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پیش گفتار

نزدیک به یک ربع قرن است که از خاک وطنم دورم؛ از تیرماه ۱۳۷۳ که همراه با همسر 
و فرزند نوزادم ایران را پشت سر نهادم تاکنون دمی بی دغدغه ی آن نزیستم. من میهن خود 
را با دستانی خالی ترک نکردم، توشه ای گران با خود داشتم از آن چه در واپسین دهه ی 
زندگ���ی در نیاخاکم گرد آورده بودم؛ کوله باری از یاد و خاطره ی صدها و هزارها یار، که 
سرهای پرشورشان بر دارها رفت و قلب های عاشق شان آماج تیرهای ستم و بیداِد متولیان 

دین و داد شد.
آن چه اما در این س���ال ها توان زیستن به من داد، زنده نگاه  داشتن این یادها بود و آن چه 
سنگینی این درد را کاهش می داد، بازتاب فریاد در گلومانده ی بی گناهانی بود که سرهاشان 

»بریده دیدم بی جرم و بی جنایت«.

این توشه ی گران، تعهدی گران تر 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 این روست که از نخستین 
روزهای اقامتم در خارج از کشور با همه ی نیرویم در بازتاباندن این واقعیت کوشیدم؛ از 
تمام تریبون هایی که توانستم در اختیار گیرم، این فریاد را به گوش ها رساندم؛  تا گسترده گی 

همی در هر چه خواهی، هر چه خواهی
به چش���م ج���ان توانی بی گم���ان دید
فریدالدین عطار



دایره ی امکانم، ش���خصیت های جهانی و ایرانی آگاه به حقوق بشر را در جریان آن چه 
در زندان های جمهوری اس���المی گذشته بود قرار دادم؛ با همه ی آنانی که می توانستند 
 در انعکاس این دهش���ت بزرگ یاری ام دهند گفتگو و همکاری کردم؛ خاطرات زندانم

-نه زیس���تن نه مرگ- را در چهار جلد و متجاوز از هزار و هشتصد صفحه در دسترس 
همه ق���رار دادم؛ تصویر هولناک و باورنکردنی قبرها و قیامت های قزل حصار را به قلم 
آوردم و سروده های یارانم را که در زندان به حافظه سپرده بودم، به چاپ رساندم. در کنار 
همه ی این ها، در رابطه با رویدادها و جریان های روز در ایران و محروم ماندن هم میهنانم 

از ابتدایی ترین حقوق یک ملت آزاد، آن چه را اندیشیدم و دریافتم نوشتم و فریاد کردم.
امید دارم با این تالش بتوانم فراموش شدن بیدادی را که بر نسل من گذشت مانع شوم 
و کس���انی را که در برافروختن هیمه های این ش���رر، از هیچ فرومایگی و رذالتی دست بر 

نداشتند، به جامعه  بشناسانم. 

از همسِر همراه و همدلم راضیه متینی و یارانی که به یاد داشته های خود از نخستین دهه ی 
بیداد اس���المی را برای بهره  گیری در کتاب، بی دریغ در اختیار من قرار دادند صمیمانه 
سپاس���گزارم و با باور دغدغه های آنان و همه ی  کوشندگان ایرانی حقوق بشر در داخل 
و خ���ارج از آن مرز و بوم، ایم���ان دارم این نیروی آرما ن خ���واه در نهایت زنان و مردان 

سرزمین مان را به اعتالیی که شایسته ی آنان است بر خواهد  کشاند. با این امید.

در نهایت الزم می دانم یادآوری کنم آن چه در این مجموعه آمده است، همه  ی ویرانگران 
عدالتخانه و ناقضان حقوق بشر را دربر نمی گیرد. متأسفانه دایره ی اطالعات و امکانات 
من محدود است و بسیاری از چهره های قضایی، اطالعاتی و امنیتی همچنان در پس پرده 

به سر می برند. 

ایرج مصداقی



شیخ محمد یزدی

محمد توکلی خریخواه، معروف به یزدی در سال ۱۳۱۰ در اصفهان متولد شد. تحصیالت 
مقدماتی را در زادگاهش گذراند 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 بود که در کودکی درگذشت. یزدی در کتاب خاطراتش می گوید به علت 
فشارهای روحی و اقتصادی ناشی از مخارج درمان وی و از آن جایی که دخرتش ناموس 
امام زمان محس���وب می شد 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 به کشور متوجه می شود که در همان لحظه ی دعا، خداوند جان او را گرفته است. 
محم���د یزدی پیش از انقالب روحانی ش���اخص و اس���تخوانداری نب���ود و عالوه بر 
امامت جماعت مسجد باجک و مسجد امام، در حوزه ی علمیه قم به تدریس سطوح پاینی 

از قبیل سطح و مکاسب مشغول بود و منزلت باالیی در میان روحانیون نداشت. 
یزدی در زمره ی آخوندهای مرتجعی بود که در جوانی تحت تاثری نواب صفوی و  کتاب 
»جامعه و حکومت اس���المی« او قرار داش���ت. این کتاب که از آن به عنوان »راهنمای 
حقایق« نیز یاد می شود مانیفست »فدائیان اسالم« بود و دیدگاه های متحجرانه ی نواب 

صفوی را بیان می کند. 
یزدی که از بنیانگذاران جامعه ی مدرس���نی حوزه ی علمیه قم به شمار می آید بعد از ۱۵ 
خرداد به حمایت از خمینی پرداخت و رابطه ی خوبی نیز با آیت الله گلپایگانی داشت که 
ت���ا آخر عمر وی حفظ کرد. دیدگاه  های اقتصادی یزدی و نوع نگاه او به فقه بیش تر به 
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شیخ محمد یزدی

آیت الله گلپایگانی نزدیک بود تا خمینی، اما فرصت طلبی سیاسی و حب جاه و مقام، او 
را به خمینی و سپس خامنه ای نزدیک می کرد.

پس از تبعید خمینی به عراق، وی چند باری توس���ط ساواک ممنوع المنرب شد و به جز 
چند بازداش���ت کوتاه مدت هیچ گاه به تحمل حبس و زندان محکوم نش���د. ساواک و 
دستگاه های امنیتی به خاطر نوع نگاهی که به روحانیت و اسالم داشتند عماًل با تسامح 
و تساهل با روحانیون برخورد کرده و آن ها در ابراز عقایدشان نسبت به دیگر بخش های 
جامعه به مراتب از دست بازتری برخوردار بودند و حتی االمکان نسبت به فعالیت های 

آنان چشم پوشی می شد و یا با مجازات های خفیفی روبرو می شدند. 
یزدی در طول دوران پهلوی به بندر کنگان و رودبار و عاقبت بندر لنگه تبعید شد که پس 

از مدتی محل تبعید او به شاه آباد غرب )اسالم آباد غرب ( تغیری یافت. 
در مورد آزار و اذیتی که یزدی در راه انقالب متحمل شده از جمله به مورد زیر اشاره شده 

است که ظاهراً می توان اعمال شکنجه ی ساواک و شهربانی بر وی قلمداد  کرد: 
هنگامی که در یکی از روزها آیت الله یزدی جلودار جمعیتی انبوه بود که شعارهای 
»مرگ بر شاه« سر می دادند و به سمت مرکز شهر اسالم آباد غرب حرکت می کردند، 
رئیس شهربانی آن زمان به آقای یزدی نزدیک می شود و محاسن وی را در دست 

می گرید به طوری که تعدادی از محاسن این روحانی کنده می شود.
رئیس شهربانی وقت شهر شاه آباد )اسالم آباد غرب فعلی( خطاب به آیت الله محمد یزدی 
می گوی���د چه از جان این مردم می خواهی؟ و بعد هم وی را بازداش���ت می کند.۱

و به این ترتیب یزدی در آخرین ماه  های حکومت پهلوی در تریماه ۱۳۵۷ به مدت کوتاهی 
در کرمانشاه به زندان می رود، و سپس دادگاه نظامی حکم آزادی وی را می دهد. یزدی 
در خاطراتش تأکید می کند که وسوسه شده بود توصیه ی روحانی ای که با او دیدار کرده 
بود را پذیرفته و توبه نامه بنویسد. وی در گفتگو با حسنی دهباشی با آب و تاب بسیاری از 
سابقه ی زندانش در کرمانشاه می گوید و تأکید می کند از دوران بازداشتم در »قزل قلعه« 

بیش تر بود.2 دوران حبس وی در قزل قلعه کمی بیش از یک ماه بود. 

چگونگی ارتقای مقام یزدی
خمینی پس از ورود به کشور تا دوازدهم اسفند ۵۷ در تهران اقامت داشت و سپس به شهر 
قم عزیمت کرد. از آن جایی که منزل شخصی وی در قم برای انجام مالقات ها مناسب نبود 
به منزل محمد یزدی نقل مکان کرد و همنی مسئله موجب ارتقای مقام وی شد و او که در 
خانه ی اشراقی داماد خمینی سکنی گزیده 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
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خمینی، شهاب الدین اشراقی، سیدهاشم رسویل محالتی و ... به اداره ی دفرت مشغول شد. 
پس از عزیمت خمینی به تهران به منظور معالجه در بیمارستان قلب، محمد یزدی ریاست 
دفرت وی در قم را به عهده گرفت. یزدی پس از پریوزی انقالب به اعتبار خمینی قدرت 
زیادی در قم داش���ت. او به عنوان رئیس دادگاه انقالب و کمیته ی این ش���هر، عالوه بر 
قضاوت، اداره ی شهربانی، ژاندارمری و فرمانداری را نیز به عهده داشت و هم چننی مدتی 
با حکم خمینی حاکم شرع سیار و رئیس دادگاه انقالب اسالمی باخرتان )کرمانشاه( بود. 

از نخستنی حامیان چماقداری 
پدیده  ی شوم و ضدمردمی چماقداری پس از پریوزی انقالب ضد سلطنتی ابعاد گسرتده 
و بی س���ابقه ای یافت. در این دوران ش���یخ محمد یزدی یکی از پیشگامان سازماندهی 
چماقداران و لمنپ ها بود که از دیرباز رابطه ی نزدیکی با روحانیت و اقشار سنتی مذهبی 
داشتند و به توصیه ی آن ها در کودتای 2۸ مرداد شرکت کرده بودند و غائله ی ۱۵خرداد را به 
وجود آورده بودند. این بار از آن ها برای حمله و هجوم به دفاتر گروه های سیاسی استفاده شد. 
یزدی در کتاب خاطراتش توضیح می دهد پس از گشایش 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 مشاجره ی لفظی با مادر »شهید حنیف نژاد« که ظاهراً بایستی مادر 
رضایی ها باشد، با عصبانیت از محل خارج شده و دستور حمله به آن جا را صادر می کند. 
یزدی در رابطه با حمله به دفرت مجاهدین در قم که در اسفند ۱۳۵۷ اتفاق افتاد می گوید: 

ب���ه حاج غالم که 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 
آن هاست را به بیت المال باز گردانی! حاج غالم هم شبانه با نوچه هایش وارد عمل 
شد و تمام آن ها را تار و مار کرد و ساختمان امور زنان را به دامن انقالب بازگرداند و 
تنی چند از افراد سازمان را بازداشت کرد و تحویل مقامات قضایی داد. خوشبختانه 
به این دلیل که من در آن مقطع از اختیار تام و تمامی در قم برخوردار بودم، کس���ی 

جرأت نداشت در مقابل تصمیمات قاطعی که می گرفتم مقاومت کند.۱
از آن جایی که در محل مزبور سالحی یافت نشده بود یزدی در ادامه ی خاطراتش به دروغ 

مدعی می شود که قباًل سالح ها را به جای دیگری منتقل کرده بودند.
این ساختمان پس از تسخری توس���ط عوامل یزدی، به یکی از مراکز تحت نظر او برای 

عملی کردن توطئه هایش به منظور تسلط بر شهر قم و مراکز مذهبی تبدیل شد.
یزدی هم چننی محرک اصلی حمله ی اراذل و اوباش به »دار التبلیغ اسالمی« وابسته به 

آیت الله شریعتمداری بود. وی در این رابطه می گوید: 
۱-خاطرات آیت الله محمد یزدی، مرکز اس���ناد انقالب اسالمی چاپ اول ۱۳۸۰ صص ۴۹۴ و ۴۹۵.
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بعد به نزد باجناق مان مرحوم محسن آقا رفتم و از او خواستم تا حاج غالم را خرب 
کند. حاج غالم، شخص قوی و تنومندی بود که خیلی ها از او می ترسیدند و سرش 
درد می کرد برای کارهای بزن بهادری! هر وقت در جایی به بن بست کشیده می  شد 
و تکلیف احس���اس می کردیم، به حاج غالم متوسل می شدیم و او هم خودش را 
ملزم می کرد تا کاری را که از او خواسته ایم تمام و کمال انجام دهد. وقتی حاج غالم 
خودش را به ما رساند، گفتم: بچه هایت را جمع کن و برو سراغ این ترک هایی که 
شهر را به آشوب کشیده اند و تا آن جا که در توان داری، آن ها را دستگری کن! بعد به 
ساختمان نزدیک پل منتقل کن. توضیحاً عرض کنم که ساختمان مزبور مربوط به 
زنان بود و به دستگاه طاغوت تعلق داشت و ما از آن برای کارهای خودمان استفاده 
می کردیم. حاج غالم گفت: این کارها برای چیست؟ گفتم: کار نداشته باش و کاری 
را که از تو خواسته ام، انجام بده. فقط یادت باشد که جان امام در خطر است. حاج 
غالم گفت: »چشم!« و رفت. در کم تر از نیم ساعت، حاج  غالم و نوچه هایش افتادند 
به جان خلق مسلمان ها. زدند و بستند و گرفتند و به ساختمان مزبور منتقل کردند. 
آقا شیخ غالمرضا همه کاره ی آقای شریعتمداری هم، جزو دستگری شدگان بود...۱ 

تالش برای رویارویی خمینی با مجاهدین
ی���زدی در جای دیگری از حاج غالم به عنوان »رئیس کل نریوهای مردمی در قم« یاد 
می کند. یزدی هم چننی در زمره ی کسانی بود که از همان ابتدای حضور خمینی در قم، با 
برنامه ریزی می کوشید وی را در مقابل مجاهدین قرار داده و فرمان سرکوب آن ها را بگرید. 

یزدی در خاطراتش می گوید:
یک  شب  اطالع  دادند که  امام  به  منزل  ما می آیند... ما اطالع  داشتیم  که  حضرت  
امام  دوست  دارند که  در جلسات  دوستانه  و بازدیدهای  این چنینی  هم  راجع  به  مسائل  
مهم  صحبت  شود. ما هم  بنا گذاشتیم  که  بحث  سازمان  مجاهدین  را پیش  بکشیم  و 
نظر امام  را در این  مورد جویا شویم  و بر اساس آن اتخاذ تصمیم کنیم. طبق  توافق  به  
عمل  آمده ، قرار شد که  آقای  حسینی  فرزند آیت الله نورالدین  شریازی ابتدا مسئله  را 
در جلسه  و در حضور امام  عنوان  کند تا مسری بحث  تعینی  شود. حتی  از پیش  بنا شد 
که  تعدادی  از کتاب های  منتشر شده  توسط  منافقنی  به  جلسه  آورده  شود تا عنداللزوم  
مورد استشهاد قرار  گرید. شب هنگام ، حضرت  امام  به  منزل  ما تشریف  آوردند... وقتی  
جلس���ه  ی بازدید ش���کل  طبیعی  خود را پیدا کرد، و دوستان  که  تنی  چند از آن ها از 
اعضای  جامعه مدرسنی  حوزه  ی علمیه  بودند، جمع  شدند، آب جوشی  برای  حضرت  
امام  آوردند و آقای حسینی  برنامه ی از پیش  تعینی  شده ی  خود را شروع  کرد. امام  در 

۱-خاطرات آیت الله محمد یزدی، مرکز اسناد انقالب اسالمی چاپ اول ۱۳۸۰ ص ۱۸۱.



5
عدالت خانه و ویرانگران آن-آغاز دهه ی دوم انقالب تا امروز

پاسخ  فرمودند: من  اعضای  مجاهدین  را می شناسم  و با مواضع  آن ها آشنایی  دارم  و 
کتاب های شان  را هم  خوانده ام، تا زمانی  که  این ها دست  به  اسلحه  نربده اند، با آن ها 
کاری  نداریم . یکی  از افراد ش���رکت  کننده  در جلسه ، گفت : حضرتعایل  می فرمایید 
کتاب های  این ها را خوانده اید آیا این ها خطرش���ان  از منافقنی  صدر اسالم  بیش تر 

نیست ؟ بعد از این گروه  برای  اولنی  بار با تعبری منافقنی  یاد کرد. 
امام  مجدداً فرمودند: من  این طور نیست  که  این ها را نشناسم  ویل  تا سالح  را برای  
جنگ  با ما از رو نبسته اند، با آن ها کاری  نداریم . یکی  دیگر از اعضای  جلسه  گفت : 
یعنی  ش���ما واقعًا از جانب  این ها در حال  حاضر احساس  خطر نمی کنید؟ امام  بار 

دیگر همان  جمله خود را تکرار کردند.۱

جان به دربردن از توطئه  ی ترور توسط مجاهدین 
یزدی در خاطراتش مدعی می شود که مجاهدین یک بار در فروردین ۱۳۵۸ و دیگر بار در 
تابستان ۱۳۵۸ توطئه ی ترور وی را داشتند. قرائنی که او از این دو توطئه ی ترور به دست 
می دهد نش���ان دهنده ی ذهنیت فریبکار و حقه باز  کسی است که ده سال سکان هدایت 

دستگاه قضایی رژیم را به عهده داشت و فجایع بسیاری را به بار آورد. 
بار اول، کسی ش���ب هنگام زنگ در منزل یزدی را می زند و از طریق »آیفون« خواهان 

گفتگوی حضوری با او می شود. یزدی می گوید: 
من گفتم: این موقع شب که وقت صحبت نیست. آن شخص هم چنان اصرار داشت 
ک���ه مرا حضوری مالقات کند و من هم هرچه بیش تر اص���رار او را دیدم، قاطع تر 
می ش���دم که این پیش���نهاد را نپذیرم. ...صبح روز بعد، به من اطالع دادند که آقای 
اشراقی به اتفاق یک فرد دیگر در حایل که مسلح بودند، مقابل منزل شما آمدند و ما 
به چشم خود دیدیم که درحال گفتگو با آیفون منزل شما هستند. من برایم مسلم شد 
که توطئه ی تروری در کار بوده است، منتهی با کمک و امدادهای حضرت حق ما 

از این نقشه ی ترور جان سالم به در بردیم.2
یزدی در ارتباط با توطئه ی ترور بعدی مدعی می شود در حایل که شب در منزل مجاور 
خانه ی سید المحدثنی در قم اقامت داشت، مجاهدین به رهربی سید المحدثنی قصد ترور 

وی را که در حیاط می خوابید داشتند: 
در آن شب که ما در آن منزل در جوار منزل سید المحدثنی اقامت داشتیم، آن ها طرح 
س���وءقصد به ما را ریخته بودند که از طریق دیوار، خودش���ان را به محل سکنای ما 
برسانند و اقدام مسلحانه شان را به رهربی سید المحدثنی انجام دهند. بنده هم در آن 

۱-خاطرات آیت الله محمد یزدی، مرکز اسناد انقالب اسالمی چاپ اول ۱۳۸۰ ص 2۸۸. 
2-پیشنی، ص ۴۹۸. 
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مقطع مسلح نبودم و اساساً تا قبل از این که نماینده ی مجلس شوم، دستم به اسلحه 
نخورده بود. ...ظاهراً فرد سوء قصدکننده به باالی دیوار می رود و نگاهی به داخل 
حیاط منزل می اندازد و می بیند  که بچه های ما خوابیده اند، ویل من با اراده ی الهی 
در آن وقت منزل نبودم در آن زمان تابس���تان بود و به علت گرمی هوا ما ش���ب ها در 
حیاط می خوابیدیم. او جایش را عوض می کند تا بلکه مرا ببیند. در همنی احوال 
بچه های ما متوجه می شوند و سرو صدا راه می اندازند. او هم به باالی پشت بام ما 
می رود. ...به هر تقدیر فرد سوءقصد کننده از طریق راه پله  های منزل ما موفق می شود 
خودش را به کوچه برساند. در همنی احوال، حاج آقا مدنی که صحبتش را کردم، او 

را در حایل که مسلح بوده، می بیند و تعقیبش می کند و او هم پا به فرار می گذارد.۱
حتی اگر بپذیری���م آن چه یزدی می گوید واقعیت دارد اما نتیجه گریی رئیس دس���تگاه 
قضایی رژیم حریت آور اس���ت. در حایل که هیچ کسی دستگری نشده است، او می داند که 
سوءقصدکننده یکی از اعضای مجاهدین بوده که به قصد ترور وی وارد شده و در ضمن 

رهربی عملیات را نیز محمد سید المحدثنی به عهده داشته است. 

دشمنی با آیت الله طالقانی 
و از حامیان تصویب اصل والیت فقیه

یزدی به خاطر تحجری که داشت یکی از مخالفان سرسخت آیت الله طالقانی بود. وی در 
مورد ایشان می گوید:

می توان گفت که مرحوم آقای طالقانی ایدئولوگ آقایان ملیون بودند... ما س���راغ 
نداریم که مرحوم طالقانی حتی در یک مورد با منافقنی با حالت تقابل برخورد کنند. 
البته وقتی منافقنی سالح های خود را به سمت نظام و امام نشانه گرفتند دیگر آقای 

طالقانی از آنان حمایت آشکار ننمودند ویل تربی هم نجستند.2
ی���زدی مانند اغلب گردانن���دگان رژیم و به ویژه متصدیان دس���تگاه قضایی و تبلیغاتی، 
دروغگویی را نصب العنی خود کرده اس���ت. آیت الله طالقانی در شهریور ۱۳۵۸فوت کرد 
و مجاهدین بعد از س���ی خرداد ۱۳۶۰سالح به دست گرفتند و تا آن زمان سعی کردند از 
همه ی ظرفیت های قانونی برای فعالیت سیاسی استفاده کنند. کاندیداهای این سازمان در 
انتخابات مجلس خربگان قانون اساسی و اولنی دوره ی مجلس شورای ملی در زمستان 

۱۳۵۸و بهار ۱۳۵۹ شرکت داشتند. 
ی���زدی در س���ال ۱۳۵۸ به عضویت مجلس خربگان قانون اساس���ی درآم���د و یکی از 

۱- خاطرات آیت الله محمد یزدی، مرکز اسناد انقالب اسالمی چاپ اول ۱۳۸۰ صص ۴۹۹. 
2-پیشنی ص ۵۰۵. 
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معرکه گردان���ان تصویب اصل والیت فقیه در این مجلس بود.۱او در خاطراتش توضیح 
می دهد که پیش از پریوزی انقالب و هم چننی قبل از تشکیل مجلس خربگان بررسی قانون 
اساسی به دعوت مش���کینی وی و تعدادی دیگر از اعضای جامعه ی مدرسنی حوزه ی 

علمیه قم، جلساتی را تشکیل داده و روی پیش نویس قانون اساسی کار کرده بودند. 

عضویت در »هیأت حل اختالف« 
بنی حزب جمهوری اسالمی و بنی صدر 

اولنی نقش آفرینی سیاسی یزدی حضور در هیأت دولت موقت برای رسیدگی به اوضاع 
کردستان بود. وی در این هیأت نمایندگی خمینی را به عهده داشت. وی هم چننی عضو 
کمیته ی سه نفره ی حل اختالف بنی حزب جمهوری اسالمی و بنی صدر پس از ماجرای 
چهاردهم اسفند ۱۳۵۹بود. در این کمیته یزدی، نماینده ی بهشتی و رفسنجانی و رجایی یا 
در واقع حزب  جمهوری اسالمی، شهاب الدین اشراقی نماینده ی بنی صدر و محمدرضا 
مهدوی کنی نماینده ی خمینی بودند و چنان چه پیش بینی می ش���د رأی به محکومیت 
بنی صدر دادند. در این هیأت، یزدی نقش تعینی کننده داشت و سخنگو بود و مهدوی کنی 
از او حمایت می کرد. اشراقی آنقدر بی اختیار و منفعل بود که یزدی حتی اجازه نداد وی 

نوار گفتگوهای هیأت را از جلسه خارج کند. 
»هیأت حل اختالف« که نام بی مسمایی بود و از ابتدا و با توجه به ترکیب آن مشخص 
بود با هدف شومی شروع به کار  کرده، در هماهنگی کامل با حزب جمهوری اسالمی و 
بهشتی و رفسنجانی رؤسای قوه قضاییه و مقننه و رهربان اصلی حزب جمهوری اسالمی 
عمل می کرد. این »هیأت« در دوازده خرداد ۱۳۶۰ با اکثریت آرا رئیس جمهور را متخلف 
از فرمان امام و قانون اساس���ی اعالم کرد و رسماً از دادستانی انقالب اسالمی خواست 

در مورد روزنامه های انقالب اسالمی ، میزان، آرمان ملت و جبهه  ملی سریعاً اقدام کند.2
این هیأت نقش تعینی کننده ای در حوادث خردادماه ۱۳۶۰ داشت که منجر به کودتا علیه 
بنی صدر ش���د. یزدی در انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی در سال ۱۳۶۱ به 
عضوی���ت این مجلس از قم در  آمد و تا س���ال ۱۳۶۷به عنوان نایب رئیس دوم و رئیس 

کمیسیون قضایی مجلس خدمت کرد. 

حضور در دادگاه عایل قم و کمیسیون قضایی مجلس
یزدی یکی از گردانندگان »دادگاه عایل قم« بود که احکام مربوط به اعدام و حبس ابد 
۱-مظفر بقایی رهرب »حزب زحمتکشان« و از دشمنان قسم خورده مصدق یکی از طراحان آن بود و 
حسن آیت یکی از دستیاران و نزدیکان او که به مسئولیت سیاسی حزب جمهوری اسالمی رسیده بود 

یکی از پیشنهاددهندگان آن در مجلس خربگان بود. 
2- روزنامه ی کیهان دوازده خرداد ۱۳۶۰. 
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و... را مورد رس���یدگی قرار می داد. وی به همراه مشکینی و... با تشکیل شعبی در قم به 
س���اماندهی قضات برای تأیید احکام صادره در دادگاه های انقالب پرداختند. در واقع 

بسیاری از احکام اعدام دهه ی ۶۰ با تأیید این دادگاه به مورد اجرا گذاشته شد. 
پس از آن که در شهریور و مهر ۱۳۶۰ در درون رژیم بحث هایی برای حل مشکل »منافقنی« 
و یا پیدا کردن راه حل هایی برای برون رفت از مشکالت آغاز شد وی به همراه رفسنجانی 
و احمد خمینی و... جزو کسانی بودند که به شدت عمل هرچه بیش تر معتقد بودند. وی 

در خطبه های نماز جمعه هفده مهر ۱۳۶۰می گوید: 
تازگی ها در بعضی محافل می بینیم که مس���ئله ی منافقنی را یک مش���کل بزرگ 
می خوانند و در فکر پیدا کردن راه حلی برای آن هس���تند. راه حل برای مسئله ای که 
مدت هاست به دست مردم و حکومت راه حلش پیدا شده و مراحل آخرش را طی 
می کند. درکش���وری وقتی مردم اسالم و حکومت اسالمی را می خواهند طبیعی 
است که در برخورد با مشکالت و مسائل نیز از قرآن کمک می گریند و راه حل از 
اسالم و قرآن می گریند نه از مکاتیب غربی و شرقی. ...در مورد  کسانی که سالح به 
دس���ت گرفته ا ند راه حل قرآن در مورد آنان چیست؟  خدا در قرآن می فرماید: جزای 
کس���انی که به محاربه با خدا و رسول او بلند می شوند قتل است. مسئله ی گروه ها 
در آستانه ی حل نهایی است و راهی به جز راه حلی که قرآن کریم گفته است وجود 
ندارد. زیرا چننی مس���ئله ای جدید نیس���ت و در صدر اسالم نیز مشکل ترین مسئله 

منافقنی  بوده اند. آیا صحیح است در چننی شرایطی مطرح بشود که چه باید کرد؟۱
وی هم چن���نی در نم���از جمعه ی تهران که همزمان با روز قدس برگزار ش���د خواس���تار 

»سخت گریی« علی وار شد: 
از بدو تاسیس حکومت اسالمی سعی کرده ایم که ضوابط اسالمی رعایت شود لذا 
مسئولنی محرتم قضایی در برخورد با مسائل باید سختگریی علی )ع( را پیشه کنند 
و چهره ی حکومت اسالمی را نشان دهند ، چرا که زبان عمل گویاتر از زبان گفتار 
و نوش���ن اس���ت. بنابراین باید در نظر داشته باشید که این حکومت برای اولنی بار 

می خواهد نشان دهد که در ایران اسالم می خواهد عمل کند.2
از طرف دیگر وی به عنوان رئیس کمیسیون قضایی مجلس به اوین رفت و آمد می کرد و 
پرونده های قضایی را مورد بررسی قرار می داد. او که رابطه ی نزدیکی با اعضای مؤتلفه، 
گردانندگان دادستانی انقالب اس���المی در دهه ی ۶۰ داشت، سخنگوی این جریان در 
ح���وزه ی علمیه ق���م و نزد خمینی بود. او تمامی تالش خ���ود را به کار می برد تا ضمن 
مخالفت با سیاس���ت آیت الله منتظری در زندان ها، بازگش���ت به خط سرکوب و کشتار 

۱- روزنامه ی اطالعات شنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۰. 
2-روزنامه ی شنبه اطالعات 2۶ مهر ۱۳۶۱. 
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سال های اولیه ی دهه ی ۶۰ را تبلیغ کند. 
وی پیش از کشتار ۶۷ از زندان اوین دیدار کرد. گفته می شود او همراه با عسگراوالدی و 
اعضای مؤتلفه به دیدار خمینی شتافت تا او را به صدور فرمان کشتار زندانیان ترغیب کند.

او از جمله کسانی بود که در سرکوب آزادی ها و حاکمیت اسالم فقاهتی نقش موثری ایفا کرد. 
در پرونده ی خلع مرجعیت آیت الله شریعتمداری، وی از افراد فعال در جامعه ی مدرسنی 
حوزه ی علمیه قم بود. وی هم چننی در تمامی توطئه های علیه »حزب خلق مسلمان« که 
وابسته به آیت الله شریعتمداری بود پیش قدم بود و محرک اصلی حمله به این حزب و بیت  

آیت الله شریعتمداری در قم محسوب می شد. 

شکست در انتخابات مجلس و کتک خوردن از امت حزب الله
یزدی در انتخابات دوره ی سوم مجلس شورای اسالمی که داستان مقابله ی »فقه سنتی« 
و »فقه پویا« و »اسالم آمریکایی« و »اسالم مرفهنی بی درد« 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 نخست وزیری مریحسنی موسوی۱ 
و »خط امام« مورد غیض و کینه ی پاس���داران و »رزمندگان جبهه« بود و به همنی علت 
آنان سخرنانی وی در مهدیه ی تهران را برهم زده و او را با وضع  رقت باری از منرب پاینی 
کشیدند. خمینی که حساب همه جا را داشت به منظور ایجاد تعادل در بنی جناح های رژیم 
پس از استعفای صافی گلپایگانی در تریماه ۱۳۶۷، از او دلجویی کرد و او را به عضویت 
شورای نگهبان درآورد و سپس به همراه آذری قمی به عنوان دو فرد شاخص جناح راست 

به عضویت شورای بازنگری قانون اساسی انتخاب کرد. 

تالش برای جانشینی آیت الله گلپایگانی
پس از مرگ خمینی، یزدی در جلس���ه تعینی ره���ربی، با انتخاب خامنه ای به دلیل عدم 

اجتهاد و دانش نازل فقهی مخالفت کرد و خواهان برگزیدن آیت الله گلپایگانی شد. 
پس از جنبش ۸۸ و تشدید جنگ قدرت در باالی رژیم، حمالت بی محابای یزدی به 
هاشمی رفسنجانی، باعث شد که سر این موضوع بار دیگر باز شود. یزدی که به دشمنی با 

رفسنجانی شهره بود، در دیدار با مدیران ارشد صداوسیما خطاب به وی گفت:
به نظر من سخنان هاشمی با آن نوع بیان به جای این که احرتام به رهربی باشد، نوعی 
توهنی و جسارت به آیت الله خامنه ای بود... من این نوع اظهارات را نمی فهمم؛ شما 
۱-خمینی که با مخالفت شدید روحانیون سنتی و خامنه ای با انتخاب مریحسنی موسوی مواجه بود، در 
دیدار با محمد یزدی، احمد جنتی، مهدوی کنی و ناطق نوری به صراحت گفت: من حکم نمی کنم، 
اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خری؟... من به عنوان یک شهروند، اعالم 

می کنم که انتخاب غری از ایشان، خیانت به اسالم است. 
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با حکم رهربی مسئولیت گرفته اید آن وقت این طوری صحبت می کنید... شما در 
نماز جمعه گفتید نسبت به نتیجه ی انتخابات تردید دارید ویل مقام معظم رهربی 
ضمن تأکید بر س���الم بودن نتیجه ی انتخابات فرمودند اگر مشکلی است قانونی 
عمل کنید... معتقدم سخنان هاشمی از سه پهلو هم گذشته است. هاشمی در دیدار 
اخ���ریش می گوید رهربی را فرد اصلح برای حل مش���کالت می دانم، به نظر من 
سخنان هاشمی خطاب به رهربی جسارت به ایشان بود. آقای هاشمی در واقع به 

رهربی توهنی کرد.
مجل���س خربگان رهربی آیت الله خامنه ای را برای رهربی نظام اس���المی انتخاب 
کرده  است و مردم نیز بارها از مواضع روشنگرانه رهربی تقدیر کرده اند؛ مانند ایشان 
در کش���ور وجود ندارد که بیست سال در برابر مشکالت ایستادگی کرده و آن ها را 
حل کرده اند. هاش���می در آن جلسه گفته بود که رهربی را »فرد اصلح« برای حل 
مش���کالت می داند که به نظر من این کالم معنی ره���ربی را دچار تردید کرد و این 
بزرگ ترین جسارت به حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بود. رهربی بارها و بارها 
بر خودداری خواص از دو پهلو حرف زدن تأکید کرده اند و ایشان در سخنان خود 
بارها خواسته اند که هاشمی به آغوش نظام باز گردد، ویل هاشمی با موضع گریی های 
خود هر روز از نظام دورتر می شود. در هر جا که آیت الله خامنه ای بروند ملت و ما 

دنبال ایشان خواهیم بود؛ اما آقای هاشمی این را بدانید که دنبال شما نمی آییم.۱
هاشمی رفسنجانی این بار سکوت را جایز نشمرد و یزدی را تهدید به بیان ناگفته ها کرد. 

وی در دیدار با اساتید علوم سیاسی دانشگاه های قم گفت:
در مورد سخنان اخری آقای یزدی همان گونه که قباًل هم گفتم جوابم تاکنون به سخنان 
توام با عصبانیت و غرض آلود ایش���ان سالم بوده است، ویل با صحبت های دیروز 
ایشان و اطالعات رس���یده، این بار بوی توطئه به مشام می رسد و درباره ی مسائل 
ایشان در زمان امام راحل و در جلسه ی انتخاب رهربی بعد از ارتحال امام و در قوه 

قضاییه به صورت کتبی مطالبی را گوشزد خواهم کرد.2
احمد خاتمی از طرف خامنه ای مأموریت یافت تا با درخواس���ت از هاشمی رفسنجانی 
به جنگ علنی این دو که قطعاً به ضرر خامنه ای و یزدی تمام می ش���د پایان دهد. پس 
از فرونشسن گردوخاک، یزدی و اطرافیانش در تبلیغات عوام فریبانه شان با به کار بسن 
ترفند آخوندی، منکر عضویت یزدی در مجلس خربگان شدند. در حایل او نه به عنوان 
عضو، بلکه به خاطر آن که 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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عقب نشینی کند 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
خامنه ای پس از تصدی والیت فقیه از آن جایی که به ش���دت به حمایت راست سنتی از 
خود نیاز داش���ت، با آن که شاهد مخالفت یزدی با انتخابش بود، وی را که به تندخویی 
و عصبانیت و پرخاشگری شهره بود از گوشه ی عزلت به درآورد و به ریاست قوه قضاییه 
گماش���ت. حتی در درون رژیم نیز بسیاری ش���یخ محمد یزدی را گزینه ی مناسبی برای 
ریاست بر قوه قضاییه که پس از بازنگری قانون اساسی مسئولیت های بیش تری هم یافته 

بود نمی دانستند.
یزدی که خود را وامدار خامنه ای می دید در سرس���ردگی به وی سنگ تمام گذاشت و 
دو دوره ی ریاس���ت قوه قضاییه را حفظ کرد. او در جلسات و مصاحبه های گوناگون به 
کرات به تمجید و تعریف های اغراق آمیز از خامنه ای پرداخته و رهربی وی را از نعمات 
الهی برشمرد. و تا آن جا پیش رفت که در سال ۱۳۷۰در کالس های درس خارج خامنه ای 
که به تازگی تشکیل شده بود و از طریق آن خامنه ای تالش داشت مشق مرجعیت کند، 
شرکت کرد. ش���رکت او در  کالس ها آن قدر مضحک بود که خامنه ای شخصاً با حضور 
او در کالس درس مخالفت کرد. این در حایل بود که او پیش تر خود را باالتر از آیت الله 
منتظری و مش���کینی معرفی می کرد و حال پای درس ی���ک آخوند دون پایه که در هیچ 
کالس درس سطح باالیی شرکت نکرده بود و به »خطیب« و روضه خوان معروف بود 

می نشست.
کروبی در گفتگو با روزنامه ی اطالعات در مورد وی می گوید: 

باید عرض کنم آقای یزدی یکی از فضال و مدرس���نی حوزه ی علمیه قم اس���ت... 
نکته ی اول این است که مصاحبه ی ایشان به نظر من بسیار مضر و اگر جسارت به 
ایشان نشود، خیلی خشن و توهنی آمیز نسبت به آیت الله منتظری و بخصوص آیت الله 
مش���کینی و به نظر من خالف اخالق اسالمی بود. نقطه ضعف دوم سخن آقای 

یزدی این است که خیلی از موضعی که در حدود ایشان نیست سخن گفته اند. 
وی سپس ادعاهای یزدی را که گویا هم سطح و هم شأن آیت الله منتظری و مشکینی است 
به س���خره گرفته و می کوش���د حد و حدود او را به یادش بیاورد و اشاره ای هم می کند 
به سوابق یزدی در همراهی با ارتجاعی ترین بخش های روحانیت با آیت الله منتظری و 

می گوید: 
این را عرض می کنم که ایشان می گویند نظریات من هم معیار است ملت ما بداند به 
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نظر ایشان هم زمانی که آیت الله منتظری از طرف ساواک کوبیده می شود و رژیم به 
آن امان نمی دهد، اگر پول به طالب می داد حرام بود. ... زمانی هم ایشان در جریانی 
که به نفع دستگاه تمام می شد از افرادی که دکرت شریعتی را آن طور می کوبیدند دفاع 
می کرد. متأسفانه ایشان به طرز عجیبی از یک موضع گریی های غلط یا از جلساتی 

که انحراف داشت و یا یک حالت تخدیری داشت حمایت می کرد.۱ 
ش���یخ محمد یزدی مانند مصباح یزدی و دیگر سرس���ردگان خامنه ای از معروف ترین 
چهره های مدافع نظریه نصب و کش���ف در والیت فقیه و مبسوط  الید بودن آن هستند در 
حایل که در دوران خمینی مطلقاً چننی دیدگاهی نداش���تند و از والیت فقیه مقیده دفاع 
می کردند. او در یکی از جلسات بازنگری قانون اساسی که پیشنهاد تصویب والیت مطلقه 
شده بود از در مخالفت درآمده و می گوید:  بنده مخالف سرپدن سرنوشت امت مسلمان 

به دست ویل فقیه ام تا هر کار می خواهد بکند، مطابق سلیقه و نظر شخصی خودش.2
در نگاه خامنه ای، یزدی از این امتیاز بزرگ هم برخوردار بود که از دوران شاه دل خوشی 
از آیت الله منتظری نداشت و بهرت از هرکس می توانست امیال وی را برآورده کند. مخالفت 
یزدی با آیت الله منتظری به کتاب »شهید جاوید« صالحی نجف آبادی بر می گشت که 
مورد حمایت آیت الله منتظری بود. یزدی نه تنها با جانش���ینی آیت الله منتظری بلکه با 
مرجعی���ت وی نیز مخالف بود و ترویج آیت الله منتظری و قبول ش���هریه ی وی را جایز 

نمی دانست.
خامنه ای با پیشکش ریاست قوه قضاییه، ضمن باال کشیدن یزدی در حکومت و حوزه ی 

علمیه قم، مسئولیت سرکوب وابستگان آیت الله منتظری را به وی سرد.
یزدی پس از تصدی ریاس���ت قوه قضاییه، هم چون مصباح یزدی که به پابوس خامنه ای 
رفت کار چاپلوس���ی از وی را به آن جا کش���اند که مدعی شد رهربی اشتباه نمی کند چرا 
که در لحظه ی اشتباه لطف امام زمان شامل حالش می شود و کار صواب را به وی الهام 
می کند.۳ از نظر ش���یخ محمد یزدی همه  ی ارکان نظام باید چنان مطیع رهربی باشند که 
نظرش���ان با ویل فقیه ذره ای متفاوت نباش���د و فتوای مراجع تقلید در مقابل رأی و نظر 

خامنه ای ارزشی ندارد. 

دستگاه قضایی در دست مؤتلفه
یزدی ک���ه پیش از انقالب اندوخته ای نداش���ت و از عقده های بس���یاری رنج می برد، 
پس از تصدی پس���ت ریاس���ت قوه قضاییه به کاخ مرمر کوچ کرد که در اختیار دادستانی 

۱-روزنامه ی اطالعات، یک شنبه 2۵ بهمن ۱۳۶۰. 
2-http://morteza-tehrani.blogfa.com/post/236
3-http://morteza-tehrani.blogfa.com/post/236
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انقالب اسالمی بود. وی حتا در معماری این بنای تاریخی دست برد. 
وی که راست سنتی را نمایندگی می کرد، اهرم های اصلی قوه قضاییه را به دست مؤتلفه و 
هم فکران آن سرد. او بالفاصله الجوردی را از گوشه نشینی و عزلت به درآورد و به ریاست 
س���ازمان زندان ها رساند. در حایل که آیت الله منتظری در دیدار با اعضای هیأت کشتار 
زندانیان سیاسی در سال ۶۷ که فایل صوتی آن منتشر شد، در مورد الجوردی به صراحت 

عنوان کرده بود گردنش بشکند. 
س���یدرضا زواره ای دیگر عضو این جریان به ریاست سازمان ثبت اسناد رسید و اسدالله 
بادامچیان معاون سیاس���ی و مش���اور اجتماعی وی شد. یزدی هم چننی احکام متفاوت 

دیگری نیز برای گردانندگان مؤتلفه صادر کرد. 
در دوران ریاست یزدی و تسلط دوباره ی مؤتلفه بر دادستانی، با هدایت اسدالله بادامچیان، 
تصفیه ی گس���رتده ای در دادگس���رتی و قوه قضاییه صورت گرفت و بسیاری از قضات و 
دادیاران و مستش���ارانی که »مکتبی« تشخیص داده نمی شدند و از پیش از انقالب در 
دادگس���رتی مشغول کار بودند برکنار شدند و گروهی از قضات جوان که اکثراً سهمیه ی 
جنگ و بسیج و طالب حوزه ی علمیه بودند و غالباً در سننی زیر سی سال بودند، جایگزین 

آنان شدند. 

وخامت وضعیت حقوق بشر و سرکوب لجام گسیخته
در دوران ریاس���ت یزدی بر قوه قضاییه، در حایل که نظام به تازگی از قتل عام زندانیان 
سیاس���ی فارغ شده بود، احکام زندانیان سیاسی به ویژه کسانی که سابقه ی محکومیت 
در ارتباط با مجاهدین داش���تند افزایش چش���م گریی یافت و کسانی که تا پیش از آن به 
حبس های کوتاه مدت سه تا پنج سال محکوم می شدند به جوخه ی اعدام سرده شدند. 
پروژه ی قتل های زنجریه ای در دوران یزدی شروع شد و به اوج رسید و او که خود بهرت از 
هر کس در جریان امر بود حداکثر تالش خود را برای پنهان  ماندن زوایای آن به کار برد. 

یزدی خود در خاطراتش تأکید می کند: 
نهایتاً امام این گونه فتوا دادند که اگر فردی در شاخه ی فرهنگی سازمان به اصطالح 

مجاهدین فعالیت کند و سالح هم به دست نگرید، محارب محسوب می شود.۱ 
دیگر سیاستی که دستگاه اطالعاتی و امنیتی و قضایی در دوران وی در پیش گرفت عدم 
پذیرش مس���ئولیت اعدام زندانیان سیاسی بود. به همنی دلیل آمار مفقودشدگان سیاسی 
افزایش یافت. دستگاه قضایی پس از دستگریی و اعدام مخفیانه ی زندانیان سیاسی در 
پاسخ مراجعات مکرر خانواده های قربانیان اظهار بی اطالعی کرده و آن ها را متهم می کرد 

که خرب خروج فرزندان شان از کشور و پیوسن به مجاهدین را کتمان کرده اند. 
۱--خاطرات آیت الله محمد یزدی، مرکز اسناد انقالب اسالمی چاپ اول ۱۳۸۰ صص ۴۹۹.
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در دوران یزدی تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر، نه تنها اعدام ها به ش���دت تشدید شد 
بلکه تعداد زیادی از بلوچ ها تحت این عنوان اعدام شدند. 

بنا به گزارش عفو بنی الملل در سال ۱۹۹2، چهل و هشت نفر و در سال ۱۹۹۱، بیست نفر در 
بلوچستان اعدام شدند که بیش تر این اعدام ها در مالءعام صورت گرفت.۱

در دوران یزدی اعدام کودکان بزهکار در دس���تور قوه قضاییه قرار داشت و در فاصله ی 
یک دهه بنی س���ال های ۱۳۶۹ تا ۷۹، ش���ش محکوم به اعدام پیش از رسیدن به هیجده 

سالگی اعدام شدند.

سنگسار و مجازات های بی رحمانه و قرون  وسطایی
سال ها پیش از آن که طالبان و داعش به قدرت رسیده باشند و جهان با چننی پدیده ای آشنا 
ش���ده باشد، این سردمداران نظام اسالمی بودند  که میادین ورزشی را به کشتارگاه تبدیل 
کرده بودند و با افتخار از آن در روزنامه های خود یاد می کردند. تنها چند هفته پیش از 
دیدار گالیندوپل از ایران، یک زن و مرد را در حضور مردم در زمنی ورزش آستانه ی اشرفیه 

سنگسار2 کردند. در دی ماه ۱۳۶۸ دو زن را نیز در لنگرود سنگسار کردند.۳
دستگاه قضایی در بیست و ششم بهمن ۶۸، با گردن زدن سه نفر در همدان و قرار دادن 
سر دو نفر از آنان بر فراز مقربه ی دانشمند و فیلسوف بزرگ ایرانی ابوعلی سینا و گرداندن 
اجساد این سه تن توسط جرثقیل در خیابان های این شهر، به استقبال گزارش گالیندوپل 

گزارشگر ویژه ملل متحد رفت.۴
عفو  بنی الملل در گزارش سال 2۰۰۸ خود بی رحمی دستگاه قضایی را برمال می کند. 

وحشتناکی این گونه اعدام ها به وسیله ی یک زندانی سابق، هم بند زنی به نام زهرا 	 
که در اواخر دهه ی ۱۹۹۰به وسیله ی سنگسار اعدام شده است در ژوئیه 2۰۰۶ تشریح 
شد. او گفت که با زهرا، زنی گردصورت با چشمانی سیاه و موهای کوتاه، در روزهای 
پیش از محاکمه ی او آشنا شده بود. او گزارش داد که زهرا پس از بازگشت از دادگاه 
به خاطر شالق هایی که خورده بود از حال رفته بود ویل از این نظر خیالش راحت 
شده بود که به او گفته بودند روز بعد آزاد خواهد شد. زندانی ها جشن گرفتند. ویل 
روز بعد، زهرا اعدام شد؛ وقتی که زهرا با یک دنیا امید و آرزو به خیال خودش به 
س���مت اجرای احکام برده می شده ناگهان او را به سمت انفرادی برده و در آن جا 
بوده که متوجه می شود ماجرا از چه قرار است. در آن جا غسل داده می شود و دعاها 
و قواننی مربوطه اجرا می شود و به سمت جایگاه مخصوص برده می شود، با کفن 
1-www.radiozamaneh.com/270716

2-جمهوری اسالمی نهم دی ۶۸ برابر با ۳۰ دسامرب ۱۹۸۹. 
۳-جمهوری اسالمی دوازده دی ۶۸ برابر با 2 ژانویه ۱۹۹۰.

۴-روزنامه ی رسالت، 2۶ بهمن ماه ۱۳۶۸.
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تا گردن داخل چاله قرار داده و مراس���م شروع می شود. سنگ هایی را در گوشه ای 
جمع آوری ک���رده بودند... در همنی حال او از خاک با تقالی زیاد به بریون اومده 
بوده ویل دوباره قاضی ناظر دستور می دهد که برش گردانند به داخل چاله و در تمام 
این مدت پسر کر و الل اش، جواد ناظر این صحنه بوده است. ...در آخر هم شخصی 
به نام تقی با یک بلوک س���یمانی آخرین ضربه را وارد می کند و تمام می ش���ود... 

دوم ژانویه ۱۹۹۰ روزنامه جمهوری اسالمی گزارش داد که دو زن در لنگرود سنگسار 	 
شدند.

پنجم ژانویه ۱۹۹۰روزنامه ی اطالعات گزارش داد که دو زن در الهیجان سنگس���ار 	 
شدند.

شانزدهم ژانویه ۱۹۹۰روزنامه ی رسالت گزارش داد که یک زن در بندرعباس سنگسار 	 
شد.

در مهر ماه ۱۹۹۰زنی به اتهام زنا در شهر نیشابور محکوم به پرتاب از بلندی شد که این 	 
حکم با پرتاب وی از طبقه ی دهم یک ساختمان اجرا شد. 

یازدهم مارس ۱۹۹۱روزنامه ی جمهوری اسالمی گزارش داد که یک زن به نام بمانی 	 
فکری فرزند محمد عیسی در رشت محکوم به قصاص در آوردن چشم و پرداخت 
یک صد دینار طال و سنگس���ار شد. این زن پس از مطلع شدن از حکم مجازاتش 

اقدام به خودکشی کرد.
بیست و یکم آگوست ۱۹۹۱ کیهان گزارش داد که یک زن به نام کربی پس از هفتاد 	 

ضربه شالق و  سنگسار شد.
در آبان ماه ۱۳۷۰، دو نفر از پرسنل نریوی انتظامی به نام های ستوان سوم ناجا، رشید 	 

عالیی، اس���توار یکم ناجا، علی اصغر 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 سنگسار که در یکی از مراکز نریوی 
انتظامی اجرا شد به صورت گسرتده در اینرتنت و تلویزیون های اروپایی پخش شد. 
اولنی س���نگ به سمت متهمان توسط محمدعلی رحمانی، نماینده ی خامنه ای در 
نریوی انتظامی پرتاب ش���د. وی در سال ۱۳۸۸ قرار بود در دولت احتمایل کروبی 
وزیر کشور شود. در فیلم یاد شده یک صحنه نیز مربوط به قصاص چشم بود. مأموران 

با قساوت و در حایل که قربانی فریاد می زد چشم او را در آوردند.
پنجم نوامرب ۱۹۹۱روزنامه ی ابرار گزارش داد که یک زن در شهر قم سنگسار شد. 	 
نماینده ی ویژه ی حقوق بشر سازمان ملل گزارش داد که در اول نوامرب ۱۹۹۱، یک زن 	 

به نام فاطمه بانی در اصفهان سنگسار شده است. 
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روزنامه ی کیه���ان در اول فوریه ۱۹۹۴ گزارش داد که یک زن به نام مینا کولوت در 	 
تهران سنگسار شد.

اول مارس ۱۹۹۴به گزارش روزنامه ی رسالت یک زن در قم سنگسار شد.	 
 دهم آگوست ۱۹۹۴یک زن در شهر اراک به سنگسار محکوم شد.	 
ش���انزده نوامرب ۱۹۹۴به گزارش روزنامه ی ابرار سه نفر در شمال یک زن در ساری 	 

سنگسار شدند.
در هفت دس���امرب ۱۹۹۴ روزنامه ی همش���هری گزارش داد که ی���ک زن در رامهرمز 	 

سنگسار شد.
در چهاردهم جوالی ۱۹۹۵ به گزارش عفو بنی الملل دو زن به نام های صبا عبدایل 	 

سی س���اله و زینب حیدری سی و هشت س���اله در ایالم غرب در آستانه سنگسار 
می باشند. 

یازدهم نوامرب ۱۹۹۵ به گزارش روزنامه ی جمهوری اس���المی مردی در شهر همدان 	 
سنگسار شد.

در گزارش منتشرش���ده ی عفو بنی الملل در س���ال ۱۹۹۵ آمده است که این سازمان 	 
گزارش هایی دریافت کرده است که ممکن است حدود ده نفر در آن سال به وسیله 

سنگسار اعدام شده باشند.
به گزارش روزنامه ی همش���هری هش���تم ژوئن ۱۹۹۶، یک زن و یک مرد در ارومیه 	 

سنگسار شدند.
در ۱۹۹۷، شش زن و مرد به نام های فاطمه دانش، معصومه عینی مرضیه فالح، علی 	 

مختارپور، پرویز حسن زاده و خریالله جوانمرد در ساری سنگسار شدند. 
در سال ۱۳۷۷ خسرو ابراهیمی در الهیجان هنگام سنگسار موفق به فرار از گودال 	 

می شود. 
در دی ۱۳۷۷ یک مرد در بابل سنگسار شد. 	 
زلیخا کدخدایی در روستایی در اطراف بوکان از استان کردستان ظرف بیست و چهار 	 

ساعت پس از دستگریی سنگسار شد. هنگام اجرای حکم مردم اعرتاض کرده و به 
طرف مالیی که حکم سنگسار را صادر کرده بود سنگ انداخته و زلیخا که مجروح 

شده بود را نجات دادند.
 

اعالمیه ی اسالمی حقوق بشر و نسبیت فرهنگی 
یزدی در ش���رایطی مس���ئولیت قوه قضاییه را به عهده گرفت که نظام به تازگی از کشتار 
زندانیان سیاسی در سال ۶۷ فارغ شده بود و چهره ی نظام اسالمی به خاطر یک دهه ی 

جنایت و کشتار و شکنجه در سطح بنی المللی به شدت خدشه دار شده بود. 
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نظام اسالمی به منظور فریب افکار عمومی و توجیه جنایاتش در صدد چاره جویی بر آمد 
و مبتکر تدوین »اعالمیه ی اس���المی حقوق بشر« شد. این اعالمیه که در تضاد ماهوی 
با حقوق بشر و اصول جهان شمول آن است در اجالس وزرای امور خارجه ی کنفرانس 
اس���المی که در سال ۱۳۶۹در قاهره تشکیل شد به تصویب بیش از سی  کشور اسالمی 
رس���ید. تصویب کنندگان این اعالمیه که خود در زمره ی بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر 
هستند، اعالمیه ی جهانی حقوق بشر را که دستاورد بشر در زمینه ی حقوق اولیه ی انسانی 

است اعالمیه ای با فرهنگ مسیحی خواندند. 
این اعالمیه ی اس���المی در بیس���ت و پنج ماده تنظیم شده اس���ت که در ماده 2۴ آن  قید 
شده که: کلیه ی حقوق و آزادی های مندرج در اعالمیه ی مشروط به مطابقت با شریعت 
اس���المی اس���ت و در ماده 2۵ آن  آمده است: شریعت اسالمی تنها مرجع برای تفسری یا 

توضیح هر ماده از مواد این اعالمیه می  باشد. 
متعاقب تصویب اعالمیه ی اسالمی حقوق بش���ر، »کمیسیون حقوق بشر اسالمی« به 
ریاست محمد یزدی و مدیریت محمدحسن ضیایی فر و عضویت تعدادی از جنایتکاران 
علیه بش���ریت هم چون رازینی و ... در یکی  از ساختمان های مصادره ای واقع در انتهای 
خیابان آفریقا تأس���یس و ش���روع به فعالیت کرد. نمایندگان این کمیسیون با حضور در 
مجامع بنی المللی س���عی  در توجیه عملکرد حکومت داشتند. آنان با استناد به »نسبیت 
فرهنگی «، عنوان می کردند از آن جایی که ایران کشوری اسالمی است لذا باید قواننی و 
عملکردش نیز منطبق با شریعت اسالمی باشد و در نتیجه اعرتاض جامعه ی بنی المللی به 
مجازات های بی رحمانه ای چون سنگسار، قطع دست دزد، قصاص، شالق زدن، تبعیض 
بر اساس جنسیت و مذهب و... بی  مورد است، زیرا ایران تابع »اعالمیه ی اسالمی حقوق 

بشر« است.

سرکوب تظاهرات های اعرتاضی مردم 
در دوران صدارت یزدی بر قوه قضاییه، س���رکوب تظاهرات های اعرتاضی مردم شدت 

یافت و احکام بی رحمانه ی بسیاری صادر شد. 
در جریان سرکوب خوننی تظاهرات معلولنی جنگ در شریاز که در فروردین ۱۳۷۱به وقوع 
پیوست به گفته ی شاهدان شش نفر کشته شدند. به گفته ی دادستان انقالب شریاز دویست و 
چهل نفر دستگری و چهار نفر اعدام شدند و حکم اعدام پنج نفر برای تأیید به دیوان عایل کشور 
ارسال شد. چهل و پنج تظاهرکننده به مجازات چهار سال تا ده سال زندان محکوم شدند.

در اردیبهشت ۱۳۷۱در جریان تظاهرات اراک به گزارش خربگزاری فرانسه بیست و دو نفر 
به مجازات های 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 اطالعیه ای اعالم داشت: اخاللگران 
سریعًا و شدیدًا مجازات خواهند شد. در اطالعیه ی رسمی دادستانی انقالب مشهد که در 
روز 2۱ خرداد در نشریات منتشر شد از اعدام چهار نفر در ارتباط با تظاهرات اعرتاضی 
مردم خرب داده شد. البته عبدالله نوری وزیر کشور دولت رفسنجانی خط مشی قوه قضاییه 

در برخورد با تظاهرات اعرتاضی مردم را چننی بیان داشت:
مس���ئولنی امنیتی و قضایی آن چنان با قدرت و قاطعیت با عوامل حوادث مش���هد 
برخورد خواهند کرد که دیگر چننی رویدادهایی تکرار نش���ود... در لحظه ی اول که 
احساس شود حرکتی از ناحیه ی عناصر مفسد در شرف انجام است در همان نقطه 

مجرمنی را به مجازات خواهیم رساند.
در دیگر جنبش های اعرتاضی مردم که بنی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴در شهرهای مبارکه، 
قزوین و اسالم شهر، به وقوع پیوست تعدادی زیادی از مردم دستگری و به حبس و زندان 

و شالق محکوم شدند. 

تالش برای پوشاندن نقش آمران و عامالن قتل های زنجریه ای 
در جریان قتل های زنجریه ای، اعوان و انصار او اصرار عجیبی داشتند تا مسئولیت قتل ها 

را متوجه ی نریوهای سیاسی و کشورهای خارجی کنند.
امینی، مشاور امنیتی-انتظامی یزدی در حایل که به خوبی قاتالن را می شناخت گفت:

حتی اگر چنان چه فرد مشخصی نیز خودش را به عنوان عامل این قتل ها معرفی کند، 
رسیدگی به کل جریان هم چنان ادامه خواهد یافت تا عامالن خارجی و داخلی این 
جریان شناس���ایی شوند... از دید فنی این قتل ها اعمال گروه تروریستی »فرقان« و 

گروه منصوب به مهدی هاشمی را در اذهان تداعی می کند.۱
اسدالله بادامچیان معاون سیاسی وی نیز ادعا کرد: 

موج عظیم احساس���ات پاک مردم پس از آن شهادت الجوردی و تنفر عمومی از 
ترور رفیق دوست آن ها را به طراحی توطئه دیگری وادار کرد که با کشتار چند نفر از 
عناصر ملی گرا و جریان سازی رسانه های بیگانه، برای آن ها فضاسازی کند تا زمینه 
برای طرح ترور شخصیت هایی هم چون حجت االسالم و المسلمنی رازینی پدید آید.2

وی در جای دیگری مدعی شد: 
معلوم است وقتی وزیر اطالعات بی خرب از ماجرا در برابر اصرار بعضی در هیأت 
دولت سوگند می خورد که این کار عناصر اطالعاتی نیست و یا گروه ها و تشکل های 

۱-روزنامه ی گزارش روز ۱۳ دی ماه ۱۳۷۷. 
2-اسدالله بادامچیان، »ریشه یابی ترور شخصیت ها و اشخاص«، هفته نامه ی شما، هفده دی ماه ۱۳۷۷. 
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خط امام و رهربی بی خرب از اصل ماجرا، تحلیل های خود را داشته اند، دلیلی آشکار 
بر عدم دخالت و رضایت آن ها در این ماجرای تلخ است. ویل اگر کسانی و گروه هایی 
جسته و گریخته اظهارنظرهایی کرده اند که گویا بی خرب از اصل ماجرا نبوده اند، باید 

گروه های تحقیقاتی برای ردیابی آن سناریو، اینان را مدنظر قرار دهند.۱

ویرانه ای به نام دستگاه قضایی 
یزدی متخصص بیان سخنان بی پایه و اساس است؛ وی در حایل که وعده می داد احکام 
دادگاه های جرایم سیاسی و مطبوعاتی بدون حضور هیات منصفه و وکیل مدافع باطل 
می شود.2 و در جمهوری اسالمی ایران حتا یک زندانی به دلیل اعتقادات خود در زندان 

بسر نمی برد.۳ فاجعه ی حذف دادسراهای عمومی و انقالب را رقم زد. 
با تصویب قانون تش���کیل دادگاه های عمومی و انقالب، کلی���ه ی وظایف و اختیارات 
دادستان به رؤس���ای محاکم و رئیس حوزه ی قضایی محول شد و سیستم دادسرا فقط 
در محاکم نظامی و دادگاه ویژه ی روحانیت ابقا گردید و این امر موجب تداخل وظایف 
تحقیق و رسیدگی در دادگاه ها و خارج نمودن محاکم از حالت بی طرفی گردید. چرا که 
تا پیش از این حداقل قاضی نقش بی طرف بنی اصحاب دعوا را داشت اما در سیستمی 
که او بنیان گذاشت قاضی خود طرف دعوا بود! هم چننی حذف دادسراها باعث انباشته 
شدن پرونده ها در دادگاه ها از یک طرف و از سوی دیگر انجام قسمت اعظم تحقیقات 
مقدماتی توسط ضابطان دادگسرتی به علت کثرت کار دادگا ه ها گردید. فجایع به بار آمده 
تا آن جا بود که هاشمی شاهرودی هنگام تصدی پست ریاست قوه قضاییه اعالم کرد که 
ویرانه ای را تحویل گرفته است. و خامنه ای که خود می دانست چه دسته گلی به آب داده 

است مانع پاسخ گویی یزدی شد تا موضوع بیش تر باز نشود. 
یکی دیگر از مصائبی که محمد یزدی به دستگاه قضایی تحمیل کرد 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 ۱۳۷۳ به خاطر پرونده  ای به تهران فراخوانده شد و در سن 
بیست و هفت سالگی از طریق اسد الله بادامچیان به یزدی وصل شد و به ریاست شعبه ی 
۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد توسط وی به شعبه ی ۳۴مجتمع قضایی 
کارکنان دولت رفت. مرتضوی به خاطر سرس���ردگی اش به ریاست شعبه ی ۱۴۱۰دادگاه 
مطبوعات رس���ید و با توجه به انحالل دادسرا همه ی اختیارات این مرجع به وی سرده 

۱-هفته نامه ی شما، 2۴دی ماه ۱۳۷۷. 
2-روزنامه ی سالم 2۴دی ماه ۱۳۷۰.
۳-روزنامه ی سالم 22 اسفند ۱۳۷2.
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شد تا به نمایندگی از سوی بیت رهربی و یزدی به قلع و قمع مطبوعات و روزنامه نگاران 
بردازد. محسنی اژه ای نیز توسط یزدی ارتقای مقام یافت و به ریاست مجتمع اقتصادی 
رس���ید و در جریان پرونده ی فاضل خداداد- و برادران رفیق دوس���ت که از گردانندگان 
مؤتلفه و نزدیکان یزدی بودند، ارادت خود را به این جریان و یزدی نشان داد و محسن 

رفیق دوست را تربئه کرد. 
محمدرضا رحیمی پس از برکناری از اس���تانداری کردستان، به مشاورت قضایی محمد 
یزدی منصوب ش���د و تا س���ال ۸۳ که به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب شد، در 
این سمت باقی ماند و از همان جا با الیاس محمودی آشنا شد که بعدها به تشکیل »حلقه  

خیابان فاطمی« منجر شد. 
جالل الدین فارس���ی دیگر عض���و نزدیک به مؤتلفه نیز ک���ه در مهرماه ۱۳۷۱محمدرضا 
رضاخانی را در روس���تای طالقان به قتل رسانده بود با اعمال نفوذ خامنه ای و یزدی و 
مقتدایی از اتهام قتل نفس تربئه و آزاد شد. جالل الدین فارسی حتی یک شب را نیز در 
زندان نگذراند و آن ها توانستند با خیمه شب بازی قضایی وی را به پرداخت دیه محکوم 
کردند که خانواده ی مقتول از پذیرش آن سرباز زدند.۱ همسر دوم جالل الدین فارسی اهل 

طالقان و از بستگان مقتول بود.2 
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 محسنی اژه ای نماینده ی یزدی در وزارت اطالعات نیز 

دست داشتند.۳ 
طبق گزارشات منتشر شده و شهادت شهود، در سال های ۱۳۷۳و ۱۳۷۷در جریان سرکوب 
شورش مهاجران زندانی در اردوگاه »سنگ سفید« خراسان، ده ها افغانی با رگبار نریوهای 
انتظامی کشته شده و در گورهای دسته جمعی به خاک سرده شدند. شیخ محمد یزدی در 
مقام رئیس قوه قضاییه و »کمیسیون حقوق بشر اسالمی« ای که دست و پا کرده بود مطلقًا 

به این جنایت نرداخته و آن را جزو »خط  قرمز«های نظام معرفی کردند.

تالش برای قتل آیت الله منتظری 
و حمله به دفرت آذری قمی

محمد یزدی و مرتضی مقتدایی در مقام دادس���تان کل کش���ور پس از سخرنانی آیت الله 
منتظری در سیزدهم رجب مصادف با 2۳ آبان ۱۳۷۶با توطئه ی قتل وی همراهی کردند 

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. برای کسانی که »یادگار امام« را به سادگی آب خوردن به قتل رساندند، 
کشن آیت الله منتظری که مورد غضب خمینی قرار گرفته بود کار سهل و آسانی بود. به ویژه 
که همان موقع خامنه ای، آیت الله منتظری را که به درستی مرجعیت وی را زیر سؤال برده 
و آن را به تمسخر گرفن حوزه های علمیه و شیعه خوانده بود، »ساده لوح« و »بیچاره« و 

»مفلوک« خوانده بود. 
اراذل و اوباش اعزامی از سوی سپاه، اطالعات و بسیج شهرستان های مختلف که از طرف 
آن ها هدایت و پشتیبانی می شدند ضمن حمله به حسینیه و تخریب و اشغال آن، به منزل 
مسکونی و دفرت آیت الله منتظری نیز یورش برده و با شکسن اسباب و اثاثیه و پاره کردن و 
غارت اوراق و مدارک، خسارت هنگفتی وارد کردند. در حمله به منزل آیت الله منتظری 
مسئولنی امنیتی اصرار داشتند وی را به بهانه ی حفظ جان به مکان نامعلومی انتقال دهند 

که با مخالفت او روبرو شدند. 
آیت الله منتظری در مورد نقش یزدی در این حمله می گویند: 

پس از سخرنانی تحریک آمیز آقای جوادی آملی، جمعیت را به طرف حسینیه ی شهدا 
و دفرت و بیت من سرازیر کردند و تعدادی از آنان که کاماًل سازمان دهی شده بودند، با 
شکسن درب ها و قفل ها حسینیه را اشغال کردند و هرچه توانستند از اشیای حسینیه و 
دفرت شکستند و پاره کردند و غارت نمودند و حّتی قرآن ها و کتب ادعیه و کتب علمی 
را نیز پاره کردند و حدود س���ه هزار عدد نوار کاست و ویدیویی از فقه و نهج البالغه 
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 از کتک زدن و هتاکی، بازداشت نمودند و 
از قراری که نقل شد، رئیس قوه قضائیه که 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 خطبه ی نماز جمعه ی تهران نیز هرچه خواست به هم بافت.
آیت الله منتظری در مورد والیت فقیه مورد نظر یزدی می گوید: 

همنی بی سیم به دست ها، حّتی می خواستند برای این منظور درب خانه ی اندرونی 
را با دیلم از جا بکنند تا به من دسرتسی پیدا کنند و به زور بربند. جمعی از فضال 
و طالب و برادران را بازداشت، و تلفن ها را قطع کردند و بلندگوهای حسینیه را در 
اختیار گرفتند و مانند لشکر مهاجم پریوز شده با شعارهای انحرافی و توهنی آمیز و به 
نام حمایت از والیت فقیه و ویل فقیه خودشان، هرچه خواستند  گفتند و پخش کردند 
و موجبات ناراحتی همه ی همسایگان محرتم را فراهم نمودند. معلوم شد در منطق 
آقایان، والیت فقیه یعنی غارت اموال و شکسن و پاره کردن کتاب ها و حّتی قرآن 
کریم. والیت فقیه یعنی تصرف غاصبانه در خانه و ملک دیگران. والیت فقیه یعنی 
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اهانت به حوزه های علمیه و علما و فقه و علم و بی احرتامی به همه ی مقدس���ات. 
خوب شد نمردیم و ثمره ی والیت فقیه آقایان را برای چندمنی بار لمس کردیم.۱

در زیرنویس صفحه ی ۱۴۵ کتاب »انتقاد از خود« آیت الله منتظری که پس از درگذشت 
وی انتش���ار یافت از قول موسوی اردبیلی آمده اس���ت: در آن روز قصد داشتند که آقای 
منتظری را بکشند و من با تهران تماس گرفتم و تهدید کردم که اگر بر این امر اصرار داشته 

باشید بدانید که آقای منتظری تنها نیست؛ و در نهایت از این تصمیم منصرف شدند.2
همان موقع عوامل یزدی و وزارت اطالعات و اوباش و اجامر بسیج شده به دفرت آذری قمی 
هم حمله کردند. آذری قمی در نامه به رفسنجانی در مورد یزدی که سابقاً متحد وی بود 
و متفقاً در مجلس خربگان رهربی آیت الله گلپایگانی را مناسب تصدی رهربی و والیت 

فقیه می دانستند گفت: 
...ن���ه این که هر روز وقت و بی وقت بس���تگان ما را برای نامه ی جدید در فش���ار 
بگذارید، و توس���ط یزدی که در اخطار و تهدید بیداد می کند ما را از روشنگری و 

نامه نویسی برحذر دارید. ۳
آذری قمی هم چننی ادعا می کند که جامعه ی مدرسنی حوزه ی علمیه قم در سال ۱۳۷۳ با 
فشار بچه های اطالعاتی و دالیل آقای یزدی« مرجعیت وی ]خامنه ای[ را جا می اندازد 
و وی ب���ا فروتنی در ابتدا فقط برای خارج را می پذی���رد اما در همان حال معاونتی در 

اطالعات برای جا انداخنت مرجعیت وی در داخل ایجاد می کنند.۴ 
او در نامه به خاتمی تأکید می کند: 

گرچه از طرف دادس���تان کل کودتا و فرماندهی آتش فتنه ]محمد یزدی[ از نوشن 
هرگونه نامه و دفاعیه ممنوع شده ام ویل این حقی است طبیعی و انسانی و فطری.۵ 
آذری قمی هم چننی در نامه ی بیست و سه آذر ۱۳۷۶خود خطاب به خامنه ای می نویسد: 

آقای خامنه ای! لشکریان والیت فقیه هم چون لشکریان شاه، شیشه شکستند و درها 
را شکس���ته، از جا کندند، قرآن، مفاتیح و کتب حدیث را از باال پرت کردند و کف 
کوچه را از اوراق آن ها پر کردند. چیزی را سالم نگذاشتند. حسینیه  ی شهدا و دفرت 
آیت الله منتظری را همنی طور. صدای زینب های زمان را درآوردند که یزید بزن، خوب 
می زنی. این چوب والیت فقیه اس���ت، نوش ج���ان کن. نه به خانواده ی مریض و 
نه به فرزند مریض من رحم نکردند و چند روز آن ها را بدون دوا و اس���رتاحت رها 
کردند. خداوند آن ها را با مهاجمنی کربال محشور فرماید. من و آقای منتظری چند 

۱-پیام آیت الله منتظری پس از حمله به حسینیه و بیت ایشان، مورخه ی ۱۳۷۶/۸/2۸
2-http://pezhvakeiran.com/pfiles/ebrat_va_enteghad_az_khod_montazeri.pdf

۳-فراز و فرود آذری قمی، محسن کدیور، ص 2۷۵.
۴-پیشنی، ص 2۷۸.
۵-پیشنی، ص 2۸2.



23
عدالت خانه و ویرانگران آن-آغاز دهه ی دوم انقالب تا امروز

صباحی بیش تر زنده نیستیم، ویل برای شما عار و ننگ ابدی و برای سرلشکر]های[ 
نافرمانده ی کل قوای شما، آقای ]محمد[ یزدی، ]عبدالله[ جوادی و ]علی[ مشکینی 
حاصل ش���د. شما امنیت حرم اهل بیت، خانه، حسینیه و دفرت من که یا در آن نماز 
جماعت یا درس والیت فقیه و حکومت اسالمی یا مأمنی برای مستضعفنی و پر و 
بال شکسته ها بود شکستید و خراب کردید و النه فقرا و بینوایان را نابود کردید. البد 
بعد از این، پول گلوله ها و چوب و درب شکسته را هم از ما خواهید گرفت. راستی 

اگر بگوییم از زمان شاه بدتر است گزاف گفته ایم؟
مه���دی خزعلی هم از توطئه ی مش���رتک وزارت اطالع���ات و احمد جنتی و جامعه  ی 
مدرسنی حوزه ی علمیه قم به ریاست یزدی و مقتدایی برای جا انداخن مرجعیت خامنه ای 
می گوید. او توضیح می دهد که پس از مرگ آیت الله گلپایگانی و اراکی وزارت اطالعات 
بنا داش���ت هرطور که شده مرجعیت خامنه ای را جا بیاندازد. گفته می شود برای تحقق 
چننی امری بخشنامه ای صادر شده بود مبنی بر این که کارمندان وزارت اطالعات و سپاه 
پاسداران موظفند چنان چه از آن ها پرسیده شد از چه کسی تقلید می کنند، پاسخ دهند از 
خامنه ای. س���عید امامی پیگری این امر بود و معاونت های وزارت اطالعات که جملگی 
دانش آموختگان مدرسه ی حقانی هم چون پورمحمدی و اکربیان و... بودند به شدت از 

آن حمایت می کردند.۱
ش���یخ محمد یزدی و مقتدایی نیز در جامعه ی مدرس���نی حوزه ی علمیه قم جا انداخن 
مرجعیت خامنه ای را دنبال می کردند و عاقبت با تلفن و تهدید و تطمیع توانستند نام او را 

جزو شش مرجع تقلید مورد قبول جامعه مدرسنی منتشر کنند. 
آیت الله خزعلی از اعضای شورای نگهبان به خاطر مخالفت با مرجعیت خامنه ای، بر اثر 

فشارهای بیت  رهربی و به ویژه علی اصغر حجازی مجبور به استعفا شد. 
تالش یزدی برای جا انداخن خامنه ای به عنوان مرجع تقلید و آن هم »اعلم« و س���پس 
رساندن او به درجه »امام خامنه ای« در حایل صورت گرفت که خامنه ا ی شاگردی هیچ 
استاد شناخته شده ای را در حوزه ی علمیه نکرده بود و به لحاظ مرتبت حوزوی از درجه  ی 
پایین���ی برخوردار بود. نکته ی حائز اهمیت آن که یزدی تأکید دارد رفس���نجانی مجتهد 
نبود. در حایل که سواد حوزوی رفسنجانی کم تر از خامنه ای نبود و نسبت به وی کارهای 

بیش تری نیز ارائه داده بود. 

عوام فریبی و مخالفت با برگزاری مسابقه ی فوتبال 
در دوران یزدی، در خرداد ۱۳۷۳و ظهر عاشورا، عوامل وزارت اطالعات با انفجار بمب 
در حرم امام رضا، موجب کشته شدن بیست و شش نفر و زخمی شدن بیش از سیصد نفر از 
1-www.youtube.com/watch?v=gvpjNHnvt_0
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زائران شدند. وی که در مهرماه ۱۳۹۵به خاطر برگزاری مسابقه ی فوتبال تیم های ایران و کره 
جنوبی در روز تاسوعا دم از زیرپاگذاشن حرمت عاشورا و محرم می زد، با آن که در جریان 
هویت بمب گذاران بود، هیچ اقدامی جهت پیگریی این جنایت نکرد و به دروغ همراه 

با دیگر بخش های رژیم به صورت هماهنگ، مجاهدین خلق را مسئول آن معرفی کرد. 
استفاده ی ابزاری او از دین و مراسم مذهبی حتی در میان جناح های رژیم زبانزد است. 
او در دولت روحانی در حایل با برگزاری مسابقه ی تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی در 
روز تاسوعا مخالفت کرد که در روز عاشورای ۱۳۷۸ در 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 ۱۳۶۹ به عضویت مجلس خربگان رهربی درآمد. وی از س���ال ۱۳۸۶ تا 
۱۳۸۹، در زمان ریاست هاشمی رفسنجانی در مجلس خربگان، به عنوان نائب رئیس 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 مهدوی کنی در مجلس خربگان، در سمت 
نائب رئیس دوم مجلس خربگان انجام وظیفه کرد. و عاقبت پس از مرگ مهدوی کنی در 
اس���فند ۱۳۹۳با اشاره ی خامنه ای و اعمال نفوذ بیت رهربی به ریاست مجلس خربگان 
رسید در حایل که پس از شکست از رفسنجانی به بهانه ی کسالت و بیماری در مجلس 

حاضر نشده و از اداره ی دبریخانه ی مجلس خربگان سرباز زد. 
یزدی به اشاره خامنه ای به ریاست کمیته ی سه نفری سری تعینی رهرب آینده انتخاب شد. 
اولنی بار مرتضی مقتدایی به وجود این کمیته و جلسات سری آن اشاره کرد و تأکید کرد که 
اسناد این جلسات به صورت محرمانه در دبریخانه ی مجلس خربگان نگهدارى مى شود 
و حتى در اختیار هیأت رئیسه هم قرار نمى گرید و فقط اگر رهربى بخواهند و نیاز داشته 

باشند در اختیارشان قرار داده مى شود.۱
سید علی شفیعی، نماینده ی خوزستان در مجلس خربگان رهربی مدعی شد که این کمیته 
حتی از افشای عملکرد خود نزد هاشمی رفسنجانی در زمانی که او ریاست خربگان را به 

عهده داشت نیز خودداری کرده است: 
به قدری کار این کمیته محرمانه است که آقای یزدی می فرمودند وقتی آقای رفسنجانی 
رئیس خربگان بود، حتی نتیجه ی کار را به ایشان هم نگفتیم! هر چه می گفت: من 
رئیس خربگان هس���تم، نمی شود که نگویید، می گفتیم این ها محرمانه است، حتی 

1-http://khobreganemellat.org/fa/MagArt.html?ItemID
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نسبت به شما.۱
یزدی در انتخابات اس���فند ۱۳۹۴به همراه مصباح  ی���زدی از راه یافن به مجلس خربگان 
رهربی بازماند و خامنه ای که حساب زیادی روی او باز کرده بود در حمایتی آشکار از این 
دو، نسبت به رأی نیاوردن آن ها ابراز نارضایتی کرده و نبودن آن ها در مجلس خربگان را 

مایه ی خسارت دانست. 
ی���زدی هم چننی پس از پایان خدمت در قوه قضاییه در س���ال ۱۳۷۸مجدداً به عضویت 
شورای نگهبان در آمد و مجموعاً در دوره های 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 اعالم کرده 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 صراحت گفت: 
اگر فقهای شورای نگهبان نظر دادند که این آقایی که در اقلیت است در یک شهری 
که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمی تواند در شورای شهر برای مردم 

این شهر تصمیم بگرید، باید به آن عمل شود و جنبه شرعی و قانونی دارد. 
وی هم چننی اضافه کرد: 

اگر کس���انی دنبال این هس���تند ک���ه مصوبه قانون���ی را برگردانند، ب���ا اصل نظام 
جمهوری اسالمی ایران مقابله کرده اند و نظام قطعاً در برابر آن می ایستد.2

محمد یزدی در حایل که با دس���ت ردّ مردم روبرو ش���ده و با حکم خامنه ای در شورای 
نگهبان نشس���ته است انحصار طلبانه ترین نظرات را ارائه داده و کشور را به سمت بحران 
می برد. او معتقد است. فقهای شورای نگهبان هر زمان که صالح بدانند، می توانند تفسری 
جدیدی از قواننی ارائه دهند و بر اس���اس تفسری جدیدشان از قواننی، کسی را که پیش تر 
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 صالحیت کنند. 

زیرپا گذاشنت نّص صریح قانون
وی که سمت امام جمعه ی موقت تهران را نیز یدک می کشید تریبون نماز جمعه را به محلی 
برای حمله به دولت های رفسنجانی و خاتمی تبدیل کرد و در انتخابات ریاست جمهوری 
با وجود عضویت در شورای نگهبان برخالف نص صریح قانون برای حمایت تمام قد 
از احمدی نژاد در مقابل موسوی وارد انتخابات شد و با وجود آن که جامعه ی روحانیت 
مبارز و حوزه ی علمیه قم درباره ی کاندیدایی خاص به نتیجه نرسیده بودند، اعالم کرد که 
1-http://javanonline.ir/fa/news/740009
2-www.radiozamaneh.com/364776
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احمدی نژاد کاندیدای مورد حمایت آن هاست.
وی »حصر« موسوی و کروبی را کافی نمی دانست و خواهان مجازات بیش تری است:

ما به عنوان کمیسیون تحقیق در مجلس خربگان از مقام معظم رهربی خواستیم که 
برخورد صریح تر و قاطع تری با مرتکبان فتنه شود و ایشان پاسخ دادند که برای من 
هنوز روشن نیست که اقدامات صریح تر و قاطع تر به نفع کشور هست یانه و منفعتش 
از مضراتش بیش تر نیست... نظام مقتدر است و می تواند برخورد صریح تری با سران 

فتنه داشته باشد اما آن ها در افکار عمومی محاکمه و زندانی شده اند.۱
ی���زدی که از جمله حامیان کودتای انتخاباتی ۸۸بود در حمایت از احمدی نژاد تا آن جا 
پیش رفت که در فروردین ۱۳۸۹ضمن ابرازی خوشحایل از تحوالتی که در رژیم صورت 

گرفته بود گفت: 
در ظاهر امر زمان موفق و پیشرفت های خوبی داریم، اعتبار جهانی بیش تر می شود، 
دولت و مجلس با هم رفیق ش���دند، فاصله های بنی مراجع و دولت برداشته شده و 

همه حرف ها را می فهمیم.2

جامعه ی مدرسنی و حیات دوباره ی سیاسی
یزدی بعد از ترک قوه قضاییه و ویرانه خواندن آن توس���ط هاشمی ش���اهرودی، کم تر در 
محافل حاضر می شد، اما پریوزی احمدی نژاد در مقابل هاشمی رفسنجانی، دوران جدید 
حیات سیاسی وی را رقم زد و او به حوزه ی علمیه قم بازگشت و فعالیت رسمی خود را 

در جامعه ی مدرسنی آغاز کرد. 
از زمانی که وی رئیس جامعه ی مدرس���نی شد جلسات آن اکثراً به رسمیت نرسیده و یا 
وی تصمیمی را که بیت رهربی اتخاذ کرده بود به این جامعه تحمیل کرد. او هم چننی از 
سوی خامنه ای به ریاست شورای عایل حوزه ی علمیه قم که در سال ۱۳۷۵راه اندازی شد 
منصوب گردید. این شورا تمامی مدارس و حوزه های علمیه کشور را که در سال های اخری 
رشد روز افزونی داشته اند، هدایت می کند. تشکیالت مدیریتی، برنامه ها و خط مشی های 
تبلیغی، آموزش���ی و سیاسی، این حوزه ها بر اساس منویات خامنه ای توسط شورا اعمال 

می شود.
او در این دوران نقش اصلی و اساسی در صدور اطالعیه های جامعه ی مدرسنی حوزه ی 
علمیه قم مبنی بر عدم مشروعیت سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و حزب مشارکت 

اسالمی و هم چننی خلع مرجعیت آیت الله یوسف صانعی داشت. 
یزدی تنها قوه قضاییه را تبدیل به »ویرانه« نکرد. مدیریت او برجامعه ی مدرسنی حوزه ی 
1-www.tabnak.ir/fa/print/160967
2-www.fardanews.com/fa/pages/?cid=108126
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علمیه قم و شورای عایل با همراهی هاشم حسینی بوشهری و مرتضی مقتدایی این نهاد 
حوزوی را تبدیل به »ویرانه« کرد. وی در این دوران کوشید خامنه ای را به عنوان تنها مرجع 
تقلید و »مرجع اعلم« از خمره  ی رنگرزی جامعه ی مدرس���نی حوزه ی علمیه بریون آورد. 

