ۷۴
الریجان���ی ،صادق ،69 ،66 ،55 ،53 ،52 ،40
،235 ،219 ،218 ،209 ،186-155 ،۱۲۶ ،۸۸
،323 ،304 ،292 ،277 ،274 ،273 ،238
367 ،361 ،358 ،357 ،347 ،332 ،324
الریجانی ،علی ،178 ،۱۷۷ ،117 ،100 ،95 ،۷۴
347 ،209 ،181
الریجانی ،فاضل 74

نمایه

الریجانی ،محمدجواد ،115 ،114 ،80 ،۷۴ ،40
161 ،159 ،158
الهوتیاشکوری ،حسن -آیتالله 404 ،375
الهوتی ،وحید 404
لشگری ... ،معاون امنیتی زندان 388
لشکری ،داوود ۱۹۰
لطفاللهی ،ابراهیم 42
لطفی ،حسنی 218
لقمانیان ،حسنی 297
لنکرانی ،فاضل ۱۶۹
لیاقت ،لیال 105
م
ماکیانی ،آقارضا ۲۲۸
ماکیانی،کریم 230
ماندال ،نلسون 362
ماهرخزاد ،علیاکرب 224
ماهگلی ،ابوالفضل 63
مبشری ،علی ۳۸۳ ،343 ،236
متقی ،مریم ۵۰
متکی ،منوچهر ۱۸۲ ،40
مجتبیتهران���ی ... ،آیتالله-رج���وعکنید به:
شهیدیکلهری ،مجتبی
محتشم .عبدالحمید 52 ،51
محتشمى ،مجید 296
محتشمیپور ،علیاکرب 39
محجوب ،علریضا 327
محدث ،عباس 277
محسنیاژهای ،غالمحس�ی�ن ،88 ،76 ،40 ،20
،167-141 ،129 ،124-121 ،114 ،104 ،103 ،93
،۳۵۹ ،337 ،323 ،306 ،218 ،216 ،180 ،170
367 ،361
محسنیگرگانی ،احمد 181
محفوظی ،عباس ۱۳۹ ،۳۹
محققغرویاصفهانی ،محمدحسنی127
محققداماد ،مصطفی 376 ،133 ،74 ،53
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محققعراقی-ر.ک.به :عراقی ،ضیاءالدین
مقدساردبیلی،ر.ک.به:اردبیلینجفی،محمد
محققنائینی ،محمدحسنی۱۲۷
 ،...محمدرضا -230هوادار سازمان فداییان
محمدی ،اکرب 44 ،42
محمدی ،محمدتقی 142
محمدی ،نرگس 105
محمدی ،هوشیار 193
محمدیآذر -384 ... ،حاکم شرع
محمدیآشتیانی ،سکینه 64
محمدیان ،ابراهیم 321
محمدیانفر-150 ... ،قاضی
محمدی ،رحیم 64
محمدیریش���هری ،محمد ،156 ،142 ،138
،384 ،289 ،288 ،208 ،207 ،204 ،174 ،170
۴۰۵ ،۳۸۶ ،385
محمدیعراقی ر.ک.به :اراکی ،محسن
محمدیکشکویل ،محمدرضا 334 ،۳۳۲
محمدیگیالنی ،محمد ،272 ،271 ،266 ،242
406 ،386 ،۳۸۳ ،339
 ،...محمود  -226اعدام ش���ده همراه با احمد
آسخ و هوشنگ رستمی
محم���ودی ،الی���اس ،281 ،217 ،67 ،66 ،20
352 ،286 ،285 ،284 ،283 ،282
محمودیان ،مهدی 337
مختارپور ،علی ۱۶
مختاری ،محمد ۱۹۸
مدرسی ،محمدتقی ۳۵
مدلل ،جواد 57
مدنی ،احمد ۳۸۲
مدنی ،سعید 342
مدنی،کاوه 371
مرادی ،زانیار ۱۳۱
مرادی ،لقمان ۱۳۱
مرتضوی ،احمد ۳۰۵
مرتضوی ،حسنی 190