آیت الله منتظری به نقل از آذری قمی که از نزدیک در جریان امر بوده تعریف می کند: 
پس از انتخابات، جامعه ی مدرس���نی به تهران احضار شدند. پس از حضور، آقای 
خامنه ای پرسید وضع جامعه ی مدرسنی چگونه است؟ من گفتم جامعه ی مدرسنی 
مرد. نظر ایش���ان این بوده که چون جامع���ه را وادار کردند آقای ناطق نوری را برای 
ریاست جمهوری تأیید کنند و او انتخاب نشد، پس جامعه موقعیت خود را از دست 
داده اس���ت. آقای آذری ادامه داد: آقای خامنه ای از این حرف من ناراحت شد و 
گفت: این چه حرفی است؟ ما با جامعه ی مدرسنی کارها داریم و از جمله مسئله ی 
مرجعیت است. هفت نفر مرجع صحیح نیست. مرجع باید یک نفر باشد و این کار 

بر عهده ی جامعه است و باید جامعه ی مدرسنی تقویت شود. 

اشاعه ی فساد، غارت اموال عمومی و دولتی 
در دوران یزدی، قوه قضاییه به فاسد ترین نهاد نظام تبدیل شد و او که آخوند تهی دستی 
بود در پناه آن تبدیل به یکی از سرمایه داران بزرگ کشور شد. عباس پالیزدار  که مسئولیت 
کمیته ی تحقیق و تفحض از قوه قضاییه را به عهده داشت در مورد دزدی های نجومی 

یزدی و چگونگی باالکشیدن کارخانه الستیک سازی دنا می  گوید: 
آمدند نزد مقام معظم رهربی گفتند که می خواهیم یک دانشگاه علوم قضایی برای 
خواهران بس���ازیم در قم. با این توضیح که خواه���ران، به کارهای قضایی ]اعم از 
بازجویی و بازپرس���ی و غریه[ بانوان برسند. آقا هم استقبال کردند و مجوز تاسیس 

دانشکده را به این عده دادند. 
بالفاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مایل، نامه نوشتند به آقای نعمت زاده 
]وزیر صنایع دولت هاشمی رفسنجانی[ ۱ مقام فعلی وزارت نفت که محبت فرمایید 
برای تاسیس دانشکده ی قضایی خواهران، کارخانه الستیک دنا! را کارشناسی کنید 
جهت این دانشکده! از آن جا که مؤسسنی دانشکده در دستگاه قضایی دخیل بودند، 
کارشناس���ان دادگسرتی ترسیدند و رقم کارشناسی کارخانه را صد و بیست و شش 
میلیارد تومان اعالم کردند، تا خوش بحال مؤسس���نی دانشکده شود. در حایل که 
قیمت واقعی آن بیش از ششصد میلیارد بود. تازه صد و بیست و شش میلیارد شامل 
ویالهای شمال، زمنی های شریاز، پول نقد حساب کارخانه در بانک نمی شد. بعد 

۱-نعمت زاده 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 قطعاً بیش از این است. 
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دوباره همان آقا نامه نوشتند به نعمت زاده که محبت فرموده و تخفیف منظور فرمایید. 
آقای نعمت زاده هم که از ارث پدری اش می بخشید نوشت پنجاه درصد تخفیف! 

دوباره نوشتند محبت فرموده تخفیف دیگری منظور فرمایید! خالصه بعد از پنج 
بار نامه نگاری برای گرفن تخفیف، قیمت را از صد و بیست و شش میلیارد به ده 
میلیارد و سیصد میلیون رساندند. بعد دوباره همان آقا نوشتند که ما امکان پرداخت 
این پول را نداریم، نعمت زاده نوشت که هشتاد درصدش را به اقساط بلند مدت و 
بیست درصدش را هم نقدی بردازد، باز گفتند دو میلیارد هم نداریم نقد بدهیم! ما 
بررسی کردیم دیدیم انبارهای شرکت دنا، به اندازه کافی محصول دارد! هشت/ُنه ماه 
مهلت می خواهیم تا اجناس انبار را بفروشیم دو میلیارد را بدهیم! نعمت زاده قبول 
کرد و نوشت سفته ای ُنه ماهه به ما بدهید. دوباره گفتند پول هم نداریم سفته بخریم! 
نعمت زاده هم نامه نوشت برای محمدتقی بانکی، رئیس وقت سازمان صنایع ملی 
ایران، مبنی بر این که بیست و سه میلیون تومان از صندوق برداشت کنید، سفته بخرید، 

بدهید به آیت الله فالنی و فالنی امضا کنند و کارخانه را تحویل ایشان بدهید.
بع���د از چند وقت هم دیدیم که کارخانه در بورس مطرح ش���د و فروخته ش���د به 
پشت پرده هایی که این ها را هدایت می کنند. کسانی مثل گنجی صاحب کارخانه ی 
مهرام، صاحب تمام کارخانه های ش���رکت س���رمایه گذاری بانک ملت، صاحب 

سرمایه گذاری های بانک صادرات است و ...۱
عباس پالیزدار هم چننی رابطه با چگونگی غارت جنگل های شمال توسط یزدی و پسرش 

می گوید: 
مجدداً آیت الله یزدی نامه نوشت؛ آقای فروزش، حمیدمان بیکار است، ترتیبی اتخاذ 
فرمایید تا از جنگل های ش���مال، جهت صادرات چوب بهره مند گردد! همان زمان 
آقای حمید یزدی مدیرکل حوزه ی ریاس���ت قوه قضاییه بود! این کار هم انجام شد 
و جنگل های ش���مال به تاراج رفت. بعد رفتند مردم بومی شمال را که حاال شاید 
به اندازه هیزم شان چوب انبار کرده بودند بازداشت کردند که باعث شلوغی جلوی 
بازداشتگاه در شمال شد. کسی پرونده را به مردم لو داده بود، و گفته بود آقای حمید 
یزدی چوب های جنگل های شمال را می برند. خانواده ی شهدا اعرتاض کردند، ما 
نمی توانی���م برای نیازمان چوب برداریم اما آقای یزدی می تواند صادر کند؟ دیدند 

قضیه در حال لو رفن است، بازداشت شدگان را آزاد کردند.2
با شکایت یزدی و شرکاء، عباس پالیزدار دستگری و تحت فشارهای مختلف قرار گرفت، 
بدون آن که موارد مطرح شده از سوی او رسیدگی شود به زندان طویل المدت محکوم شد. 
1-www.youtube.com/watch?v=CHdUvj2MeGY
2-www.youtube.com/watch?v=c2lOV2UpjQ0
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گوشه ای از فساد اخالقی و مایل
در بحبوحه ی جنبش ۸۸نامه  ای در فضای مجازی منتش���ر شد که خطاب به یزدی بود و 
گوش���ه ای از فساد او را برمال می کرد. در این نامه که از او به عنوان »آیت الشیطان« یاد 

شده آمده است: 
آی���ا پرون���ده ی اخت���الس فرزند دلبندت���ان حمید ی���زدی در رابطه ب���ا کارخانه 
الستیک س���ازی دنا و شش داروسازی بزرگ ایران و اخذ وام سه میلیارد تومانی 
از بانک ملت که با اس���م جعلی و اس���ناد جعلی اقدام به اخ���ذ وام کرد که پس 
از پی گریی های وزرات اطالعات مش���خص شد که در تمام پروندها جناب عایل  
پش���ت پرده هستنی و امر چننی اعمال زشتی رو به فرزندتان داده بودین. هم چننی 
اخذ رش���وه های کالن در دفرت بازرسی ویژه و پیگریی قوه قضایه توسط پسرتان، 
باال کش���یدن کارخانه ی پارچه بافی  کرمان که صاحب کارخانه رو به خاک سیاه 
نش���وندید و پرونده ی ایران مارین سرویس که با همکاری گروهی از مدیران وقت 
وزارت اطالعات و فالحیان باال کش���یدید و میلیارده���ا دالر به بیت المال ضرر 
زدین، آیا ساکت کردن جمال بهادری معاون بازرسی ویژه ی پیگریی قوه قضاییه 
که االن در زندان اوین می باشد در این راستا نیست؟ چرا که جمال بهادری تهدید 

به افشا تمام اسناد و مدارک شما کرده بود؟
تو دفرت بازرسی ویژه ی تو فردی بود به نام مشهدی که مستقیم برا تو کار می کرد و 
فرد شناخته ش���ده ای هم هست االن هم در قوه قضایه حضور داره، پرونده ی فردی 
به نام آقای رنجرب که یکی  از کارخانه داران قم بود برای رسیدگی به تخلفات دادگاه 
به دس���تش رسید، پیگری کننده پرونده همسر آقای رنجرب بود، که در برج های سامان 
سکونت داشت، خانمی فوق العاده زیبا با دو فرزند، چند بار که به دفرت جناب عایل  با 
هماهنگی  مشهدی مراجعه کرد شما به ایشان گفتنی این مرد الیق تو نیست، که نوار 
مکالمات ش���ما هنوز در وزارت اطالعات موجود هست، اگر کسی  در اون وزارت 
شرف داشته باشه این نوارها رو افشا می کنه، و باالخره زندانی رو مجبور به طالق 

از همسرشون کردین که به صیغه شما در بیاد. 
روز های پنج شنبه بعد از ظهر پس از اقامه ی نمازتان در یکی  از مساجد شمریان به 
اتفاق راننده به منزل این خانوم تشریف می بردین و شوهر بی نوا نیز در زندان دچار 
جنون ش���د، اون وقت شما دم از والیت خدا می زنید؟ آیا می دانید رنجرب حاال در 
یکی  از بیمارستان های روانی  تهران بسرتی هست، شما پس از یکی  دو سال رابطه با 
همسر ایشون بعد از این که فهمیدین وزارت پیگری ماجرا هست با قول دادن بخشی 
از سهام کارخانه الستیک سازی دنا ایشون رو رها کردین ویل  نه از سهم دنا خربی 
شد نه از وعده ی شما، که بعد هم تهدیدش کردین و پسرتون حمید یزدی رو به سراغ 



30
شیخ محمد یزدی

خانوم فرستادین. ۱
اشاره ی این نامه به جمال بهادری گویای حقایق پشت پرده ای است که معاون بازرسی 
ویژه ی پیگریی قوه قضاییه از آن مطلع بود. در هش���تم اسفند ۱۳۸۴سایت بازتاب که به 
محس���ن رضایی و بخش���ی از امنیتی های رژیم نزدیک بود گزارش داد که: با بازداشت 
کارشناس قضائی یکی از پیچیده ترین پرونده های امنیتی کشور، احتمال انحراف در این 
پرونده افزایش یافته است. خانواده ی بهادری در گفتگو با این سایت خربی اظهار داشتند: 

یکشنبه ی گذشته، نریوهای امنیتی با حمله به دفرت وی، واقع در خیابان ولیعصر تهران، 
او را بازداشت کردند. بنا به گفته خانواده ی بهادری، نریوهای امنیتی، هم چننی روز 
ش���نبه خانه ی وی در قم را تصرف و کنکاش کردند. آنان اظهار داشتند که تاکنون، 
هیچ گونه عنوان اتهامی از بهادری به آنان اعالم نشده است، اما وی که کارشناس 
ویژه ی رئیس قوه قضاییه در دوران مسئولیت آیت الله یزدی و آیت الله شاهرودی بوده 
و رس���یدگی به تعدادی از پرونده های ملی طی بیست سال اخری را بر عهده داشته 
اس���ت، به تازگی از عدم رسیدگی به آلودگی های سنگنی در سطوح باالی برخی 
دستگاه های امنیتی و قضائی به شدت ناراضی بوده و در پی انتقال اطالعات این 
پرونده به رهربی بوده اس���ت. بنا بر اظهارات خانواده ی بهادری، وی در پرونده ی 
داروغه، جاسوس دوجانبه، نیز به اطالعات تکان دهنده ای در مورد ارتباطات وی با 

برخی مسئوالن دست یافته بود.
گفته می شود، ممکن است بازداشت جمال بهادری به رسوایی بزرگ دیگری علیه 

دستگاه های امنیتی و قضایی نظری قتل های زنجریه ای منجر شود. 2

یزدی و فرزندانش 
یزدی مانند همه ی کارگزاران رژیم دستگاهی را که اداره می کند ملک طلق خود می بیند 
و اداره ی آن را ب���ه نزدی���کان خود وا می گذارد. مجید ی���زدی فرزند وی از مهرماه ۷۵تا 
آذر ۷۷مس���ئولیت »مرکز تحقیقات فقهی امام خمینی« را به عهده داش���ت و هم چننی 
تا ش���هریور ۷۸که یزدی ریاس���ت قوه قضاییه را به عهده داشت به عنوان مسوول دفرت 
خدمات رایانه ای حوزه ریاس���ت قوه قضاییه مش���غول کار بود. وی در این س���ال ها در 
کمیس���یون حقوق بشر وزارت خارجه و کمیس���یون حقوق بشراسالمی عضویت داشت 
و مدتی نیز در نمایندگی جمهوری اس���المی در نیویورک به س���ر می ب���رد تا از نعمت 
زندگ���ی در آمری���کا نیز برخ���وردار ش���ود. از آن جایی که دبریخان���ه ی مجلس خربگان 
رهربی زیر نظر محمد یزدی بود، مجید یزدی ریاس���ت ای���ن دفرت را نیز به عهده گرفت 
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���ه ی حریت آور آن ک���ه در دوران بیماری یزدی به جای وی در جلس���ات مجلس 
خربگان ش���رکت می کرد. مهدوی کنی ریی���س مجلس خربگان در این ب���اره می گوید: 
...آیت الله یزدی نمی تواند در این جلس���ه شرکت کند و البته فرزندشان در این جا حضور 
دارند اما خودشان کس���الت برای شان پیش آمده و نتوانست در این جلسه شرکت کند.۱

مجید یزدی در حال حاضر معاون پیشگریی از جرم دادگسرتی استان قم است. 
محمد یزدی در زمان ریاست  بر قوه قضاییه، دخرتش را مسئول امور بانوان این نهاد کرده 
ب���ود تا گزارش مربوط به زنان را از زبان خانم نامحرمی نش���نود. دخرت یزدی که تا زمان 
انقالب تنها تحصیالت ابتدایی را طی کرده بود و یزدی اجازه نمی داد ادامه ی تحصیل 
دهد پس از انقالب با اس���تفاده از رانت های دولتی و... ادامه تحصیل داد و لیس���انس 

گرفت. 
حسنی حیدری مالیر، داماد شیخ محمد یزدی به همراه پسرانش محمد و علی نیز به اعتبار 
پدر زن و پدربزرگ شان از خوان نعمت نظام برخوردار شده اند. خانواده ی حیدری که در 
گذشته ی نه چندان دور در روستاهای اطراف همدان اسکان داشتند و از تمکن مایل برخوردار 
نبودند با سوءاستفاده از قدرت یزدی به ثروتی بالغ بر صدها میلیارد تومان دست یافتند. 
پدر خانواده با سوءاستفاده از این جایگاه، از وزارتخانه های مختلف رانت های متعددی 

گرفته و امتیازات حاصله را به دیگران با قیمت باال به فروش می رساند.
محمد حیدری که نوه بزرگ یزدی است با گرفن پنج معدن در اطراف تهران میلیاردها 

تومان به جیب زده است. 
علی حیدری فرزند کوچک حس���نی حیدری که در حوزه وزارت صنایع و کش���اورزی کار 
می کند و دارای مدرک فوق لیسانس حقوق می باشد تا کنون توانسته با امتیازاتی که 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





محمود الهاشمی النجفی

 

محمود الهاش���می در س���ال ۱۳2۷در کربال و در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد و در سه 
سالگی همراه خانواده به نجف رفت. پدرش یکی از تقریرنویسان حوزه ی نجف بود و 
درس های فقه و اصول آیت  الله خویی را در قالب دو کتاب »دراس���ات فی االصول« و 

»محاضرات فی الفقه الجعفری« به رشته ی 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 کالس های درس »خارج« خمینی و خویی شرکت کند 
تا نزدیکی صدر به این دو مرجع را که به لحاظ سیاسی قرابتی با هم نداشتند، نشان دهد. 
در حایل که صدر پس از فوت آیت الله سیدمحسن حکیم، آیت الله خویی را به عنوان مرجع 

تقلید تایید کرده بود و همه را به ایشان ارجاع می داد و اعلم می دانست. 
الهاشمی در عراق ازدواج کرد و دارای دوازده فرزند، پنج پسر و هفت دخرت شد. وی در 
زمره ی روحانیون سنتی است و همسر و دخرتانش در قم با پوشیه تردد می کنند. خود او و 
پسران و نزدیکانش به زبان عربی صحبت می کردند و در دوران حضور در ایران با زبان 

فارسی آشنا شده اند. 
عزت الله ضرغامی نماینده  ی قوه قضاییه در ش���ورای نظارت بر صدا و س���یما که بعدًا 
به ریاس���ت این سازمان رس���ید با ذکر خاطره ای از محمود  الهاشمی می گوید که دخرت 
خربنگاری از وی می پرسد آیا با کنرتل جمعیت موافقید؟ و وی در پاسخ می  گوید: »بله«! 
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خربنگار می پرسد: مثاًل چند فرزند برای کنرتل جمعیت خوب است؟ و او پاسخ می دهد: 
هفت تا هشت تا خوب است!۱

عضویت در حزب الدعوه، 
نمایندگی محمد باقر صدر و تالش برای صدور انقالب

محمود  الهاش���می پس از پریوزی انقالب ضد سطنتی، در اوایل فروردین ۱۳۵۸از طریق 
کویت به ایران آمد و به عنوان نماینده ی تام االختیار محمدباقر صدر، رابط وی با خمینی 
ش���د. در آن دوران، خمینی با جدیت به دنبال صدور انقالب به عراق و تکرار تجربه ی 
اسالمی در این کشور و واژگونی دولت صدام حسنی بود. برای تحقق این امر وی اصرار 
داشت که 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 محمود  الهاشمی به ایران، 
س���ه برادر وی را دستگری و اعدام کرد. تحرک حزب الدعوه که محمود الهاشمی یکی از 
اعضای آن بود و ترور برخی از وزراء کابینه ی عراق موجب شد تا موج دیگری از سیاست 
سخت گریی بر شیعیان و اخراج عراقی های ایرانی تبار از سوی دولت عراق کلید بخورد و 

به سرکوب گسرتده  ی نهضت شیعی عراق روی آورد.
الهاشمی از یک سال پیش از شروع جنگ ایران و عراق، به آموزش نظامی عراقی ها برای 

مداخله در این کشور مشغول بود. وی در این زمینه می گوید:  
عراق بعد از پریوزی انقالب در ایران مخصوصاً روی جوان های مس���لمان عراقی 
حساس ش���ده بود و اعضای حزب الدعوه را یکی  یکی می گرفت. عده زیادی از 
آن ها فرار کردند و به ایران آمدند، از جمله آقای مالکی، آقای ابوزینب که شهید شد. 
این ها پیش ما می آمدند و از طریق برادران سپاه کمک شان می کردیم. خدا رحمت 
کند آقای چمران را، آن موقع وزیر دفاع بود و پادگانی را گرفته بود و آن ها در این جا 

آموزش می دیدند. حدود یک سال بعد هم که جنگ ایران و عراق شروع شد.2

محمود الهاشمی و چمران 
پس از این که دولت عراق اولنی اخراج اولنی گروه از عراقی های ایرانی تبار را شروع کرد، 
خمینی طی پیامی در تاریخ بیستم فروردین ۱۳۵۹اخراج آن ها را به »توطئه ی آمریکا« ربط 
داد که: به دست جنایتکار رژیم منحرف بعث عراق از خانه های خود آواره شده اند. وی 
صدام حسنی را »در معرض هالکت« خواند و خطاب به »برادران عرب« اعالم کرد که: 
ملت عزیز ما با دشمنان آنان که در رأس آن ها رژیم منحوس بعث است دشمن و با دوستان 
1-www.jamnews.ir/detail/News/532084
2-http://namehnews.ir/fa/news/291658
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آن دوس���تند. و در خاتمه اظهار امیدواری کرد که » رژیم بعث چون رژیم شاهنشاهی به 
زباله دان تاریخ افکنده شود.۱

خمینی هم چننی در تاریخ بیست و هشتم فروردین ۱۳۵۹ارتش عراق را به قیام دعوت 
کرد و گفت: خب ارتشی که از مسلمنی است قیام می کند. ملت شریف عراق خودش 
را از چنگ این ها بریون بیاورد. ارتش عراق باید توجه به این معنا داش���ته باشد که 

این ها را خودش سرکوب کند و خودش از بنی بربد.
پس از دستگریی و اعدام محمدباقر صدر توسط دولت عراق به اتهام توطئه ی علیه امنیت 

کشور، خمینی با صدور اطالعیه ای ارتش عراق را دوباره به قیام دعوت کرد و گفت: 
...من از رده ی باالی ارتش عراق مایوس هس���تم لکن از افس���ران، درجه داران و 
سربازان مأیوس نیستم و از آنان چشم داشت آن دارم که یا دالورانه قیام کنند و اساس 
ستمکاری را برچینند همان سان که در ایران واقع شد و یا از پادگان ها و سربازخانه ها 
فرار کنند و ننگ ستمکاری حزب بعث را تحمل نکنند. من از کارگران و کارمندان 
دولت غاصب بعث مأیوس نیستم و امیدوارم که با ملت عراق دست به دست هم 

بدهند، و این لکه ی ننگ را از کشور بزدایند.2

تشکیل مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق
به این ترتیب زمینه های جنگ ایران و عراق ایجاد ش���د و صدام حس���نی فرمان حمله به 
مرزهای ایران را صادر کرد. پس از آغاز جنگ ایران و عراق، محمود الهاشمی به همراه 
محمدباقر حکیم، ابراهیم جعفری، شیخ محمدمهدی آصفی)نماینده خامنه ای در عراق(، 
سید محمد بحرالعلوم، سید عبدالعزیز حکیم، ابویاسنی )عزالدین سلیم(، سید محمدتقی 
مدرس���ی و سید سامی البدری تش���کیالت جامعه ی روحانیت مبارز عراق را راه اندازی 
کرد. محمود  الهاشمی می گوید همراه حائری، محمدعلی تسخریی۳، نعمانی، و حکیم 
»جماعه العلما« را راه اندازی کردند که شبیه جامعه ی روحانیت مبارز است. به گفته ی او، 
خامنه ای از طرف خمینی مأمور تشکیل مجلس اعال و حل و فصل مسائل عراق می شود:

آیت الله خامنه ای که خدا حفظ ش���ان کند، از طرف حضرت امام مس���ئول ش���ده 
بودن���د بحث ع���راق را دنبال کنند. گمانم اوایل ریاس���ت جمهوری ایش���ان بود. 
اعضای »جماعه العلما« همه از نجفی ها بودند. کربالیی ها هم مستقاًل برای خود 
جماعت هایی را راه انداخته بودند و بیش تر با آقای منتظری و سید مهدی هاشمی 

۱-روزنامه ی جمهوری اسالمی، مورخ 2۱فروردین ۱۳۵۹، ص ۱2 ، شماره 2۴۹
2-روزنامه ی جمهوری اسالمی، مورخ ۳ اردیبهشت ۱۳۵۹. ص 2، شماره 2۶۰

۳-تس���خریی نیز که متولد نجف و از اعضای اصلی حزب الدعوه عراق اس���ت در دوران خامنه ای به 
عضویت مجلس خربگان درآمد و به ریاس���ت مجمع جهانی اهل بیت رس���ید و س���ازمان فرهنگ و 

ارتباطات اسالمی را تأسیس کرد. 
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سر و کار داشتند. آقا دیدند این شیوه ی مناسبی نیست و پیشنهاد کردند مجلسی به نام 
مجلس اعلی تشکیل شود.  جنگ هم شروع شده بود و ضرورت ایجاب می کرد که 
یک مجلس درست و حسابی تشکیل شود که همه ی این ها را در خود جمع کند. در 
واقع پیشنهاد مجلس اعلی را ایشان دادند و از همه ی ما که بیش ترمان در قم بودیم 
دعوت کردند. به بنده هم مستقیم زنگ زدند. تا قبل از آن با ایشان سالم و علیک 
داشتیم، ویل نه زیاد. یکی یکی افراد را دعوت کردند و خدمت شان رفتیم. از بعضی 
آقایان کربالیی هم دعوت کرده بودند. شیخ دیگری هم بود که فوت کرده است. او 
هم عده ای از کربالیی ها را تحت عنوان »العمل االس���المی« جمع کرده بود. مقام 

معظم رهربی همه را در مجلس اعلی جمع کرد.۱ 
در تاریخ 2۶آبان س���ال ۱۳۶۱مجلس اعال انقالب اس���المی عراق تشکیل شد و محمود  
الهاشمی ریاست آن را به عهده گرفت و محمدباقر حکیم سخنگوی مجلس شد. اعالم 
رسمی تشکیل این مجلس توسط حکیم صورت گرفت و نامی از محمود  الهاشمی برده 
نشد. در گفتگوی مطبوعاتی حکیم اعالم شد که نام اعضای مجلس اعال سری است و 
اعالم نخواهد شد.2 اما در نماز جمعه ی شانزده فروردین ۱۳۶۴محمود الهاشمی به عنوان 
رئیس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق، سخرنان پیش از خطبه ها بود که به تشریح 

روند انقالب اسالمی عراق پرداخت.۳
همان موقع رفسنجانی در نماز جمعه خطاب به دولت و نریوهای نظامی و انتظامی گفت:

از مجلس اعالی انقالب اس���المی عراق حمایت کنید و به آن ها پادگان و پایگاه 
بدهید. آیت الله العظمی منتظری از من خواستند در شورای عایل دفاع طرح بکنم که 

به مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق پادگان بدهیم تا سربازگریی کنند.۴
 محمود الهاش���می در سال ۱۳۶۴، جنگ قدرت در درون مجلس اعال را به حکیم که از 
خانواده ی پرقدرت تری بود باخت و به سخنگویی مجلس اعال اکتفا کرد و زیر سایه ی 
او قرار گرفت. در نظام اسالمی هم روی حکیم حساب بیش تری می شد و او گاه در مراسم 
رس���می و نیمه رسمی در کنار باالترین مقامات نظام می نشست و از جبهه های جنگ و 

زندان و ... دیدار به عمل می آورد. 
مجلس اعال، در دوران جنگ نریوی شبه نظامی موسوم به »سپاه بدر« را تشکیل داد و 
امکانات بسیاری زیادی از سوی نظام اسالمی در اختیار این »مجلس« و »سپاه« قرار گرفت.
 تشکیل مجلس اعال و سپاه بدر توسط نظام اسالمی و اعزام هیأت به کشورهای اسالمی

نزدیک به جمهوری اسالمی از جمله سوریه و لیبی و دیدار با سران این کشورها زمینه ای 
1-http://entekhab.ir/fa/news/242012

2-روزنامه ی اطالعات، چهارشنبه 2۶ آبان ۱۳۶۱،  ص ۱. 
۳-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۶۴، ص ۱۸. 

۴-روزنامه ی اطالعات، شنبه 2۹ آبان ۱۳۶۱، ص ۱. 
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ش���د تا صدام حسنی دست به اقدام متقابل بزند. دولت عراق در سال ۱۳۶۱پس از دیدار 
طارق  عزیز با مسعود رجوی در پاریس، به مجاهدین که نریوی اصلی اپوزیسیون را تشکیل 
می دادند نزدیک ش���ده و آن ها را به عراق دعوت کرد. س���ازمان مجاهدین نیز که پس از 
شکست  خط »چریک شهری« و نابودی تشکیالت منسجم سراسری اش با بحران مواجه 
شده بود از پیشنهاد دولت عراق استقبال کرد و از همان موقع حضور نریوهای مجاهدین 
در عراق بطور غریرسمی آغاز شد تا این که در خرداد ۱۳۶۵با استقبال از مسعود رجوی در 
بغداد شکل رسمی به خود گرفت و امکانات زیادی از جمله پادگان های نظامی متعدد و 
کمک های مایل هنگفت به همراه آموزش نظامی و اطالعاتی و ... در اختیار این سازمان 
قرار گرفت و با حمایت دولت عراق، مسعود رجوی توانست با شاه حسنی دیدار کرده و به 
عربستان سعودی سفر کند. مجلس اعال و سپاه بدر پس از سقوط صدام حسنی و حزب 

بعث معرکه گردان تحوالت عراق شدند و در فجایع این کشور نقش اساسی داشتند. 
زمینه ی آش���نایی و نزدیکی وی با خامنه ای هم از همنی جا آغاز می شود. این مجلس در 
اواس���ط دهه ی ۶۰ خورشیدی در رس���یدن به هدف خود، یعنی متحد ساخن گروه های 

معارض اسالم گرای عراقی، شکست خورد. 
پس از حمله ی نظامی آمریکا به عراق و س���قوط دولت صدام حسنی، این »مجلس« و 
»س���پاه« به عراق انتقال یافت و نهادهای حکومتی و نظامی، امنیتی، و اطالعاتی این 
کشور را تشکیل داد. پس از کشته شدن محمدباقر حکیم در عراق، محمود  الهاشمی با 
ترفند های گوناگون و با قدرتی که به هم زده بود، امکانات مایل، ساختمان ها و زمنی هایی 
که در اختیار این مجموعه بود را باال کشید و با آن چه در دوران ریاست بر قوه قضاییه به 

دست آورده بود ثروتمندترین مجتهد قم تبدیل شد. 

صعود محمود الهاشمی   در نظام اسالمی
محمود  الهاشمی  اگر چه در دوران خمینی مشغول تدریس درس »خارج« به زبان عربی 
ب���رای طالب عرب زبان در حوزه ی علمیه قم بود، اما هم چون دیگر روحانیون عراقی و 
اعضای حزب الدعوه نفوذی در دستگاه حکومتی و سلسله مراتب حوزوی نداشت. به 
ویژه که مخالفتش با خمینی در دوران اقامت وی در عراق دور از نظر »بیت  امام« نبود 
و حتی مجیزگویی اش چاره ساز نمی شد. به نامه ی او به خمینی که درخواست استفاده از 

»سهم امام« را دارد توجه کنید:  
محضر شریف استاد عزیز رهرب کبری انقالب اسالمی حضرت آیت الله العظمی امام 
خمینی روحی فداه / پس از عرض س���الم و افتخار دست بوسی آن جان جانان و 
اس���تاد بزرگوار، گاهی اوقات اتفاق می افتد مقداری وجوه شرعیه از بالد عربی به 
این جانب می رسد، چنان چه لطف فرموده اجازه دهید این قبیل وجوهات را صرف 
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در امور اس���المی و کمک 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 هر گزندی مصون و محفوظ بدارد و تا ظهور 

بقیة الله اعظم عمر شریف آن سرور را مستدام و پایدار گرداند. 
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته. مخلص شما سیدمحمود هاشمی ۱

حضور او در بعضی از مجامع، به خاطر نیاز نظام اسالمی به استفاده از معارضنی عراقی 
علیه دولت این کش���ور بود. در دوران خمینی از وی به عنوان یکی از علمای عراقی یاد 
می شد. برای مثال او یکی از سخرنانان کنفرانس بررسی جنایات صدام در تهران بود. در 

گزارش روزنامه ی اطالعات از این کنفرانس آمده است:
آیت الله محمود هاش���می از علمای عراقی در سخنانش با استناد به آیات قرآن به 

تشریح ویژگی های طاغوت و طاغوتی گری پرداخت.2
اما با مرگ خمینی دوران خانه نش���ینی او برخالف س���یدمحمدباقر حکیم به سر آمد و 
ستاره ی اقبالش درخشیدن گرفت. خامنه ای آخوندی دون پایه بود که نه اجازه ی اجتهاد از 
مراجع داشت و نه اثر فقهی مکتوبی داشت. او برای تحکیم پایه های قدرتش نیاز داشت 

که روحانیون کم مایه و کسانی را که در دوران خمینی جاه و مقامی نداشتند باال بکشد. 
در آن ایام، محمود  الهاشمی بهرتین کسی بود که می توانست به یاری خامنه ای برخیزد. 
خامنه ای برای کس���ب مقام مرجعیت نیازمند گذراندن کالس ه���ای درس خارج بود و 
محمود  الهاشمی کسی بود که می توانست نیاز او را بی سر و صدا بر طرف کند. چرا که 
برای خامنه ای ممکن نبود به درس مدرس���ان معروف و مشهور حوزه ی علمیه برود و به 
دانش فقهی خود بیافزاید. وی هم چننی به منظور تأمنی نظر خامنه ای، رساله ی عملیه او 
را به دو زبان فارسی و عربی نوشت و به همنی دلیل بیش از هر کس از میزان توانایی های 

فقهی علی خامنه ای مطلع است و البته نشان  داده است که راز نگهدار خوبی است. 
خامنه ای به منظور پاس داشت خدمات محمود الهاشمی  او را در دوم بهمن ۱۳۶۹ به ریاست 
»دائرة المعارف فقه ش���یعه« انتخاب کرد و بودجه ی عظیمی را در اختیار او قرار داد.۳

عامل مهم  دیگری که باعث ارتقای ناگهانی محمود  الهاش���می در نظام اس���المی شد، 
تالشی است که او برای مرجعیت خامنه ای به خرج داد. او که مسری باد را خوب تشخیص 
داده بود، در پاسخ به استفتایی درباره ی اجتهاد خامنه ای در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۷۳ نوشت: 

اما درباره ی پرسش شما درمورِد مرجعیت رهرب بزرگوارمان ویل امر مسلمنی آیت الله 
س���یدعلی خامنه ای )حفظة الله تعایل و ادام ظالله عل���ی رئوس االمة( پیش تر در 

1-http://irdc.ir/fa/news/1154
2-روزنامه ی اطالعات، یک شنبه 2۷ آذر ۱۳۶2، ص 2. 

3-www.islamicfeqh.com
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تلگرافی به خود آن جناب به هنگام ف���وت مرجع بزرگ مرحوم آیت الله العظمی 
گلپایگانی)قّدس سّره( اشاره کرده و بر عواملی که این امر را به عنوان مصلحت اسالم 

و مسلمنی اثبات می نماید، تأکید نموده ایم.۱
او برخالف دیگر مجتهدان نه بر اجتهاد خامنه ای که زیر سؤال رفته بود بلکه بر مرجعیت 
او تأکید کرد و این چیزی بود که به مذاق خامنه ای خوش می آمد و به دنبال تحقق آن بود. 
دو ماه بعد در تاریخ سی بهمن ۱۳۷۳خامنه ای در ازای خدمت محمود  الهاشمی در میان 
تعجب همگان او را به عضویت شورای نگهبان درآورد و زمینه های اوج گریی او در نظام 
را فراهم کرد. این همان دورانی بود که رفسنجانی به دروغ قسم و آیه می خورد که خامنه ای 
به دنبال مرجعیت نیس���ت و فقط می خواهد مرجعیت خارج از کش���ور را داشته باشد. 
هاشمی ش���اهرودی در این دوران کم تر به فارسی سخن می گفت و در گفتگو با رسانه ها 
نیز خود را عراقی معرفی می کرد. او پس از عضویت در ش���ورای نگهبان، در ش���هریور 
۱۳۷۴ به عضویت »جامعه مدرس���نی« درآمد و بالفاصله به همراه ناصر مکارم شریازی، 
عباس محفوظی، حسنی راستی کاشانی، رضا استادی، مرتضی مقتدایی و علی افتخاری 
به عنوان اعضای ش���ورای عایل حوزه ی علمیه قم برای مدت دو سال به مراجع تقلید و 
خامنه ای معرفی شد و از اردیبهشت ۷۸ تا نوزدهم آذر ۷۹ نایب رئیس اول جامعه مدرسنی 
و مرد شماره دو این تشکیالت شد و به تقویت زبان فارسی اش همت گماشت تا مناصب 

عایل تری را نیز کسب کند. 

حضور در قوه قضاییه و ریاست آن 
در س���ال ۱۳۷۸خامنه ای در میان تعجب همگان او را به ریاس���ت قوه قضاییه رساند تا 
س���یطره ی خود بر دستگاه قضایی را کامل کند. انتخاب یک روحانی عراقی به ریاست 
یکی از قوای کشور اعرتاضات زیادی را دامن زد و کار به مجلس شورای اسالمی کشید. 
بحث اصلی این بود که آیا وی قادر به فارسی صحبت کردن 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 حزب الدعوه با طالب حامی خمینی در نجف، 
هن���گام انتخاب او برای ریاس���ت قوه قضاییه موجب دردس���ر برای او ش���د. علی اکرب 
محتش���می پور از روحانیون نزدیک به خمینی در دوران اقامت وی در نجف با اشاره به 
عضویت محمود الهاشمی در حزب الدعوه و مخالفت های این حزب با اطرافیان خمینی 

در عراق با قاضی القضات شدن وی به شدت مخالفت کرد.
از این جا به بعد بود که نام خانوادگی »هاشمی شاهرودی« را برای او جعل کردند تا او 
را ایرانی جلوه دهند. او که تا دیروز »نجفی« خوانده می شد یک باره »شاهرودی« شد. 

1-http://didban.ir/fa/news-details/12455
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به فرمان خامنه ای برای وی شناسنامه  ی جعلی ایرانی در کنسولگری کربال درست شد و 
عاقبت عباسعلی علی زاده ریاست دادگسرتی خراسان شناسنامه ی ایرانی وی را صادر کرد 
و به پاس آن به ریاس���ت دادگسرتی کل استان تهران و سپس معاونت اداری و مایل قوه 

قضاییه در دوران هاشمی شاهرودی رسید. 
یکی از اس���تناد های حضرات برای ایرانی بودن هاشمی شاهرودی اعرتافات تلویزیونی 
برادرش در عراق بود. وی پس از دستگریی از آن جایی که دولت عراق مخالفان خود را 

ایرانی می خواند، در تلویزیون این کشور اعرتاف کرد که اهل شاهرود است. 
او در حایل این مسئولیت را پذیرفت که در اولنی موضع گریی های رسمی خود قوه قضاییه 

را »ویرانه« خواند، اما خود آن را ویرانه تر تحویل الریجانی داد. 

بخشنامه ی حقوق شهروندی 
و تشکیل معاونت حقوق شهروندی 

سال ها پیش از آن که حسن روحانی فیل حقوق شهروندی را هوا کند، هاشمی شاهرودی 
که اتفاقاً مسئولیت دستگاه قضایی یا ناقض اصلی حقوق شهروندی را به عهده داشت، با 
صدور بخشنامه ای بر »حقوق شهروندی« تأکید کرد و هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق 
شهروندی در قوه قضاییه تشکیل داد و سپس آن را به معاونت حقوق شهروندی ارتقا داد. ۱

او هم چن���نی در اولنی ماه های ابتدایی تصدی قوه قضاییه به منظور مقابله با محکومیت 
نقض حقوق بشر در ایران و فریب مجامع بنی المللی، محمدجواد الریجانی را به دبریی 

کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه برگزید.
چند صباحی از ریاست او بر قوه قضاییه و مانورش بر بخشنامه ی »حقوق شهروندی« 
نگذش���ته بود که صدور دو حکم اعدام، ماهیت وی را رو کرد. حجت االس���الم حسن 
یوسفی اشکوری و دکرت هاشم آقاجری در پی نقد دستگاه مذهبی-سیاسی حاکم بر ایران، با 
حکم اعدام روبرو شدند. حکمی که اگر مداخله ی خامنه ای برای جمع وجور کردن افتضاح 
دس���تگاه قضایی نبود علریغم اعرتاضات گسرتده چه بسا به مرحله ی اجرا نیز می رسید.

دستگریی فعاالن ملی مذهبی و برخی فعاالن جنبش دانشجویی به اتهام براندازی و تهیه ی 
اعرتافات تلویزیونی از آن ها، محاکمه ی عبدالله نوری اولنی وزیر کشور خاتمی و محکومیت 
وی به زندان و سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران بیانگر حقوق شهروندی  مورد اشاره ی 
هاشمی شاهرودی بود.برای درک منظور شاهرودی از حقوق شهروندی می توان به اعضای 
ستاد حقوق بشر اسالمی در دوران وی توجه کرد که عبارت بودند از :  محمود هاشمی شاهرودی، 
قربانعل���ی دری نجف آب���ادی، علی رازینی، مصطف���ی  پورمحمدی، ابراهیم رییس���ی، 
غالمحسنی محسنی اژه ای، جمال کریمی راد، محمدحسنی صفارهرندی، منوچهر متکی. 
1-www.asriran.com/fa/news/24645
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منوچهر متکی وزیر امورخارجه یکی از ش���کنجه گران بی رحم بندرگز بود که حتا اجازه 
نمی داد پیکر اعدام شدگان در گورستان شهر دفن شود و خانواده مجبور بودند در حیاط 
منزل شان آن ها را دفن کنند. وی هم چننی در تروریسم خارج از کشور به ویژه در ترکیه دست 
داشت. حجت االسالم اکرب فالح نژاد در چهاردهمنی نشست علمی دانشگاه عدالت با 

موضوع حقوق بشر در پرتو نظریات آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی می گوید:
وقتی بخواهیم اعالمیه ی جهانی حقوق بشر را با حقوق  بشر اسالمی مقایسه کنیم 
متوجه می شویم که مبانی اختالفی آن با حقوق بشر اسالمی بسیار متفاوت است. از 
مجموعه ی اعالمیه ی جهانی حقوق بشر، از سی ماده می توان چهل اصل استخراج 
کرد و از مجموع این س���ی ماده صد و هفتاد قاعده و قانون استناد می شود که دو 
مورد آن با شرع تقابل صد در صد دارد و این دو مورد نگاه حقوق غربی و مبنای 

حقوق است.۱
برای درک حقوق بشر اسالمی و ویرانه ای که هاشمی شاهرودی اداره می کرد تنها به ذکر 
دادگاه سید حسنی موسویان یکی از بلندپایگان دیپلماسی نظام اسالمی اشاره می کنم. او 

می گوید: 
در روز آخر اس���فند ۸۶ در دادستانی تهران به من گفتند می خواهیم یک جلسه ای 
در ایام تعطیالت عید بگذاریم و یک حکمی هم بدهیم که پنج س���ال ش���ما را از 
داشن پست دیپلماتیک محروم  کنیم. شما از اتهام جاسوسی تربئه  هستید؛ اما منتهی 
چون خودتان قبول کرده اید که مخالف سیاس���ت هسته ای و سیاست خارجی آقای 
احمدی نژاد هستید و ایش���ان هم رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت ملی است، 
بنابراین تا زمانی که ایش���ان رئیس جمهور است، ش���ما پست دیپلماتیک نداشته 
باش���ید... دو سال حبس تعلیقی هم داده می ش���ود که شما به زندان نمی روید، در 
پرونده ی خدمت دولتی تان ثبت نمی شود و حتی سوءسابقه هم محسوب نمی شود. 

می خواهیم این طوری قضیه را جمع کنیم.2

راه کارهای جدید برای اعدام کودکان 
یکی از سیاست های دوران تصدی هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه عدم اعدام کودکان تا 
سن هیجده سالگی شد. در سیاست جنایتکارانه ی جدید با تغیری رویه ی قضایی، مجرمان 
نوجوان را در زندان ها نگاه می داشتند تا با گذر از مرز هیجده سالگی، قصاص شوند. با 
این حال در دوران وی پنج نوجوان به نام های عاطفه سهاله، مجید ساقوند، سعید قنربزهی، 
محمد حس���ن زاده و یک نوجوان دیگر که 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 دردناک تر اعدام عاطفه رجبی س���هاله، دانش آموز اهل نکا به اتهام جریحه دار 
کردن عفت عمومی بود که هنگام مرگ در مرداد ۱۳۸۳شانزده ساله بود. حکم اعدام او 
که از بیماری روانی رنج می برد، توسط دیوان عایل کشور و هاشمی شاهرودی در عرض 
یک هفته تأیید شد. قاضی حاج رضایی رئیس دادگسرتی نکا، شخصاً طناب دار را به 
گردن وی انداخت و او را در میدان شهر به دار آویخت. عاطفه برای اولنی بار در سال 
۱۳۸۰توسط بسیج دستگری و به جرم روابط نامشروع در سن سیزده سالگی به صد ضربه 
ش���الق و زندان محکوم شده بود. عاطفه در دادگاه به تجاوز مکرر علی دارابی یکی 
از اعضای پنجاه و یک س���اله ی سابق سپاه پاسداران در زندان بهشهر اشاره می کند و 
قاضی، علی دارابی را به شالق و عاطفه را به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به 
اع���دام محکوم کرد. قاضی رضایی بعداً برای توجیه جنایت خود مدعی ش���د که وی 
بیس���ت و دو ساله بوده است در حایل که بر اساس ادعای پدر وی و شناسنامه اش، او 

هنگام اعدام شانزده ساله بود.۱
به گزارش عفو بنی الملل، در سال 2۰۰۸ میالدی سه نوجوان بزهکار و در شش ماه اول سال 
2۰۰۹)دی ۸۶ تا ش���هریور ۸۷( سه نوجوان اعدام شدند. عفو بنی الملل هم چننی گزارش 
داده است که جمهوری اسالمی ایران چهل و یک نوجوان را بنی سال های ۱۹۹۰ تا 2۰۰۹ 
)۱۳۶۹ تا ۱۳۸۷( اعدام کرده اس���ت. از این چهل و یک نفر، یک نفر دخرت و بقیه پسر 

بودند و ُنه نفر از آنان در زمان اجرای حکم اعدام زیر هیجده سال داشتند.

رشد بی سابقه ی مرگ در زندان ها
در دوره ی ده ساله ی ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه مرگ متهمان در زندان های 
ایران نیز رشد بی سابقه ای یافت. مرگ زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی )سال ۱۳۸2(، 
اکرب محمدی فعال سیاس���ی )۱۳۸۵(، ویل  الله فیض مهدوی عضو س���ازمان مجاهدین 
)۱۳۸۵(، زهرا بنی یعقوب، پزش���ک )۱۳۸۶(، ابراهیم لطف اللهی )۱۳۸۶(، عبدالرضا 
رجبی )۱۳۸۷(، امریحسنی حشمت ساران فعال سیاسی ملی )۱۳۸۷(، امید رضا مریصیافی، 
وبالگ نویس )۱۳۸۷( تنها شماری از مشهور ترین کشته شدگان در مراحل دادرسی و یا 

زندان های جمهوری اسالمی است.

رشد روزافزون سرکوب مطبوعات
در یک س���ال اول فعالیت هاشمی شاهرودی حجم پرونده های مطبوعاتی چند ده برابر 
شد و بیش تر از یک صد نشریه در فاصله ی کوتاهی توقیف شدند و در دوران ده ساله ی 
1-www.mazandnume.com/fullcontent/988
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تصدی قوه قضاییه توسط وی، هم چنان توقیف نشریات و زندانی کردن روزنامه نگاران و 
فعاالن مطبوعاتی در دستور کار این قوه بود. در آخرین روزهای کاری وی، انجمن صنفی 
روزنامه نگاران ایران که در سال ۱۳۷۶ تشکیل شده و بیش تر از چهار هزار عضو داشت، 
پلمپ ش���د و تعدادی از روزنامه نگاران به دادگاه فراخوانده ش���دند. تجدید حیات این 

انجمن هم چنان مورد مخالفت دادستان کل کشور است. 
عباس���علی علی زاده، که در نیمی از دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس کل 
دادگسرتی استان تهران بود برای نشان دادن سرسردگی خود به خامنه ای گفت:  پنج شنبه 
سخنان آقا را شنیدم و صبح شنبه رفتم روزنامه ها را بستم! اشاره ی او به اظهار نظر خامنه ای 
بود که مطبوعات را »پایگاه دشمن« خواند. در اسفند ۱۳۹۶ مجموعه ی اسناد و پرونده های 
مطبوعاتی ایران در دهه ی ۱۳۸۰خورش���یدی منتشر شد. این مجموعه در چهار مجلد و 
نزدیک به چهار هزار صفحه به حکایت هشتصد و پنجاه محاکمه ی مطبوعاتی می پردازد. ۱

تالش برای جلوگریی از بیان حقایق توسط مطبوعات
شاهرودی به منظور جلوگریی از بریون افتادن اسرار قتل های زنجریه ای و جنایات رژیم در 

حکمی خطاب به محمد نیازی رییس سازمان قضایی نریوهای مسلح، دستور داد: 
بدین وس���یله جنابعایل موظف می شوید، در چارچوب وظایف قانونی آن سازمان 
با کس���انی که به بهانه ی نظریه پردازی پریامون قتل های اخری به افشای اسرار نظام 
می پردازد و امنیت ملی را تهدید می کنند و یا با انتش���ار شب نامه و پخش تهمت 
و افرتا به اش���خاص حقیقی و حقوقی موجبات تش���ویش اذهان عمومی را فراهم 
می س���ازند، برخورد قاطع و قانونی کنید تا در فضایی آرام، عامالن قتل های اخری 

محاکمه و مجازات عمل شان برسند.
دس���تور وی تنها مشمول یک جناح از نظام و نشریات شان ش���د و روزنامه های کیهان، 
رسالت، جمهوری اسالمی، سیاست روز، یالثارات، جبهه و افرادی چون روح الله حسینیان 
و حسنی شریعتمداری و عباس سلیمی نمنی و محمد سرفراز و... که به بیت رهربی نزدیک 
بودند، از آن مستثنی شدند و با دست باز هرچه  دل تنگ شان می خواست بیان می کردند. 

سرکوب دراویش و تخریب بناهای وابسته به آن ها
هاشمی ش���اهرودی پس از تصدی ریاس���ت قوه قضاییه با ارس���ال بخشنامه ای به تمام 
دادگسرتی های استان ها در سراسر کشور ابالغ کرد که هر گونه فعالیتی که زیر عنوان عرفان 
در ایران صورت می گرید باید اکیداً متوقف شود، حتی اگر با اجازه ی 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���هر های قم، و سپس بروجرد، چرمهنی و تخت پوالد اصفهان مبادرت به تخریب و به 
آتش کشیدن حسینیه های دراویش کردند و از آن پس دستگریی و آزار و اذیت دراویش 

آغاز شد. 

پرونده های قضایی بی  سرانجام 
پرونده های متعددی از جمله حمله به کوی دانشگاه، قتل های زنجریه  ای، انفجار در حسینیه ی 
رهپویان وصال ش���ریاز، ترور س���عید حجاریان و ... در دوران وی در خیمه شب بازی های 
قضایی مورد رسیدگی قرار گرفتند که هریک برای نشان دادن افالس یک دستگاه قضایی 

کافی است. 
رس���یدگی ب���ه پرونده ی هیجده ت���ری یکی از افتضاح���ات قوه قضاییه تحت ریاس���ت 
هاشمی شاهرودی بود. دادگاه با تربئه ی فرماندهان نریوهای انتظامی و لباس شخصی های 
حمل���ه کننده به کوی و عدم شناس���ایی قاتل عزت ابراهیم ن���ژاد از قربانیان آن رخداد و 
محکومیت یک سرباز وظیفه به اتهام دزدی یک ریش تراش پایان یافت. در آن سو، ده ها 
دانشجوی بازداشت شده در آن حوادث به زندان های طوالنی مدت محکوم شدند و اکرب 

محمدی یکی از همان قربانیان در زندان جان باخت. 
ش���کنجه ی فهیمه دری نوگورانی همسر سعید امامی و کس���انی که در ارتباط با قتل های 
زنجریه ای دس���تگری شده بودند هیچ گاه مورد رسیدگی دس���تگاه قضایی قرار نگرفت. 
هاشمی شاهرودی خود شخصاً فهمیه دری نوگورانی را در بیمارستان بقیة الله درحایل در 
ش���رایط جسمی بسیار ناگواری به س���ر می برد دیده بود. او شخصاً با متهمان پرونده ی 
وبالگ نویس���ان مالقات کرد و از فش���ارهای وارده به آن ها مطلع شد و قول مساعدت 
و پیگ���ریی پرون���ده را داد، ویل در نهای���ت نه تنها کاری صورت نداد بلکه بر اس���اس 

کیفرخواست های صادر شده آن ها به تحمل حبس و کیفر محکوم شدند. 
هاشمی شاهرودی تحت فشار افتضاحات مربوط به اعرتافات تلویزیونی از متهمانی که 
اکثر آن ها پس از آزادی و در ش���رایط بهرت اعرتافات خود را پس گرفتند و اعالم کردند 
تحت فشار و ش���کنجه وادار به اعرتاف شده اند، بارها قول رسیدگی داد اما هیچ گاه نه 
اقدامی انجام داد و نه به قربانیان پاسخ روشنی داد.سید  ابراهیم نبوی در تاریخ 2۶ دی ماه 

۱۳۸۳در مورد دیدار وبالگ نویسان با هاشمی شاهرودی نوشت: 
ش���ما می دانید این هفت نفری که دو روز قبل نزد شما آمدند و از شکنجه و اقرار 
به عنف نزد شما ش���کایت کردند، نمی توانند دروغ گفته باشند. عقل هیچ کسی 
نمی پذیرد که زندانی از زندان آزاد ش���ود و رسماً و جلوی دوربنی اعالم کند مورد 
فش���ار نبوده و در زندان بس���یار خوش گذرانده و از بازجویش تشکر کند و سه روز 
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بعد با پذیرش همه ی دردسرها اعالم کند که تحت فشار و شکنجه اقرار کرده است. 
اصاًل بگذارید با هم کمی صمیمی باشیم، می دانم که شما هم گاهی از این حرف ها 
می زنید، کدام خری ممکن است بعد از دو ماه زندان و کم کردن پانزده کیلو وزن از 
بازجویش تشکر کند؟ هفت انسان عاقل و بالغ و بافرهنگ در حضور شخص شما 
اعالم کرده اند که قاضی دستگاه قضایی شما آنان را شکنجه داده است و انعکاس 
این واقعه نش���ان می دهد که شما این را باور کردید، اگر باور نکرده بودید و ذره ای 
از آن چه از آن جلس���ه منعکس شده است برخالف نظر شما بود تا به حال دوهزار 
بار س���خنگوی قوه قضاییه آن را تکذیب کرده بود. پس با این شرایط حاال دیگر 
ش���ما مسئول دانسته های خودتان هستید، هم مس���ئول دانسته های تان هستید و هم 
مسئول جان و آزادی کسانی که به شما شکایت آوردند و هم مسئول جان و آزادی 
آقای ابطحی که این ماجرا را با توافق شما منعکس کرده است. حاال دیگر آبروی 
قوه قضاییه مهم نیست، آقای مرتضوی چیزی به عنوان آبرو برای قوه قضاییه باقی 
نگذاشته است، مس���اله ی آبروی شخص شماست. و شما هیچ راهی جز برکناری 

قاضی متخلف ندارید.۱
با همه ی این احوال او نه گفته های نبوی را تکذیب کرد و نه مرتضوی از جایش تکان خورد. 
یکی دیگر از موارد بارز شکنجه و آزار و اذیت زندانیان، پرونده ی عزت الله سحابی عضو 

شورای انقالب و نماینده ی سابق مجلس بود.
وی که در بهمن ۱۳۸۱ برای ارایه ی توضیحاتی پریامون نامه ی خود به س���ران سه قوه در 
کمیسیون اصل  ۹۰مجلس حاضر شده بود، در جمع خربنگاران پارلمانی و در محل این 

کمیسیون توضیحاتی درباره ی این نامه و روند بازجویی هایش ارائه کرد.
رئیس قوه ی قضاییه گفته اند که اگر شکایتی دارم به دادگاه صالحه شکایت کنم، در 
حایل که من در آبان ماه گذشته در دادگاه انقالب، شعبه ی  2۶ و نزد قاضی حداد این 

کار را انجام داده ام.
وی در پاسخ به این سؤال که بازجوهای شما چه کسانی بودند،  گفت: آن ها) بازجوها( نام 
درست خود را بیان نمی کردند.و درباره ی شرایط زندان تصریح کرد: شرایطی که مرا در 
آن قرار می دادند، شرایط روانی بود. مثاًل آن ها یک موضوع معنی را پانزده بار در عرض 
یازده ماه تکرار کردند که من را خسته کنند. طول مدت بازجویی یازده ماه بود که در تاریخ 
محاکمات سیاسی سابقه نداشته است. من در دوره ی گذشته هم چند بار بازداشت شده ام، 
اما تمام جلسات بازجویی دو ساعت بیش تر طول نمی کشید، اما این بار دوهزار صفحه  
بازجویی در  یازده ماه صورت گرفت. س���حابی، سخنان مبشری )رییس دادگاه انقالب( 

درباره ی زندان خود را نادرست خواند و گفت: 
1-www.ettelaat.net/05-01/news.asp?id=1054
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من چهار ماه در زندان انفرادی  ۱/۸ در  ۱/۵ مرت بودم و شرایط سختی را تحمل کرده 
و شخصیتم عوض شد. بعد، آن ها دل شان برای من سوخت و دیدند که من در حال 
مرگ هس���تم، مرا به اتاق بزرگ تری آوردند. در صورتی که زمان حضور مبشری در 

زندان و دیدن شرایط من در فروردین  ۸۰، پنج ماه بعد از بازجویی ها بود.
... مجدداً ما در آبان ماه سال جاری به قاضی حداد شکایت کردیم و تنها حرف ما 
این اس���ت که این افراد دست از سر ما بردارند. آن ها مدام می گویند که ما خواهان 
رابطه ی مداوم با شما هستیم. شما باید فعالیت های تان را به ما گزارش بدهید. آن ها 
به من می گویند که خاطرات خود را بنویس و به ما بده و تنها هدف من از نامه این 

بود که از این وضعیت رها شده و آن ها به من مراجعه نکنند.
وی این سوال را مطرح کرد که: فکر می کنید مگر چه اتفاقی آن جا برای من افتاد که دو 

بار در زندان سکته ی قلبی کردم؟
روز نوزده خردادماه روزنامه ای به من نشان دادند که در آن نوشته بود، نامه ی توبه آمیز 
سحابی به فرزندانش در حایل که شرح نوشته شدن نامه این گونه است که می گوییم؛ 
آن ها به من گفتند خانواده ی شما با منافقنی در ارتباط هستند و شما یک مطلب برای 
آن ها بنویسید و آن ها را منع کنید. من هم با لحن پدرانه و مالطفت آمیز نامه ای نوشتم 
و آن ها را منع کردم، اما آن ها با خواندن نامه گفتند این نامه به درد خودت می خورد 
و شما باید آن ها را تهدید کنی. آن نامه ای که روزنامه ها نوشتند، قلم خود آقایان است 

و امضای من زیرا آن می باشد.۱
یک���ی از افتضاحات دوران هاشمی ش���اهرودی رس���یدگی به پرون���ده ی قتل دکرت زهرا 
بنی یعقوب در همدان بود. وی که نفر ششم کنکور سراسری بود در بیستم مهر ۱۳۸۶ در 
حنی صحبت با نامزدش در یکی از پارک های 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، خانواده  ی وی که 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 بنی یعقوب با استفاده از پارچه یک پالکارد تبلیغاتی در راهروی 
طبقه ی دوم بازداشتگاه شدند. در صورتی که خانواده ی وی قتل توسط ضرب و شتم در 

بازداشت را عامل مرگ فرزندشان می دانستند. 
کوشش های پدر زهرا بنی یعقوب که عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود نیز راه به 
جایی نربد. دس���تگاه قضایی همدان پرونده ی قتل وی را بست و برای متهمان قرار منع 
تعقیب صادر کرد. در پی اعرتاض شاکیان، پرونده به دادگاه تجدید نظر در استان تهران 
ارجاع داده شد. وکیل مدافع خانواده ی وی در ابتدای سال ۱۳۸۸ طی مصاحبه ای گفت 
1-http://asre-nou.net/1381/bahman/17/m-sahabi.html
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که برخی اسناد در پرونده ی وی مفقود شده است. در نهایت کلیه ی متهمان این پرونده 
طبق روال معمول رژیم تربئه شدند.۱

زهرا کاظمی دیگر پرونده ی مش���هوری بود که در دوران هاشمی ش���اهرودی سرانجامی 
نیافت و از نیمه راه رها شد. ابتدا مسئولیت قتل وی که توسط مرتضوی صورت گرفته بود، 
متوجه ی مأمور وزارت اطالعات شد اما پس از تربئه ی وی دیگر کسی پیگری ماجرا نشد و 

مرتضوی به عنوان قاضی نمونه انتخاب شد. 
روشنگری عباس  پالیزدار یکی از مأموران هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی، 
گوشه هایی از فساد سیستماتیک موجود در نظام اسالمی را برمال کرد. اما به جای آن که به 

ادعاهای او رسیدگی شود او را روانه ی زندان کردند. 
عباس پالیزدار چهاردهم اردیبهشت ۱۳۸۷طی سخنان جنجال برانگیزی، برای نخستنی 
بار با اش���اره به نام و جزییات، طی س���خرنانی در دانشگاه های مختلف کشور خصوصًا 
دانشگاه بوعلی سینا همدان مقامات بلندپایه ی مذهبی را متهم به فساد مایل شدید تحت 
عنوان انواع و اقسام بنیاد ها و خرییه ها و ... کرد. وی هم چننی گفت که سقوط هواپیمای 

حامل دادمان وزیر راه و ترابری دولت خاتمی، نیز عمدی بوده است.
وی در بیس���ت و یکم خرداد ۱۳۸۷ و در ش���رایطی که سخرنانی اش در دانشگاه بوعلی 
سینای همدان جنجال فراوانی ایجاد کرده بود به اتهامات گوناگونی از جمله: سوء استفاده 
مایل، افرتا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه بازداشت شد. با 
این که سخرنانی عباس پالیزدار چهاردهم اردیبهشت ۱۳۸۷ ایراد شده بود، حکم بازداشت 
او یک هفته پس از انتشار ویدئوی سخرنانی اش در سایت های اینرتنتی و آگاهی مردم 
از آن صادر شد. هفدهم اسفند ۱۳۸۷ پالیزدار در دادگاه غریعلنی محاکمه شد و به اتهام 
سوءاستفاده ی مایل، افرتاء، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه به 

ده سال زندان محکوم گردید.
قوه قضاییه هیچ تحقیقی در مورد ادعاهای مس���تند پالیزدار صورت نداد و افرادی که از 

سوی پالیزدار متهم به سوءاستفاده مایل و فساد شده بودند شاکی او بودند. 
پالیزدار هم چننی می گوید هاشمی شاهرودی علریغم وعده ای که داده بود در جلسه  ای که 

با حضور خزعلی تشکیل شده بود شرکت نکرد. 
خود رهربی می گوید از جلس���ات تشریفاتی مبارزه با فساد اقتصادی برهیزید و به 
عملیات بردازید، ویل من اس���ناد و مدارک را به همه ج���ا ارائه دادم - از رهربی، 
ریاس���ت جمهوری وقت، رئیس مجلس وق���ت، و رئیس قوه قضاییه وقت گرفته تا 
جلسه ای با حضور آیت الله خزعلی. ایشان به عنوان نماینده ی تام االختیار رهربی، 
برای ما وقت گرفتند 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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بگوید گزارشی که ما نوشته ایم از نگاه مقامات قوه قضاییه، چند درصدش درست 
و چند درصدش غلط است. به اتفاق آیت الله خزعلی، آقای دکرت مهدی خزعلی و 
چند نفر از دوستان دیگر به آن جلسه رفتیم. برخالف قویل که داده بودند که رأس 
س���اعت ُنه در جلس���ه حضور پیدا کنند، دو ساعت از وقت مالقات گذشته و آقای 

شاهرودی نیامد... ۱ 
او در مورد پاسخ هاشمی شاهرودی می گوید: 

رئیس دستگاه قضایی با این پنجاه و چهار هزار سند و مدرک متقن-که یکی از 
آن ها کافی است تا کل یک نظام سیاسی را به پای میز محاکمه بکشاند-در نهایت 

بی مسئولیتی برخورد کرد. خودش صریح و مستقیم گفت که اقدامی نمی کند. 2
پرونده ی تحقیق و تفحص از صدا و سیما که به قوه قضاییه ارسال شده بود در همان جا 
خ���اک خورد. بیش از یک صد نماینده ی مجلس ب���ا امضای نامه ای خطاب به رئیس 
مجلس خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده ی صداوسیما در دستگاه قضایی شدند. در 

این نامه خطاب به مهدی کروبی آمده بود: 
گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس سه، بر پایه ی مدارک و مستندات مضبوط 
است و حکایت از تخلفات عدیده ی قانونی دارد. این تخلفات، شامل نادیده گرفن 
اصول ۵2 و ۵۳ قانون اساسی، قواننی و مقررات مایل و محاسباتی کشور می شود. 
نمایندگان مزبور از رئیس مجلس خواس���ته اند از رئیس قوه قضاییه بخواهد برای 
جلوگریی از ایجاد هرگونه شائبه در اذهان عمومی با ارجاع پرونده به قاضی عادل 
که از مظان هرگونه گرایش 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 خواسته های نمایندگان امضاکننده ی این نامه است. 

عدم برخورد با باندهای وحشت و ترور و فساد حکومتی
یکی دیگر از پرونده های بی سرانجام معروف قوه قضاییه در دوران شاهرودی پرونده ی 

محمدرضا نقدی و »باند کبری« بود. 
در س���ال ۱۳۸۱وزارت اطالعات با کشف این باند که اعضای آن به انواع دزدی و فساد 
جنس���ی و زورگریی و... متهم بودند متوجه ی ریاست نقدی مسئول حافظت اطالعات 
نریوی انتظامی بر این باند ش���د. اخبار زیادی در رسانه ها راجع به محاکمه ی این عده 
انتشار یافت اما هیچ صحبتی از نقدی به میان نیامد. در سال ۱۳۸۳وی به مدت دو ماه و 
نیم بازداش���ت اما با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد که 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



49
عدالت خانه و ویرانگران آن-آغاز دهه ی دوم انقالب تا امروز

دستور خامنه ای روند رسیدگی به پرونده متوقف شد. او در پرونده ی شکنجه ی 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 هاشمی شاهرودی بود. خرب دستگریی او اوایل اسفند ۱۳۸۶ منتشر شد و دو 
ماه بعد در اواخر فروردین ۱۳۸۷، علریضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه، بازداشت وی 

را تأیید کرد و اظهار داشت که پرونده ی مراحل قانونی خود را طی می کند. 
چند روز بعد از سخنان وی، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نریوی انتظامی، بازداشت 
یکی از فرماندهان ارش���دش را تکذیب کرد و گفت: هیچیک از فرماندهان ارشد ناجا 
بازداشت یا دستگری نشده و سخنگوی قوه قضاییه خود باید پاسخگوی سخنانش باشد. 
اما بعدًا  احمدی مقدم پذیرفت که زارعی به خاطر اتهامات ش���خصی کوچکی دستگری 
شده است. سردار سرتیپ پاس���دار رضا زارعی در یک خانه ی فساد به همراه شش زن 
بازداش���ت شده بود. حفاظت اطالعات قوه قضاییه در خانه ی مزبور دوربنی کار گذاشته 
بود و ساعت ها فیلم از اعمال منافی عفت زارعی در دست بود. او به واسطه ی قدرتی که 
داشت زنان نگون بخت را مجبور می کرد که اعمال ناشایستی را در حضور او انجام دهند. 

حفاظت اطالعات قوه قضاییه ساعت ها فیلم از فساد وی در دست داشت. 
ابتدا محسن قاضی بازپرس شعبه ی ۵ دادسرای کارکنان دولت اتهامات وی را سوءاستفاده 
از موقعیت شغلی و امکانات دولتی، خیانت در امانت و جرایم مایل عنوان کرد و ضمن 
رد اتهامات اخالقی وی گفت: به منظور جلوگریی از انتش���ار اخبار کذب و نادرست در 
س���ایت های اینرتنتی در مورد فرمانده س���ابق نریوی انتظامی تهران، به زودی اتهامات 
این فرمانده به طور رسمی اعالم می ش���ود. وعده ای که هیچ گاه عملی نشد و پرونده را 

بی سروصدا خواباندند. زارعی در تریماه ۱۳۸۷با وثیقه پنجاه میلیون  تومانی آزاد شد. 
زارعی عالوه بر طرح امنیت اجتماعی، هم چننی مس���ئول مستقیم اجرای طرح مقابله با 
اراذل و اوباش در تهران بود که طی آن نریوی انتظامی با برخوردهای خشن و ورود شبانه 

به منزل افراد، آنان را بازداشت می کرد.
زارعی در مصاحبه ای که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶با رسانه ها 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 ویدیو کلوپ ها و کافی نت ها، برخورد با آرایشگاه های زنانه و مردانه، دستگریی 
هفت هزار نفر به نام اوباش و اراذل و دستگریی خوانندگان رپ به اتهام شیطان پرستی از 
جمله اقداماتی بود که س���ردار زارعی در مدت سه سال فرماندهی نریوی انتظامی تهران 

بزرگ در کارنامه خود داشت.۱
1-www.dw.com/fa-ir/3271554
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عدم رسیدگی به پرونده ی ترورهای »بیت الشهدا« شهرری که به »دخمه شهرری« معروف 
بود یکی دیگر از افتضاحات قضایی دوران هاشمی شاهرودی بود.

در جلسات دادگاه متهمان ترور حجاریان شکایت مربوط به شش قربانی دیگر ترور در 
شهرری با نام های ابراهیم قمری، غالمرضا عبداللهی، مجتبی امنی، مریم متقی، محمود 
کاوه و محمدحسنی مهراسبی نیز مطرح شد. به گفته ی وکیل حجاریان شبکه ی ترور در 
ش���هر ری پیش از آن و طی چند س���ال چندین نفر دیگر را هم مجروح کرده و یا به قتل 
رسانده بودند. از آن جایی که اراده ای برای اجرای عدالت نبود این افراد یا خانواده آنان 
هیچ گاه به دادگاه آورده نش���دند و پرونده ی محمود کاوه یکی از قربانیان ترور این گروه 
نیز در بیمارستان هفتم تری مفقود شد. به خانواده مهراسبی اجازه ی برگزاری مراسم ختم 
داده نش���د و حتی حجله اش به رگبار بسته شد. پیگریی پرونده قتل مریم متقی نتیجه ای 
در برنداش���ت و پیگریی پرونده ی دیگر قربانیان ابراهیم قمری، مجتبی امنی و غالمرضا 

عبداللهی به سرانجام نرسید.۱
از »بیت الشهدا« یا »دخمه شهرری« که مسئولیت آن با محمود عطایی بود به عنوان مرکز 
تصمیم گریی برای ترور های ش���هرری استفاده می شد. اعضای تیم ترور حجاریان نیز از 

اعضای همنی محفل بودند. 
پیش از ترور س���عید حجاریان، مداحان معروف تهران از جمله حس���نی س���ازور، حسن 
گروسی، رضا خورشیدی و ابوالفضل بختیاری در این به اصطالح حسینیه به ذکر مصیبت 
و مداحی می پرداختند که پس از وقوع ترور و نسبت دادن آن به اعضای این هیأت، حاج 
منصور ارضی و حاج سعید حدادیان مداحان بیت رهربی نیز به این جمع اضافه شدند.2 
تا پش���توانه ی آن قوی تر و دست نیافتنی تر شود. اعضای این »دخمه«  را اعضای وزارت 
اطالعات، اطالعات سپاه، حراست بیت رهربی تشکیل می دادند و به همنی دلیل  به یک 

تشکیالت بسیار قدرتمند و کاماًل مصون از پیگریی تبدیل شد.
از جلسات این محفل که با پوشش جلسات مذهبی تشکیل می شد، برای تصمیم گریی 
و برنامه ریزی به منظور سرکوب مخالفان نظام، روشنفکران، جنبش دانشجویی و حمله 
به تجمعات و نابودی افرادی که به تشخیص آن ها فاسد تلقی می شدند استفاده می شد. 

از معروف ترین دانش آموختگان این مکتب تروریستی سعید عسگر و موسی جان نثاری و  
علی پورچالویی و ... بودند که پس از دریافت دستور از باال اقدام به ترور حجاریان کردند. 
سعید عسگر عامل اصلی ترور با آن که 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���ان دهنده ی عدم اراده ی 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 آن که اقدام به ترور حجاریان معاون رئیس جمهور و نائب رئیس شورای شهر تهران 
در س���ال های بعد برای سعید عسگر پیشینه ی کیفری محسوب نشد. در تاریخ 2۵مرداد 
۱۳۸۳دادگاه وی که به جرم رهربی لباس  ش���خصی ها در حمله به خوابگاه دانشجویان 
دانش���گاه عالمه طباطبایی و ضرب و شتم دانشجویان و تخریب اموال دانشگاه تشکیل 
گردید، عنوان ش���د که سعید عسگر فاقد هرگونه سابقه ی کیفری اس���ت! این امر مورد 

اعرتاض وکیل دانشگاه مزبور قرار گرفت. 
این در حایل بود که خامنه ای در پیام خود به مناس���بت ترور سعید حجاریان گفت: ترور 
ناجوانمردانه ی نائب رئیس شورای شهر تهران که در چند روز گذشته اتفاق افتاده، عمل 
جنایت آمیزی است که می تواند بر ضد مصالح کشور و ملت و نظام اسالمی باشد. ایجاد 
ناامنی و پدید آوردن جو وحش���ت و اضطراب برای ش���هروندان از هدف هایی است که 
همیشه توطئه گران و دش���منان ایران اسالمی در پی آن بوده اند و این حادثه خیانت آمیز 
است! وی هم چننی اضافه نمود:  این جانب وجود توطئه ی سازمان یافته ای را که آرامش 
ملی و استحکام نظام اسالمی را آماج ساخته در این ترور شوم احساس می کنم و همه ی 

دستگاه های مسئول را به پیگریی هوشیارانه آن فرامی خوانم.۱ 
نمایندگان مجلس ششم در آذرماه ۱۳۷۸اسماعیل شوشرتی، وزیر دادگسرتی را به مجلس 
فراخواندند تا در این باره از او پرسش کنند. سؤال نمایندگان این بود که چرا روزنامه نگاران 
حتی پیش از محاکمه ماه ها در حبس نگه داشته می شوند اما متهمان ترور های متعدد که در 
دادگاه اعرتاف نیز کرده اند آزاد شده اند. شوشرتی در پاسخ اظهار داشت که تصمیم گریی 
در این مورد با قاضی است و او در این مورد نمی تواند پاسخگو باشد و حاضر نشد که در 
مجلس حضور یابد. گفته می شد قاضی پرونده ادعا کرده بود که چون این حکم قطعی 
نیست متهمان می توانند تا صدور حکم نهایی آزاد باشند. اما بعد از آن که حکم قطعی شد 

نیز متهمان پس از یک سال از زندان آزاد شدند.
سعید تاجیک، که به فائزه ی هاشمی در شهرری حمله کرد از فرماندهان نریوی مقاومت 
بس���یج، و از عناصر انصار حزب الله بود که در سوابق وی همکاری فعال با باند دخمه 
در ش���هرری دیده می شد.رسیدگی به پرونده  ی حمله ی اوباش و نریوی انتظامی به کوی 
دانشگاه منجر به محکومیت یک سرباز به جرم ربودن یک ریش تراش شد و هیچ یک از 

جنایات صورت گرفته در تریماه ۱۳۷۸مورد رسیدگی قرار نگرفت. 
دادگاه یا خیمه ش���ب بازی مربوط به رسیدگی به پرونده  ی قتل های زنجریه ای سرانجامی 

نیافت و متهمان یکی پس از دیگری از زندان آزاد شدند. 
نش���ریه ی یالثارات ارگان انصار حزب الله و عبدالحمید محتشم از رهربان آن که آشکارا 

1-www.isna.ir/news/7812-01454
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تهدید به قتل و آدم کش���ی می کردند مطلقاً با پیگریی حقوقی روبرو نشدند. این نشریه 
تأکید داشت که شاید برخی خوش دارند شهروندان در فضای جامعه ی مدنی صرفًا مقاله 
بنویسند! اما در یک جامعه ی زنده ی توحیدی، برخی مقاله نویسان عنداللزوم وصیت نامه 
خواهند نوش���ت. عبدالحمید محتشم، مدیرمسئول نش���ریه ی ارگان انصار حزب الله در 
مقاله ای با عنوان در ُبن بست قرار نمی گرییم، می ایستیم، حتی اگر قیمت آن قتل باشد. به 

تهدید جامعه ی مدنی و روشنفکران و دگراندیشان پرداخت. 

مشارکت در سرکوب جنبش ۸۸
هاشمی شاهرودی پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ که با دستگریی اعضای ستاد موسوی در 
روز انتخابات کلید آن زده شد کمیته ی »پیگریی حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات« 
را با عضویت ابراهیم رییس���ی )معاون اول قوه قضاییه(، دری نجف آبادی )دادستان کل 
کشور( و مصطفی پورمحمدی )رئیس سازمان بازرسی کل کشور( تشکیل داد و از این 

طریق به اجرای فرامنی ستاد کودتا پرداخت. 
هاشمی شاهرودی بیس���ت و چهارم مرداد ۱۳۸۸جای خود را به صادق الریجانی سرد 
و جلس���ات اول و دوم دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات دهم ریاس���ت جمهوری 
ایران که از آن در ادبیات رسمی نظام به عنوان دادگاه متهمان پرونده کودتای مخملی و 

اغتشاشات اخری تهران نام برده می شود در دوران ریاست هاشمی شاهرودی برگزار شد. 
جلس���ه ی اول این دادگاه در ش���عبه ی ۱۵دادگاه انقالب اسالمی تهران به ریاست قاضی 
صلواتی در دهم مرداد ۱۳۸۸با حضور نزدیک به یک صد متهم که با یک دیگر هم پرونده 

نبودند برگزار شد. چننی چیزی در تاریخ معاصر جهان نمونه ندارد. 
در این دادگاه ها متهمان مجبور بودند بر اساس سناریوهای تهیه شده توسط بازجویان با 
خواندن من هایی به اعرتاف علیه خود و نزدیکان و برخی از مقامات نظام جمهوری اسالمی 
بردازند. متهمان از پیش در حضور قاضی و دادس���تان و بازجویان، سناریوها را تمرین 
کرده و قاضی توجیه ش���ده بود که چه سؤاالتی برسد. ده ها تن در این دادگاه    بر اساس 
کیفرخواست هایی که در دوران هاشمی شاهرودی تهیه شده بود به حبس های تعزیزی و یا 

اعدام محکوم شدند. تعدادی از متهمان مقامات سابق نظام اسالمی بودند. 
در پی سرکوب وحشیانه ی اعرتاضات مردمی، گروهی از قضات دادگسرتی تهران، طی 
نامه ی سرگشاده ای به شاهرودی نوشتند که وی قوه قضاییه ی ویرانه ی محمد یزدی را به 

»زمنی موات« تبدیل کرده است.
دلیل اصلی انتقاد قضات، محاکمه  ی گروهی  دستگریشدگان رویدادهای پس از انتخابات 
بود. آن ها، این محاکمات را اقدامات غریقانونی و خالف قاعده ی برخی از ارکان قوه 
قضاییه، نوشتند  که چننی نمایش هایی مایه ی شرمساری قضات است و رئیس قوه قضاییه 
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باید در برابر آن موضعی روشن اتخاذ کند.۱
مصطفی محقق داماد رئیس اس���بق بازرسی کل کش���ور نیز در نامه ی سرگشاده ای به او 
با انتقاد از موارد متعدد نقض قانون در دس���تگاه قضایی، خطاب به هاشمی شاهرودی 
نوشت: تحمل بفرمایید که به صراحت به حضورتان عرض کنم که در زمان شما، نه نظرًا 
بلکه عماًل، این رکن اساسی امنیت اجتماعی نه تنها متزلزل بلکه در مالء عام ویران شد، و 

این بهای کمی نبود که ملت ایران پرداخت کرد.2

فاجعه ی کهریزک و سوابق آن
فاجع���ه ی کهریزک یکی از جنایاتی بود که در دوران وی رقم زده ش���د اما موضوع این 
بازداش���تگاه و جنایات صورت گرفته در آن جدید نبود و س���ابقه  ای طوالنی داش���ت. 

سید محمود طباطبایی به نقل از مبشری رئیس دادگاه انقالب می گوید: 
یک روز قبل از سال ۸۸ یکی از قضات تماس با من گرفت و گفت که آقای مبشری 
به دفرت بیا، من با شما کار دارم. من هم رفتم. دیدیم بیست/سی نفر را به پاهای شان 
زنجری بس���تند و بعضاً با دمپایی و برخی هم دمپایی ندارند. با یک پریاهن و یک 
شلوار این ها را از کهریزک آورده بودند تا تفهیم اتهام کنند و برگردانند. ایشان در ادامه 
می گفت:  من در آن جا گفتم روابط عمومی  آمد و فیلمربداری کرد و فیلم را خدمت 
آقای ش���اهرودی بردم و گفتم: آقای شاهرودی باالخره این ها انسان اند، باید حق و 
حقوق انسانی این ها درنظر گرفته شود. در کهریزک واقعاً رفتارها غریانسانی بود. همه 
می دانس���تند از رئیس قوه قضاییه تا افراد عادی. جوان متأهلی را به دلیل تصادف 
رانندگی به کهریزک برده بودند، در آن جا کاری با او کرده بودند که دچار افسردگی 

شده بود و سال ها تحت روان درمانی بود.۳

فساد مایل هاشمی شاهرودی و اطرافیانش 
ش���اهرودی در دوران خامنه ای، در رأس مافیای معاودین عراقی به یکی از سرمایه داران 
پس از انقالب تبدیل شده است. آلودگی های وی و فرزندانش آن چنان است که دست 
الریجانی برای تحت فشار گذاشن او را باز گذاشته است که به وقت لزوم مطرح خواهد 
شد. گفته می شود انحصار سیگار وینستون و هم چننی تورهای مسافرتی به عراق و سوریه 
در اختیار فرزند او و شرکایش قرار گرفته است. وی که در سایه ی نظام جمهوری اسالمی 
از تمکن مایل بس���یاری برخوردار شده است به منظور عوام فریبی، 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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نمی گرفت و درخواس���ت کرده بود که حقوق و مزایای وی را به »خانواده ی ش���هدا« و 
حوزه ی علمیه قم بدهند. 

یکی از بده بستان های غریقانونی هاشمی شاهرودی با سعید مرتضوی صورت گرفته است. 
س���عید مرتضوی که پیش تر توسط وی به دادستانی عمومی و انقالب تهران ارتقاء مقام 
یافته بود طبق گزارش کمیس���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 هاشمی شاهرودی تأس���یس و اداره می شود قرار داده است. امالک مزبور به 

شرح زیر هستند: 
یک باب ساختمان به مساحت دوهزار و چهارصد و شصت و هشت مرت مربع واقع . ۱

در تهران، نیاوران، خیابان ش���هید باهرن، بعد از سه راه یاسر، خیابان تربیزی، خیابان 
محمودی، کوچه ی برادر بن بست چناران پالک دو. 

یک قطعه زمنی به مساحت چهارهزار و پانصد و بیست و نه مرت مربع واقع در تهران، . 2
چهارراه پاسداران، روبروی باشگاه فرمانیه پالک پنج. 

یک باب ساختمان کلنگی به مساحت چهارهزار و چهارصد و نود و چهارمرت مربع . ۳
واقع در تهران، نیاوران، خیابان جبلی، کوچه ی کاج،  پالک یک. 

یک قطعه زمنی به مساحت هزار و صد و چهارده مرت مربع واقع در تهران، خیابان . ۴
ویل عصر، باالتر از رستوران لوکس طالیی، کوچه ی شهید نصیبی پالک دو. 

یک قطعه زمنی به مس���احت حدوداً بیست هزار مرت مربع واقع در مشهد، آزادشهر، . ۵
انتهای بلوار دانش آموز، )اراضی آبکوه(. 

یک قطعه زمنی به مس���احت هزار و صد و نود و هش���ت مرت مربع واقع در تهران، . ۶
نیاوران، خیابان ش���هید باهرن، بعد از سه راه یاسر نبش غربی کوچه ی یاس، پالک 

دویست و سی و نه. 
یک قطعه باغ به مساحت حدوداً چهل و شش هزار مرتمربع واقع در تهران، بعد از . ۷

ازگل، سوهانک، جنب باغ میثاقیان، باغ تلگرک.۱
براساس اسناد منتشر شده این واگذاری ها با خواست دانشگاه عدالت و در قالب خرید 
انجام پذیرفته و علریغم اعالم مبلغ پایه برای مزایده از س���وی کارشناسان، این ملک ها 
با قیمت پایه ی تعینی شده برای مزایده، بدون این که مزایده ای صورت بگرید، در اختیار 
دانشگاه عدالت قرار گرفته است. این در حایل است که بر اساس قانون، امالک سازمان 
تأم���نی اجتماعی باید با مجوز هیأت مدیره س���ازمان تأمنی اجتماعی در قالب مزایده  ی 

عمومی به فروش برسد.
سوء استفاده صورت گرفته سر به میلیاردها تومان می زند. 

1-www.roozonline.com/fileadmin/docs/pdf/Daneshgah_Edalat.pdf
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در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد مبلغ پانزده میلیارد تومان از بودجه ی هالل احمر در 
اختیار هاشمی شاهرودی برای مصارف فرهنگی و مذهبی در عتبات عالیات قرار گرفت. 
ظاهراً دس���تگاه های نظارتی در پی دریافت اسناد و مدارک هزینه های فوق تنها حدود 

چهارصد میلیون تومان اسناد مصرف این مبلغ را دریافت کردند. 
سیدعلی طاهری نماینده و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در باره ی 

سوءاستفاده هاشمی شاهرودی گفت:
دولت یک صد و پنج میلیارد تومان به هالل  احمر اختصاص داده و گفته بود که آن 
را برای بازسازی عتبات عالیات استفاده کند که این سازمان یک بار هفتاد میلیارد 
تومان به س���تاد عتبات عالیات پرداخت کرده بود و پانزده میلیارد نیز به بنیاد فقه و 

معارف که مسئولیت آن برعهده آیت الله هاشمی شاهرودی است، داده بود. ۱
فساد گسرتده ی دفرت هاشمی ش���اهرودی از طریق محمود شریج، رئیس نهاد قوه قضاییه 
که مدت ها ریاس���ت حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه  و هم چننی معاونت قضایی 
هاشمی ش���اهرودی را به عهده داش���ت صورت می گرفت. وی پیش از انقالب نیز در 
دادگسرتی مش���غول کار بود. چنانکه گفته می شد  کم تر پرونده ای بود که رد شریج در آن 
نباشد و یا حق حسابی برای خود یا رئیسش نگرید. وی پس از آن که الریجانی به ریاست 
قوه قضاییه رسید برکنار شد و هم اکنون مانند بسیاری از قضات و حکام شرع بازنشسته و 
صاحب منصبان قضایی به شغل پردرآمد کارچاق کنی تحت عنوان وکیل دادگسرتی مشغول 
اس���ت. این افراد به خاطر داشن ش���بکه ی خاص خود و استفاده از نفوذی که دارند به 
سادگی  می توانند در پرونده های بزرگ مایل دخالت کنند و مبالغ کالنی را به جیب بزنند. 
در اس���فندماه ۱۳۹۴اخباری انتشار یافت مبنی بر این که سیدمعنی بارانی بهبهانی متولد 
نجف، یکی از نزدیکان هاشمی ش���اهرودی مبلغ یک صد میلیون دالر از بانک توسعه 
صادرات ایران تس���هیالت دریافت کرده  و بعد از گذشت شش سال به تعهدات خود و 
بازگرداندن پول اقدام نکرده است. این وام صرف واردات پورشه و خودروهای لوکس و 

گران قیمت شده است.
عاقبت بعد از گذشت شش سال مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران دست به دامان 
مس���ئوالن بانک مرکزی ش���ده و از آن ها می خواهد که از طریق دادستانی کل کشور، این 
بدهکار  کالن بانکی ممنوع الخروج شود، بلکه با این اقدام، مجبور شود بدهی یک صد 
و چهل میلیون دالری )اصل وام، س���ود وام و وجه التزام( خود را پرداخت نماید. از آن 
زمان تا کنون دیگر هیچ خربی از بارانی بهبهانی و بازپس دادن وام دریافتی انتشار نیافت. 

پرونده ی سوءاس���تفاده و اخت���الس هنگفت در صندوق ذخریه فرهنگی���ان یکی از پر 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1391/10/26/13139
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س���روصدا ترین موارد اختالس در س���ال های اخری بوده است که منجر به میان آمدن نام 
سیدمحمدباقر هاشمی شاهرودی فرزند وی شد. او در میان فرزندان هاشمی شاهرودی از 
همه فعال تر است و مانند بسیاری از مراجع تقلید و رهربان نظام اسالمی اداره  ی کارهای 
پدر را بر عهده دارد. وی هم چننی عضو هیأت مؤسس و امنای دانشگاه »عدالت« است 

که زیر نظر پدرش اداره می شود. 
مثلث ش���هاب الدین غندایل، محمد امامی و محمدباقر هاشمی ش���اهرودی، مرکز ثقل 
سوءاس���تفاده مایل صندوق ذخریه فرهنگیان بوده است. از این سه نفر، محمد امامی و 
شهاب الدین غندایل بازداشت شدند ویل کسی زورش به محمدباقر هاشمی شاهرودی که 
از حمایت پدربرخوردار بود نرسید.۱ گفته می شود که محمد امامی شش میلیارد تومان از 
پویل که برای سریال »شهرزاد« هزینه کرده را از محل وام صندوق ذخریه فرهنگیان و با 

سفارش محمدباقر هاشمی شاهرودی به دست آورده است. 

چگونگی رسیدگی به پرونده های فساد مایل
مهرگان امریخسروی برادر مه آفرید امریخسروی متهم اصلی پرونده ی فساد سه هزار میلیارد 

تومانی در نامه به هاشمی شاهرودی، گفت:
برادر این جانب مه آفرید امریخسروى در جلسه ی دوازدهم دادگاه در دفاعیات خود 
اعالم نمودند در جلس���ه اى که با جناب عایل داشته اند ضمن توضیح در خصوص 
فعالیت مجموعه گروه امریمنصور آریا، شما را در جریان حضور باندهاى فاسد در 
ارکان قدرت و باج خواهى از مجموعه ی ما به بهانه هاى مختلف قرار داده و شما با 
تکان دادن سر و لبخندى از این موضوع گذشته اید و این حرکت جناب عایل از نظر 
برادر این جانب این معنا را داشت هرکسى که از شما چننی تقاضایى دارد، باید بدون 

چون و چرا، مبلغ درخواستى پرداخت گردد.2
ناصر سراج قاضی پرونده ی اختالس سه هزار میلیارد تومانی، پانزدهم تری ماه ۱۳۹2بدون نام 
بردن از امریعباس سهراب بیگ، بازداشت وی را که وکالت پرونده ی مه آفرید امریخسروی 
را در ازای دریافت ده میلیارد تومان به عهده داش���ت، تأیید کرد. سهراب بیگ که  پیش تر 
رئیس دادگسرتی استان های خوزستان و گیالن بود از نزدیکان هاشمی شاهرودی به شمار 
می رفت و سال ها پست های معاونت اجرایی و مشاور معاونت حقوقی وی را نیز به عهده 
داشت. مه آفرید خس���روی بدون طی کردن مراحل مختلف آینی دادرسی اعدام شد، اما 
خربی از هم پرونده هایش که اتفاقاً آن ها نیز به اعدام محکوم شده بودند و جزو مقامات 
کشور بودند انتشار نیافت و آن ها بی سروصدا حکم شان 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 پرونده  ی »المکاس���ب« یکی از شاهکارهای قضایی هاشمی شاهرودی و 
دس���تگاه تحت نظارت وی بود. دادگاهی که به اتهام فساد اقتصادی مدیران این شرکت 
رسیدگی می کرد، متهمان اصلی این پرونده را تربئه کرد. جلسات پایانی دادگاه به خاطر 
ممانعت از صدور حکم و دستیابی به یک راه حل بارها به بهانه ی بیماری قاضی زارع، 

رییس دادگاه به تاخری افتاد.
ناصر واعظ طبس���ی، پسر عباس واعظ طبسی، نماینده ی خامنه ای و تولیت آستان قدس 
رضوی، و اسدالله امریاصالنی، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران که بخشی از سهام شرکت 
المکاسب را در اختیار داشت متهمان اصلی این پرونده بودند. اتهام امریاصالنی این بود 
که در نحوه واگذاری سهام این شرکت به یک مؤسسه ی غریدولتی )موسسه ی  همیاری 
کوثر، وابسته به آستان قدس رضوی( و پرداخت تسهیالت به شرکت مذکور، مقررات را 
رعایت نکرده بود. مدیرعامل موسسه ی همیاری کوثر نیز یکی دیگر از متهمان پرونده بود. 
شرکت المکاسب در دوبی، دفرت داشت و ناصر واعظ طبسی مدیرعامل شرکت، در یکی 
از جلسات علنی دادگاه، دلیل تشکیل شرکت در دوبی را توصیه ی وزیر اطالعات و برخی 

مقام های اطالعات سپاه اعالم کرد. 
ناصر واعظ طبسی پول های دریافت شده از بانک را طی یک فقره چک به بانک پس 
داده و در نتیجه بانک ش���کایت خود را از شرکت المکاسب پس گرفت و همه چیز به 
خوبی و خوشی تمام شد. در مورد تخلف ناشی از واگذاری شرکت المکاسب که جزو 
اموال دولتی محسوب می شد نیز دادگاه با این استدالل که فروشنده و خریدار از دولتی 

بودن شرکت بی اطالع بوده اند، آن ها را تربئه کرد.
یکی  از معروف ترین پرونده های فس���اد اقتصادی در عصر ریاس���ت هاشمی شاهرودی 
پرونده ی موس���وم به »سلطان شکر« بود. 2۸ آبان سال رسانه ها خرب از بازداشت فردی 
با نام »محمدرضا- ی« محمدرضا یوسفی داده و او را »سلطان شکر« معرفی کردند. 

این، همه ی واقعیت نبود، »سلطان شکر« واقعی، آیت الله ناصر مکارم شریازی یکی از 
مراجع تقلید شیعه مورد حمایت بیت رهربی بود. او این مافیا را از طریق پسرش محمدعلی 

و دامادش جواد مدلل اداره می کرد. 
محمدعلی مکارم شریازی که در تهران تاجر است، و جواد مدلل۱ وار دکننده ی شکر هستند. 
از آن جایی که ش���کر وارداتی ارزان تر  ب���ود، دولت به تولیدکنندگان داخلی مابه التفاوتی 
۱-جواد مدلل تاجر برخوردار از رانت ششصد و پنجاه میلیون یورویی به دستور مستقیم نعمت زاده در 
دولت حسن روحانی، اداره کننده  ی کارخانه های متعدد صنایع روغنی در وزارت کشاورزی است، از 
جمله کارخانه قند و شکر دزفول و پریان شهر، کارخانه روغن نباتی نازگل، آب معدنی کوهرنگ. همسر 
مدلل، دخرت آیت الله مکارم از یکی از همسران اوست؛ از زن اولش. مکارم با همسر اولش در صفائیه 

قم زندگی می کند، و زن دومش در شهرک ساالریه قم.
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می پرداخت تا ضرر نکنند. سال ۱۳۸۵دولت احمد ی نژاد در پی فشارهای مکارم شریازی 
و مصباح یزدی اعالم کرد که دیگر به تولیدکنندگان شکر داخلی سوبسید داده نخواهد شد. 
نتیجه ی قطع سوبسید شکر، شکسن تولید داخلی و اخراج کارگران صنایع شکر بود. فقط 
در مجتمع کشت و صنعت چغندر قند دزفول - که بزرگ ترین مجتمع تولید قند و شکر 

خاورمیانه است - در اردیبهشت ۸۵، سی و پنج هزار کارگر اخراج شدند.۱
وقتی قرار شد برای خواباندن سروصداها با این مافیا برخورد شود، قرعه به نام محمدرضا 

یوسفی، فرد سوم افتاد و افراد قدرتمند تر مصون از تعقیب و مجازات باقی ماندند. 
محمدرضا یوسفی کارمند ساده شهرداری کرج بود که در سال های ابتدایی دهه ی هفتاد، 
کل دارایی او به چند میلیون هم نمی رسید؛ اما در اثر هم نشینی با داماد و پسر مکارم شریازی 
صاحب هزار میلیارد تومان ثروت ش���د.او با ش���یوه ی تبانی و ارتباطات گسرتده ای که با 
مکارم ش���ریازی و نزدیکانش که منابع ثروت، قدرت و رانت محسوب می شدند داشت، 
در یک مرحله مبلغ سی و سه میلیارد تومان از صندوق توسعه ی صادرات وام گرفته بود، 
اما هرگز این وام را برنگرداند. در ادامه با تأسیس شرکتی به نام »واهب«، خانواده های 
ثروتمند پیش از انقالب را که اموال آنان مصادره شده بود شناسایی و سپس با استفاده از 
ارتباطات و عوامل خود در پرونده هایی که صاحب سهم بود، اعمال نفوذ و با نقض حکم 

صادره و خارج کردن آن از بیت المال، بخش بزرگی از این اموال را تصاحب می کرد.
محمدرضا یوسفی با هم دستی مدلل و محمدعلی مکارم شریازی با تصاحب بسیاری از 
کارخانه های تولید قند در کش���ور، اقدام به قاچاق شکر و واردات این محصول و فروش 
آن در بازار آزاد کرد و از این طریق ثروت هنگفتی به دست آورد. این در حایل بود که در 
اثر سوء اس���تفاده های اقتصادی آنان در حوزه ی قند و شکر، بسیاری از کارخانه های یاد 
شده به مرز ورشکستگی رسیده بودند. یوسفی و مدلل و مکارم شریازی اقدام به فروش 
امالک کارخانه ها و وثیقه گذاشن سند آن ها می کردند تا با این وثیقه وام مسکن بگریند و 
آپارتمان هایی که از طریق این وام ساختند را پیش فروش کنند. از سوی دیگر، او عالوه بر 

این ها در تعدادی از کارخانه های قند کشور از جمله قند دزفول صاحب سهم بود.
با اوج گریی تحرکات یوسفی، تعدادی از نهادهای امنیتی تحقیقات گسرتده ای را برای 
شناسایی حوزه های فعالیت و تخلفات وی آغاز کردند، اما با طرح پرونده ای مبنی بر 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 برای گمراه کردن نهادهای 
امنیتی! سلطان شکر در نهایت از سوی حفاظت اطالعات قوه قضاییه دستگری و پس از 
یک سال بازداش���ت، در آذرماه سال ۱۳۸۵ محاکمه شد و به بیست وشش سال حبس 

1-https://ir.voanews.com/a/last-page-11-20-2015-makarem-shirazi/3068183.html
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تعزیری و هفتاد و سه میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم گردید.۱ با این حال منابع خربی، 
در اسفند سال ۸۶ از آزادی سلطان شکر در ازای وثیقه ی صد و شصت میلیارد تومانی 

خرب دادند.
عاقبت  روز بیست و پنجم دی ۱۳۹۱خربگزاری فارس خرب از درگذشت سلطان شکر ایران 
داد. واقعیت این است که او تنها یک سال را در زندان گذراند و با دستور مستقیم خامنه ای 
آزاد ش���د. از آن جایی که پیش تر 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 

اعالم کردند.2 
احمدی نژاد در مهرماه ۱۳۸۵، اعالم کرد: به مفسدان اقتصادی که با رابطه بازی وام های 
میلی���اردی از بانک ها گرفته اند، فقط پانزده روز وقت می دهم تا حس���اب خود را با آن 
بانک ها تسویه کنند؛ در غری این صورت، اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.

در پایان مهلت دو هفته ای احمدی نژاد، خربگزاری های نزدیک به دولت در خربی کوتاه 
و مبهم با انتشار دو اسم درصدد تحقق وعده ی احمدی نژاد برآمدند؛ محمد رستمی صفا 

و العقیلی، دو نامی بود که اعالم شد.
رستمی صفا که بعد از سخرنانی احمدی نژاد به عنوان یکی از مفسدان اقتصادی معرفی 
شد، از خریداران احتمایل سهام بانک پارسیان در آن مقطع به حساب می آمد که توانسته 
بود در معامله ای به ارزش دویس���ت و نود و س���ه میلیارد تومان این بلوک را خریداری 
کند، اما این معامله بعد از انتقاد مستقیم احمدی نژاد از مدیرعامل بانک پارسیان، لغو و 

رستمی صفا به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شد.
محمد رستمی صفا، مدیرعامل کارخانجات نورد و پروفیل ساوه، بیست و هشتم شهریور 
۱۳۸۵موفق شد ۸/2۸ درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود، به 
ارزش حدود دویست و نود و سه میلیارد تومان بخرد.این معامله، به عنوان دومنی معامله ی 
بزرگ تاریخ بورس ایران پس از معامله ی »صدرا« شناخته شد. اما سیزده روز بعد، بورس 

معامله یاد شده را به دلیل دیررسیدن ضمانت نامه  لغو کرد و ماجرا آغاز شد.
و اما العقیلی؛ حتی هویت و ملیت این شخص نیز به درستی روشن نیست، البته از نامش 
برمی آید که عرب و احتمااًل اماراتی باشد. چراکه اتباع امارات به دلیل گسرتش مراودات 
تجاری دو کشور، وام های کالن زیادی از بانک های ایرانی به ویژه بانک های ایرانی مقیم 
دبی دریافت می کنند. بر پایه ی اخبار جراید، العقیلی عالوه بر بانک پارسیان از چند بانک 

دولتی نیز وام دریافت کرده و حاضر به بازگرداندن حتی یک قسط آن هم نبود! 
ظاهراً العقیلی برای تولید یا واردات مواد اولیه ی پرتوش���یمی و ش���یمیایی این وام ها را 
1-www.jahannews.com/report/58995
2-www.yjc.ir/fa/news/4381694



60
محمود    الهاشمی النجفی

دریاف���ت کرده بود که هیچ یک در م���وارد فوق مورد مصرف قرار نگرفته بود. او مالک 
شرکتی به نام Dem و سهامدار شرکت پلی اکریل اصفهان است که بنا بر اخبار می کوشید 
تا آن را تعطیل کند. شغل اصلی العقیلی ، ظاهراً فروش مواد اولیه ی پرتوشیمی و شیمیایی 

است اما بخشی از مافیای سیگار ایران را نیز اداره می کرد.۳
در بحبوحه ی افشا شدن فساد العقیلی نامه ای در رسانه ها با امضای اسفندیار رحیم مشایی 
مشاور ارش���د و رئیس دفرت همه کاره ی احمدی نژاد خطاب به رییس کل بانک مرکزی 
انتشار یافت که در آن با لحن آمرنه ای خواستار مساعدت و همکاری با العقیلی برای رفع 
مشکالت به وجود آمده شده بود.۴با این حال، قوه قضاییه در این زمینه اقدام مؤثری انجام 
نداد و این در حایل بود که با رس���انه ای شدن نام رستمی صفا 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 یک کنفرانس مطبوعاتی 
بخش هایی از یک پرونده ی مفاس���د اقتصادی را فاش کرد که چهار مجرم آن به اعدام 
محکوم ش���دند.۵ او گفت: در این پرونده، سه کارمند وقت گمرک مهرآباد تهران و یک 
حق العمل کار گمرک به اتهامات فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخالل در 
نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب به اعدام محکوم شدند. مجازات اعدام حق العمل کار 
گمرک اجرا ش���ده است، اما سه کارمند وقت گمرک مهرآباد تهران تقاضای یک درجه 

تخفیف در مجازات خود را کرده اند. 
جمش���یدی گفت: تقاضای این س���ه کارمند وقت گمرک در مراجع ذی صالح در حال 
رسیدگی است. این حق العمل کار گمرک، دومنی مجرم اقتصادی )بعد از فاضل خداداد( 
اس���ت که پس از انقالب اس���المی در ایران به اتهام مفاسد اقتصادی اعدام شده است. 
جمشیدی به تاریخ دقیق اجرای حکم و صدور رأی برای مجرمان این پرونده اشاره نکرد، 

اما گفت: این پرونده جدید نیست.
از دیگر پرونده های پرهیاهوی آلوده به فس���اد مایل در دوران هاشمی شاهرودی، پرونده 
فرودگاه پیام بود. فرودگاه پیام که در نزدیکی مهرش���هر کرج توس���ط محمد غرضی وزیر 
پست و تلگراف و تلفن به منظور ایجاد بزرگ ترین مرکز توزیع مرسوالت پستی تأسیس شد 

اما دیری نگذشت که به بزرگ ترین مبدأ قاچاق ادوات رایانه ای تبدیل شد.
در س���ال ۱۳۸2رسانه ها از پرونده ای پرده برداش���تند که بر اساس آن، بیش از دو هزار ُتن 
کاالی قاچاق، توسط خط هوایی وزارت ارتباطات وارد فرودگاه پیام شده بود؛ کاالهایی 
از قبیل لوازم آرایش���ی، داروهای ن���ریوزا و ادوات رایانه ای.گزارش ها 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 این کاالها با دس���ت کاری در باس���کول گمرک فرودگاه پیام و کم اظهاری وارد شده 
است. مقامات وزارت ارتباطات این موضوع را تکذیب کردند، اما دستگریی فردی به 
نام »عباس تقی زاده« و نفوذ او در بازار قطعات رایانه ای نشان داد که رسانه ها چندان هم 
بی راه نگفته اند. متهمنی این پرونده دستگری شدند و پس از محاکمه در نهایت از سوی 
شعبه ی ۶۹تجدیدنظر مجتمع قضایی ویژه ی امور اقتصادی به تبعید، حبس کوتاه مدت و 

جریمه محکوم شدند.

نظرات فقهی هاشمی شاهرودی در مورد والیت فقیه
هاشمی شاهرودی می کوشد با مطرح کردن نظرات فقهی در مورد والیت فقیه ضمن دفاع 
از خامنه ای به تقویت موقعیت خود در نظام بکوشد. در حایل که او شاگرد آیت الله خویی 
و محمدباقر صدر بود که اویل مخالف ش���دید والیت فقیه و دومی معتقد به »والیت 
امت« بود که اساس���اً در تضاد با والیت فقیه است. شاهرودی در درس خارج فقه خود 
دیدگاه های مطرح ش���ده از س���وی آیت الله منتظری در آبان ۱۳۷۶و در عدم صالحیت 

خامنه ای برای دادن فتوا را زیر سؤال برد و ایشان را »جاهل« و »مغرض« خواند. 
وی که دارای دیدگاه  های به غایت ارتجاعی است، در ضدیت با »دمکراسی« و »شورا« 

و در تشریح والیت فقیه می  گوید: 
اصاًل مساله ی شورا به مفهوم امروزی و انتخاب و اختیار ویل امر و سیستم حکومتی 
براساس انتخاب به معنای دموکراس���ی، یکی از بدعت هایی  است که از فرهنگ 
غرب آمده و از بعضی فرهنگ های مخالف شیعه آمده. در مساله والیت و حاکمیت 
سیاسی اسالم چننی چیزی در اسالم اصال نبوده است... حاال کسی بخواهد اصل 
مرتقی والیت فقیه را که اصلی است منصوب یعنی به شکلی که در فقه ما مطرح 
است که جزیی از امامت است را به انتخاب برگرداند که مردم هر قدر بخواهند اختیار 
بدهند و هر قدر بخواهند ندهند هر که را می توانند انتخاب کنند و هر که را نخواهند 

انتخاب نکنند؛ این که فاتحه خواندن بر اصل والیت فقیه است.

بی رحمانه ترین دیدگاه ها در مورد مجازات های اسالمی
هاشمی شاهرودی دارای عقب مانده ترین و در عنی حال بی رحمانه ترین دیدگاه ها در مورد 

مجازات های اسالمی است. او در مورد دردناک بودن کیفر می گوید: 
... اما آن چه از ادل�ه ی حدود و تعزیرات به دست می آید این است که دردناک بودن 
کیفر به مقدار متعارف آن، ش�رطی الزم بوده و جزو اص�ل کیفر قرار داده ش�ده است. 
در ن�تیجه، بی حس کردن محک�وم هنگ�ام اجرای کیفر به گ�ونه ای که درد تازی�انه ی�ا 
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قط�ع عضو را احساس نکند، جایز نیست. رأی صحیح همنی است و به چند بیان 
می توان آن را تقریب کرد...۱

او در باره ى مجازات هایى مثل »به صلیب کشیدن« و »بریدن دست و پا« مى گوید:
...آی���ه ای که ح�د مح�اربه را بیان کرد، نیز داللت بر ش���دی�د ب���ودن کیفر آن دارد، 
کیفرهایی مانن�د کش�ن و به ص�لیب کش�یدن و بری�دن دست و پا در این آیه همه به 
ص�یغۀ تفعیل آمده است که داللت بر تشدید فعل دارد و آن چه از آن فهمیده می شود 

شدید کردن کیفر است...2
شاهرودى در توضیح دلیل »فنى« ضرورت درد کشیدن مجرم در اثناى مجازات و لزوم 
حضور مردم براى مش���اهده ى مجازات و درد کش���یدن مجرم جهت عربت گرفن تاکید 

مى ورزد:
منظور از تش���ریع حد، عذاب دادن و آزردن مرتکب است تا بدین وسیله او و بلکه 
دیگران را از ارتکاب جرم بازدارد. به همنی جهت در بعضی از حدود، واجب است 
که مجازات در حضور گروهی از مؤمنان صورت گرید و ایش���ان شاهد اجرای حد 
باشند. ممکن است ادعا شود که اجرای ح�د خصوصاً در مواردی مثل قطع عضو، 
حتی اگرمحکوم را بی حس نیز کنن�د، همواره مرتبه ای از ع�ذاب و آزار را به همراه 
دارد ولو به لحاظ آثار بع�د از اجرا باش����د. بر این اساس، مراد از درد و ع�ذابی که 
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 ادع�ا را نمی پ�ذیریم، 
زیرا خالف ظهور آیات است. ظاهر آیات یاد ش�ده این است که نفس ح�د تازیانه 
یا قطع عضو، ع�ذاب و آزار است یعنی ع�ذاب دادن و آزردن محکوم، با خود حّ�د 
حاصل می شود نه با آثار و پیام�دهای بع�دی آن از قبیل ننگ و بدنامی. بلکه می توان 
گفت، فهم عرفی و ارتک�از عقالیی در ب�اب کیفرهایی مثل زدن و قطع عضو، آن 
اس���ت که در این کیفرها، همان جنبه ی دردن�اک بودن و آزار جس�مانی آن ها مورد 
نظر است تا از این طریق، مجرمان تأدیب ش�ده و دیگر مرتکب جرم نشون�د و نیز 
تأدیب آنان مای�ه  ی تنّبه دیگران شود، چنان که در مورد وع�ده ی ع�ذاب و کیفرهای 
اخروی و یا آزار و ش�کنجه هایی که طاغوت ها و زورمداران پیوس�ته اعمال می کنن�د 
نیز همنی غرض مورد نظر است. این فهم عرفی به آن معنا است که در این جا قرینه ی 
عقلی ارتکازی وجود دارد که ادل�ه ی کیفرهایی مانن�د تازیانه و رجم را به این نکته 
منص�رف می کن�د  که مراد از این گونه کیفرها، آزردن و عذاب دادن محکوم است و 
ِصرف شکل و صورت کیفر مراد نیست. بر این اساس، حتی اگر در آیات شریفه، 

۱- بایسته های فقه جزا، محمود هاشمی شاهرودی، تهران نشر میزان؛ نشر دادگسرت، ۱۳۷۸، ص ۳۳۶.
2- پیشنی، ص ۳۳۷.
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تعبری عذاب و ایذاء هم نیامده بود بلکه تعبریهایی ماننِد جلد و قطع و ضرب آمده 
بود نیز ما به مقتضای همنی قرینه ی نوعی و فهم ارتکازی، از آن ها استفاده می کردیم 
که در مقام کیفردهی، عذاب داشن و دردناک بودن کیفر، شرط است. بن�ابراین به 
مقتض�ای طبیعت این گونه کیفره�ا، دردن�اک بودن و آزار داش�ن به ان�دازه متع�ارف، 
جزء مفهوم عرفی و ارتکازی آن ها است و در این نکته جای هیچ تردیدی نیست... ۱

این اظهارات در حد یک نظر کارشناسی در یک مسئله ی فقهی نیست، بلکه به سبعانه ترین 
شکل به مورد اجراگذاشته می شود. 

در تاریخ ش���انزدهم دی ۱۳۸۶دادگسرتی کل استان سیستان و بلوچستان از اجرای حکم 
قطع دس���ت راست و پای چپ محاربنی و مفس���دین فی االرض در این منطقه خرب داد. 
»م.ع. ج���الیل«، »ع.ب.ریگ���ی« و »ا. ریگی« به اتهام محاربه و افس���ادفی االرض 
از طریق مش���ارکت در سرقت مس���لحانه و آدم ربایی مسلحانه و به هم زدن امنیت مردم، 
»ع.ر.رودینی« و »د. پهلوان« به اتهام محاربه و افس���اد فی االرض از طریق راه بندی و 
س���رقت مسلحانه و ایجاد ناامنی برای مردم در سطح منطقه به قطع دست راست و پای 
چپ محکوم شد که احکام صادره پس از تایید توسط مراجع عایل قضایی کشور با رعایت 
تشریفات دادرسی و با حضور و نظارت کامل تیم پزشکی به مرحله ی اجرا درآمد.2این 
احکام توسط قاضی ابوالفضل ماه گلی رئیس شعبه ی ۱دادگاه انقالب زاهدان صادر شد. 
اما وحشتناک ترین بخش از دیدگاه فقهی وی، پرداخن به مجازات هایى مانند سوزاندن و 

از بلندى در افکندن است، که از سوی داعش نیز به شکلی گسرتده اجرا می شود:
... اطالق ادل�ه ی ح�دود و س�ریه ی عملی متش�رعان و اطالق فتواها و ارتکازهای 
فقهی و متش�رعی همگی داللت بر آن دارن�د که در باب حدود و تعزیرات، اجرای 
کیفرهای جس�مانی بدون بی حس�ی، حتی در صورتی که محکوم هم آن را درخواس�ت 
کرده باشد، حرام نیست، چه رسد که او درخواست نکرده باشد. در این حکم هیچ 
فرقی میان حدود گوناگون وجود ندارد. آری در مواردی مثل ح�د تازیانه یا رجم یا 
سوزاندن یا در افکندن از بلندی، انجام عمل بی حس�ی حرام است و باید محکوم از 
مطالبه ی آن منع شود. چرا که در این گونه موارد، از ادله ی آن ها اس�تفاده می شود که 
شارع به نوع آزار و عذابی که عادتاً از این کیفرها حاصل می شود نظر داش�ته و الزم 
می دانس�ته که محکوم به هنگام اجرای ح�د، آن را احساس کن�د. اما در غری از موارد 

یادشده، حرمت بی حس�ی یا وجوب منع محکوم از مطالبه ی آن ثابت نیست...۳
بنا به گزارش عفو بنی الملل در مه 2۰۰۱، زنی که نامش اعالم نش���د پس از محکومیت به 

۱- پیشنی، ص ۳۳۸.
2-www.isna.ir/news/8610-08186

۳-پیشنی، ص ۳۴۵.
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اتهام زنا و »فساد فی االرض« 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 2۰۰2 

دست کم دو نفر سنگسار شدند.
دوازدهم دی ماه ۱۳۸۶روزنامه ی قدس خرب داد که دو مرد به نام های »طیب« و »یزدان« 
به اتهام تجاوز به عنف، به اعدام به شیوه ی پرتاب  از بلندی محکوم شده اند. این حکم 
توس���ط دیوان عایل کشور 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 اعالم کرد که سه مرد را به جرم »زنای محصنه« سنگسار کرده است. 
در هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۵محبوبه محمدی و عباس حاجی زاده در شهر مشهد سنگسار 
شدند.۱ جعفر  کیانی، پانزده تری ۱۳۸۶ در روستای آقچه کند، تاکستان قزوین سنگسار شد.2

در خردادماه ۱۳۸۷ محمدعلی نویدخمامی در رشت به سنگسار محکوم شد. 
سی تری ۱۳۸۷ گروهی از وکال در ایران از محکومیت هشت زن و یک مرد به مجازات 

سنگسار و به اتهام زنا خرب داده اند.۳
س���ه مرد در هفته ی اول دی ماه ۱۳۸۷در گورستان بهشت رضا در مشهد سنگسار شدند. 
یکی از آن ها به نام محمود که تبعه افعانستان بود توانست در حایل که بشدت مجروح بود از 
گودال فرار  کند. دو نفر دیگر یکی به نام هوشنگ خداده و دیگری نامعلوم، سنگسار شدند.

ویل آزاد، اهل پارس آباد مغان، به جرم زنای محصنه در پانزده اسفند ۱۳۸۷، سنگسار شد. 
سنگس���ار ویل آزاد توسط سخنگوی وقت قوه قضاییه، علریضا جمشیدی، بطور رسمی 

مورد تایید قرار گرفت.
حکم سنگسار حاجیه اسماعیل وند، صغری موالیی، زهرا رضایی، پریسا اکربی و نجف 
اکربی شوهر پریسا اکربی؛ مکرمه ابراهیمی و  کربی نجار، اعظم خنجری، زهره کبریی، 
آذر کبریی، لیال قمی، شمامه ملک، سکینه محمدی آشتیانی ملغی شد. هم چننی سه نفر به 
نام های عبدالله فریور معلم موس���یقی در زندان ساری، افسانه رحمانی در شریاز و رحیم 

محمدی در مهرماه ۱۳۸۸به جای سنگسار اعدام شدند.
هم چننی در دوران هاشمی ش���اهرودی در تربیز  کربی بابایی و مریم قربان زاده، 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 هاشمی نسب ، در ساری سید نقی احمدی، در 

۱-مجله ی 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 نوید خمامی و در تهران زنی به نام فاطمه در تاریخ 2۶ اردیبهشت ۱۳۸۴ 
به سنگس���ار محکوم ش���دند. بهمن ۱۳۸۷حکم کور کردن دو چشم پسر جوانی که روی 
صورت دخرت مورد عالقه اش اسید پاشیده و بینایی اش را از او گرفته بود از سوی دیوان 

عایل کشور تأیید شد.۱ اما با گذشت آمنه، قصاص صورت نگرفت. 
شاهرودی یکی از مدافعان اعدام و شالق و ... در مالءعام است و می گوید: 

فلس���فه ی کیفر و مجازات در اسالم ترس���اندن بزه کاران و پیشگریی از وقوع جرم 
است. هنوز هم معتقدم علنی کردن مجازات شرارت و عاملنی جرایم سازمان یافته و 

باندی بسیار مهم است.2

قوه قضاییه مأمن رانده شدگان از دستگاه امنیتی 
قوه قضاییه در دوران ریاس���ت هاشمی ش���اهرودی مأمن کس���انی بود که از دولت رانده 
می شدند. قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر اطالعات دولت اول محمد خاتمی بود که در 
جریان افشای »قتل های زنجریه ای« در وزارت اطالعات ایران از سمت خود برکنار شد و 

چندی بعد از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر کش���ور دولت احمدی نژاد، نیز پس از برکناری از سوی وی، 
توسط هاشمی ش���اهرودی به ریاست بازرسی کل کش���ور منصوب شد و به قوه قضاییه 

اسباب کشی کرد. 
شوشرتی که در دولت رفسنجانی و خاتمی شانزده سال وزیر دادگسرتی بود، پس از پایان 
کار دولت خاتمی همراه با یونسی، به مشاورت هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه رسید. 
س���عید مرتضوی، که امتحان خود را در ریاست شعبه ی ۱۴۱۰یعنی دادگاه مطبوعات پس 
داده بود و نقش گسرتده ای در توقیف و تعطیلی مطبوعاتی داشت در اردیبهشت ۱۳۸2 و 
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 بود که وی در سال ۱۳۷۹از 
سوی دادگاه انتظامی قضات در یک حکم سی و شش صفحه ای 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 انتخاب کردند.
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 وبالگ نویسان را 
به حبس محکوم کرده بود. این آرا حتی برخالف قواننی جمهوری اسالمی بود و با آن که 
دادگاه انتظامی قضات حداقل در سه مورد علیه وی رأی داد اما همگی مسکوت ماند و 
1-www.asriran.com/fa/news/64037

2-روزنامه ی کیهان ۷ اردیبهشت ۱۳۸۱
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در عوض هاشمی شاهرودی به تغیری آل اسحاق دادستان دادگاه انتظامی قضات مبادرت 
کرد. دو تن از روسای دادگاه های تجدید نظر که احکام مرتضوی را لغو کرده بودند تغیری 

مقام یافتند و یک مورد بطور ناگهانی بازنشسته شد. 
هاشمی شاهرودی برای چنگ و دندان نشان دادن به »اصالح طلب« ها غالمحسنی الهام 
را که در دهه ی ش���صت »عصا به دست« نام داشت در سال ۱۳۸۱ به عنوان سخنگوی 

قوه قضاییه منصوب کرد.۱

حلقه ی نزدیک به شاهرودی در قوه قضاییه
تعدادی از اعضای حلقه ی نزدیک به شاهرودی از جمله سعید مرتضوی، الیاس محمودی، 
محمدرضا رحیمی، غالمحسنی الهام و محمدشریف ملک زاده که هر یک در نوع خود 
ابن الوقتی بودند، پس از پریوزی احمدی نژاد در انتخابات ریاس���ت جمهوری ۸۴به وی 
نزدیک شدند و روابط شاهرودی و احمدی نژاد نیز بیش از پیش نزدیک شد. این نزدیکی 
تا آن جا بود که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ هاشمی شاهرودی مجبور شد با صدور اطالعیه ای 
تالش برای تأیید صالحیت احمدی نژاد و گرفن حکم حکومتی از خامنه ای در این زمینه 
را تکذیب کند. ملک زاده یکی از کارگزاران هاشمی شاهرودی قبل از آمدن به تهران، در 
مشهد ساکن بود و در سفرهای هاشمی شاهرودی، 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 دریافت کرد و در همان دانشگاه مشاور 

عبدالله جاسبی و هم چننی رییس مرکز اطالع رسانی شد. 
ملک زاده در زمان معاونت سازمان گردش���گری و مریاث فرهنگی دولت احمدی نژاد، 
مأموریت های مهمی چون ساخت برج های دوقلو در شریاز را که پروژه ی هاشمی شاهرودی 
نام گرفته بود به عهده داشت. او پس از گرفتارشدن 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 ویژه ی 
ش���اهرودی و دستور خامنه ای آزاد و پرونده اش مختومه ش���د و به سرعت هم از دست 
شاهرودی، حکم مشاورت در امور اجرایی دریافت کرد. حکمی که با واکنش الریجانی 
روبرو شد و گفت: رستورانی پاتوق یک عده خاصی شده است حتی برخی از قضات ما 
۱- الهام بنی س���ال های ۱۳۵۹تا ۱۳۶۳دادیار و قائم مقام دادس���تان انقالب اسالمی سپاه پاسداران بود 
و از س���ال ۱۳۶۳تا ۱۳۶۵عضو دفرت نظارت و دفرت سیاسی دادستانی کل کشور و دبری کمیته ی حقوقی 
دادستانی کل کشور ، عضو کمیته ی منصوب شورایعایل قضایی در تاسیس سازمان های قضایی نریوهای 
مسلح و عضو کمیته ی تدوین لوایح قضایی نریوهای مسلح بود. وی بنی سال های ۱۳۶۸تا عضو هیأت 
بازرسی شورای عایل قضایی در دادگاه های کیفری، مشاور سیاسی دادستان عمومی تهران و سپس از 
سال ۱۳۷۹تا ۱۳۸۴رئیس مرکز تحقیقات شورای نگهبان و از سال ۱۳۸۳تا ۱۳۸۹عضو حقوقدان شورای 

نگهبان بود. و در سال ۱۳۸۵ وزیر دادگسرتی شد. 
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نیز به آن جا رفت و آمد دارند البته ظاهر آن ها مشکلی ندارد دیزی می دهند و قلیان هم چاق 
می کنند ویل کنار این ها بعضی از طرح ها هم می گویند آن جا بده بستان هایی دارد صورت 
می گرید...یک دفعه ای حکم های قارچ گونه  از این طرف و آن طرف صادر می شود. آیا ما 
نباید مالحظه کنیم که اگر متهمی در دستگاه قضایی مورد رأفت نظام قرار گرفته نباید به 
وی احکام کلیدی بدهیم تشویق اش کنیم و این   همان فساد اختاپوس پنهان است این بده 

بستان هایی در الیه های زیرین است...۱
انتش���ار صدای محمد  شریف زاده در حال گفتگو با یک »دالل محبت« برای سفارش 
روس���پی در فضای مج���ازی و پایان دادن گفتگویش با انش���اءالله تعایل و التماس دعا 
سروصدای زیادی برانگیخت اما خللی در موقعیت او در نظام ایجاد نکرد.2 او مدعی بود 
با آن که معاون احمدی نژاد است اما حکم خودش را از ویل عصر امام زمان گرفته و تحت 

عنایات خاص علی ابن موسی الرضا امام هشتم شیعیان است.
مضحکه ی نظام نکبت اسالمی آن جاست که به منظور »تجلیل از مقام علمی« این نادره 
که س���واد درست و حسابی هم ندارد، به همت »انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور« 
همایشی برگزار شد و نه تنها وی به عنوان یکی از چهره های ماندگار کشور معرفی شد، 
بلکه تمرب یادبودی نیز با چهره ی او و آرم انجمن انتشار یافت.۳ او هم چننی معاون علمی 

دانشگاه »عدالت«  است که توسط هاشمی شاهرودی و پسرش اداره می شود. 
الیاس محمودی از جمله مدیران ارشد منصوب دوران هاشمی شاهرودی بود که در این 

سمت از حمایت شدید وی برخوردار بود.۴

سناریوی فرار شهرام جزایری 
یکی از مضحکه های قضایی در دوران هاشمی شاهرودی، داستان فرار شهرام جزایری و 
دس���تگریی او در عمان بود که معلوم نشد داستان از چه قرار بود. شهرام جزایری در این 

مورد می گوید: 
من در آن موقع آزاد بودم، صبح می رفتم و شب به زندان باز می گشتم. حکمم هم این 
بود که باید بیش از صد میلیون دالر بازمی گرداندم و دو سال حبس تعزیری را تحمل 
می کردم. اما در مقابل، آن ها هم باید اموال من را بازمی گرداندند، ویل به یک باره 
شهرام جزایری از آزادی و خسارتش دست کشید و فرار کرد! همنی موضوع باعث 

شد که آن مطالب هم به حاشیه برود.۵

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910210001445
2-www.youtube.com/watch?v=IXABMt-ffWU
3-www.asriran.com/fa/news/507305

۴- در 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 جلسه ی دادگاه می  گوید: 
به من آمپول زده بودند و من متوجه نبودم چه می گویم! لیست را خودشان تهیه کرده 

بودند و به من دادند که قرائت کنم.۱

الیحه ی مجازات اسالمی 
و آینی نامه ی اجرایی الیحه ی استقالل کانون وکال

بحث برانگیزترین الیحه ای که در دوره ی هاشمی ش���اهرودی به مجلس رفت الیحه ی 
جدید مجازات اسالمی بود که در آبان ماه سال ۱۳۸۶به مجلس فرستاده شد و جایگزین 
قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۷۰شد. این قانون در فاصله ی سال های ۱۳۷۰تا 
۱۳۸۰دو بار برای اجرای آزمایشی پنج ساله به تصویب رسید و در دوران شاهرودی از سال 

۱۳۸۰تا ۱۳۸۶هر دو سال یک بار برای اجرای آزمایشی در مجلس تصویب شد.
یکی از آخرین فجایع دس���تگاه قضایی در دوران ریاس���ت هاشمی شاهرودی، تصویب 
»آینی نامه ی اجرایی الیحه ی اس���تقالل کانون وکالبود که با اعرتاض گسرتده ی وکال و 
حقوقدانان روبرو شد. بر اساس این آئنی نامه کانون های وکال از استقالل خارج و به عنوان 

بخشی از قوه قضاییه در می آمدند. 
هاشمی شاهرودی پیش تر برخالف اصل ۱۵۶قانون اساسی با گنجاندن ماده ۱۸۷در برنامه ی 
پنج س���اله ی سوم تالش کرده بود اس���تقالل کانون وکال را که محصول تالش های دکرت 
مصدق بود از بنی بربد.  ماده  ۱۸۷به رئیس قوه قضاییه اجازه می داد برای فارغ التحصیالن 
رش���ته ی حقوق پروانه ی مشاوره حقوقی صادر کند و یا پروانه های وکالت را باطل کند. 
صدور پروانه ی وکالت از جانب قوه قضاییه و تمدید هر ساله ی آن، عماًل آزادی عمل را 

از وکال سلب می کرد و استقالل وکال را از بنی می برد.
هاشمی شاهرودی هم چننی به فعالیت های غریقانونی »مرکز مشاوران« در زمینه ی پذیرش 
داوطلبان و برگزاری آزمون تحرک جدیدی بخشید و با تدوین آینی نامه ای، اجرای این ماده 
را در دستور کار خود قرار داد. این آینی نامه از جهات گوناگون فراتر از موضوع این ماده 

بود و زمینه ساز آشفتگی در حرفه ی وکالت و مشاوره ی حقوقی گردید.
کان���ون وکالی دادگس���رتی مرکز در تاریخ س���ی و یکم خ���رداد ۱۳۸۸نام���ه ای برای 
هاشمی شاهرودی فرستاد و خواستار توقف فعالیت مرکز امور مشاوران در زمینه ی برگزاری 
آزمون جدید و پذیرش داوطلبان مشاوره ی حقوقی شد. این کانون هم چننی از رئیس قوه 
قضاییه خواست مسئول مرکز مشاوران را وادار کند که از به کار بردن نام های کانون ملی 
مش���اوران و وکال و یا کانون محلی مشاوران که بر پایه ی قانون استقالل کانون وکالی 
دادگسرتی و قانون کیفیت اخذ پروانه ی وکالت دادگسرتی مختص کانون های وکالست 
1-http://awalnews.ir/fa/news/64987
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اکیداً خودداری کند. در پی مطرح شدن انتقادات گسرتده نسبت به آینی نامه ی الیحه ی 
جدید اس���تقالل کانون وکال، اجرای این آینی نامه با دس���تور محمود هاشمی شاهرودی، 

متوقف شد اما در دوران الریجانی پی گرفته شد. 

جدال بر سر حقوقدانان شورای نگهبان 
و تعویق مراسم تحلیف خاتمی 

در دعوای بنی هاشمی  ش���اهرودی و مجلس شش���م بر س���ر تعینی اعض���ای حقوقدان 
شورای نگهبان، خامنه ای چنان چه انتظار می رفت به حمایت از هاشمی شاهرودی پرداخت 
اما از آن جایی که امکان دخالت در این پروسه را نداشت خشم خود را به شکل دیگری نشان 
داد و به شکل غریمنتظره ای دستور تعویق برگزاری مراسم تحلیف خاتمی را داد تا ضمن 
تحقری مجلس و خاتمی، آن ها را برای پذیرش حقوقدانان پیشنهادی تحت فشار بگذارد. 
چهاردهم مرداد ۱۳۸۰برای برگزاری مراس���م تحلیف خاتمی به عنوان رئیس جمهور در 
مجلس شورای اس���المی تعینی شده بود. ناگهان روز س���یزده مرداد، ساعاتی پس از رّد 
نامزدهای قوه قضاییه، نامه ای از سوی خامنه ای به کروبی در رسانه ها خوانده شد که: چون 
دو نفر از حقوقدانان شورای نگهبان از ناحیه ی مجلس تعینی نشده اند، در انجام مراسم 
تحلیف شبهه ی تخلف از قانون اساسی در بنی هست زیرا تحلیف برحسب اصل ۱۲۱باید 
در حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان انجام شود بنابراین مراسم تحلیف 
باید به تأخری افتد.کروبی نیز نامه ای منتشر کرد که مراسم تحلیف تاخری افتاد و از مدّعوین 
عذرخواهی نمود؛ در صورتی که اعضاء شورای نگهبان یعنی ده نفر آنان مشخص بودند.

سه حقوقدان به مجلس معرفی شده بودند. مجلس به یک نفر از افراد پیشنهادشده رأی 
داد و نس���بت به دو نفر دیگر به دلیل عدم شناخت رأی نداد. هاشمی شاهرودی حاضر 
نشد آنان را تعویض نماید و به پیشنهاد کروبی مبنی بر تعینی هیأتی از سوی طرفنی برای حل 
مشکل جواب منفی داد.سرانجام خامنه ای مسأله را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع 
داد و مجمع مذکور اکتفاء به اکثریت نسبی را پیشنهاد کرد و در نتیجه دو نفر حقوقدان با 

رأی ظاهراً شصت و پنج نفر از نمایندگان، انتخاب شدند. 
هاشمی ش���اهرودی که نسبت به چالش های پیش آمده در ارتباط با مراسم تحلیف ۱۳۸۰ 
آگاه بود، این بار به همراه محمد مؤمن، مهدی  ش���ب زنده دار و محمد یزدی چهار فقیه 
ش���ورای نگهبان، در مراسم تحلیف روحانی در مرداد ۱۳۹۶شرکت نداشتند. نه خودشان 
که مسئول تفسری قانون اساسی هستند و نه خامنه ای حرفی در مورد لزوم حضور اعضای 
شورای نگهبان در مراسم تحلیف نزدند تا نشان دهند تنها چیزی که در نظام اسالمی معنا 

و مفهوم ندارد قانون است.
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از کاندیداهای جانشینی خامنه ای
هاشمی شاهرودی از سال ۱۳۸۷عضو شورای افتای خامنه ای شد که به استفتائات فقهی 
رسیده به دفرت وی پاسخ می دهند. در مردادماه سال ۱۳۹۰خامنه ای به منظور تضعیف نقش 
رفسنجانی در نظام، در حکمی وی را به ریاست هیأت عایل حل اختالف و تنظیم روابط 
قوای سه گانه منصوب کرد که ارگانی موازی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و 
پس از مرگ رفسنجانی عمالً  از حیز انتفاع افتاده است. وی عالوه بر آن که نایب رئیس 
مجلس خربگان رهربی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است با حکم خامنه ای، 
ریاس���ت مؤسس���ه ی »دائرةالمعارف فقه اس���المی بر طبق مذهب اهل بیت« و »مرکز 

تخصصی فقه اهل بیت«، را نیز به عهده دارد و مدت هاست که مشق رهربی می کند. 
ش���اهرودی خود را به عنوان مرجع معرفی کرده و ضمن انتشار رساله ی  عملیه و اداره ی 
حسینیه های 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 و کربالست تا چنان چه قادر به نشسن 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 2۰۰۳بیش تر شد.۱
در آبان ماه ۱۳۹۱و در آستانه ی محرم »تشکل اساتید سطوح عایل و خارج حوزه ی علمیه 
قم« که در واقع بازوی حوزوی هاشمی ش���اهرودی تلقی می ش���د با صدور بیانیه ای به 
امضای صد و ده نفر اعالم موجودیت کرد.2نخس���تنی اجالس���یه ی این تشکل با عنوان 
»حوزه حامی نظام؛ چشم انداز و رسالت ها«، با سخرنانی هاشمی شاهرودی، در دی ماه  
همان س���ال در مدرسه ی عایل دارالش���فای قم برگزار شد که با مخالفت جدی لطف الله 
صافی و مکارم شریازی و وحید خراسانی روبرو شد و شیخ محمد یزدی که قرار بود در این 
مراسم سخرنانی کند در آن حضور نیافت.۳تشکل تحت نظر هاشمی شاهرودی که حمایت 
ضمن���ی خامنه ای را دارد علریغم این مخالفت ها به کار خ���ود ادامه داد و در انتخابات 

ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶از سید ابراهیم رییسی حمایت کرد. 
در طول س���ال های گذشته وی یکی از کاندیداهای موردنظر برای جانشینی خامنه ای بوده 
اس���ت. او پس از انتخاب دوباره به عضویت مجلس خربگان رهربی، تصویری از خود در 

کنار خمینی و خامنه ای انتشار داد و آمادگی خود برای تصدی والیت فقیه را اعالم کرد. 
۱-سه ماه پس از سقوط دولت عراق، حکیم برای به دست گرفن قدرت در عراق به این کشور رفت. 
وی پس از اقامه ی نماز جمعه در حنی خروج از حرم امام اول شیعیان در نجف در اثر انفجار بمب به 

همراه نود و پنج نفر دیگر کشته شد.
2-www.rajanews.com/news/126189
3-www.shia-news.com/fa/news/49974/
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گفته  می شود او در شورای نگهبان یکی از مخالفان اصلی تأیید صالحیت حسن خمینی 
برای ورود به انتخابات مجلس خربگان بوده است. چرا که وی را رقیب خود می داند و به 

این ترتیب کوشید موقعیت او را تضعیف کند. 
مؤسسه ی آمریکایی رند Rand که گزارشاتی نیز برای وزارت دفاع آمریکا تهیه می کند در 
پیش بینی چندصد صفحه ای خود از آینده ی نظام اسالمی که بر مدل های ریاضی استوار 
است، هاشمی شاهرودی را قوی ترین جانشنی خامنه ای معرفی کرد.۱ این گزارش در سال و 

قبل از مرگ رفسنجانی و باال کشیده شدن رییسی در نظام انتشار یافت. 
تحصیل در حوزه ی علمیه نجف از جمله مشکالت بزرگ هاشمی شاهرودی برای رسیدن 
به مقام والیت فقیه اس���ت چرا که مقامات حوزوی نمی خواهند در رقابت بنی حوزه ی 
هزارساله ی نجف و حوزه ی علمیه قم، قافیه را به یکی از پرورش یافتگان این حوزه ببازند. 
بیماری او که تالش ش���د مخفی نگاه داشته شود، موقعیت او را برای تصدی این پست 
تضعیف کرد. با این حال انتخاب او از سوی خامنه ای به ریاست مجمع تشخیص مصلحت 
موقعیت باالیی به او بخشید  که می تواند در صورت مرگ خامنه ای مددرسان او شود. وی 
در اولنی اقدام خود پس از تصدی ریاست مجمع تشخیص مصلحت، بر اساس سیاست 
موردنظر خامنه ای به رفسنجانی زادیی پرداخت و مرکز مطالعات اسرتاتژیک را که توسط 
رفسنجانی تشکیل شده بود منحل کرد. خامنه ای سیاست رفسنجانی زدایی را پیش تر در 

آستان قدس رضوی و دانشگاه آزاد اسالمی اجرا کرده بود. 
هاشمی شاهرودی هم چننی پرویز داوودی معاون اول و مشاور امور اقتصادی احمدی نژاد 
و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان ریاست دفرتش منصوب کرد. داوودی 
در دولت دهم به عنوان رئیس مرکز بررس���ی های اسرتاتژیک ریاست جمهوری زیر نظر 

احمدی نژاد فعال بود.
هاشمی ش���اهرودی در اولنی سفر خارجی خود پس از تصدی ریاست مجمع تشخیص 
مصلحت نظام همراه با محسن رضایی دبری مجمع به عراق سفر کرد و با شخصیت های 
سیاسی و مذهبی این کشور دیدار و گفتگو کرد اما آیت الله سیستانی حاضر نشد او را به 
حضور بپذیرد و مقتدا صدر به خاطر مواضع تفرقه افکنانه ی نظام اس���المی 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. همانطور که وی در ایران با مشکل عراقی بودن 
مواجه است در عراق نیز او را یکی از کارگزاران ویل فقیه و نظام اسالمی می شناسند و او 
قادر نیست چهره ای مستقل از خود به نمایش بگذارد. روحانیون شیعه عراقی از جمله 

مقتدا صدر و ... نمی خواهند 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 می داند که نمی تواند یکی از این دو هویت ایرانی یا عراقی خود را رها کند 
یا از منافع هر دو برخوردار شود. او مانده است که به کدام طرف میل کند.

برخی معتقدند هاشمی شاهرودی می کوشد تا جانشنی آیت الله سیستانی هشتاد و هشت 
ساله، در عراق شود و در این مسری از پشتیبانی نظام اسالمی نیز برخوردار است تا بتواند 

برای توسعه نفوذ خود در عراق، از آرا و نظرات او استفاده کند. 
وی در سال 2۰۱۱دفرتی در نجف افتتاح کرد و پرداخت شهریه به طالب مدارس دینی را 

هم آغاز کرد. وی سپس دو دفرت در بغداد و کربال افتتاح کرد. 
نکته ی حائز اهمیت آن است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضاییه 
هر دو متولد کربال و نجف هستند و عراقی، و رقیب یک دیگر در رسیدن به منصب رهربی و 
جانشینی خامنه ای. هر دو نفر رئیس قوه قضاییه بوده اند و عضو شورای نگهبان و می دانند 
در قانون اساسی به صراحت ذکر شده است که رئیس جمهوری که مقامی بسیار پاینی تر از 
رهربی است بایستی متولد ایران باشد و جالل الدین فارسی به همنی دلیل به دستور خمینی 

قادر به شرکت در انتخابات اولنی دوره ی ریاست جمهوری نشد. 

بیماری هاشمی شاهرودی 
و مطرح شدن پرونده ی قضایی او در آلمان 

بیماری نابه هنگام هاشمی شاهرودی که باعث بسرتی شدن او در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶شد، 
کاندیداتوری او برای جانشینی خامنه ای را به شدت مورد تهدید قرار داد. موضوع آن قدر 
جدی بود که خامنه ای به دیدار او در بیمارس���تان بشتابد. دستگاه تبلیغاتی نظام اسالمی 
به نقل از پزشکان بیماری او را مشکل گوارشی بسیار شایع اعالم کرد و سپس خامنه  ای 
او را به ریاست مجمع تشخیص مصلحت انتخاب کرد تا هم چنان منکر بیماری سرطان 
وی ش���وند. بسرتی شدن او در مرکز مغز و اعصاب هانوفر در دی ماه ۱۳۹۶مشخص کرد 
که گزارش های قبلی راجع به بیماری شاهرودی دقیق نبوده است. پس از بازگشت او از 
سفر آلمان، مشخص شد که او سه عمل جراحی در ایران داشته است و در آخرین جراحی 

کلیه ی چپ او را برداشته اند. به این ترتیب شانس جانشینی او کاهش یافت. 
اما برمال شدن حضور او در بیمارستان هانوفر، مشکل جدید تری برای وی به وجود آورد و 
آن هم پرونده ی سیاه او در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران بود. تجمعات ایرانیان در 
هانوفر و شکایت های رسیده به دادستانی آلمان، اگرچه او را با مشکل حقوقی و قانونی 
مواجه نکرد، اما چهره ی او را در س���طح جهانی به ش���دت مخدوش کرد و او مجبور به 

بازگشت سریع به ایران شد. 



صادق اردشریالریجانی 

صادق اردشریالریجانی در سال ۱۳۳۹ در نجف و در خانواده ای اصالتاً مازندرانی متولد 
شد. وی فرزند آیت الله مریزاهاشم آملی و نوه ی آیت الله سیدمحسن نبوی اشرفی و داماد 
آیت الله حس���نی وحیدخراسانی است. احمد توکلی وزیر کار و نماینده ی اسبق مجلس و 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس���رخاله   و آیت الله حسن حسن زاده آملی دایی 

اوست. 
وی پس از اخذ دیپلم به تحصیل علوم دینی نزد پدرش، حسنی وحیدخراسانی، عبدالله 
جوادی آملی، حسن حسن زاده آملی و ... پرداخت و از سال ۱۳۶۸ پس از تدریس سطح، 
به تدریس خارج اصول و خارج فقه پرداخت و سپس به عضویت هیأت علمی دانشگاه 
قم درآمد و هم اکنون در دانشگاه تربیت مدرس قم،کالم جدید و فلسفه ی تطبیقی تدریس 

می کند.
وی هم چننی پیش از آن که به ریاست قوه قضاییه برسد مدرسه ی »مریزاهاشم آملی« در 
خیابان معلم قم را اداره می کرد که پس از تصدی منصب قضای اس���المی، با تخریب 
مدرسه ی عتیق به جای آن مدرسه ای مجلل در چندین طبقه برپا کرد و با توجه به قدرتی 
که داشت بدون توجه به قواننی شهرداری، مقداری از پیاده  روی خیابان تنگ و باریک را 

نیز اشغال کرد که مشکالت بسیاری برای شهروندان قمی ایجاد کرده است. 
الریجانی هم چون پدر و دیگر برادرانش دارای سابقه ی فعالیت سیاسی علیه حکومت 
شاه نیست. پدرش مریزاهاش���م آملی جزو مخالفان خط مشی خمینی ارزیابی می شد. 
به گفته ی علی اصغر خدایاری از بازداشت ش���دگان حوادث پس از انتخابات ۸۸ که در 
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دبریس���تان حکیم نظامی قم )امام صادق( با صادق هم کالس بود. او کسی است که به 
رئیس ساواکی مدرسه بر ضد دانش آموزان و معلم انقالبی گزارش می داد. 

برادران وی، محمدجواد از تئوریس���نی های جناح راس���ت و رئیس ستاد حقوق بشر قوه 
قضاییه و نماینده  ی اس���بق این قوه در ش���ورای سرپرستی رادیو و تلویزیون، علی، رئیس 
سابق رادیو و تلویزیون و رئیس دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی، باقر، رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و فاضل، وابسته فرهنگی ایران در کانادا هستند. خواهرش 

همسر مصطفی محقق داماد اولنی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است. 

عضویت در شورای نگهبان اولنی پست حکومتی
در تاریخ بیست و پنجم تریماه ۱۳۸۰خامنه ای به خاطر سرسردگی ای که در صادق الریجانی 
سراغ داشت، او را که هیچ  سابقه  ای در نظام جمهوری اسالمی و مدیریت حوزه ی علمیه 
قم نداشت، در سن چهل ویک سالگی به جای رضا استادی به عضویت شورای نگهبان 
درآورد. از افتخارات الریجانی در شورای نگهبان این است که در انتخابات دوره ی هفتم 
و هشتم مجلس شورای اسالمی از نامزد ها تعهد می گرفته که مطیع والیت فقیه و خامنه ای 

باشند و به این ترتیب جاپای خود را نزد خامنه ای و بیت رهربی سفت می کرد. 
وی با چننی رویکردی بود که احمدی نژاد را به عنوان یک رجل سیاسی مدیر و مدبر و 

صالح برای ریاست جمهوری تشخیص داد. 

ریاست دستگاه قضایی بدون سابقه ی قضایی
با چننی سابقه ای عجیب نبود که در بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۸و در بحبوحه ی سرکوب 
جنبش مردم، خامنه ای وی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کند و از همان موقع نامش در 
رسانه  ها به »آملی الریجانی« تغیری کند! او که هیچ سابقه ی قضایی و حتی اجرایی نداشت 
از مدت ها قبل از اعالم رسمی  مأموریتش مجبور شده بود در قوه قضاییه حاضر و ضمن 

کارآموزی با امور قضایی آشنا شود.
کروبی در نامه ای سرگشاده در مورد وی و سوابقش گفت: 

تأسف باید خورد که جایگاه و کیفیت دستگاه قضا در این مملکت به جای آن که به 
مرور زمان سریی صعودی بیابد، سریی نزویل پیدا کرده تا بدان جا که امروز در رأس 
این قوه فردی قرار گرفته اس���ت که صرفنظر از س���واد علمی، نه سابقه ای اجرایی و 
قضایی در ایشان سراغ می توان گرفت و نه سابقه ای انقالبی. عجیب هم نیست. چه 
آن که زمانی که امثال این حقری در زندان بودند جناب آیت الله الریجانی در دامان 
مادر مکرمه شان به شری خوردن مشغول بودند و به هنگام انقالب و خون دادن نیز 
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ایشان سرشان در درس و کتاب دبریستان بود.۱
گفته می شد، آیت الله وحید خراسانی که میانه ی خوبی با خامنه ای ندارد و یک بار نیز با 
شماتت در مورد اظهار نظر او راجع به نحوه ی عزاداری گفت: این غلط ها چیه،2 با تصدی 
این پست توسط دامادش مخالف بود. وحیدخراسانی به شدت با مرجعیت خامنه ای نیز 
مخالف است و روز بیستم فروردین ۱۳۹۳ در درس خارج خود در مورد  کوشش  وی برای 
کس���ب مقام مرجعیت گفت:  کار به جایی رسیده که بعضی ها یک جفتک می اندازند 
آیت الله می ش���وند، یک جفتک دیگر می اندازند آیت الله العظمی می ش���وند، حاال هم 

جفتک انداخته می خواهند مرجع تقلید شوند.۳
آیت الله وحید در جریان سفر پاییز ۱۳۸۹خامنه ای به قم، با وجود اصرار الریجانی و دیگر 
روحانیون حاضر به مالقات با خامنه ای نشد. سرانجام در فروردین ۱۳۹۴باالخره اجازه 

داد خامنه ای به منزل وی در قم رفته و با او دیدار  کند. 
تبعییت محض از خامنه ای باعث شد که الریجانی بتواند پله های ترقی را یک شبه طی 
کرده و باالترین پست قضایی نظام را تصاحب کند. او پس از تصدی این مقام، تأکید کرد 

که قوه قضاییه و دادگاه ها، تابع منویات مقام معظم رهربی هستند. 
پیش از الریجانی، محمود هاشمی شاهرودی هم بدون سابقه ی قضایی از شورای نگهبان 
به قوه قضاییه نقل مکان کرده بود اما وی الاقل در حوزه ی علمیه قم تدریس قضا کرده 
بود و به خاطر کالس های فقهی که برای خامنه ای گذاشته بود و نگارش رساله ی عملیه ی 
خامنه  ای، به گردن وی حق داشت. همنی سابقه موجب شد تا شاهرودی در موارد اندکی 
با تصمیمات بیت رهربی و نماینده اش قاضی مرتضوی مخالفت کرده و از خود استقالل 
عمل نشان دهد. این اختالف اندک و تجربه ای که خامنه ای از آن کسب کرد موجب شد تا 
وی کسی را به این پست برگمارد که به لحاظ خانوادگی در سرسردگی و وفاداری امتحان 
پس داده باشد و از سابقه ی مبارزاتی، علمی، اجرایی و قضایی الزم هم برخوردار نباشد 

تا تمام و کمال خود را وامدار و گوش به فرمان او بداند. 
ارتقای مقام هاشمی شاهرودی و الریجانی، اعضای شورای نگهبان را متوجه این امر کرد 
که عضویت در این نهاد می تواند سکوی پرشی برای رسیدن به ریاست قوه قضاییه باشد؛ 
به همنی دلیل این افراد می کوشند سرسردگی هرچه بیش تر خود به خامنه ای را نشان دهند 

تا بلکه به پست های باالتر برسند. 
در طول سال های گذشته در اثر سیاست های تعینی شده در بیت رهربی، ابتدا حدادعادل، 
هاشمی شاهرودی و احمدی نژاد که کوچک ترین سابقه ی 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 نمی آمدند به ریاس���ت قوای سه گانه رسیدند و سپس احمدی  نژاد 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 جناح های رژیم بودند 
و همنی آن ها را در چش���م خامنه ای عزیز می کرد. همنی ویژگی معنادار را در نمایندگان 
خامنه ای در شورای عایل امنیت ملی، شورای عایل انقالب فرهنگی، فرماندهان نریوهای 
مسلح و بسیج، امامان جمعه و نمایندگان رهربی در استان ها و شهرستان ها و حتی در خود 

گردانندگان بیت رهربی و شورای نگهبان می بینیم. 
الریجانی هم چننی به فرمان خامنه ای به ریاست هیأت امنای دانشگاه امام صادق برگزیده 
شد که نش���ان دهنده ی جایگاه رفیع وی نزد بیت رهربی است. او هم چننی عضو مجلس 

خربگان رهربی در دوره ی سوم و چهارم و پنجم از استان مازندران است. 

انتخاب همکاران از میان جنایتکارترین چهره ها 
الریجانی پس از تصدی ریاست قوه قضاییه با انتخاب محسنی اژه ای به عنوان دادستان 
کل کشور و سعید مرتضوی به عنوان معاون وی و ابراهیم رییسی به عنوان معاون اولیه ی 
قوه قضاییه که چش���م و گوش بیت رهربی در قوه قضاییه محس���وب می شدند، اراده ی 
سرکوبگرانه ی خود و سرسردگی اش به بیت رهربی را نشان داد. او هم چننی با پیشنهاد 
پورمحمدی به عنوان وزیر دادگسرتی به حسن روحانی ارادت خود به جانیان و به ویژه 

دست اندرکاران کشتار ۶۷ را نشان داد. 
او که خود شخصاً فاقد تجربه  ی سرکوب بود در روزهای بحرانی تابستان ۱۳۸۸با انتخاب 
ابراهیم رییسی، محسنی اژه ای و علی حلفی کمیته ی سه نفره ی قوه قضاییه برای نظارت و 
رسیدگی به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری را تشکیل داد و این کمیته در مورد 
بازداشت ها، دسته بندی دستگریشدگان و چگونگی برخورد با آن ها، فرامنی بیت رهربی 

را اجرا می کرد. 
در فروردین ۱۳۸۹، الریجانی در اقدامی تأمل برانگیز 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 منصوب کرد و 
به این ترتیب برای اولنی بار در ایران، یک مقام نظامی به معاونت دستگاه قضایی رسید. 
وی پیش تر در راه اندازی سازمان »اطالعات موازی« نقش مهمی در سرکوب مطبوعات 

و روزنامه نگاران و ... داشت. 
ذوالقدر و محمدرضا نقدی در زمره ی س���ازمان دهندگان نریوهای لباس شخصی به ویژه 
انصار حزب الله در دهه ی 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 مشهد گفت:کشته شدگان در 
 جنگ سخت در زمره شهدا و کشته شدگان در جنگ نرم در زمره ی منفورترین ها هستند.

در قطعنامه ی ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل نیز از محمدباقر ذوالقدر به عنوانی یکی 
از پانزده مقام جمهوری اس���المی که در برنامه ی هسته ای و موشکی جمهوری اسالمی 
نقش دارند یاد ش���ده و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده تا آن ها را مشمول 
تحریم ممانعت از س���فر و انسداد حساب های مایل قرار دهند.الریجانی در اردیبهشت 

۱۳۹۱ذوالقدر را به عنوان معاون راهربدی قوه قضاییه منصوب کرد. 

از سیاه ترین دوره های قوه قضاییه 
در دوران ریاست الریجانی بر قوه قضاییه یکی از سیاه ترین دوره های این قوه بعد از دهه ی 
۶۰ رقم زده شد و اتحادیه ی اروپا، طی تصمیم مورخ چهارم فروردین ۱۳۹۱، هفده مقام 
ایرانی از جمله وی را به دلیل نقشی که در نقض گسرتده و شدید حقوق شهروندان ایرانی 
داشتند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد و اعالم نمود کلیه ی دارایی های این 

مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد. 
اعدام زندانیان سیاسی در دوران الریجانی رو به فزونی گذاشت. احسان فتاحیان در آبان 
۸۸در زندان س���نندج اعدام شد. اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در 
یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسالمی بود. او که در تریماه ۱۳۸۷بازداشت شده بود، 
در ابتدا به حبس و تبعید محکوم شد اما این حکم بعداً به اتهام محاربه، تبدیل به اعدام 
شد. فصیح یاسمنی نیز به اتهام همکاری با پژاک در دی ماه ۸۸بدون اطالع به وکیل و 

خانواده اش اعدام شد. 
در اردیبهشت ۱۳۸۹پنج زندانی سیاسی از جمله چهار زندانی سیاسی کُرد، در زندان اوین 
اعدام شدند. محکومان فرزاد  کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شریین علم هویل و 
مهدی اسالمیان نام داشتند، چهار تن از آنان، مرتبط با گروه پژاک معرفی شدند و تنها 
مهدی اس���المیان به مشارکت در انفجار حس���ینیه ی رهپویان وصال در شریاز متهم بود. 
محسن اسالمیان، برادر مهدی اسالمیان، جوان نوزده ساله  ای بود که به اتهام دست داشن 
در انفجار فروردین ۸۷در حسینیه ی رهپویان وصاِل شریاز همراه دو تن دیگر، به اسامی 
روزبه یحیی زاده و علی اصغر پشته در بیست و یکم اردیبهشت ماه ۸۸اعدام شده بود. در 

حایل که تمامی شواهد نشان می داد آن ها کوچک ترین نقشی در این انفجار نداشتند. ۱
دادستانی تهران نوع همکاری مهدی اسالمیان با محسن را تالش برای فراری دادن و 

خارج کردن برادرش عنوان کرد.

1-www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=6382
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در هشتم بهمن ۸۸دو تن از متهمان محاکمه های دسته جمعی پس از انتخابات به نام های 
آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی اعدام شدند. آنان در حایل که پیش از انتخابات 
دستگری شده بودند به جرم شرکت در کودتای مخملی علیه حاکمیت جمهوری اسالمی 

بازداشت و محاکمه شدند. 
در دی ماه و بهمن ۱۳۸۹علی صارمی به اتهام سخرنانی یک دقیقه ای در خاوران، جعفر 
کاظمی، محمد حاج آقایی به اتهام هواداری از مجاهدین به همراه زهرا بهرامی شهروند 

ایرانی-هلندی اعدام شدند. این اعدام ها در سال های بعد هم ادامه یافت. 
کمپنی بنی المللی حقوق بشر در ایران، در اوایل شهریور ۸۹به نقل از یک فعال حقوق بشر 
در مشهد اعالم کرد در چند ماه اخری دست کم سیصد زندانی که جرم شان عمدتاً فروش 
مواد مخدر اعالم شده است، به شکل گروهی در دسته های سی تا هفتاد نفره و به شکل 
ش���تابزده و پنهانی در زندان وکیل آباد مش���هد به دار آویخته و اعدام شدند. این سازمان 
هم چننی گفت در این زندان بیش از دوهزار و یک صد متهم محکوم به اعدام وجود دارد.

بنا به گزارش نهادهای بنی المللی مدافع حقوق بشر، در دوره ی پنج ساله ی اوِل مسئولیت 
الریجانی، اعدام ها افزایش کم سابقه ای یافته و در حدود دوهزار و هفتصد نفر در ایران 
اعدام ش���ده اند. این روند در دو سال گذشته افزایش چشمگریی یافته است. الریجانی 
همواره از مدافعان سرس���خت صدور احکام اعدام بوده و در مناس���بت های مختلف، 
از اج���رای مجازات اعدام-حتی در خصوص برخی جرایم���ی که برای آن ها در قانون 

مجازات های بدیل پیش بینی شده یا برای اخالل در بازار ارز-دفاع کرده است.
بن���ا به اعرتاف مقامات قضایی هم اکنون بیش از چهارهزار و پانصد نفر با حکم اعدام 

مواجه هستند که هر لحظه این حکم می تواند به مورد اجرا گذاشته شود. 
احمد شهید گزارشگر ویژه ی شورای حقوق بشر در باره ی نقض حقوق بشر در ایران، در 
گزارش ساالنه خود به این شورا اظهار داشت که حداقل نهصد و شصت و شش زندانی 
در سال ۲۰۱۵در ایران اعدام شده اند که این باالترین میزان اعدام در ایران طی دو دهه ی 
گذشته است. در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵شانزده نوجوان در ایران اعدام شده اند که بیش ترین میزان 
در پنج سال گذشته است. با وجود این تالش ها آمار اعدام نوجوانان نه تنها کاهش پیدا 

نکرده بلکه طی دو سال گذشته افزایش نیز داشته است.
»جامعه ی  دفاع از حقوق بشر در ایران« در قطعنامه ای که به سی و نهمنی کنگره ی فدراسیون 
بنی المللی جامعه های حقوق بشر ارائه داد ضمن تأکید بر وخامت شدید وضعیت حقوق 
بشر در سه سال گذشته تأکید  کرد جمهوری اسالمی ایران مقام نخست جهان را در اعدام 
کودکان دارد. کودکان و نوجوانان به اتهام جرایمی که گویا پیش از رسیدن به سن هیجده 
سالگی مرتکب شده اند، اعدام می شوند. دست کم هفتاد و سه نوجوان از سال ۲۰۰۵به  بعد 
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اعدام ش���ده اند، از جمله چهار تن در سال ۲۰۱۵، سیزده تن در ۲۰۱۴، هشت تن در ۲۰۱۳، 
چهار تن در ۲۰۱۲، و هفت تن در ۲۰۱۱. در دسامرب ۲۰۱۴، دست کم صد و شصت کودک 
محکوم به اعدام بودند. به طورِ معمول، متهمان نوجوان تا رسیدن به سن هیجده در زندان 
می مانند و پس از آن اعدام می شوند. با وجود این، چندین متهم پیش از رسیدن به سن 

هیجده اعدام شده اند.۱
در تاریخ ۱۹مرداد ۱۳۹۶رس���انه ها خرب از اعدام علریضا تاجیکی دادند. حکم اعدام وی 
چندین بار تا مرحله ی 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 می داد او نمی تواند قاتل بوده باشد.2
در دهم بهمن ۱۳۹۶دس���تگاه قضایی در یک روز دو جوان را که به عنوان کودک و زیر 
سن هیجده سالگی مرتکب جرم شده بودند، اعدام کرد. محبوبه مفیدی نوعروس هفده 
س���اله یکی از آن ها بود. او در روزی که علی کاظمی بیس���ت و دو ساله در زندان بوشهر 
اعدام شد، مخفیانه در زندان نوشهر به دار آویخته شد. اعدام محبوبه مفیدی سومنی اعدام 
یک کودک طی یک ماه بود. پیش  از این خرب اعدام علی کاظمی و امریحسنی پورجعفر 

که به ترتیب در سن پانزده و شانزده سالگی مرتکب قتل شده بودند، منتشر شده بود.۳
اعدام شانزده بلوچ در انتقام کشته شدن چهارده مرزبان ایرانی در بلوچستان در آبان ۱۳۹2و 
اعدام بیست زندانی کُرد اهل سنت در مردادماه ۱۳۹۵در پاسخ به مواضع دولت عربستان 
علیه جمهوری اسالمی، نش���انگر ماهیت سیستم  قضایی جمهوری اسالمی و الریجانی 

رئیس آن است. 
بازگرداندن شهرام امریی به کشور از طریق ارعاب و آزار و اذیت خانواده ی وی و استقبال 
رس���می از او در فرودگاه و سپس دستگریی، ش���کنجه و زندان چند ساله ی انفرادی و 
محکومیت به ده س���ال زندان و عاقبت اعدام وی در خف���ا، بیانگر بی  عدالتی عریان و 

وحشی گری محض دستگاه قضایی تحت ریاست الریجانی است. 
بیست و نهم فروردین ۱۳۹۷بهمن ورمزیار در همدان اعدام شد. حکم اعدام او به خاطر 
اعرتاضات گسرتده و درخواست مادر وی از خامنه ای یک روز به عقب افتاد. اما روز بعد  
کامران حمزه دادستان همدان اعالم کرد که وی اعدام شده است و به  علت وجود اشکال 
قضایی در پرونده یک روز به تعویق افتاد. در حایل که او پس از سرقت مسلحانه، خود را 
تسلیم کرده و با اظهار ندامت رضایت شاکی خصوصی را نیز جلب کرده بود و سابقه ی 

جنایی هم نداشت.۴
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
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اعدام محسن امریاصالنی، زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر در روز دوم مهرماه ۹۳، 
به دلیل اتهاماتی چون ارائه ی تفسری جدید از قرآن، توهنی به حضرت یوسف و بدعت در 

دین یکی از فجایع قضایی دوران الریجانی است. 
اعدام بی رحمانه ی ریحانه جباری که با تأیید الریجانی صورت گرفت یکی از جنایات 
صورت گرفته توسط قوه قضاییه دوران وی بود. ریحانه جباری، یک مأمور سابق وزارت 

اطالعات را که قصد تجاوز به او داشت در تری ۸۶به قتل رسانده بود. 
س���هیل عربی دیگر شهروند ایرانی بود که در س���ال ۱۳۹۳به اتهام سب النبی و توهنی به 
مقدسات به اعدام محکوم شد و در آذرماه همان سال به تأیید دیوان عایل کشور نیز رسید. 
در نهایت، شعبه ی ۳۴دیوان عایل کشور، در تریماه ۱۳۹۴درخواست اعاده ی دادرسی او را 

پذیرفت. پیش تر روح الله توانا به اتهام »سب النبی« به اعدام محکوم شده بود. 
سینا دهقان یک جوان بیست و یک ساله و محمد نوری به دلیل راه  اندازی یک گروه در 
شبکه ی »الین« و به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شدند و سحر الیاسی دیگر متهم 
پرونده به هفت سال زندان محکوم شد و گفته می شود برای نوجوانی که 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 ۱۳۹۵دیوان عایل کشور حکم اعدام سینا دهقان و محمد نوری را تأیید کرد 
و حکم هفت سال زندان سحر الیاسی را به سه سال کاهش داد. این سه متهم هم چننی در 
دادگاه انقالب به اتهام توهنی به رهربی به شانزده ماه زندان محکوم شدند. صدور احکام 
اعدام، صرف نظر از این اجرا شوند یا نشوند، نشانگر نگاه دستگاه قضایی به آزادی بیان 

و عقیده است. 
حتی بعد از آن که محمدجواد الریجانی در مصاحبه با تلویزیون »سی. ان .ان.« گفت که 
قواننی مربوط به مجازات قاچاقچیان موارد مخدر نیاز به اصالح دارد و در این حالت نود 
درصد از اعدام های ایران کم خواهد شد، وی ضمن مخالفت با این گونه تالش ها گفت: 
این حرف درس���ت نیست، ما چه زمانی چننی گرایشی داشتیم، ... این که می گویند 
اعدام فایده نداشت بی مورد است و اگر سختگریی قوه قضاییه نبود وضع بسیار بدتری 
به وجود می آمد و مواد مخدر در عطاری ها هم وجود داش���ت. ... از دادستان های 
کل کشور می خواهم 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 منتفی کرد.۱

با این حال مجلس شورای اسالمی با تصویب قانون جدیدی، محدودیت هایی در اجرای 

1-www.yjc.ir/fa/news/5799495
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مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر تصویب کرد.۱و الریجانی علریغم میلش مجبور 
شد دستور توقف اجرای احکام اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را صادر کند.2

صدور احکام س���نگنی قضایی برای وب نگاران متهم به توهنی به رهربی و مقدسات و 
همراهی با مجازات بدون محاکمه منتقدان حکومت از جمله حصر خانگی درازمدت 
موسوی و کروبی و رهنورد بدون حکم قضایی در زمره ی دیگر اقدامات دوران مسئولیت 

صادق الریجانی بوده که منجر به حساسیت های گسرتده ی داخلی و خارجی شد.
هم چننی بازداشت فعاالن سیاسی و مدافعان حقوق بشر، شدت پیدا کرده  و وکالی بسیاری 
به خاطر دفاع از حقوق موکالن شان به زندان های طویل المدت محکوم شدند و یا کشور 
را ترک کردند و احکام س���نگینی برای خربنگاران و منتقدان صادر شد. به خاطر اِعمال 
سرکوب گس���رتده، ده ها روزنامه نگار ناگزیر از ترک کشور شدند. در اردیبهشت ۱۳۹۵در 
حدود سی روزنامه نگار و نویسنده در زندان بودند؛ بعضی از آن ها به عضویت در شبکه ی 
نفوذی همکار با دولت های متخاصم غربی در فضای مجازی و مطبوعات کشور متهم 
شدند.در این دوران کنشگران مدنی نیز از احضار و تهدید و سرکوب وزارت اطالعات 
مصون نبوده اند. اعضای فعال کانون صنفی معلمان، فعاالن مدنی حامی حقوق زنان و 

کودکان و کارگران هدف زندان و تبعید واقع شدند.
در دوران وی بود که اعرتافات تلویزیونی دوباره به نحو بی سابقه ای باب شد و متهمان 
پیش از حضور در دادگاه  بر اس���اس س���ناریو ی بازجویان، با حضور دادستان و قاضی و 
بازجو صحنه ی نمایش را تمرین می کردند. او بی رحمی را تا آن جا بسط و توسعه داد که 
سعید حجاریان را که توسط دلدادگان رهربی ترور شده و به سختی با واکر راه می رود و 
صحبت می کند با حایل نزار به اعرتافات تلویزیونی کشاندند و دفاعیه ی او را که قادر به 

خواندنش نبود به سعید شریعتی واگذار کردند تا بخواند.
در مردادماه ۱۳۹۶دس���تگاه قضایی به منظور اعمال فش���ار روی رس���انه های بنی المللی 
صد و پنجاه و دو نفر از کارکنان و همکاران فعلی و پیش���نی بخش فارس���ی بی. بی. سی. 
را ممنوع المعامله کرد. این حکم توسط دادسرای »شهیدمقدس« مستقر در زندان اوین 
صادر شد و به معنای مسدود کردن دارایی هایی ست که کارکنان بی. بی. سی. در ایران دارند 

و آن ها را از خرید و فروش امالک، مستغالت و اموال منع می کند.
صادق زیباکالم پس از س���ال ها نامه نگاری به صادق  الریجانی و گالیه از وی نس���بت 
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 دویچه وله به یک سال و نیم حبس 

محکوم شد. وی در نامه ای به صادق الریجانی نوشت: 
1-www.tabnak.ir/fa/news/687624
2-www.entekhab.ir/fa/news/387505
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هرچه فکر می کنم که چه بر روی کاغذ بیاورم، عقلم بجایی نمی رس���د. بگویم با 
رادی���و آلمان مصاحبه نکرده ام، که کرده ام؛ بگویم آن مطالب را نگفته ام که صدایم 
ضبط است؛ بگویم پشیمانم ازآن چه گفته ام، که نیستم. من در دفاع از اتهامات وارده 
به اندازه ی یک دفرتچه ی چهل برگ در مراحل بازپرسی، تفهیم اتهام، در دادگاه و 
مکتوب به حضرت عایل نوش���ته ام. با قطعیت می گویم که حتی یک سطر از آن ها 
توسط مقامات ذی ربط قرائت نش���ده. اساساً نفس »اتهام سیاسی« به معنای آن 
است که متهم می بایستی مجازات شود و این که چه گفته یا نوشته، قرار نیست چیزی 

را تغیری دهد. »مجرم سیاسی« می بایستی مجازات شود؛ تمام شد و رفت.
واقعیت تلخ آن است که جرم سیاسی یعنی داشن نظری مغایر با نظر حکومت؛ و 
بالطبع مجازات. مابقی تشریفات است. به همنی خاطر است که نه بازپرس، نه جناب 
قاضی صلواتی و نه نماینده ی محرتم دادس���تان، نه یک سطر از مدافعات بنده را 
خواندند، نه شنیدند و نه پشیزی برای شان اهمیتی داشت چه گفته ام و چه نگفته ام. 
برای ش���ان گزارش  شده که صادق زیباکالم گفته باالی چشم حکومت ابروست و 

می بایستی مجازات شود. ۱
این هم���ه جنایت در حایل صورت گرفت که الریجان���ی از پیگریی قتل دکرت عبدالرضا 
سودبخش مسئول پرونده ی پزشکی قربانیان کهریزک و دکرت رامنی پوراندرجانی پزشک 
شاهد جنایات کهریزک که هر دو توس���ط ایادی مرتضوی و رادان و ... به قتل رسیدند، 

خودداری کرد.