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مرتضوی ،سعید ،۸۲ ،76 ،۷۵ ،66 ،65 ،54 ،19
،164 ،156 ،131 ،123 ،116 ،115 ،114 ،103 ،۹۶
،282 ،274 ،۲۲۲ ،218 ،217 ،211 ،۲۰۲، 165
-309 ،306 ،305 ،301 ،300 ،299 ،297 ،296
،344-342 ،338-322 ،32۱-318 ،316 ،314
361 ،359 ،358 ،357 ،353 ،350 ،349
مرتضوی ،محمود 305
مرعشی ،عفت 161
مروی ،هادی 310
مسعودی ،اسماعیل ۲۸۳
مش���کینی ،علی-آیتالله،140 ،۲۳ ،11 ،۷ -
۴۰۶ ،۲۷۱
مشهدی-29 ... ،شخصیت قوه قضاییه
مصباحیزدی ،محمدتق���ی ،177 ،58 ،25 ،12
205 ،197
مصدق ،محمد 68 ،7
مصلحی ،حیدر 156
مصیبی -... ،رئیس بازرسی قم 176
مطهری ،علی 278 ،211 ،185
معتمد ،پاکروان 384
معتمدآریا ،فاطمه 269
معتمدی ،مهناز 172
معزی ،علی 106
معماریان ،امید 319 ،316 ،315
مغیثی ،محمدتقی 188
مفیدی ،محبوبه 79
مقتدایی ،مرتضی ،۱۳۶ ،133 ،39 ،27 ،24 ،20
384 ،140 ،139 ،137
مقتدایی ،مهدی 139
مقتدایی ،مریزامحمود 133
مقدسزاده ،علی 296
مقدسیفرد ،اللهوردی 273
مقدم ،حسن 227
مقیسه ،محمد ،۱۹۶،217 ،192 ،189-187 ،۱۶۶
( 349 ،۳۴۲ ،218مقیسهای ،مغیثه و مغیثی)
مقیسه ،موسیالرضا 188
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مکارمشریازی ،محمدعلی 276 ،70 ،58 ،۵۷
مکارمشریازی ،ناصر ۵۷ ،۳۹
مالجعفر ،مجید-ر.ک .به :قدوسی ،مجید
مالکى ،محمد 295
ملک ،شمامه 64
ملکپور ،سعید ۳۶۳ ،194
ملکزاده-358 ... ،مشاورتاکسیرانی
ملکزاده ،محمدشریف 66
ملکمدنی ،محمدحسن 381
ملکی ،عباس 352
ملکی ،محمد 342
مناقب ،ابوالقاسم ۲۷۵ ،102
مناقب ،مینا (فاطمه) 102
منتظری ،احمد ۳۸۵ ،208 ،165 ،119 ،118
منتظری ،حس���ینعلی-آیتالله ،13 ،12 ،11 ،8
،۱۴۲ ،138 ،136 ،118 ،61 ،۳۵ ،27 ،22-20
-232 ،205 ،204 ،189-174 ،۱۶۹ ،165 ،145
،386 ،274 ،267 ،۲۵۷-246 ،235 ،234
407 ،406 ،405 ،401 ،398 ،397 ،395 ،394
منتظری ،محمدجعفر ،271 ،262 ،۱۸۱ ،129 ،102
293 ،280 ،279 ،278
منتظری ،مهدی 281
منتظریمقدم ،محمد 390 ،154
منتظریمقدم ،هادی 390
منصوری ،جواد ۳۷۹ ،۲۲۱
منصوری ،محمدمهدی 301
منصوری ،ناصر 191
موذن ،احمد 228
موسوی-۱۸۹... ،دادیار زندانهای قزلحصار
و قصر
موسوی ،ترانه 156
موسوی ،سعید 199
موسوی ،عباس 223 ،۲۲۰
موسوی ،محمد 183
موسوی ،مریحس�ی�ن ،۱۲۱ ،101 ،۹۰ ،۸۸ ،۸۱ ،9
۴۰۰ ،363 ،362 ،320 ،243 ،242 ،188