مجازات وحشیانه قطع دست
در دوران الریجانی صدور احکام وحشیانه ی قطع دست هم چون دیگر دوره ها با شدت 
ادامه داش���ت. در حایل که در نهاد ها و بنیادهای وابس���ته  به نهادهای مذهبی، نظامی، 
انتظامی، سیاس���ی، اقتصادی و ... دزدی های نجومی صورت می گرید هم چنان سارقان 

خرده  پا با خطر قطع عضو روبرو هستند. 
محمدرضا حبیبی، دادستان عمومی و انقالب اصفهان یک شنبه هفدهم مهر ۱۳۹۰خرب از 
اجرای حکم حد ش���رعی برای چهار سارق در اصفهان داد.2در بیست و یکم آذر ۱۳۹۰، 
حکم قطع پا و قطع دست دو سارق در شریاز اجرا شد. دست متهم اول پیش تر به جرم 

سرقت قطع شده بود و این بار پای وی قطع شد.۳
در بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱رسانه ها 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.۱ تریماه 
همان سال جوانی به نام محمد که متهم بود با شمشری سامورایی و در یک درگریی انگشت 
دوستش بنام بهنام را در یک در گریی قطع کرده از سوی قضات دادگاه کیفری محکوم 
به قطع دس���ت شد. هیئت قضایی به اتفاق آراء قطع دست شاکی را باعث نقص عضو 
او دانستند و طبق قانون مجازات اسالمی حکم به قصاص دست متهم دادند.2 چهار ماه 
بعد در آبان ماه خرب قطع دس���ت دو متهم در یزد، در مالءعام منتشر شد.۳ 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 سرقت های متعدد و 
نود و ُنه ضربه شالق به لحاظ رابطه ی نامشروع نیز محکوم شد.همدستان وی نیز که در 
انجام سرقت ها مشارکت داشته اند به مجازات های مشابه قطع ید، حبس و شالق محکوم 
شدند.۴ و باالخره دادستان انقالب مازندران از اجرای قطع چهار انگشت یک سارق در 

روز شنبه، هفتم بهمن ماه ۱۳۹۱در محوطه ی زندان ساری خرب داد.۵
در دوم تریماه ۱۳۹2به گزارش خربگزاری مهر، علی القاصی مهر دادس���تان شریاز در یک 
نشست خربی گفت: شش حکم قطع ید صادر شده که در انتظار جواب مکاتبات انجام 
شده با رئیس قوه قضاییه هستیم که به زودی اجرایی خواهد شد.۶ و خربگزاری مهر در نهم 
مرداد -یک ماه و سه روز بعد-از صدور حکم قطع دست یک سارق در آبادان خرب داد.۷

اول شهریور۱۳۹۳چهار انگشت دست راست یک سارق در مالءعام در شهرستان ابرکوه 
استان یزد قطع شد و تصویر وحشتناک دست بریده ی وی در رسانه ها انتشار یافت. 

محمدرضا حبیبی، دادستان پیشنی اصفهان در مراسم تودیع خود در روز یک شنبه شانزدهم 
شهریور ۱۳۹۳ گفت: طی یک سال گذشته پنج فقره قطع ید به عنوان حد شرعی از سارقان 
باس���ابقه در زندان اجرا شده اس���ت. حبیبی افزود خرب قطع دست این پنج نفر به دلیل 

دشمنی های بریونی رسانه ای نشده است.۸
سال هاست اتحادیه ی اروپا محمدرضا حبیبی را از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم 
کرده اما این تصمیم باعث افتخار حبیبی  است و می گوید: من از این اقدام اتحادیه ی اروپا 
بسیار خوشحالم، چرا که اجرای احکام شرع منور و عمل به مقررات انقالب اسالمی 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 و کفار اسالم قرار داده و من به حکم اسالم عمل کرده ام.۱او هم اکنون 
دادستان استان یزد است. 

به گزارش روزنامه ی 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 درآمد.2

در سیزدهم مرداد همان سال رسانه ها خرب از قطع دست راست و پای چپ دو سارق مسلح 
به نام های »رحمان- ک« و »مهدی -ر« به اتهام محاربه در مشهد دادند. حکم صادره 
در زندان مرکزی مشهد اجرا شد.۳ و در آذرماه از اجرای یک حکم قطع دست در شریاز 

با انتشار تصاویر آن گزارش دادند.۴
شعبه ی ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران روز شنبه بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۹۵سه نفر 
که دو تن از آن ها برادر بودند را به اتهام سرقت به قطع دست، رّد مال و سه سال زندان 

محکوم کردند.۵
در سال ۱۳۹۶،بیست و یکم اردیبهشت، رسانه ها خرب از قطع انگشتان یک سارق در زندان 
مشهد و در حضور دیگر زندانیان دادند و در چهاردهم تریماه شعبه ی ۸ دادگاه کیفری یک 
استان تهران، به ریاست قاضی حسنی اصغرزاده، برای یک سارق، حکم قطع دست صادر 
کرد.۶ افزون بر آن در همان ماه دادستان تهران برای پنج جوان متهم به سرقت حکم قطع 
دست صادر کرد این در حایل است که شاکیان این متهمان مخالف قطع دست بودند و 

خواسته شان بازپس گریی اموال شان بود.۷
در ش���هریور ۱۳۹۶رسانه ها خرب از صدور قطع انگش���ت دو مرد به خاطر سرقت از یک 
کالباس فروشی و یک منزل دادند.۸ در پایان آن ماه قطع دست سه سارق در زندان مرکزی 
قم گزارش ش���د ۹و در بیست و هفتم دی خرب قطع دست یک سارق گوسفند در مشهد 
منتش���ر شد. این سارق از س���ال ۱۳۹۰ در زندان بود و هیچ سابقه ی کیفری نداشت. ۱۰در 
نهایت روز چهارم اسفند ماه حجت االسالم خورشیدی رئیس دادگسرتی استهبان گزارش 
داد: حکم قطع دست چهار سارق نیز صادر شده ویل در مورد این که در مالء عام اجرا 

شود یا در دادگسرتی، هنوز تصمیم گرفته نشده است.۱۱
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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حکم کور کردن چشم و سنگسار
در دوازدهم اس���فند ۱۳۹۳یک حکم قصاص چش���م در زندان رجایی شهر اجرا شد. در 
گزارش رسانه ها که به دروغ سعی می کردند آن را اولنی اجرای حکم قصاص چشم در 

ایران جا بزنند آمده است:
صبح دیروز دو اسیدپاش به اتاق اجرای حکم زندان رجایی شهر منتقل شدند، یکی 
از آن ها فردی بود که به صورت جوانی به نام داوود روشنایی اسید پاشیده و قرار بود 
چشم راستش نابینا شود اما این حکم به تعویق افتاد. نفر دوم که از قم به کرج منتقل 
شده بود، سرنوشتی متفاوت داشت.متهم بعد از کش وقوس های فراوان، به قصاص 
چشم و الله گوش محکوم و دیروز برای اجرای حکم آماده شد. داوود در این باره 
گفت: صبح دیروز برای اجرای حکم به زندان رجایی شهر رفتم؛ ابتدا فقط خودم 
را به داخل زندان راه دادند اما چون جو س���نگنی بود، خواهش کردم اجازه بدهند 
پدرم هم کنارم باش���د که موافقت کردند.بعد از آن، تمام مراحل اجرای حکم انجام 
ش���د. محکوم روی تخت دراز کش���ید و به او داروی بیهوشی تزریق کردند و از من 
پرسیدند که خودت حکم را اجرا می کنی یا ما انجام بدهیم که گفتم شخصًا حکم را 
اجرای می کنم.در این لحظه پدر و برادر محکوم که در آنجا حضور داشتند، شروع 
به گریه کردند و از من می خواس���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 خودداری کنم. من هم به احرتام این ایام، با درخواست ایشان 

موافقت کردم. 
روشنایی گفت: باتوجه به اتفاقات دیروز، اجرای حکم قصاص به بعد از پایان ایام 

فاطمیه در فروردین سال آینده موکول شد.
هم چننی تسنیم هم گزارش داد پس از آن که داوود به متهم مهلتی دوباره داد، اجرای 
حکم قصاص دیگری که آن هم مربوط به اسیدپاشی بود در دستور کار قرار گرفت و 

برخالف پرونده قبلی، در این پرونده عامل اسیدپاشی قصاص شد.۱2
رسانه های نظام اسالمی از عکس یک قصاص چشم در دهه ی هفتاد استفاده کردند که 

فیلم آن قباًل 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.۱۳ وی متهم بود در تریماه سال ۸۸ در یکی 
از روستاهای قروه از توابع استان کردستان با ریخن آهک در چشمان کودکی چهارساله 

به نام فاطمه کلوندی، موجبات کوری 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 جوانی که از حدود شش سال پیش به اتهام کور کردن 
چشم یک مرد به قصاص چشم محکوم شده بود پس از اجرای مراسم قسامه -سوگند- 
در شعبه ی ۴ دادگاه کیفری تهران و با حضور بیست و پنج شاهد از مجازات تربئه شد.۱

در سیزدهم آبان ۱۳۹۱سایت »ملی مذهبی« خرب داد: اجساد چهار زن پس از اجرای حکم 
سنگسار توسط نریوهای امنیتی قوه قضاییه به سردخانه ی پزشکی قانونی آورده شده اند. 
عالوه بر آثار پرتاب سنگ بر سر و صورت این زنان، آثاری از شکنجه و ضربات شدید بر 
بدن آن ها پیش از سنگسار نیز قابل رویت است. طبق مواد مندرج در پرونده ی آن ها جرم 

این چهار زن روابط نامشروع و مصرف مواد مخدر بوده است.2
در آذر ۱۳۹۴رییس دادگس���رتی س���یاهکل در اس���تان گیالن خرب داد که یک زن در این 
شهرستان به اتهام زنای محصنه به سنگسار و به اتهام معاونت در قتل عمد همسرش، آرش 

بابایی پورتربیزی نژاد، به بیست و پنج سال زندان محکوم شده است.۳

موج دستگریی فعاالن صنفی 
در دوران الریجانی احضار و بازداش���ت فعاالن اجتماعی گسرتش بی سابقه ای یافت و 
دامنه ی آن در س���ال ۱۳۹۶با باالگرفن موج خواسته های اعرتاضی اقشار مختلف مردم 
افزایش یافت. از آن جایی که نظام اسالمی قادر به برآوردن خواست های گروه های معرتض 
نیس���ت، از طریق تشدید آزار  کس���انی که در بند بودند و بازداشت فعاالنی که در بریون 
زندان به سر می بردند دست به انتقام جویی زد. و به این ترتیب نظام اسالمی در برابر موج 
اعرتاضات کارگران، معلمان، پرس���تاران و بازنشستگان با دستگریی فعاالن اجتماعی از 

آنان انتقام جویی کرد.
سه شنبه چهارم مهر ۱۳۹۶مظفر صالح نیا عضو هیأت مدیره ی اتحادیه ی آزاد کارگران ایران 
در محل کارش در س���نندج دستگری ش���د. در همنی روز دادستانی با ارسال ابالغیه ای به 
وثیقه گذار جعفر عظیم زاده دبری هیأت مدیره ی اتحادیه آزاد کارگران ایران ، را زیر فش���ار 
گذاشت تا طی ده روز خود را به دادستانی معرفی کند. رضا شهابی عضو هیأت مدیره ی 
سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه پیش تر به همنی شیوه بازداشت شده بود. 

به اینان باید علی نجاتی عضو هیأت مدیره ی س���ندیکای نیش���کر هفت تپه را افزود که 
دادگاه انقالب اندیمشک، دوم شهریور حکم جلب او را صادر کرده است، و واله زمانی 
عضو سندیکای کارگران نقاش استان الربز که بیست و دوم شهریور در تجمع حمایت از 

زندانیان اعتصابی گوهر دشت بازداشت شد.۴
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



87
عدالت خانه و ویرانگران آن-آغاز دهه ی دوم انقالب تا امروز

مختار اس���دی عضو کانون صنفی معلمان 2۷شهریور به همنی روش در کردستان احضار 
و در دادسرای »شهید مقدس« تهران بازداشت شد. محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی 
کانون صنفی معلمان به همنی ش���یوه بازداشت ش���د. اسماعیل عبدی دیگر عضو کانون 

صنفی معلمان ۵ مرداد ۱۳۹۶ بازداشت شد. 
دستگریی این فعاالن هم زمان با موج اعرتاضات کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان 
با خواست پرداخت مزد و حقوق عقب افتاده، خواست امنیت شغلی و مستمری باالی 
خط فقر صورت گرفت. انتقامجویی از فعاالن اجتماعی با آزار اطرافیان آنان همراه بود. 
دستگاه قضایی به شیوه ابداعی اعمال فشار بر وثیقه گذاران اقوام، دوستان یا آشنایان این 

فعاالن را هم در مجازات سهیم می کند. 
هم چننی در طول سال های گذشته رسول بداغی با سی سال سابقه حرفه ای در آموزش و 
پرورش منطقه ی اسالم شهر و عضویت در هیأت مدیره ی کانون صنفی معلمان، به جرم 
فعالیت صنفی، چندس���ایل را  در زندان به سر برد. بداغی بعد از جریان انتخابات سال 
۱۳۸۸، هم بازداشت و به زندان منتقل و هم از آموزش و پرورش اخراج شده و حقوقش 

را نیز قطع کردند.
وی به اتهام تبانی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت ملی توسط شعبه ی ۱۵دادگاه انقالب 
به ریاست قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت 
اجتماعی محکوم ش���د. او در اعرتاض به سیاسی کردن پرونده فعالیت های صنفی خود 
بارها دست به اعتصاب غذا زد و سرانجام بعد از یک دوره ی طوالنی مدت حبس، در 

اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ آزاد شد.
علی پورس���لیمان، دبری منطقه ی ُنه تهران و نویسنده ی وبالگ »سخن معلم« هم چند 
سایل را به علت فعالیت های صنفی در زندان گذرانده است. او که مسئول تشکیالت و 
برنامه ریزی 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 

»خاتم االنبیا« منتقل شود.
س���یدمحمود باقری، معلم بازنشسته ی فیزیک و از اعضای هیأت مدیره ی کانون صنفی 
معلمان، از رزمندگان دوران جنگ بوده و نزدیک به سی سال سابقه تدریس دارد. باقری 
هم به جرم فعالیت های صنفی و با اتهام رسمی تبلیغ علیه نظام و تجمع به قصد بر هم زدن 
امنیت کشور، بارها طعم بازجویی و انفرادی های طوالنی مدت را چشیده است. در نهایت 
او را به شش سال حبس تعزیری و سه سال و شش ماه حبس تعلیقی محکوم کردند که 
سال گذشته مشمول عفو شد و حبس او به چهار سال و هشت ماه کاهش پیدا کرد. باقری 

با اتمام محکومیتش، از زندان آزاد شد.
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بهلویل، از فعاالن صنفی مستقل و محمدرضا نیک نژاد، از اعضای هیأت مدیره ی کانون 
صنفی معلمان هم جزو فهرست معلمانی هستند که تجربه زندان داشته اند.۱

تشدید برخورد با دراویش 
و جریان های عرفانی و بهائیت و مسیحیان

تشدید برخورد با دراویش و عرفان حلقه و دیگر جریان های عرفانی و کلیساهای خانگی 
و بهائیت در پی دستور العملی بود که خامنه  ای در بهمن ۱۳۸۹صادر کرد. وی در سخرنانی 

2۷بهمن ۸۹خود و در پی اعمال حصر خانگی علیه کروبی و مریحسنی موسوی گفت:
دشمنان می خواهند در داخل کشور، از طرق مختلف، پایه هاى ایمان مردم، بخصوص 
نسل جوان را متزلزل کنند؛ از اشاعه ی بى بند  و باری و اباحی گرى تا ترویج عرفان هاى 
کاذب-جنس بدیِل عرفان حقیقى-تا ترویج بهائیت تا ترویج شبکه ی کلیساهاى 
خانگى؛ این ها کارهایى است که امروز با مطالعه و تدبری و پیش بینى دشمنان اسالم 

دارد انجام می گرید؛ هدفش هم این است که دین را در جامعه ضعیف کند.2
هرچند پیش از این سخنان نیز برخورد با دراویش، گروه های عرفانی، مسیحیان تبشریی و 

دیگر  گروه های مشابه آغاز شده بود اما از دهه ی نود این برخوردها شدت گرفت.
در دوران ریاس���ت الریجانی و بر اس���اس دس���تور  العمل خامنه ای عالوه بر اقلیت های 
دینی پریو ادیان رسمی در قانون اساسی، اهل سنت، دراویش، نومسیحیان و عرفان های 
نوظهور و با سرکوب شدید روبرو شدند و تعداد زیادی از پریوان آن ها دستگری و به خاطر 
اعتقادات شان به حکم های سنگنی محکوم شدند. عبادت گاه های دراویش و مسلمانان 
اهل سنت مورد حمله قرار گرفته، به شدت صدمه دیده یا کامل تخریب شده اند و کلیساهای 

خانگی مسیحیان بسته شدند. 
سیاست رسمی نظام اس���المی برای سرکوب دراویش گنابادی از سال ۱۳۸۴و در دوران 
تصدی قوه قضاییه توس���ط هاشمی شاهرودی و وزارت اطالعات توسط محسنی اژه ای 
آغاز شد و در دوران ریاست الریجانی شدت گرفت و مثلث الریجانی، محسنی اژه ای و 
ابراهیم رییسی کوشیدند تا حد ممکن عرصه را بر آنان تنگ کنند. در این دوران گسرتش 
فشار ها و اقدامات ایذایی حکومت شامل بازداشت، محرومیت از تحصیالت دانشگاهی 

و فعالیت های اجتماعی دراویش گنابادی ابعاد گسرتده ای یافت. 
برنام���ه ی نظام اس���المی و به ویژه بیت رهربی و حوزه ی علمیه، مح���دود کردن حوزه ی 
تالش های عمومی دراویش گنابادی و ممانعت از رشد و توسعه باور های آن ها 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



89
عدالت خانه و ویرانگران آن-آغاز دهه ی دوم انقالب تا امروز

نریوی انتظامی و وزارت اطالعات پیش  می برد. 
علت اصلی خشم حوزه های دینی شیعه و دستگاه قضایی از دراویش، به کاهش عالقمندان 
به قرائت بنیاد گرا از شیعه ی دوازده امامی در دو دهه ی گذشته و افزایش نفوذ اقلیت های 

مذهبی علریغم همه ی تنگنا ها و تبعیض ها بر می گردد. 
در شهریور ۱۳۹۴در حدود نود مسیحی، دست کم پنج مسلمان درویش و شمار نامعلومی 
مس���لمان اهل سنت در زندان بودند. تبعیض های ویژه علیه بهاییان در دوران الریجانی 
افزایش چش���مگریی یافت. دستگریی های خودسرانه، بسن محل کسب و کار، حمله به 
خانه ها، توقیف اموال، تخریب گورستان ها، ندادن اجازه ی دفن مردگان و محرومیت از 

آموزش عایل تشدید شد. 
در اس���فندماه ۱۳۹۴، هش���تاد تن از پریوان آئنی بهایی در زندان بودند و بعضی از آن ها 

حکم های بلندمدت زندان را می گذراندند.
در بهمن ۱۳۹۶ کریم زرگر مس���ئول س���ابق رادیو و دانش���کده ی صدا و س���یما به اتهام 
بنیانگذاری انجمن »راه معرفت« که در زمره ی جریان های نوظهور عرفانی محس���وب 
می شد اعدام گردید. حکم اعدام مرجان داوری محقق و مرتجم پنجاه ساله، دیگر عضو 
این جریان از سوی دیوان عایل کشور نقض شد. وی به علت برگزاری کالس و ترجمه ی 
کتب علوم باطنی و الهی و اش���راقیون در مهرماه ۱۳۹۴با تعطیلی و بازداشت مسئوالن 
موسسه ی راه معرفت، توسط نریوهای امنیتی بازداشت و در اوایل بهمن ماه ۱۳۹۵اتهام 
افس���اد فی االرض، رابطه ی نامش���روع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه ی 

عرفانی اکنکار۱، به 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 امنیت کشور دستگری و پس 
از شصت و هفت روز بازجویی در بند 2 الف )متعلق به سپاه( زندان اوین به قید وثیقه 
آزاد شد. او اوایل سال ۱۳۹۰در پی دستور خامنه ای برای برخورد با »عرفان های کاذب« 
مجدداً به اتهام ارتداد، محاربه، توهنی به مقدسات، فساد فی االرض و سب النبی دستگری 

و زندانی شد.
آذر طاهری خواهر وی می گوید:  پیش تر دیوان عایل آقای طاهری را تربئه کرد اما دوباره او 

بازداشت و این بار به اعدام محکوم شد.2
در بهمن و اسفند ۱۳۹۶ دراویش در خیابان پاسداران و حوایل منزل نورعلی تابنده قطب

دراویش گنابادی مورد حمله ی نریوهای انتظامی و بسیج و لباس شخصی ها قرار  گرفتند 

۱-جنبش معنوی جدیدی است که در سال ۱۹۶۵ در آمریکا بنیان گذاشته شد. این جنبش ادعا می کند که 
معتقدان خود را با ممارست معنوی به تجربه آن چه پریوانش »نور و صوت الهی« می نامند، قادر می سازد.
2-https://ir.voanews.com/a/iran-taheri-/4019522.html
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که تعدادی از آن ها کشته و صدها تن از آن ها دستگری و تحت شکنجه قرار گرفتند. 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 چند گردان سپاه 

در کردستان را به عهده داشت.۱
مسئوالن قوه قضاییه و عده ی اعدام تعدادی از دراویش را دادند اما در عمل به خاطر فشار 
اجتماعی به جز صدور حکم قصاص محمد ثالث برای زیرگرفن مأموران نریوی انتظامی 
با اتوبوس نتوانستند اهداف شان را عملی کنند با این حال نور علی تابنده را که بیش از نود 

سال سن دارد در حصر خانگی قرار دادند. 
اع���دام عجوالنه ی محمد ثالث درحایل که او وکیلش تأکی���د می کردند وی راننده ی 
اتوبوس���ی که مأموران را زیرگرفت نبوده، و پیش از وقوع حادثه توسط نریوی انتظامی 
دس���تگری و به زیر شکنجه برده شده  بود، نشانه ی 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 درخواست کارشناسان حقوق بشر ملل متحد و سازمان های حقوق بشری 
بنی المللی نه تنها حاضر به دادرسی مجدد و بررسی ادعاهای متهم و وکیلش نشد بلکه با 

تعجیل در اعدام وی سناریوی دستگاه امنیتی را اجرا کرد.
در فرودین ۱۳۹۷اعالم ش���د ویکتور بت تمرز، شامریام عیسوی، اَمنی افشارنادری، هادی 
عس���گری و کاویان فالح محمدی پنج کشیش 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 شناخته شده ی 
آن ها تشدید شد. دلیل آن هم انتقاد صریح او از خامنه ای بود. در سال ۸۹، او از سخنان 
خامنه ای در مراسم چهارده خرداد که در توجیه برخورد با موسوی و کروبی، آن را در یک 
شبیه سازی تاریخی، به برخورد امام اول شیعیان با طلحه و زیرب اشاره کرده بود، به شدت 
انتقاد کرد و گفت این افراد جزو مقدسات اهل سنت هستند و چننی تعبریهایی توهنی   آمیز 
است. این انتقاد صریح سبب برافروخن کینه ی دستگاه های امنیتی و قضایی شد و سال 

۸۹را به سایل پر دردسر برای مولوی عبدالحمید تبدیل کرد.
هشتم مردادماه همنی سال، وقتی مولوی عبدالحمید پس از پایان یک کنفرانس مذهبی، از 
ترکیه به تهران باز می گشت، گذرنامه اش در فرودگاه توقیف شد. مأموران وزارت اطالعات 
دلیل توقیف را حکم دادگاه ویژه روحانیت اعالم کردند. س���وم مهرماه ۸۹، عبدالرحیم 
1-http://zeitoons.com/46738
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شه بخش، برادرزاده و داماد مولوی عبدالحمید در بازگشت از ترکیه، در فرودگاه بازجویی 
و گذرنامه و لپ تاپش ضبط ش���د. دو هفته بعد او احضار و بازداش���ت ش���د. اتهام او را 
جاسوسی و سوءاستفاده مایل اعالم کردند. با این وجود، او بهمن ماه همان سال آزاد شد.

دهم آبان همان س���ال، حافظ اسماعیل مالزهی، داماد دیگر مولوی عبدالحمید به اتهام 
ارتکاب جرایم امنیتی، بازداشت شد. وی را در شهریورماه ۹۰ به اتهام جاسوسی به ده سال 
حبس محکوم کردند. دادگاه چهار سال از این زمان را به مدت پنج سال به تعلیق در آورد. 
بر این اساس، وی باید تا سال۹۶برای گذراندن باقی مانده ی محکومیت خود در زندان به 
سر می برد. مولوی احمد نارویی، امام جمعه ی موقت مسجد مکی که داماد وی نیز بود، 
بیست و شش اسفند ۹2در یک تصادف رانندگی جان سرد. مخالفان جمهوری اسالمی 
مرگ نارویی را برنامه ریزی ش���ده و در ادامه قتل های زنجریه ای هدفمند در این منطقه 

توصیف کرده بودند.
در ادامه ی فش���ارهای امنیتی به رهرب اهل س���نت ایران، وی در طول سال های ۸۹ تا ۹2 
ممنوع الخروج شد. او بهمن و اسفند ۹2 قصد سفر به آفریقای جنوبی و مکه و شرکت در 
دو کنفرانس علمی را داشت که موفق به دریافت مجوز خروج نشد. این در حایل بود که 
از او به عنوان واسطه ی اصلی آزادشدن چند مرزبان ایرانی بود که توسط گروه جیش العدل 
بازداشت شده بودند. اسفند ۹۳نیز او قصد شرکت در کنفرانس ساالنه ی انجمن جهان 

اسالم را داشت ویل متوجه شد کماکان ممنوع الخروج است.
ممنوع الخروجی او تنها به خارج از کش���ور محدود نمی شود. اسفند ۹۵او به وب سایت 
کمپنی بنی المللی حقوق بشر گفت در داخل کشور نیز صرفاً اجازه دارد به تهران سفر کند: 
غری از زاهدان و تهران جای دیگر اگر سفر بکنیم به دلیل برخی تنگ نظری ها، مشکالت 
ایجاد می شود و برای همنی سفر نمی کنم. عالوه بر این، به گفته ی یکی از نزدیکان مولوی 
عبدالحمید: علمای اهل سنت ایران هم اجازه ی سفر به زاهدان و استان سیستان و بلوچستان 
را ندارند و وزارت اطالعات و دیگر دس���تگاه های امنیتی مانع از س���فر آن ها می شوند.

هم اکنون س���نی های ایرانی تحت فشارهای امنیتی، حتی اجازه ی اقامه ی نماز عید فطر 
را در شهرهایی چون تهران ندارند. مقام های حکومتی بارها اعالم کرده اند در تهران ُنه 
مسجد برای اهل سنت وجود دارد ویل مولوی عبدالحمید توضیح داده که این مکان ها، 
نمازخانه های استیجاری هستند. مرداد ۹۴، یک نمازخانه ی اهل سنت در تهران تخریب 

شد که منجر به انتقاد تند عبدالحمید و نامه او به حسن روحانی شد.

عالوه بر این، در س���ال ۱۳۹۵ اعدام بیس���ت نفر از اعضای گروه توحید و جهاد که منجر 
به واکنش منفی مولوی عبدالحمید و نامه نگاری اش به خامنه ای شد،  نشان داد کماکان 
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بی اعتمادی قوی و گس���رتده از سوی الیه های امنیتی و قضایی به فعالیت های گروه های 
اهل سنت وجود دارد. او در این نامه گفت رئیس قوه قضاییه دستور داده است محکومنی 
اهل سنت در پرونده های مواد مخدر سریع تر اعدام شوند تا اگر قانون اعدام مواد مخدر 

بازنگری شد، این افراد به مجازات رسیده باشند. 
در ادام���ه ی این فش���ارها، فروردین ۹۶، یک امام جمعه ی اهل س���نت پس از این که از 
برنامه ی سپاه برای اعطای کارت معافیت خدمت سربازی و پرداخت چهار میلیون پول 

برای علمای اهل سنت که تفریحی به سوریه می روند. انتقاد کرد، بازداشت شد.۱

الریجانی و خیزش عمومی دی ماه ۱۳۹۶
پس از باال گرفن تظاهرات های مردمی و سردادن شعار  های »ساختارشکنانه« از جمله 
»مرگ بر خامنه ای« الریجانی به صحنه آمده و ضمن تهدید مردم در فرمانی خطاب به 

دادستان های سراسر کشور گفت:
شکس���ن شیش���ه های بانک ها، هجوم به مساجد و حس���ینیه ها و حمله به اماکنی نظری 
دادگس���رتی ها و فرمانداری ها اقداماتی نیستند که ضابطان قضایی تحمل کنند، بر همنی 
اساس از دادستان های سراسر کشور اکیداً می خواهم با کسانی که دست به تخریب و آتش 
زدن اموال عمومی می زنند و یا اموال اشخاص را از بنی می برند و موجب تضییع حقوق 
افراد می شوند با قاطعیت و جدیت برخورد کنند .هر روزی که از اغتشاشات بگذرد و افراد 
دستگری شوند، جرم و مجازات شان بیش تر می شود و ما این ها را دیگر معرتضنی نسبت به 
حقوق شان نمی دانیم بلکه این افراد کسانی هستند که می خواهند به اصل نظام ضربه بزنند.2

پس از وی موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقالب تهران به صحنه آمد و تظاهر کنندگان 
را »محارب« خواند که مجازات آن می تواند 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 افراد  که به عنوان سردسته و لیدر در اغتشاشات حضور داشته اند، قاعدتًا 
یکی از اتهامات ش���ان محاربه است زیرا با سرویس های اطالعاتی بیگانه ارتباط 
دارند و برنامه های آن ها را اجرا می کنند. البته بسیاری از این افراد در تهران و جاهای 
دیگر دستگری شده اند و به زودی محاکمه می شوند. فیلم های گرفته شده از متهمان، در 
دادگاه برای شان پخش می شود و هیچ راه گریزی نخواهند داشت؛ بنابراین خانواده ها 
مراقب فرزندان شان باشند و اگر زمانی حکم سنگینی برای آن ها صادر شود، ابراز 

1-https://iranwire.com/fa/features/23289
2-روزنامه ی کیهان، سه شنبه ۱2 دی ۶۹۳۱. 
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پشیمانی و ندامت شاید فایده نداشته باشد.۱ 
از ابتدای خی���زش مردم به جان آمده در بیش از یک صد ش���هر ایران، الریجانی همراه 
با محس���نی اژه ای و جعفری دولت  آبادی و دیگر صاحب منصبان قضایی به تهدید مردم 
پرداختند و با صدور فرمان به دادستان های سراسر کشور خواستار مجازات معرتضان شدند. 
در این رابطه نزدیک به پنج هزار نفر به تصدیق عضو کمیسیون شورای امنیت مجلس شورای 

اسالمی دستگری شدند. 
افشاگری محمود صادقی نماینده ی تهران در مجلس شورای اسالمی درباره ی خوراندن 
اجباری »قرص« به بازداشت شدگان اعرتاضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶، پرده ای دیگر از 
راز مرگ چند تن از معرتضان در زندان ها را کنار زد. مسئوالن قوه قضاییه ادعا می کردند  

که کشته شدگان معتاد بوده و خودکشی کرده اند. 
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 دیدار کند در  گفت وگو با 
»زیتون« با »بی اساس« خواندن ادعای همکار خود، حال زندانیان را »خوب« توصیف 
کرده و خریه سرانه مرگ شماری از آنان در بازداشت را ناشی از دق کردن به دلیل احساس 

گناه دانست.
محمود صادقی در پیام توئیرتی خود نوشته بود: طبق اعالم بستگان یکی از بازداشت  شدگان 
که در زندان فوت کرد ]سینا قنربی[، او طی تماس با خانواده اش اظهار داشته مسئوالن او 
و دیگر بازداشتی ها را مجبور به خوردن قرص هایی می کردند که حال شان را بد می کرده. 
هم زمان نسرین ستوده وکیل دادگسرتی و فعال حقوق بشر در گفت وگو با شبکه ی تلویزیونی 
»ایران اینرتنش���نال« از فرستادن زندانیان اعرتاضات سراسری به اتاقی در زندان اوین و 

فشار بر آن ها برای درخواست متادون از مسئوالن خرب داد.
متادون دارویی است که افراد معتاد به مواد مخدر برای ترک این مواد استفاده می کنند. 
نس���رین ستوده از قول یکی از زندانیان آزاد ش���ده نقل کرد که زندان بانان، شرط آزادی 
بازداشتی ها را درخواست قرص متادون اعالم می کردند. فیلم برداری از زندانیان هنگام 

مصرف این دارو، پرده از چرایی طرح اتهام »اعتیاد« کشته شدگان در زندان برداشت.
پیش از این نیز، نشریه ی اینرتنتی »کیهان لندن« در گفت وگو با یکی از بازداشت شدگان 
اعرتاضات سراس���ری، از توزیع گسرتده »داروی خطرناک متادون« در قرنطینه ی زندان 

اوین خرب داده بود.
این فرد، پس از تش���ریح آزار و اذیت  های ش���دید مأموران از جمله کتک زدن زندانیان تا 
س���ر حد مرگ، توضیح می دهد هر کس هر مشکلی داشت قرص و شربت متادون به او 
می دادند. بسیاری از ما می دانستیم این داروی مخدر خطرناکی است اما برخی هم از بس 
1-www.parsine.com/fa/news/402408
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درد داشتند می خوردند. جالب این جاست که بهداری حاضر نبود به کسانی که تب و لرز 
کرده بودند یک داروی آنتی بیوتیک معمویل بدهد اما خیلی راحت داروی متادون میان 

بازداشتی ها توزیع می شد.۱
او در مورد صحنه پرازی بعدی مقامات قضایی توضیح می دهد:

یک روز پس از انتقال بازداشت شدگان به اوین حدود چهل نفر  کارتن خواب معتاد 
را با هم به بند قرنطینه آوردند. وقتی آن ها را آوردند بچه های بازداشتی می گفتند 
این ها را مخصوصاً آورده اند که فیلم بگریند و بگویند معرتضان این ها بودند. کارتن 

خواب ها معتاد بودند و اکثرا به شیشه اعتیاد داشتند.

مقامات قوه قضائیه دلیل مرگ سینا قنربی را خودکشی اعالم کرده و مدعی شدند که فیلم 
آن موجود است. هر چند فیلمی منتشر نشده و این ابهام هم مطرح شده که اگر دست شویی 
زندان با دوربنی مدار بس���ته کنرتل می شده چرا مأموران برای جلوگریی از خودکشی او 

اقدامی نکرده اند.
ادعای نریوی انتظامی اراک نیز درباره ی مرگ وحید حیدری از سوی محمد نجفی وکیل 
دادگس���رتی در اراک، تکذیب شد. محمد نجفی پس از آن که در صفحه ی اینستاگرام 
خود، بر مرگ این جوان دس���ت فروش بر اثر برخورد باتوم به س���ر او تأکید کرد، از سوی 

مأموران امنیتی بازداشت شد.
سریال مرگ بازداشت شدگان اعرتاضات دی ماه ۹۶، با تأیید مرگ شهاب الدین ابطحی 
سرباز نریوی هوایی اصفهان ادامه یافت. جسد وی، در حایل که آثار ضربات متعدد باتوم بر 
آن نقش بسته بود، در اقدامی کم سابقه، روبه روی در خانه ی پدری او در اراک رها شده بود.

با این حال قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگسرتی استان مرکزی، اعالم کرده که مرگ این 
فرد ارتباطی با ناآرامی های اخری ندارد و او به دلیل تزریق مواد مخدر جان باخته است.

س���ارو قهرمانی، یکی دیگ���ر از زندانی هایی بود که یازده روز پس از ناپدید ش���دن در 
اعرتاضات در شهر سنندج، جسدش به خانواده اش تحویل داده شد. رسانه های دولتی با 
نمایش اعرتافات ویدیویی از پدر سارو که در اداره ی اطالعات سنندج از او به زور گرفته 
شده بود، ادعا کردند او عضو گروه های اپوزیسیون کُرد بود و در درگریی مسلحانه با نریوی 
نظام کشته شده است. در حایل که مادر وی اعالم داشت که روی جسد فرزندش مطلقًا 

جای گلوله نبود.
ی���ک روز پس از توئیت محمود صادقی درباره ی خوراندن قرص به زندانیان، س���ازمان 
زندان های کش���ور در بیانی���ه ای تند، با تکذی���ب این موضوع، نماینده ی ته���ران را به 
»تعقیب قضائی« تهدید کرد. صادقی نیز در واکنش به این تهدید در توئیتی از سازمان 

1-http://news.mellimihani.com/2018/01/13/110178
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زندان ها خواست که به جای تهدید به داغ و درفش، در پاسخ به درخواست های مکرر 
نمایندگان مردم اجازه ی بازدید از زندان ها را بدهد. 

ادعاهای سخیف حجت االسالم حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس به 
روشنی صحت ادعای مطرح شده از سوی محمود صادقی را می رساند. وی در گفتگو 

با خربگزاری ایلنا گفت: 
-ببینید من کرمانشاه بودم و درباره ی اعرتاض ها در آن منطقه تحقیق کردم. آن جا از 
مسئوالن سؤال کردم که اوضاع مغتششنی چگونه بوده، گفتند بسیاری از کسانی که 
بازداشت کردیم، بعد از بیست و چهار ساعت به خود آمده، ناراحت بوده  و گریه می کردند.

این بازداشت ش���دگان می گفتند چرا ما را این جا آوردید. مسئوالن گفته اند شما در 
خیابان بودید، شیشه می شکستید، اغتشاش می کردید. زندانیان می گفتند ما اصاًل 
نفهمیدیم. ما را به خانه ای بردن���د آن جا قرصی خوردیم و بعد به خیابان آمدیم و 

اصاًل نفهمیدم چه شد.
- یعنی قبل از برگزاری تجمع به آن ها قرص داده بودند؟!

- بله. البته نمی خواهم بگویم همه ی ایران این طور بوده اما در کرمانش���اه خیلی از 
جوانان چننی وضعی داشتند. نمی گویم صد درصد این افراد قرص خورده اند اما به 

هر حال بعضی این طور بودند.
- پس می گویید نه تنها بعد از بازداشت قرص نخورده اند، بلکه قبل از ورود به تجمع 

قرص خورده اند؟
به هر حال این اس���ت. از بنده پرس���یدند چرا این افراد درگذشته اند، گفتم باید از 
خودشان برسید، از عزرائیل برسید. شاید از ناراحتی سنکوپ کرده، شاید دق کرده 

و ... فقط خواهش می کنم وقتی می نویسید، سوال و جواب ما را کامل بنویسید.۱
محمود صادقی و بیش از چهل نماینده ی مجلس در نامه ای خطاب به علی الریجانی، رییس 
مجلس شورای اسالمی، خواستار تحقیقاتی مستقل درباره مرگ های مشکوک شده  بودند. 
الریجانی و مقامات قضایی به نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس شورای اس���المی 
غریهم سو با خود اجازه ی دیدار از اوین را ندادند. تردیدی نبود که آن ها چیزهای زیادی 
برای پنهان کردن داشتند که حاضر نبودند به آن ها اجازه بازدید از زندان را بدهند. حسن 

نوروزی جزو هیأتی بود که از اوین دیدار کرد.
الریجانی هم چننی در توجیه جنایات خود گفت: 

اجازه نمی دهیم که برخی افراد و جریان ها هزینه ی آشوب ها را کم کنند زیرا معتقدیم 
که پاینی آمدن هزینه ی آش���وب ها برای آشوبگران، امنیت، اقتدار و حقوق مردم را 

1-http://fararu.com/fa/news/346490
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تهدید خواهد کرد.۱
در بهمن ماه ۱۳۹۶، بیس���ت و ُنه زن به جرم اعرتاض نسبت به حجاب اجباری دستگری 
شدند. در حایل که نریوهای انتظامی و یکی از زنان مأمور گشت  ارشاد به خاطر انتشار 
فیلم حمله  به یک دخرت بی حجاب در فضای مجازی شدیداً تحت فشار قرار گرفته بودند 

الریجانی به صحنه آمد و به دفاع از مأمور خاطی پرداخت و گفت: 
نریوی انتظامی به عنوان بازوی امنیتی کشور موظف است اقتدار خود را در هر حال 
حفظ کند و من از برخی عقب نش���ینی ها تعجب می کنم... اگر بنا باشد برخی در 
مقابل نریوی انتظامی گردنکشی کنند و از این طریق با دو قطبی سازی جامعه تالش 
کنند که یک بحث فرهنگی را، سیاسی یا اجتماعی جلوه دهند به هیچ عنوان قابل 
قبول نیس���ت. نباید اجازه داد که هرکسی در مقابل اقدامات قانونی نریوی انتظامی 
مقاومت کند یا مأموری را مورد اهانت قرار دهد. نریوی انتظامی به هیچ عنوان نباید 

یک قدم هم عقب نشینی کند.2

اتهامات پیام رسان تلگرام آینه ی تمام نمای دستگاه قضایی
الریجانی و دستگاه قضایی و امنیتی که در پی سرکوب جنبش مردم در زمستان ۹۶ بودند 

چاره ی کار را در فیلرت تلگرام و فضای مجازی دیدند
الریجانی به منظور تحقری هرچه بیش تر دولت روحانی، بیژن قاسم زاده بازپرس شعبه ی 2 
دادسرای فرهنگ و رسانه را که دارای پاینی ترین رتبه ی  قضایی است مأمور کرد تا فرمان 
فیلرت تلگرام را صادر کند. وی که عامل اطالعات سپاه و حفاظت اطالعات قوه قضاییه 
در دادستانی تهران است و می کوشد جای خایل قاضی مرتضوی را پر کند طی یک سال 
گذشته حکم احضار و بازداشت بسیاری از روزنامه نگاران، خربنگاران و فعاالن سیاسی 

و اجتماعی را صادر و از آن ها بازجویی کرده است. 
ساالنه میلیون ها پرونده در دستگاه قضایی تشکیل می شود. هزاران نفر با اتهامات امنیتی، 
سیاسی، اخالقی و ... مواجه می شوند. برای شناخت ماهیت این گونه پرونده ها کافی ست 

به اتهاماتی که علیه پیام رسان تلگرام عنوان شده توجه کنیم: 
 اخالل در وحدت ملی و ایجاد اختالف مابنی اقش���ار جامعه به ویژه ازطریق . ۱

طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
جمع آوری اطالعات مردم و کشور و دسرتسی بیگانگان به حریم خصوصی و . ۲

داده های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب
انتش���ار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خالف عفت عمومی و . ۳

1-http://fararu.com/fa/news/345627
2-www.entekhab.ir/fa/news/404730
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گسرتش فساد و فحشاء در جامعه 
اهانت به مقدسات و ارزش های اسالمی و تبلیغ به نفع فرقه های منحرف و . ۴

مخالف اسالم
نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی. ۵
قاچاق کاال و ارز و مواد مخدر و سایر کاالهای غریمجاز. 6
اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک های تروریستی. 7
کالهربداری، نقض مالکیت معنوی و سایر جرائم مایل. 8
تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی ایران. 9
هتک حیثیت اشخاص۱. ۱۰

گمانه زنی در مورد سرنوشت پاول دورف مؤسس پیام رسان تلگرام چنان چه به چنگ قوه 
قضاییه ی نظام اسالمی می افتاد خیلی سخت نیست. قاضی دون پایه ی نظام اسالمی و 

مسئول پرونده ی تلگرام در حکم خود تأکید می  کند: 
با توجه به مراتب فوق کلیه ی ارائه دهندگان خدمات دسرتس���ی به اینرتنت کش���ور 
خصوصاً ش���رکت ارتباطات زیر س���اخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ی 
ارائه ی خدمات ارتباطات ثابت مکلف اند از تاریخ ده اردیبهش���ت ۱۳۹۷نسبت به 
اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه ی اجتماعی تلگرام اقدام 
نمایند. متذکر می گردد اعمال مسدودس���ازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای 
ش���بکه ی مذکور با هیچ نرم افزاری )اعم از فیلرتش���کن و نظایر آن( در کشور قابل 

دسرتس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.2
قاضی اسالمی در تشریح جرائم پیام رسان تلگرام تأکید کرده است: 

ب���ا عنایت به این که ش���بکه تلگ���رام )به نش���انی اینرتنت���ی Telegram.org( با 
س���رمایه گذاری خارجی و بدون رعایت قواننی و مقررات جمهوری اسالمی ایران 
اقدام به فعالیت غریقانونی و بی ضابطه در فضای مجازی کشور کرده و این اقدامات 
بس���رت امنی برای فعالیت گروه های تروریس���تی بنی المللی شده است، به نحوی که 
عملیات تروریستی گروهک های معاند ازجمله عملیات تروریستی گروهک داعش 
در مجلس شورای اسالمی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر 
به ش���هادت هفده نفر و زخمی شدن ده ها نفر از مردم شریف ایران شد و هم چننی 
اقدامات گروهک های معاند در اغتشاش���ات دی ماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و 
زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مایل فراوان به اموال خصوصی و 
عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر ازطریق این پیام رسان سازماندهی 
1-http://newspaper.hamshahri.org/id/14451
2-http://newspaper.hamshahri.org/id/14451



98
صادق اردشریالریجانی

و هدایت شده است. 
این قاضی عادل هم چننی اضافه کرده است:

با توجه به این که این شبکه به بسرت امنی برای ارتکاب انواع جرایم تبدیل شده است 
و با عنایت به این که هزاران پرونده ی مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی 
تشکیل شده و با توجه به این که سرورهای این پیام رسان که ادله ی ارتکاب جرایم 
مذکور در آن نگهداری می شود در خارج از کشور قرار داشته و غریقابل دسرتس است 
و مدیران این شبکه نیز هیچ  گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگسرتی 
درخصوص جمع آوری و ارائه ی ادله ی جرم به عمل نیاورده اند و در نتیجه بسیاری 
از پرونده ها بالاقدام باقی مانده و این امر ضمن این که موجبات نارضایتی شکات 
را به دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است، 
نظر به این که تالش های مس���ئوالن وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به منظور 
جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قواننی کشور نتیجه ی مؤثری نداشته 
است و این عدم همکاری و کارشکنی های متعدد عالوه بر نارضایتی شکات، امنیت 
وآسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه کرده و با عنایت به این که مدیران 
این شبکه اطالعات مربوط به میلیون ها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخریه، 
نگهداری و پردازش می نمایند و به لحاظ عدم پایبندی به قواننی و مقررات کش���ور، 
حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسرتسی و سوءاستفاده قرار گرفته و این امر 
عالوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را به لحاظ جمع آوری و 

سوءاستفاده از داده های عظیم کشور به خطر انداخته است.

این قاضی هم چننی با اشاره به برنامه های اقتصادی که مدیران شبکه ی اجتماعی تلگرام 
در آینده قرار است اجرایی کنند، ادعا کرده است: 

نظر به این که به موجب برنامه ی توسعه ای که مدیران این پیام رسان تدوین و اجرای 
آن را آغاز کرده  ان���د و به موجب آن تصمیم گرفته ش���ده اس���ت که تلگرام عالوه بر 
فعالیت در حوزه ی ارتباطی و رس���انه ای برخالف قواننی و مقررات پویل و بانکی 
جمهوری اسالمی ایران مستقیماً در حوزه ی اقتصادی و پویل کشور نیز وارد شده و 
یک نوع پول رمز پایه به نام »گرام« را طراحی و عرضه کند و باعنایت به این که طبق 
برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگری شدن این پول بدون پشتوانه می تواند 
ظ���رف مدت کوتاهی میلیاردها دالر ضرر اقتصادی به مردم و کش���ور وارد کرده و 

سرمایه ها را به یغما بربد.۱

1-http://newspaper.hamshahri.org/id/14451
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مختومه کردن پرونده  های تجاوز جنسی به کودکان
یکی از بزرگ ترین افتضاحات قوه قضایی���ه در دوران صادق الریجانی مختومه کردن 
پرونده ی سوءاستفاده جنسی از  کودکان و نوجوانان توسط سعید طوسی قاری قرآن نمونه 
کش���ور اس���ت. هرچند الریجانی به دروغ مطرح کرد که او چننی کاری نکرده است اما 
قربانیان این پرونده در گفتگو با »رادیو فردا« با ارائه ی اسناد و شواهدی ادعای الریجانی 
را رد کردند.۱ الریجانی هم چننی در اظهار نظری حریت آور مدعی ش���د نوجوانانی که به 
منظور تظلم خواهی به بیان فجایعی که از سرگذرانده اند برآمده اند به عنوان معاونت در 

جرم می بایستی مورد پیگرد حقوقی قرار گریند. 
در بهمن ۱۳۹۶محمود صادقی نماینده ی مجلس شورای اسالمی در توئیرتش خرب داد: 

شعبه ی ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه با رأی دو مستشار 
از شعبه ی دیگر حکم صادره علیه مربی صوت و لحن مبنی بر چهار سال حبس را 
نقض و او را تربئه کرد؛ اسناد پرونده حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی 

است. حدود دو سال بود که مدیرکل دادگسرتی پرونده را از دادگاه گرفته بود. 
پیش از این نیز در جریان تجاوز یک ناظم حزب اللهی به حداقل شش کودک دبستانی 
هش���ت تا یازده ساله، دستگاه قضایی همه ی کوشش خود صرف جلوگریی از مجازات 

نامربده و پنهان کاری کرد. 
مظفر الوندی یکی از پاسداران جنایتکار اوین در دهه ی ۶۰ که در سمت دبری مرجع ملی حقوق 
کودک و مؤسس واحد حقوق بشر وزارت دادگسرتی خدمت می کند در این باره گفت: 

من اعتقاد دارم که تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد، گرایشی دوطرفه 
بوده  است. متأسفانه در هر مکانی که به صورت متمرکز از کودکان نگهداری می شود، 
احتمال وقوع چننی اتفاقاتی نیز وجود دارد و این یک مسأله ی جهانی است. میزان 
فراگریی این گونه موارد در کشور برای ما مشخص نیست... از نظر علمی نیز برخی 
بر این باورند که  این کشش ها و گرایش ها  در برخی مقاطع سنی دوطرفه است. من 
نیز بر این باورم، همه ی این موارد به زور نبوده و گاه این گرایش، دو طرفه بوده است؛ 
بنابرای���ن، باید زمینه این گونه گرایش ها از بنی ب���رود؛ فضاهای مجازی و ماهواره 
 روی کودکان تأثری می گذارند  و به نظر می آید  کارهای فرهنگی و آموزش می تواند 

کارآمدتر از اقدامات قضایی در این زمینه باشد.2
اخبار مربوط به تجاوز جنس���ی به کودکان و نوجوانان در باشگاه های ورزشی بارها در 

رسانه های دولتی مطرح شد اما هیچ گاه مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفت. 
اما از طرف دیگر وقتی چند کودک هشت س���اله به مناس���بت روز زن در مراسمی که در 
1-www.radiofarda.com/a/b52-6th-hour-saeed-toosi/28080285.html
2-www.tabnak.ir/fa/news/422784
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برج میالد برگزار ش���د رقصیدند، از سوی دس���تگاه قضایی مورد تهدید و بازجویی قرار 
گرفتند. یکی از آن ها از ساعت یک بعد از ظهر تا ده شب در دادسرای مبارزه با منکرات 

در خیابان وزرا مورد بازجویی قرار گرفت.۱

عدم رسیدگی به پرونده ی اسید پاشی 
از مهرماه ۱۳۹۳تا کنون قوه قضاییه تحت فرمان الریجانی به همراه دستگاه امنیتی همه ی 
کوشش خود را به کار برده  اند 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 وعید های گوناگون و انتشار اخبار جعلی مبنی بر دستگریی عامالن و... خرب از 
محاکمه ی عامالن این جنایت داده  اند که جملگی چنان چه پیش بینی می شد غریواقعی 
بوده است. او بهرت از هرکس عامالن اسید پاشی را می شناسد. دلیل اصلی دستگری نشدن 

آن ها نیز شناخت کامل دستگاه قضایی از ماهیت و وابستگی آن هاست. 

عدم رسیدگی به پرونده ی قتل متخصصان هسته ای
در دوران الریجانی متخصصان هس���ته ای کشور توسط دستگاه امنیتی به قتل رسیدند. 
با این حال نظام اسالمی با همکاری بخش های امنیتی، قضایی و تبلیغی و... کوشیدند 

موضوع را منحرف کرده و آن را به سرویس های امنیتی خارجی ربط دهند. 
مقامات امنیتی پنج روز بعد از آخرین ترور  که منجر به قتل مصطفی احمدی روش���ن و 
راننده اش رضا قشقایی شد در یازده ژانویه 2۰۱2)بیست و یک دی ماه ۱۳۹۰( اعالم کردند 
که مظنونان این ترور دستگری شدند. علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی ایران 
شانزده ژانویه از دستگریی مظنونان ترور مصطفی احمدی روشن دانشمند هسته ای این کشور 
خرب داد و اظهار داشت ایران در مقابل این ترور کوتاه نمی آید و با نحوی مناسب به آن که 
توسط اسرائیل طراحی و اجرا شد، پاسخ خواهد داد. صادق الریجانی در تاریخ بیست و 
هشت دی ماه ۱۳۹۰ ضمن تهدید دولت های غربی به صدور تروریسم به این کشورها گفت:  
غربی ها بدانند که اگر راه ترور باز شود، حتماً الزم نیست که ایران انتقام خون جوانان 
و دانشمندان خود را بگرید، بلکه در آن صورت میلیون ها مسلمان در سراسر جهان 
هستند که اجازه نخواهند داد  کشورهای غربی به مسلمانان و جوانان و دانشمندان 

اسالمی فشار آورند و خودشان راه مقابله با این ترورها را خواهند یافت.2
وی اقدامات تروریستی علیه دانشمندان کشور را مصداق بارز »افساد فی االرض« دانست 

1-http://news.gooya.com/2018/03/post-12817.php
2-http://gerdab.ir/fa/news/9226
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و تصریح کرد: 
قوه قضاییه در اس���رع وقت عامالن و فریب خوردگان این اقدامات تروریستی را به 
اشد مجازات می رساند و همه ی کسانی که به صورت گروهی و باندی در این امور 

دخالت می کنند، مفسد فی االرض هستند و قطعاً اعدام خواهند شد.
وی افزود: 

به کس���انی که ممکن است فریب کشورهای مدعی حقوق بشر و مبارزه با تروریسم 
را بخورند، هش���دار می دهیم ک���ه بدانند این اقدامات عقوب���ت اخروی و دنیوی 

جربان ناپذیری 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 فروردین ماه ۱۳۹۱الریجانی رئیس قوه قضایی ضمن فراموش کردن ادعاهای 

قبلی اعالم کرد: 
طبق اعالم وزارت اطالعات گروه های تروریس���تی که به رژیم صهیونیستی وصل 
بودند، در ایام تعطیالت نوروز به دنبال خرابکاری و ترورهای جدید بودند که قبل از 
هرگونه عملیاتی شناسایی و تروریست ها دستگری شدند و ان شاءا... پرونده ی آنان با 

سرعت و دقت مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.۱
بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۱س���ایت های خربی نظام اسالمی اعالم کردند سه ماه پس 
از عملیات تروریس���تی منجر به شهادت ش���هید مصطفی احمدی روشن از فعاالن مؤثر 
در صنعت هسته ای کشور، سربازان گمنام وزارت اطالعات توانستند شبکه ی پیچیده ی 
تروریستی وابسته به رژیم صهیونیستی را در جریان سلسله عملیات های متهورانه در برخی 

از استان های مرزی و مرکزی کشور منهدم کنند.2
اما یک ماه بعد، بیست و ششم اردیبهشت ماه همان سال در حایل که ظاهراً اعضای تیم 
ترور موساد دستگری شده بودند، مجید جمایل فشی را که در آذر ۱۳۸۹ به علت پناه بردن 
به س���فارت آمریکا در باکو دستگری شده بود به جرم ترور مسعود علی محمدی یکی از 

متخصصان فیزیک کشور که به حمایت از مریحسنی موسوی مشهور بود اعدام کردند.۳
در جریان دادگاه جمایل فش���ی ادعا شد که او به تنهایی این ترور را انجام داده است اما 
بعد از اعدام وی طبق سناریوی وزارت اطالعات و دستگاه قضایی، برای مدتی چندین 

هم دست برای او تراشیده و از آن ها اعرتاف گرفتند. 
دستگاه امنیتی با هم دستی دستگاه قضایی چهارده بی گناه 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 وادار کرد و بارها وعده ی محاکمه ی آن ها را دادند اما با روی کار آمدن 
دولت روحانی، الریجانی مجبور به آزادی کلیه ی آن ها با وثیقه های سنگنی شد تا چنان چه 

دوباره ورق برگشت به آن ها دسرتسی داشته باشند. 
علریغ���م صدور اطالعیه ی وزارت اطالعات و س���یل تربیکاتی که از س���وی مجلس و 
خانواده های قربانیان هسته ای و مقامات کشوری و لشکری به خاطر نابودی شبکه ی موساد 
و دستگریی تروریست ها به جانب سربازان گمنام امام زمان سرازیر شد، اما دیگر نه خربی 
از تروریست ها پخش شد و نه کسی پیگری آن شد و موضوع به دست فراموشی سرده شد.

دو نمونه رسیدگی قضایی در نظام اسالمی 
سری پرونده ی قضایی عباس غفاری جن گری دولت احمدی نژاد، ماهیت دستگاه قضایی 
تحت نظارت الریجانی را نیز مش���خص می کند. او در اردیبهشت ۱۳۹۰توسط سازمان 
اطالعات سپاه پاس���داران با هیاهوی بسیار به همراه علی یعقوبی دستگری شد. اتهام این 
دو ارتباط گریی با اجنه، طلس���م احمدی نژاد و... عنوان شد. رسانه های دولتی شایعات 
زیادی در مورد قدرت وی که ناشی از خوردن مدفوع خودش و هم چننی توهنی به قرآن و 
رابطه ی نامشروع با زنان شوهردار و... ناشی شده، انتشار دادند. رسانه های 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 می شد شاهرودی از مریدان او بوده و وی رابطه ی 
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 هم چننی نوشن دعا توسط او 

و انداخن آن در سدها و منابع آبی کشور اعالم شد. 
هم چننی صدور حکم اعدام و سنگسار برای حجت االسالم مجید جعفری تبار و همسرش 
مینا )فاطمه( مناقب یکی دیگر از شاهکارهای قضایی قوه تحت امر الریجانی است. او 
مراجعان زیادی داشت و به وسیله ی صد و سی و دو خط تلفنی به استخاره و پاسخگویی 
به مراجعانش مشغول بود. مسئوالن اطالعاتی و امنیتی و قضایی به گونه ای از او به عنوان 
»شیخ  استخاره« یاد می کنند که گویا بر اساس اعتقادات آنان گناه کبریه ای را مرتکب شده 
است. این دو از نوادگان آیت الله صدوقی نماینده ی خمینی و امام جمعه ی یزد هستند. پدر 
مینا مناقب، ابوالقاسم مناقب امام جمعه موقت یزد بود که در فروردین ۱۳۸۸درگذشت. 
مجید جعفری تبار که اولنی کتاب منتش���ر شده اش درباره  ی اثبات خدا و اعتقادات شیعه 
است در دادسرای ویژه ی روحانیت با اتهاماتی از قبیل ارتداد، مرید و مراد بازی، اتهامات 
مایل، ارتباط با اجنه و ادعای رابطه با امام زمان روبرو ش���د.۱ و یا دفاع حجت االسالم 
محمدرضا نکونام از اینرتنت و استفاده مطلوب از آن به دستگریی و محکومیت او به پنج 

۱-شرح موضوع در قسمت مربوط به محمدجعفر منتظری آمده است: 
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سال زندان منجر شد. 

زجرکش کردن عامدانه ی زندانیان سیاسی
 سیاست زجرکش کردن زندانیان سیاسی از دیرباز یکی از شیوه  های به کارگرفته شده از 
س���وی قوه قضاییه برای راحت شدن از »شر« زندانیان سیاسی بوده است. الریجانی با 

کمک محسنی اژه ای و جعفری  دولت آبادی این سیاست ضد انسانی را پیش می برد. 
در زمان ریاست او بر دستگاه قضایی، موارد گوناگونی از مرگ بر اثر بدرفتاری و شکنجه 
در بازداشتگاه ها خربساز شد. در همنی دوره، نحوه ی رفتار با زندانیان در زندان ها نیز به 
کرات جنجال آفرید که به مرگ زندانیان منجر شد و زندانیان متعددی به خاطر اعتصاب 
غذا و رنج ناشی از بیماری های صعب االعالج در زندان زجرکش شدند. اما وی به شکل 

فریبکارانه ای مرگ زندانیان را »سخن نامربوط« خواند و ادعا کرد:  
مرگ و مری زندانیان به ویژه افراد مسن و برخی افراد گرفتار به مواد مخدر موضوعی 
تقریباً ممکن در همه ی زندان ها اس���ت. البته اثبات این که ممکن است برخی از 
مرگ ها بر اثر شکنجه باشد موضوع دیگری است که صرفاً یک ادعاست و بدون 

دلیل نمی توان آن را پذیرفت.۱ 
عماد الدین باقی یکی از فعاالن سیاسی و اجتماعی در مورد برخورد دستگاه قضایی با 

بیماری  خودش می گوید:  
در سال ۱۳۸۰پزشک زندان پس از معاینه گوش و اعزام برای رادیولوژی و مطالعه ی 
تشخیص پزش���ک رادیولوژی دستور داد به دلیل مشاهده ی یک غده ی مشکوک 
به تومور، اس���کن رنگی دقیق تری انجام ش���ود. دستور پزشکی بر اورژانسی بودن 
اعزام تصریح داش���ت. این روند به درازا کشید. ... مسئله را به این نحو به خانواده 
منعکس کردم که پزشک بیمارستان دستور اعزام اورژانسی برای معاینات پزشکی و 
تصویربرداری داده است بدون این که مطلقاً اشاره ای به مشاهده غده مشکوک داشته 
باشم. با این حال خانواده ام بدون این که بدانند اصل موضوع چیست نگران و پیگری 
ش���دند. آن قدر به دادسرا و جاهای دیگر رفتند که کفش آهنی هم جواب نمی داد و 
در نتیجه ناچار شدند با رسانه ها گفتگو کنند اما با گذشت چند ماه هم چنان در برابر 
اعزام مقاومت می شد. همه ی ما سعید مرتضوی را که صادر کننده ی حکم غریقانونی 
زندان بود مقصر می دانستیم اما مقصر اصلی شخص دیگری بود و مرتضوی مجری 

دستور او بود.
یکی از مقامات زندان که می دانست اگر فردا روزی، این زندانی به دلیل تومور از 
دنیا برود با وجود اسناد و مدارک پزشکی، او متهم شناخته می شود و این جرم در 
1-www.khabaronline.ir/detail/528481
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حد قتل عمد و موجب بدنامی است، یک روز پرونده ای را در زندان نزد من آورد و 
مکاتباتی را نشان داد مبنی بر این که رئیس زندان چند بار خطاب به شخص آقای 
محسنی اژه ای رئیس وقت مجتمع قضایی کارکنان دولت نامه نوشته و نامه ی بهداری 
زندان را پیوست کرده و به اورژانسی بودن اعزام و خطر آن غده ی مشکوک، اشاره 
کرده اما با اعزام مخالفت شده است. ظاهراً مخالفت کننده می دانست و شادمان 
بود از این که با تأخری انجام شده، بحران غده ی  مشکوک به مرز العالج برسد و آن 
خبیث به دست تومور بمرید و به لطف الهی! از شر او آسوده شوند. به همنی دلیل 
علریغم پیگریی ها و فشارها سرانجام هفت ماه بعد اجازه ی اعزام داده شد در حایل 
که معنای اعزام اوژانسی در عرف پزشکی این است که یک ساعت تأخری هم مجاز 
نیس���ت. خوشبختانه پس از هفت ماه تأخری در اعزام و انجام عکس برداری معلوم 
شد توده ی مشاهده شده، آن تومور خوشحال کننده نیست اما برای من محرز شد که 
برخی افراد چگونه با زندانیان و بیماران رفتار می کنند. در شرایطی که تمام پرونده ی 
پزشکی زندانی دست آن هاست، تالش های زیادی برای تهیه ی نسخه ای از مدارک 

پزشکی انجام دادیم اما اجازه استنساخ ندادند.۱
یک زندانی سیاسی در نظام اس���المی برای برخورداری از امکانات پزشکی در وقت 
لزوم بایس���تی از هفت خوان رس���تم عبور کند و این جایی اس���ت که مقامات قضایی با 

محدودیت هایی که ایجاد می کنند او را به سوی مرگ رهنمون می سازند. 
هنگامی که پزش���ک زندان که معتمد دستگاه قضایی است، می پذیرد که زندانی به یک 
مرکز تخصصی خارج از زندان اعزام شود، تازه پای مقامات دادستانی و قوه قضاییه به 
میان می آید چرا که در نظام قضایی اسالمی، دادستانی مسئول صدور مجوز اعزام بیمار به 
بیمارستان و مراکز درمانی خارج از زندان است. در حایل که طبق موازین بنی المللی این 
تصمیم گریی باید به عهده کادر پزشکی و درمانی باشد و مقامات قضایی و زندان نباید 

نقشی در این تصمیم گریی داشته باشند. 
ناخدا یکم الربز قاسمی، محسن دگمه چی، حسن ناهید، منصور رادپور، افشنی اسانلو و 
شاهرخ زمانی زندانیانی بودند که در زندان و به خاطر ابتال به بیماری  سرطان و سکته ی قلبی 

و عدم رسیدگی جان سردند. 
سیاس���ت راحت شدن از »شر« زندانیان سیاسی جان بسیاری را به خطر انداخته است. 
علریغم این که ماده ۵۰2 آینی دادرسی کیفری ایران تأکید می کند 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 می اندازد؛ اما دستگاه قضایی بدون توجه به آینی 
دادرسی در صدد سربه نیست کردن زندانیان از طریق تعلل در پیگریی وضعیت جسمی 
آنان اس���ت. محمد جراحی، فعال کارگری که بنی سال های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۵در تربیز زندانی 
بود، نتوانس���ت از سرطان نادیده گرفته شده اش 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 دلیل کمک به فردی که 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 بی توجهی مسئوالن زندان اوین از دست داد. وی 
در طول دوره ی زندان به خاطر این که یک کلیه نداش���ت دچار مشکل کلیوی شده و به 
علت عدم مداوای به موقع این بیماری تشدید می شود. سه چهار روز قبل از این که جانش 
را از دست بدهد او را به بیمارستان بقیةالله منتقل کردند که دیگر فایده ای نداشت. پدر 
او به شکنجه های آرش در طول دوره ی زندان اشاره کرده و گفته است: پس از یک سال 
بازداشت غریقانونی، وقتی پسرم برای مدت کوتاهی به خانه برگشت، روی کمرش و کف 
پاهایش آثار ش���کنجه دیده می شد. نمی دانم با چه او را زده بودند که روی کمرش وقتی 
زخم هایش جوش خورده بود، گوشت اضافه آورده بود. پسر من حدودًا یک مرت و نودوپنج 
س���انتی مرت قد داشت و وقتی به زندان افتاد نزدیک به صد کیلو وزن داشت. وقتی برای 

مرخصی به خانه برگشت چیزی حدود شصت و پنج تا شصت و هشت کیلو شده بود.۱
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 شد که این اجازه داده نشد. در آبان ماه سال ۹۴ که وی از زندان آزاد 
شد پزشکان تشخیص دادند که او به سرطان سینوس دچار شده است. در اثر عمل جراحی 

سنگنی چهارده ساعته یک چشم وی تخلیه و بخشی از صورت و فک او برداشته شد. 
هم زمان با انتش���ار توئیت محمود صادقی نماینده ی تهران درب���اره ی اجبار زندانیان به 
مصرف متادون، لیال لیاقت همس���ر علریضا رجایی گف���ت: در زندان به علریضا رجایی 
داروهای آلوده ای می دادند که عوارضی مانند جاری شدن مستمر خون از بینی و گیجی و 

خواب آلودگی در پی داشته است.2
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در حبس به بیماری آمبویل و فلج جسمانی مبتال شد و 
مسئوالن زندان مدت ها از ارایه ی خدمات پزشکی و داروهای او خودداری می کردند. 

علریضا گلی پور، 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 خونریزی کلیه شد. 
حامد روحی نژاد، به ام اس شدید مبتال است و حالت نیمه فلج دارد اما بارها مسئوالن از 

اعزام وی به بیمارستان خودداری کرده اند. 
اصغر قطان به علت تومور  معده قادر به خوردن غذا نبود  و نیاز فوری به عمل جراحی 
در خارج از زندان داش���ت. وی هم چننی از بیماری های کبد، طحال، قلب، فشار خون، 

پروستات، سنگ کلیه، میگرن و... در رنج و ناراحتی به سر مى برد.
اسدالله هادی پس از دستگریی، عمل جراحی قلب باز داشت و دچار بیماری های جدی 
تنفسی نیز گردید. او در زندان به دلیل تأخری در رسیدگی پزشکی مناسب دچار مشکالت 
کلیوی و هم چننی بیماری دستگاه گوارشی در ناحیه ی روده ی بزرگ شد. وی سه روز پس 
از انجام عمل جراحی از ناحیه ی کمر، بدون طی دوره ی درمان، اس���رتاحت پزشکی، با 
کمک صندیل چرخدار به سالن ۱2 رجایی شهر کرج بازگردانده شد، در حایل که به علت 
وضعیت وخسم جسمی و درد بسیار، از انجام امور شخصی خود نیز ناتوان بود. وی از 

پارگی مینیسک زانو نیز رنج می برد. 
علی معزی از بیماری سرطان، نارسایی کلیه، پروستات و آرتروز شدید گردن رنج می برد. 

وی هنگام دستگریی به علت تومور مثانه جراحی کرده و تحت درمان بود. 
مریم )نس���یم( نقاش زرگران در زندان به علت دیس���ک کمر، آرتروز و پوکی استخوان با 

بی حسی دست و پا و درد مزمن در مفاصل و ستون فقرات مواجه شد. 
امید کوکبی، چندین بار با دفع سنگ کلیه و خونریزی داخلی ناشی از آن دست و پنجه نرم 

کرد و عاقبت به بیمارِی سرطاِن کلیه دچار شد و یک کلیه اش برداشته شد. 
مجید اسدی احتمال ابتالیش به سرطان کبد می رود. 

محمود صالحی کلیه هایش را در بازداشتگاه اطالعات سنندج در سال ۱۳۹۴ به 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 آستانه ی از دست دادن کامل بینایی خود در زندان است. 

آیت الله محمدرضا نکونام به بیماری های مختلفی از جمله فشار و قند خون باال، لمس 
ش���دن طرف چپ بدن، کم شدن بینایی، نارسایی در کارکرد قلب، کلیه ها، تریوئید و کبد 
مبتال شده است. بیما ری های وی ناشی از عوارض سکته مغزی در انفرادی دادگاه ویژه ی 

روحانیت است.۱
حسنی رونقی از ناراحتی کلیوی رنج می برد و به دلیل عدم انتقال به موقع به بیمارستان و 
عدم مرخصی استعالجی یک کلیه خود را از دست داد و تحت عمل مجدد قرار گرفت. 

1-www.kaleme.com/1395/07/02/klm-250211
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شرایط سخت و طاقت فرسای زندان، شکنجه، بازجویی ها و تشکیل دادگاه  های غریقانونی 
و صدور احکام ظالمانه باعث ش���ده است که زندانیان بسیاری برای آن که صدای شان 
شنیده شود دست به اعتصاب غذا بزنند و سالمت جسمی شان به مخاطره افتد. در حایل 

که هیچ گوش شنوایی برای شنیدن اعرتاض آن ها در دستگاه قضایی نیست. 
سهیل عربی، در اثر اعتصاب غذا دچار چسبندگی روده و زخم معده شده و در وضعیت 

بد جسمی به سر می برد. 
آرش صادقی، در پی چندین بار اعتصاب غذا به جسبندگی روده، زخم معده، آسم، کولیت 

روده، ناراحتی کبد و کلیه 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 سنگ کلیه مبتال شده است. 
گلرخ ابراهیمی ایرایی نیز با وضعیت جسمی بدی به خاطر اعتصاب غذا روبرو است. 

مهدی خزعلی در اثر اعتصاب  غذاهای متوایل و طوالنی به بیماری متعددی دچار شده 
است که سالمت وی را تهدید می کند.

حمید بقایی معاون احمدی نژاد به علت اعتصاب غذای طوالنی مدت در ش���رایط بد 
جسمی به سر می برد و شایعه ی مرگ وی نیز در فضای مجازی مطرح شد. 

پرونده ی امید کوکبی رسواگر دستگاه قضایی 
امید کوکبی شهروند اهل س���نت متولد گنبدکاووس و دانشجوی فوق دکرتای فیزیک در 
دانش���گاه تگزاس آمریکا که حاضر نش���ده بود با دستگاه اطالعاتی همکاری کرده و به 
جاسوس���ی بردازد، هنگام خروج از کشور در بهمن ۱۳۸۹دستگری و به اتهام همکاری با 

دول متخاصم به زیر شکنجه برده شد. 
او در نامه  ای به الریجانی ضمن آن که خواستار برگزاری یک دادگاه عادالنه برای خود 
ش���د، پرده از نحوه ی اعرتاف گریی در زندان های نظام اس���المی برداشت. با این حال 
الریجانی توجهی به درخواست  وی نکرد و با برگزاری یک دادگاه نمایشی توسط قاضی 

صلواتی وی را به ده سال زندان محکوم کرد. در نامه ی کوکبی آمده است: 
بازجویان با اشاره به این که پدرم جراحی باز داشته و به دلیل بازداشت من روانه ی 
بیمارستان شده می گفتند آن قدر من را در شرایط بازداشت و سلول انفرادی و قطع 
روابط کامل با خانواده نگه می دارند که وی را هرگز نبینم. وقتی مشاهده می کردم 
که هر وقت مطالبی را که بازجویان دوست دارند می نویسم و یا آن چه آن ها دیکته 
می کنند مکتوب می کنم، روند تحقیق سریع تر و با فشار کم تری پیش می رود، تهدید 
و ارعاب کم تر است به طور خود به خودی به این نتیجه رسیدم که مطالبی بنویسم که 
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خوشایند بازجویان باشد و در بسیاری مواقع خودم برای جلب رضایت و خشنودی 
بازجویان آن چه را فکر می کردم آن ها دوست دارند یا دیکته می کنند می نوشتم.۱

کوکبی در نامه ی دوم خود خطاب به الریجانی در مورد فش���ارهای دستگاه اطالعاتی 
برای استفاده ی جاسوسی از او، در مورد مجموعه ی تحت امر وی و به خصوص دادگاه 

رسیدگی کننده به پرونده اش می  نویسد:
این جانب امید کوکبی فرزند نوبت، زندانی بند ۳۵۰زندان اوین دومنی باری اس���ت 
که برای شما نامه می نویسم و امروز که این نامه را تحریر می کنم حدود ده ماه است 
بدون هر گونه دلیل و مدرکی )و ش���اید در اثر یک سوءتفاهم( در بازداشت به سر 
می برم. پس از چند بار تفهیم اتهام متفاوت از جمله شرکت در تجمعات غری قانونی 
و اخالل در نظم و امنیت، نهایتاً اتهاماتی واهی و بی اساس که روحم را آزرده کرده 
است با عنوان ارتباط با دول متخاصم و کسب درآمد نامشروع را به من تفهیم کردند 
که یقیناً این اتهامات با توجه درخواست ها و عملکرد مسئولنی امر کاماًل منافات دارد 
و با هیچ منطق و عقل سلیمی همخوانی ندارد. چگونه می شود به کسی که متهم به 
جاسوسی یا ارتباط با اجانب است اطمینان کرد و او را به محرمانه ترین و سّری ترین 
بخش اسرار نظام دعوت کرده و از او درخواست همکاری نمود ؟ دعوت های مکرر 
مسئولنی امنیتی و اطالعاتی و تحت فشار قرار دادن خانواده ام جهت متقاعد کردن 
من به همکاری و نشان دادن در باغ سبز و وعده ی حمایت های مختلف هم چون 
آزادی و ادامه ی تحصیل در همان دانش���گاه قبلی خودم )دانشگاه آستنی تگزاس( 
برای کسی که تاکنون هیچ فعالیتی خارج از دانشگاه و محافل علمی دنیا نداشته و 
با عالم سیاست بیگانه است چه معنا و مفهومی را تداعی می کند؟ و در پشت این 
اتهام زنی ها و فشارها چه هدفی نهفته است ؟ اگر چه من به عنوان یک ایرانی حاضر 
به همه گونه خدمت و جانفشانی برای کشورم هستم لیکن بنده همیشه این استدالل 
و پاس���خ را به بازجویان و نمایندگان اعزامی از نهادهای مختلف داشته و دارم که : 
امروز که هیچ خطایی نکرده ام و هیچ اطالعی از موضوعات و فعالیت های محرمانه 
نظام ندارم با من این گونه رفتار می شود و تمام زندگی و خانواده ام را به واقع گروگان 
گرفته اند. 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 به گروگان خواهند گرفت؟
جناب آقای الریجانی

تنها گناه من این بوده و هس���ت که تحصیالتم منحصر به فرد بوده و در ایران کسی 
در این رشته تخصص و تحصیالت من را ندارد و از بد حادثه ظاهراً این تخصص 
1-www.bbc.com/persian/iran/2011/07/110714_u04_kokabi_prison



109
عدالت خانه و ویرانگران آن-آغاز دهه ی دوم انقالب تا امروز

شدیداً مورد نیاز واقع شده است. اما این مرقومه را جهت دفاع از بی گناهی خودم 
برای شما نمی نویسم 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 ارسال کنم- 
کوچک ترین 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 رسیدگی کننده به پرونده من است، که حتی از نمایش و تصویرگری 
یک دادرسی به ظاهر قانونی و بی طرفانه عاجز مانده و به وضوح و آشکارا به قواننی 
و مقررات و مصالح نظام و کشور بی اعتنایی کرده و بدتر از آن این که در جلسه دادگاه 
با عصبانیت اقدام به تحقری و تهدید من کرده و با به کاربردن الفاظی که این جانب 
ش���رم دارم در این نامه به ذکر آن ها بردازم، از من به اصرار می خواست که مطابق 

خواسته وی اقرار به ارتباط با آمریکا و خیانت به کشورم کنم. 
ریاست محرتم 

این دادگاه نه تنها بی طرف نبوده و صالحیت رس���یدگی ب���ه پرونده ی این جانب 
را ندارد بلکه در یک نظام اس���المی و قائل به اخالق و عدالت و مهرورزی، این 
ویژگی های اخالقی، قطعاً صالحیت هر قاضی ای را برای تصدی پس���ت قضایی 
زایل کرده و شایستگی نشس���ن بر این مسند را سلب می کند. مگر دعوی و اتهام 
من شخصی و متوجه اوست که این گونه بر من پرخاش و توهنی و تهدید می کند؟ 
قاضی ای که به متهم بدون هیچ دلیل موجهی توهنی و تحقری و پرخاش نماید دیگر 
بی طرف نیست و طبق قانون هم صالحیت رسیدگی به پرونده را ندارد. لذا اکنون 
به عنوان عکس العمل طبیعی یک زندانی که به حرمت و حقوق اولیه ی انسانی او 
توهنی ش���ده است اعالم می کنم که بعد از این حاضر نیستم در این دادگاه حضور 
یافته و از خود دفاعی بکنم و اگر هم اجباراً مرا به دادگاه بربند قطعاً سکوت کرده 
و دفاعی نخواهم کرد تا ایشان با فراغ بال به آن چه که از قبل برای من تجویز کرده اند 
حکم دهد هر چند که ممکن است این موضوع موجب طوالنی تر کردن عمدی زمان 
رسیدگی به پرونده ی من شده )که خود نوعی مجازات فرد پیش از محاکمه است( و 
نیز هم چنان که در این مدت به بسیاری از مواد قانونی )از جمله رسیدگی به اعرتاض 
من به قرار بازداشت و یا عدم تمدید قرار بازداشت پس از گذشت یک ماه و یا حق 
مالقات با وکیل( عمل نشده و تا امروز اجازه مالقات با وکیل را به بنده نداده اند 
)و معلوم نیست که وکالی محرتم چگونه می خواهند در دادگاه از من دفاع کنند.( 
و یا ممکن است این نامه تظلم خواهی من موجب شود باز هم بر من غضب کرده و 

بیش تر سخت گریی کنند.
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بنابرای���ن از محضر آن مقام محرتم تقاضا دارم به ای���ن حداقل انتظار من که جزء 
حقوق اولیه ی یک زندانی اس���ت توجه کرده و با واگذاری امر رسیدگی به پرونده 
به شعبه ای دیگرشرایط را برای برگزاری یک دادگاه موجه و بی طرف و با رعایت 

اصول اخالقی و حقوق شهروندی فراهم فرمایند.
امید  کوکبی ۱۳۹۰/۹/2زندان اوین بند ۳۵۰ ۱

الریجانی به عنوان یک مقام مسئول وظیفه داشت به اتهاماتی که امید کوکبی علیه دستگاه 
امنیتی مطرح کرده رس���یدگی کند، چنان چه حقیقت داشت آن ها را مجازات کند و یا در 
صورت غریواقعی بودن اتهامات ذکر شده، کوکبی را به خاطر نشر اکاذیب و ... به دست 
محکمه بسپارد. اما از آن جایی که وی به خوبی در جریان ماوقع بود ترجیح داد سکوت 

اختیار  کند و واکنشی از خود نشان ندهد. 

همراهی با دستگاه امنیتی در پرونده سازی علیه شهروندان
الریجانی و دس���تگاه قضایی در تمامی پروژه های اطالعات سپاه و وزارت اطالعات 
و سناریوسازی بازجویان علیه ش���هروندان ایرانی مشارکت مستقیم دارند. پس از مرگ 
مشکوک کاووس س���ید امامی در زندان اوین و داستان سرایی بازجویان امنیتی در مورد 
اتهام���ات وی و دیگ���ر فعاالن محیط زیس���ت، الریجانی به صحنه آم���ده و برخالف 
ابتدایی ترین اصول قضایی اتهامات عجیبی را علیه فعاالن محیط زیس���ت و کنشگران 

اجتماعی مطرح کرد و گفت: 
در حوادث اخری همه دیدند که برخی در قالب پوشش های خاص اقدام به جمع آوری 
اطالعات می کردند. امروز جاسوسی در پوشش فعالیت های مدنی رایج شده است 
و عالوه بر این در پوشش بازار  کسب و کار نیز جمعیت  هایی تشکیل می دهند که از آن 
طریق بی بند و باری را ترویج دهند. در پوشش حمایت از محیط زیست نیز اقدام به 
جمع آوری اطالعات برای بیگانگان می شد که همه مالحظه کردند قوه قضاییه سّد 
راه آن هاست و به همنی دلیل است که انواع تهمت ها و حمالت به دستگاه قضایی 

وارد می شود.2
وی در ح���ایل که فعاالن حقوق مدنی و محیط زیس���ت و اعضای تیم مذاکره کننده ی 
هس���ته ای را علریغم اعالم نظر کارشناسی وزارت اطالعات جاسوس معرفی می کند که 
روی نظر کارشناسی این اداره مبنی بر جاسوس نبودن دخرتش تأکید می کند. در حایل که 
جناح احمدی نژاد با انتشار اخبار گوناگون 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 می کوشید آن ها را وابسته به انگلیس و کانادا معرفی کند. 

سلطه ی نهادهای اطالعاتی و امنیتی بر قوه قضاییه
س���لطه ی نهادهای اطالعاتی و امنیتی بر قوه قضاییه و قضات از شاخص های دوره ی 
ریاس���ت صادق الریجانی بر قوه قضاییه است. ابوالفضل قدیانی یکی از بنیانگذاران 

سازمان مجاهدین انقالب اسالمی خطاب به او نوشت: 
بار ها و بار ها برخوردهای کثیف برخی از بازجویان فاس���داالخالق سپاه و وزارت 
اطالعات که متأس���فانه امروز حاکم بر قضات بی اراده ی دادگاه های سیاس���ی نیز 
هستند با خانواده های مظلوم زندانیان سیاسی بیان شده و حتماً شما هم شنیده و مطلع 
ش���ده اید ویل هیچ ترتیب اثری به آن ها نداده اید. آخرین مورد این اقدامات بوسیله 
یکی از بازجویان فاس���د اطالعات سپاه با نام مستعار »اوسط« انجام شده است. 
... من به عنوان یک زندانی سیاسی در رژیم گذشته اعالم می کنم این برخوردهای 
مورد حمایت شما روی ساواک شاه مخلوع را با تمام مفاسد و شکنجه گری هایش 
سفید کرده است. در آن رژیم علریغم همه ی مفاسد و ظلم هایش حرمت خانواده های 
زندانیان رعایت می شد و هیچ مشکلی برای همسر و فرزندان زندانیان سیاسی ایجاد 
نمی شد. متأسفانه این ننگ ابدی برای این نظام استبداد دینی است که برای رسیدن 
به اهداف خود استفاده هر وسیله ی غریانسانی را مجاز می شمارد و هر آزار و اذیت 
و فشاری را بر خانواده های زندانیان سیاسی مجاز می شمارد که اوج سقوط اخالقی 

و انسانی صاحبان قدرت را نشان می دهد. ۱
حمله ی نریوهایی امنیتی به زندانیان و حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین یکی از موارد شاخص 

دوران ریاست وی بر قوه قضاییه است.
خانواده های زندانیان سیاسی بارها به قوه قضائیه نسبت به بازداشت های خالف قانون، 
برخوردهای غریانسانی بازجوها در زندان و احکام ظالمانه  اعرتاض کردند اما هیچ یک 
مورد رسیدگی قرار نگرفت و هر بار الریجانی مدعی شد که کشورهای غربی می بایستی 

حقوق بشر را از جمهوری اسالمی یاد بگریند. 

الیحه ی جامع وکالت رسمی
قوه قضاییه در دوران الریجانی با تهیه »الیحه ی جامع وکالت رسمی« مشتمل بر کلیات 
و هفت فصل و ۱2۴ماده گام های اساسی برای از بنی بردن استقالل کانون وکال برداشت. 
موضوع آنقدر بدیهی بود که محمود احمدی نژاد، در نامه ای به محمدرضا رحیمی، معاون 
اول خود، الیحه ی پیش���نهادی قوه قضاییه را علیه استقالل وکال دانسته و با بیان این که 
1-www.kaleme.com/1391/09/22/klm-123979



112
صادق اردشریالریجانی

امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می کنند و از یک مرجع منصوب می شوند 
که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می نماید، ابراز نگرانی کرده بود که 
اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گرید و یا به نوعی مدیریت ش���ود زمینه 
احق���اق ح���ق تقریبا از بنی خواهد رفت و خدا می داند چه بر س���ر ملت خواهد آمد. به 
مخالفت با آن برخاست و از ارسال آن مجلس شورای اسالمی خودداری کرد و الریجانی 
که اعتقاد داشت وکالت باید زیر نظارت قوه  قضائیه باشد، رّد این الیحه از سوی محمود 
احمدی ن���ژاد را »لج بازی کودکانه« خواند. با این حال این الیحه هم اکنون در مجلس 

شورای اسالمی در دست بررسی است. 
با تصویب الیحه ی جامع وکالت پیشنهادی الریجانی، وکالت تحت سیطره  ی قوه قضاییه 
در آمده و استقالل خود را از دست می دهد. با تصویب این الیحه، وکالی مرکز، مشاوران 
حقوقی قوه قضائیه-معروف به وکالی ماده ۱۸۷- با کانون های وکالی دادگسرتی کشور 
ادغام شده و بدین ترتیب اعضای کانون های وکال با توجه به حجم باالی وکالی مرکز 
مش���اوران حقوقی – وکالی ماده ۱۸۷ – که وابسته به قوه قضاییه هستند در اقلیت قرار 

می گریند. در این الیحه صدور اجازه کار وکیل با قوه قضاییه است. 
در قواننی موجود وکالی عضو کانون، مجوز کار خود را از کانون های وکال دریافت می کنند 
و از نظر انتظامی نیز تحت نظارت کانون های وکال هستند. هرچند قوه قضاییه از طریق 
دادگاه عایل انتظامی قضات بر تصمیم های اصلی و کلیدی هیأت های مدیره ی کانون ها و 
نیز انتخابات هیأت مدیره و آرای دادسراها و دادگاه های انتظامی کانون ها نظارت عالیه 

دارد. هم چننی صدور پروانه در پی استعالم از مراجع مختلفی صورت می گرید. 
مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ نیز مجوز کار خود را از قوه قضاییه می گریند و وابسته 

به قوه قضاییه هستند و عماًل نمی توانند آزادانه و مستقل در دادگاه ها به دفاع بردازند. 
الریجانی برای از بنی بردن اس���تقالل کانون وکال قدم مهم دیگری نیز برداشت. قانون 
جدید آینی دادرسی کیفری که با تالش های صادق الریجانی از اول تریماه ۱۳۹۴ به اجرا 
گذاش���ته شد، با توس���ل به تبصره ای در ماده ی ۴۸دسرتسی وکالی مستقل پرونده های 

سیاسی را ناممکن کرد. در تبصره فوق آمده است:
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و هم چننی سازمان یافته که مجازات آن ها 
مش���مول ماده ی ۳۰2این قانون است، در مرحله ی تحقیق مقدماتی، طرفنی دعوی 
وکیل یا وکالی خود را از میان وکالی رسمی دادگسرتی که مورد تایید رییس قوه ی 

قضاییه باشند انتخاب می کنند. 
در بهم���ن ۱۳۹۶صادق الریجانی علریغم مخالفت کانون وکال و حقوقدانان مس���تقل، 
پس از نزدیک به س���ه س���ال تالش به منظور محدودسازی پذیرش پرونده های سیاسی 



113
عدالت خانه و ویرانگران آن-آغاز دهه ی دوم انقالب تا امروز

توسط وکالی مستقل، فهرست وکالی مورد تائید خود برای مرحله ی تحقیقات مقدماتی 
پرونده های سیاس���ی و امنیتی را در اختیار دادس���راهای تعدادی از اس���تان ها قرار داد.

با این اقدام، متهمان پرونده های سیاسی و امنیتی در بن بستی قرار می گریند که در آن دستگاه 
امنیتی، دادس���تان، قاضی و وکیل، در یک هماهنگی کامل بر علیه آن ها بسیج شده اند.

صادق الریجانی، در دیدار اعضای هیأت مدیره کانون وکال در هفتم مهر ۹۴با صراحت 
اعالم کرد که این قوه استقالل وکال را قبول ندارد:

اس���تقالل مطلق معنا ندارد و با این نگاه قضات نیز استقالل مطلق ندارند چرا که 
در نهایت رئیس قوه   قضاییه ابالغ آنان را امضا می کند، ما نمی گوییم کانون وکال 
که نهادی مدنی است زیر مجموعه قوه قضاییه باشد، ما به استقالل کانون در مقابل 
این معنا، اعتقاد داریم، اما این دیدگاه که وکالی محرتم هیچ نوع نظارتی را هم از 
سوی دستگاه قضایی نپذیرند منطقی نیست و بهرحال وکال نیز عضوی از خانواده  ی 

قضایی کشور هستند که مراتبی و مراحلی از رابطه با دستگاه قضایی دارند.۱

الریجانی و حقوق بشر اسالمی
الریجانی بارها ضمن دفاع از مجازات های بی رحمانه و از جمله سنگسار و ... مخالفت 
خود را با »حقوق بشر« که آن را »حقوق بشر غربی« می نامد اعالم کرده و مدعی شده 
اس���ت ما در بحث قصاص و اجرای حدود کوتاه نمی آییم و از بحث های حقوق بشری 
واهمه ای نداریم... ما کشوری هستیم که انتخابات زیاد داشتیم اما متهم می شویم به عدم 
رعایت حقوق بش���ر و دموکراسی. ما یک مس���أله ی دیگر با غرب داریم. آن ها زیربنای 
اعتقادی ما را قبول ندارند و می خواهند ارزش های خود را به ما القا کنند چه دلیلی دارد 

که ما این ها را بپذیریم؟
وی در مقابل، روی »حقوق بشر اسالمی« تأکید کرده که کوس 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، به کشورهای 
غربی پناهنده می شوند چرا که می دانند در جهان اسالم و در پناه »حقوق بشر اسالمی« 

مورد استقبال قرار نمی گریند.
الریجانی با کارنامه ای که گوشه هایی از آن برشمرده شد، ادعا می کند اروپایی ها و غربی ها 
بایستی از نظام جمهوری اسالمی درس حقوق بشر بگریند و به سؤاالتی که پریامون عدم 

رعایت حقوق بشر در جوامع اروپایی مطرح است به جمهوری اسالمی پاسخ دهند .
وی پیشنهاد داده است که »ستاد حقوق بشر« قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، زمینه ی 
مذاکرات حقوق بشری با اروپا را فراهم کنند. این در حایل است که در دوران ریاست وی، 
1-www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=9167
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احمد شهید گزارش���گر ویژه ی شورای حقوق بشر و هیچ  یک از زیرمجموعه های سازمان 
ملل متحد یا سایر سازمان های بنی المللی ناظر، اجازه ی دیدار از ایران و بررسی وضعیت 

حقوق بشر را نیافتند.
»ستاد حقوق بشر« قوه قضاییه بیش از ده سال است که به ریاست جواد الریجانی فعالیت 
می کند. اما به جز سفرهای خارجی و گزارش به کنفرانس های بنی المللی و تالش برای 
جلوگریی از محکومیت رژیم در مجامع بنی المللی تاکنون هیچ فعالیت های دیگری از این 

»ستاد« مشاهده نشده است. 
ادعاهای کذب الریجانی چنان باال گرفت که اصغر جهانگری رئیس س���ازمان زندان ها 
هم سو با وی مدعی شد: به جرأت می توانیم بگوییم در بحث رعایت حقوق زندانیان با 

همه ی کاستی ها به نحوی عمل کرده ایم که در دنیا سرآمد هستیم.۱

مصونیت قضایی برادران الریجانی
پرونده ی زمنی خواری و سوءاستفاده های مایل هنگفت محمدجواد برادر بزرگ تر صادق 
که معاونت حقوق بشر وی را نیز یدک می کشد و هم چننی پرونده ی فاضل برادر کوچک تر 
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 احمدی نژاد مدعی شد که در ارتباط با 
فاضل خالف قانونی صورت نگرفته است و محسنی اژه ای و جعفری دولت آبادی را نیز به 

شهادت طلبید و مدعی شد آن ها پرونده را رسیدگی کرده  اند!
و در ارتباط با پرونده ی زمنی خواری برادر بزرگ ترش محمدجواد نیز مدعی شد که دادگاه 

در بعضی موارد حق را به او داده و به نفع وی رأی صادر کرده است. 
احمدی نژاد پس از باال گرفن دعوایش با برادران الریجانی اسناد متعددی از زمنی خواری 

محمدجواد الریجانی و صادق الریجانی را انتشار داد:
به تازگی پوشه ای محتوی دوازده برگه از اسناد محرمانه ی 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 
جهاد کشوری دولت نهم و... به دست بامداد خرب رسیده و بامداد خرب بنا بر رسالت 

خربی خود اقدام به انتشار این پرونده کرده است...
از مهم ترین عناوینی که در نامه های ذکر شده است می توان به تصرف بیش از سیصد 
و چهل و دو هکتار اراضی ملی در حاشیه ی ورامنی، حفر چندین حلقه چاه غری مجاز 
در این منطقه، نگه داری بیش از نهصد راس گوسفند و دویست نفر شرت به صورت 
1-www.radiofarda.com/a/f2-iran-prisoners-head-claims-best-jails-in-country-hu-
man-rights/27903604.html
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غریقانونی در دامداری های احداث ش���ده در اراضی تصرفی توسط محمدجواد 
الریجانی اشاره کرد.)اسناد شماره ۵،۶ و ۷(

از سوی دیگر محمدجواد الریجانی در نامه های متعددی به مسئولنی وقت از جمله 
وزیر جهادکشاورزی سعی در آزادسازی و ثبت سند این اراضی دارد. این در حایل 
اس���ت که براساس اسناد منتشر شده محمدجواد الریجانی چندین بار مورد پیگرد 
قضایی قرار گرفته است اما در تمامی پرونده ها و با وجود ادله ی الزم، عدم پیگرد 

صادر یا پرونده مفتوح   رها شده است.)اسناد شماره ۱ و ۳(
در برگه ی دیگری نیز به تصرف اراضی حومه ورامنی توسط آیت الله صادق الریجانی 
اشاره شده است، که در آن زمان عضو شورای نگهبان بوده و هم اکنون ریاست قوه 

قضاییه را بر عهده دارد.)اسناد شماره ی ۱۰ و ۱۱( ۱
در فیل���م دیدار فاضل الریجانی و س���عید مرتضوی که توس���ط احمدی نژاد در مجلس 
شورای اسالمی پخش شد صدای فاضل الریجانی به گوش می رسید که با توقع دریافت 
رشوه از بابک زنجانی، از سعید مرتضوی می خواست او را به آقای زنجانی وصل کند و 

تأکید داشت می تواند برخی مشکالت قضایی را از طریق »اخوی« حل کند. 
در بخشی دیگر از این فیلم، صدای فاضل الریجانی شنیده می شد که نحوه کمک خود 

به حل مشکل قضایی یک سرمایه دار دیگر -غری از بابک زنجانی- را توضیح می داد.
ادعای وی، ش���امل جمالت زیر بود: مش���کالتی هم با قوه قضاییه داشت، چند حکم 
اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی کنی، برایش 
مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداش���تند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم. فاضل 
الریجانی در پاسخ به این سوال سعید مرتضوی که شما این اعتبار را دارید که از اخوی 
دستور بگریید؟« گفت: بله، این ها را کمک کردیم و حتی در یک جلسه نیز اخوی این 
شخص را دید البته از این زاویه که گفتم من با ایشان کار می کنم می دانم زحمت می کشد 

و ۱۰ یا ۱۵ طرح دارد بیچاره. خوب، اخوی دستور دادند مشکالتش حل شود.2

عدم رسیدگی جدی به پرونده های فساد مایل و کینه جویی شخصی
در دوران وی پرونده های فس���اد مایل نیز کم نبودند. پرونده ی اختالس س���ه هزار میلیارد 
تومانی که با فراری دادن خاوری و اعدام بی رحمانه ی و فراقضایی مه آفرید خسروی سر و 
ته آن را بهم آوردند و یا پرونده ی اختالس در بیمه ایران و بابک زنجانی و شرکت پدیده ی 
خراسان و صندوق های سرده گذاری و اختالس و سوءاستفاده مایل در نریوی انتظامی 
و فروش نفت، تأمنی اجتماعی و گم شدن دکل های نفتی و ... نمونه هایی جنجایل از این 
1-http://bamdadkhabar.com/2012/06/6813
2-www.bbc.com/persian/iran-38277048
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دست بودند که باعث شد مردم شعار دهند: شعار هر ایرانی، عزل دو الریجانی. 
پس از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی وی در نامه ای سرگشاده خطاب به دادستان 

تهران جعفری دولت آبادی گفت: 
جز شما و خدا کسی نمی داند که شما تالفی فاضل الریجانی را بر سر این جانب و 

دوستانم در آوردید.۱
افتضاحات به عمل آمده در پرونده ی کهریزک و فراری دادن متهمان اصلی پرونده از جمله 
س���ردار رادان و حسنی فدایی و ... و سرگردانی هشت ساله ی پرونده ی سعید مرتضوی و 
صدور حکم دو ساله برای او آن هم بعد از هشت سال فشار مستمر عبدالحسنی روح االمینی 
که از نفوذ زیادی در نظام اسالمی برخوردار است یکی از شاهکار های قوه قضاییه بود. 
همنی حکم هم به خاطر همراهی مرتضوی با احمدی نژاد در جریان فیلم برداری از فساد 

فاضل الریجانی صادر شد. 
س���عید مرتضوی هم چننی از اتهامات مربوط به سوءاستفاده ی مایل و فساد در پرونده ی 
تأمنی اجتماعی و سؤاالت کنکور و ... تربئه شد و از رسیدگی کامل و دقیق به پرونده های 

مذکور ممانعت به عمل آمد. 
پرونده ای بسیار بزرگ و قطور از فساد و غارت اموال عمومی توسط مرتضوی، محدود به 
چند نام مثل بابک زنجانی و چک های او تقلیل یافت و موارد متعددی هم چون خیانت، 
جعل، اختالس و سوءاستفاده و اهمال های شمرده شده در این پرونده و لزوم احقاق حق 

و حقوق صاحبان اصلی تأمنی اجتماعی یعنی بیمه شدگان به فراموشی سرده شد. 
به تعبری رسانه های دولتی از کوه یخ فساد در سازمان تأمنی اجتماعی، تنها نوک بریونی و 
عینی آن مورد توجه قرار گرفته و بدنه عظیمی که شاهد فسادی سازمان یافته در این نهاد 

عمومی کشور بود، مورد توجه قرار نگرفت.2
از طرف »بیت رهربی« به س���ازمان بازرس���ی کل کشور دستور داده شده که پرونده های 
مربوط به اختالس مدیران دولت احمدی نژاد علنی نشوند و چنان چه ناگزیر از رسیدگی 
شدند، سعی کنند با احضار مدیران متخلف، تا آنجا که امکان دارد با توافق، اموال حیف 
و میل شده را به خزانه ی دولت برگردانند و پرونده را مختومه کنند تا کار به قوه قضاییه و 

سطح عمومی کشیده نشود. 
قوه قضاییه به دستور خامنه ای، سروته فساد و اختالس بیست و هفت هزار میلیاردی بنیاد 
»تعاون« نریوی انتظامی را با استعفای محرتمانه ی اسماعیل احمدی مقدم فرمانده این 

نریو هم آورد. 
الریجانی یکی از مخالفان سرس���خت افشای فساد مایل در جناح اصول گرا و دستگاه 
1-www.radiozamaneh.com/316770
2-http://khabarfarsi.com/ext/24456347 
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قضایی اس���ت. او که در درگریی های جناحی به همراه خامنه ای و بیت رهربی و ائمه ی 
جمعه و فرماندهان سپاه و ... به دفعات از افشاگری در مورد فیش های حقوقی مربوط به 
قوه مجریه و مسئوالن بانکی و بیمه حمایت می کرد، هنگامی که 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 و کسانی که خرب را انتشار داده بودند گوشمایل دهد. بر همنی اساس 
خربگزاری دولتی برنا و چند سایت خربی از جمله پویش، ۹ صبح ، پرشنی خودرو و ... به 

خاطر انتشار صحبت عضو شورای شهر در نشست علنی این شورا فیلرت شدند. 
پیش تر سایت معماری نیوز نیز به خاطر انتشار گزارش محرمانه سازمان بازرسی کل کشور 
در مورد فساد در شهرداری تهران از دسرتس خارج شد. این وب سایت، با انتشار نامه ای 
از سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی، شهرداری تهران را متهم به »ارتشا، اختالس و 

کالهربداری« و تضییع اموال عمومی به مبلغ دوهزار و دویست میلیارد تومان کرده بود. 
گزارش »معماری نیوز«، شهرداری تهران را متهم به واگذاری زمنی هایی 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 مسئولیت کرده است. اگرچه سازمان بازرسی کل کشور وجود چننی 
نامه ای را تکذیب نکرد، اما آن را »محرمانه« خواند و اعالم کرد که این نامه »نتیجه ی 
نهایی« نبوده است. قوه قضاییه تحت نظر 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. اولنی بار نام یاشار سلطانی بعد از مطرح کردن 

عروسی دخرت قالیباف در لویزان مطرح شد. 
کینه ی الریجانی از یاشار سلطانی برمی گردد به انتشار اسنادی که وی پیش تر در رابطه 
با تخلفات در تعاونی های 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 چهره های حقیقی صاحب نفوذ در محاق قرار گرید.۱
پس از آن که محمدعلی نجفی شهردار جدید تهران چهارده پرونده مربوط به فساد دوران 
قالیباف را به قوه قضاییه ارسال کرد، این قوه به جای رسیدگی به اتهامات مطرح شده، به 
بهانه  ی رقص چند کودک در روز زن در برج میالد، شهردار را مورد بازجویی قرار داد و 

وی را مجبور به استعفا کرد. 

1-https://iranwire.com/fa/features/19232
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حمایت از کشتار ۶۷
وی  در جلسه ی پرسش و پاسخ با دانشجویان درخصوص شفاف سازی دستگاه قضایی 

پریامون اعدام های دهه ۶۰ و از جمله ۶۷تصریح کرد: 
درخصوص برخی موضوعات این بحث وجود دارد که آیا اگر ما ش���روع به پاسخ 
دادن کنیم، مشکل حل می شود یا در زمنی دشمنان بازی کرده ایم؟ باید در این زمینه 
به یک جمع بندی برسیم که آیا اساساً پاسخ دادن به هر ادعایی از سوی دشمنان به 

مصلحت است یا خری؟۱
پس از انتشار فایل صوتی مربوط به دیدار اعضای هیأت کشتار زندانیان سیاسی با آیت الله 

منتظری، صادق الریجانی، در واکنش به آن، ضمن تأیید این قتل عام بی رحمانه، گفت:
آن چه از احکام دادگاه ها بر حس���ب موازین شرعی و قواننی انجام شده است قابل 
خدشه نیست و حکم گروه های محارب کاماًل آشکار است اما متاسفانه برخی ها راه 
را کج می روند و اکنون حرف های عجیب و غریبی می زنند و ادعای پوزش خواهی 
از کسانی دارند که فرزندان ش���ان در طول سال های متمادی انسان های شریف این 

کشور را به خاک و خون کشیدند.2
برخورد دادگاه ویژه ی روحانیت با احمد منتظری پس از انتشار فایل صوتی احمد دیدار 
آیت الله منتظری با اعضای هیأت کشتار ۶۷ و حکم صادره توسط این دادگاه، به صورت 

عریانی ماهیت دستگاه قضایی را برمال می کند. احمد منتظری می گوید: 
دادگاهی که مرا محاکمه کرد قاضی محرتمی داشت و صحبت کردیم و از جواب هایی 
که می دادم من فکر کردم قانع شده و برائت می دهد. اعالم حکم که طول کشید گفتم 
شاید برائت است و نمی خواهند بگویند. ویل ظاهراً حکم از جای دیگری دیکته 

شده واال آن قاضی با آن خصوصیات نمی توانست چننی حکمی بدهد. 
وی در مورد ماهیت حکم صادره و هدف آن می گوید:

بیش تر می خواهند فش���ار باشد که فایل های بعدی منتشر نشود. وگرنه ما یک فایل 
منتشر کرده ایم گفته اند هم اقدام علیه امنیت ملی است هم افشای اسناد است. مثل 
این که یک نفر مثاًل بگویند هم فالن آدم را کشته، هم چاقو حمل کرده، هم چاقوکشی 
کرده. خیلی عجیب است. وکال و حقوق دان هایی که می بینند این حکم را خیلی 

برای شان مسخره است. 
در حکم صادره برای احمد منتظری به شکل کاماًل 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 سابقه ی محکومیت کیفرى باعث کاهش 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.۱ پس 
از دستگریی احمد منتظری، خامنه ای در پی فشار مراجع تقلید مجبور به آزادی وی  شد. 

شصت و سه حساب بانکی و سابقه ی آن 
در آبان ماه ۱۳۹۵ وجود ش���صت و سه حساب شخصی به نام صادق  الریجانی یک بار 
دیگر توجهات را نسبت به بی قانونی در کشور که سابقه ای بیست و یک ساله داشت جلب 
کرد. این دس���ته حس���اب ها که با اجازه ی خامنه ای در دوران محمد یزدی افتتاح شدند، 
دست رئیس قوه قضاییه را باز می گذارد که از سرده  های مردم در قوه قضاییه سود بانکی 
گرفته و به تشخیص خود بدون آن که به دیوان محاسبات و یا دولت یا مجلس و نهاد های 

نظارتی پاسخگو باشد خرج کند. 
اولنی بار محس���ن نوربخش در نامه ای به خاتمی در س���ال ۱۳۷۷ از وجود حساب های 
بانکی به نام علی  رازینی خرب داد. خامنه ای بدون اطالع دولت و بانک مرکزی این اجازه 

را در سال ۱۳۷۴به قوه قضاییه داده بود. 
در دوران خاتمی هیچ کدام از مقام های قضایی به ویژه ش���یخ محمد یزدی، رئیس وقت 
قوه قضاییه حاضر به پاس���خگویی نش���د و محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، دستور 
تش���کیل کمیته ای ویژه برای رسیدگی به ماجرا را با حفظ آبروی افراد صادر کرد. اما نه 
تکلیف  حس���اب ها مشخص شد و نه دیگر خربی از این کمیته به بریون درز کرد. بعد از 
گذشت هیجده سال تعداد پنج حساب بانکی به نام رازینی و سی هزار فقره سرمایه گذاری 
وی، با س���ود یک و نیم میلیارد تومان، به ش���صت و سه حساب بانکی به نام »صادق 

آملی الریجانی« با سود ساالنه دویست و پنجاه میلیارد تومان رسید. 
گفته می شود در واکنش به خربسازشدن حساب ها، قوه قضاییه تعدادی از مدیران بانک 
ملی و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور بازداشت شدند. درخواست محمود صادقی 
نماینده ی مجلس شورای اس���المی از رئیس قوه قضاییه برای شفاف س���ازی در ارتباط 
با موضوع حس���اب های بانکی، باعث خشم الریجانی و تالش دستگاه قضایی برای 

دستگریی شبانه ی نماینده ی 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 

وسیعی که صورت گرفت، گفت: 
کسانی که تعابری به زور بهشت رفن را به کار می برند منظورشان این است که دولت 

1-www.radiozamaneh.com/310767
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و حاکمیت باید به وظایف خود عمل کند حتی دولت های لیربال هم در برخی مواقع 
برخورد می کنند.

وی عقب مانده ترین بخش های رژیم و جناح معتقد به اجرای »اس���الم حداکثری« را 
نمایندگی می کند. در دوران ریاس���ت وی کنسرت های موسیقی مجوزدار، یکی پس از 
دیگری با دستور مقامات قضایی لغو شدند. الریجانی در توجیه این اقدام دستگاه قضایی 

به فریبکاری روی آورده و گفت:  
... 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 می کند... چنان چه یک مقام اجرایی برای مثال وزارت ارش���اد مجوز برگزاری 
کنس���رتی را بدهد و نریوی انتظامی احتمال انفجار بمبی در آنجا را اعالم کند آیا 
قوه قضاییه نمی تواند آن کنسرت را لغو کند یا اگر زمینه ی رقص مشرتک جوان ها در 

کنسرتی وجود داشته باشد آیا این موضوع حرام نیست.۱
تاکنون یک مورد هم نبوده اس���ت که برگزاری کنسرت را به خاطر احتمال انفجار بمب 
ممنوع کرده باشند. نکته ی قابل توجه که حوادث احتمایل هیچ گاه در سالن های ورزشی 
و یا استادیوم ها با جمعیت های ده ها هزار نفری اتفاق نیفتاده است و دستگاه قضایی به 
چاره جویی در این مورد پناه نربده است. رئیس قوه قضاییه توضیح نمی دهد با بمب گذاران 
احتمایل چه کرده اند و چرا در مورد پیگریی آن ها و نتایج امر اطالع رسانی نشده است. دادستان 
نیشابور در توجیه صدور دستور لغو کنسرت ناخرسندی جمعی از خانواده های معظم شهدا و 
ایثارگران را علت صدور این دستور دانست.2 سرانجام علم الهدا و دادستان خراسان اجرای 
کنسرت در سراسر استان را ممنوع اعالم کردند و وزارت ارشاد به تبعیت از آن ها پرداخت. 
الریجانی ضمن دفاع از تفکیک جنسیتی در ش���هرداری تهران خواهان اجرای آن در 

کلیه  ی ادارات و محیط های کاری شده و می گوید:
این اقدام، فارغ از گرایش های سیاسی، کاری تحسنی برانگیز است زیرا جلوگریی از 
اختالط زن و مرد در محیط کار به دلیل پی آمدهایش اهمیت دارد و یک ارزش تلقی 
می شود. و سپس تأکید می کند: نصوص دینی ما به صراحت اختالط غریضروری زن 
ومرد را نهی کرده است؛ حال باید پرسید چرا برخی خجالت می کشند از ارزش های 
مبتنی بر نصوص دینی دفاع کنند؟... دفاع از جداسازی محیط کار یک نمونه از 
ایستادگی بر ارزش های الهی است و تصریح کرد که نباید با چننی موضوعاتی که 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 بگرید.۱

ممنوع التصویری خاتمی و حصر موسوی و رهنورد و کروبی
الریجانی هم چننی با همدستی جعفری دولت آبادی و محسنی اژه ای برخالف قواننی مورد 

تصویب و تأیید رژیم، حکم ممنوع التصویری خاتمی را داده و از آن دفاع می کند:
دادس���تان تهران بنابر اختیارات و مستندات قانونی فردی را ممنوع التصویر کرده است و 
سخنگوی قوه قضاییه نیز بارها این موضوع را مستندًا تبینی و تشریح کرده است؛ بنده نیز در 
پاسخ به دبری شورای عایل امنیت ملی مستندات این موضوع را اعالم کرده ام با این وجود 
برخی ها اعالم کرده اند که این ممنوع التصویری درست نیست و هیچ مستند قانونی ندارد.2

الریجانی در طول هفت سال گذشته از هیچ  کوششی برای ادامه ی حصر و تهدید موسوی 
و کروبی و رهنورد کوتاهی نکرده است. 

س���ردار نجات، جانش���نی ریی���س س���ازمان اطالعات س���پاه، تأکید کرد ک���ه حصر به 
درخواست رئیس قوه قضاییه و مصوبه شورای عایل امنیت ملی صورت گرفته است.۳

بعد از اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری او در پاسخ به حسن روحانی که در مبارزات 
انتخابات���ی اش وعده ی رفع حصر را داده بود ضمن تهدید به توس���ل به قوه قهریه برای 

خاموش کردن صداهای مخالف با ادبیاتی که کم ترین صبغه ی حقوقی ندارد، گفت: 
همه دیدند که برخی در مورد این موضوع قبل و حنی انتخابات چه کردند و هم نوایان 
آنان چه گفتند. ما این مسائل را هم از دور می بینیم و هم از نزدیک شاهد اتفاقاتی 
که در پش���ت پرده رخ می دهد هستیم. ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در 
فتنه هشتاد و هش���ت صورت گرفت؛ نقل کرده اند که کاندیدایی در جمع هواداران 
خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم، شما چه کاره اید که 

بخواهید حصر را بشکنید؟ 
این در حایل اس���ت که روحانی رئیس جمهور و مس���ئول اجرای قانون اساسی و رئیس 

شورای امنیت کشور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 
الریجانی در ادامه تأکید کرد:

این که بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی 
تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ی هشتاد و هشت است، برهمنی اساس به این 
قبیل رسانه ها و افرادی که تالش می کنند به صورت زنجریه ای و هم نوا چننی مسائلی 
را دائماً تکرار کنند و از این طریق فشار وارد آورند هشدار می دهیم که 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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جمع کنند وگرنه قوه قضاییه با اقتدار، خود این بساط را جمع خواهد کرد.۱
صادق الریجانی هم چننی در اختالف نظر بنی شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی 
در مورد لغو عضویت سپنتا نیکنام شهروند زرتشتی از شورای شهر یزد که هیچ ربطی به او 
نداشت دخالت کرد و جانب شورای نگهبان را گرفت. این شورا در اقدامی خریه سرانه و 
بدعتی عجیب در حایل که سپنتا نیکنام برای دومنی بار با رأی مردم مسلمان شهر یزد به 
شورای شهر راه یافته بود با صدور حکمی حضور او را غریقانونی اعالم کرد. بنا به ادعای 

شورای نگهبان یک غریمسلمان نبایستی در مورد امور مربوط به مسلمانان نظر دهد. 
با این وضعیت او هم چنان نظام اسالمی را گل سرسبد دنیا در زمینه ی حقوق بشر معرفی کرده 
و معتقد است که غربی ها بایستی از آن ها بیاموزند. وی هم چننی به صراحت مخالفت خود 
را با سفر گزارشگر ویژه و تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در ایران اعالم کرده و می گوید: 

اواًل به طور کلی مخالف حضور گزارشگر ویژه در ایران هستیم و ثانیاً مذاکره با این 
شخص در خارج از کشور نیز باید مقید به اثرگذاری باشد و ببینیم که چننی مذاکره ای 

تأثریی در روّیه  نادرست آن ها دارد یا نه؟2

فساد در قوه قضاییه 
فساد گسرتده و سیستماتیک در قوه قضاییه تا آن جا گسرتش پیدا کرده است که حتی صدای 
»حزب الله« و تشکل های حکومتی در دانشگاه ها را نیز درآورده است. منصور نظری که 
از وی به عنوان ش���اعر مدافعان حرم یاد می شود در جلسه ی گفتگوی محسنی  اژه ای با 

دانشجویان در آذرماه ۱۳۹۶به صراحت گفت: 
وکال فاس���د شده اند، رشوه می گریند و پرداخت می کنند، با قاضی تبانی می کنند، 
]و در همنی رابطه[ قضات ش���ماره ها را از توی پرونده درمی آورند، به وکال اطالع 
می دهند... کارشناس���ان رسمی دادگس���رتی به وضع بسیار فجیعی مشغول رشوه و 

زیرمیزی گرفن و نوشن گزارشات خالف واقع هستند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به یک قاضی اشاره می کند  که به مدت »پانزده سال« 
مشغول رشوه گرفن بوده و حتی از بستگان محکومان سوءاستفاده  ی جنسی می کرده و بر 

جان و مال و ناموس مردم حاکم بوده است. 
او هم چننی با انتقاد از صادق الریجانی می افزاید در خصوص فساد در این نهاد، یا آقای 

آملی الریجانی دارد اشتباه می کند یا آن کسانی که بازرس ویژه شان هستند.۳
یک روز پس از این نشست، صادق الریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه ای 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 تشکل های دانشجویی به سخنان منصور نظری واکنش نشان داده و گفت 
مسائل این نهاد به این فعال حزب الله و مردم ارتباطی ندارد.

منص���ور نظری در ی���ک ویدئوی هفت دقیقه ای که 2۳ آذر ماه منتش���ر کرد، ادعا کرد که 
الریجانی در جلس���ه با دانشجویان گزارشی سه صفحه ای ارائه کرده و گفته که اظهارات 

منصور نظری درباره ی وجود فساد در قوه قضاییه »دروغ« است.۱
نظری در پاسخ به اظهارات صادق الریجانی، اعالم کرد که اسناد و مدارک خود درباره ی 

وجود فساد در قوه قضاییه را منتشر خواهد کرد تا مردم درباره ی آن قضاوت کنند.
منصور نظری چند سال پیش به مستنداتی حاکی از فعالیت یک »باند فساد« از قضات 
ش���هرکرد دس���ت پیدا می کند و این مدارک را تحویل دادسرای کارکنان دولت می دهد.

نتیجه ی بررسی اولیه این اسناد و مدارک منجر به صدور کیفرخواست برای اعضای این 
باند می شود، اما در مراحل نخست این کیفرخواست به جریان نمی افتد.

این موضوع باعث می شود که منصور نظری اسناد و مدارک خود را تحویل غالمحسنی 
محسنی اژه ای، دادستان وقت کل کشور بدهد. پیگریی های بعدی موجب شکایت معاون 
دادگسرتی شهرکرد از نظری به اتهام »دخالت در امر غری« می شود؛ شکایتی که منجر به 

صدور یک سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شالق برای این شاعر می شود.
الریجانی در پی روش���نگری منصور نظری اعالم کرد که از وی به قوه قضاییه که توسط 

خودش اداره می شود شکایت می کند. 
قوه قضاییه ای که الریجانی هدایت آن را دارد، به سادگی مداحانی را که متهم به جاسوسی 
برای اس���رائیل بودند آزاد کرد. سعید طوس���ی را علریغم سوء استفاده و تجاوز جنسی به 
کودکان و با وجود شاهدان متعدد تربئه کرد. سعید مرتضوی پس از محکومیت در دادگاه 
هم چنان آزاد می گردد. اما فعاالن محیط زیست بدون هیچ اتهام مشخصی به دستگری و 
تحت فشار و شکنجه قرار گرفتند. به جای رسیدگی به پرونده ی قالیباف جانشنی وی را که 

فساد ها را برمال کرده بود با تهدید مجبور به استعفا کرد. 

تالش خامنه ای برای مهار روحانی توسط قوه قضاییه
اگرچه الریجانی در انتخابات هیأت رئیس���ه  مجلس خربگان رهربی علریغم انتظاری که 
داشت توفیقی نیافت و این بیش از هرچیز نشان دهنده ی موقعیت متزلزل وی در این مجلس 
اس���ت اما خامنه ای می کوشد روحانی و دولت او را توسط وی و قوه قضاییه مهار کند.

دستگریی س���ه آمریکایی کوهنورد و دو تابعیتی هایی هم چون جیس���ون رضائیان، امری 
حکمتی، س���عید عابدینی و نصرت الله خسروی را که در دوران احمدی نژاد اتفاق افتاد 
می توان تالشی برای باج خواهی از دولت آمریکا و مبادله با مأموران رژیم که در آمریکا 
1-www.youtube.com/watch?v=fcJ0M378qsw
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زندانی بودند قلمداد کرد اما دستگریی  شش ایرانی دو تابعیتی بعد از امضای برجام قطعًا 
مقابله با دولت روحانی و سیاست تنش زدایی اوست. 

به ویژه که دستگریی نزار ذکا شهروند لبنانی که اقامت آمریکا را دارد و به دعوت رسمی 
دولت جمهوری اسالمی در ایران به سر می برد و پیش تر در دولت احمدی نژاد هم به ایران 
سفر کرده بود و محکومیت او به ده سال حبس و پرداخت چهار میلیون و دویست هزار 
دالر جریمه به جرم جاسوس���ی قطعاً دهن کجی به دولت و سیاست های روحانی است. 
به ویژه که پس از پریوزی دوباره ی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری محسنی  اژه  ای 
معاون الریجانی خرب از محکومیت ده ساله ی شیویی وانگ دانشجوی چینی-آمریکایی 

به اتهام نفوذ و کپی برداری از اسناد رسمی دوران قاجاریه داد. 
دامنه ی دستگریی  ها به شهروندان ایرانی و اروپایی هم رسیده است تا حلقه  ی محاصره ی 
هرچه تنگ تر شود. نازننی زاغری راتکلیف ،دکرت احمدرضا جالیل و هما هودفر )کانادایی 

– ایرلندی( به بهانه های واهی روانه  ی زندان شدند. 
انتخاب موسی غضنفرآبادی نماینده   ی سابق مجلس شورای اسالمی از بم که از اعضای 
جبهه ی پایداری به شمار می رفت و به ضدیت آشکار با رفسنجانی و روحانی و ... شهره بود به 
ریاست دادگاه انقالب اسالمی، بیانگر سمت و سوی الریجانی است. نظرات غضنفرآبادی 
در واقع بیان شسته ورفته ی دیدگاه  الریجانی است. او به صراحت در مجلس اعالم می کرد: 

اکنون چه کسی جرات می کند بگوید آقای هاشمی فتنه گر است؟ در حوزه ی علمیه 
می گویند آقای هاشمی در فتنه دخالت دارد. باید گفت ایشان راس فتنه است.۱

وی چند ماه پس از ایراد این سخنان به ریاست دادگاه انقالب اسالمی تهران رسید و در 
مورد درخواست کروبی برای تشکیل محاکمه قانونی با خریه سری گفت: 

محاکمه برای خیلی از این افراد به خصوص خود سران فتنه پشیمانی دارد، چرا که 
دادگاه و نظام با کسی تعارف ندارد و وظیفه ی قانونی خود را با قاطعیت، قدرت و 
دقت انجام می دهد. به نظرم محاکمه ی این افراد زمانی انجام می شود که خود را 
از زیر سایه رأفت اسالمی خارج کنند؛ ... در حصر از سران فتنه مراقبت و محافظت 
می ش���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 ایجاد کنند تا از آن برای خودشان سوژه ای درست کنند. این حرف که برخی 
اصرار دارند حصر نباشد و این افراد محاکمه شوند، حرف دلسوزان نظام نیست، 
برخی از کس���انی که این حرف ها را می زنند شاید بی اطالع باشند ویل این حرف 

بیگانگان است نه دلسوزان نظام.2

1-www.tabnakkerman.ir/fa/news/114806
2-www.entekhab.ir/fa/news/361720
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سخنان خامنه ای در دیدار رئیس و مس���ئوالن قوه قضاییه و رؤسای کل دادگسرتی های 
سراسر کشور، و حمایت بی سابقه و بی چون چرای او از الریجانی بیانگر موقعیت ویژه ی 
او در نظام اسالمی است و نشان می دهد این امور با هدایت و حمایت مستقیم خامنه ای 

صورت می گرید. 
خامنه ای که مانند دیگر دیکتاتورها از بیماری های روانی حادی رنج می برد که ناشی از 
تداوم حکومت و رهربی اش و تجمیع قدرت و ثروت در دستانش است در سخنان خود 
ضم���ن آن که دم از »نعمت قوه قضاییه و توانایی های آن« زد الریجانی را ش���خصیتی 
برجسته و دارای شایستگی های باالی علمی، عملی، معنوی و فکری معرفی کرده و ضمن 
قدردانی از زحمات وی و مسئوالن دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: در سال های اخری 
کارهای مهم و با ارزشی در قوه قضائیه انجام شده است.۱ البته او همنی حرف ها را در 

مورد احمدی نژاد هم می زد. 
خامنه ای برخالف ادعای روحانی در همنی س���خرنانی تأکید کرد که در قانون اساس���ی 
تصریح ش���ده است که نظارت بر ُحس���ن اجرای قواننی و نظارت بر ُحسن اجرای امور 
برعهده ی قوه قضائیه است و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو 

بازوی اصلی قوه، مسئولیت این دو وظیفه ی مهم را بر عهده دارند.
اگر چه چننی دیدگاهی برخالف نظر اکثر حقوقدانان ایرانی و در تقابل شدید با ادعای 
خامنه ای در دوران ریاس���ت جمهوری خودش است اما تالش وی برای مهار روحانی و 
قدرت بخشیدن به الریجانی را می رساند. هم چننی بعد از شکل گریی ستاد حقوق شهروندی 
توسط دولت روحانی و اعرتاض شدید الریجانی نسبت به آن، تأکید خامنه ای مبنی بر 
این که احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع مردم از وظایف مهم قوه 
قضاییه است و این قوه باید پرچم دار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق 
عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند. به وضوح حمایت وی از الریجانی را می رس���اند. 
هم چننی  خامنه ای با تأکید بر لزوم مداخله ی قوه قضاییه در مسایل و قضایای بنی المللی 
از جمله تحریم ها، مصادره های آمریکایی ها، تروریس���م و یا حمایت از ش���خصیت های 
مظلوم دنیا هم چون شیخ زکزاکی و یا حمایت از مسلمانان میانمار و کشمری، که جملگی 
از وظایف دس���تگاه دیپلماسی و وزارت خارجه به شمار می روند و پافشاری روی ورود 
قوه قضاییه به مقوله  آس���یب های اجتماعی، انتخابات و ریزگردها و ... تعریف جدیدی 
از وظایف قوه قضاییه به دست داد که تخطی از وظایف قانونی قوه قضاییه را می رساند. 
وظیفه ی ذاتی قوه قضاییه رسیدگی به جرایم و تخلفات است، نه اظهارنظر درباره مسایل و 

معضالت بنی المللی که بخش مهم مشغولیت الریجانی را تشکیل می دهد.

1-http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37040
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ایجاد تحول در علوم انسانی 
پس از درگذش���ت محمدرضا مهدوی کنی،  رئیس و همه کاره ی دانش���گاه امام صادق، 
خامنه ای در بیس���ت و پنجم خرداد ۱۳۹۴طی حکمی هیأت امنایی مرکب از محمدباقر 
باقری کنی، آملی الریجانی، س���ّیداحمد علم الهدی، سعید مهدوی کنی، علریضا امینی، 
احمد واعظی، سّیدعباس موسویان، سّیدمصطفی مریلوحی و سّیدعال مریمحّمدصادقی، 
دکرت علی رضائیان و دکرت  هادی همایون برای دانشگاه امام صادق منصوب کرد. خامنه ای 
هدف اصلی این هیأت امنا را اعتالی معارف اسالمی و تحول در علوم انسانی معرفی 
کرد و تأکید نمود: حضور جناب آقای آملی الریجانی در صدر این هیئت امناء فرصتی 
برای دستیابی هر چه زودتر به اهداف مذکور خواهد بود.۱ بدین ترتیب، خامنه ای مسئولیت 
تحول در علوم انس���انی را نیز به عهده ی صادق الریجانی گذاشت و این قبل از هرچیز 

اعتماد خامنه ای به وی را می رساند. 
الریجانی در پی این مسئولیت بود که در مهرماه ۱۳۹۴ گفت:  امروز علوم انسانی غربی 
هجوم خود را در کشور آغاز کرده است و ما آن مفاهیم را در دانشگاه ها تدریس می کنیم... 
متأسفانه در دانشگاه ها بر روی افکار غربی باز است درحایل که نگاه افکار غربی به انسان 

خاص است اما نگاه قرآن و پیامرب اسالم)ص( به انسان متفاوت است.2

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، تصریح کرد: 
یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود می کنید، 
در این جا باید تأکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند 

انگشت کم تر است.۳
وقتی اختیارات دادستان یک شهر یک بند انگشت کم تر از خداوند متعال است، اختیارات 

رئیس دستگاه قضایی در نظام اسالمی و با تعریف حاکمان آن چقدر است؟ 
اختیارات فوق به دادس���تان مشهد اجازه داد که فرمان دستگریی معاون مدیرکل و رئیس 
اداره  ی ارش���اد مش���هد به همراه هفت نفر دیگر به اتهام رقص و شادی مردم در خالل 
برگزاری یک جشن در برج سلمان مشهد را صادر کند تا دیگر کسی به فکر شادی و رقص 
نیافتد. او هم چننی با دستگریی مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه ی شرق و زدن پابند 

به او نشان داد اختیارات او حد و اندازه ای 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
الریجانی از مخالفان سرسخت نظارت مجلس خربگان رهربی بر ویل  فقیه است که در 

قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز روی آن به صراحت تأکید شده است.۱
وی در دوران بی آیندگی والیت فقیه یکی از کاندیداهای این پست است. اقدامات وی 
در مقام رئیس قوه قضاییه و مواضع سیاسی و مذهبی وی اگرچه به منظور اجرای فرامنی 
خامنه ای و اطاعت محض از وی است اما روی دیگر ماجرا به دست آوردن دل جناح های 
سرکوبگر رژیم است تا در لحظه ی موعود از نامزدی وی برای تصدی پست والیت فقیه 
حمایت کنند. او در هراس از راه یابی حسن خمینی به مجلس خربگان رهربی، از سخنان 
رفس���نجانی که وی را »عالمه« خوانده به خش���م آمده و ضمن استهزای حسن خمینی 
خطاب به رفسنجانی که بیش از سه دهه  نایب رئیس و رئیس مجلس خربگان رهربی بوده 

و ردای والیت فقیهی به تن خامنه ای دوخته می گوید:
... عده ای را که با خود هم فکر هستند برای ورود به مجلس خربگان تحریک می کنند 
البته اشکایل ندارد آزادی است ویل در حوزه های علمیه عالمه تراشی هم می کنند آیا 
واقعاً شما تشخیص دهنده ی عالمه هستید؟ کسانی که این حرف ها را می زنند آیا قادر 
به فهم دقیق متون معمویل کتب حوزوی هستند؟ آیا می توانند ظرایف کتاب هایی مثل 
کفایه آخوند خراسانی و رسائل و مکاتب شیخ انصاری را فهم کنند؟ آیا تحقیقات 
محقق نائینی، محقق عراقی، و محقق اصفهانی را درمی یابند با این وضع این ها عالمه 

تشخیص دهنده می شوند؟2
وی هم چننی ضمن حمله به رفسنجانی به مجیزگویی از خامنه ای پرداخت و گفت: 

در همنی کش���ور، کسانی بودند که به ش���دت دنبال این بودند که ریاست جمهوری را 
برای برخی مادام العمر کنند، این ها با مردم هستند؟ بحمدالله رهربی انسانی متدین، 
وارس���ته، متقی و باصالبت اند و به این حرف ها هم کاری ندارند. راه خودشان را 
باصالبت و با قاطعیت می روند، بیش از ربع قرن این کشور را با درایت و طمأنینه از 
پیچ های خطرناک عبور داده اند. شما به جای حمایت، به جای ترویج، به جای تشویق 
مردم حرف هایی می زنید، حرف های ناامیدکننده و تفرقه انگیز و بعد هم از این چه 

ثمره ای می خواهید بردارید!۳
دس���تگاه قضایی تحت ریاست او در اجرای منویات خامنه ای و به منظور ضربه زدن به 
رفسنجانی، در دی ماه ۱۳۹۰فائزه هاشمی را به شش ماه زندان و سپس در مرداد ۹۴ مهدی 

هاشمی را به ده سال حبس محکوم کرد. 

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 انصار  حزب الله 
که توهنی های رکیکی نسبت به فائزه هاشمی و پدرش اکرب هاشمی رفسنجانی کرده بود 
تنها هش���ت، نه روز برای خایل نبودن عریضه به زن���دان رفت. در حایل که به صراحت 
دستگاه قضایی را تهدید کرده و  گفته بود: بگریند ما را، برخورد قهرآمیز بکنند، ببینند بچه 
حزب اللهی ها چه کار می کنند. ... به دادستان هم عرض کردم که من پایم را از اینجا بریون 
بگذارم، حیثیت برای هاشمی نمی گذارم؛ چون شما برخورد نکردید، حاال خود ملت باید 
برخورد قهرآمیز بکنند.۱ وی هم چننی اظهار داشت که برای اطالعات از خامنه ای حاضر 

است وارد »کوه آتشفشان«  شود و مخالفان حکومت را »تکه تکه« کند. 
وقتی خامنه ای مخالفت خود را با فراگریی زبان انگلیس���ی اعالم کرد و با پاسخ صریح 
حسن روحانی روبرو شد، این الریجانی بود که در دفاع از خامنه ای به میدان آمد و گفت:  
مس���ئوالن باید از سخنانی که بوی عدم وحدت از آن به مشام می رسد و یا مقابله 
با فرمایش های مقام معظم رهربی تلقی ش���ود اجتناب کنند... الزم اس���ت همه ی 
مسئوالن به فهم مشرتک و اقدام مشرتک در قبال تالش های دشمن برای نفوذ برسند.

وی به منظور اجرای منویات خامنه ای مبنی بر اعمال فش���ار هرچه بیش تر 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 پرونده اش کرد.2
با این حال وی در انتخابات هیئت رئیس���ه مجلس خربگان رهربی علریغم انتظاری که 
داشت توفیقی نیافت که بیش از هرچیز نشاندهنده ی موقعیت متزلزل وی در این مجلس 
است. حمالت احمدی نژاد و همراهانش به صادق الریجانی، و شعارهای مردم علیه وی 

در تجمعات اعرتاضی موقعیت وی را به شدت متزلزل کرده است. 

جدال احمدی نژاد و نزدیکانش با الریجانی 
چهارشنبه بیست و چهار آبان ماه ۱۳۹۶، حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد در دوران 
ریاست جمهوری از حضور در سومنی جلسه ی دادگاه رسیدگی به اتهامات خود سر باز زد و 
اعالم کرد در اعرتاض به رفتار دستگاه قضایی در آرامگاه شاه عبدالعظیم »بست« می نشیند.

احمدی نژاد که دشمنی اش با خاندان الریجانی از سال ها پیش علنی شده، در سخرنانی 
بی سابقه ای در حرم عبدالعظیم در حمایت از بست نشینی یارانش گفت:

داستان را هم شما می دانید، داستان امروز و دیروز نیست. والله بخدا به پری به پیغمرب 
ما با این خانواده الریجانی مخالفیم. آقا مخالف بودن مگر جرم اس���ت. کی گفته 

۱-سایت بی.بی.سی فارسی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰. 
2-www.radiofarda.com/a/f4_larijani_reject_rafsanjani_statement_on_
mahdi/26894176.html



129
عدالت خانه و ویرانگران آن-آغاز دهه ی دوم انقالب تا امروز

جرم است. ما مخالفیم، قبول نداریم مملکت بیافتد دست اینها. ظلم بکنند. فشار 
به مردم بیاورند. در مقابل بیگانه کوتاه بیایند. ما قبول نداریم این ها را. تا می گوییم 
باالی چشمت ابروست، می گوید آقا توهنی کردی. یک پرونده ی جدید. آقا ایشان 
آمده بریون می گوید والله مردم من دزد نیستم. یک پرونده ی جدید که گفته من دزد 
نیستم؛ این به رئیس قوه قضاییه برخورده است. آقا، من، این مردم، همه می گوییم 
ما دزد نیس���تیم. برخورده، بسم الله من را بربید. پس آزادی چی شد؟ ملت انقالب 
کردند که چند نفر آن باال بنشینند بگویند همه اش ماییم. مملکت ملک پدر ماست. 
هر کار دل شان می خواهد بکنند. کسی اعرتاض هم نکند. وکیلش را زندان می کنند. 
هر کس همراهی می کند براش پرونده می سازند، چه خربتان است. یا ایرانی نیستید 
یا ایران را نمی شناسید. بابا این ملت ایران آدم های صد برابر گنده تر از شماها را هم 
به زیر کشیده. پست افتاده دست تان. به هر قسمت می خواهند بگویند دولت نهم و 
دهم فاس���د بوده است. به شما بگویم شما می دانید الزم نیست بگویم. بخدا اگر 
ما یک ریال تخلف کرده بودیم این ها دو هزار بار ما را تا حاال اعدام کرده بودند. 
ما جلوی تخلفات را گرفتیم. مچ دزدا را گرفتیم. دستشون را رو کردیم. می خواهند 
انتقام بکشند. بهانه درست کردند. آقا را بردند گفتند بگو که دوست هات جاسوسند. 

می گوید مرد حسابی جاسوس باباته. می گوید نه بگو تا آزادت کنیم.۱
باالترین مقامات دس���تگاه قضایی ش���امل محس���نی  اژه ای، محمدجعف���ر منتظری و 
جعفری دولت آبادی به صحنه  آمده و در دفاع از رئیس ش���ان از چیزی فروگذار نکردند 
اما وی که به ش���دت بی طاقت است باالخره نتوانست سکوت کند و خود نیز به صحنه 
آمد و به موضع گریی علیه احمدی  نژاد پرداخت و او را فتنه گر خواند و وعده ی رسیدگی 
به جرائمش را داد. محمود احمدی نژاد در پاسخ به هجوم اعوان و انصار الریجانی به 
بخش کوچکی از فجایع به بار آمده توس���ط دستگاه قضایی که طی چهار دهه ی گذشته 

ادامه داشته اشاره کرد 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���انه های جمعی از جمله صدا و سیما و با قاطعیت و مکرراً به عنوان مجرم 

معرفی می شوند و سپس روند رسیدگی آغاز می شود.
معرفی فرد در مألعام قبل از رسیدگی و محکومیت قطعی، خود نوعی مجازات و 
بلکه از مصادیق مجازات مهم است به طوری که 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، لزوماً جربان شدنی نیست. روشن است که عالوه بر 
این، چننی اعالناتی، عالوه بر تاثری سوء در افکار عمومی و جامعه ، روند رسیدگی 
قضایی را بر علیه متهم تحت تاثری قرار می دهد و آن را از عدالت و انصاف خارج 
می کن���د. در چننی موارد، قاضی در صورت احراز بیگناهی متهم برای صدور رای 
برائت، تحت فشار خواهد بود. حتی اگر قاضی خود نیز  گناهکار بودن متهم را احراز 
نماید، باز هم شائبه فشار بر قاضی نزد افکار عمومی باقی خواهد ماند. حال اگر 
جامعه معتقد به گرایش سیاسی در دستگاه قضا باشد، در این صورت افکار عمومی 
با احساس عدم بی طرفی مقامات قضایی، آراء صادره را عادالنه و منصفانه نخواهد 
دانست. وجود چننی وضعیتی موجب خواهد شد که امنیت روانی جامعه که بخشی 

از آن به اتکای وجود دستگاه قضایی عادل است، مخدوش گردد.
در بسیاری از موارد اتهامات افراد قبل از رسیدگی و اثبات، به صورت علنی و در 
رسانه های جمعی از جمله صدا و سیما با قاطعیت اعالم و از افراد هتک حیثیت 
می شود اما رسیدگی به صورت غریعلنی انجام می شود. در این صورت متهم چگونه 
فرص���ت دفاع از خود پیدا می کند؟ چگونه می ت���وان از اجرای عدالت در دادگاه 
رسیدگی کننده مطمئن شد؟ به عالوه طبق قواننی، اصل این است که جز در موارد 
معدودی دادگاه باید علنی باشد. لیکن اتهام زنی علنی و رسیدگی غری علنی به یک 
روال در دستگاه قضایی تبدیل شده است که این امر نیز به جایگاه این دستگاه لطمه 
وارد کرده و می کند و اصواًل اجرای عدالت در احکام قضایی را مخدوش می نماید. 
بنابر اظهار برخی مقامات قضایی بیش از نود درصد دادگاه ها غری علنی است و این 
خود نشان از عمق وضعیت نادرست قضایی کشور دارد. مطمئناً اگر روند رسیدگی 
درست و استنادات کافی و قانونی و مستدل و احکام صادره عادالنه و قانونی باشد 

دستگاه قضایی باید اصرار بر علنی بودن داشته باشد نه بر عکس.
با اطالع رسانی ناقص و یا اعالم عناوین کلی اتهامات و بدون کنرتل فضای رسانه ای 
و در حایل که فرد در زندان است و امکان دفاع ندارد، این فرصت ایجاد می شود 
که مخالفنی سیاسی فرد دستگری شده، اتهامات و ادعاهای فراوانی را علیه او منتشر 
نمایند. دس���تگاه قضایی جز در موارد خاص نسبت به کنرتل این فضا اقدام نکرده 
اس���ت به گونه ای که این تصور شکل گرفته که در این نوع عملکرد، عمد خاصی 
برای تخریب ش���خصیت فرد دستگری ش���ده وجود دارد و یا این که آن را در مسری 
زمینه س���ازی محکومیت وی و صدور رأی بدون مدرک و یا بدون رعایت ضوابط 

قضایی ارزیابی می کنند.
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امروزه این باور در جمع کثریی از مردم وجود دارد که برخی از برخوردهای قضایی 
صرفاً از موضع سیاس���ی و برای برخورد با مخالفنی سیاس���ی مقامات قضایی و یا 
بس���تگان آنان و یا هم کیشان سیاس���ی آن ها و یا برای ایجاد توازن در رقابت های 
بنی جریان های سیاسی کشور انجام می شود. یا این که برای اثبات بی طرفی دستگاه 
قضایی در برخورد با یک مجموعه، با دیگری نیز برخورد می شود. در این صورت، 
این احساس وجود دارد که فرار از یک شائبه ی سیاسی بدون آن که آن را از بنی بربد، 

شائبه سیاسی دیگری را نیز پدید آورده است.۱
محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد پس از پایان کار دولت او اولنی کسی بود که 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 نامه ای خطاب به احمدی نژاد نوشت که رحیمی محکوم امروز، 
چوب لجبازی ها و آبروبری های  گاه و بیگاه شما را می خورد. یادتان می آید در ماجرای 
یکشنبه سیاه )انتشار فیلم مالقات فاضل الریجانی با سعید مرتضوی( چقدر اصرار کردم 

که نکنید و آبرو نربید و بگذارید از مجاری قانونی، ماجرا پی گریی شود.2
عاقبت خامنه ای نیز که س���کوت در برابر پرده دری ه���ای احمدی نژاد را به صالح نظام 
نمی دانست علریغم میلش مجبور شد به صحنه آمده و با حمله به احمدی نژاد تلویحاً از 
الریجانی حمایت به عمل آورد. با این حال احمدی نژاد دست بردار نشد و دوباره نامه ای 

به خامنه ای نوشته و از او خواست در برابر ظلم  برادران الریجانی سکوت نکند. 
الریجانی نیز در عوض با دستگریی و به زندان انداخن حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی 

دو تن از نزدیکان احمدی نژاد به اعرتاضات وی پاسخ داد. 

هفدهم شهریور ۱۳۹۷، زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامنی حسنی پناهی سه زندانی کُرد در 
زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. اعدام  آن ها هم زمان شد با حمله ی موشکی نریوهای 
سپاه پاسداران به مقر حزب دمکرات ایران در کردستان عراق که منجر به کشته و مجروح 
شدن بیش از پنجاه نفر از اعضای کمیته ی مرکزی، رهربان و پیشمرگه های این حزب شد. 
این هم زمانی نش���ان می دهد اعدام این سه نفر بر اساس یک پروسه ی قضایی صورت 

نگرفته است بلکه جنبه ی امنیتی دارد.
زانیار و لقمان مرادی بعد از  گذشت ُنه سال زندان، اعدام شدند. این دو در اردیبهشت ماه 
۹۶، با نگارش نامه ای سرگشاده خطاب به افکار عمومی، ضمن ارائه ی جزئیات آخرین 
تحوالت پرونده ی خود بر اعرتافات اجباری زیر  شکنجه و سناریوسازی دستگاه امنیتی 

تأکید کردند.

1-www.dolatebahar.com/view-458590.html
2-http://news.gooya.com/2018/04/post-14088.php
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رامنی حسنی پناهی نیز ده روز پیش از اعدام، از طریق انتشار یک ویدئوکلیپ در فضای 
مجازی ضمن رد اتهامات دستگاه امنیتی علیه خود، بر بیگناهی اش تاکید  کرد.

در گزارش رئیس س���ازمان زندان ها آمده است که در س���ال ۱۳۵۸تعداد زندانیان کشور 
هشت هزار و پانصد و پنجاه و هفت نفر و جمعیت کشور در آن سال سی و هفت میلیون 
نفر بوده اس���ت. وی در همنی گزارش تعداد زندانیان در سال ۱۳۹۵ را، دویست و بیست 
و سه هزار نفر اعالم کرد.۱ به عبارتی جمعیت کشور طی یک دوره ی سی و هشت ساله، 
کمی بیش از دو برابر ویل جمعیت زندانیان کشور بیست و شش برابر شده است. تردیدی 
نیس���ت که مسئولیت بخش���ی از این فالکت و بدبختی با قوه قضاییه و افرادی هم چون 

الریجانی است.

1-www.radiofarda.com/a/f6_iran_prison_prisoners/28504789.html



مرتضی مقتدایی 

مرتضی مقتدایی، در س���ال ۱۳۱۴ در خانواده ای روحانی در اصفهان متولد شد. پدرش 
مریزامحم���ود از روحانی���ون اصفهان بود که مدت کوتاهی ش���اگرد عبدالکریم حائری 
بنیانگذار حوزه ی علمیه  قم بود و با خمینی و محقق داماد و ... جلس���ات مشرتکی برپا 
می کردند. وی پس از به پایان رساندن دوره ابتدایی، در روستای خوراسگان علوم اولیه ی 

حوزوی را نزد پدر فرا گرفت.
در س���ال ۱۳۳۱برای ادامه ی تحصیل وارد حوزه ی علمیه اصفهان شد و در سال ۱۳۳۸ 
ب���ه حوزه ی علمیه قم عزیمت کرد و در درس خارج فقه خمینی و اراکی و محقق داماد 
و ... ش���رکت جست. وی در سال ۱۳۴۰به کالس هایی که سید محمدحسنی بهشتی برای 
آشنایی طالب قم با علوم جدید راه اندازی کرده بود، راه یافت و در مدرسه ی حقانی به 
تدریس پرداخت. هرچند دستگاه تبلیغاتی رژیم می کوشد برای او هم چون دیگر روحانیون 
سابقه ی سیاسی برتاشد اما با توجه به سیطره ی ساواک و دستگاه امنیتی هیچ گاه کار او به 

زندان و بازداشت و حتی تبعید و ممنوع المنربی نکشید. 

ورود به دستگاه قضایی و عضویت در شورای عایل  قضایی
مقتدایی جزو اولنی نفراتی بود که در اسفند ۱۳۵۷برای قضاوت در دادگاه های انقالب 
منصوب شد. در فروردین ۱۳۵۸خمینی او را برای امر قضاوت به خرمشهر، آبادان، مالیر و 
زنجان اعزام کرد. او هم چننی در دادگاه های تهران و قم، به طور موقت، مشغول به کار شد.
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وی در دی ماه ۱۳۶۱پس از برکناری ربانی املشی، جوادی آملی و محمد مؤمن به عضویت 
ش���ورای عایل قضایی درآمد و تا پایان عمر این شورا در شهریور ۱۳۶۸به کار خود در آن 
ادامه داد. وی در این دوران عالوه بر عضویت، سخنگوی شورای عایل قضایی هم بود. 

در س���ال ۱۳۶2ضوابط اعدام عناصر ضدانقالب و قاچاقچیان مواد مخدر توسط او به 
محاکم ابالغ شد. در این ابالغیه آمده بود: 

چون در مواردى دادگاه هاى انقالب، نظر به اعدام مّتهم مى دادند و ش���عب دادگاه 
عایل ضمن تأیید تطبیق آن نظر با موازین ش���رعى، ضرورت اعدام او را منوط به 
تشخیص قاضى دادگاه مى دانستند، مقّرر گردید ضوابطى براى موارد ضرورت اعدام 
تعینی، تا تنها در آن موارد پرونده به دادگاه عایل ارسال و در غری این موارد، کیفرى 

غری از اعدام در نظر گرفته شود:
اواًل درباره ی منافقنی و گروهک هاى محارب:

مّتهم از اعضاى کادر مرکزى و از رده هاى باالى تش���کیالتى باش���د که نقش . ۱
رهربى کّلى را ایفا مى کنند.

فعالیت در سطح گسرتده ی رهربى گروهى و دادن خط تشکیالتى، گرچه در . ۲
یک منطقه ی محدود بوده باشد.

فعالیت در فاز سیاسى و تبلیغاتى وسیع و جذب نریو، که افرادى را جذب یا . ۳
آماده براى پذیرفن اهداف شوم کرده باشد.

فعالیت مؤثر در فاز نظامى )گر چه به صورت هوادار بوده باشد( خواه شخصًا . ۴
دس���ت به اعمال تخریب و ترور زده باش���د یا آن که نقشه کشیده و عاملنی را 
رهربى عملى نموده باش���د. خواه در تمامى اقدامات موفق گردیده باش���د یا 
ناموفق، زیرا مهم اصل اقدام و جرأت على الله و رس���وله مى باشد. خالصه، 
اعمال اقدام ش���ده کماً و کیفاً چشم گری و دال بر خباثت فوق العاده وى باشد 
که مجموعاً داللت دارند بر عدم قابلیت اصالح و یک نوع حب افساد غری 
قابل عالج؛ لذا گاه مى شود که بیش از یک اقدام ننموده ویل آن عمل آن قدر 
بزرگ و با اهمیت است که جز خبثاى درجه اول و فریفتگان طواغیب و ابالسه 
زمان، دست به چننی اقدام هایى نمى زنند از قبیل اقدام به ترور شخصیت هاى 
مبارز اسالمى یا)تخریب( مؤسسات و ارگان هاى زیربنایى اسالم و نحوه، که 

جز از اشخاص پلید و خبیث درجه اّول ساخته نیست.۱

وی هم چننی در اسفند ۱۳۶2 به منظور ایجاد وحدت رویه در صدور احکام مجازات برای 
اعضای حزب توده دستورالعملی را از سوی شورای عایل قضایی صادر کرد. 

1-http://rc.majlis.ir/fa/law/show/131369
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هر کس با علم و اطالع از هدف براندازى حزب، عده اى را در شبکه ی مخفى . ۱
تحت مسئولیت خویش داشته و به آنان رهنمود مى داده محکوم به اعدام است. 

هر کس فعاالنه در شبکه ی مخفى عضویت داشته به نحوى که حق عضویت یا . ۲
کمک مایل 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.
هر کس اعمال ارتکابى وى در شبکه ی مخفى به نحو زیر باشد: . ۳

الف( عضو باشد.
ب( حق عضویت یا کمک مایل پرداخته باش���د )مجموعاً بیش از 

بیست هزار تومان(
ج( افرادى را جذب، معرفى و به حزب وصل کرده باشد. 

د( قرارهاى تشکیالتى اجرا نموده باشد. 
بر حسب مورد از پانزده تا سى سال حبس محکوم مى شود.

هر کس اعمال ارتکابى وى در شبکه ی مخفى به نحو زیر باشد:. ۴
الف( عضو باشد. 

ب( حق عضویت یا کمک مایل پرداخته باشد )به هر میزان(
ج( قرارهاى تش���کیالتى اجرا نموده باشد که مجموعاً بتوان اعمال 

ارتکابى او را در تحّقق اهداف حزب مؤثر دانست. 
بر حسب مورد به حبس از ده ایل پانزده سال محکوم است.

هر کس اعمال ارتکابى وى در شبکه ی مخفى به نحو زیر باشد:. ۵
الف( عضو باشد.

ب( حق عضویت یا کمک مایل پرداخت نموده باشد )به هر میزان(
ج( قرارهاى تشکیالتى اجرا نموده باشد به نحوى که از نظر تأثری، به 

شدت شرایط مندرج در بند ۴نباشد.
 به حبس از پنج ایل ده سال محکوم است.

هر کس اعمال ارتکابى وى در شبکه ی مخفى به نحو زیر باشد:. 6
الف( عضو باشد.

ب( حق عضویت پرداخته باشد.
بر حسب مورد به حبس از یک ایل پنج سال محکوم است.

هر کس فقط عضو شبکه مخفى بوده و مرتکب جاسوسى شده باشد با رعایت . 7
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مواد ۴ ، ۵ و ۷ قانون تعزیرات محکوم مى شود.
کسانى که بدون عضویت در شبکه ی مخفى، مرتکب جاسوسى براى حزب . 8

توده ش���ده باشند بر حسب مورد، طبق مواد ۴ ، ۵ و ۷ قانون تعزیرات با آنان 
رفتار مى شود.

هر کسى که با شناخت حزب توده از وابستگى به معتقدات چپ و دولت هاى . 9
خارج، عضویت در حزب را پذیرفته باشد و یا فعالیت مؤثرى داشته باشد از 
قبیل تبلیغ حزب، ج���ذب نریو براى حزب،کمک مایل براى حزب، کارهاى 
مؤثر فرهنگى براى حزب، عامل نفوذى بودن براى حزب و امثال این ها، از دو 
سال تا هشت سال بر حسب مورد، محکوم خواهد شد. و افرادى که جرم آن ها 

در این حد نباشد آزاد مى شوند. 
وی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه ۹ اردیبهشت ۱۳۶2 گفت: 

به عنوان بشارتی به شما مردم مسلمان اعالم می کنم، امروز سراسر مملکت ما قواننی 
اسالم بر کلیه ی احکام قضایی حاکمیت دارد. هیچ حکمی برخالف احکام اسالم 

جاری نمی شود.۱
مقتدایی که از نزدیک در جریان جنایات صورت گرفته در زندان های اوین و قزل حصار 
بود در س���ال ۱۳۶۳پس از برکناری حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزل حصار در این 
زندان حاضر ش���د و در جمع زندانیان ضمن تعریف و تمجی���د از آیت الله منتظری، از 
زندانیان پوزش خواست. سخنان او به گونه ای بود که گویا »ضد انقالب« و یا نفوذی های 
آن، اداره ی زندان ها را به عهده داشته اند و به عمد برای تخریب چهره ی »اسالم« دست 

به جنایت زده اند. 
مقتدایی پس از بازگشایی دانشگاه ها در سال ۱۳۶۳ به تهدید دانشجویان پرداخته و گفت:  

افراد منحرفی که س���عی در راه یافن به دانشگاه ها را دارند باید متوجه باشند که از 
طرف دادگاه های انقالب تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مهلت نمی یابند که جو 
نامساعدی در دانشگاه ها بوجود آورند. عزیزانی که قصد ورود به دانشگاه ها را دارند 
باید دقت کنند جذب افراد نا صالح نشوند و توجه داشته باشند اگر افراد منحرف و 
ناشایست در دانشگاه راه پیدا کردند آن ها را شناسائی و به مقامات صالحه معرفی 

کنند.2
او  که مانند دیگر مسئوالن قضایی نظام در هر فرصتی که دست می داد به دروغ پردازی 

می پرداخت، در مصاحبه ی مطبوعاتی خود در بهمن ۱۳۶۳ گفت: 
تاکنون هیچ فردی به جرم بهایی  بودن در ایران زندانی نشده مگر این که در تشکیالت 

۱- روزنامه ی اطالعات، شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶2، ص 2۱. 
2- روزنامه ی جمهوری اسالمی ۹ مرداد ۱۳۶۳
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جاسوسی و ضد انقالبی و تشکیالت مخفی دست داشته باشد.۱
من در زمستان ۶2 در زندان اوین شاهد بودم که شعبه ی ۸ اوین به ریاست حمید طلوعی 
مسئولیت برخورد با بهایی ها را به عهده داشت. روزانه ده ها بهایی گاه به همراه همسر و 
فرزند و نوه دستگری و در اوین به بند کشیده می شدند. یکی از مواردی که از آن ها خواسته 

می شد اعالم برائت و انزجار از دین »پوشایل« بهائیت در مطبوعات بود. 

مسئولیت در کشتار ۶۷
مقتدایی در سال ۱۳۶۷از موضع عضو شورای عایل قضایی مسئولیت مستقیم در کشتار 
زندانیان سیاسی داشت. وی در روزهای پایانی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و در 
حایل که در طول دوران کشتار از تشکیل شورای عایل قضایی سربازده بودند، در گفتگوی 

مطبوعاتی و رادیو تلویزیون خواستار کشتار هرچه بیش تر زندانیان سیاسی شد:
به گفته ی آقای مقتدایی، عضو و سخنگوی شورای عایل قضایی، این شورا پس از 

تعطیالت یک ماهه جلسات خود را آغاز کرد.
... شورای عایل قضایی در ادامه ی جلسه از  کلیه ی دادگا ه ها و دادسراهای انقالب 
خواس���ت که در مورد گروهک های محارب و ملحد با قاطعیت عمل نمایند و در 
برخورد با آن ها سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. چون این ها ضدیت خودشان را 
با اسالم و با ملت شجاع و شهیدپرور ایران و نیز همکاری همه جانبه ی خودشان را 
با استکبار جهانی و دشمنان جمهوری اسالمی با حمله ی نظامی و یا جاسوسی به 

نفع اجانب به مرحله ی ثبوت رسانیدند.2
 

رئیس دیوان عایل کشور و دادستان کل کشور
در بهمن ۱۳۶۷ بنا به دس���تور خمینی در جلسه ی فوق العاده ی رؤسای سه قوه با حضور 
اعضای شورای عایل قضایی، اداره دادسراها و دادگاه های نظامی، سازمان ثبت ]اسناد[، 
روزنامه ی رسمی کشور در حوزه مسئولیت مقتدایی قرار گرفت.۳ مسئولیت او دیری نپایید و 
با تغیریات در قانون اساسی شورای عایل قضایی جای خود را به ریاست قوه قضاییه داد. 
در سال ۱۳۶۸ مرتضی مقتدایی در تشکیالت جدید قوه قضاییه به حکم شیخ محمد یزدی 
به ریاست دیوان عایل کشور رسید و نزدیکی این دو از همان موقع شروع شد. در شهریور 
۱۳۶۹وی در مقام رئیس دیوان عایل کشور در سفر دوم گالیندوپل به ایران با وی دیدار کرد 
و درحایل که نظام به تازگی از قتل زندانیان سیاسی بریون آمده بود گفت: بر طبق قانون 

۱- روزنامه ی اطالعات، شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۶۳، ص ۱۹. 
2- روزنامه ی اطالعات ۱۰ شهریور ۱۳۶۷

3- http://emam.com/posts/view/4162
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وجود وکیل مدافع ضروری و الزامی است و متهم و وکیل از پاره ای تسهیالت برخوردارند 
... چنان چه متهم وکیل نداشته باشد، دادگاه، حکم را لغو می کند.۱

مقتدایی در اسفندماه ۱۳۷۳به جای سیدابوالفضل موسوی تربیزی2 دادستان کل کشور شد 
و تا سال ۱۳۸۰هم چنان در این مقام باقی ماند. 

هدایت اراذل و اوباش حکومتی
وی در آب���ان ۱۳۷۶پس از حمله به منزل و دفرت آیت  الله منتظری در میان اراذل و اوباش 

حکومتی حاضر شد و از آن ها تشکر کرد! در خاطرات آیت الله منتظری آمده است: 
جامعه ی مدرسنی جلسه می گریند و آقای مقتدایی، دادستان کل کشور، از ناحیه ی 
آنان به سراغ مهاجمنی می آید. دادستان کل کشور که باید جلوی مظالم و جنایات 
را بگرید و با مهاجمنی به خانه و کاشانه ی مردم برخورد قانون کند، قانون شکنی ها، 
خرابکاری ها، و غارتگری ها را تأیید می کند. او خواسته های آنان را جویا می شود 
و آنان حصر در خانه و ممنوع المالقات بودن و تعطیل درس و شهریه و پس ندادن 
حسینیه و دفرت و تهیه ی زمینه ی محاکمه ی مرا مطالبه می کنند تقریباً همنی خواسته ها 
در شورای عایل امنیت ملی مطرح و تصویب می شود. پس در حقیقت، تصمیم گریند 
در مسائل کشور، خرابکاران و مهاجمنی بی باک و محرکنی آنان هستند و شورای عایل 
امنیت ملی، مجری تصمیمات آنان می باش���د. وای به حال ملت مسلمان و مظلوم 
ایران و حوزه ی علمیه قم که تعینی سرنوشت شان به افراد خرابکار و مهاجم تفویض 
شده است. آقای مقتدایی در حسینیه  سخنان مفصلی دارد که نوار آن موجود است. 
از جمله به آنان می گوید: از این حرکتی که شما عزیزان انجام دادی که حمایت از 
حریم والیت و رهربی بود، جدًا تقدیر و تشکر می شود و شما این را به حساب خدا 
بگذارید و اجر و پاداش این را از خدا بگریید ... خیلی ممنون. امیدوارم که انشالله 
موفق باش���ید. مأجور هستید و زحمت کشیدید. این خدمتی که کردید انشالله مورد 
توجه امام زم���ان )ارواحنا فداه( قرار بگرید و در آینده هم اگر خدای ناکرده یک 

چننی قضایایی پیش بیاید، انتظار هست که همنی شماها باید به پا خیزید ... 
۱-پاراگراف 2۸2 گزارش گالیندوپل. 

2- سیدابوالفضل  سیدریحانی  معروف  به  »موسوی  تربیزی « در سال  ۱۳۱۴در تربیز به  دنیا آمد. وی در 
زمره ی شاگردان آیت الله شریعتمداری محسوب می شد که پس از بارز شدن اختالف او با خمینی در 
سال ۵۸راه خود را از شریعتمداری جدا کرد. وی از سال ۶۸ تا ۷۰ رئیس دیوان عدالت اداری بود. در 
اوایل سال ۱۳۷۰پس از استعفای ری شهری وی دادستان کل کشور شد و تا سال ۱۳۷۳در این پست 
خدمت کرد و سپس به ریاست دیوان عدالت اداری رسید. با انتصاب  هاشمی شاهرودی  به  ریاست  قوه  
قضائیه  در سال  ۱۳۷۸وی  به  عنوان  مشاور عایل  رئیس  قوه  قضائیه  برگزیده  شد و در تاریخ بیست و پنج 
فروردین  ۱۳۸2در سن  شصت و هشت سالگی  درگذشت. وی در انتخابات  خربگان  قانون  اساسی ، و 
دوره های اول تا سوم خربگان رهربی از استان  آذربایجان  شرقی  به  نمایندگی  برگزیده  شد. وی هم چننی 

در اولنی  دوره ی  انتخابات  مجلس  شورای  اسالمی ، از حوزه ی  انتخابیه ی  تربیز به  مجلس  راه  یافت.
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ارتباط مستقیم با یک »مفسد اقتصادی« 
در جریان پرونده  ی ش���هرام جزایری که به یکی از پرسر و صداترین پرونده های فساد در 
کشور تبدیل شد پای مقتدایی و پسرش مهدی نیز به میان آمد. هر کجای دیگر دنیا اگر بود 

روزگار وی سیاه می شد اما در مورد وی و فرزندش آب از آب تکان نخورد. 
نام مقتدایی در کنار روحانیان دیگری هم چون دری نجف آبادی، رستگاری، خزعلی، و 
 محفوظی که »آقازاده«های شان از شهرام جزایری پول گرفته بودند، مطرح  شد. جزایری 

در دومنی جلسه ی دادگاه خود در روز چهارشنبه سه بهمن ۱۳۸۰ در این  باره توضیح داد. 
آش���نایی من با آیت الله مرتضی مقتدایی به سال ۷۸ باز می گردد. در سفر مکه با 
ایشان آشنا شدم و  چندماه بعد به همراه ایشان به اصفهان و خراسان سفر کردم. وقتی 
حوزه ی علمیه ای را دیدم که ایش���ان برای آن  زحمات زیادی کشیده بودند شصت 

میلیون تومان بابت ساخت، گسرتش و افزایش حوزه ی علمیه پرداخت کردم.
وی هم چننی اضافه کرد: 

البته در سفر مکه یک روحانی زحمت کشی بود که از طریق آیت الله مقتدایی با او 
آشنا  شدم و چندی بعد برای بیست میلیون تومان نیز جهت ساخت حوزه ی علمیه به 
این روحانی دادم و چهل میلیون تومان دیگر  را به آقازاده مقتدایی که مهدی مقتدایی 
اس���ت، پرداخت کردم و ایشان برخالف برنامه تنها به پرداخت ده میلیون  تومان به 
ساحت حوزه ی علمیه قناعت کردند که بایستی خودشان به عدم پرداخت سی میلیون 

تومان باقیمانده، در  دادگاه توضیحاتی بدهند. ۱
جزایری، در دفاعیات خود بارها درباره ی ارتباط خود با مقتدایی و خزعلی سخن گفت. 
وی تصریح کرد مقتدایی برای او »اس���تخاره« می کرده است، و از خزعلی نیز به عنوان 

»راهنمای« خود یاد کرد.2 
نام مهدی مقتدایی همراه با محمد دری نجف آبادی و محمد رستگاری به عنوان متهم در 
پرونده ی جزایری  مطرح بود. این سه نفر در اردیبهشت ماه همان سال به عنوان متهم برای 
بازجویی به دادگاه احضار شده  بودند؛ اما بالفاصله با قرار تأمنی آزاد شدند. آن ها در برخی 
جلس���ات دادگاه هم حاضر نشدند و کار دفاع را به وکیل  خود سردند و چنان چه انتظار 
می رفت با مجازاتی هم روبرو نشدند.  هرچند هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه چند ماه 
پس از طرح پرونده جزایری ضمن تأکید بر پیگریی پرونده تخلفات فرزندان روحانیون 
ارشد اظهار داشت: برخورد با آقازاده ها را از نزدیکان خود شروع کردیم. اما چننی چیزی 
محقق نشد و هیچ یک از پرونده های مربوط به »آقازاده«ها مورد رسیدگی قرار نگرفت.۳

۱- خربگزاری ایرنا، ۳ بهمن ۱۳۸۰
2- حیات نو، ۴ بهمن ۱۳۸۰

۳-جوان، ۹ مرداد ۱۳۸۱
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اتهام این س���ه نفر، مربوط به صادرات پس���ته به خارج از کش���ور و در خصوص فعالیت 
غریقانونی ش���رکتی تحت  عنوان ش���رکت خدمات و بازرگانی ب���ود که به عنوان عضو 
هیأت مدیره در آن فعالیت داشتند. مهدی مقتدایی در دادگاه   »آقازاده بودن« را یکی از 

»اتهامات و بدبختی های« خود توصیف کرد. ۱
مقتدایی در سال ۱۳۸۰ از دادستانی کل کشور کنار رفت و عبدالنبی نمازی جانشنی او شد. 

مشارکت در تبدیل جامعه ی مدرسنی به »ویرانه«
مقتدایی از عضویت در جامعه مدرسنی حوزه ی علمیه قم شروع کرد و سپس به عضویت 
ش���ورای عایل جامعه ی مدرسنی حوزه ی قم درآمد که هدایت کلیه ی مدارس و حوزه های 

سراسر کشور را به عهده دارد. 
او رابطه ی نزدیکی با محمد یزدی دارد و این زوج همان گونه که به تعبری هاشمی شاهرودی 
ق���وه قضاییه را تبدیل به »ویرانه« کردن���د، حوزه ی علمیه قم را نیز به تصدیق طالب با 
مش���کالت جدی روبرو کرده اند. در دوران یکه تازی یزدی در جامعه ی مدرسنی حوزه ی 
علمیه قم که به مدد پش���تیبانی بیت رهربی و دادگاه ویژه ی روحانیت و نریوهای فش���ار 
صورت گرفته، مقتدایی نیز پله های ترق���ی را طی کرده و به مدیریت حوزه های علمیه و 

ریاست حوزه ی علمیه قم رسید. 
از جمله افتضاحاتی ک���ه این زوج به بار آوردند و با مخالفت جدی مراجع تقلید روبرو 
شد، ردّ مرجعیت آیت الله صانعی پس از مواضع سیاسی وی در جریان تحوالت پس از 
انتخابات ۱۳۸۸بود. این دو به اتفاق همراهان شان در جامعه ی مدرسنی مدعی شدند وی 
به خاطر نوآوری در فقه، صالحیت مرجعیت ندارد که با اساس »اجتهاد« در مذهب شیعه 

در تعارض شدید است. 
مقتدایی در گفتگو با مطبوعات ضمن رد سیاسی بودن رد صالحیت صانعی مدعی 
شد:  نداشن پایه علمی و مستندات فقهی این فتاوا، اصل اجتهاد و شأنیت مرجعیت 

ایشان را زیر سئوال برده بود. 
وی در مقام مدیر حوزه ی علمیه  قم خاطرنشان کرد: حتی در زمان مرحوم آیت الله مشکینی، 
احکام حج آقای صانعی که در بعثه رهربی به چاپ می رس���ید بارها مورد اعرتاض قرار 

گرفته و انتشار آن متوقف شده بود.2
وی هم چننی رئیس شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران است و در دوره های 

دوم و سوم مجلس خربگان عضو آن بود.

۱-توسعه، ۷ مرداد ۱۳۸۱
2-www.khabaronline.ir/(X(1)S(ykol5lglkv3))/detail/34014/Politics/4010
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غالمحس���نی محس���نی اژه ای متولد ۱۳۳۵در روس���تای اژیه از توابع اصفهان است. وی 
مقدمات تحصیالت حوزوی را در حوزه  ی اصفهان آغاز  کرد و سپس در مدرسه ی حقانی 
قم مش���غول به تحصیل ش���د و  مانند بس���یاری از آخوندها پس از انقالب با استفاده از 
رانت های حکومتی بدون داش���ن دیپلم متوس���طه و حضور در دانشگاه و کالس درس، 
مدرک کارشناسی ارشد حقوق بنی الملل خصوصی از دانشگاه آزاد اسالمی تهران گرفت 
و سپس معلوم نشد در کجا مدرک دکرتایش را اخذ کرد. هیچ سابقه ای از او در امر مبارزه 
با رژیم سلطنتی در دست نیست اما بالفاصله پس از انقالب مانند بسیاری از طلبه های 

مدرسه ی حقانی از قدرت بادآورده بهره مند شد. 
وی دارای دو برادر بود که یکی از آن ها در اواخر دهه ی هش���تاد درگذشت. یک بار هم 

جوالن دادن پسر او با ماشنی آخرین مدل در خیابان ها مطرح شد و او در پاسخ گفت: 
در مورد ماشنی و این چیزها هم مطلقاً چننی چیزی نیست و من نشنیده ام که پسرم جایی 

مانور بدهد. شما اگر چیزی دیده یا شنیده اید، بگویید.۱
این »دکرِت« مورد توجه ویل فقیه مسلمنی جهان در حایل که تعدادی از مسئوالن رژیم به 
عمل غریانسانی و جنایتکارانه ی »تفخیذ« و بهره جویی جنسی از نوزاد و کودک نابالغ 

مشغولند، او در توجیه باالرفن آمار ازدواج های زیر ده سال گفت: 

1-www.khabaronline.ir/detail/196513/society/judiciary
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من از آمار خربی ندارم. ازدواج الزاماً به معنای رخ دادن عمل زناش���ویی نیس���ت. 
ممکن است عقدی صورت گرید تا صرفاً دو خانواده به هم محرم شوند اما در این 
بنی عمل زناشویی رخ ندهد. علی ایحال پاسخ سئوال شما این گونه است منعی برای 
چننی ازدواجی وجود ندارد اما باید شرایط و برخی از مصالح نیز در نظر گرفته شود. 