نمایه

موسویاردبیلی ،عبدالکریم 173 ،22
موسویان ،حسنی ۳۲۳ ،146 ،41
موسویان ،عباس ۱۲۶
موسویتربیزی ،ابوالفضل ،383 ،173 ،138
۴۰۶ ،384
موسویجزایری253 ... ،
موسویبجنوردى ،سیدمحمد-آیتالله294-
موسویخمینی ،روحالله ،21 ،20 ،12 ،9-7 ،4-1
،144 ،143 ،138 ،137 ،133 ،72-70 ،39-30
،203 ،200 ،197-190 ،185 ،184 ،173 ،171
،257 ،253-243 ،241 ،233 ،232 ،210 ،205
،294 ،289 ،288 ،268 ،266 ،265 ،263
،382 ،378 ،376 ،375 ،373 ،345 ،343
403 ،400 ،399 ،398 ،397 ،394 ،385
موسویخوئینیها ،س���یدمحمد ،255 ،۱۵۳
۳۹۵ ،۳۸۴
موگویی ،جواد 37۹
موالیی ،صغری 64
مولوی ،محمود 224
مومن،محمد-ر.ک،به:دانشزادهقمی،محمد
مهاجری ،مسیح ۲۶۲
مهتاب���ی-38۵ ... ،دادس���تان انق�ل�اب در
اسالمآباد غرب
مهدویکنی ،سعید ۱۲۶
مهدویکنی ،محمدرضا 126 ،24 ،9 ،۷
مهراسبی ،محمدحسنی 50
مریحجازی ،علیاصغر 306 ،۱۷۹
مریزاصالح ،غالمحسنی 143
مریزایی ،ناصر 191
مریصیافی ،امیدرضا 42
مریعمادی ،سیدضیا 37۸
مریفندرسکی ،جواد 224
مریکوهی ،عبدالعلی ۳۱۴
سرتیپزاده-314...،ازمعاوننیدادگسرتیتهران
مریلوحی ،مصطفی ۱۲۶
مریمحمدصادقی ،س ّیدعال ۱۲۶
ّ
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ن
ن ،محمدرضا -متهم به ریخنت آهک دو چشم
یککودکومحکومبهقصاصدرکردستان۸۵
نادران ،الیاس 180
نادریفرد ،مهدی 391 ،389 ،388 ،387
نادیخلف ،علی ۲۳۳ ،۲۲۸
نارویی ،احمد 91
ناصری 188 ... ،رئیس یکی از شعب اوین
ناصریان ... ،ر.ک.به مقیسه ،محمد (مقیسهای،
مغیثی و مغیثه)
ناطقنوری ،علیاکرب 150 ،27 ،9
نامداری ،محمدرضا ۲۲۶
ناهید ،حسن 104
نبوی ،ابراهیم ۳۱۶ ،۳۰۹
نبوی ،بهزاد ۲۹۵
نبویاشرفی،محسن-آیتالله73-
نجات،حسنی(سرتیپ)-ر.ک.به:زیبایینژاد،
حسنی
نجاتی ،علی 86
نجاتیکارگر ،احمد ۳۴۶ ،۳۲۰
نجار،کربی 64
نجفی ،محمدعلی 372 ،280 ،117 ،۹۴
نداف ،غالمحسنی ۲۲۸ ،۲۲۶
نریمیسا ،اسماعیل 228
نصاری،کاوه 388 ،191
نظامدوست-347...،دفرتدارسرتیپنجفزاده
نظامزاده محمدعلی ۲۶۲
نظری ،حیدر 146
نظری مجتبی 335
نظری ،منصور 152 ،123 ،122
نعمانی -۳۵ ...،از اعضای جماعة العلما
نعمتزاده-57 ... ،از اعضای دولت روحانی
نعمتزاده -۲۷... ،وزیر صنایع رفسنجانی
نقاشزرگران ،مریم (نسیم) 106
نقدی ،محمدرضا 153 ،152 ،76 ،48
نکونام ،محمدابراهی���م ،243 ،145 ،106 ،102
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276 ،262 -255
نکونام ،محمدرضا-آیتالله276 ،106 ،۱۰۲ -
نکونام ،محمدعلی 255
نمازی ،حسن 268
نمازی ،عبدالنبی 267 ،263 ،140
نوابصفوی ،مجتبی 1
نورانی ،علریضا 374
نوربخش ،محسن 119
نوروزی ،حسن 95
نوری ،حمیدرضا-ر.ک.به :عباسی ،حمید
ن���وری ،عبدالله 262 ،255 ،211 ،153 ،40 ،18
نوری ،محمد 277 ،80
نوریالمالکی ،محمدحسن ۳۴
نویدخمامی ،محمدعلی 65 ،64
نیازی ،جواد ۱۹۹
نیازی ،عبدالنبی 273
نیازی ،محمد ،201 ،200 ،199 ،198 ،197 ،43
391 ،272 ،209 ،202
نریی ،حسینعلی ،339 ،242 ،235 ،۱۹۰ ،۱۶۶
۳۹۱ ،387 ،۳۸۶ ،۳۸۳ ،349 ،341
نیساری ،احسان 79
نیکبخت ،محمدصالح 331
نیکزاد ،علی 336
نیکنام ،سپنتا 122 ،25
نیکنژاد ،محمدرضا 88
نیکویی ،فرهاد ۱۹۶
نیلغاز ،خریالله ۳۸۹
و
واعظطبسی ،عباس ۲۹۳ ،۲۹۲ ،۲۹۱ ،57
واعظطبسی،ناصر ۲۹۳ ،۲۹۲
واعظی ،احمد ۱۲۶
واعظی ،اسماعیل ۱۷۶ ،۱۷۵
واعظی ،محمود 161
واالنیا ،خرییه 64
وانگ ،شیویی 124
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نمایه