اما این اقدام به خودی خود قانونی بوده و خالف مقررات نیست.۱

حضور در وزارت اطالعات و دادستانی انقالب اسالمی مرکز
محسنی اژه ای سلسله مراتب جنایت را در دستگاه قضایی و امنیتی پیموده است. او پس از 

سی خرداد ۱۳۶۰به عنوان بازجو و شکنجه گر در خدمت الجوردی بود. 
پس از تصویب قانون تشکیل وزارت اطالعات در سال ۱۳۶2و شروع به کار این وزارت، 
اژه ای مس���ئول گزینش این وزارتخانه ی حساس در س���ال های ۱۳۶۳و ۱۳۶۴شد. وی از 
نیمه ی دوم سال ۱۳۶۴تا پایان سال ۱۳۶۷نماینده ی قوه قضاییه در وزارت اطالعات بود. 
اژه  ای به خاطر حضور توأمان در دادس���تانی انقالب و وزارت اطالعات و دادگاه ویژه  ی 
روحانیت و رابطه ویژه با فالحیان و ری شهری نقش فعایل در برنامه ریزی کشتار تابستان 
۱۳۶۷داشت. وی از رفقا و هم محفل های پورمحمدی و روح الله حسینیان محسوب می شود. 
اژه ای که یکی از دس���ت پروردگان الجوردی بود، در ارتباط با نزدیکی اش با الجوردی 

می گوید: 
یک روز در زمس���تان سال ۶۰ ش���هید الجوردی به اتاق من آمد و گفت که فالنی، 
آیت الله منتظری چند مرتبه من را خواسته و من مسائلی را برای او توضیح داده ام؛ 
اگر ممکن است در جلسه بعدی شما هم بیایید که وی تصور نکند این توضیحات 
و اظهارات تنها صحبت های من است. ما با پنج یا شش نفر به دیدار آقای منتظری 

رفتیم؛ وی در آن جلسه ناراحت بود و مطالبی را می گفت...2
او در فیلم مستند »پرونده ناتمام« که از سیمای جمهوری اسالمی پخش شد، تصریح کرد 
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 نخست وزیری 
بود که در ارتباط با پرونده ی مربوط به انفجار نخست وزیری در هشتم شهریور ۱۳۶۰ در 
زمستان ۱۳۶۴ به تهران فراخوانده و بازداشت شد. وی در فروردین ۱۳۶۵در سلول انفرادی 

خودکشی کرد یا این گونه وانمود کردند. 
محس���نی اژه ای حداقل از س���ال ۱۳۵۹ در اوین بازجو و شکنجه گر بود. به عهده داشن 
مسئولیت بازجویی در این پرونده،  حاکی از جایگاه مهم وی در دادستانی انقالب اسالمی 
1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13910627001104
2-www.asriran.com/fa/news/556255
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ته���ران و اعتماد کارگزاران امنیتی و قضایی به او اس���ت. مس���ئولیت کلی این پرونده با 
سیدابراهیم رییسی بود. 

محس���نی اژه ای و رییس���ی و همراهان الجوردی در دادس���تانی انقالب اسالمی تهران 
می کوشیدند به منظور متوقف کردن رقیب که سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و »خط  
امامی« ها بودند به گونه ای آن ها را عامل بمب گذاری در دفرت نخست وزیری و قتل باهرن و 
رجایی جلوه دهند تا مانع پیشروی آن ها در قوه قضاییه و مقننه شوند. به ویژه که می دانستند 
جناح رقیب اسناد و مدارک زیادی از جنایات الجوردی و مؤتلفه در زندان ها به دست 

آورده اند. 
الجوردی و محس���نی اژه ای و بقیه جانیان در دادستانی انقالب اسالمی تهران، کاری به 
انفجار دفرت حزب جمهوری اس���المی که قربانیان به مراتب مهم تر و بیش تری گرفته بود، 
نداشتند چرا که اگر غفلتی هم بود مسئولیت آن متوجه شخص بهشتی و اعضای حزب 
جمهوری اسالمی از جمله گردانندگان هیئت مؤتلفه و دادستانی انقالب اسالمی تهران بود. 
آن ها انفجار دفرت نخست وزیری را دست آویز قرار داده بودند چرا که غفلت صورت گرفته 
متوجه ی مجاهدین انقالب اسالمی و دفرت اطالعات نخست وزیری بود. عاقبت این پروژه 
با دخالت خمینی و مختومه  کردن آن متوقف ماند و داغ آن بر دل مؤتلفه و محسنی اژه ای 
و دیگر مس���ئوالن آن باقی ماند. این عده هم چنان هر از چندی به لحاظ رسانه ای آن را 
مطرح می کنند چرا که می دانند حکم خمینی روی آن است و به لحاظ حقوقی و قضایی 

به آن نزدیک هم نمی توانند بشوند. 
اژه ای در س���ال های ۶۸ و ۶۹ دادسرای امور اقتصادی تهران را اداره می کرد و سپس در 
س���ال ۱۳۷۰ به عنوان نماینده قوه قضاییه به وزارت اطالعات بازگش���ت و با آن که گفته 
می شود تا سال ۷۳ در این وزارتخانه بود اما نام او به عنوان یکی از آمران و صادرکنندگان 
فتوا در قتل های زنجریه ای که توس���ط جوخه های مرگ وزارت اطالعات در سال ۱۳۷۷ 

صورت گرفت مطرح شد. 
غالمحسنی مریزاصالح یکی از روشنفکرانی که در تاریخ هفتم مهر ۱۳۷۱توسط وزارت 
اطالعات ربوده ش���د، در بازجویی و سپس برنامه ی »هویت« که از تلویزیون پخش شد 
متهم به انحرافات عدیده و مأمور سازمان سیا به منظور نفوذ در دانشگاه ها جهت اهداف 
»براندازانه« می شود اما پس از بیست و یک روز آزاد شد. وی در مورد نحوه ی آزادی اش 

می گوید: 
... مدت بازداش���ت من در انفرادی بیس���ت و یک روز بود و در طی این مدت از 
بازجویی ها 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 محسنی اژه ای راهنمایی شدم و ده پانزده دقیقه بعد ایشان گفتند که پس 
از سردن یک میلیون تومان وجه نقد آزادم!... و اگر هم کسی پرسید بگو به خاطر 

مشروب خواری و مستی گرفتنت... ۱
اژه ای در دوران یادشده رئیس شعبه ی ۳دادگاه انقالب اسالمی هم بود و احکام ظالمانه ی 

بی شماری را هم صادر کرد. 

حذف فیزیکی زندانیان آزاد شده و هواداران مجاهدین 
محسنی اژه ای طی س���ال هایی که به عنوان نماینده ی دادس���تانی در وزارت اطالعات 
حضور داش���ت نقش فعایل در پروژه ی ربودن زندانیان سیاس���ی سابق مجاهد و سر به 
نیست کردن آن ها در پروژه ی »الغدیر« داشت. طی این سال ها مقامات امنیتی و قضایی 
مطلقاً مسئولیت دستگریی آن ها را به عهده نمی گرفتند و به همنی دلیل خانواده های زیادی 

هم چنان از سرنوشت عزیزان شان بی اطالع هستند. 
محسنی اژه ای بنا به اعرتاف سعید امامی یکی از کسانی بود که در جلسه ی تصمیم گریی 
برای قتل احمد خمینی ش���رکت داشت.2 بنا به اعرتاف امامی حکم سر به نیست کردن 

پریوز دوانی نیز توسط محسنی اژه ای صادر شد:
مدت ها بود که حکم بازداشت و دستگریی پریوز دوانی را از قوه قضاییه درخواست 
نموده بودیم، برابر گزارش اداره ی کل اطالعات مجامع فرهنگی وی فعالیت های 
تخریبی زیادی را در پوشش کانون نویسندگان و دیگر گروه های به ظاهر فرهنگی 
انجام می داد و ارتباط گس���رتده ای هم با رادیوها و عوامل ضدانقالب خارج  از 
کشور داشت، منتها به دلیل حساسیت های رایج پریامون این قبیل افراد و شرایط 
عمومی کش���ور با آن موافقت نمی شد. تا آن که یک روز در دیداری که با حاج آقا 
محس���نی اژه ای داشتم موضوع را شخصاً با ایشان در میان گذاشتم و وی پیشنهاد 
ک���رد  خودتان عمل کنی���د و از وی مصاحبه تصویری بگریید بعداً مس���تند به آن 
مصاحبه اعالم جرم کنید تا حکم بازداش���تش صادر شود. قبول کردم و فردایش 
جریان این توافق را به سیدصادق که معاون عملیاتی ما بود گفتم. وی را بازداشت 
کردند. مدتی در یکی از خانه های امن حوزه مشاوران بود تا این که برای مصاحبه 
آماده ش���د. مصاحبه از ایشان که گرفته ش���د موضوع را به اطالع حاج آقا دری 
رس���اندیم، ایش���ان گفت حکمش را که گرفتید تحویل اطالعات نریوی انتظامی 
بدهیدش، بازداشتگاه خودمان نربیدش. موضوع گم شدن وی جنجال به پا کرده 
بود و علی الظاهر آقا هم کمی احتیاط می کرد. با حاج آقا محس���نی آمدم تماس 

۱-روزنامه ی صبح امروز ، 2۷ 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 ]محسنی اژه ای[ را در منزل شان ببینم، موضوع را به 
ایش���ان گفتم که گفتند الزم نیست تحویل نریوی انتظامی بدهید، حکم افسادش 
صادر شده، تمامش کنید! حتی واضح تر هم گفتند که با مسئولیت من بکشیدش. 
اینجا بود که بنده هم به سید صادق گفتم که به تیم بگویید. من خودم به واسطه ی 
مشکلی که در مقابل دفرت حفاظت منافع مصر اتفاق افتاده بود رفتم آن جا و تیم 

حکم را در همان ساختمان اجرا نموده بود آن شب...۱

از قدیمی ترین افراد دادگاه ویژه ی روحانیت
اژه ای یکی از پرسابقه ترین افراد دادگاه ویژه ی روحانیت است. او از ابتدای تشکیل این 
دادگاه در سال ۱۳۶۶در خدمت این نهاد سرکوبگر بود و همراه با فالحیان در محاکمه ی 
مهدی هاشمی به عنوان نماینده ی دادستان شرکت داشت. او در سال های گذشته به خاطر 
نقشی که در محاکمه ی س���یدمهدی هاشمی و دشمنی با آیت الله منتظری داشت مورد 

اعتماد ویژه خامنه ای بوده است. 
وی پیش از پایان حصر آیت   الله منتظری خواهان دیدار با ایشان شد که با مخالفت آیت  الله 
منتظری روبرو ش���د. در سال ۱۳۷۴دادستان ویژه ی روحانیت تهران شد و در سال ۱۳۷۷ 
با حفظ سمت مسئولیت »مجتمع قضایی ویژه ی رسیدگی به جرائم کارکنان دولت«، با 
حکم خامنه ای دادستان کل ویژه ی روحانیت شد و تا هنگام تصدی وزارت اطالعات در 
سال ۸۴در این مقام باقی ماند. وی هم زمان حضور و فعالیت چشمگریی در شعب دادسرا 
و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان تهران و دیوان عایل کشور و هیئت نظارت بر 

 مطبوعات داشت.
پس از تصدی دادستانی کل ویژه ی روحانیت، محمد ابراهیم نکونام یکی از جنایت کارانی 
که نقش مهمی در سرکوب دهه ی ۶۰و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در کرمان داشت 

را به دادستانی ویژه ی روحانیت تهران انتخاب کرد. 
به این ترتیب اوج گریی اژه ای در نظام در دوران خاتمی شکل گرفت. خاتمی با انتصاب 
وی برای پس���ت »معاونت وی���ژه« وزارت اطالع���ات در دوران دری نجف آبادی که با 

موافقت خامنه ای صورت گرفته بود، مخالفت کرد و او از رسیدن به این پست باز ماند. 
این معاونت از آن جایی که با علما و روحانیون و نیز مراجع و رهربی و خربگان و مجمع 
تشخیص مصلحت سرو کار داشت؛ بسیار حساس بود. به همنی دلیل دری نجف آبادی از

۱-صص ۴۶۱ �۴۶2 از جلد ۱۷ بازجویی های سعید امامی.
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 آن به عنوان »صندوق خانه« یا »محرم خانه« نظام یاد می کند.۱ 
خامن���ه ای که متوجه ی کینه ی اژه ای از خاتمی ش���ده بود، دادس���تانی کل دادگاه ویژه ی 
روحانیت را به او س���رد تا وی با دست بازتری به امور مربوط به علما و روحانیون و ... 
بردازد. یکی از دالیل ضدیت اژه ای با خاتمی از همنی جا ناشی می شود. او پیگری حکم 
ممنوع التصویری خاتمی است و اجازه نمی دهد او به مجلس عروسی و مجالس عمومی 

برود. 

وزارت اطالعات دولت احمدی نژاد 
اژه ای در سال ۱۳۷۶یکی از نامزدهای وزارت اطالعات بود و عاقبت در سال ۸۴به آرزوی 
خود رسید و یکی از دوره های سیاه این وزارت را رقم زد. در دوران ریاست او بر وزارت 
اطالعات کلیه  ی کسانی که به هواداری از هاشمی رفسنجانی یا خاتمی مشهور بودند به 
همراه تعدادی از اصولگرایان از وزارت اطالعات تا سطح معاون وزیر پاکسازی شدند.

اژه ای هم چننی به خاطر سابقه ی طوالنی  اش در دستگاه امنیتی و اطالعاتی به تدریس در 
دانشکده ی وزارت اطالعات و قسمت آموزش دادگاه های انقالب پرداخت. 

در دوران وزارت محس���نی اژه ای، جدا از تش���دید سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی، 
سرکوب و ارعاب و دستگریی بهاییان و دراویش گنابادی ابعاد وسیع تری به خود گرفت و 
تخریب منازل، گورستان ها و حسینه های آنان در دستور کار نریوهای اطالعاتی قرار گرفت. 
بس���یاری از چهره هایی که در خارج از کشور سیاست دفاع از جمهوری اسالمی را پیش 

می بردند دستگری و سر از زندان های رژیم درآوردند. 
خانم هاله اسفندیاری و رامنی جهانبگلو و کیان تاج بخش با سناریو های نخ نما دستگری و 
مجبور به اعرتافات رسانه ای شدند تا به زعم خودشان کسانی را که می کوشیدند ارتباط با 

غرب را گسرتش دهند تحت فشار قرار دهند.
دامنه ی این اقدامات که برای تحت فش���ار ق���رار دادن جناح های رقیب داخلی صورت 
می گرفت تا دستگریی سیدحسنی موسویان مسئول تیم مذاکره کننده  ی هسته ای که سال ها 
سفری جمهوری اسالمی در آلمان بود کشیده شد. موسویان که در تروریسم بنی المللی 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. این ها همه غری از موارد دستگریی روزنامه نگاران، فعالنی سیاسی و 

دانشجویی است که به صدها تن بالغ می شد.

۱-خاطرات و مبارزات حجت االسالم و المسلمنی دری نجف آبادی، تدوین حیدر نظری، مرکز اسناد 
انقالب اسالمی، چاپ اول، ص 2۵۸. 
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اژه ای دو هفت���ه قبل از پایان کار دولت اول احمدی نژاد به ش���کل خفت باری توس���ط 
احمدی نژاد برکنار شد. او در این رابطه می گوید: 

در حال رفن به اتاق کارم بودم که یکی از معاوننی من سراسیمه به استقبال من آمد 
و خرب عزل من را داد و گفت که به وی پیش���نهاد سرپرستی وزارت اطالعات داده 
شده اس���ت. ... در نهایت تصمیم گرفتیم خودمان را به آن راه بزنیم که از موضوع 
برکناری خرب نداریم و برای رفن به جلس���ه ی دولت سوار ماشنی شدم که راننده ی 
ماشنی به من یادآوری کرد که آقای محسنی، گفته اند شما جلسه ی دولت نروید و به 
دفرت ریاس���ت جمهوری مراجعه کنید. پس از رفن ما به دفرت ریاست جمهوری آقای 
شیخ االسالمی که آن زمان رئیس دفرت رئیس جمهور بودند به ما اطالع دادند که من 
و آقای صفار  هرندی عزل شده ایم. من در نهایت به رئیس دفرت رئیس جمهور گفتم 
خب ایرادی ندارد ما به جلسه ی دولت می رویم تا حداقل با دوستانی که چهار سال 

با هم بودیم خداحافظی داشته باشیم که ایشان به ما گفتند شما نروید! 
هرقدر اصرار کردیم اجازه ی خداحافظی به من ندادند، رئیس دفرت رئیس جمهوری 
ضمن مخالفت با حضور من در جلس���ه ی دولت عنوان کردند که به وی گفته شده 

است از ورود من به جلسه ممانعت کند.۱

رسیدگی  به پرونده های اقتصادی و صدور احکام عجیب و غریب
آوازه ی او در مطبوعات، هنگامی باال گرفت که به پرونده اختالس صد و بیس���ت و سه 
میلیاردی بانک صادرات رسیدگی کرد و از همان جا با الپوشانی پرونده و دربردن متهمان 

اصلی و مجازات فاضل خداداد پله های ترقی را طی نمود. 
فاضل خداداد ب���ازرگان ایرانی بود که به اتهام تبانی با کارمندان 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 تره بار قدیم به نام حاجی خدادادخان خداداد بود. فاضل 
خداداد فعالیت های ساختمانی و برج سازی می کرد و پیش از انقالب از ثروت و مکنت 
زیادی برخوردار بود و شهره صولتی خواننده ی معروف دوست دخرتش بود. وی با شروع 
جنگ، کشور را ترک می کند و در شهریورماه سال ۶۷ به ایران باز می گردد و با معرفی 
مرتضی رفیق دوست که آن زمان رییس کمیته ی انقالب اسالمی سعدآباد بود به یکی از 
شعب بانک صادرات معروف به شعبه ی 2۰۷ در باغ فرودس تجریش مراجعه می کند و 

یک حساب جاری مشرتک باز می کند. 
در بهم���ن ۱۳۷۱رئیس اداره ی کل بانک ص���ادرات ایران متوجه اختالس در این بانک 

1-http://aftabnews.ir/vdcf0tdymw6d0ta.igiw.html
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می ش���ود. در این هنگام فاضل خداداد در پاریس ب���وده که با تماس های مکرر ویل الله 
سیف، مدیریت بانک به ایران بر می گردد و بخش بزرگی از بدهی ظرف یک ماه وصول 
می ش���ود. خداداد از بهمن ۷۱تا شهریور ۷2تحت مراقبت بود اما نهایتاً توانست از کشور 
فرار کند. وی در شهریورماه ۷۳با دریافت امان نامه از سوی محسن رفیق دوست و ویل الله 
س���یف مدیرعامل بانک صادرات به ایران باز می گردد تا باقی مانده ی بدهی خود را به 
بانک پرداخت کند. پس از گذش���ت چند ماه وی در ۹بهمن ۱۳۷۳در دعوای باندهای 
درونی رژیم دس���تگری و در آذرماه س���ال بعد به حکم محسنی  اژه ای اعدام شد. مرتضی 
رفیق دوست برادر محسن رفیق دوست متهم اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شد. در 
دوران زندان، وی مأمور خرید زندان اوین می شود و بیش تر دوران محکومیت را در بریون 
زندان به سر برد و عاقبت در سال ۸2بعد از سال ها مرخصی طوالنی مدت و ... آزاد شد. 

محسن رفیق دوست تنها به عنوان مطلع در دادگاه شرکت کرد.
محسنی اژه ای در رس���یدگی به پرونده ی شرکت کشتریانی ایران مارین سرویس که حاضر 
نشده بود منویات وزارت اطالعات را اجرا کند رأی به محکومیت سعیدی رئیس شرکت 
و مصادره ی اموال آن که رقم بسیار باالیی بود داد تا امتیاز مربوطه و در آمد آن به وزارت 

اطالعات و باندهای خودشان برسد. 
ش���رکت ایران مارین س���رویس عالوه بر ترانزیت و »سواپ« نفت، نمایندگی بسیاری از 
شرکت های بزرگ کشتریانی را بر عهده گرفته بود و زمانی که این شرکت ها می خواستند 
از »بنادر ایران« بارهای خود را حمل کنند، مارین سرویس امکانات در اختیارشان قرار 
می داد و خدماتی مانند غذا، سوخت و آب می داد و روزانه بیست سی هزار دالر از این 

محل به اصطالح »کمیسیون« یا حق العمل دریافت می کرد.۱
هوشنگ بوذری یکی از کارمندان عالریتبه سابق وزارت نفت در شکایتی که علیه مهدی 
هاشمی، اکرب هاشمی رفسنجانی، علی فالحیان، محسنی اژه ای به دادگاه کانادا ارائه داد 
به دستگریی و گروگانگریی خود توسط وزارت اطالعات در سال ۷2 اشاره کرد. آن موقع 
اژه ای و خانواده ی هاش���می دست در یک جیب داشتند و هنوز دشمن یک دیگر نشده 
بودند. بوذری در شکایت خود و در گفتگوها با رسانه ها از بازداشت و شکنجه ی هفت 
ماهه  اش در بازداشتگاه توحید گفت و این که عاقبت همسرش که در زمان یاد شده ساکن 
ایتالیا بود با پرداخت س���ه میلیون دالر باج موجبات آزادی وی را فراهم کرده است. این 
مبلغ طی سه فقره چک در وجه محسنی اژه ای به حساب ۷۸وزارت اطالعات نزد بانک 

مرکزی پرداخت شده است. 
هوش���نگ بوذری هم چننی اعرتاف کرد که محس���نی اژه ای برای آزاد کردن پاسپورت او، 

۱-روزنامه ی اعتماد، شماره ی 2۰۰۶ به تاریخ ۳۱ تری ۱۳۸۸، صفحه ی ۶)اقتصادی(
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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 پرداخت کرده و رسید آن را به علی کریمی رئیس دفرت محسنی اژه ای می دهد. 

اسناد این پول ها تمامًا  به دادگاه کانادا ارائه شده و در دسرتس عموم است.۱
دادگاه برادران افراشته برج سازان معروف تهرانی یکی از خیمه شب بازی های منحصر به 
فرد دستگاه قضایی بود که توسط محسنی اژه ای شریک این دو در »سرای دلگشا« اجرا 
شد. این دو برادر بطور نمایشی توسط اژه ای به بیست و بیست و پنج سال زندان محکوم 
شدند اما به سرعت از زندان آزاد و به بزرگ ترین سرمایه داران و خالف کاران مایل کشور 
تبدیل ش���دند. اژه ای در این دادگاه، خجسته برادر همسر خامنه ای و اکرب خوش کوشک 
یکی از آدم کشان وزارت اطالعات و شریک خالف کاری های این دو را از پرونده خارج 
کرد و نقش وزارت اطالعات در قاچاق و معامالت غریقانونی تلفن همراه را پوشاند. با 
وجود همه ی این فسادها که یک سرش به محسنی اژه ای وصل می شود وی مدعی است: 

من در قضیه ی فساد مایل اخری نیز فرمایشات مقام معظم رهربی را از سال ۷۰به بعد 
مرور کردم و براساس این تأکیدات اقدامات را انجام دادم.2

تالش برای فراری دادن خاوری
یکی دیگر از شعبده بازی های قضایی محسنی  اژه ای مربوط است به پرونده  ی اختالس 
س���یصد میلیارد تومانی و اعدام مه آفرید خسروی و عدم مجازات متهمان اصلی پرونده 
هم چون محمودرضا خاوری، سیدمحمد جهرمی، سیدحمید پورمحمدی گل سفیدی و 

ده ها نماینده ی مجلس و مسئول طراز اول دولتی، اطالعاتی، قضایی و ...
محسنی اژه ای در مقام دادستان کل کشور قبل از تشکیل پرونده و رسیدگی به اتهامات، 
به منظور جلوگریی از رو ش���دن اقدامات خالف خود، زمینه ی فرار محمودرضا خاوری 
مدیرعامل وقت بانک ملی را فراهم کرد تا پرونده را از مسری اصلی خارج کند. در آخرین 
روزهای شهریورماه ۹۰، دادستان اهواز که مسئولیت رسیدگی به پرونده ی شرکت امریمنصور 
آریا و مه آفرید امریخسروی را بر عهده داشت، خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار، 
و دستور بازداش���ت او را صادر می کند. در این پرونده، جواد الله  قدمی۳ شوهرخواهر و 

کارگزار محسنی  اژه ای وکالت خاوری را بر عهده داشت.

1-www.youtube.com/watch?v=uYO6lGe_19Q
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1392/02/16/52229

۳-جواد الله قدمی، با نام جواد قدمی به عنوان بازرس شعبه ی۳دادسرای کارکنان دولت و نیز قاضی 
ویژه ی »حفظ حقوق بیت المال« فعالیت می کرده، و رسیدگی به پرونده های مطبوعات تعطیل شده ی 
کشور، متهمان شرکت های هرمی، و نمایندگان سابق مجلس هم چون بهزاد نبوی، فاطمه حقیقت جو و 

محسن آرمنی را در زمان نمایندگی در مجلس ششم بر عهده داشته است.
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با تشکیل دولت احمدی نژاد، خاوری که به خاطر داشن تابعیت کانادا بر اساس قواننی 
نمی توانست مدیرعامل بانک ملی شود و صالحیت او با مشکل مواجه شده بود، برای 
ح���ل آن به محس���نی اژه ای در وزارت اطالعات رجوع می کن���د و از طریق او با جواد 

الله قدمی آشنا می شود. 
خاوری که به اهواز احضار ش���ده بود، شب قبل از سفر، به منزل محسنی  اژه ای می رود. 
محسنی اژه ای به خاطر روابط گسرتده ی مایل   که از طریق جواد الله قدمی با خاوری داشت 

به وی اصرار می کند که کشور را ترک کند. 
خاوری به خاطر اداره ی یکی از مهم ترین بانک های کشور، ثروتمندان زیادی را می شناخت 
که به دالیل مختلف دچار مش���کالت حقوقی می ش���دند، او این افراد را به الله قدمی 
معرفی می کرد و با کارچاق کنی وی، محسنی اژه ای در محاکم سفارش پرونده های شان 
را می کرد. در صورت زندانی شدن خاوری ممکن بود این پرونده ها لو بروند. یک نگاه 

کلی به لیست موکلنی الله قدمی همه چیز را فاش می کرد. 
از طرف دیگر مهدی پسر سیدمحمدجهرمی۱ رئیس بانک صادرات که متهم دیگر پرونده  
بود با  الله قدمی کارچاق کنی می کردند و خود جهرمی نیز روابط نزدیکی با محسنی  اژه ای، 
و آیت الله جنتی داش���ت. عالوه بر این ها وی نس���بت خانوادگی با ناطق نوری هم دارد. 
دستگریی و ادامه ی بازداشت هر یک از این افراد، پای محسنی اژه ای را به میان می کشید.2

فرار خاوری، به مدد جهرمی و پسرش آمده و نگاه ها را از آن ها نیز پرت می کرد. از طرف 
دیگر اژه ای که توسط احمدی نژاد به شکل تحقری آمیزی از وزارت اطالعات برکنار شده 

بود فکر می کرد فرار خاوری ضربه به دولت احمدی نژاد خواهد بود. 
اژه ای و الله قدمی صحنه ی بازپرس���ی اهواز را چنان طراحی کرده بودند که هر کس جای 
خاوری بود متواری می ش���د. قاضی محمدیان فر چند ساعت او را در راهرو منتظر نگه 
داش���ت و وقتی به عنوان متهم از او تحقیق به عمل آورد همه می دانس���تند بطور حتم 
۱-جهرمی که در ابتدا راننده ی خلخایل بود با کسب مدارک جعلی و تغیری نام از علینقی به سیدمحمد 
به عنوان وزیر کار و یکی از اعضای اصلی در کابینه احمدی نژاد وارد ش���د. بخش عمده ی اقدامات 
غریکارشناس���انه ی دولت نهم از جمله پرداخت مبالغ هنگفتی در جریان طرح موسوم به »بنگاه های 
زود بازده«، انحالل س���ازمان مدیریت و برنامه ری���زی و ادغام صندوق تعاون و صندوق مهر رضا و 
... از جمله طرح های وی بوده است. فساد بانکی موسوم به اختالس سه هزار میلیاردتومانی توسط 
ال.سی های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی وی صورت گرفت و به همنی دلیل در اوایل مهر 

۱۳۹۰از ریاست بانک صادرات برکنار شد.
2-مهدی جهرمی که در ارتباط با این پرونده و دیگر اتهامات مایل به مدت یک هفته بازداشت بود 
با اقدامات صورت گرفته توسط محسنی اژه ای به قید وثیقه آزاد شد و به تکذیب احضار و بازداشت 
خود پرداخت و منتش���رکنندگان اخبار را تهدید به شکایت و پیگریی حقوقی کرد. وی برای اعطای 
وام های کالن، از مدیران شرکت ها و کارخانجات و ... پورسانت های هنگفت می گرفت تا پرونده ی 
وام های شان را جلو بیاندازد! محمد جهرمی در طول دوران مدیریت بر بانک صادرات ایران، هزاران 
میلیارد تومان وام »اشتغال، تولید، صادرات، دامداری و کشاورزی« به کسانی داد که فرزندش آن ها را 

معرفی کرده بود. 
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بازداش���ت خواهد ش���د؛ به ویژه که اداره ی اطالعات اهواز هم تقاضای بازداشت او را 
کرده بود. قاضی در پایان بازپرسی، حکم بازداشت و ممنوع الخروجی خاوری را نوشت. 
در همان جلس���ه، الله قدمی که وکیل مدافع خاوری بود از وی که به شدت ترسیده بود و 
رنگ به رخسار نداشت تقاضای یک میلیون یورو می  کند تا از طریق محسنی اژه ای برای 

رهایی او اقدام شود. 
پس از آن که خاوری پول را از طریق یکی از دوس���تانش به نام رمضانعلی تهیه می کند، 
  الله قدمی به موبایل اژه ای زنگ زده و او به قاضی دس���تور لغو حکم را می دهد. قاضی 
ضمن پاره کردن حکم قبلی به دس���تور محسنی  اژه ای به خاوری تأکید می کند که دفعه ی 
دیگر بازداشتت می کنم و به این ترتیب پیام اژه ای را به او می رساند و خاوری برخالف 

میلش مجبور به ترک کشور می شود. 
محس���نی اژه ای در طول سال های گذش���ته بارها موضوع پیگریی و تالش برای اسرتداد 
خ���اوری و عدم همکاری دولت کانادا را مطرح کرده اس���ت در حایل که دروغی بیش 

نیست. هیچ کس به اندازه  ی وی نگران بازگشت خاوری نیست. 
محس���نی اژه ای پس از فراری دادن خاوری، کیفرخواست را به گونه ای که می پسندد تهیه 
می کند و اداره ی دادگاه را نیز به ناصر سراج ۱معاون امنیتی خود می سپارد تا بقیه ی سناریو 
را او اجرا کند. در حایل که طبق حکم دادگاه، چهار نفر به طور نمایشی به اعدام محکوم 
شده بودند تنها مه آفرید امریخسروی پس از نوشن نامه به خامنه ای و افشای پشت پرده  ی 
پرونده و مسئوالن درگری در آن، به دستور محسنی اژه ای بدون طی کردن آینی دادرسی رژیم 
به جوخه ی اعدام سرده شد تا صدای آخرین شاهد نیز در گلو خفه شود.2 این در حایل 
بود که به ادعای محسنی اژه ای وی تمامی بدهی ها و جزای نقدی اش را نیز پرداخته بود. 
آقای مه آفرید امریخس���روی در پرونده گذش���ته تمام اموالش مصادره نشد چرا که 

محکومیت  های مایل ایجاد شد که ایشان رد مال و جزای نقدی آن را پرداختند.۳
هفت س���ال پس از فراری دادن خاوری، دادگاه عدل اسالمی در اقدامی نمایشی به فکر 

شناسایی و توقیف اموال وی برآمد و موسی غضنفرآبادی رییس دادگاه انقالب گفت:
دستور شناسایی و توقیف اموال وی در داخل داده شده است. غضنفرآبادی با بیان این که مدت

۱-ناصر سراج متولد ۱۳۳۹در روستای جوشقان کاشان است. وی یکی از مأموران پلیس قضایی بود 
که با استفاده از رانت  اسالمی قاضی شده است. سراج ابتدا در دادسرای مهرآباد خدمت می کرد و 
سپس به ریاست مجتمع جنایی و مجتمع ویژه ی فرودگاهی منصوب شد و سپس سرپرست دادسرای 
جنایی تهران، رئیس دادگاه های کیفری استان تهران، معاونت قضایی دادگسرتی کل استان تهران، و 
عاقبت عضو معاونت دیوان عایل و نماینده ی  قوه قضاییه در هیأت نظارت بر مطبوعات شد. وی پس 
از معاونت سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور، جانشنی پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور 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، جریمه ی نقدی و برگشت 
اموال است که دستور همه ی آن ها داده شده است.۱

منصور نظری که در محافل حزب الله به عنوان »ش���اعر مدافعان حرم« معروف است، 
در حضور محس���نی اژه ای به فس���اد عجیب و غریب، موجود در قوه قضاییه اشاره کرد،2 
محس���نی اژه ای که در مقابل عمل انجام ش���ده قرار گرفته بود، فردای آن روز دستور تعلیق 
خدمت دو نفر از مأموران حراست دانشگاه را داد که چرا اجازه داده بودند وی به جلسه 

راه یابد.
نظری پیش تر به خاطر افشای باند فساد قوه قضاییه و تالش برای پیگریی آن به زندان و 

شالق محکوم شده بود.۳

نقش مهم در پرونده ی کرباسچی و نقدی 
در بهار سال ۱۳۷۷اژه ای با قضاوت دادگاه دوست و هم مدرسه ای سابقش غالمحسنی 
کرباسچى و پخش این محاکمه از تلویزیون به چهره  ای شناخته شده براى مردم تبدیل شد. 
او با صدور حکم زندان و محرومیت از خدمت برای کرباسچی فرمان بیت  خامنه ای و 
شخص وی برای بی آینده کردن او را اجرا کرد و به حامیان خاتمی نیز پیام روشنی داد چرا 
که کرباسچی نقش فعایل در پیکار انتخاباتی ریاست جمهوری برای سیدمحمد خاتمی 

داشت. 
پخش جلسات این دادگاه از سیمای جمهوری اسالمی مضحکه ی دستگاه قضایی را بیش 
از پیش برمال ساخت و شرایط آن چنان آشفته شد که صدای انتقاد جناح های مختلف رژیم 
را هم بلند کرد. رفتار محسنی اژه ای به عنوان قاضی و در عنی حال دادستان در مقابل متهم 
پرونده و به خصوص جدل های لفظی وی با کرباسچی پوسیدگی دستگاه قضایی را به 

عیان نشان داد. 
پس از آش���کار ش���دن نقش محمدرضا نقدی در ش���کنجه دادن ش���هرداران بازداشت 
ش���ده در بازداش���تگاه »وصال« نریوی انتظامی و محکومیت وی به هشت ماه حبس 
تعزیری، پرونده ی دیگری هم برای وی تش���کیل می ش���ود که موضوع آن مظنونیت به 
مش���ارکت در قتل قاضی بازپرس اولیه ی پرونده ی کرباسچی است، که به طور مشکوکی 
ناگهان سکته کرده بود. گفته می ش���ود که محمدرضا نقدی بر سر صدور احکام سفید 
امضای بازداشت و بازرسی از منازل و محل کار افراد و هم چننی چگونگی حساب رسی 
با وی اختالف داشته است که به همنی منظور و برای حل اختالفات، جلسه ای 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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»محسنی اژه ای« با حضور او و محمدرضا نقدی و مسعود صدراالسالم برگزار می شود و 
با صرف شام خاتمه می یابد، فردای آن روز وی دچار مسمومیت شدید می شود و به علت 
کاماًل مشکوک )آمپول هوا( دچار ایست قلبی می شود و فوت می کند. به دنبال فوت این 
قاضی، کمیسیون امنیتی شورای عایل امنیت ملی با وجود اذعان به مشکوک بودن فوت 
قاضی، به دلیل دخیل بودن افرادی چون علی رازینی )ریاس���ت وقت دادگسرتی استان 
تهران(، محسنی اژه ای )ریاست وقت مجتمع قضایی کارکنان دولت و از قضات دادگاه 
ویژه ی روحانیت(، محمدرضا نقدی) رئیس حفاظت اطالعات نریوی انتظامی( و مسعود 
صدر االسالم )رئیس اطالعات نریوی انتظامی( دستور مسکوت گذاشنت این پرونده را 

می دهد.۱
اژه ای پس از فرمان خامنه ای برای سرکوب مطبوعات، نقش تعینی کننده ای به عهده گرفت 

و گردانندگان نشریات را حتی متهم به »محاربه« کرد و گفت:  
لحنی که در روزنامه ی توس به کار گرفته ش���ده جریان های مختلف و  مردم را علیه 
نظام و امنیت کشور تحریک کرده و اگر این جرایم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل 
آن محارب هستند و  تکلیف محارب را نیز قانون به روشنی مشخص کرده است...

من به عنوان رییس مجتمع قضایی ویژه اعالم می کنم چنان چه  نش���ریات معاند به 
هشدار دوم مقام رهربی توجه نکنند، ما بنا به تکلیف خود با جدیت، چه در قالب 
دادگاه های عمومی و  چه در قالب دادگاه های انقالب قاطعانه با آن ها برخورد کرده 

و تعرض به مبانی اسالم و انقالب و امنیت کشور را تحمل  نمی کنیم.2
از آن جایی که پای وی در قتل های زنجریه ای به عنوان یک مسئول وزارت اطالعات و 
هم چننی آمر این قتل ها گری بود وی تالش زیادی برای سرکوب روزنامه نگاران و روحانیونی 

که تالش می کردند حقیقت آشکار شود به خرج داد. 
وی، محس���ن کدیور را به دلیل سخرنانی هایش در خصوص علت قتل های زنجریه ای به 
تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام متهم   و به یک سال و نیم زندان محکوم کرد. پس 
از آن که روزنامه ی »سالم« در روز ۱۵تریماه ۷۸، نامه ای از سعید امامی  منتشر کرد، اژه ای 
بالفاصله روزنامه را که مدیرمسئولش موسوی خویینی ها بود،  توقیف کرد و او را به جرم 
توهنی به مأمور دولت، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی  محکوم کرد. در آبان 
س���ال ۱۳۷۸، دادگاه ویژه ی  روحانیت با هدایت اژه ای، عبدالله نوری وزیر سابق کشور و 
مدیرمسئول روزنامه ی »خرداد« را به این جرم که روزنامه  اش مقاالتی را برای بدنام کردن 
نظام واشاعه ی اکاذیب وتبلیغ علیه دولت منتشر کرده است به پنج سال زندان محکوم  کرد. 

1-http://news.gooya.com/politics/archives/2009/09/093491.php
2- روزنامه ی خرداد 2۶ دی ماه   ۱۳۷۷. 
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پرونده ی خانه ی عفاف کرج
یک���ی از اقدامات مهم محس���نی اژه ای در دادگاه ویژه ی روحانی���ت جمع و جور کردن 
پرونده ی »خانه هدایت اسالمی« بود تا مبادا فساد سازمان یافته توسط مسئوالن دادگاه 
انقالب اس���المی کرج و بنیاد نور که متعلق به محس���ن رفیق دوست از اعضای مؤتلفه و 
نزدیکان بیت رهربی بود برمال ش���ود. محسنی اژه ای و دیگر سردمداران دستگاه قضایی 
که خود تا خرخره غرق در انواع و اقسام فسادهای جنسی و ... هستند مشکلی با اعمال 
صورت گرفته در »خانه هدایت اسالمی« نداشتند، و برای آن که آب ها از آسیاب بیافتد 

مجبور بودند مدتی به خیمه شب  بازی های قضایی بردازند.
فعالیت این مرکز پس از آن فاش شد که در بهمن ماه ۱۳۷۹ منصور شریفی ساکن محله ی 
گیش���ای تهران به پلیس گزارش داد که دخرت هفده س���اله اش سمن از آموزشگاه به خانه 
بازنگش���ته است. در تحقیقات قضایی معلوم شد س���من شریفی در مؤسسه ی خرییه ی 
گل یاس که با عنوان خانه ی هدایت اسالمی آغاز به کار کرده بود به سر می برد. پس از 
ش���کایت منصور شریفی از همه ی کسانی که در این کار دخالت داشتند، پرونده ای علیه 
حجت االسالم محمد منتظری مقدم رییس دادگاه انقالب اسالمی کرج و عضو مؤثر هیأت 
امنای موسسه ی یاد شده باز شد. اتهامات محمد منتظری مقدم در دادگاه عبارت بودند 
از توقیف و نگهداری دخرت هفده ساله ای به نام سمن شریفی، اعمال نفوذ برخالف حق 
و مقررات قانونی در جهت اداره کردن مؤسس���ه ی غری قانونی »گل یاس« کرج )خانه 
هدایت(، مش���ارکت در تحویل ندادن نوزادان بدون سرپرست به خانواده های شان، اخذ 
رشوه به مبلغ پنج میلیارد ریال، مشارکت در جلب و توقیف و حبس غریقانونی چهار فرد و 

جعل عنوان قاضی ویژه مواد مخدر.۱
پس از این که قاضی حسینی، قاضی ویژه ی این پرونده، بیش تر متهمان را مجرم دانست، 
تا زمان صدور حکم دادگاه تجدید نظر، متهم ردیف اول، منتظری مقدم، تنها متهمی که به 
مجازات  نسبتاً سنگنی محکوم شده بود، با وثیقه آزاد شد. در تحقیقات پلیس مشخص شد که 
مسئوالن این مؤسسه پس از سوءاستفاده از دخرتان آنان را به کویت و دوبی منتقل می کردند.2 
با این حال ش���عبه ی ۱۴دادگاه تجدیدنظر کلیه ی اتهام های مطرح ش���ده علیه گردانندگان 
خانه ی هدایت اسالمی از جمله آدم ربایی، اختفا و نگهداری غریقانونی سمن شریفی، 
نگهداری و واگذاری کودکان شریخوار و... را رد کرد و مدیر مجتمع و مددکار آن را تربئه 
نمود. محمد منتظری مقدم نیز به هشت سال زندان محکوم شد اما خربی از زندانی شدن 

وی انتشار نیافت. 
در بخش���ی از این رأی آمده است: پنهان کردن و ربودن دو جرم جداگانه هستند که باید 

۱--روزنامه ی ایران، ۱۹ آذر ۱۳۸۱.
2-www.emadbaghi.com/archives/2005/08/000591print.php
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ارکان تشکیل دهنده ی 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 
این که اساسًا عمل اخفا وقوع نیافته، با عنایت به این که رأی و دادنامه ی معرتض عنه در 

خصوص آنان اشتباه است، به نظر این دادگاه آنان مربا از اخفای دوشیزه سمن هستند...
مجازات های سبک متهمان دیگر پیش از این در حکم دادگاه بدوی به جزای نقدی تبدیل 
شده بود. هم چننی 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 ساله ی دیگری که در 

مؤسسه ی گل یاس نگهداری می شدند، علیه متهمان مطرح نشده است.۱
محسن رفیق دوست سال ها بعد در گفت وگو با روزنامه ی سیاست روز درباره ی حاشیه های 
خانه ی عفاف کرج که زیرمجموعه بنیاد نور بود ضمن تکذیب ارتباط خانه ی عفاف با 

بنیاد نور گفت: 
آن مرکز زیرمجموعه بنیاد نور نبود. ما االن هم مؤسسه ای داریم به نام بنیاد حمایت و 
هدایت اسالمی که اتفاقاً در پردیس هم ساختمان بزرگی ساخته ایم که انشاءالله برای 
نگهداری و اصالح دخرتان ناهنجار، امس���ال به بهره برداری می رسد. یک موقعی 
ش���عبه ای را در کرج ایجاد کردیم که بعد از مدتی تعطیل شد. عده ای در کرج یک 
مؤسسه ای دیگر را درست کردند. ماجرا از این قرار بود که یک دخرتی را خاله اش 
تحویل آن مرکز می دهد. آن مرکز بدی نبود و البته هیچ ارتباطی با بنیاد نور ما نداشته 
است. پدر دخرت از خارج آمده و می رود آن جا دخرتش را ببیند، می گویند خانمی با 
این مشخصات او را آورده است او هم با آشنایی که در قوه  قضاییه داشته آن جنجال 
را به پا می کند. این امر هیچ ارتباطی به ما نداشت. افراد این مؤسسه هم بازداشت 
شدند و بعد تربئه شدند. ما االن در زاهدان شعبه داریم. دخرتانی که پدر یا مادر یا 
هر دوی آن ها اعدام شده اند را نگهداری می کنیم و قایل بافی یاد می دهیم تا تشکیل 

زندگی بدهند.2

دادستانی کل کشور و ارتقای جانیان
اژه ای در تابس���تان ۸۸پس از برکناری از وزارت اطالعات، توس���ط الریجانی به جای 
دری  نجف آبادی به دادس���تانی کل کشور انتخاب ش���د تا سال ۱۳۹۳در این پست بود و 

سپس جایش را با رییسی عوض کرد و معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی آن شد. 
نکته ی جالب توجه این اس���ت که دادس���تانی کل کشور که می بایس���تی پناهگاه مردم 
باش���د محلی اس���ت برای چنگ  و دندان نش���ان دادن جانیان به مردم. هم اژه ای و هم 
1-http://mohammad78.persianblog.ir/post/73/
2-www.tabnak.ir/fa/news/707431
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دری نجف آبادی هر دو بعد از برکناری از وزارت اطالعات به این پس���ت دست یافتند. 
پیش تر هم ری شهری همنی مسری را طی کرده بود. 

اژه ای از اسفند ۱۳۸۵هنگامی که وزیر اطالعات بود به فرمان خامنه ای به عضویت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در آمد و هم چنان عضو این مجمع است. 

وی در اولنی اقدام خود س���عید مرتضوی را که در مقام دادستان عمومی و انقالب تهران 
مرتکب جنایات بی ش���ماری از جمله کهریزک شده بود و پرونده های مفتوحی متعددی 
داش���ت به معاونت خود انتخاب کرد. از س���ال ۱۳۸۸تاکنون ن���ه حیدر مصلحی و نه 
سیدمحمود علوی هیچ یک سابقه ی امنیتی ندارند و به همنی دلیل محسنی اژه ای هم چنان 
در مسائل امنیتی کشور یکه تازی می  کند. او نقش مهمی در برگزاری دادگاه های فله ای بعد 

از انتخابات ۸۸داشت که حتی با معیارهای حقوقی رژیم هم غریقابل دفاع بود. 
او طی روزها و ماه های پس از انتخابات یکی از چهره های خربساز سرکوب بود و بعدها 
در حمای���ت و توجیه تصمیم خامنه ای برای حصر موس���وی و رهنورد و کروبی از هیچ 
اقدامی فروگزار نکرد. او ضمن آن که بارها به دروغ وعده ی محاکمه ی موسوی و کروبی 
را داد عاقبت به صراحت عنوان کرد که آن ها تا توبه نکنند عفو نمی شوند و به این ترتیب 
به طور تلویحی اعالم کرد که آن ها بدون تشکیل دادگاه و محاکمه به حبس ابد محکوم 
شده اند. او شخصاً خواهان اجرای حکم اعدام برای موسوی و کروبی که از جمله دوستان 

صمیمی وی بود و با هم معاشرت نزدیک داشتند شد. وی در این رابطه گفت:  
در فتنه س���ال ۸۸برخی آگاهانه جرم بسیار بزرگی را مرتکب شدند و بدون تردید 
اگر رأفت اسالمی و برخی مالحظات شورای عایل امنیت ملی نبود سران این فتنه 
و کسانی که آگاهانه در این مسری بودند به عنوان مجرم ، تعقیب می شدند و به اشد 

مجازات می رسیدند.۱
محسنی اژه ای به همراه سید ابراهیم رییسی و علی خلفی عضو کمیته ی پیگریی الریجانی 
در مورد اتفاقات پس از انتخابات ۸۸ بودند. اژه ای به همراه حس���نی طائب س���ناریوی 
عجیب و غریبی را به منظور تحت الشعاع قرار دادن موضوع تجاوز در کهریزک و هم چننی 
برخ���ورد با دروغ پردازی های دو روزنامه نگار ایرانی و جعل خرب در مورد دس���تگریی و 
ش���کنجه  و تجاوز و قتل فجیع ترانه  موسوی کلید زدند.2 آن ها با خلق یک کشته شده ی 
دروغنی به نام سعیده  پورآقایی و درگری کردن موسوی و  کروبی تالش کردند ضمن بی اعتبار 
نشان دادن ادعاهای مخالفان خود، دستگاه امنیتی و قضایی را که فساد و جنایت از سر و 

روی آن می بارید عناصری صادق و صالح جهت پیگریی ادعا نشان دهند.

1-www.asriran.com/fa/news/439284
2-در بخش مربوط به حسنی طائب شرح آن آمده است. 
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آن  ه���ا که به خوبی از تجاوز ها و سوءاس���تفاده های جنس���ی در کهری���زک و در جریان 
بازداشت های پس از خرداد ۸۸مطلع بودند و می دانستند حتی پاره ای از قربانیان خودی 
در حضور خامنه ای با ناسزا، خرب از تجاوز با بطری به خودشان را داده اند روی تحقیق در 
موردی که خودشان به دروغ تولید کرده بودند و با آن افکار عمومی و موسوی و  کروبی را 

هم فریب داده بودند تأکید می کردند. 
حتی سال ها بعد نیز اژه ای دست بردار نبود و به منظور پیش برد طرح های جنایتکارانه ی 
خامنه ای و ادامه ی حصر موسوی و کروبی روی دیدار با کروبی و گفتگوهای مطرح شده با 
او تأکید کرد. او روی تالش مزورانه ی دستگاه امنیتی برای تحقیق و مشخص کردن موضوع 
و مجازات احتمایل مرتکبان جرم در صورت واقعیت داش���ن به طور تصنعی مانور داد.۱

اتحادیه ی اروپا طی تصمیم مورخ بیست و سوم فروردین ۱۳۹۰)سیزده آوریل 2۰۱۱(، سی 
و دو مقام ایرانی از جمله غالمحسنی محسنی اژه ای را به دلیل نقشی که در نقض گسرتده 
و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. 

کلیه ی دارایی های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
محسنی اژه ای، هم چننی در جریان ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ اوین در فروردین۱۳۹۳ 
دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی بود؛ وی عالوه بر تکذیب وقایع رخ داده 
در زندان اوین و حمایت از مأموران زندان، زندانیان و خانواده ها را تهدید  کرد که به دلیل 
اطالع رس���انی درباره ی این واقعه برای آن ها پرونده س���ازی خواهد شد و مورد تعقیب 

قضایی قرار خواهند  گرفت.
محس���نی  اژه ای در جریان قیام دی ماه ۱۳۹۶دستگریشدگان و کسانی که در زندان به قتل 
رسیده بودند را معتاد خواند و »دخرتان انقالب« را که با برداشن حجاب بر روی سکو ها 

اعرتاض خود را به نمایش گذاشته بودند تهدید کرد و گفت:
افرادی هستند که با استعمال مواد صنعتی و با یک کار تشکیالتی و برنامه ریزی شده 
از بریون دس���ت به این کار ]اعرتاض به حجاب[ می زنند که اگر ثابت ش���ود که با 
تشکیالت خاصی ارتباط دارند برای آن ها پرونده ی سنگنی تشکیل می شود و برای 

خودشان و خانواده های آن ها مشکل ایجاد می شود.

عدم تعقیب جانیان و بزهکاران وابسته به نظام
محسنی اژه ای در مقام دادستان کل و یکی از مقامات امنیتی ذی نفوذ کشور نقش مهمی 
در پرده پوشی ترورهای هسته ای توسط جوخه های ترور رژیم و پرونده سازی برای عده ای 
بیگناه داشت که تحت شکنجه های طاقت فرسا مقابل دوربنی تلویزیونی اعرتاف کردند

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 داده اند. جانیان در وسط
ماجرا قربانیان را تحت فش���ار قرار داده بودند که اعرتاف کنند به دستور رفسنجانی این 
تروره���ا را انجام داده اند. عاقبت پس از روی کار آمدن دولت جدید، دس���تگاه قضایی 
علریغم هیاهو بسیار در مورد مجازات عامالن ترورها و اظهار شادمانی و شور و شعف 
خانواده ی »متخصصان هسته ای«، مجبور به آزادی آن ها شد. در مقاله ی آزادی متهمان 
ترور »متخصصان هسته  ای« یک رسوایی دیگر برای خامنه ای به این موضوع پرداختم. ۱ 
در دوران حضور وی در وزارت اطالعات اردشری حسنی پور یکی از دانشمندان فیزیک 
ایران در دی ماه ۱۳۸۵بی رحمانه در منزل مسکونی اش در شریاز به قتل رسید و اژه ای مانع 
از تحقیق و بررسی موضوع شد. پس از آن که خانواده ی حسنی پور سناریو ی نظام اسالمی 
مبنی بر ترور وی به دست عوامل موساد را نپذیرفت برای پوشاندن نقش دستگاه اطالعاتی 
و امنیتی داستان های دروغنی مرگ ناشی از گاز گرفتگی، سکته قلبی، سینه پهلو و حتی قتل 

توسط رقیب عشقی شکست خورده را اعالم کردند. 
او هم چن���نی نقش مهم و تعینی کننده ای در عدم پیگریی پرونده ی »اسیدپاش���ی«  روی 
دخرتان جوان در اصفهان که به تحریک امام جمعه پلید این شهر صورت گرفته بود داشت. 
روزنامه ی جنجایل ساندی تایمز و س���ایت خربی »اسرتاتفورد« ترور وی را به اسرائیل 
نسبت دادند در حایل که شواهد موجود تردیدی در نقش عوامل امنیتی در قتل وی باقی 

نمی گذارد. 
انفجار بمب در تاریخ بیس���ت و چهار فرودین ۸۷در حسینیه ی »رهپویان وصال« شریاز 
موجب کشته شدن چهارده نفر کشته و مجروح شدن دویست و یک نفر شد.  مسئولنی از 
جمله اژه ای به عنوان وزیر اطالعات، این موضوع را به هیچ عنوان تروریس���تی قلمداد 
نمی کردند. بیس���ت و پنج روز بعد و در جریان س���فر خامنه ای به شریاز محسنی اژه ای و 
مصطفی پورمحمدی در یک خیمه  شب بازی دو نفره اعالم کردند که حادثه ی تروریستی 
بوده و عامالن آن اعضای انجمن پادشاهی بوده اند که همگی دستگری شده  اند و عده ای 
بیگناه را به جوخه ی اعدام سردند. قباًل در دو مقاله با عنوان دست های خوننی باندهای 
رژیم در انفجار ش���ریاز2و دادگاه یا سرپوش���ی بر جنایت باندهای رژیم در شریاز۳ به این 

موضوع پرداختم.
اژه ای هم چننی علریغم تمام���ی وعده و وعید هایی که داده بود از پیگریی پرونده ی باال 
کش���یدن صدها هکتار زمنی در ورامنی توسط محمدجواد الریجانی و پیشنهاد رشوه از 
سوی فاضل الریجانی برادران رئیس قوه قضاییه خودداری کرد. 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
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روند پیگریی پرونده های مذکور در تاریخ شانزده اردیبهشت ۱۳۹2توجه کنید. 
محسنی اژه ای درباره ی آخرین وضعیت پرونده محمدجواد الریجانی  اظهار داشت: این 
پرونده در حال رسیدگی است هرچند موضوع حاد و پیچیده ای در آن وجود ندارد و باید 
دید واگذاری زمنی ها بر اساس قانون بوده یا تخلفی صورت گرفته است. هم چننی باید 
مشخص شود فردی که زمنی را واگذار کرده تخلف کرده یا کسی که زمنی ها را در اختیار 

گرفته است.
وی هم چننی درباره ی پرونده ی فاضل الریجانی نیز گفت: تحقیقات این پرونده هنوز به 

اتمام نرسیده و نمی دانم فردی که قرار بود احضار شود احضار شده یا خری.۱
انتخاب ناصر سراج معاون امنیتی وی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور نشان از قدرت 

و نفوذ بیش از حد وی در دستگاه قضایی و امنیتی کشور است. 

کارگزار اطالعات سپاه پاسداران 
محسنی اژه ای که کارگزار اطالعات سپاه پاس���داران است برخالف ابتدایی ترین اصول 
حقوقی پس از مرگ کاووس س���یدامامی در زندان، به منظور توجیه دسیس���ه چینی سپاه 

پاسداران گفت:
این ها زیرپوشش محیط زیست و بعضی مراکز علمی و با سرویس های بیگانه از جمله 
آمریکا و صهیونیست مرتبط بودند و بعضی از آن ها اطالعات را از مراکز حساس 
و مهم و اسرتاتژیک  تهیه می کردند و برای بیگانگان می فرستادند که دستگری شدند 
و یکی از آن ها سید امامی بود. سید امامی زمانی که متوجه می شود مسئوالن پرونده 
اطالعات بس���یار مهم و زیادی را از آن ها به دست آورده اند و باور نمی کرد که این 
اطالعات در اختیار سیستم امنیتی و قضایی  قرار گرفته باشد به محض این که متوجه 
می شود و به محل نگهداری خودش باز می گردد خودکشی می کند. تحقیقاتی که 
تا این لحظه به دس���ت آمده قطعاً خودکشی بوده اما این که انگیزه ی سیدامامی از 
خودکشی چه بوده باید پریامونش تحقیق و تحلیل شود تا ببینیم انگیزه  از خودکشی 
به دلیل این بوده که افراد دیگر و تشکیالت لو نرود یا مسائل دیگر بوده  که این بخش 

قضیه هنوز ادامه دارد.
وی گفت: اما ظاهر ماجرا نشان می دهد براساس اطالعاتی که فکر کردند لو رفته و 
برای یک فردی مثل ایش���ان که استاد دانشگاه بوده و برخی او را می شناختند این 
موضوع علی القاعده س���نگنی بوده  بنابراین در خصوص انگیزه ی خودکشی باید 

اهتمام بیش تری شود.2
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1392/02/16/52229
2-www.entekhab.ir/fa/news/393791
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گاز گرفنت منتقد 
اژه ای در کس���وت رییس دادگاه ویژه ی روحانیت، در جلسه ی هفتگی هیئت نظارت بر 
مطبوعات با عیسی سحرخیز نماینده ی مدیران مطبوعات در این هیأت گالویز شده، اقدام 
به پرتاب قندان به س���وی او و سپس گاز گرفن شانه ی 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 پرونده سازی دیگری دوباره به زندان رفت. و چنان چه از زندان 
آزاد شود پرونده ی دیگری در انتظار اوست. رادیو فردا در مورد درگریی مزبور به نقل از 

شاهدان جلسه چننی گزارش داد: 
هنگام تشکیل جلسه  پرونده ی یک مجله درمورد مقاله ای که راجع به روابط دخرت و 
پسر منتشر کرده بود، به بحث گذاشته می شود. در آن مقاله از یک جامعه شناس نقل 
شد که گفته اس���ت: اگر آزادی های بیش تری در روابط دخرت و پسر در کشور ایجاد 

نشود، این روابط به خانه ها و به دور از چشم جامعه کشیده خواهد شد.
شاهدان جلسه امروز می گویند در این جا سحرخیز به دفاع از نظر این جامعه شناس 
می پردازد، اما حجت االسالم  اژه ای با عصبانیت عیسی سحرخیز را متهم می کند 
که او نیز مانند آن جامعه ش���ناس مروج این مس���ائل اس���ت و حتی مشکلی ندارد 
اگر فرزندانش هم به این کارها کش���یده شوند. عیسی سحرخیز چنان از این اتهام 
خش���مگنی می شود که به محس���نی اژه ای یادآوری می کند او هر دو فرزندش را در 
سننی بسیار پاینی ازدواج داده است. آقای سحرخیز در ادامه به حجت االسالم اژه ای 
می گوید اگر تو راس���ت می گویی بیا با هم به خیابان ها برویم که ببینی که مردم با 
م���ن چگونه رفتاری می کنند و با تو چه رفتاری نش���ان خواهند داد. این اظهارات 
ظاهراً چنان حجت االسالم اژه ای را که ریاستش بر دادگاه ویژه ی روحانیت او را به 
قاضی القضات روحانیون مشهور کرده به خشم می آورد، که قندان دم دستش را به 

سوی آقای سحرخیز پرتاب می کند.
این قندان به آقای س���حرخیز اصابت می کند و او را زخمی می س���ازد. ش���اهدان 
جلسه امروز می گویند حجت االس���الم اژه ای به این کار هم اکتفا نکرد و متعاقبًا 
از جای خود برخاست و با قندانی دیگر در دست به طرف آقای سحرخیز رفت و 
قندان را برسرش کوبید. آقای سحرخیز کوشید با نگه داشن حجت االسالم اژه ای، 
مانع ضربات بعدی ش���ود، اما آقای اژه ای دست عیسی سحرخیز را گاز می گرید و 
پریاهنش را پاره می کند. پس از این جریان عیسی سحرخیز با ظاهری آشفته، ژولیده 
و خوننی به پزشک قانونی می رود تا آثار ضرب و جرح را ثبت کند، سپس از رئیس 
وزارت فرهنگ و ارش���اد اسالمی که جلس���ه امروز هیات نظارت بر مطبوعات در 
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آن جا برگزار شد، می خواهد تا نوار ویدیویی جلسه را برای آیت الله خامنه ای، رهرب 
جمهوری اسالمی بفرستد. ۱

از ق���رار معلوم نحوه ی یورش اژه ای و گاز گرفن ط���رف دعوا، مورد پذیرش مقام معظم 
رهربی و ویل فقیه مسلمنی جهان قرار گرفت و برخالف انتظار عیسی سحرخیز و وکیل 
مدافع اش، ایشان پس از مشاهده ی فیلم مزبور، اژه ای را مورد تفقد ویژه قرار دادند و وی 
ارتقاء مقام یافت و پست هایی چون وزارت اطالعات، دادستانی کل کشور و معاونت اول 

قوه قضاییه را کسب کرد. 
اژه ای که یکی از دشمنان اصلی آگاهی و حامیان اِعمال محدودیت های بیش تر در فضای 
مجازی و رسانه ای است، در خرداد ۱۳۹۵پس از انتخاب رییسی به عنوان تولیت آستان 
قدس رضوی به جای او، به ریاست شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما انتخاب شد. 
نماینده ی دیگر قوه قضاییه در این شورا، برادر رییس قوه قضاییه محمدجواد الریجانی 
 است. ریاست وی در »شورا« از این بابت سؤال بر انگیز است که او در شهریورماه سال

   ۱۳۹۳در نامه ای به محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خواس���تار اعمال 
محدودیت ه���ای بیش تر روی اینرتنت نظری فیلرتینگ وایرب، واتس آپ، تانگو و س���ایر 

شبکه های اجتماعی شد. این اقدام وی واکنش های بسیاری در جامعه داشت.

دشمنی با خانواده ی رفسنجانی برای دل ربایی از خامنه ای
محسنی اژه ای به منظور اجرای منویات خامنه ای علیه رفسنجانی، مسئولیت تشکیل پرونده 
علیه فرزند او را به عهده داشت که با واکنش شدید عفت مرعشی همسر رفسنجانی روبرو 

شد. وی در نامه اش خطاب به اژه ای نوشت:
گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمی گذارد که 
با جواب سئوال های معلوم الحال خودتان را تسکنی می فرمایید. گوشه ای سؤاالت 
فراوان از جریان به اصطالح دادگاه مهدی را برای تان می فرستم اگر جواب دادید، 

سؤاالت مهم تر را می فرستم شاید شفای دردتان باشد.2
وی در پاس���خ به اظهارات همس���ر رفس���نجانی با ارجاع آن به یکی از عواملش به نام 
جعفری دولت آبادی که امروز در نقش دادس���تان عمومی و انقالب تهران بازی می کند 

ضمن مزه  پراکنی گفت:
نامه ی س���رکار خانم عفت مرعش���ی را مالحظه نمودم بر خالف نوشته ی ایشان 
این جانب هیچگونه ناراحتی و عذاب وجدانی نس���بت به مس���ئله ی 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 نامه ی غریمتعارف و غری مسئوالنه ی نامربده معلوم می شود که 
چه کسی ناراحت است و درد دارد و پیوست نامه ی مشارالیها ارتباطی با این جانب 
ندارد لذا عیناً خدمت دادستان محرتم عمومی و انقالب تهران ارسال تا چنان چه 
همانند برخی نوشته های منتسب به بیت آقای هاشمی رفسنجانی مشحون به توهنی و 
افرتا باشد اقدام مقتضی به عمل آورده و عنداللزوم مسائل مطروحه را پاسخ دهند.۱

وی هم چننی به منظور به دست آوردن دل خامنه ای 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 نظام گفت: 
مطالبی که گفته می ش���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 آن جا پیش رفت که حتی دستور فیلرت کردن سایت هاشمی رفسنجانی را داد. 

دشمنی با روحانی برای پیش برد خط خامنه ای 
محس���نی اژه ای در مقام معاون اول قوه قضاییه تعریف جدیدی از جاسوس و جاسوسی 
به دست می دهد تا بتوانند با سهولت بیش تری منتقدان را به بند و زندان بکشند. او در 

دشمنی با روحانی می گوید: 
جاسوس تنها کسی که مستمری بگری و دریافت کننده حقوق از دشمن باشد نیست، 
بلکه او می آید و زمینه و بس���رت را برای ورود دش���من فراهم می کند. یعنی دشمنی 
دشمن را کم تر می کند و می گوید آمریکا دیگر دشمن نیست و سر عقل آمده، چرا 
اجازه نمی دهیم با اوباما دست داده شود؛ چه اشکایل دارد آدمی با آدم ها بنشیند و 
گپی بزند؟! جاسوس کسی است که زمینه ی ورود دشمن را فراهم می کند و آدرس 
غلط می دهد. بنابراین نریوهای امنیتی مراقب نفوذی ها و جاسوس ها باشند چون 

کارهای آن ها ناپیداست.2
محسنی اژه ای که از حمایت خامنه ای برخوردار است کار را به آن جا کشاند که به صراحت 

هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی را تهدید کرد و گفت: 
در همنی زمان و در طول س���ی و چند سال بعد از انقالب مالحظه می کنید که چه 
کس���انی با امام بودند، چه کس���انی با نظام بودند و اکنون در چه مسریی هستند، 
امروز نزد شیطان بزرگ آمریکا و یا در کنار روباه پری علیه مردم و نظام اسالمی خود 
شیطنت می کنند... قول می دهم به حول و قوه  الهی با کمک شما بسیجیان، منافقنی 

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940614001274
2-http://javanenghelabi.ir/news/34175.html
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و نفوذی ها را شناسایی کنیم و پس از دستگریی به اشد مجازات برسانیم.۱
در حایل که اژه ای و الریجانی و دیگر همپالگی های شان بدترین و زشت ترین توهنی ها را 
به روحانی و رفسنجانی و دیگر رقبای شان می کنند، آن ها ساده ترین اظهارنظر ها در مورد 
جنتی و شورای نگهبان و مهره های مورد نظرشان را توهنی تلقی کرده و تهدید به تشکیل 
پرونده و دادگاهی کردن فرد می کنند. برای مثال وی در مورد کسی که به درستی تأکید کرده 

است مردم نمی دانند که آقای جنتی تصمیم  می گرید یا خود مردم  می گوید: 
این توهینی آشکار به شورای نگهبان و مردم است. اگر دادستان بودم توهنی کننده به 
آقای جنتی را تحت تعقیب قرار می دادم... در مورد خربگان، فقها تصمیم می گریند 
و در مورد مجلس شورای اسالمی اعضای شورا تصمیم می گریند و به هیچ وجه یک 
فرد تصمیم گرینده نیس���ت و صحبت مطرح شده توهینی آشکار به شورای نگهبان 
است و از نظر بنده جرم محس���وب می شود... آیت الله جنتی دبری شورای نگهبان 
هس���تند... عالوه بر این صحبت مذکور توهنی به شخص آقای جنتی نیز محسوب 
می ش���ود و به عبارتی توهنی به مقامات اس���ت و به سبب کاری که انجام می دهند 
مدعی العموم در رابطه با توهنی به این مقام می تواند ورود کند و اگر در مقام دادستان 

بودم فردی که این جمله را مطرح کرده بود تحت تعقیب قرار می دادم.2
وی در آخرین موضع گریی خود بعد از انتخابات ریاست جمهوری و برای نشان دادن تعبد 
خود به خامنه ای، ضمن شبیه سازی روحانی با بنی صدر تلویحاً وی را تهدید به برکناری کرد:  
به عنوان فردی که از اول انقالب تا امروز در دس���تگاه قضایی و دستگاه اجرایی بودم، 
تجربه ثابت کرده که بعد از هر تخریبی علیه س���پاه و برخی عناصر انقالبی، یک اقدام 

خطرناک اتفاق افتاده است.
در اوایل انقالب می بینیم که یک بنی صدری پیدا می ش���ود که خودخواه است و 
مغرور به رأی اکثریت مردمی اس���ت که نمی داند ب���ه رئیس جمهور رأی دادند تا 

نماینده ی مردم و نظام باشد و مشکالت را حل کند.
یک بنی صدر خودخواه و مغرور پیدا می شود و مردم را تخریب می کند و می گوید 
این ها چماق به دست هستند و عناصر و نهادها را تخطئه می کند. بجای تمرکز بر 
جنگ وارد حاشیه ها می ش���ود. در همنی دانشگاه تهران چه ها که نکردند. همه ی 
جریان های ضدانقالب زیر چرت بنی صدر که تا دیروز با هم اختالف داشتند، جمع 
می شوند و بنی صدر هم مغرور به رأی که مردم، مردم و نهادها را تخریب و تحقری 
می کند و احس���اس می کند ک���ه مثل این که خطری در پیش اس���ت. برخی از این 
تخریب ها از زبان یک شخصی مثل رییس جمهور وقت و تریبون های رسمی مسائل 
1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13940929000566
2-www.entekhab.ir/fa/news/242489
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بیان می ش���ود و بعد می بینیم که اتفاقات سال ش���صت بوجود می آید و ترورها راه 
می افتد و هزاران انس���ان را به خاک و خون می کشند و وضعیت همنی طور ادامه 
دارد تا این که به خاطر آن جنایت ها، وحدت مردم بیش تر شد. چند صباحی مجددًا 
با یک ترفند جدید تخریب ها را شروع کردند و قضایای دهه ی هفتاد اتفاق افتاد. 
بعد از آن مردم دوباره متوجه شدند سپس دشمن با ترفند جدید آمد و اتفاقات سال 
۸۸ ایجاد شد. امروز که تخریب علیه سپاه، بسیج، افراد موثر و دستگاه قضایی شدت 
گرفته و به تجربه گذشته که نگاه می کنم فکر می کنم فتنه ی جدید و اقدام جدید در 
پیش است. امروز که آمریکا به یک نحو کُری می خواند و نهادهای انقالبی، سپاه، 
دستگاه قضایی و عناصر انقالب از لسان برخی مسئولنی تحقری می شوند، به گمانم 

یک توطئه ی جدید در پیش است.۱

تغیری جای متهم و شاکی، جالد و قربانی 
محسنی اژه ای، در پاسخ به سؤال خربنگاری که در مورد نامه ی عذرخواهی سعید مرتضوی 
معاون س���ابق او س���ؤال کرده بود بدون آن که کم ترین اش���اره ای به اصل اعرتاف نامه و 
سرنوش���ت قربانیان کهریزک کند با فرافکنی پاسخ مبهمی که بخشی از آن خالف واقع 

است داده و قضیه را پیش پا افتاده جلوه می دهد: 
کس���انی برخالف ضوابط مردم را تحریک کرده و ع���ده ای به خیابان ها ریخته و  
کشته شدند و کشور را در معرض ناامنی قرار دادند و سیستم اطالعاتی و کل کشور 
به این مسئله وارد شد... فتنه گران مجرم هستند و آن هایی هم که فرار کردند بدانند 
که اگر دس���ت نظام به آن ها برسد، مجازات می شوند... یکی از حوادث تلخ ۸۸، 
حادث���ه ی کهریزک بود و نظام به محض اطالع ورود کرد و افراد را از آن جا خارج 
کرد و کسانی هم که پریامون آن ها متهم بودند تحت تعقیب قرار گرفتند  که در این بنی 
اف���رادی از قوه قضاییه، نریوی انتظامی و زندان ها تحت تعقیب قرار گرفتند... برای 
برخی از این افراد حکم قصاص صادر شده بود، اگر رضایت برخی از اولیا دم نبود 
احکام اجرا می ش���د... دادستان سابق تهران در همه بخش ها تربئه نشده بود و در 
برخی از موارد محکوم شده بود و در رابطه با نیت و برداشتی که از این نامه داشتند، 

باید ملتزم به نظر دادگاه بود. اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است.2
»نظ���ام«، مطلقاً آن هایی را ک���ه واقعًا  متهم بودند »تحت تعقیب« قرار نداد و به همنی 
دلیل خانواده ی کشته شدگان به عنوان اعرتاض حکم قصاص را تأیید نکردند. هیچ یک 
از آنان رضایت نداده است بلکه خواهان محاکمه ی عامالن اصلی این جنایت هم چون 

1-http://khabarooz.com/post/702712
2-www.mehrnews.com/news/3772675
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مرتضوی، قاضی حداد، اس���ماعیل احمدی مقدم، احمدرضا رادان و رجب زاده هستند. 
بماند که دستگاه امنیتی رامنی  پوراندرجانی پزشک وظیفه  ی کشیک در بازداشتگاه را که 
حاضر نشده بود تأیید کنند مقتوالن در اثر مننژیت فوت کرده اند بریحمانه به قتل رساند 
و دستگاه قضایی حاضر به پیگریی پرونده نشد و با پرونده سازی موضوع را خودکشی 

قلمداد کردند. 
در پی ُنه س���ال کش و قوس قضایی در اس���فند ۱۳۹۶حکم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر 
محکومیت سعید مرتضوی صادر شد. وکیل پرونده و عبدالحسنی روح االمینی، پدر محسن 
روح االمینی یکی از جان باختگان کهریزک و ش���اکی پرونده خرب دادند که حکم جلب 
وی نیز صادر ش���ده است، با این حال دس���تگاه قضایی از اجرای حکم یار غار اژه ای و 
معاون س���ابقش امتناع کرد. ابتدا در چهارده اسفند ۱۳۹۶غالمحسنی اسماعیلی رئیس 
دادگس���رتی تهران درباره خرب صادرشدن حکم جلب سعید مرتضوی گفت: این پرونده 
در دادسرا است. این که پرونده برای اجرای حکم فرستاده و حکم جلب وی صادر شده 
است یا نه، بی اطالعم. سپس محس���نی اژه ای در گفتگوی فروردین ماه خود با رسانه ها

به طور مضحکی با لودگی مدعی شد: حکم جلبش صادرشده ویل متأسفانه هنوز گریش 
نیاورده اند، حاال نمی دانم چطور هست! ۱

اژه ای یکی از پیگریان بازداشت و محاکمه ی احمد منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی 
دیدار اعضای هیأت کشتار ۶۷ با آیت الله منتظری بود. 

وی یکی از مسئوالن اصلی پرده پوشی فساد محمدسعید  گندم نژادطوسی از اعضای ارشد 
جامعه قرآنی کشور و نزدیکان بیت خامنه ای و تربئه ی وی بود. طوسی که در مراسم مختلفی 
چون افتتاحیه ی مجلس دهم، مراس���م احیای شب های قدر در مصالی تهران، و دیدار 
قاریان با خامنه ای در روز ماه اول رمضان ۱۳۹۵، به قرائت قرآن پرداخت و از کودکی مورد 
 عالقه ی خامنه ای بوده، متهم به تجاوز جنسی به نوجوانان دوازده تا چهارده ساله است.

اژه ای در مورد شکایت سه نوجوان که در کالس های قرآن او مورد سوءاستفاده ی جنسی 
قرار گرفته اند و پس از گذشت بیش از پنج سال از طرح شکایت آن ها که ابعاد اجتماعی 

هم پیدا کرده می گوید: 
فردی شکایت کرد و روال قانونی بررسی شد، هنوز مرحله ی رسیدگی نهایی نشده 
است. به لحاظ پیگریی یکی از شکات در مسأله ی خالف عفت عمومی قرار منع 
تعقیب در دادسرا صادر و تایید شد. ادعای دیگری شد در رابطه با تشویق به فساد 
که قرار منع تعقیب صادر شد که دادگاه با قرائن و شرایط رسیدگی را ادامه داد و قرار 
منع تعقیب را نقض کرد. پرونده را برای مش���ورت به یک قاضی متدین و باتجربه 

1-www.radiozamaneh.com/390522
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س���ردند. البته این مسأله ثابت نیس���ت، پرونده در حال رسیدگی است و پرونده با 
حساسیت بیش تر روالش ادامه می یابد.

وی با تأکید بر این که س���روصدایی که این پرونده ایجاد کرده کاماًل غریطبیعی اس���ت، 
خاطرنشان کرد: 

فرض کنید اتهامی متوجه ما می ش���د آیا مایل هستیم تا قطعی و روشن شود این 
مقدار در دس���رتس مردم قرار گرید؟ آیا اخالق، شرع و قانون اجازه می دهد؟ آیا 
وجدان ما اجازه می دهد؟ مسائلی که هنوز روشن نشده، خواهشاً توجه کنید انتشار 
ندهیم؛ چرا که جرم و قابل تعقیب است. برخی از اتهامات اثبات شان کار مشکلی 
اس���ت. ممکن است حق با شاکی باشد ویل اثباتش مشکل باشد. همیشه قبل و 
بع���د از انقالب این گونه پرونده ها را داش���ته ایم. خیلی از اتهامات یا قابل اثبات 
نیست یا مشکل است. درباره ی موارد سوءاخالقی قانوناً و شرعاً امکان ریز شدن 
نیست. هم شرع و هم قانون جلوگریی کرده و ضابط و یا دادسرا حق ورود ندارد و 
باید مستقیم به دادگاهی برود که با چند قاضی رسیدگی می کند. در قانون اساسی 
اص���ل علنی بودن دادگاه ها را داریم و چه در قواننی عادی از مواردی که به صورت 
غریعلنی دادگاه برگزار می شود مسائل خالف عفت عمومی است. افشای این موارد 
خیلی بیش تر به ضرر شاکی است تا متهم و گاهی موجب اشاعه ی فحشاء می شود. 
بدون تردید این روزها دشمن شاکی و هم دشمن متهم در حال سوءاستفاده است و 
ضدانقالب در این باره منافع خود را دنبال می کند؛ چرا در این یک مورد این همه 

پیگریی می کنند. قطعاً معلوم است اهداف دیگری دارند.۱
محسنی اژه ای به منظور انحراف این پرونده، رذیالنه تعداد شکات را از سه نفر به چهار نفر 
افزایش داد تا از طریق فرد مزبور و خانواده اش به تبلیغات علیه رسانه هایی که موضوع را 

پوشش داده اند پرداخته و شاکیان را دل داده ی خامنه ای و... جا بزند. 
دستگاه قضایی و امنیتی کشور که امروز تحت اداره ی محسنی اژه ای و الریجانی و طائب 
و علوی و پورمحمدی و رازینی و نریی و مقیس���ه و صلواتی و ... است در واقع ملعبه ی 
دس���ت مشتی تبهکار و منافع شخصی و جناحی  ش���ان قرار گرفته است و تنها چیزی که 
برای ش���ان اهمیت ندارد حق و حقیقت و عدالت است و از هر دستاویزی برای پیشربد 
منافع  شان استفاده می کنند و در این مسری هرچه جلوتر رویم هم بر میزان جنایت ها افزوده  

خواهد شد و هم بر میزان فساد و بی عدالتی. 
او در آخرین موضع گریی خود مدعی ش���د: تجربه ثابت کرده که بعد از هر تخریبی علیه
 سپاه و برخی عناصر انقالبی، یک اقدام خطرناک اتفاق افتاده است. امروز که تخریب

1-www.asriran.com/fa/news/501076
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 علیه سپاه، بسیج، افراد موثر و دستگاه قضایی شدت گرفته و به تجربه ی گذشته که نگاه 
می کنم فکر می کنم فتنه ی 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 اشاعه ی 
سرکوب با بهانه ی نخ نمای »فتنه« هستند. او هم چننی با تشبیه حسن روحانی به بنی صدر 
در واقع خواست قلبی خود و بخشی از حاکمیت برای برکناری روحانی را نشان می دهد. 
اژه ای همه  ی این خریه س���ری ها را در سایه ی مجیز گویی از خامنه ای انجام می دهد. وی 
به منظور تقویت و تثبیت موقعیت اش، چاپلوسی از خامنه ای را از حد گذرانده و در مورد 

وی می گوید: 
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 می کنم که 
در کالس خارج از فقه ایش���ان حضور داشته باشم و اگر امکان مالقات حضوری 
نباشد سعی می کنم در جایی بنشینم که بتوانم ایشان را از دور نظاره کنم. از زمانی که 
حضرت آقا کال س های خارج از فقه را که حدود هیجده سال است برگزار می کند، 
س���عی کرده ام در این کالس ها شرکت کنم. هدف من از رفن به کالس های رهربی 
سه چیز است؛ اواًل این که ایشان را مالقات بکنم، دوماً این که از نصایح و احدایثی 
که رهربی قبل از شروع درس خود می گویند استفاده کنم زیرا برای من خیلی مهم 
است که شخصی مانند حضرت آقا که به زمان و مسائل روز شناخت کافی دارند ما 
را توصیه کنند و انشالله که این توصیه ها در ما اثرگذار باشد و هدف سوم هم استفاده 

از درس خارج از فقه ایشان است.۱

محسنی اژه ای و احمدی نژاد
محسنی اژه ای که با تحقری از س���وی احمدی نژاد از کابینه اخراج شد، در طول سال های 
گذشته از هیچ  فرصتی برای کینه جویی از احمدی نژاد کوتاهی نکرده است. درگریی بنی 
احمدی نژاد و برادران الریجانی فرصت را برای او فراهم کرد تا به میدان آمده و به تحقری 

احمدی نژاد بردازد. 
اژه ای در گفتگو با رسانه ها با ذکر یک داستان محمود احمدی نژاد را به »یک الت« تشبیه 
کرد که یک مدت از چشم ها افتاده بود و برای جلب توجه به دیگران »فحش« می دهد.

وی در واکنش به سخنان احمدی نژاد گفت که زبان برخی افراد به خالف گویی عادت 
کرده و هرز شده است. و تأکید کرد که احمدی نژاد با »خودخواهی«، »خودبزرگ بینی« 

و »غرور« خود را خیلی باالتر از همه چیز و همه کس و قانون می بینند.2
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���ایل که با هرگونه حکمیت بنی الریجانی و احمدی نژاد مخالفت کرد، احمدی 
نژاد را دیوانه نامید و وعده ی برخورد با او را در آینده و هنگامی که »مصلحت« ایجاب 

کند داد. 