وحیدخراسانی ،حسنی-آیتالله۷۵ ،73 ،۷۰-
وعیدی ،جواد 178
وكیلی ،فرهاد ۳۶۲ ،۳۰۹ ،۷۷
ولیان ،محمدامنی 194

هردوانه-۲۲۸...،ازجنایتکاراناستانخوزستان
همایون ،هادی 126
همدانیان،حسنی-تیمسار216-
هودفر ،هما ۱۲۴

ه
هادوی ،مهدی 399 ،382 ،381
هادی ،اسدالله 106
هاشمیرفس���نجانی ،اکرب ،25-22 ،18 ،11-7
،158 ،148 ،128 ،۱۲۴ ،71 ،70 ،65 ،39 ،36
،289 ،253 ،251 ،213 ،181 ،173 ،163-161
405 ،401 ،400 ،374 ،362
هاشمیشاهرودی ،محمدباقر 56
هاشمیشاهرودی ،سیدمحمد-آیتالله،19 -
،140-138 ،88 ،75 ،72-60 ،57-39 ،۳۰ ،26
،273 ،267 ،253 ،239 ،235 ،201 ،181 ،180
،310 ،306 ،304-۳۰۰ ،293 ،291 ،۲۸۴-282
402 ،386 ،318 ،316 ،314
هاشمیش���اهرودی ،محمود ،69 ،62 ،43 ،40
318 ،۳۱۰ ،283 ،75
هاشمی ،طه 262
هاشمی ،فائزه 128 ،۵۱
هاشمی ،مهدی ،161 ،148 ،145 ،127 ،۳۵ ،18
۲۶۶ ،195 ،۱۸۶ ،18۲ ،181
هاشمینسب-64 ... ،زن محکوم به سنگسار

ی
یاراحمدی -۲۲۸ ... ،از ورزشکاران اعدامشده
درکشتار دههی ۶۰
یاسمنی ،فصیح 77
یحییزاده ،روزبه 77
یزدان- 64 ... ،متهم به تجاوز به عنف
یزدانپناه ،عباس 182 ،181
یزدی ،حمید 29 ،28
یزدی ،علی 31
یزدی ،مجید 31 ،30
یزدی،محمد-آیتالله-ر.ک.به:توکلیخریخواه،
محمد
یساقی ،علیاکرب 291
یعقوبی ،علی 102
یوسفی 226 ... ،حاکم شرع
یوسفی ۲۴۲ ،230 ...،از نزدیکان علریضا آوایی
یوسفی ،محمدرضا 58 ،57
یوسفیاشکوری ،حسن 376 ،261 ،255 ،40
یونسی ،علی ،۳۱۲ ،۲۸۸ ،272 ،198 ،۱۷۳ ،۶۵
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