مصطفی پورمحمدی 

مصطفی پورمحمدی در سال ۱۳۳۸در قم به دنیا آمد، پدرش خیاط روحانیون بود. وی 
تحصیالت حوزوی را در س���ال ۱۳۵۰در قم آغاز کرد و در مدرسه ی حقانی ادامه داد. او 
مدعی است که تحصیالت حوزوی خود را در مشهد و قم و تهران نزد فاضل لنکرانی و 
اصغر علم الهدا و محمد مؤمن و منتظری و طاهری خرم آبادی و مجتبی تهرانی ۱ ادامه داده 
است. با این حال صالحیت او برای شرکت در انتخابات مجلس خربگان رهربی از سوی 

شورای نگهبان تأیید نشد. 
در سال ۱۳۶2با دخرتعمویش ازدواج کرد و با آن که خود دارای یک پسر، سه دخرت و دو 
داماد است هم چون دیگر مسئوالن قضایی و امنیتی رژیم از فساد اخالقی رایج در نظام 
بهره مند است. وی دارای دو خواهر و دو برادر است که همگی تحصیالت حوزوی دارند 

و مبّلغ دینی اند.
هیچ سابقه ای از او در مبارزات پیش از انقالب در دست نیست با این حال مدعی است: 

من پنج شش-که چهار ساله صحیح است-ساله بودم که حادثه ی پانزده خرداد در 
قم رخ داد و از همان زمان این اخبار و حوادث را دنبال می کردم. زمانی که کالس 
اول دبستان بودم در کوچه های مسری مدرسه روی دیوارها با ذغال شعار مرگ بر شاه 

۱- بس���یاری از جانیان و وابستگان دس���تگاه اطالعاتی و امنیتی نزد مجتبی تهرانی در تهران درس 
می خواندند. ویدئوهای کالس های درس او تحت عنوان »عقل یا شهوت« در زندان قزل حصار در 

دهه ی شصت از طریق بخش آموزش زندان پخش می شد و زندانیان مجبور به تماشای آن بودند. 
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می نوشتم. در حایل که تازه خواندن و نوشن یاد گرفته بودم.۱
و در مورد فعالیت هایش در زمان شاه می گوید: 

من یکی دوبار در قم خیلی کوتاه بازداش���ت شده بودم. یک بار هم در زاهدان سه 
روز بازداشت شدم. یکی دو بار هم در معرض بازداشت بودم که فراری شدم. دیگر 
این ها مربوط به سال های آخر بود. من وقتی انقالب شد نوزده ساله بودم. دیگر از 
هفده سالگی و هیجده سالگی یعنی این دو سال آخر که دیگر اوج حوادث انقالب 

بود ما در جریان این حوادث بودیم.2

مشارکت در جنایت از سال ۱۳۵۸
در س���ال ۵۸او جزو اولنی طلبه های مدرسه ی حقانی بود که در بیست سالگی به سیستم 
قضایی پیوست و همراه قدوسی شد. و در سیاه ترین روزهای تاریخ میهن مان مسئولیت مبارزه 
با گروه های سیاسی و کشتار و شکنجه ی فعاالن سیاسی را به عهده داشت.محسنی  اژه ای 

که از دوستان قدیمی اوست می گوید: 
آقای پورمحمدی زمانی که مسئولیت دادستان انقالب را عهده دار شدند، سن شان 

بقدری کم بود که اگر کسی چهره ی ایشان را می دید، باور نمی کرد.۳
پورمحمدی در مورد چگونگی راه یابی طلبه های مدرسه ی حقانی به دستگاه اطالعاتی و 

امنیتی و قضایی می گوید: 
که مرحوم آیت الله قدوسی که دادستان انقالب شدند از تعدادی از ما  دعوت کرد 
و یک تیم پانزده بیس���ت نفره ای به دادستانی کل رفتیم و حاکم شرع  و دادستان 
شدیم یا مقامات قضایی را برعهده گرفتیم. وقتی وزارت اطالعات تشکیل شد و 
آقای ری شهری وزیر اطالعات شدند، پنج یا شش نفر از مدرسه حقانی به وزارت 

اطالعات رفتیم.۴
وی در دهه ی ۶۰ کم تر در کس���وت روحانیت بود و مانند دیگر مسئوالن قضایی مدارک 
متعدد حوزوی و دانش���گاهی را با استفاده از رانت قدرت دریافت کرد. هرچند او مانند 
دیگر مسئوالن روحانی دستگاه قضایی و امنیتی رژیم گه گاه سر و گوشی در حوزه های 

علمیه و جبهه های جنگ آب می دادند تا خود مزورانه مردان »علم و جهاد« جا بزنند. 
وی در آذرماه ۱۳۵۸ به همراه روح الله حسینیان و اکربیان که بعدها هر سه از صاحب منصبان 

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 انقالب اسالمی خوزستان شد و جنایات زیادی را در این 
اس���تان مرتکب شد. انتخاب او به یکی از باالترین پست های قضایی یکی از مهم ترین 

استان های ایران با هیچ یک از معیارهای قضایی و یا حتی شرعی همخوانی نداشت. 
پورمحمدی در مورد اولنی مأموریت خود می گوید: 

در سن بیس���ت سالگی دادستان  انقالب  در مسجدسلیمان  ش���دم.  در تب و تاب 
س���ال های اول انقالب، در س���ال ۱۳۵۸، گروهی از دیپلمه های  بیکار، به نشانه ی 
اعرتاض، فرمانداری  مسجدس���لیمان را تصرف  و اغتشاش ایجاد کرده بودند. من، 
برای آرام کردن اوضاع به آن جا اعزام شدم.  همکاری  کمیته  و سپاه شوشرت و دزفول  ، 
به  تحصن  پایان  داد و فرمانداری  بازپس  گرفته  شد. آن روزها من  فقط  دادستان  شهر 
نبودم، بلکه  با همه ی  مسائل  شهری  درگری بودم . چاره ای  هم نبود. جز این اگر بود، 

 کار پیش  نمی رفت .۱
منظور او از برای آرام کردن اوضاع، قتل و کش���تار کارگران و دیپمله های بیکار است. او 
تحصن کارگران بیکار و مستأصل در فرمانداری را »تصرف« می نامد تا سرکوبی مردم 

را توجیه کند. 
ظاهراً او هنوز به بیست سالگی نرسیده بود چرا که خود در جای دیگری اذعان می کند: 

در اینجا دوست دارم فقط به قصد پاسداشت مؤسسان فرهیخته و کاردان مدرسه ی 
حقانی، بگویم من   در نوزده سالگی  دادستان  انقالب  در مسجدسلیمان  شدم . آن روزها 
من  جوان ترین  دادستان  و مقام  قضایی  کشور بودم . این، نشان دوراندیشی آن بزرگان 
بود که امثال  بنده  را به گونه ای  تربیت کردند  که بتوانیم چننی مسئولیت هایی را برعهده 

بگرییم.2 
برای ش���ناخت بهرت وضعیت شهرهای استان خوزستان در زمان یادشده، بایستی بگویم 
در اسفند ۵۸ و فروردین ۱۳۵۹ تظاهرات کارگران بیکار شهرهای خوزستان یکی پس از 
دیگری با هجوم اوباش و پاسداران به خون کشیده شد و تعداد زیادی کشته و زخمی روی 
دست مردم ماند و از همان موقع زندان های این شهرها از جوانان پرشور و انقالبی پر شد 

و جوخه های اعدام چنان چه خمینی قول آن ها را داده بود به کار افتادند. 
پورمحمدی بنا به اعرتاف خود در همه ی امور شهر دخالت داشته است. مسجدسلیمان 
یکی از کانون های اصلی مخالفت با رژیم در استان خوزستان بود و در ادبیات رژیم از آن 

به عنوان »مسکو سلیمان« نام  برده می شد. 
پورمحمدی چنان چه خود می گوید در ارتباط مستقیم با کمیته و سپاه دزفول و جنایتکارانی 

هم چون علریضا آوایی و غالمرضا خلف رضایی و ... بود. 
1-http://pourmohammadi.ir/fa/news/5
2-http://pourmohammadi.ir/fa/news/4
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در ش���ماره ی بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۵۹ نش���ریه ی پیکار در مورد جان باخن مهناز 
معتمدی چننی آمده است: 

ش���ب هنگام در ح���ایل که ع���ده ای زن���ان و دخرتان اس���ری را از مح���ل بیدادگاه 
انقالب اسالمی به کانون کارآموزی زرگان )واقع در جاده ی مسجدسلیمان( منتقل 
می کردند، در مسری درب ورود کانون تا آسایشگاه، آن ها را وادار می کنند بدون آن 
که به عقب خود نگاه کنند، بدوند. در ضمن چراغ های طرفنی مسری را خاموش کرده 
و در میان درختان عده ای از پاسداران و اوباشان برای ترساندن آن ها در کمنی نشسته 
بودن���د. در حنی دویدن صدای تریاندازی به گوش می رس���د و رفیق مهناز به زمنی 
می افتد. پاسداران برای ایجاد وحشت بیش تر در میان زندانیان، فریاد می زدند: به 

عقب برنگردید، اگر بایستید، شما را را هم می زنیم.
در سال ۵۹ در پی اخراج بیش از ششصد معلم در استان هرمزگان و اعتصابات گسرتده ی 
معلمان و دانشجویان در بندرعباس که جو غریمذهبی هم داشت، تالش های زیادی برای 
مهار جو اعرتاضی صورت گرفت که جملگی با شکس���ت مواجه شد و عاقبت در سال 
۱۳۶۰پورمحمدی با اختیارات تام به هرمزگان فرستاده شد تا به قلع و قمع مردم بردازد. 
ماشنی کشتار پورمحمدی آن چنان دهشتناک عمل می کرد که هم چنان در خاطره ها باقی 

مانده است. 
صنم قریش���ی یک دانش آموز هوادار مجاهدین روز روش���ن در بلوار مرکزی بندرعباس 
در بهار ۱۳۶۰هنگام فروش نش���ریه ی مجاهدین در مقابل چش���مان مردم توسط یکی از 
بازجویان پورمحمدی بنام شمشریی با اسلحه ی کمری بقتل رسید. شمشریی بخاطراین 

قتل حتی مورد بازخواست هم قرار نگرفت اما بعداً ترور شد و به قتل رسید. 
گفته می شد وقتی مهدی ایزدشناس دانش آموز شانزده ساله را به جوخه ی اعدام سردند 
پورمحمدی پدر وی را که یکی از بازاریان سرشناس بندرعباس بود مجبور کرد تا در نماز 
جمعه از تریباران فرزندش اظهار شادمانی کند تا پسر دیگرش را که در زندان بود اعدام 
نکنند. در تمام دوران دادستانی پورمحمدی در بندرعباس به منظور تحقری و شکنجه ی 
خانواده های تریباران ش���دگان هزار و دویست تومان پول تری درخواست می شد و تا پول 

دریافت نمی گردید جسد را تحویل خانواده نمی دادند.۱
محمد عظیمی هیجده ساله دانش آموز، عضو تیم فوتبال سینگو، پدر وی یکی از فرهنگیان 
زحمتکش بود که سال ها در دبریستان ششم بهمن خدمت کرده و موفق شده بود پس از 

سال ها درمان صاحب یک فرزند شود که وی نیز بدست پورمحمدی تریباران شد. 
پورمحمدی با بی رحمی دستور می داد تا قربهای اعدام شدگان با بولدزر صاف شود و اگر

1-www.facebook.com/voalastpage/posts/708267602523156
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 همراهی کاظم گورکن، قربکن معروف بندرعباس نبود چه بسا خانواده ها هیچگاه موفق به 
شناسایی گورهای عزیزان خود نمی شدند.۱

پورمحمدی سپس در بهمن ماه ۱۳۶۰برای مدتی کوتاهی به قم بازگشت و هم درس روح الله 
حسینیان شد و بالفاصله به عنوان مبلغ به دزفول رفت اما چون نیاز به جنایتکار داشتند 
او فراخوانده ش���د و برای سرکوب به کرمانشاه رفت و به جنایاتش در غرب کشور 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���ابقه ای که در امر سرکوب و جنایت داش���ت از دادستانی موقتاً برکنار شد. 
خودش می گوید: با نگاه های سیاسی از دادستانی کنار گذاشته شدم.2 وی در توضیح این 

امر می گوید: 
تا زمانی که آیت الله صانعی، دادس���تان انقالب و دادس���تان کل کشور بود و بعد از 
ایشان آقای خویینی ها مسؤولیت دادستانی انقالب و کل کشور را بر عهده گرفت، من 
دادستان انقالب در استان خراسان و دادستان مشهد بودم و چون ما آن موقع به اسم 
»جریان راست« مشهور بودیم و آقای خویینی ها جزء فعاالن جریان چپ بود با ما 

روی خوشی نداشتند.۳
او هم چننی از روابط نزدیک و صمیمی خود با موسوی اردبیلی پرده برمی دارد و می گوید: 
ایشان به لحاظ کاری من را قبول داشتند و به عنوان یکی از قضات فعال و توانمند 
می شناختند و شاید خود آقای خویینی ها هم به لحاظ کاری مرا قبول داشت اما یک 
روزی آقای خویینی ها من را خواست و گفت به تهران بیا! اما من چون با روحیات 

و سلوک سیاسی آقایان آشنا بودم، خیلی راغب نبودم.۴
در سال ۱۳۶۱وی به همراه جفت  خود، علی رازینی مأمور رسیدگی محرمانه به پرونده ی 
فس���اد جنسی موسوی تربیزی دادستان انقالب اسالمی ش���د که روابط نزدیکی با احمد 
خمینی داش���ت.۵ هنگامی که رازینی به ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح رسید، 
پورمحمدی به عنوان دادس���تان نظامی انقالب در مناطق غرب به یاری او شتافت و در 
برگزاری دادگاه های صحرایی پیش قدم شد. رفسنجانی در خاطرات روز دهم اردیبهشت 

۱۳۶۵خود می گوید: 
ظهر آقایان ]علی[رازینی، اتابکی]لطف الله[، ]علی[یونسی و ]مصطفی[پورمحمدی 
برای مشورت در خصوص تشکیل دادگاه صحرائی برای محاکمه ی 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

۵-شرح ماجرا در قسمت مربوط به موسوی تربیزی آمده است
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در جنگ آمدند. درباره ی اهداف سیاسی و نظامی دادگاه و کیفیت برخورد، نیازهای 
مقرراتی و فتوائی صحبت شد.

پورمحم���دی در این دوران کاندیدای نظام اس���المی برای هدایت تیم حفاظت آیت الله 
منتظری بود که با درایت ایشان پذیرفته نشد. آن ها می خواستند با حضور پورمحمدی در 
بیت هم یک جاسوس طراز  اول در آن جا بکارند و هم حتی االمکان ایشان را محدود کنند.

حضور در وزارت اطالعات و شرکت در پروژه ی قتل های زنجریه ای
وی در س���ال ۱۳۶۶به وزارت اطالعات پیوست. او در ابتدا در بخش ضد جاسوسی بود 
و در سال ۱۳۶۸پس از آن که فالحیان به وزارت اطالعات رسید او عهده دار اطالعات 
خارجی شد. به مدت یک سال و اندی هم مدیر مرکز برنامه های اسرتاتژیک امنیت ملی 
بود که مرکز تحلیلگری وزارت اطالعات اس���ت و در این دوران، رحیم مشایی با وی کار 
می کرد و گزارش هایی در مورد مس���ائل قومیتی به او می داد. وی در دورانی که ریاس���ت 
اطالعات خارجی را به عهده داش���ت طرح حمله ی هوایی به قرارگاه اشرف را در سال 
۱۳۷۰ریخت که با شکست مواجه شد. یکی از هواپیماها هنگام بمباران این قرارگاه توسط 
ضد هوایی عراق سرنگون شد و دو خلبان نریوی هوایی دستگری شدند که پس از چند سال 
آزاد شدند. او هم چننی در این دوران دو دیدار محرمانه نیز با صدام حسنی داشت که یکی 

از محورهای این دیدار برخورد با مجاهدین بود. 
سوابق جنایتکارانه ی پورمحمدی در سرکوب و قتل و خونریزی موجب شد تا او در سمت 

معاون و نماینده ی وزارت اطالعات عضو هیئت کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷باشد. 
وی در دستگاه امنیتی با توجه به صورت کشیده ای که دارد و حلیه گری ای که در او سراغ 

دارند، به »حاج روباه« معروف است. 
پورمحمدی علریغم س���وابقی که بر ش���مرده ش���د هنگام اسم نویس���ی برای انتخابات 

ریاست جمهوری به دروغ مدعی  شد در اعدام های دهه ی ۶۰ درگری نبوده است.
وی در پاسخ به سوال خربنگار که پرسید: گفته می شود شما در دهه ی ۶۰ لیستی از منافقنی 
را که قرار بود اعدام شوند نزد آیت الله منتظری برده و ایشان مخالفت کردند، آیا این خرب 

صحبت دارد، گفت: 
قطعاً دروغ است. من در وزارت اطالعات یک روز پست امنیتی نداشتم. در دو سال 
اول چون می خواستم در جبهه باشم با اصرار آقای ری شهری وارد وزارت اطالعات 
شدم و مسئول ضدجاسوسی شدم. بنده در آن حوزه که تازه نیمه امنیتی است، تنها 

دو سال حضور داشتم. بنابراین درگری اعدام ها نبودم.۱

1-www.entekhab.ir/fa/news/109479
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اشاره او به حضور در جبهه ، دیدار های وقت و بی وقت و یا بازدید از جبهه ی او و دیگر 
مسئوالن قضایی رژیم بود و نه حضور مستمر در جبهه ی جنگ. بماند که او در دعواهای 
درونی رژیم مدتی از کار برکنار ش���ده بود و برای نش���ان دادن سرسردگی خود از انجام 

هیچ کاری فروگذار نمی کرد. 
وی در س���ال ۱۳۶۹ارتقاء مقام یافت و ضمن حفظ معاونت وزیر اطالعات، جانشنی او 
شد تا این که در سال ۱۳۷۸به خاطر از پرده بریون افتادن قتل های زنجریه ای و مسئولیت 
مس���تقیم او در این جنایات همراه با دری نجف آبادی مجبور به کناره گریی ش���دند. از 
آن جایی که مقامات ارش���د رژیم تصمیم به محدود کردن قتل ها به چهار فقره قتل پاییز 
۱۳۷۷و سلب مسئولیت از مقامات قضایی و روحانیون گرفتند، دخالت دری نجف آبادی 
یکی از مسئوالن اصلی این جنایات با قسم خوردن او نزد قاضی به قرآن رفع و رجوع شد 
و به حکم خامنه ای به دادستانی کل کشور رسید و مسئولیت پورمحمدی در این قتل ها با 
شهادت خاتمی مبنی بر بیگناهی او ماست مایل شد. پور محمدی در این رابطه می گوید: 

در هم���ان دوره ی قتل های زنجریه ای که من به ناحق متهم ش���ده بودم خود آقای 
خاتمی یک یادداشت به دادگاه ارسال کرد و اعالم کرد که بنده هیچ نقشی نداشتم. 
یکی از قربانیان قتل های زنجریه ای، 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 احمدی نژاد شوهر خواهر اصغر پورمحمدی است.
فخر الس���ادات برقعی که در آموزش و پرورش قم خدمت می کرد و به خاطر نزدیکی اش 
به صاحب منصبان حکومتی قرار بود دخرتش را خامنه ای عقد کند، در روز شانزده اسفند 
۱۳۷۴در محله ساالریه قم در سن سی و یک سالگی به طرز فجیعی به قتل رسید. ظاهرًا 
او متوجه ی رابطه ی علی فالحیان وزیر اطالعات با زنی که در همسایگی آن ها بود شده 
و موضوع را برای شوهرش و احتماالً افراد دیگری تعریف می کند. زنی که فالحیان با او 

رابطه داشت نیز در سال ۱۳۷۵با هفتاد و سه ضربه کارد به قتل می رسد. 
روز بعد از حادثه، خطیب رئیس اداره ی اطالعات قم به همراه مصطفی پورمحمدی به 
منزل پدر برقعی که خود با دستگاه امنیتی همکاری می کرد رفته و از نزدیک موضوع را 
بررسی می کنند. پدر مقتول توضیح می دهد قاضی رسیدگی کننده به پرونده در حایل که 

می لرزید به او می گوید:  
اگ���ر می خواهی آبرو و حیثیتت نرود ای���ن را امضا کن! وی هم چننی توضیح می دهد که 

پورمحمدی با وجود مراجعات خانواده هیچ اقدامی نمی کند: 
از طریق دامادمان به او گفتم، عیالم به مادرش گفت، اصاًل اگر بگویید این ها کالمی 
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به روی ما آوردند، نیاوردند! یک گام رو به ما نیامدند!۱
سیدعلی برقعی پدر اشرف السادات برقعی در مورد چگونگی رسیدگی به قتل دخرتش 

می گوید: 
... در منزل را بستند و پلیس آمد، در اتاق نشسته بودم که آقایی که نمی خواهم نامش 
را بیاورم! و از همان ساعات اول مراقب ما بود آمد، رفقا و همکاران من هم اینجا 
نشسته بودند، تقریباً ساعت یک ونیم یا دو بعد از نیمه شب بود، تماس گرفتند با آن 
شخص )پورمحمدی( در هیأت اعزامی که به عراق رفته و برگشته بودند و در سرپل 
ذهاب بودند و گفتند: به تهران نروید، به این جا بیایید، صبح روز حادثه بود، دو تا 
پاترول آمدند و زنگ خانه ی 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 خانه ی قبلی آقای فالحیان در آن کوچه ی ُبن بست در 
همنی نزدیکی که آن موقع فروخته بودند، ما رفتیم و دیدیم در آن جا آقای سلطانی فر 
فرماندار قم هس���تند، آقای پورمحمدی و آقای سردار صحرایی هم بودند، در این 
حنی دیدم که ...از فرماندهان نریوی انتظامی یواشکی چشمکی به من زد، در حایل 
که از در داخل می ش���دم خود را به من رساند و گفت: سید، قربان جدت بروم من 
خوزستانیم و شما را هم دوست دارم، بگو بچه ات را کالبدشکافی کنند،... فردای 
روز واقعه ما را به آگاهی بردند، چقدر ما را اذیت کردند! بچه های یازده دوازده ساله 

را پنج شش ساعت آن جا نگاه داشتند، این مسائل بماند، ...  
این قاضی می لرزید و قدم می زد، نواری بود و نریوهای کشف جرائم، همه ی رؤسا 
نشسته بودند، قاضی گفت که آقای برقعی خوب گوش کن چه می گویم، من متوجه 
ش���دم تعادل ندارد، گفت: اگر می خواهی آبرو و حیثیت���ت نرود این را امضا کن! 
آقای]...[ من را بغل کرد و دید برنامه جور دیگری شد ما را از اتاق بریون آورد و از 
آن جا دورتر برد و باز همان حرف ها را تکرار کرد، من خوزستانیم و فالن و پشتش به 
جمعیت بود و رویش به انتهای آگاهی، حرفی گفت که نمی خواهم از قول او بگویم 
که آن بیچاره هم گفت طرف تو قوی اس���ت! من دیگر آمدم، مدتی بعد یک روز 
آمدند گفتند که قاضی اصلی، پرونده را رها کرد! گفت: من این پرونده را نمی گریم! 
پرون���ده را دادند به یک قاضی از تهران، آقای مصیبی او را قبول نکردند که رئیس 
بازرسی قم یا قاضی دادگسرتی بود، هشت ماه طول کشید، بعد از هشت ماه دیدیم 
این آقا را از تهران فرستادند، ایشان هم به قم آمد و ... بعد از هشت ماه رفتند دو تا 

را گرفتند و چهار ماه آن ها را نگهداشتند که اشتباه شده بود!... 
۱- سلسله مقاالت بازخوانی پرونده ی قتل های زنجریه ای، به قلم عماد الدین باقی، روزنامه ی خرداد 

2۷ آبان قسمت ششم و2۹  آبان ۱۳۷۸ قسمت هفتم.
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در پزشکی قانونی تهران مقامی را می شناختم، با او تماس گرفتم و گفتم چهار ماه 
است که جواب آزمایش ها نیامده است! رفته ام دادگسرتی می گویند نیامده است! 
گفت: من تا یک س���اعت دیگر جواب می دهم، یک ساعت بعد تماس گرفت و 
گفت آزمایش منافی عفت را طبق این شماره  ی پرونده داده اند، گفتم: نه، جواب 
آزمایش موادی که روی بدن بچه ام بوده است را می خواهم، با زبان بی زبانی گفت 
معذورم! این را هم بگویم ]...[ تهران هم آمدم، سرگروه شان مرا شناخت، او هم رفت 

خود را بازنشست کرد! ]...[ ۱
پورمحم���دی که در زمان وقوع قتل های زنجریه ای از مس���ووالن وزارت اطالعات بود، 
در گفت وگو با مش���رق، در هم س���ویی با س���یاه ترین باندهای رژیم، کارمندان نزدیک به 

اصالح طلبان در وزارت اطالعات را عوامل اصلی قتل های زنجریه ای دانست و گفت: 
افراد اصلی ای که در این قتل ها مس���ؤول مستقیم بودند، مشهورترین نریوهای چپ 
وزارت اطالع���ات بودن���د و آدم هایش هم موجودند. افرادی ک���ه اعرتاف کردند 

چهره های مشهور چپ در وزارت اطالعات بودند. 
مصطفی تاج زاده معاون وزیر کش���ور در دوران یادش���ده که اطالعات دقیقی از جنایات 
وزارت اطالعات و نقش پورمحمدی در آن ها دارد طی نامه ای علنی شش سو ال مطرح 

کرد و خواستار پاسخگویی او شد: 
قتل های زنجریه ای یعنی محکوم به اعدام کردن های غیابی شهروندان و اجرای . ۱

مخفیانه ی احکام صادره از چه سایل و به دستور چه کسی یا کسانی آغاز شد؟
آقایان فالحیان و سعید امامی احکام مرگ را با چه توجیهاتی و از کدام فرد یا . ۲

افرادی اخذ می کردند؟
چند ایرانی در طول فعالیت ستاد قتل های زنجریه ای به اتهام ارتداد یا افساد یا . ۳

دیگر جرایم غیاباً به اعدام محکوم شدند و حکم صادره علیه آنان اجرا شد؟
دولت آقای خاتمی دیه چند نفر از قربانیان را به خانواده های ش���ان پرداخت . ۴

کرد؟
چرا قوه قضاییه به پرونده ی قتل آقایان پریوز دوانی و مجید شریف که در همان . ۵

سال ۱۳۷۷به قتل رسیدند، رسیدگی نمی کند؟
آیا آقای پورمحمدی مانند آقای حسینیان و دیگر مریدان آقای مصباح یزدی . 6

مقتوالن را مهدورالدم و سعید امامی را شهید می داند؟2
پورمحمدی به همراه دوست و همراه قدیمی اش روح الله حسینیان و حسنی شریعتمداری 
برنامه ی »چراغ« را با حضور حسینیان در »سیمای الریجانی« تهیه و تدارک دیدند و از 

۱-پیشنی.
2-http://ir.voanews.com/content/tajzadeh-2012-4-07-146692185/567120.html
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طریق آن کوشیدند ضمن مهدور الدم خواندن مقتوالن، مسئولیت قتل های زنجریه ای را به 
دوش رقبای شان بیاندازند. علی الریجانی به خاطر شرکت در این پروژه ی کثیف تا پایان 

دولت خاتمی به مدت شش سال اجازه ی حضور در جلسات هیأت دولت را نیافت. 
پورمحمدی در مورد »دوم خرداد«  می گوید: 

ثانیاً فضای دوم خردادی، برخی نگرش های دینی انقالب ما را دس���ت کم موقتًا 
به حاشیه و اغما برد. اما مهم ترین آسیب قرار گرفن در این فضا، از جهت نسبتش 
با خود من، منزوی ش���دن ناخواسته بود. س���ایه سنگنی بی اعتمادی و تردید، روی 

فعالیت های وزارت اطالعات، مربوط به همنی دوره بود.۱
البته این همه  ی ماجرا نبود. به اعرتاف عبدالله شهبازی یکی از وابستگان حفاظت اطالعات 
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 این که به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید 

او را به سمت سرپرستی حوزه ریاست این سازمان منصوب کرد.2
پورمحمدی به واسطه ی مسئولیتش در مقام جانشینی وزیر اطالعات، طی یک دهه بنی 
سال های ۶۸ تا ۷۸، در قتل و ترور و بمب گذاری و انواع و اقسام جنایت ها در داخل و 
خارج از کشور شرکت داشته است. طی این دوران ده ها روشنفکر، رهرب سنی و مسیحی و 
... به همراه ده ها زندانی سیاسی آزادشده مجاهد توسط جوخه های ترور وزارت اطالعات 

در جریان »قتل های زنجریه ای« و پروژه ی »الغدیر« به قتل رسیدند. 
در دوران���ی که وی معاون خارجی وزیر اطالعات بود، تروریس���م دولتی رش���د و ابعاد 
گسرتده ای یافت. عالوه بر ده ها عملیات بزرگ و کوچک تروریستی در اقصی نقاط دنیا 
در سال ۱۹۹۱مرتجم ژاپنی کتاب آیات شیطانى در توکیو ترور، به مرتجم ایتالیایى کتاب در 

میالن حمله، و در سال ۱۹۹۳ ناشر نروژى  کتاب مورد حمله ی مسلحانه قرار گرفت.

حضور در بیت رهربی و دولت احمدی نژاد
وی بالفاصله پ���س از اخراج از وزارت اطالعات به بی���ت رهربی رفت و مدیریت کل 
گروه سیاسی اجتماعی این نهاد را به عهده گرفت. وی در آن جا همراه با حسنی طائب 

1-pourmohammadi.ir/fa/news/17
2- وعیدی که س���ابقه ی امنیتی و اطالعاتی داشت در دوران ریاست الریجانی بر شورای امنیت ملی 
از دبریی بخش خارجی روزنامه ی همشهری به ریاست تیم مذاکره کننده ی هسته ای ارتقا مقام یافت 
و ضررهای جربان ناپذیری را به منافع ملی وارد کرد. او در دوران دبریی الریجانی و سعید جلیلی بر 
شورای امنیت ملی معاونت آن ها در امور بنی الملل را به عهده داشت و سپس به عنوان مشاور سعید 

جلیلی و غالمرضا آقازاده فعالیت کرد.
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و علی اصغر مریحجازی معاون امنیتی دفرت خامنه ای و نریوهای اخراج ش���ده از وزارت 
اطالعات، سازمان اطالعات موازی را تشکیل دادند. در واقع او جزو موج دوم کوچ از 

وزارت اطالعات به دفرت و بیت رهربی بود.۱ 
و س���پس از سال ۷۹تا ۸۴ که مس���ئولیت وزارت کشور در دولت احمدی نژاد را به عهده 
گرفت، در مقطع کارشناس���ی و کارشناسی ارشد رشته ی »فلسفه سیاسی« در »دانشگاه 
امام صادق«، »مبانی حکومت دینی و فقه سیاسی« که عناوینی جعلی در رشته  ای جعلی 
است به کارگزاران آینده نظام تدریس می کرد. این در حایل است که خود او در سال ۱۳۸۰ 
با برخورداری از قدرتی که داشت از حوزه ی علمیه مدرک سطح چهار دریافت کرد که در 
ارزشیابی ارگان های ذی ربط رژیم »معادل دکرتا« حساب می شود. وی در مورد نحوه ی 

آشنایی خود با احمدی نژاد و ورود به دولت نهم می گوید: 
من نخستنی بار به عنوان عضو هیئت منصفه در جریان شکایت آقای احمدی نژاد از 
آقای خویینی ها در دادگاه روزنامه ی 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 می کردم و فعالیت اداری نداش���تم. در آن 
جلس���ات آقای احمدی نژاد می آمدند و آشنایی اصلی ما از آن تاریخ است. پس از 
آن آقای احمدی نژاد به ش���هرداری رفتند و من هم در دفرت مقام معظم رهربی کار 
می کردم و ارتباطاتی با ش���هرداری داشتیم و در انتخابات مجلس هم این آشنایی 

ادامه داشت.2
در دولت اول احمدی نژاد وی ابتدا قرار بود به عنوان وزیر اطالعات معرفی شود اما در 
آخرین لحظه به عنوان وزیر کشور و با تأیید خامنه ای وارد کابینه شد و بالفاصله محمود 
سعیدی، مدیرکل سابق اطالعات استان اصفهان، را که در پی واقعه ی قتل های زنجریه ای 
از این وزارتخانه تصفیه شده بود، به سمت مدیر کل دفرت وزارتی وزارت کشور منصوب 
کرد. در زمان مس���ئولیت س���عیدی ]معروف به شهیدی[ پرس���نل اداره ی کل اطالعات 
اصفهان، مبادرت به قتل چند کشیش مسیحی با هدایت مرکز عملیات تهران ]زیرنظر سعید 

امامی[ کردند. 
محمود سعیدی، به دنبال برکناری قربانعلی دری نجف آبادی از وزارت اطالعات تصفیه 
شد و به همکاری با »اطالعات موازی« به مدیریت مصطفی پورمحمدی در بیت  خامنه ای 
پرداخت. پورمحمدی هم چننی معاون س���عیدی در اداره ی اطالعات اصفهان موسوم به 
گودرزی ]با نام مستعار شهاب[ را نیز به سمت مدیر حراست وزارت کشور منصوب کرد. 

۱-علی اصغر حجازی، غالمحسنی گلپایگانی، طائب، صنوبری و... جزو کوچ اول وزارت اطالعات به 
بیت رهربی بودند. 

2-www.mashreghnews.ir/fa/news/108977
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او در این مقام نقش مستقیمی در انحراف پرونده ی انفجار حسینیه ی رهپویان وصال در 
شریاز داشت. طی سناریویی که وی به همراه محسنی اژه ای تدارک دید تعدادی بیگناه را 

به جرم انفجار این حسینیه دستگری و پس از محاکمه ی فرمایشی به قتل رساندند. 
من در دو مقاله ی دست های خوننی باندهای رژیم در انفجار شریاز و دادگاه یا سرپوشی 

بر جنایت باندهای رژیم در شریاز به این موضوع پرداخته ام.۱
دوران صدارت پورمحمدی دو س���ال و نیم بیش تر طول نکش���ید و در جریان دعواهای 
درونی رژیم با حکم احمدی نژاد برکنار شد و بالفاصله توسط هاشمی شاهرودی به ریاست 

سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد. 
پورمحمدی در درون رژیم نیز چهره ی منفوری محسوب می شود. عماد افروغ نماینده ی 
»اصولگرای« مجلس که از جمله متحدان جناحی پورمحمدی شمرده می شد در مخالفت 
با معرفی او به عنوان وزیر کش���ور در جلس���ه ی علنی مجلس با اش���اره به سوابق امنیتی 

پورمحمدی و قساوت و بی رحمی او گفت:  
یادم نرفته که در س���ال ۱۳۷2جنبش های 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 می  شدیم، دستور حمله صادر نمی  کردیم... به ما 
حق بدهید؛ فردی که از این وزارتخانه با این گذشته و فقدان ساز وکارهای نظارتی 
می  آید، این گونه برای ما تداعی شود که تن مان در عرصه  عمومی بلرزد، مگر نلرزیده 

است؟ مگر احساس ناامنی در گذشته نداشته ایم.2
او هم چننی نقش اساسی در سرکوب جنبش های شهری قزوین، چهاردانگه و اسالم شهر 

داشت که بنی سال های ۱۳۷۱تا ۱۳۷۴به وقوع پیوستند. 
داریوش فروهر در گفتگو با »ایران بریف« به کشته شدن پنجاه نفر و مجروح شدن صدها 

تن و بازداشت نزدیک به هزار نفر در ارتباط با سرکوب شورش اسالم شهر اشاره کرد.۳
هم چننی الی���اس نادران دیگر نماینده ی »اصولگرای« مجلس در مخالفت با مصطفی 
پورمحمدی به دورانی اشاره کرد که او معاون اطالعات خارجی در وزارت اطالعات بود 
و در همان زمان شماری از مخالفان رژیم در خارج از کشور ترور شدند او هم چننی به این 

نکته اشاره کرد که چه بسا وی در سفرهای خارجی دستگری شود: 
تصور کنید روابط با کشورهایی که پرونده  هایی علیه ما دارند به شکلی باشد که وقتی 

وزیر کشور در آن جا حضور پیدا می  کند به بهانه ی آن اتهامات او را دستگری کنند.۴
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

۳-کیهان لندن ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۴. 
4-www.bbc.com/persian/iran/story/2005/08/050824_mf_afrough.shtml



181
عدالت خانه و ویرانگران آن-آغاز دهه ی دوم انقالب تا امروز

هراس از دستگریی در ژاپن، مانع از آن شد که وی برای شرکت در اجالس سازمان های 
بازرسی کشورهای آسیا-پاسفیک به ژاپن سفر کند. این موضوع را در گفتگو با غالمحسنی 

بلندیان معاوی در توکیو که مخفیانه فیلم برداری می شد نیز مطرح کردم.۱
اما وی به دروغ مدعی شد که به خاطر این که چننی اجالسی مهم نیست ، پورمحمدی در 
آن شرکت نکرده است! این در حایل است که در اجالس تهران نه تنها پورمحمدی بلکه 
علی الریجانی رئیس قوه قضاییه، محسنی گرگانی رئیس وقت دیوان عایل کشور، جعفر 
منتظری دادستان کل کشور و مجید انصاری معاون پارلمانی و سپس حقوقی روحانی نیز 

شرکت داشتند. 

مشارکت در سرکوب جنبش ۸۸
پورمحمدی در جریان سرکوب جنبش ۸۸ به واسطه ی سوابق جنایتکارانه ای که داشت از 
سوی هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه وقت به همراه ابراهیم رییسی )معاون اول رئیس 
قوه قضاییه(، دری نجف آبادی )دادستان کل کشور( »کمیته پیگریی حوادث و اغتشاشات 
پس از انتخابات« را تشکیل داد. این کمیته خط و ربط سرکوب و چگونگی برخورد با 
دستگریشدگان را تعینی می کرد. وی پس از تصدی وزارت دادگسرتی در دولت روحانی 

در مورد رفع حصر از موسوی و رهنورد و کروبی خطاب به خربنگاران گفت: 
بگذارید پرونده ی سران فتنه و محاکمه ی آن ها در جای خودش تصمیم گریی شود 
و انشاءالله آن چه که به نفع مصالح نظام است صورت بگرید... موانع و آن هایی که 
خالف مسری و آرمان های ملت حرکت کردند و برخی نیز هنوز در حال حرکت هستند 
و یا ادامه می دهند خودشان می دانند که برخورد نظام با آن ها از موضع قدرت است. 
...اگر رأفت هم هست از موضع قدرت و مصلحت نظام است. ...این موضع ماست، 

امر بر کسی مشتبه نشود که برخورد نظام با دشمنان از موضع ضعف است.2

مشارکت در پرونده سازی برای خانواده ی رفسنجانی 
پورمحمدی میانه ی خوبی با خانواده ی رفس���نجانی ندارد و خانواده  ی عمویش ش���یخ 
عباس پورمحمدی در رفسنجان نیز از رقبای خانواده ی رفسنجانی محسوب می شوند. 
در دهه ی نود به دس���تور بیت  رهربی با هدف تحت فش���ار گذاشن هاشمی رفسنجانی 
وی پرونده ای علیه عباس یزدان پناه، دوس���ت و ش���ریک اقتصادی مهدی   هاشمی تهیه 
می کند. ابتدا ویل الله خربه در مقام دبری »شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی کشور« 
ک���ه در اواخر ۱۳۹۰از نمایندگان وزارت اطالعات،  اطالعات س���پاه، حفاظت اطالعات 
1-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-81201.html
2-http://pourmohammadi.ir/fa/news/360
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 قوه قضاییه، دیوان محاس���بات کل کش���ور و سازمان بازرس���ی کل کشور تشکیل شد با
 Serious Fraud Organization یک سازمان دولتی پر قدرت انگلیسی که در ارتباط با 
پول شویی، فساد، کاله برداری، تقلب و ... فعالیت می کند تماس گرفته و هارد دیسک های 
کامپیوتر عباس یزدان پناه را که سازمان مربوطه در سال 2۰۰۳از طریق پلیس مایل انگلیس 

به دست آورده بود تحویل می گرید. 
پس از بازگشت مهدی هاشمی و دستگریی او، از آن جایی که دستگاه اطالعاتی و امنیتی 
قادر به شکنجه  و اعمال فشار روی مهدی هاشمی نبود، در تریماه سال ۱۳۹2طرح ربایش 
عباس یزدان پناه در دبی توس���ط پورمحمدی و ویل الله خربه، قائم مقام وی در س���ازمان 
بازرسی کل کشور که از دوران دادستانی کرج روابط نزدیکی با سید ابراهیم رییسی داشت 
تهیه و به مورد اجرا گذاشته می شود تا با تحت فشار قرار دادن او اطالعات الزم را کسب 
کنند. کیفرخواست صادره علیه مهدی  هاشمی به وضوح نشان می داد که برای تهیه ی آن از 

بازجویی های یزدان پناه استفاده شده است. 

کاندیدای رد صالحیت شده انتخابات ریاست جمهوری
وی در 2۷ اس���فند ۱۳۹۱ کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری را اعالم و به 
همراه منوچهر متکی، یحیی ال اسحاق، محمدرضا باهرن و حجت االسالم ابوترابی، ائتالف 
اکثریت اصولگرایان را تش���کیل داد که توفیقی نیافت و همگی یا مجبور به کناره گریی 

شدند و یا از سوی شورای نگهبان به منظور مهندسی انتخابات رد صالحیت شدند.
وی در تاریخ بیست و چهارم مرداد ۱۳۹2از مجلس شورای اسالمی رأی اعتماد گرفت و 
وزیر دادگسرتی دولت »اعتدال« روحانی شد. در این پست او از طرف دولت روحانی 
مأمور ش���د تا در مورد پرونده ی اسیدپاشی روی دخرتان جوان در اصفهان تحقیق کند. 
همان طور که انتظار می رفت هیچ گزارشی از سوی او و دولت روحانی منتشر نشد و آن ها 
نیز هم چون دیگر بخش های 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 اراده ی 
دولت برای عدم رسیدگی به پرونده و پنهان ماندن جانیان را می رساند. پورمحمدی نقش 

خود را در »رسیدگی« به پرونده ی اشرف السادات برقعی به خوبی نشان داده بود. 

پورمحمدی و حقوق بشر
یکی از اقدامات پورمحمدی در مقام وزارت دادگس���رتی ایجاد »واحد حقوق بش���ر« 
توس���ط مظفر الوندی یکی از پاسداران اوین در دهه  ی شصت بود که بعدها به معاونت 
الجوردی در سازمان  زندان ها هم رسید. این واحد در فروردین ۱۳۹۳تأسیس شد. الوندی 
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در مورد نهاد مزبور می گوید: 
مرجع حقوق بشر وزارت دادگسرتی به عنوان یک نهاد دولتی حقوق بشری، پی گری 
ترویج حقوق بشر و شهروندی در همه ی نهادهای مرتبط در جامعه است و برنامه های 
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، دنبالمی کند. او توضیح 
می دهد مصطفی پورمحمدی وزیر دادگسرتی اصرار داشتند تا این موارد را دنبال کند 

و موضوع حقوق بشر در وزارت دادگسرتی فعال شود. 
وقتی قرار می شود موضوع »حقوق بشر« در وزارت دادگسرتی تحت زعامت پورمحمدی 
فعال ش���ود، مؤسس نهاد مربوطه نیز بایس���تی فردی چون الوندی باشد  که از دیرباز در 
خدمت سرکوب و کشتار بوده است.  او هم چننی تأکید می کند قصدمان این است تا همان 

اقداماتی را که در زمینه حقوق کودک در وزارت دادگسرتی دنبال کرده ایم، انجام دهیم.۱
اولنی اقدام این مرجع در زمینه ی حقوق کودک، پرده پوشی بر تجاوز یک ناظم  حزب اللهی 
به شش کودک دبستانی هشت تا یازده ساله و توجیه تجاوز منبی بر خواست کودکان بود.2 
پورمحمدی از سال ۱۳۷۵تاکنون عضو و رئیس هیأت امناء مرکز اسناد انقالب اسالمی 

است که توسط روح الله حسینیان یکی دیگر از آدم کشان اداره می شود. 
او یکی از اعضای شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه ی خواهران است که از سوی 
شورای عایل حوزه های علمّیه به خامنه ای، معرفی و پس از تأیید او، منصوب می شوند. 
شصت هزار طلبه ی زن در حوزه علمیه کشور مشغول به تحصیل هستند و تاکنون هفتاد هزار 

نفر فارغ التحصیل شده اند.۳
وی هم چننی معاونت سیاسی جامعه ی روحانیت مبارز را به عهده دارد و جزو سخت سران 
این جامعه محسوب می شود. طنز روزگار آن که وی عضو »ستاد حقوق بشر اسالمی« هم 

هست. او که در وقاحت زبانزد است در فروردین ۱۳۹۴ اعالم کرد: 
امروز زندان های ما امتیاز بس���یار باالیی را کس���ب کرده اند. به جرأت می گویم که 

زندان های ما جزء بهرتین زندان های دنیا هستند.۴

برخورد پورمحمدی با کشتار دهه ی ۶۰ و قتل عام ۶۷
در سپتامرب 2۰۱۵در جریان یک کنفرانس خربی از وی به عنوان وزیر دادگسرتی در مورد اعدام 
بدون محاکمه ی هزاران زندانی در تابستان سال ۱۳۶۷سئوال شد. در پاسخ، پورمحمدی که 
1-http://sedayiran.com/fa/news/5870
2-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-63145.html

۳-مقاله ی مراکز حوزوی زیر نظر رهربی و بودجه ی  آن ها، محمد موسوی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
4-www.digarban.com/node/21754
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خود متهم به مش���ارکت در این اعدام های گسرتده است، با دست آویز قرار دادن شرایط 
سال های جنگ و تهدیدهای امنیتی بعد از وقوع انقالب گفت:

تا وقتی انس���ان در ش���رایط جنگ قرار نگرید، نمی تواند در خصوص حوادث آن 
س���ال ها به درستی قضاوت کند. حوادث سال ۶۷هم از بحث جنگ تحمیلی جدا 
نیست و حتماً برای توضیح بیش تر نیاز به فرصت کافی است. ما از ابتدای انقالب 
و در طول سال های جنگ تحمیلی با ضدانقالب و نریوهایی روبه رو بودیم که قصد 
س���رنگونی انقالب با هدف جدایی طلبی داشتند و از هیچ جنایتی هم فروگذاری 
نمی کردند. به هر حال اگر جدیت نریوهای انقالبی در آن زمان نبود نمی توانستیم 
مقابل ضدانقالب گروهک ها و منافقنی بایس���تیم. گفتم تا وقتی انسان در شرایط 
جنگ قرار نگرید نمی تواند در خصوص حوادث آن سال ها به درستی قضاوت کند. 
باید واقعیت های جنگ را درک کنیم. در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه 

دشمن تأمل کنید و حرکتی انجام ندهید، مسلماً کشته خواهید شد.۱
ای���ن ادعا در حایل صورت  می گرید که آیت الله منتظری در دیدار با وی و دیگر اعضای 

هیأت کشتار سال ۶۷ می گوید: 
به نظر من بزرگ ترین جنایت که در جمهوری اسالمی شده و در تاریخ ما رو محکوم 
میکنه به دس���ت شما انجام شده و ش���ما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ 

می نویسند.2
آیت الله منتظری در ادامه روی نقش وزارت اطالعات در برنامه ریزی این جنایت تأکید 

کرده و تلویحاً پورمحمدی را یکی از مسئوالن این برنامه ریزی معرفی می کند: 
»آقای پورمحمدی؛ درست است که االن مسئول است و تو اطالعات است اما قبل 

از این که مسئول اطالعات باشه آخونده. جنبه آخوندیش بر اطالعاتیش می افزاید.
به نظر من این یک چیزی اس���ت که اطالعات روش نظرداش���ت و سرمایه گذاری 
کرد و ش���خص احمد آقا پسر آقای خمینی هم از سه چهار سال قبل هی می گفت 
مجاهدین از روزنامه خونش و از مجله خونش و از اعالمیه خونش همه باید اعدام 
ش���وند. اینا یه همچنی فکری می کردند. و حاال فرصت را مغتنم ش���مردند در این 
جریانی که منافقنی اومدند به ما حمله کردند، این رو جا انداختند پیش امام، حاال هر 
جوری باالخره چه جور به امام گفتند چطوری جا انداختند، باالخره این جور کشک 
و ماست کردند و از امام نوشته گرفتند، دادند دست افراد و دیگه حاال این به کجا 

منتهی می شه و در آینده چی می شه؟

1-www.radiozamaneh.com/235220
2-https://soundcloud.com/bbcpersian/1367a
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پورمحمدی در پاسخ به انتشار نوار صوتی، چنان چه انتظار می رفت ابتدا از پاسخ دادن 
طفره رفت و به صحرای کربال زد و مجاهدین را با داعش مقایسه کرد و گفت:  امروز اگر 
بخواهیم به نسل جدید بگوییم منافقان چه کسانی هستند نمونه ی بارز آن ها داعش است 
که در جالدی، خونریزی و خون آشامی و به بزرگ و کوچک رحم نکردن و شقاوت از 

بارزه   های رفتاری آن ها است. 
ادعاهای پورمحمدی در حایل مطرح می ش���ود که او خود یکی از پش���تیبانان »اسالم 
داعشی« است و سخت معتقد به مجازات های بی رحمانه  از نوع »داعش«. وی پس از 

آن که علی مطهری نایب رئیس مجلس خواستار توضیح نقشش در کشتار ۶۷ شد گفت: 
افتخار می کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقنی اجرا کردیم و در مقابل دشمنان 
خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم... خداوند فرمودند بر کفار رحم نکنید 
چون آن ها به شما رحم نمی کنند و به منافقان نباید رحم کرد چراکه اگر بتوانند شما 

را به خاک و خون می کشند؛که کشیدند.۱ 
وی که نقش اساسی در کشتار و شکنجه و قتل عام داشته به منظور نشان دادن بی رحمی اش 

گفت: 
در حال حاضر بیش ترین حمالت و تهاجم ها به س���مت من است و نمی خواهند 
دست بردارند اما من در این زمینه آرام هستم و در طول تمام این سال ها یک شب 

هم بی خوابی نکشیده ام زیرا طبق قانون و شرع اسالم عمل کرده ام.2
آیت الله منتظری در دیدار با پورمحمدی و اعضای هیئت کشتار ۶۷در حایل که به شدت 
ناراح���ت بود به اعضای هیأت تأکید می کند که به خاطر اعدام های صورت گرفته چند 
شب است که نخوابیده  و پورمحمدی که در حضور آیت الله است و از جنایات او حمایت 
می کند به خاطر خشم و کینه ای که از آیت الله منتظری به دل دارد و به منظور خایل کردن 
عقده های حقارتش می گوید:  در طول تمام این سال ها یک شب هم بی خوابی نکشیده ام 

زیرا طبق قانون و شرع اسالم عمل کرده ام. 
پورمحمدی و جنایتکارانی که دس���ت در خون داشتند، بدون حمایت مذهبی و سیاسی 
نهادهای قدرت در حوزه های علمیه و بازار، س���پاه پاسداران، دولت و مجموعه ی نظام 
نمی توانستند دست به چننی جنایاتی بزنند و یا با افتخار از آن یاد کنند. در این میان نباید 

از نقش حامیان آن ها غافل شد. 
فراموش نکنیم که این مهدی کروبی و امام جمارانی و حمید روحانی بودند که در بهمن 
۱۳۶۷بر اساس کیفرخواستی که در »بیت امام« و با کارگزاری احمد خمینی علیه آیت الله 
منتظری تهیه شده بود، خطاب به ایشان و در حمایت از کشتار های بی رحمانه ی تابستان 
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1395/06/07/1170966
2-www.farsnews.com/13950608001268
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۶۷و »جانیان« نوشتند: 
آن گاه که خربدار شدید  که مشتی منافق و محارب را طبق موازین قضایی محاکمه و 
اعدام کرده اند، به نامه نگاری 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 جمهوری اسالمی اگر 
شماری از توطئه گرانی را که نقشه ی براندازی دارند، محاکمه و اعدام کنند، جانی 

هستند؟! ۱
آن ها حتی از مفاد دقیق گفته های آیت الله منتظری در دیدار با اعضای هیأت کشتار ۶۷ 
اطالع داشتند و امروز بی شرمانه خود را بی  اطالع از این جنایت و مخالف آن جا می زنند. 
پورمحمدی که هم چنان مشاور بیت رهربی است در رابطه با سیاست خارجی و آمریکا نیز 

مواضع خامنه ای و بیت رهربی را تکرار می کند. وی در مورد رابطه با آمریکا می گوید: 
ما چه نوع روابطی را می توانیم با آمریکا تنظیم کنیم؟ هم سیاستمداران آمریکا و هم 
برخی سیاستمداران ایران، خواستار مذاکره ی مستقیم هستند، ویل هیچ یک مجال 
نداشته و نمی توانند وارد این معرکه شوند. وضعیت مطلوب در این شرایط چیست؟ 
وضعیت مطلوب برای ما و آمریکا جنگ نیست. تحلیل فعلی من این است که نه 
برای ما و نه برای آمریکا، وضعیت قرمز )جنگ( مطلوب نیس���ت. وضعیت سفید 
)ارتباط کامل( هم فعاًل امکان پذیر نیست. وضعیت نارنجی هم، که االن در آن قرار 
داریم، به نفع آمریکاست و شرایط را به سمت وضعیت قرمز تشدید می کند؛ بنابراین، 
بهرتین سناریو برای ما این است که وضعیت نارنجی را به وضعیت زرد تبدیل کنیم که 

هم واقع بینانه است و هم منفعت طلبانه و هم با آرمان های ما سازگاری دارد.
ما از س���تیز با آمریکا س���ود می بریم، ویل نه در وضعیت نارنجی، بلکه در لبه های 
وضعیت زرد. در این شرایط، باید در وضعیت درگریی و رقابت حضور پیدا کنیم. 
باید به طرف مقابل ایس���ت دهیم و خودمان حرکت مان را ادامه دهیم. ما باید این 
حالت را، که به اصطالح وضعیت »س���کون و حرکت« اس���ت، تثبیت کنیم. اگر 
وضعیت نارنجی تداوم پیدا کند، با بی تدبریی، ناهماهنگی و ایجاد تنازع، به سمت 
وضعیت قهری قرمز خواهیم رفت. اگر مدبرانه عمل نکنیم، حتی بدون این که جنگی 

به ما تحمیل شود، به وضعیت قرمز خواهیم رسید.2
پورمحمدی که با مخالفت عمومی در پست وزارت دادگسرتی قرار گرفته و حتی وابستگان 
نظام اسالمی هم او را »وهن قضاوت« می نامیدند، به کابینه ی 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 بزرگ ترین جنایتکاران علیه بشریت که در سال های اخری مثلت جنایت را در نظام 
قضایی کشور تشکیل داده قاضی محمد  مقیسه است. وی متولد حوایل ۱۳۳۵ در روستای 
کوچک مقیس���ه در دل کویر اطراف سبزوار است. روس���تایی که جمعیت آن بر اساس 
سرشماری س���ال ۱۳۸۵، ششصد و چهل و چهار نفر )دویست و بیست و یک خانوار( 
بوده است. نام خانوادگی او در واقع از این روستا گرفته شده است. از تاریخ مهاجرت او به 
تهران اطالعی ندارم اما هم چنان لهجه اش را حفظ کرده است. نام خانوادگی وی مقیسه، 

مقیسه ای و مغیثی و مغیثه نوشته می شود. 
مقیسه پنج سال پیش دچار بیماری مغزی شد و مدتی در بیمارستان پارس بسرتی بود و 
هم چنان از عوارض آن رنج می برد. وی با آن که آخوند است در دهه ی شصت هیچ گاه 
لباس روحانیت به تن نداشت و همیشه با لباس شخصی در بازجویی ها و دادگاه ها و بندها 
حضور می یافت. وی از دوستان و نزدیکان سید ابراهیم رییسی است و همنی موقعیت او در 
دستگاه قضایی را مستحکم می کند.گفته می شود در سال ۵۷ برای مدت کوتاهی دستگری 

و زندانی شده بود. 
همسر وی از اواسط دهه ی شصت به خاطر زندگی با یک جنایتکار و آزار و اذیت های وی 

به بیماری روحی و افسردگی شدید مبتال شده و تحت درمان است. 
بر اساس شنیده های من مقیسه که در دوران کشتار ۶۷دادستان مشهد و یکی از اعضای 
اصلی هیأت کشتار 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 این جا و آن جا مطرح می کرد که تقاص کشتار 
۶۷ را پس می دهم که جان جوانان مردم را گرفتم.

شیخ محمد مقیسه برخالف برادرش هم چنان به جنایت مشغول است و در طول سه دهه ی 
گذشته  لحظه ای غفلت نکرده است.

تعدادی از افراد خانواده ی مقیس���ه یا در جبهه های جنگ کشته  شده اند و یا در مصاف 
با مجاهدین در سال های اولیه ی دهه ی ۶۰به قتل رسیدند. یکی از بستگان نزدیک او به 
نام موسی الرضا مقیسه دادستان و قاضی دادگاه های بروجرد و درود که نقش عمده ای در 

سرکوب و جنایت در لرستان داشت در فروردین ۱۳۶۳توسط مجاهدین کشته شد.
برادر موسی الرضا مقیس���ه، محمدتقی مغیثی است که مدت ها رئیس شورای سرپرستی 
زندان های کشور، دادستان کل استان لرستان،رئیس کل دادگسرتی استان لرستان، مشاور 
ارشد نخست وزیر، معاون حقوقی بنیاد شهید کشور، قاضی دادسرای انتظامی قضات و 

مستشار دادگاه های تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بوده است.
محمدرضا مقیسه یکی از جان به در بردگان انفجار هفت تری ۱۳۶۰و رییس »کمیته پیگریی 
امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث« بعد از انتخابات ۸۸که توسط مریحسنی 
موسوی تشکیل ش���ده بود، پسرعموی وی است که به شش س���ال زندان محکوم شد.

بازجو و شکنجه گر اوین
محمد مقیسه در سال شصت در شعبه ی  ۳اوین با نام مستعار »ناصریان« به بازجویی و 
شکنجه ی زندانیان مشغول بود و در بی رحمی و قساوت زبان زد. در این شعبه فرد دیگری 

به نام »ناصری« بود که ریاست شعبه را داشت و البته متفاوت از وی است. 
اواسط دهه ی هفتاد من نام اصلی او را فاش کردم، تا آن زمان، او هم چنان از نام مستعار 
»ناصریان« ۱استفاده می کرد و در دادستانی انقالب نیز به همنی نام شناخته می شد. بعد 
از آن و به ویژه هنگامی که به عنوان قاضی در دستگاه قضایی مطرح شد از نام »قاضی 

مقیسه« استفاده کرد و در اسناد رژیم نیز از وی به همنی نام یاد می شود.
از آن جایی که چندین مقیسه در دستگاه قضایی هستند در سال های گذشته  جانیان تالش 
۱-نام اصلی او را برای اولنی بار در دهه ی ۷۰در گزارش هایی که برای مجاهدین نوشتم مطرح کردم که 
در اسناد این سازمان انتشار یافت. سپس از سوی دیگران بدون اشاره به منبع تکرار شد. از آن جایی 
که مقیسه و خانواده  اش به بیمارستان »پارس« تهران که بخشی از سهام پزشکان آن توسط دادستانی 

انقالب مصادره شده بود رجوع می کردند به نام اصلی او پی بردم.
مدت ها نام وی را مغیثه می نوشتم و در اسناد مجاهدین هم که بدون اشاره به منبع، اطالعات ارائه شده 

از سوی مرا مورد استفاده قرار می دادند نام وی مغیثه آمده است.
در چاپ اول نه زیسنت نه مرگ نیز مغیثه آوردم چرا که نام روستای آن ها به سه شکل مقیسه، مغیسه 
یا مغیثه در تاریخ آمده اس���ت. در تابلو ورودی این روس���تا هم مغیثه نوشته شده بود. از آن جایی که 
می دانس���تم نام خانوادگی وی از روس���تای محل تولدش گرفته شده مغیثه را انتخاب کردم. هنوز نام 

خانوادگی بستگان او مغیثه، و مغیثی هم نوشته می شود. 
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می  کردند چهره ی او مخفی بماند تا پیگریی جنایات صورت گرفته توسط وی سخت تر 
شود. مقیس���ه از همان دهه ی ۶۰مسلح به سالح کمری کلت شد و هم چنان نه تنها خود 
مس���لح است بلکه از محافظ نیز اس���تفاده می کند. او در دهه ی ۶۰ در خیابان ملک در 

خانه  ای مصادره ای زندگی می کرد.

دادیار ناظر زندان قزل حصار، گوهردشت و اوین
مقیسه )ناصریان( در سال ۶۴پس از انتقال موسوی دادیار زندان قزل حصار به زندان قصر، 
مسئولیت دادیاری این زندان را به عهده گرفت و در آبان ۶۵ پس از انتقال آخرین زندانیان 
سیاسی واحد سه قزل حصار )واحد یک خرداد ۶۵ تخلیه شده بود( به اوین و  گوهردشت، 

مسئولیت دادیاری زندان گوهردشت را به عهده گرفت.
در دوران قدرقدرت���ی الجوردی چیزی به عنوان »دادی���ار ناظر زندان« در هیچ یک از 
زندان ها نبود و رؤس���ای زندان، خود، همه کاره بودند. پس از بازدید هیأت شورای عایل 
قضایی و نمایندگان آیت الله منتظری از زندان قزل حصار، چننی پستی در سال ۶۳ در زندان 
ایجاد شد. حضور مقیسه در این پست و مسئولیت او در زندان های اوین و قزل حصار و 

گوهردشت به خوبی نشانگر ماهیت این عنوان دهان پرکن است. 
او در نیمه ی دوم سال ۶۶پس از آن که سیدحسنی مرتضوی زنجانی رئیس زندان گوهردشت 
به اوین منتقل شد و ریاست این زندان را به عهده گرفت، تؤامان مسئولیت سرپرستی زندان 
گوهردش���ت و دادیار ناظر زندان را به عهده داش���ت و به همنی دلیل دس���ت بازتری در 

سرکوبی زندانیان پیدا کرد.
مقیس���ه در بهمن ۶۷پس از انتقال زندانیان گوهردشت به اوین، دادیار ناظر زندان اوین 
شد و در این پست حمید عباسی )حمیدرضا نوری( و حسنی او را همراهی می کردند. 
از آن جایی که مقیس���ه چهره ی منفوری بود در سال ۶۹او را از دادیاری زندان که برخورد 
مستمر با خانواده ها داشت برداشتند و شیخی چهره ای متعادل تر که سیمای مناسبی هم 

داشت را به جای وی در سمت دادیاری اوین گماردند.
وی پس از ترک دادیاری اوین به ریاست ساختمان دادستانی اوین که در شمال این زندان 
قرار داشت رسید و سپس یکی از مسئوالن دادگاه انقالب اسالمی در خیابان معلم شد. در 
نهایت ترفیع مقام یافت و به عنوان یکی از قضات عایل رتبه ، به ریاست شعبه ی 2۸ دادگاه 
انقالب رسید و نقش مهمی در سرکوب و جنایت یافت. در این میان مدتی نیز در خیابان 
وزرا رئیس ش���عبه  ی منکرات بود و به مسائلی هم چون پارتی ها، عدم رعایت حجاب و 

ماهواره و ... می  پرداخت.
مقیس���ه بنی  سال های ۶۶ تا ۶۷ تالش زیادی برای شکسن اعتصاب غذا و حرکت های 
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اعرتاضی زندانیان داشت و فشارهایش در زندان گوهردشت منجر به خودسوزی علریضا 
طاهرجویان شد.

وی در دوران یادشده شخصاً در بند حضور پیدا می کرد و با بریون کشیدن افراد، با زور و 
کابل و مشت و لگد آن ها را مجبور به شکسن اعتصاب غذا می کرد. »اتاق گاز«، یکی 
از ابداعات او، داوود لشکری و سیدحسنی مرتضوی در زندان گوهردشت بود. در تابستان 
۶۶در برخورد با زندانیانی که به ورزش جمعی می پرداختند ابتدا آن ها را با بدن عرق کرده 
به اتاق های بدون پنجره می بردند و با بسن زیر در و جلوگریی از جریان هوا، زندانیان پس 
از مدتی به خاطر تشنگی و تعرق زیاد از یک طرف و استنشاق هوای متعفن و سنگنی دچار 
بی حایل و تنگی تنفس می ش���دند. پس از گذشت ساعت ها آن ها را از مقابل یک کولر 
بزرگ و سپس از میان تونلی که دو طرفش پاسداران با کابل و شلنگ و چوب ایستاده 

بودند عبور داده و در مسری آن ها را به شدید ترین وجه مورد ضرب و شتم قرار می دادند.

از مسئوالن اصلی کشتار ۶۷
در فروردین ۱۳۶۷در جریان انتخابات سومنی دوره ی مجلس شورای اسالمی، او زندانیان 
سیاسی گوهردشت را بند به بند برای شرکت در انتخابات به قسمت مدیریت زندان برد. 
زندانیانی که حاضر نبودند در انتخابات ش���رکت کنند ملزم شدند در برگه ای بنویسند در 
انتخابات ش���رکت نمی کنند. در جریان کشتار ۶۷ از این برگه ها برای اثبات سرموضعی 

بودن زندانیان و صدور حکم اعدام علیه آنان استفاده شد.
در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ او یکی از سازمان دهندگان اصلی کشتار بود 
که در دادگاه ها نیز حضور می یافت و از هیچ کوششی برای باالبردن آمار تلفات فروگذار 
نمی کرد. وی حتی با خدعه و نرینگ، از هیأت ویژه ی خمینی حکم اعدام زندانیانی را 
که می رفتند از کشتار جان به در بربند می گرفت. کینه ی او نسبت به زندانیان، مثال زدنی 
بود تا آن جا که یک بار نریی رئیس هیأت کشتار به او تذکر داد که مسئولیت شرعی احکام 
با اوست. در این دوران او شخصاً زندانیان را برای رفن به دادگاه انتخاب و دسته بندی 
می کرد. هیچ  زندانی نبود که او بازجویش بوده باشد و از کشتار ۶۷ جان به در بربد. تقریبًا 
هرکسی را که شخصًا  می شناخت از دم تیغ گذراند. او فعال ترین فرد در جریان کشتار ۶۷ در 
زندان گوهردشت بود و لحظه ای آرام و قرار نداشت و می  کوشید پاسداران و کادر زندان را 

نیز در این کشتار هرچه بیش تر درگری  کند.
از آن جایی که س���ال ها دادیار ناظر زندان های قزل حصار و گوهردش���ت بود به پرونده  ی 
زندانیان دسرتسی داشت و در برخورد با آن ها شناخت کلی نسبت به وضعیت و روحیه ی 

زندانی داشت و نقش تعینی کننده ای در کشتار زندان در سال ۶۷ داشت.
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به دستور او در روز  پانزده مرداد بعد از هر سری اعدام، نان خامه ای و شریینی بنی اعضای 
هیأت و پاس���داران تقسیم می شد و برای فشار هرچه بیش تر روی زندانیانی که در راهرو 
مرگ بودند به آن ها نیز شریینی و نان خامه ای تعارف می شد. او در این روز از خوشحایل 
در راهروی مرگ دست هایش را در هوا باز کرده و به سبک بالرین ها می رقصید. وی پس 
از خوانده شدن نام تعدادی زندانی با شور و شعف و گاه با خنده از عادل مسئول فروشگاه 
زندان گوهردش���ت می خواس���ت آن ها را به »بند«شان منتقل کند. منظور از »بندشان« 

قتل گاه زندانیان بود.
با تأکید او بود که در روز پانزده مرداد هیأت منتخب خمینی حکم اعدام ناصر منصوری را 

که فلج قطع نخاعی بود صادر کرد و او را روی برانکارد برای اعدام بردند.
هم چننی پافشاری او منجر به بازگرداندن کاوه  نصاری از بند و اعدام او شد. کاوه در اثر 
ضربه ی مغزی حافظه اش را از دست داده بود و به خاطر بیماری صرع شدید و پیشرفته و 
سیاتیک نیمه فلج بود. هنگام اعدام نیز به خاطر حمله ی صرع قادر به راه رفن نبود و ظفر 

جعفری افشار او را قلم دوش به سمت قتلگاه برد.
او هم چننی برای خالص ش���دن از »شر« ناصر مریزایی که به علت قطع نخاع بدون آن 
که قادر به کوچک ترین 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 

گوهردشت گرفته بود روانه ی قتلگاه کرد تا دارش بزنند. 
مقیسه متجاوز از سی نفر از زندانیان بند یک کنار جهاد زندان گوهردشت را به بهانه  ی این 
که می خواهد بندشان را عوض کند به دادگاه برد و آن ها بدون اطالع از ماهیت سؤاالتی 
که اعضای هیأت مرگ می پرسیدند روانه ی جوخه ی اعدام شدند. در حایل که تعدادی از 
آن ها در اسفند ماه ۶۶ با دریافت حکم عفو، زیر نظر وی انزجارنامه نوشته و مصاحبه های 

ویدئویی مرسوم در زندان جهت آزادی نیز کرده بودند.
در روزهایی که هیأت مرگ در زندان گوهردش���ت مشغول کشتار بود، وی نهایت سعی و 
تالش���ش را می کرد تا آن ها را هرچه بیش تر در زندان نگاه دارد. حضور بیش تر آن ها به 
معنای صدور احکام اعدام بیش تری بود. او هرگاه که قادر به انجام این کار می ش���د از 

خوشحایل در پوست خود نمی گنجید. 
مقیسه به خاطر اشرافی که روی پرونده ی زندانیان داشت ،در جریان کشتار ۶۷ در دادگاه های 
اوین نیز شرکت می کرد. او بارها با عصبانیت در راهرو مرگ خطاب به پاسدارانی که از 
کشتار خسته شده بودند فریاد می زد من خودم متهم آماده کنم؛ خودم پروند ه ها را دادگاه 

بربم؛ خودم آدم از توی بندها سوا کنم، پس فالنی و فالنی کجایید و چرا نیستید؟
او می کوشید به هر نحو که شده زندانیانی را که در دادگاه اول حکم اعدام نگرفته بودند 
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دوباره به دادگاه برده و حکم  اعدام ش���ان را بگرید. به همنی منظور او در دفرتش نام این 
دسته از زندانیان را نوشته و پس از برخورد آن ها را دسته بندی و تفکیک می کرد و شخصاً  

علیه شان در دادگاه شهادت می داد و زندانی را در تنگنا قرار می داد.
در دو موردی که من خود شاهد بودم او به پاسدارانی که مأمور زدن شالق به مجتبی اخگر 
و جواد تقوی قهی بودند، توصیه  کرد مواظب باشید که شالق ها »حرام« نشوند و حسابی 

نواخته شوند. مقیسه خود استاد شالق زدن است.
در روز بیست و هشت مرداد ۱۳۶۷در حایل که اعدام زندانیان سیاسی مجاهد پایان یافته 
بود و به خاطر ماه محرم و نزدیک شدن به عاشورا و تاسوعا اعدام ها موقتاً متوقف شده 
بود او در حایل که از بی خوابی و سردرد روی پا بند نبود هم چنان می کوشید در برخورد 
با زندانیان، قربانیان جدیدی را شکار کند. وقتی هفته ی بعد هیأت برای کشتار زندانیان 
چپ به گوهردشت بازگشت او زندانیان مجاهدی را که در این فاصله انتخاب کرده بود به 

دادگاه برد و حکم اعدام شان را گرفت.

نگاه مقیسه به احکام قضایی نظام اسالمی
پس از پایان پروژه ی کشتار نیز او هم چنان فعال بود و لحظه ای از تهدید زندانیان و اِعمال 
فش���ار روی آن ها باز نمی ایستاد. وی در س���خرنانی تهدید آمیزی که در بند ما داشت به 
صراحت عنوان نمود که خمینی حکم اعدام همه را داده است و آن ها اجازه دارند هرگاه 

که تشخیص دادند حکم را اجرا کنند.
او هم چننی اضافه کرد در ابتدای دس���تگریی  خیلی های تان هیچ کاره بودید. ما به ش���ما 
حکم های »کیلویی« ده، پانزده، بیس���ت س���ال دادیم برای این که نمی دانستیم فردا چه 
می شود. هدف ما این بود که شما در زندان بمانید تا ما بتوانیم ضد انقالب را از بنی برده و 
شما را تعینی تکلیف کنیم. هیأت آمد، همه را به »درک« واصل کردیم. شما در این میان 
مانده اید. اگر نظر من باشد باید همه ی شما را به »درک« واصل می کردیم؛ برای این  که 

در این هفت سال مار خورده و افعی شده اید و برای نظام خطرناک هستید.
مقیسه )ناصریان( شخصاً در زدن کابل برای مجبور کردن زندانیان چپ به نماز خواندن، 
ش���رکت می کرد و از این که قادر شده س���ر زندانیان توده ای را پس از چهل سال به مهر 
برس���اند به خود می بالید. به ابتکار او به مناسب بیست و دو بهمن ۱۳۶۷به منظور فشار 
روی زندانیان جان به در برده از قتل عام ۶۷در محلی که زندانیان را دار می زدند مالقات 

حضوری با خانواده های شان دادند.
زندانیانی که به دستور او پس از پایان پروسه ی کشتار به سلول انفرادی برده شده  بودند در 
برابر تهدیدات او که پرسیده بودند ما را به چه جرمی می خواهی اعدام کنی؟ او در پاسخ 
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با خونسردی گفته بود مگر دوستان تان را که اعدام کردیم جرمی مرتکب شده بودند؟ 

قاضی ارشد و نورچشم نظام اسالمی
به خاطر ارتکاب چننی جنایاتی بود که او امروز یکی از قاضیان ارشد و مورداعتماد دستگاه 
قضایی اس���ت و انواع و اقسام پرونده های مهم را به او ارجاع می دهند. شاید در تاریخ 
س���ابقه نداشته باشد که یک شکنجه گر پس از طی کلیه ی مدارج شکنجه گری تبدیل به 
قاضی شود و در مورد جان و مال زندانیان تصمیم بگرید. از این حیث جمهوری اسالمی 
در دنیا نمونه اس���ت. براساس شهادت متهمان و وکالیی که در سال های اخری با مقیسه 
سروکار داشته اند او ضدیت عجیبی با وکال و حضور آن ها در پروسه ی دادرسی دارد. هر 
متهمی که وکیل داشته باشد از نظر او منفورتر است و در پرونده ی او اثر منفی می گذارد.

او که سابقه ی بازجویی و شکنجه  گری دارد مطلقاً حاضر به شنیدن دفاع متهمان نیست 
و از آن ها انتظار دارد به جای دفاع از خود اظهار پشیمانی و التماس کرده و درخواست 
عفو و گذشت کنند. او به خوبی تفکر حاکم بر دستگاه قضایی نظام را نمایندگی می کند. 
توهنی و ناس���زا به مته���م در جریان دادگاه یکی از ویژگی های دادگاه هایی اس���ت که او 

»قاضی« آن هاست.
س���ی زندانی کُرد اهل سنت که در زندان های کشور با حکم قطعی اعدام به سر می برند 
همگی در یک شعبه و توسط مقیسه به مرگ محکوم شده اند. حکم اعدام بهرام احمدی، 
اصغر رحیمی، بهنام رحیمی، محمدظاهر بهمنی، کیوان زند کریمی، هوشیار محمدی شش 
تن زندانیان س���لفی که در تاریخ هفتم دی ماه ۹۱ در قزل حصار اعدام شدند توسط وی 

صادر شده بود.
جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی که در تاریخ بیست و هفتم شهریور ماه ۸۸، دستگری 
شدند با حکم وی به اتهام »محاربه« از طریق همکاری و ارتباط با مجاهدین و »فعالیت 
تبلیغی علیه نظام« اعدام شدند. او به این ترتیب کینه ی خود بر علیه زندانیان دهه ی ۶۰را 
نشان داد. بر اساس بیانیه ی دادستانی تهران متهمان مبادرت به »توزیع تصاویر و پالکارد« 

مربوط به سازمان مجاهدین خلق، »تهیه ی تصویر و فیلم از درگریی ها کرده« بودند. 
پرونده ی »س���ران فرقه ی بهاییت« و »محفل ملی غری رسمی بهاییان ایران« معروف به 
»گروه یاران« توس���ط وی مورد رس���یدگی قرار گرفت و هفت تن از آنان به بیست سال 
زندان محکوم شدند در حایل که هیچ یک فعالیت سیاسی نداشتند. وی هم چنان به صدور 

احکام ظالمانه علیه هم وطنان بهایی مشغول است.
او یک���ی از »قاضیان« اصلی رس���یدگی به پرونده ی متهمان جنب���ش ۸۸بود و احکام 
بی رحمانه ی بسیاری را صادر کرد. در سال های اخری او عالوه بر رسیدگی به پرونده های 
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متهمان سیاسی، احکام ظالمانه ی متعددی را علیه فعاالن رسانه ای و ژورنالیست ها صادر 
کرده است. 

برای شناخت روحیه ی او کافی است بدانیم حکم صادره شده از سوی وی برای اعدام 
محمدامنی ولیان دردادگاه تجدیدنظر به سه سال زندان تقلیل یافت.

با آن که حکم صادره از سوی وی برای اعدام سعید ملک پور متهم پرونده ی »مضلنی« 
در دیوان عایل کشور به علت »نقص در تحقیقات«بازگردانده شده بود مقیسه بدون توجه 
به دفاعیات متهم و اس���نادی که ارائه داد و درخواست وی برای حضور یک متخصص 
کامپیوتر در دادگاه، دوباره به خاطر فش���ارهای سپاه پاسداران و بازجویان که »قاضیان« 
واقعی پرونده های سیاسی هستند او را به اعدام محکوم کرد که مخالفت های زیادی را در 
سطح  بنی المللی برانگیخت. پس از تائید حکم صادره در دیوان عایل کشور، متهم ناگزیر 

از کارهای خود توبه کرده و درخواست عفو کرد تا حکم وی به حبس ابد تغیری یافت.۱
م���رور پرونده ی حامد روحی نژاد متهم پرونده ی مربوط به »انجمن پادش���اهی« بیانگر 
بی رحمی به کارگرفته شده از سوی مقیسه و دیگر جانیان در کشتار ۶۷به ویژه در ارتباط با 

بیماران است که هم چنان ابعاد آن برای مردم ایران ناشناخته باقی مانده است.
حامد روحی نژاد پس از خروج غریقانونی از کشور و سفر به کردستان عراق و بازگشت به 
ایران با هماهنگی وزارت اطالعات در زمستان ۱۳۸۷، چند جلسه بازجویی شد و اجازه 
یافت که به دانشگاه برگردد و درسش را ادامه دهد. وی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸شبانه با 
یورش مأموران اطالعات در منزل مسکونی اش دستگری و به همراه محمدرضا علی زمانی 
و احمد کریمی به همکاری با »انجمن پادش���اهی ایران« که در تاریخ یاد ش���ده وجود 
خارجی نداشت متهم شد. در کیفرخواستی که معاون دادستان عمومی و انقالب تهران روز 
هفده مرداد ۱۳۸۸در جلسه ی محاکمه ی دومنی گروه از متهمان حوادث پس از انتخابات 
۸۸قرائت کرد، از محمدرضا علی زمانی، احمد کرمی، حامد  روحی نژاد، آرش رحمانی پور 
و امریرضا عارفی به عنوان متهمان مرتبط با انجمن پادشاهی ایران و مسببان »فتنه« ی ۸۸ 

نام برده شد! 
حامد روحی نژاد در حایل که از بیماری ام.اس. پیش���رفته رنج می برد و دچار مشکالت 

شدید در راه رفن، شنوایی، بینایی و ... بود، توسط مقیسه به اعدام محکوم شد.
در دادگاه تجدیدنظر این حکم به ده سال زندان و تبعید به زندان زنجان که فاقد امکانات

درمانی برای چننی بیماری است تغیری یافت. مقیسه در قبال درخواست مرخصی استعالجی 

۱-نظام قضایی اسالمی اعرتاف به اشتباه و یا اجحاف در حق متهمان نمی کند. حتی در پرونده هایی که 
در اثر فشارهای بنی المللی مجبور به عقب نشینی می شوند مانند تمامی سیستم های بدوی و غریعادالنه 
عاقبت متهمان بایستی بپذیرند که اشتباه کرده اند تا از »عفو« و »رحمت« نظام برخوردار شوند وگرنه 

پافشاری بر بیگناهی می تواند به گرفن جان متهم تمام شود.
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به پدر حامد گفته بود شما خواسته ی نامعقویل دارید چرا که پسرتان باید اعدام می شد!۱
به خاطر همنی جنایات بود که نام او که سه دهه  مشغول جنایت بود و در سایه می زیست بر 
سر زبان ها افتاد و در فروردین ۱۳۹۰به لیست سی و دو نفری که توسط اتحادیه ی اروپا به 

خاطر نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفتند اضافه شد. 
ارجاع پرونده ی مهدی هاشمی به او، نشان دهنده ی اعتماد دستگاه قضایی و امنیتی و بیت 
رهربی به این جنایت کار علیه بشریت است. در عوض خانواده ی هاشمی و حامیان شان 
که به س���ادگی می توانستند عکس و تصویر این جنایتکار را منتشر کنند از انجام این کار 

خودداری کردند. 
یکی از احکام جنایتکارانه ای که او صادر کرد مربوط به هشت  جوانی است که گرداننده ی 
برخی صفحات فیس بوکی بوده اند. خربگزاری ایرنا گزارش داد که آن ها توس���ط قاضی 
مقیسه مجموعاً به صد و بیست و هفت سال حبس محکوم شده اند. اتهامات این جوانان 
که نام و هویت شان 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 داده که 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 
شده اند. باقی متهمان نیز به بیست و یک، چهارده، بیست، هشت، یازده و شانزده سال 

حبس محکوم شده اند.2
مس���عود سیدطالبی یکی از متهمان این پرونده بود که 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 محکوم کرد. در آذرماه ۱۳۹۳شعبه ی ۵۴ دادگاه تجدیدنظر با اعالم 
نقص در رأی، پرونده ی این هشت زندانی را دوباره به شعبه ی بدوی ارسال کرد. در میان 
تعجب همگان قاضی مقیسه که خودش متهم را از اتهام توهنی به مقدسات تربئه کرده بود 
این اتهام را دوباره به حکم اضافه کرد. در حایل که ابتدایی ترین اصول آینی دادرسی تأکید 
دارد که قاضی در این مرحله از نظر قانونی قادر نیست اتهامی که در کیفرخواست مطرح 

شده اما در حکم وجود ندارد را مجدداً به حکم اضافه کند.۳
وی در حکمی بدیع  فائقه آتشنی )با نام هرنی گوگوش( خواننده ی موسیقی پاپ، را به 
اتهام های فعالیت تبلیغی علیه نظام، جرم علیه امنیت کش���ور، ایجاد مراکز فساد و فراهم 
نمودن موجب فساد مردم به شانزده سال زندان محکوم کرد، در حایل که 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 است که در خارج از ایران زندگی می کند. 
مقیس���ه در ادامه نیک آهنگ کوثر، کارتونیس���ت و روزنامه نگار، و مرضی���ه آرمنی را با 
اتهام هایی چون توهنی به خامنه ای و خمینی و هم چننی تشویش اذهان عمومی به تحمل 
چهارسال حبس محکوم کرد و برای سعید کریمیان )مدیر تلویزیون ماهواره ای ِجم که در 
ترکیه ترور شد(، تارا اینانلو )عکاس و هرنمند(، آرمان حقیقت، امنی انواری رستمی، فاطمه 
طربی قاضی، فرهاد نیکویی و سهراب امجدی نیز با اتهام هایی چون فعالیت تبلیغی علیه 
نظام، توهنی به خمینی و خامنه ای، توهنی به مقدسات و اقدام علیه امنیت کشور احکام 

غیابی صادر کرد.۱
پرونده ی حمید فالح هروی و مهدی ش���مس دو ت���ن از متهمان نفتی که پیش تر حکم 
اعدام شان توسط قاضی صلواتی صادر و از سوی دیوان عایل کشور نقض شده بود، برای 
رسیدگی مجدد به قاضی مقیسه رئیس شعبه ی 2۸ دادگاه انقالب اسالمی تهران )شعبه ی 

هم عرض( ارجاع شد.
افراد عادی و خانواده ی متهمان از شنیدن میزان قساوت او و خونسردی اش هنگام صدور 
جنایتکارانه ترین احکام دچار حریت و ناباوری می ش���وند، در صورتی که او نماد کامل 

دستگاه قضایی »اسالمی« است.
م���رور زندگی قاضی مقیس���ه به  خوبی ماهیت دس���تگاه قضایی جمهوری اس���المی و 

»عدالت«ی که بر آن حاکم است را نشان می دهد.

1-http://zeitoons.com/27198



محمد نیازی

محمد نیازی در فروردین سال ۱۳۳۷در قم و در یک خانواده ی روحانی چشم به جهان 
گش���ود. دوره ی ابتدایی را در همان شهر سری کرده و در سال ۱۳۴۹وارد حوزه ی علمیه 
قم شد. وی پس از پریوزی انقالب و تصدی پست های حساس قضایی و امنیتی هم چون 
بسیاری از چهره های امنیتی و اطالعاتی رژیم نزد آیت الله مجتبی تهرانی به تحصیل علوم 
حوزوی پرداخت. وی هم چننی از مؤسسه ی »در راه حق« مصباح یزدی که بعد از مرگ 
خمینی به مؤسسه ی پژوهشی امام خمینی تغیری نام داد مدرک کارشناسی دریافت کرد و 
کارشناسی ارشد خود را در رشته ی حقوق جزا در دانشگاه آزاد اسالمی گذراند. نیازی 
هم چون دیگر صاحب منصب های قضایی و امنیتی برای اخذ مدارک مزبور نیاز به شرکت 
در کالس درس و گذراندن دروس معمول نداش���ت. گفته می شود او یکی از وابستگان 

انجمن حجتیه بود.
نیازی در سال ۱۳۵۹برای تبلیغ به منطقه  ی کالردشت چالوس اعزام شد و عالوه بر تبلیغ 
و فعالیت در امور تربیتی دبریستان و سپاه پاسداران مدتی به عنوان مسئول جهاد سازندگی 

کالردشت انجام وظیفه کرد.

ورود به دستگاه قضایی 
در سال ۱۳۶۱ بعد از سخرنانی خمینی و درخواست او از طلبه های حوزه ی علمیه قم وارد 

دستگاه قضایی شد. 
در آذرماه س���ال ۱۳۶۱به عنوان رئیس دادگاه کیفری 2 کرمانشاه کار قضایی خود را آغاز 



198
محمد نیازی

کرده، با گذشت قریب یک سال از فعالیت قضایی، در سن بیست و پنج سالگی از سوی 
شورای عایل قضایی به عنوان کفیل دادگسرتی استان کرمانشاه معرفی شد. هم زمان ریاست 
دادگاه انقالب ارتش استان های همدان و کرمانشاه و کردستان را به عهده داشت. او هنگام 

تصدی این پست های حساس هیچ یک از مدارک صوری فوق را هم کسب نکرده بود. 
وی در سال ۱۳۶۵به عنوان رئیس سازمان قضایی نریوهای مسلح استان خوزستان معرفی 
شد و تا زمان قبول قطعنامه ی ۵۹۸و در جریان کشتار زندانیان سیاسی در منطقه ی جنوب 
بود. وی سپس به قم منتقل و به عنوان رئیس دادگاه نظامی قم منصوب شد و هم زمان 
ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح استان گیالن را عهده دار شد.جمهوری اسالمی تنها 
کشوری است که در آن مقام های قضایی در آن واحد دارای حوزه های قضایی متفاوت 

می باشند. 
وی در سال ۱۳۶۸به سمت دادستان نظامی تهران منصوب و  در سال ۱۳۷۸پس از تصدی 
وزارت اطالعات توسط علی یونسی به عنوان 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 پرونده های خاص امنیتی بود. 

رسیدگی به پرونده ی متهمان قتل های زنجریه ای 
در سوابق نیازی، رسیدگی به یکی از مهم ترین پرونده های امنیتی کشور )پرونده ی سعید 
امامی( و قتل های زنجریه ای در زمان تصدی ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح، به 

چشم می خورد. 
این پرونده از اواخر دی ماه ۱۳۷۷، باالخره به سازمان قضایی نریوهای مسلح که ریاست 
آن را محمد نیازی بر عهده داشت، واگذار شد. نیازی که دستورات خامنه ای و دستگاه 
امنیتی و قضایی را اجرا می کرد در اولنی گفت و گوی خود خرب داد  که در این پرونده تنها 
به چهار فقره قتلِ مربوط به داریوش فروهر و همسرش، محمدمختاری و محمدجعفرپوینده 
رسیدگی خواهد شد. و به این ترتیب جلوی رسیدگی به دیگر قتل های سیاسی گرفته شد. 
وی هم چن���نی به منظور انحراف افکار عمومی و برخ���الف اقرار صریح متهمان اعالم 
ک���رد تاکنون هیچ یک از آن ها ادعا نکرده اند که برای ارتکاب این قتل ها مجوز و حکم 
ش���رعی داشته اند و در این زمینه هیچ حکم شرعی و قضایی صادر نشده است، چرا که 
در حکومت اس���المی که اس���الم حاکمیت دارد و ویل فقیه مبسوط  الید است، هیچ کس 

نمی تواند حکمی خارج از سیستم قضایی و شرع و قانون صادر کند.۱

1-www.mashreghnews.ir/fa/news/438768
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در پرونده ی مزبور محمد نیازی شخصاً به عنوان قاضی پس از خودکشی سعید امامی 
حضور داشت. این پرونده ی مهم امنیتی با مفقود شدن قسمتی از پرونده ی سعید امامی، 
که حاوی اعرتافات مهم وی در رابطه با نقش مقام های بلندپایه امنیتی، انتظامی، قضایی 
و مذهبی در قتل های زنجریه ای بود، توسط نیازی مختومه اعالم شد. بررسی این پرونده 
و بازجویی از متهمان به سازمان قضایی نریوهای مسلح واگذار شد که با حواشی زیادی 

مواجه گردید. 
محمد نیازی از همان ابتدا همه  ی کوشش خود را به کار برد تا نقش وزارت اطالعات و 
عوامل آن در پرده بماند. طبق دستور وی، نام ، نام خانوادگی،  اسامی والدین، تاریخ تولد و 
سایر مشخصات مندرج در پرونده های اولیه بازجویی متهمان، همگی ساختگی هستند. 

در اعرتافات علی صفایی یکی از قاتالن آمده است:  » ... در تاریخ سیزده دی ماه ۱۳77 
آقای نیازی با اسم مستعار محمد حسینی فرزند جواد قرار تأمنی برای این جانب با اخذ 
کفیل بوجه الکفاله یک صد میلیون ریال صادر و آقای سیدس���عید موسوی بعنوان کفیل 

این جانب کفالت دادند.۱
در دوره ی بعد با تغیری سیاس���ت نظام، بازجویان وزارت اطالعات که تحت نظر نیازی و 
دادسرای نظامی نریوهای مسلح بودند به شکنجه ی شدید مأموران وزارت اطالعات دست 
زدند تا رهنمود خامنه ای مبنی بر جاسوس و مأمور اسرائیل بودن متهمان را اثبات کنند. 
در هیجده دی ماه ۱۳۷۷، س���ه روز بعد از اعالم رس���می دس���ت داشن مأموران وزارت 
اطالعات ایران در قتل ها خامنه ای س���مت و سوی بازجویی از مأموران دستگری شده را 

مشخص کرد و گفت:  
من نمی توانم باور و قبول کنم که این قتل هایی که اّتفاق افتاد، بدون یک سناریوی 
خارجی باشد؛ چننی چیزی ممکن نیست. این قتل ها به ضرر ملت ایران بود، به ضرر 
دول���ت بود، به ضرر حکومت بود. یک گروه داخلی که جزو وزارت اطالعات هم 
باشند، هرچه هم حاال فرض کنید که متعّصب باشند و بنای این کار را داشته باشند، 
در س���طوحی از وزارت اطالعات که اهل تحلیل اند، امکان ندارد دست به چننی 

قتل هایی بزنند.2
دادسرای نظامی می کوشید منویات خامنه ای را هر طور شده پیش بربد و مأموران نظام 
را که به دستور سلسله مراتب امنیتی و قضایی و مذهبی مرتکب قتل های سیاسی شده و 
پیش تر به خاطر آن مورد تشویق قرار گرفته بودند به اسرائیل و سرویس های جاسوسی غربی 
وصل کند . آن ها طبق دستور هم چننی می کوشیدند 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 شکنجه گران تحت نظر نیازی از طرح کثیف ترین اتهامات اخالقی و جنسی 
علیه متهمان خودداری نکردند و با ش���کنجه های وحشیانه س���عی در اعرتاف گریی از 
متهمان کردند. گوشه ای از این جنایات که توسط دوربنی های امنیتی فیلم برداری شده در 

فضای مجازی انتشار یافته است.۱
نیازی اولنی مقام رس���می بود که پس از انتشار خرب خودکشی سعید امامی به گفتگو با 
خربگزاری ایرنا پرداخت و او را به عنوان عامل اصلی مش���کوک در ارتباط با بیگانگان 
معرفی کرد. یک روز بعد  کیهان بار دیگر به نقل از رئیس سازمان قضایی نریوهای مسلح 
خرب داد که براساس شواهد و قراین، سعید امامی، هنگامی که موضوع هدایت و دخالت 
بیگانگان در قتل های مشکوک تهران مشخص شد و معلوم شد وی یکی از عوامل اصلی 

این دسیسه بزرگ بوده است، اقدام به خودکشی کرد. 
پیش از آن که س���عید امامی خودکشی کند هم نیازی مطابق سناریوی تهیه شده در بیت 
رهربی، از وجود سرنخ هایی خرب داده بود که دخالت عناصر بیگانه در قتل های مشکوک 
را تائید می کرد. او هم چننی مدعی شد با توجه به مدارک موجود و اعرتاف های صریح 
س���عید امامی، وی هیچ گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می رفت 
حکم او اعدام بود.2نیازی هم چننی در دیدار با حس���ن خمینی به اطالع او رس���اند که 

براساس اعرتافات سعید امامی، آن ها احمد خمینی را نیز به قتل رسانده اند. 
نیازی در جریان انحراف پرونده و تطبیق س���ناریو ها از همکاری حجت االسالم احمد 
شفیعی رییس شعبه ی 2 دادستانی نظامی که بعدها جای وی را به عنوان دادستان نظامی 
تهران گرفت و سپس به عنوان رییس سازمان قضایی نریوهای مسلح خوزستان منصوب 

شد، برخوردار بود. 
در بهمن ۱۳۷۸فیلم اعرتافات ش���ش تن از متهمان قتل های زنجریه ای با حضور محمد 
نیازی در جلس���اتی جداگانه برای خامنه ای، سران سه قوه و در جلسه غریعلنی مجلس 
پنجم، برای نمایندگان پخش شد. مسئوالن رژیم که به خوبی در جریان اعرتافات ساختگی 
بودند مانع پخش آن شدند. نیازی، »قسم جالله« خورده بود که اعرتافات دستگریشدگان، 

بدون شکنجه و »در کمال آرامش« و بدون هیچ گونه فشاری صورت گرفته است.
از آن جایی که کلیه ی جنایات صورت گرفته در دادس���رای نظامی طبق منویات خامنه ای 
و بیت رهربی بود بعد از افشای افتضاحات انجام گرفته در جریان رسیدگی به پرونده ی 
قتل های زنجریه ای و شکنجه ی متهمان، بازجویان پرونده مورد پیگرد قرار نگرفتند و تنها 
برای مدت بسیار کوتاهی بازداشت شدند اما گزندی به نیازی نرسید و او هم چنان در پست 

ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح ابقا شد.
1-www.youtube.com/watch?v=_vYFTpdMw3I

2-روزنامه ی ایران در شماره ی ۳۱خرداد ۱۳۷۸.
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انتشار گوشه هایی از فیلم بازجویی متهمان قتل های زنجریه ای در فضای مجازی و آشکار 
شدن دروغ های نیازی هم باعث برکناری او از پست قضایی نشد و هم چنان مورد اطمینان 

و عالقه خامنه ای بود. 

ریاست سازمان بازرسی کل کشور 
نیازی در س���ال ۱۳۸۳به جای ابراهیم رییسی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید 
و محمدکاظم بهرامی جانشنی او در سازمان قضایی نریو های مسلح شد و در سال ۱۳۹۰ 
به خاطر نقش مهمی که در س���رکوب و نقض حقوق بشر داشت در فهرست تحریم های 

اتحادیه ی اروپا قرار گرفت. 
پس از بازداشت عباس پالیزدار که مبادرت به افشای دزدی های نجومی چهره های سیاسی 
و قضایی و مذهبی کرده بود محمد نیازی در هش���تم تریماه ۱۳۸۷اندکی پس از تمدید 
مس���ئولیت اش، به دستور هاشمی شاهرودی از سازمان بازرسی برکنار شد و قائمی نسب 
مسئول حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور به خاطر آن که اسناد تحقیق و تفحض از 
دستگاه قضایی را به هیأت تحقیق و تفحض واگذار کرده بود دستگری و تحت بازجویی 
قرار گرفت. نیازی از آن پس با حکم ش���اهرودی به عضویت معاونت دیوان عایل کشور 

منصوب شد و به ریاست شعبه ی ۳۳دیوان عایل کشور در قم رسید. 
علریضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در گفتگوی مطبوعاتی در مورد برکناری نیازی گفت: 

بر اساس دستور و تأکید آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه تا در آوردن چشم 
فتنه در این پرونده هر کس���ی در هر مقام و موقعیتی در هر قوایی باشند قطعاً مورد 
بررسی و تحقیق قرار خواهد گرفت. به دنبال انجام تحقیقات در خصوص مسئله ی 
پالیزدار جلسه ی مفصلی میان هاشمی شاهرودی و جمعی از مسئولنی قوه قضاییه با 
مسئول وقت سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و اهمال ها در انجام وظایف این 
سازمان به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت آقای شاهرودی بعد از پایان 

جلسه مصلحت دیدند که از آقای نیازی در جای دیگری استفاده کند.۱
هم چننی رضا فضل زرندی معاون برنامه ریزی و توسعه ی منابع سازمان و دلیلی مدیرکل 
نظارت و ارزش یابی سازمان با حکم شاهرودی عزل و به ترتیب به عنوان دادیار و بازپرس 
دادسرای نظامی منصوب شدند. این ها کسانی بودند که همراه با نیازی از دادسرای نظامی 

به بازرسی کل کشور آمده بودند و از نزدیکان نیازی محسوب می شدند 
نیازی در گفتگو با رسانه ها برخورد با سازمان بازرسی کل کشور را کلید خوردن برخورد 
قهرآمیز با مسئولنی این سازمان ارزیابی کرد 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 اشاره کرد.۱

از مقایسه ی ابقای محمد نیازی در پست ریاست مجتمع قضایی نریوهای مسلح و سپس 
انتصاب او به ریاست سازمان بازرسی کل کشور بعد از مشخص شدن نقش او و نریوهای 
تحت امرش در شکنجه ی متهمان قتل های زنجریه ای و تغیری مسری پرونده با برکناری او از 
ریاست سازمان بازرسی کل کشور به خاطر عمل به قانون و در اختیارگذاشن پرونده های 
مورد درخواست هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی می توان نتیجه گرفت که 
برای اجرای منویات نظام و رهربی آن می توان هرجنایتی را مرتکب شد و به دروغ »قسم 
جالله« خورد اما کسی حق ندارد مدارک مربوط به فساد روحانیت و رهربان مذهبی را 

حتی در اختیار نهادهای قانونی نظام بگذارد. 
پرونده ی پر س���رو صدای محمدعلی طاهری رئیس حلقه ی عرفان پس از صدور حکم 
اعدام توس���ط دادگاه انقالب به ش���عبه ی ۳۳ دیوان عایل کشور که تحت ریاست نیازی 

است، رسید. 

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



روح الله  حسینیان

روح الله حسینیان در سال ۱۳۳۴در شریاز متولد شد. وی پس از اتمام تحصیالت متوسطه 
در روستای صغاد شهرستان آباده در پانزده سالگی به حوزه ی علمیه قم و مدرسه ولیعصر 
و س���پس مدرسه ی حقانی رفت که توسط قدوسی و بهشتی و جنتی و ... اداره می شد. 
وی مدعی است در تابستان سال ۱۳۴۹در پانزده سالگی، برای نخستنی بار به دلیل پخش 
اعالمیه ی مرجعیت خمینی در مجلس ختم آیت الله سیدمحسن حکیم در مسجد نو شریاز 
دستگری و زندانی شده و ساواک وی را به عنوان فعال ترین جوان مبّلغ خمینی در شریاز 
می ش���ناخت؛ با این حال علریغم در اختیار داشن اسناد س���اواک، قادر به انتشار اوراق 
پرونده ی خود نیست، چرا که وی تا شعله ور شدن جنبش علیه سلطنت در زمستان ۱۳۵۶ 

فعالیت سیاسی چندانی نداشت. 

ورود به دستگاه قضایی 
او پس از تصدی دادستانی کل انقالب توسط علی قدوسی در مرداد ۱۳۵۸به تهران رفت 
و به فعالیت در دادستانی انقالب مشغول شد و در آذرماه ۱۳۵۸یکی از کسانی بود که به 

دستور قدوسی به همراه پورمحمدی برای دستگریی عباس امریانتظام اقدام کرد. 
حسینیان کارش را به عنوان مس���ئول روابط عمومی و بررسی مطبوعات دادستانی کل 

شروع کرد و سپس مسئول شهرستان های دادستانی کل انقالب شد. 
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وی در سال ۱۳۶2به سمت قائم  مقامی دادستانی انقالب اسالمی مشهد منصوب شد و 
همراه با مصطفی پورمحمدی در سازماندهی جنایات این استان شرکت مسقیم داشت. 
دادس���تانی و ریاست دادگسرتی اس���تان سیستان و بلوچستان، دادس���تان دادگاه ویژه ی 
روحانیت، رئیس ش���عبه ی ۴دادگاه ویژه ی روحانیت، رئیس یکی از دادگاه های عمومی 
تهران، از دیگر پس���ت های وی در دستگاه قضایی جمهوری اسالمی است. او در دوران 
وزارت ری ش���هری قائم مقام دادستان انقالب اسالمی در وزارت اطالعات بود و از این 
موضع در برنامه ریزی کشتار ۶۷ و دیگر جنایات صورت گرفته توسط وزارت اطالعات 
شرکت داشت. وی در دستگاه اطالعاتی از نام مستعار »خسرو خوبان« استفاده می کرد.

حسینیان به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران، مسئولیت دستگریی و بازجویی 
از طالب هوادار آیت الله منتظری را به عهده داشت و تا آن جا پیش رفت که داوود کریمی 
فرمانده س���ابق س���پاه تهران را که در جنگ هدف بمباران شیمیایی قرار گرفته بود نیز با 

اتهامات واهی دستگری کرد. 

فرماندهی اراذل و اوباش حکومتی 
وی که به دشمنی با آیت الله منتظری اشتهار داشت، در سال ۱۳۷۱ فرمانده نخستنی حمله 
به بیت آیت الله منتظری بود. او در دیدار با طالب ضمن اش���اره به دستگریی هواداران 

آیت الله منتظری و اقداماتی که در حوزه علیه ایشان انجام می گرید می گوید: 
پس از این مراحل با من تماس گرفتند و جلسه ی دادسرای ویژه و وزارت اطالعات 
تشکیل شد و در نهایت تصمیم گرفته شد که نماینده ای از تهران جهت بررسی مسئله 
به قم برود و هرچه که تشخیص داد انجام بشود که قرعه بنام من افتاد، و ما در قم با 
نریوی انتظامات، سپاه، شهرداری، اطالعات، جلسه ای را تشکیل دادیم و سرانجام 
تصمیم گرفتیم که کار ناتمام حضرت امام )ره( را تمام کنیم، حضرت امام دیوارها 
را برداش���ته و ما هم در و پنجره ها و نرده هایی که کوچه ها را بسته بودند، به هرحال 
عملیات از س���اعت ده شب ش���روع شد و ساعت سه خاتمه پیدا کرد بدون این که 

کوچک ترین اتفاقی رخ دهد. حفاظت عملیات هم بعهده نریوی انتظامی بود.۱
آیت الله منتظری در کتاب خاطرات شان در رابطه با این حمله می گویند: 

فرستادن رجاله ها برای غارت هستی من سابقه دارد. در بهمن ۱۳۷۱نیز همنی عمل 
را انجام دادند و هستی مرا و حّتی آرشیو چهارده ساله ی مرا بردند و پس ندادند.

اوباشی که فرماندهی شان با حسینیان بود با همراهی نریوهای سپاه پاسداران حسینیه و بیت 
آیت الله منتظری را غارت کردند و همزمان برخی فرزندان و اعضای بیت ایشان از سوی 
نهادهای اطالعاتی و امنیتی بازداشت شده و ماه ها در بازداشتگاه های مخفی و سلول های 
1-http://www.rajanews.com/news/252201
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انفرادی محبوس شدند.
حسینیان در جمع طالب حوزه ی علمیه قم به نقل از یک »شاهد عادل«  مطرح می کند که 
خمینی هنگام پس گرفن نامه ی ششم فروردین ۶۸ خود، در حضور سران نظام گفته است:  
آقای منتظری هم خودش فاسد است و هم شاگردی که تربیت کند فاسد تربیت می کند.۱ این 
در حایل است که خمینی در نامه ی هشتم فروردین خود خطاب به آیت الله منتظری صریحًا 
نوشت:  همه می دانند که شما حاصل عمر من بوده اید و من به شما شدیدًا عالقه مندم، ... من 
صالح شما و انقالب را در این می بینم که شما فقیهی باشید که نظام و مردم از نظرات شما 
استفاده کنند. ... جنابعایل انشاءالله با درس و بحث خود حوزه و نظام را گرمی می بخشید.2

یا خمینی شخصیتی دوگانه داشته یا روح الله حسینیان دروغ می گوید. 
حس���ینیان در س���ال ۱۳۷۶نیز به همراه حمید رس���ایی و قاس���م روانبخش مسئول دفرت 
مصباح یزدی رهربی اوباش و چماقداران در حمله به منزل و حسینیه ی آیت الله منتظری 

را به عهده داشتند. آن ها حکم دادگاه ویژه روحانیت را هم برای محکم کاری داشتند. 

ریاست مرکز اسناد انقالب اسالمی
حسینیان به خاطر دشمنی زیدا الوصفش با آیت  الله منتظری مورد توجه خامنه ای که دشمن 
و تهدید اصلی خود را آیت الله منتظری می دید قرار گرفت و در سال ۱۳۷۴توسط وی به 
ریاست مرکز اسناد انقالب اسالمی رسید تا سیاست های وی را در این مرکز پیش بربد. این 
انتخاب به پیشنهاد هیأت امنای مرکز اسناد انقالب اسالمی صورت گرفت که عبارتند از 

خود وی و سیدحمید روحانی و مصطفی پورمحمدی. 
حس���ینیان با توجه به جایگاهی که دارد، اس���ناد افراد مختلف در قبل و بعد از انقالب 
را در اختی���ار دارد و هم���نی، به او این امکان را می دهد که بنا به منافع خود و جناحی که 
نمایندگی می کند  کتابی درباره ی یک فرد یا جریان منتشر کند. گاه از اسناد این مرکز در 
برخی رسانه های خاص مثل کیهان و »جبهه پایداری« استفاده می شود. توانگر مسئول 
روابط عمومی »جبهه ی متحد اصولگرایان« مدعی شد که »جبهه ی پایداری« از اسناد 
و مدارک »مرکز اسناد انقالب اسالمی« و دیگر نهاد های وابسته به قدرت برای تخریب 

رقبای خود استفاده می کند.۳

فساد اخالقی حسینیان
روح الله حسینیان مانند اکثریت قریب به اتفاق چهره های قضایی و امنیتی رژیم که 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 دی ماه ۱۳۹۱سایت بولن نیوز گزارش داد: 

چندی پیش دخرت جوانی با هویت »ل.م« از یک نماینده ی مجلس به اتهام »تجاوز 
به عنف« به مقامات قضایی و امنیتی ش���کایت کرد و پرونده ای در این خصوص 
تش���کیل و حتی در محافل سیاسی و برخی رسانه ها نیز این خرب منتشر شد. دخرت 
جوان البته مدعی است که پس از طرح شکایتش، نماینده ی مذکور تمام تالش خود 
را انجام داده است که با تطمیع و تهدید او را از ادامه ی پیگریی هایش منصرف کند 
اما وی زیر بار این مسئله نرفته و رسماً شکایت خود را از طریق مرجع قضایی دنبال 

کرده است. 
وی در عنی حال ادعا می کند که به جهت رعایت حفظ مصالح و وجهه مسئولنی، 
از طرح شکایت کیفری از نماینده مذکور صرف نظر کرده و دادخواست حقوقی با 
عنوان »اثبات علقه ی زوجیت« را به دادگاه ارائه داده که این پرونده قرار است در 
س���اعت ده و س���ی دقیقه روز هیجده دی ماه در محکمه ی حقوقی یکی از مراکز 

استان ها رسیدگی شود.۱
هم زمان با برپایی دادگاه سایت های خربی فاش کردند که نماینده ی مذکور کسی نیست جز 
روح الله حسینیان که در شهریور ۱۳۸۹پس از افشای ماجرا دچار سکته ی قلبی شده و در 

بیمارستان بسرتی می شود.2
س���ایت ملی-مذهبی هم گزارش داد:  روح الله حس���ینیان با یک زن ش���وهردار ارتباط 
غریاخالقی داشته است و شوهر این خانم به ریخت وپاش های مایل همسرش مشکوک 
می شود و او را زیر نظر می گرید و یک بار در میان وسایل کیف خانمش یک قطعه چک 
به نام روح الله حس���ینیان می بیند. این خانم بعد از این که مسأله لو می رود موضوع را به 
حس���ینیان اطالع می دهد و براثر این شوک حسینیان به هم می ریزد و بیمار می شود. در 
همنی حال همس���ر این خانم هم شکایتی به دادگسرتی می برد و هم اکنون این پرونده به 

صورت بی سروصدا در دادگسرتی در جریان است. 
سایت »ایران آزاد« جزئیات بیش تری منتشر کرده و می نویسد: 

زن با معرفی خانم موس���وی از بنگاه کاریابی)موسوی به این طریق برای حسینیان 
خانم جور می کرده( به روح الله حس���ینیان برای کار در مرکز اسناد انقالب اسالمی 
معرفی می ش���ود. حسینیان از او خوش���ش می آید و به او پیشنهاد رابطه ی جنسی 
می دهد، زن )دارای همس���ر و فرزند( مقابله می کند، حسینیان با گذاشن کلت بر 
روی س���رش او را تهدی���د می کند که در ص���ورت عدم پذیرش او را می کش���د و 
1-www.bultannews.com/fa/news/118388
2-www.fardanews.com/fa/news/119000/2
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جنازه اش را توی گونی گذاش���ته و سر به نیست می کند. می گوید اطالعاتی است 
و در بیت رهربی رفت و آمد دارد و هیچوقت بازخواس���ت نمی ش���ود. سعیدی و 
شعبانی باجناق های حسینیان که دومی محافظ شخصی او نیز هست برای حسینیان 
و خودش���ان از طریق خانم موس���وی چننی زن هایی را که برای کار به آن ها مراجعه 

می کنند به دام می اندازند.۱
این سایت شعبه ی ۱۱دادگاه ویژه ی روحانیت به ریاست حجت االسالم قدیانی را شعبه ی 
رس���یدگی کننده به پرونده ی روح الله حس���ینیان معرفی کرده و از دستور خامنه ای برای 
مختومه کردن پرونده خرب می دهد. قدیانی یکی از نزدیکان رازینی و رفقای حسینیان بود 

و پای خودش در پروژه ی دستگریی و شکنجه ی شهرداران گری بود. 
برای شناخت شیادی حسینیان همنی بس که او در تابستان ۱۳۸۷و در مجلس هشتم یکی 

از معرتضان به اعتبارنامه ی سلمان خدادادی نماینده ی ملکان بود. 
خدادادی متهم بود که در دوره ی نمایندگی مجلس هفتم به منشی یکی از دفاتر خود در 
خارج از مجلس »به زور تجاوز« کرده و یکی از مراجعان در دفرت مالقات های عمومی 
مجلس را درآغوش کشیده است. او به دلیل این اتهامات در آخرین ماه های مجلس هفتم 

بازداشت و پس از چند روز آزاد شد.

دروغگویی ویژگی صاحب منصبان قضایی و امنیتی 
یکی دیگر از ویژگی های حس���ینیان مانند دیگر مس���ئوالن قضای���ی و اطالعاتی رژیم 
دروغگویی اس���ت. او که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶همراه با ری شهری 
و رازینی و ... »جمعیت ارزش ها« را تش���کیل داده و کاندیدای ریاست جمهوری ش���ان 
ری شهری بود در گفتگو با رسانه ها به دروغ مدعی می  شود که به خاتمی رأی داده و وی 

کاندیدای مورد حمایت او بوده است! 
من ایش���ان را روحانی روشنفکری می دانستم که البته با ایشان اختالف هم داشتم 
اما آن زمان به دلیل این که جناح حاکم نوعی فضای بس���ته بوجود آورده بود و در 
جامعه انحصارطلبی احساس می شد گمان کردم که وظیفه است این انحصار و بسته 
بودن جامعه شکس���ته شود لذا تنها راه رسیدن به این اهداف را حمایت از خاتمی 
می دانستم اما نمی دانستم که این بازشدن فضا به سوی جاری شدن سیلی می رود  که 
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 رسماً عذرخواهی کردم و گفتم که حمایت من از 

خاتمی اشتباه است.2
1-http://iranutopia51.blogspot.se/2013/01/blog-post_7.html
2-http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8702301211



208
روح الله  حسینیان

وی در ج���ای دیگری در ارتباط با آیت الله آذری قمی که پانزده ماه در حصر با بیماری 
پیش���رفته ی سرطان دس���ت به گریبان بود و همسر و فرزند بیمارش نیز به خاطر حمله ی 

مأموران رژیم آسیب دیده بودند می نویسد: 
آیت الله آذری قمی این اواخر معرتض ش���ده بود و منزوی شد و در مقابل حضرت 
امام موضع گریی کرد ویل آیت الله خامنه ای چنان با آیت الله آذری از در مسالمت 
وارد ش���دند و به وی محبت کردند که باید بگوییم آیت الله آذری عاقبت بخری شد 
و با محبت و والیت آیت الله خامنه ای از دنیا رفت. یعنی پزش���ک آیت الله آذری، 
مش���کالت م���ایل وی و آن چیزی که یک رهربی به آحاد م���ردم باید لحاظ کند، 
خصوصاً درباره ی نخبگان تأثری بسیار عمیقی در نگرش آیت الله آذری گذاشت و 

ایشان واقعاً همان طور که عرض کردم، با محبت حضرت آقا از دنیا رفتند.۱
این در حایل است که به نوشته ی محسن کدیور آیت الله محمد مؤمن قمی در سال ۱۳8۵به 
حجت االسالم احمد منتظری خرب می دهد که کمی قبل از فوت آیت الله آذری قمی ]اواخر 
پاییز ۱۳77[ من به دیدار »آقا« ]سیدعلی خامنه ای[ رفتم و از ایشان درخواست کردم اگر 
اجازه بفرمایند حصر بیت آیت الله آذری برداشته شود تا بلکه ایشان بتواند برای درمان 
بیماری حادش روانه ی بیمارستان گردد که در غری این صورت در مورد ایشان بیم جانی 

می رود. آقا در پاسخ خواسته ی من گفتند: »به درک«!2

خان���واده ی آذری قمی مرگ او را »ش���هادت گونه« می نامند. و نامه های آذری قمی در 
آخری���ن روزهای عمرش نش���ان می دهد هرچه که می گذرد علریغم ضعف جس���می و 

پیشرفت بیماری مواضع  وی علیه خامنه ای تندتر می شود. 
از دیگر دروغ پردازی های او مخالفتش با خشونت و »رفتار بد« در وزارت اطالعات 

است. او ادعا می کند: 
فقط در زمان وزارت آقای ری شهری قائم مقام دادستان انقالب اسالمی در وزارت 
اطالعات ب���ودم و اتفاقاً به دلیل تندروی همنی جناحی که بعد به نام دوم خرداد 
شعار آزادی سر دادند، استعفا دادم و در همان زمان به آن ها در مورد رفتار بدشان 

با زندانیان هفتاد نامه نوشتم.۳
توقع پذیرش این ادعا که مسئویل از جنس حسینیان به دلیل مخالفت با رفتار بد مسئوالن 
وزارت اطالعات با متهمان استعفا داده و هفتاد نامه نوشته توهنی به عقل و شعور آدمی است.

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/03/18/391859
2-فراز و فرود آذری قمی، محسن کدیور، صفحه ی 2۹۹. 

3-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8612200643
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تالش برای بیگناه جلوه دادن 
آمران و عامالن قتل های زنجریه ای

حسینیان که یکی از عناصر پشت پرده ی اطالعاتی و امنیتی بود پس از افشای قتل های 
زنجریه ای از تاریک خانه بریون آمد و به یک چهره ی رسانه  ای تبدیل شد. 

او شش روز پس از آن که وزارت اطالعات دولت خاتمی با انتشار اطالعیه ای، نریوهای 
خودسر این وزارتخانه را عامل قتل های زنجریه ای اعالم کرد در تاریخ بیست و یک دی 
۱۳۷۷از طرف صدا و سیما که توسط علی الریجانی اداره می شد به برنامه ی شبانگاهی 
»چراغ« دعوت ش���د. او که به خوبی اطالع داش���ت عنقریب سعید امامی و اعضای 
تیم های ترور دس���تگری خواهند شد در دفاع از یار غارش مصطفی پورمحمدی و دیگر 
جانیانی که مسئوالن اصلی جنایات بودند در آن برنامه اتهاماتی را متوجه دولت خاتمی 

کرد و قتل های زنجریه ای را به نریوهای هوادار دولت نسبت داد. 
تردیدی نبود که این س���خنان در هماهنگی با بیت رهربی صورت گرفته اس���ت که صدا 
و س���یما آن را پخش می کند. حسینیان روز بعد در گفتگو با روزنامه  ی کیهان که مواضع 
خامنه ای و بیت رهربی را تبلیغ می کند اتهامات قبلی را تکرار کرد و کوشید تالش جناح 

خاتمی برای برخورد با این قتل ها را زیر سؤال بربد. 
دو هفته بعد از حضور حسینیان در برنامه ی »چراغ«، سعید امامی که از نزدیکان خامنه ای 
و بیت رهربی محسوب می شد از سوی سازمان قضایی بازداشت و به عنوان »عامل اصلی 

قتل های زنجریه ای« معرفی شد. 
چندی بعد و با اعالم خرب خودکشی سعید امامی در زندان، حسینیان از او با نام شهید 
سعید اس���المی یاد  کرد، در مجلس ختم او سخرنانی کرد و در سخرنانی مفصلی که در 
مدرس���ه ی حقانی داشت، بار دیگر نریوهای امنیتی دولت اصالحات را عامل قتل های 
زنجریه ای و هم چننی قتل سعید امامی معرفی کرد. در حایل که 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 شیخ محمد یزدی انتخاب شده بود و 

خط بیت رهربی را پیش می برد.
حسینیان به قاتل بودن اعرتاف کرده و می گوید:

آخه باباجون، آخه ما خودمان ولله یک زمان قاتل بودیم، یک زمانی زندانبان بودیم، 
یک زمانی همه ی این چیزها را گذراندیم. تا کنون صدها نفر واجبی خوردند و نمردند. 
او هم چننی خرب داد که سعید امامی  در بیمارستان از این که شکنجه شده است ناله می کرد و 
می گفت: آقا به داد من برسید. پدرم را در آوردند. کشتنم، شکنجه ام می کنند.او سپس احتمال 
تزریق آمپول هوا را مطرح کرده و گفت: آخه سعید اسالمی آدمی نبود که خودکشی کند.۱

۱- روزنامه صبح امروز، 2۸ شهریور ۱۳۷۸.
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به دنبال انتشار این سخنان، سازمان قضایی نریوهای مسلح طی اطالعیه ای اعالم کرد که 
از حسینیان به دادگاه ویژه ی روحانیت که خودش یکی از گردانندگان آن بود شکایت کرده 
است. هم چننی این سازمان خرب داد که وی را به دادسرای نظامی احضار کرده است. لیکن 
روح الله حسینیان نه به دادسرای نظامی رفت و نه در دادگاه ویژه ی روحانیت محاکمه شد. 

تالش برای متهم کردن رقبا در انفجار نخست وزیری
هرکجا که پرونده سازی اس���ت او حاضر است. با وجودی که به دستور خمینی پرونده ی 
انفجار نخست وزیری مختومه شد، روح الله حسینیان در سخرنانی دهم شهریور ماه ۱۳۷۹ 
خود در مورد گردانندگان اطالعات نخس���ت وزیری که در زمره ی جناح رقیب ش���مرده 
می ش���دند گفت: این ها چنان تظاهر به خط »امامی« می کردند ک���ه خط »امام« را در 
انحصار خودش���ان قرار داده بودند و گفتند که فقط ما در خط »امام« هس���تیم... اولنی 
خیانتی که کردند شهادت مرحوم »شهید رجایی« و »شهید باهرن« بود، آن ها اطالعات 
نخست وزیری را داشتند و می دانستند »کشمریی« منافق است. با او سابقه دار و هم بند 
بودند. او را آوردند در نخست وزیری و به پست های 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 دادند که بله ما می دانستیم، می خواستیم 

منافقنی »کشمریی« را خارج نکنند، تا دستگریش کنیم!
این ادعاها در حایل صورت  می گرید که کشمریی یک روز هم زندانی نبود که کسی با او 

هم بند بوده باشد و رجایی بیش ترین اعتماد را به او داشت. 

انحراف پرونده ی انصار  حزب الله 
بیت  رهربی و دس���ت های پش���ت پرده ای که انص���ار حزب الل���ه را اداره می کردند، پس 
از س���خرنانی حجت  االس���الم پروازی در جمع »رزمندگان بسیج« و روشن شدن نقش 
خامن���ه ای و بیت او در حمله و هجوم انصار حزب الله به س���ینماها و مراکز فرهنگی و 
اقدامات خش���ونت آمیز به تکاپو افتادند تا هرطور ش���ده با آثار آن مقابله کند. به ویژه که 
این افش���اگری هم زمان بود با رو شدن نقش وزارت اطالعات و تاریک خانه  ی نظام در 

قتل های زنجریه ای. 
پروازی توسط دادگاه ویژه ی روحانیت دستگری و به زیر فشار برده شد. بازجویی از او زیر نظر 
روح الله حسینیان صورت می گرفت. طبق سناریویی که حسینیان تهیه کرد، پروازی را مجبور 
ساختند که گفته هایش را تکذیب کرده و آن ها را سناریوی دیکته  شده ی سعید حجاریان، 
محسن امنی زاده و محسن آرمنی از نزدیکان خاتمی که سابقه ی امنیتی داشتند جلوه دهد. 
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سپس حسینیان، شخصاً به عنوان سرباز بیت رهربی به خط مقدم آمده و در جمع طالب 
مدرسه ی علمیه شهیدین قم به به تشریح داستانی که سرهم کرده بودند پرداخت تا به زعم 
خود منکر نقش خامنه ای و بیت رهربی در اقدامات خشونت آمیز انصار حزب الله شوند. 
پارادوکس قضیه این جا بود که توضیحی نداشت چرا افراد وابسته به »انصار حزب الله« 

دستگری نشده و هم چنان به بیت رهربی رفت و آمد دارند.۱ 
بدنامی او در جامعه تا آن جا بود که در جریان محاکمه ی عبدالله نوری در دادگاه ویژه ی 
روحانیت، حسینیان از اعضای هیئت منصفه ی دادگاه بود که در مورد دلیل عدم حضور او 

گفته شد به توصیه ی اکید مقامات از حضور در جلسه دادگاه خودداری می کند. 

تالش برای تصویب طرح های سرکوبگرانه 
در مجلس شورای اسالمی

حسینیان در اردیبهشت ۱۳۸۶مشاور سیاسی و امنیتی احمدی نژاد شد. پس از آن نیز در 
انتخابات مجلس هشتم و نهم به عنوان نماینده ی تهران به مجلس رفت و رئیس کمیسیون 
سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسالمی و عضو هیات مؤسس جبهه ی پایداری 

انقالب اسالمی شد. 
حسینیان دو هفته بعد از بیست و دو خرداد در مجلس گفت: این سه نفر )موسوی، رهنورد، 
کروبی( را به من بدهید تا اعدام شان  کنم و غائله بخوابد.2 وی پس از تظاهرات گسرتده ی 
مردم تهران در عاشورای ۸۸تدوین کننده ی اصلی طرحی بود که به موجب آن محاربان 

ظرف پنج روز اعدام می شدند. علی مطهری نماینده ی تهران در مورد این طرح گفت: 
این طرح ناشی از روحیات افراطی و تند برخی از طراحان مخصوصاً آقای حسینیان 

است... آقای حسینیان کاًل عالقه خاصی به اعدام دارد.۳
حسینیان چند روز بعد از ارائه ی این طرح از نمایندگی مجلس به صورت نمایشی استعفا 
کرد. وی نه تنها در آن مجلس باقی ماند بلکه در دوره ی بعدی نیز با اس���تفاده از رانت 

شورای نگهبان و نهادهای قدرت به مجلس راه یافت. 

دفاع از سعید مرتضوی و جنایات او
حسینیان که چهره ای اطالعاتی و توطئه گر بود هیاهوی استعفا را به این منظور راه انداخته 
بود که توجه افکار عمومی را از  گزارش گروه تحقیق و تفحص مجلس در مورد بازداشتگاه 
کهریزک منحرف سازد، گزارشی که قاضی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را متهم 

1-www.mashreghnews.ir/fa/news/43876
2-محمدرضا باهرن، سخرنانی در دانشگاه علم و صنعت، اردیبهشت ۹۱

3-www.parsine.com/fa/news/15125
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اصلی تجاوز و شکنجه و کشتار جوانان در این بازداشتگاه معرفی می کرد. حسینیان در نامه ی 
استعفای خود به دفاع از مرتضوی و مأموران شکنجه گاه کهریزک برخاسته و می نویسد: 
چرا مأیوس و سرخورده نباشم. امروز بسیج و نریوهای انتظامی که در جریان فتنه های 
اخری در خط مقدم علیه مزدوران آمریکایی می جنگیدند تا از امنیت مردم دفاع کنند 
به بهانه  ی تخلف چند نفر )که باید هم برخورد شود( اینان با تمام وجود مورد تحقری 
و ظلم دادگاه های نظامی ق���رار می گریند، تمام بدنه تحت تعقیب قرار می گریند. 
فرماندهان مورد اذیت و توهنی ق���رار می گریند؛ ویل هیچ کس دفاعی نمی کند و 
هیچ کس نمی پرسد نریویی که می خواهد از امنیت مردم و ارکان نظام دفاع کند با 

این روحیه ی زخم خورده چگونه و چرا؟۱
هرجا که نیاز به دفاع از جانیان و اعمال شان بود حسینیان حاضر و آماده بود. هنگامی که 
در طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسالمی به جنایات مرتضوی 
که از سوی او به ریاست تأمنی اجتماعی برگزیده شده بود اشاره گردید باز حسینیان بود که 

در دفاع از مرتضوی معرکه گردان شد و در صحن مجلس گفت:  
مرتضوی کیس���ت؟ چه گناهی را مرتکب شده اس���ت؟ مرتضوی یکی از قضات 
انقالبی است که در مدت هش���ت سال حاکمیت اصالح طلبان، مردانه در مقابل 
توطئه گران و روزنامه های زنجریه ای ایستاد. مرتضوی مردی است که در فتنه ی ۸۸ 
مقتدرانه و با بصریت تمام ایستادگی کرد و بدون هیچ محافظه کاری با اخاللگران و 
اشرار درگری شد. اینک باید چوب این ایستادگی را بخورد همان گونه که سوریه باید 
تاوان مقاومت و حمایت از مقاومت را بدهد. اتهام مرتضوی این است که در زمان 
دادستانی وی در اوج درگریی که یک طرف مردم مظلوم، بسیجیان عاشق و جوانان 
دلداده ی رهربی بودند و طرف دیگر آمریکا، غرب، منافقان، توده ای ها، بهاییان و 
دنیاطلبان بودند و تعدادی از بسیجیان به شهادت رسیدند که هیچ مدعی و مدافعی 

ندارند، چند نفر متهم هم کشته شده اند. ...2
حس���ینیان در جریان مذاکرات هس���ته ای و امضای »برجام« علی اکرب صالحی رئیس 
سازمان انرژی را تهدید به قتل کرد. صالحی در این باره گفت:  االن یک برادر عزیزی آمده اینجا 
و با قسم جالله می گوید که شما را می کشیم و در رآکتور اراک روی تان سیمان می ریزیم.۳

تملق و چاپلوسی عامل بقای او در سیستم
تملق و چاپلوس���ی از دیگر ویژگی های این مهره ی مورد اعتماد بیت رهربی و خامنه ای 

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 انقالب اسالمی در خرداد ۱۳۸۳در تمجید 
از او گفت: 

از طرف همکاران خدمت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی خوش آمد عرض 
می کنم و از ایشان می خواهم که به من اجازه بدهند تا خوشحایل خودم و همکاران 

را از تشریف فرمایی ایشان ابراز کنم.
خوش���حالیم، نه فقط به خاطر این که ش���خصیتی را که از ی���اران خاص امام بوده، 
امروز در بنی خود داریم، نه فقط به خاطر این که ش���خصیتی که معمار س���ازندگی 
زیرساخت های تاریخ معاصر ایران نوین است، نه فقط به خاطر این که رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را در بنی خود داریم، همه ی این ها برای ما مهم است، اّما 

مهم تر از همه برای ما و همکاران، شخصیت تاریخی حضرتعایل است.
ما مردمان تاریخی هس���تیم که در اینجا گرد آمده ایم و بی شک حضرتعایل یکی از 
بزرگ ترین، تأثریگذاران، تاریخ سازان و تحول سازان تاریخ معاصر هستید و ما از این 
جهت بسیار خوشحالیم که مرد بزرگی امروز میهمان ماست که بیش از چهار دهه از عمر 
شریف شان را مصروف مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی و برای برقراری 
حکومت الهی جهاد کرده اند و مردی که سالیان سال حقیقتاً در راه آزادی جنگیده و 
آزادی جزء ماهوی شخصیت ایشان شده است. ما خوشحالیم و بسیار هم خوشحال... ۱

حسینیان پنج سال بعد در حمله  به هاشمی رفسنجانی در مشهد  گفت: 
در موقعیت���ی که ما قرار گرفته ایم دعوای مان با افرادی مانند موس���وی نیس���ت. او 
کوچک تر از آن است که نظام ما بخواهد با او مقابله کند. خاتمی هم ضعیف تر و 
کوچک تر از آن است که حزب الله و دانشجویان دخرت و پسر بخواهند در مقابل او 
بایستند که هنوز هم چشمش به دست غرب است. هاشمی کوچک تر از آن است که 
با او مبارزه کنیم؛ ما در مقابل جریان باطلی قرار گرفته ایم که ریشه در آمریکا و اروپا و 
بی دینی و به اصطالح اصالحات دارد، ما با این جریان باطل و ضد دین و ضدخدا 
روبه رو هس���تیم که باید با بصریت در مقابل آن بایستیم؛ جریان باطلی که منشاء آن 

امریکا، استکبار جهانی و تفاله ها و وابسته های 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 مشهد  کینه ی خود را نشان دادی! گفتی 
اگر مردم نخواهند باید برویم. مردم تو را نمی خواهند و بارها با شعارهای خود نشان 

داده اند که دیگر در قلوب مردم جایگاهی نداری!2
حسینیان دارای ویال در کالردشت است و از مواهب روزگار بهره  می برد. سید رضا زواره ای 
1-www.fardanews.com/fa/news/161236
2-www.asriran.com/fa/news/93710
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رئیس سابق ثبت و اسناد در نامه ی خود به جنتی در مورد خدماتش در خصوص اراضی 
مرکز اسناد انقالب اسالمی در کالردشت توضیح می دهد و این که حسینیان می خواسته در 
قبال آن با هدیه ی یک قطعه ی زمنی از زحمات وی تشکر کند و هم این که با ویالی وی 
همسایه شود. گویا در این کار اصرار هم می کند به نحوی که زواره ای پاسخ می دهد اصرار 

بر این امر، خرب از یک دام می دهد.۱

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



 قاضی  صلواتی 

قاضی صلواتی متولد ۱۳۴۱تویسرکان است. پدرش نصرت کاسبی خرده پا بود که سال ها 
پیش فوت کرد. دو عموی تنی صلواتی از فرهنگیان قدیمی  و خوش نام تویسرکان بودند. 
عموی کوچک صلواتی به نام علی  صلواتی، فارغ التحصیل ادبیات دانشگاه تهران، قبل از 
انقالب رئیس دانشسرای تربیت معلم تویسرکان بود که بعد از انقالب به اتهام همکاری با 
ساواک اخراج شد. دایی کوچک صلواتی به نام حسنی کاظم زاده از هواداران مجاهدین 
بود. وی در زمان انقالب دبری آموزش و پرورش و عضو اولنی شورای شهر تویسرکان بود 

که بعد ها زندانی و اخراج شد. 
صلواتی دارای یک دخرت و یک پسر است. پسرش ابراهیم تازه ازدواج کرده و مدیرعامل 
یک شرکت صادرات پوست و روده و ساالمبور است. دخرتش سمانه در رشته ی دیزاین 
تحصیل کرده و سفرهای متعدد به انگلیس و فرانسه می کند. منزل مسکونی قاضی صلواتی 
در خیابان ظفر تهران است و یک ویال هم در جزیره ی کیش دارد. صلواتی برای پسرش 
در فرمانیه و برای دخرتش در نیاوران  خانه ای خریداری کرده است. او هفت محافظ دارد 

و در یک پرشیای سفیدرنگ با شیشه های دودی تردد می کند. 
پروین شریی همسر وی اهل کرمانشاه است. او به خاطر فشارهای وارده از سوی صلواتی 
از بیماری شدید روحی رنج می برد تا کنون دو بار وسایل خانه را وسط حیاط گذاشته و 

آتش زده است. 
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قاضی صلواتی که در س���ال ۱۳۶۵مس���ئول مبارزه با مواد مخدر ب���ود حاال در مجالس 
تریاک کش���ی حاضر می شود و تحت عنوان صیغه ی شرعی به سوءاستفاده ی جنسی از 

متهمان و یا زنانی که سر و کارشان به دستگاه قضایی می افتد می پردازد. 
قاضی صلواتی در زمان فعالیت در دادگاه انقالب همدان ظاهراً بر سر توقیف مواد مخدر 
از بستگان امام جمعه ی آن شهر به کرمانشاه منتقل شد و در آن جا در منزل تیمسار همدانیان 

که در سال ۵۸توسط خلخایل اعدام شد سکنی گزید. 
او پس از مجروح شدن در کردستان در سال های شصت و پنج، شصت و شش، با نفوذی که 
داشت سی چهل درصد معلولیت )به خاطر داشن ترکش در بدن و شیمیایی شدن( برای خود 
دست و پا کرده وارد پلیس قضایی شد و به این ترتیب از حضور در جبهه های جنگ امتناع 
کرد. در سال هفتاد پس از آن که نریوی انتظامی از ادغام ژندارمری، شهربانی، کمیته های 
انقالب اسالمی و پلیس قضایی۱ تشکیل شد بسیاری از  کسانی که در پلیس قضایی شاغل 
بودند و آشنایی در نظام داشتند تالش کردند از ورود به نریوی انتظامی خودداری کرده و 
در نهادهای دیگر نظام از جمله وزارت نفت، ستاد کوثر، ستاد فرمان امام، سپاه پاسداران 

و قوه قضاییه و... مشغول به کار شوند.
صلواتی هم از فرصت اس���تفاده کرد و به دادگاه انقالب رفت و بدون داشن تحصیالت 
حقوقی یا قضایی در همدان و س���نندج به عنوان قاضی و معاون دادس���تان به خدمت 
پرداخت و به خاطر فس���اد و قس���اوتی که به خرج می داد زبان زد مردم شد. در این دوران 
قاضی ناصر سراج نیز که در پلیس قضایی فعال بود به سیستم قضایی راه یافت و مدراج 

ترقی را طی کرد.2
در سال های اولیه ی به قدرت رسیدن حکومت اسالمی برای تصدی پست های قضایی 
نیازی به داشن مدارک »حوزوی« حتی در سطح ابتدایی و یا دبریستانی و دانشگاهی 
نبود. همنی که فرد دارای خوی جنایتکاری بود برای تصدی این پست ها کفایت می کرد. 
چنان چه الجوردی دادستان انقالب اسالمی مرکز که یکی از مهم ترین پست های قضایی 

بود ادعا می شود دارای مدرک تحصیلی ششم ابتدایی بود که آن هم جای حرف دارد.

۱-قانون تشکیل پلیس قضایی در تاریخ ۵ تری ۵۹به تصویب مجلس شورای اسالمی  رسید. این ارگان 
یک پلیس تخصصی بود که به ابتکار بهش���تی تشکیل ش���د و نریوهای آن در زمینه ی کشف جرم، 

بازجویی مقدماتی و اجرای دستورات و احکام قضایی، ابالغ اوراق قضایی فعالیت می کردند.
2-ناصر س���راج متولد ۱۳۳۹رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیش تر عالوه بر پست معاونت امنیت 
غالمحسنی محسنی اژه ای دادستان کل کشور، رئیس شعبه ی اول دادگاه انقالب اسالمی نیز بود و به 
خاطر اعتمادی که به او می  رود قاضی ویژه ی رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی بود تا نقش 
مقامات رژیم و از جمله اژه ای در این پرونده  را الپوشانی کند. در هیچ نظام قضایی دنیا سابقه ندارد 
که دادستان که در مقام شاکی و مدعی العموم است هم زمان پست قضاوت و دادرسی را نیز در یک 
پرونده به عهده داشته باشد. سراج در دستگاه »قضایی« والیت فقیه یکی از برجسته ترین »قضات« 

محسوب می شود. 
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وی پیش از انقالب به شغل لباس زیر فروشی در بازار مشغول بود و معاونت های وی نیز 
وضعیتی بهرت از او نداش���تند. در سال های بعد تالش می شد متصدیان امِر قضا به شکل 
صوری مدارکی را برای خود دست و پا کنند. به همنی منظور تعدادی از کادرهای قضایی 
رژیم در مؤسسه ای که پشت پادگان عباس آباد به منظور کادرسازی برای دستگاه قضایی 
تشکیل ش���ده بود درس »حقوق« خواندند و در نظام بی در و پیکر اسالمی »قاضی« 
ش���دند. مؤسس���ه ی مزبور این امکان را به بسیجی ها و افرادی که سابقه ی جبهه داشتند 
می داد که خارج از سیستم دانشکده ی حقوق و تحصیالت عایل با طی کردن دوره  هایی 
دادیار و یا بازپرس ش���وند و یا به وکالت بردازند و قاضی ش���وند. به این ترتیب یکی 
از بزرگ ترین خیانت ها به سیس���تم حقوقی و قضایی کشور سازماندهی شد. اساتید این 
مؤسس���ه را مدرسنی حوزه ی علمیه قم و قضات شاغل در قوه قضاییه تشکیل می دادند. 
دروس این مؤسسه نه بر اساس »حقوق مدنی« بلکه بر اساس قانون »مجازات اسالمی« 
شکل گرفته بود. صلواتی و بقیه ی جانیان هم می توانند عالوه بر مؤسسه ی فوق با استفاده 
از سهمیه ی بسیج و ... از دیگر بنگاه های مدرک صادر کنی داخلی مانند دانشگاه آزاد و 

پیام نور و... هم برای خود مدارکی را دست و پا کرده باشند.
صلواتی در سال های ۷۳-۷۴ هنگامی که الیاس محمودی رئیس کل حراست قوه قضاییه 
بود و معاونتش را زارع به عهده داشت به واسطه ی گزارش و توطئه چینی علیه همکاران 
و ارباب رجوع و متهمان، ترفیع مقام یافت و به ریاست اداره ی حراست دادگاه انقالب 
رسید و قدرت فوق العاده ای به هم زد. وی از سال ۸۱ با حفظ سمت در شعبه ی مربوط به 
جاسوسی نیز مشغول به کار شد. از آن جایی که وی ریاست حراست را به عهده  داشت در دیگر 
شعبه های دادگاه انقالب هم نفوذ زیادی داشت و به سادگی می توانست اعمال نظر  کند.

وی که فرد قسی القلبی بود همراه گروه ضربت برای دستگریی متهمان نیز شخصاً اقدام 
می کرد و به این ترتیب پله های ترقی را طی کرد و به یکی از مهم ترین مهره های سرکوب 

دستگاه امنیتی و قضایی تبدیل شد.
او، پس از انتصاب س���عید مرتضوی به دادس���تانی انقالب اسالمی و عمومی و قاضی 
حداد ریاست شعبه ی 2۶دادگاه انقالب به معاونت امنیت این دادسرا، در شعبه ی ۱۵دادگاه 
انقالب تهران، مسوول پرونده های فعاالن سیاسی و اجتماعی شد و همراه با محمد مقیسه 

و عباس پریعباسی مثلث جنایت را تشکیل داد.
صلواتی عالوه بر ریاست شعبه ی ۱۵ دادگاه انقالب اسالمی، دادرس علی البدل دادگاه های 
عمومی تهران هم هست. وی یکی از قضات گوش به فرمان بازجویان وزارت اطالعات 
است که حکم های سنگنی و خشن فراوانی را بی رحمانه علیه متهمان سیاسی صادر کرده 
است. در سال های اخری حساس ترین پرونده های سیاسی به خاطر همنی خصیصه به وی 
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سرده شده است.
وی و دیگر اضالع مثلث جنایت نقش مهمی را در سرکوب جنبش ۸۸به عهده داشتند 
و اح���کام بی رحمانه ی زیادی را صادر کردند. در این دوران وی نقش مهمی در اجرای 
محاکمات نمایشی که عکس ها و تصاویر آن از طریق رسانه ها و تلویزیون دولتی انتشار 
می یافت داش���ت. دستگاه قضایی و امنیتی تا سال ۱۳۹۶ترجیح می داد که در دادگاه های 
نمایشی و علنی از صلواتی استفاده کنند چرا که تمایلی به انتشار تصاویر محمد مقیسه و 
عباس پریعباسی نداشتند. متهمان این دادگاه ها در روزهای پیش از تشکیل دادگاه با حضور 
وی توسط بازجویان وزارت اطالعات در مورد نقش های شان توجیه می شدند و صحنه ی 
دادگاه و سؤاالت مربوطه تمرین می شد تا در مقابل دوربنی همه چیز از قبل مرور شده باشد. 
هم چننی در بسیاری از پرونده های امنیتی که نیاز به هماهنگی دستگاه اطالعاتی و دستگاه 
قضایی برای س���ناریو سازی اس���ت از وجود وی استفاده می شود تا غریبه ای به رازهای 

»درون پرده« پی نربد.
طبق گزارش های انتش���ار یافته در رابطه با زندانیان غری سیاس���ی که معموال کم تر امکان 
اعرتاض و انعکاس رسانه ای ظلم های رفته برخود را دارند، صلواتی شخصًا همسران جوان 
این زندانیان را به صورت غریقانونی احضار و آن ها را ترغیب به طالق از شخص زندانی 
کرده اس���ت. در بعضی موارد وی مطالب فس���ادآلودی را نیز با آن ها مطرح کرده است.

وی حضور فع���ایل در محفل هایی که نریوهای جنایتکار رژیم اع���م از قاضی و بازجو 
و عوامل اطالعاتی و امنیتی تش���کیل می دهند داشته و همراه با آنان به کشیدن تریاک 
می پردازد. در این محافل که هر از چندی در منازل افراد شاغل در دستگاه قضایی برگزار 

می شود آن ها در کنار بساط تریاک کشی به توطئه چینی مشغول می شوند.
صلواتی به خاطر خوش خدمتی هایش، در رس���یدگی به پرونده های تحت قضاوت خود 
دست به هر گونه اقدام خودسرانه و غریقانونی می زند و علریغم داشن پرونده های متعدد 
در دادگاه انتظامی قضات، هیچ برخورد قانونی با وی صورت نگرفته و محدودیتی برای 

وی درنظر گرفته نمی شود.
نام صلواتی در کنار نام صادق الریجانی، ابراهیم رییسی، غالمحسنی محسنی اژه ای، سعید 
مرتضوی، عباس جعفری دولت آبادی، عباس پریعباسی، محمد مقیسه، حسن زارع دهنوی 
)حداد(، احمد زرگر، علی اکرب حیدری فر و ... در لیس���ت ناقضنی حقوق بشر اتحادیه ی 

اروپا قرار گرفته و مشمول تحریم های بنی المللی شده است.۱
در بهار ۸۹مدتی موضوع برکناری یا استعفای او از ریاست شعبه ی ۱۵دادگاه انقالب سر 
زبان ها افتاد اما بالفاصله حس���نی لطفی رئیس محاکم انقالب در گفتگو با خربنگاران 
اعالم کرد که وی »کماکان به عنوان رییس شعبه ی ۱۵دادگاه انقالب مشغول انجام وظیفه 
1-www.radiozamaneh.com/32665
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است و استعفا نداده است.۱
ابوالفضل قدیانی یکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقالب اسالمی در نامه ای به 

صادق الریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد سوابق صلواتی نوشت:
شما حتماً از انواع مفاسد این فرد زمانی که در همدان قاضی بود و سپس در تهران 
به گونه ای دیگر در دادگاه های سیاس���ی آن مسری را ادامه داده اطالع دارید و قطعًا 
از این موضوع نیز مطلعید که او و امثال او به دلیل همنی فساد ها و آلودگی ها و نقاط 
ضعف شان به عنوان قاضی دادگاه های سیاسی منصوب شده اند تا به راحتی تسلیم 
عوامل اطالعات سپاه و وزارت اطالعات باشند و بی چون و چرا احکام دیکته شده 
به وسیله ی آن ها علیه نریوهای سیاسی را امضا کنند و باز به خوبی می دانید که 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 
دستگاهی که باید پاک ترین و شریف ترین افراد در مسند قضا بنشینند، چگونه افراد 
فاس���د جایزه می گریند و ارتقا پیدا می کنند و علیه افراد شریف و خدوم این آب و 

خاک حکم صادر می کنند.2
صلواتی در سال های اخری به عنوان ماشنی صدور احکام اعدام بر اساس درخواست بازجویان 
و مأموران اطالعاتی عمل کرده و به همنی دلیل پرونده های ویژه به دست او سرده می شود. 
صدور حکم اعدام برای قربانیان پرونده  سازی دستگاه اطالعاتی و امنیتی، رسیدگی به 
پرونده ی متهمان جاسوسی برای موساد، متهمان ترور متخصصان هسته  ای، انفجار حسینه ی 
رهپویان وصال، وابستگان »انجمن پادشاهی«، مجاهدین، متهمان پرونده ی »کودتای 
مخملی«، پرونده  ی موسوم به »اغتشاشات روز عاشورا«، فعاالن سیاسی، دانشجویی، 
مطبوعاتی، اجتماعی و ... وکالی مدافع، بهاییان و دراویش گنابادی و خیمه ش���ب بازی 
دادگاه سه متهم آمریکایی از جمله پرونده هایی بود که رسیدگی به آن ها به وی سرده شد.۳

صدور احکام فله ای اعدام توس���ط به گونه ای بود که تعدادی از آن ها توسط دادگاه های 
تجدید نظر شکست و متهمان از زندان آزاد شدند. او شخصاً 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 قاضی صلواتی 
گزارش های بسیاری از فساد جنسی و مایل صلواتی تا کنون منتشر شده است. اما خدمات 
1-www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=96413
2-bamdadkhabar.com/2013/01/22462

۳-برای کسب اطالعات در مورد هریک از این پرونده ها به آدرس زیررجوع کنید: 
www.irajmesdaghi.com/maghaleh-492.html
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او به دس���تگاه والیت و نهاد های سرکوبگر تاکنون مانع از رسیدگی به اتهامات او شده 
اس���ت. اما از قرار معلوم او بی سرو صدا در حال کنارگذاشته شدن از دستگاه قضایی و 

بازنشستگی است. 
در آبان ۱۳۹۴ وب سایت »آمدنیوز« که بسیاری از خربهای درزیافته از محافل درونی رژیم 
در آن منتشر می شود در گزارشی از روابط گسرتده ی مایل و فساد »ابوالقاسم صلواتی« و 
»احمدرضا محمدویل گودرزی« پرده برداشت. پیش از آن برای اولنی بار نام گودرزی در 

آذرماه ۱۳۹۰به عنوان یک خری در رسانه ها مطرح شد. 
در نشستی که با حضور پالرک رئیس ستاد عتبات عالیات برگزار شد تفاهم نامه ی 
تقبل هزینه ی زائرسرای حضرت زهرا)س( که طبق اظهارات مهندس گودرزی۱ برای 
بزرگداشت مقام پدر مرحوم شان حاج ذبیح الله گودرزی و با نیت عنایت اهل بیت به 
آن مرحوم صورت پذیرفته به امضا ایشان و رئیس ستاد رسید... مهندس پالرک نیز به 
پاس اقدام خداپسندانه ی آقای مهندس گودرزی ضمن دعوت از  ایشان و مادرشان 
جهت زیارت کربال 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 
بر گنبد امام حس���نی)ع( به نام آن ها نصب شود. الزم به ذکر است مبلغ تقبل شده 
توسط مهندس گودرزی دو میلیون دالر است که طی ده ماه و هر ماه دویست هزار 

دالر بحساب ارزی ستاد واریز خواهد شد.2
گودرزی تا چند س���ال قبل راننده ی نماینده ی مردم فسا در مجلس سوم شورای اسالمی 
بود. او هم چننی چند سال به عنوان کارپرداز سیدعباس موسوی-یکی از معاونان وزارت 
نفت و وزارت صنایع و معادن-فعالیت کرده و پس از آن با هم دستی برخی قضات فاسد 
دستگاه قضایی و باج گریی، توانست سهام کارگران »گروه صنعتی معدن امری« را تصاحب 
نموده و خود مالک این مجموعه ش���ود. گودرزی که در دهه ه���ای ۶۰ و ۷۰ در زیرزمنی 
خانه ای حوایل میدان امام حسنی تهران زندگی می کرده از قبل معامالت غریقانونی، امروز 

در بهرتین نقاط انگلیس دارای خانه های چند هزار مرتی است.
ولخرجی های گودرزی بی دلیل نیس���ت. بنا به گزارش های انتشاریافته وی با همکاری 
قاضی صلواتی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و در بحبوحه ی اعرتاضات 
مردم به نتیجه کودتای انتخاباتی، با ترتیب دادن یک معامله ی صوری و قول نامه ی جعلی 
کارخانه ی مس متعلق به یکی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی-را در 

۱-گودرزی دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم باغبانی از دانش���گاه آزاد است، ویل خود را مهندس 
کامپیوتر فارغ التحصیل از دانشگاه شریف معرفی می کند. او پیش تر نیز به دلیل جعل مدرک »حضور 

در جبهه« در سال ۱۳۷۸، توسط دادسرای نظامی تهران محکوم شد. 
2-www.shia-news.com/fa/news/28999
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شهربابک به ارزش یک صد و پنجاه میلیارد تومان تصاحب نمود و پس از آن نیز وی را 
بازداشت کرد و مانع از پیگریی این کالهربداری توسط او شد.

در پرونده ی دیگری ابوالقاس���م صلواتی برای رف���ع ممنوع الخروجی یک عضو دیگر 
ارشد حزب کارگزاران سازندگی، خواهان تصاحب باغ متعلق به وی در کرج بود که این 

درخواست، مورد موافقت آن زندانی سیاسی سابق واقع نشده است.
اما ماجرا به همنی جا ختم نمی ش���ود. احمدرضا گودرزی با تشکیل حلقه ای 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 
با کمک یکی از مسئوالن شنود نریوی انتظامی، به شنود برخی از تلفن های افراد سرشناس 
پرداخته و با شناسایی نقاط ضعف آن ها و با ارائه ی نوار شنود مکالمات خودشان، از آن ها 

اقدام به اخاذی و باج گریی نیز نموده است.
در پرون���ده ی دیگری، احمدرضا گودرزی ب���ا ایجاد ارعاب و تهدید و همکاری قاضی 
ابوالقاسم صلواتی، مجید احمدی یکی از معدن داران بزرگ کشور را، که در کانادا زندگی 
می کند، مجبور کرد سهام کارخانجات و معادن خود در ایران را به وی واگذار  کند. مجید 
احمدی پس این اقدامات فراقانونی، به دلیل فش���ارهای وارده ی ناشی از خارج شدن 

اموال از اختیارش، دچار حمله قلبی گردید.
»بولن محرمانه« یکی از دستگاه های امنیتی کشور اخریا فاش ساخته که: قاضی صلواتی 
دو نفر به نام های احمدرضا گودرزی و منصوری را برای دریافت حق حساب و رشوه به 

بهاره زنجانی، خواهر بابک زنجانی معرفی کرده است.۱
دبری دریابیگی واس���طه ی مایل صلواتی با متهمنی است. وی از متهمانی که در شعبه ی 

صلواتی دارد، مبالغ هنگفتی را مطالبه می کند تا در حکم شان تعدیل صورت گرید. 
وی در پرونده ی س���یامک پورزند وکیل تس���خریی وی بود و در اعرتافات تلویزیونی و 

رسانه ای، پورزند را همراهی می کرد تا سناریوی نظام اسالمی تمام و کمال اجرا شود.2
در جلسه ی خربنگاران با سیامک پورزند، از دبری دریابیگی، وکیل مدافع وی، سوال 
شد که آیا با توجه به تایید حکم آقای پورزند، به حکم صادره اعرتاض خواهد کرد؟

آقای دریابیگی اظهار داش���ت که از آن جا که وی وکیل تسخریی است، اعرتاض به 
حکم باید توسط موکل وی تسلیم شود و افزود که »با توجه به اقاریر وی، متأسفانه به 
نظر نمی رسد این کار تاثری چندانی داشته باشد. من کماکان منتظر پیگریی درخواست 

عفو وی هستم.۳

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 دست پروردگان قاضی صلواتی یکی از همراهان وی در فساد 
مایل اس���ت. وی که کارمند اجرای احکام شعبه ششم دادگاه انقالب در سال ۱۳۸۴بود 

طی دوسال بر صندیل دادیاری اجرای احکام شعبه ی شش تکیه زد. 
وقتی مسئوالن قضایی متوجه گوش به فرمانی او شدند، در سال ۱۳۸۸به دادرسی شعبه ی 
اصل ۴۹نشانده شد، و به موازات آن عهده دار شعبه ی 2۶ نیز شد. وی به خواست اطالعات 
سپاه حکم اعدام محمدعلی طاهری را صادر کرد. گفته می شود او به مدد برخورداری از 
رانت اسالمی، دانشجوی دکرتا است و در دانشکده ی قضایی تدریس می کند. پیش تر 

این گونه مدارک به قاضی مرتضوی و حیدری فر داده شده بود. 



سیدعلریضا  آوایی

علریضا آوایی در اردیبهش���ت ۱۳۳۵در دزفول در خانواده ای پرجمعیت به دنیا آمد. وی 
دارای چهار برادر و یک خواهر به نام های عنایت الله، اسدالله، محمدعلی، احمد و بتول 

است.۱
علریضا آوایی پس از دس���تگریی برادرش احمد  که پنج سال از او بزرگ تر بود، در سال 
۱۳۵۰، با 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 رشته ی 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 هم زد.2
۱-سیدعنایت الله دبری بازنشسته ی آموزش و پرورش و سیداحمد آوایی، نماینده ی سابق مجلس است. 
سیداس���دالله آوایی در قم طلبه و مسئول امور بنی الملل ششمنی همایش بنی المللی دکرتین مهدویت 
است. سیدمحمدعلی معروف به وحید، وکیل پایه ی یک دادگسرتی و مسئول حقوق سازمان آب و 

برق ناحیه ی شمایل دزفول است. بتول تنها خواهر آن ها خانه دار است.
2-سیداحمد آوایی در سال ۱۳۶۰به اهواز رفت و به مدت سه سال مسئولّیت آموزش عقیدتی، سیاسی 
و نظامی س���پاه منطقه ی هشت )خوزستان و لرستان( را بر عهده گرفت و در تشکیل و سازمان دهی 
و حمایت از لشکر هفت ولیعصر و تیپ ابوالفضل العباس لرستان همکاری کرد. وی در اواخر سال 
۱۳۶۳به مدت س���ه سال به عنوان قائم مقام سپاه مس���تقر در لبنان به آن جا اعزام شد و در تأسیس و 
راه اندازی حزب الله لبنان به یاری عباس موس���وی اولنی دبریکل حزب الله و ... پرداخت. سید احمد 
آوایی در اواخر سال ۱۳۶۶ به ایران بازگشت و در سپاه مشغول به کار شد. وی در سال ۱۳۶۹به معاونت 
سیاس���ی استاندار خوزستان منصوب شد. پس از آن در سال۱۳۷۰به مدت چهار سال و نیم به عنوان 
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در سال ۱۳۵۸او ضمن تشکیل کمیته ی انقالب اسالمی دزفول، مسئولیت تأسیس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی دزفول را به عهده گرفت و به فرماندهی این سپاه رسید. غالمعلی 
رشید که بعدها از فرماندهان اصلی سپاه پاسداران شد فرماندهی عملیات سپاه دزفول را به 
عهده داشت. علریضا آوایی از همان ابتدا به دادستانی و دادگاه انقالب اسالمی دزفول پیوست. 
وی به همراه علی اکرب ماهرخ زاد،۱محمود مولوی و جواد مریفندرسکی2 که همگی سمت 
دادستانی در جنوب کش���ور داشتند فارغ التحصیل مدرسه ی عایل قضایی از پردیس قم 
هستند. آوایی سپس با استفاده از رانت اسالمی از دانشگاه تهران مدرک کارشناسی ارشد 

حقوق خصوصی گرفت.
دزفول برخالف دیگر شهرهای خوزستان به داشن جو مذهبی و فاالنژی معروف بود. 
در اولنی روزهای پس از پریوزی انقالب وقتی شکرالله پاک نژاد یکی از خوش نام ترین و 
معروف ترین زندانیان سیاسی ایران که بخاطر نام بردن شاه از او در مصاحبه ی مطبوعاتی اش 
و به خاطر دفاعیات محکمش در دادگاه نظامی چهره  ی مشهوری به شمار می رفت قصد 
دیدار از زادگاهش دزفول را داشت این برادران آوایی بودند که با بسیج چماق داران تحت 

عنوان امت حزب الله و... مانع حضور او در شهر شدند.

از پیشگامان سرکوب و اعدام فعاالن  سیاسی 
علریضا آوایی به همراه برادرش که فرماندهی کمیته و سپاه دزفول را داشت، نقش مهمی 
در سرکوب نریوهای سیاسی خوزستان بنی سال های ۱۳۵۸تا ۱۳۶۰داشتند و از پیشتازان 

کشتار فعاالن سیاسی در ایران محسوب می شوند. 
برادران آوایی جزو پیشتازان سرکوب و کشتار و اعدام پس از فروپاشی نظام سلطنتی بودند. 
آن ها این تجربه را در سالگرد پریوزی انقالب و فروپاشی نظام سلطنتی به مردم اندیمشک 
تحمیل کردند و پس از به گلوله بس���ن تظاهرات اعرتاضی، جوانان بیکار و معرتض به 

وابسته ی نظامی ایران به سوریه اعزام شد و سرانجام در سال ۱۳۷۵قائم مقام مدیرعامل بنیاد تعاون کل 
سپاه شد و تا سال ۸2در این پست بود. وی در مجالس هفتم و هشتم نماینده ی دزفول و عضو کمیسیون 
امنیت ملی بود اما در انتخابات مجلس نهم صالحیتش توس���ط ش���ورای نگهبان رد شد. وی که در 
جریان انتخابات ۸۸از حامیان موس���وی و کروبی بود پس از انتخابات با امضای بیانیه ای خواستار 
محاکمه ی آنان ش���د. احمد آوایی در دولت روحانی با س���ابقه ی کاماًل نظامی به معاونت وزارت 
بازرگانی رسید. در انتخابات مجلس دهم نام نویسی کرد اما از فیلرت شورای نگهبان عبور نکرد. وی در 
سال ۱۳۹۵با حکم علی شمخانی دبری شورای امنیت ملی، که از دوستان بسیار نزدیک وی محسوب 

می شود به معاونت پارلمانی شورای امنیت ملی منصوب شد.
۱-علی اکرب ماهرخ زاد هم اکنون مدیر امورحقوقی شرکت ملی نفت ایران است. 

2-گفته می شود مریفندرس���کی که مدت  ها دادستان بود توسط دستگاه امنیتی در اتومبیلش کشته و 
سپس به آتش کشیده شد. در اواخر دوره ی مدیریت کروبی معاونت حقوقی 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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جان آمده را به جوخه ی اعدام س���ردند. حتی عناصر حزب  اللهی که به مردم اندیمشک 
حمله ور می شدند از دزفول و توسط برادران آوایی و سپاه پاسداران این شهر بسیج و به 

اندیمشک اعزام می شدند. 
روز 2۵اس���فند ۱۳۵۸نریوهای سپاه پاسداران دزفول به فرماندهی غالمعلی رشید ضمن 
لشکرکشی به اندیمشک به تریاندازی به سمت مردم مبادرت کردند و در جریان سرکوب 
اعرتاضات جوانان بیکار و اعضای »کانون بیکاران اندیمشک«، حجت الله خوش کفا 
نوجوان سیزده چهارده ساله، علی باوادی، صفرعلی رزم جو و شاهنی دژشکن )بوکسور ( 

هدف گلوله  قرار گرفته و کشته شدند. 
روزنامه ی اطالعات دوش���نبه 2۷اسفند ۱۳۵۸از آن به عنوان »راه پیمایی خوننی« یاد کرد 
و به نقل از محمد غرضی گزارش داد که این درگریی خوش���بختانه کشته نداشته است و 
فقط دو نفر بر اثر اصابت گلوله مجروح شده اند. اما در اطالعیه ی روابط عمومی سپاه 

پاسداران آمده است:  
برابر اعالم سپاه پاس���داران دزفول روز بیس���ت و پنج اسفند ۵۸بنی عده ای از مردم 
دزفول و مزدورانی که غریمستقیم از عناصر ضد انقالب برون مرزی تقویت شده اند 
و در ایستگاه راه آهن متحصن شده  بودند و مانع ورود و خروج مسافرین و کارکنان 
راه آهن اندیمش���ک شده  بودند، درگریی روی داد که در اثر آن سپاه وارد عمل شد. 
ویل بر اثر حمله ی این مزدوران به سپاه اندیمشک، سپاه ناچار به تریاندازی مهاجمنی 
پاسخ داد که در نتیجه یک تن از مهاجمنی کشته و بیست نفر از آن ها و مردم مجروح 

گردیدند.۱
روز سه شنبه بیست و هشت اسفند ۱۳۵۸روزنامه ی اطالعات گزارش داد: 

درگریی های چند روز گذش���ته اندیمشک2 کشته و حدود یک صد زخمی به جای 
گذاش���ت. این درگریی ها به دنبال راه پیمایی و تحصن بیکاران این شهر روی داد 
و طی آن در سه روز گذشته این درگریی ها بطور پراکنده در سطح شهر اندیمشک 
وجود داشته است. هم اکنون پاسداران بر اوضاع شهر مسلط هستند و تاکنون پنجاه 
نفر از تظاهرکنندگان توسط سپاه پاسداران دستگری شده اند. صبح امروز )دیروز( بار 
دیگر دیپمله های بیکار و دیگر بیکاران اندیمشک که حدود سه هزار نفر هستند در 
گوشه و کنار شهر دست به راه پیمایی و تحصن زدند و شعارهایی در مسری راهپیمایی 
دادند. شهر اندیمشک از سه روز قبل به حال تعطیل درآمده و تاکنون هیچ یک از 

مسئولنی امور در این زمینه اطالعیه و یا بیانیه ای صادر نکرده اند.  
پس از آرام ش���دن اوضاع، آن ها به دستگریی گس���رتده فعاالن سیاسی و بیکاران شهر 

۱-روزنامه ی اطالعات 2۷اسفند ۱۳۵۸ص 2. 
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پرداختند. سوم مرداد ماه ۱۳۵۹ به حکم دادگاه انقالب اسالمی و با کیفرخواست هایی که 
آوایی تهیه دیده بود، حکم اعدام حسنی شاکری، محمدرضا رستمی، هوشنگ رستمی و 
محمدرضا نامداری معروف به چرخی ) کارگر دوچرخه ساز( در محوطه ی زندان یونسکو به 
اجرا در آمد. شمس الدین رستمی برادر محمدرضا نیز در سال ۱۳۶۰در همان زندان اعدام شد. 
بنا به گفته ش���اهدان عینی احمد آسخ و محمود که همانموقع با هوشنگ رستمی و 
بقیه دستگری شده و زیر اعدام بودند، خلف رضایی و نداف و آوایی و خود یوسفی 
حاکم ش���رع در زمان اعدام بچه ها حضور داشته و شعار می دهند. فریدون گرجی که 
پاس���دار بود و برای خودش���ریینی و ارتقاءمقام از هیچ جنایتی فروگذار نمی کرد در 
جوخه ی اعدام این بچه ها بدون چفیه شرکت کرده بود. او بعد از اعدام به سلول بچه ها 
رفته و گفته بود من سر و صورتم را با چفیه نمی پوشانم چون برای امام ضدانقالب ها 

را به هالکت رساندم.۱
فریدون گرجی )علی اصغر گرجی زاده( در اواخر جنگ در تریماه ۱۳۶۷به اسارت نریوهای 
عراقی درآمد و در سال ۶۹ آزاد شد. وی به واسطه ی جنایاتی که مرتکب شده بود فرمانده 

حفاظت سپاه شد و هم اکنون فرمانده سپاه حفاظت انصارالمهدی است. 
مختار ش���اللوند که از دوس���تان نزدیک قربانیان بود در مورد اعدام تراژیک محمدرضا 

نامداری می گوید: 
قتل دلخراش محمدرضا نامداری )محمد چرخی( یکی از تراژیک ترین قتل هایی 
است که در زندان یونسکو بوقوع پیوسته. بگفته شاهد عینی» م رآ« محمدرضا در 
طی مدت زندانش همه چیز را به شوخی برگزار می کرد و اساساً تصور این که مدتی 
طوالنی در زندان بماند را نداشت. حتی صدور حکم دادگاه را در مورد خود جدی 
نمی گرفت. بارها به زندانیان گفته بود: نمردیم و سیاسی شدیم! او هنوز نمی دانست 
در »بهار آزادی« چه سرنوش���تی برایش تدارک دیده اند. روز اجرای حکم اعدام، 
قبل از همه نام هوشنگ رستمی خوانده می شود. هوشنگ دالورانه، بدون تزلزل با 
گفن انالله وانا الیه راجعون به استقبال جوخه  مرگ می رود. محمدرضا در شوک و 
ناباوری بود که پاسداران برای بردن وی به بند می آیند. اما کارگر بیست و شش ساله 
حاضر نمی ش���ود به محل اعدام برود. به گفته ی شاهدان عینی سه تن از پاسداران 
نمی توانستند او را با خود بربند. محمدرضا دستانش را به در و دستگریه و ستون ها 
قف���ل کرده بود و از جایش تکان نمی خورد. او فریاد برمی آورد: من کاری نکرده ام 
که اعدام شوم، فقط در تظاهرات شرکت داشته ام، همه شرکت داشتند، من گناهی 
نکرده ام... فریادش همه ی زندان را در بر گرفته بود. دژخیمان مأیوس از تالش خود 

1-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-87673.html
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برای بردن وی به قتلگاه، طنابی دور گردن محمدرضا می اندازند و چندنفری شروع 
به کشیدن او می کنند. چیزی نمی گذرد که صدای قربانی در گلو خفه شده و هر لحظه 
ضعیف و ضعیف تر می شود تا عاقبت ساکت می شود. محمدرضا به زمنی می افتد. 
دژخیمان کش���ان کش���ان پیکر نیمه جان وی را به مسلخ می برند تا حکم او را اجرا 
کنند. در این هنگام از محمدرضا دیگر صدایی شنیده نمی شود و چشمان درشتش به 

آسمان خریه مانده بود. ظاهراً فقط تریخالص او باقی مانده بود. 
محمدمهدی بهداروند یکی از پاسداران سپاه اندیمشک که در حال حاضر از او به عنوان 
حجت االسالم دکرت بهداروند یاد می شود در توصیف چگونگی سرکوب کانون بیکاران 

اندیمشک می نویسد: 
س���اعت ده صبح غالمعلی رشید فرمانده عملیات س���پاه دزفول وارد حیاط سپاه 
اندیمشک شد؛ جوانی کوتاه قد، سیه چرده که به محض ورود با عده ای از مسئولنی 
سپاه و نریوهای مستقر خصوصاً حسن مقدم که از انقالبیون قدیمی دزفویل بود به 
صحبت و مشورت پرداخت. دقایقی بعد در حایل که عده ای از بچه های عصبانی 
فری���اد می زدند: چرا حمله نمی کنید؟ باید با تریاندازی کار را تمام کنیم، غالمعلی 
رش���ید محکم و قاطع فریاد زد هر کس تریاندازی کند خودم او را با گلوله می زنم، 
احدی حق تریاندازی ندارد. دو روز بعد بچه های ش���هر به کمک نریوهای سپاه به 
اداره ی آموزش وپ���رورش محل مرکزیت منافقنی بود حمله کردند که ضمن تصرف 
آن جا بس���یاری از افراد ضد انقالب را دس���تگری نمودند. آن روزها دو حاکم شرع 
قاطع و ش���جاع در منطقه بودند که خیلی به حل مشکل شهر کمک نمودند. یکی 
حجه االسالم سیدصالح طاهری خرم آبادی و دیگری حجه االسالم طباطبایی بود که 
به محض آوردن نریوهای ضد انقالب به حیاط س���پاه سریع دستور شالق را صادر 
می کرد و سپس آن ها را به زندان می فرستاد. از شروع درگریی تا پایان آن تماماً در 
سپاه بودم و نمی توانستم به خانه مان بروم زیرا هر یک از ما را که می گرفتند کارش 
تمام بود. روز س���وم درگریی عروس���ی خواهرم خدیجه بود که من جرات رفن به 
خانه مان را نداشتم زیرا بسیاری از افراد محله مان از اعضای منافقنی و ضد انقالب 
بودند که به خون من تشنه بودند. به هر حال پس از یک هفته درگریی و دستگریی 

اعضای اصلی بحران و فرار باقی آن ها، شهر به حالت آرامش قبلی خود برگشت.۱
مختار شاللوند در مورد سرنوشت بچه های تیم فوتبال »نریو« که از دوستان محمدرضا 

رستمی بودند می  گوید: 
بیش تر دوس���تان محمدرضا در تیم فوتبال »نریو« بازی می کردند. تیمی که 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 و کشتار در سال ۱۳۶۰و سال های بعد از آن، تعداد زیادی ازبچه های 
تیم نریو، و سایر ورزشکاران شهر جوانی شان پرپر شد. از جمله عبد الرضا زنگویی، 
قدرت کایدی، جمال آرام، حمید آسخ، هوشنگ رستمی، آقارضا ماکیانی، چنگیز 
شریفی، یاراحمدی، رضا قالوند، هوشنگ حیدری...نیز حسنی صادقی، پینه باقری، 

و غالمرضا زنگویی و...۱
علریضا آوایی در سرکوب و کش���تار دانشجویان در جریان انقالب فرهنگی در اهواز هم 
نقش داشت. اهواز یکی از شهرهای دانشگاهی ایران بود که در تهاجم سپاه پاسداران و 
نریوهای حزب الله بهایی گزافی پرداخت. صدها نفر دستگری شدند، ده ها نفر مجروح و 
تعدادی کشته شدند. اهواز تنها شهری در ایران بود که در آن فعاالن سیاسی دستگری شده 

در ارتباط با »انقالب فرهنگی«، به جوخه ی اعدام سرده شدند. 
مسعود دانیایل از فداییان و احمد موذن از سازمان پیکار در روز دوازده اردیبهشت ۱۳۵۹به 
جوخه ی اعدام سرده شدند. دکرت اسماعیل نریمی سا از فداییان و مهدی علوی شوشرتی از 
سازمان پیکار در شش تریماه همان سال و اسدالله خرمی و غالم صالحی هر دو از فداییان 

در بهمن ماه سال ۱۳۶۰اعدام شدند.

حاکم بالمنازع دادستانی دزفول و زندان یونسکو
علریض���ا آوایی به همراه غالمرضا خلف رضایی زارع، ش���مس الدین کاظمی، هردوانه، 
نعمت الله کفش���ریی،2 غالمحس���نی نداف،۳ علی نادی خلف،۴ غالمحس���نی بهزادی، 
عبدالعظیم توسلی، عبدالرضا سامی نژاد، رشیدیان، عبدالحسنی دعیجی، حبیب بلوایه، 
گندمی و ... ارکان اصلی دستگاهی را تشکیل می دادند که مرتکب بزرگ ترین جنایات در 
استان خوزستان شدند. آوایی و خلف رضایی هم چننی در زندان کارون اهواز و شهرهای 
1-www.pezhvakeiran.com/maghaleh-42417.html

2-نعمت الله کفش���ریی اولنی مس���ئول عملیات ذخریه س���پاه دزفول در س���ال ۱۳۵۹در جریان کشتار 
حضورداشت. وی از چهره های بسیار خشن زندان یونسکو، و یکی از ماموران اعدام و تریخالص به 
زندانیان سیاسی این زندان است. عوامل رژیم در تعریف از او می نویسند: روزهای نخستنی جنگ بود 
و شور انقالبی، او با کاله لبه دار خاکی رنگ و یک قبضه  ی کلت کمری ۴۵ارتشی که به کمر بسته بود 

هیبت یک فرمانده خشن را برای کسی که اولنی بار او را می دید داشت...
http://byzsd.blogfa.com/post-63.aspx

۳-غالمحس���نی نداف بازجو و شکنجه گری بود که از اولنی روزهای پس از انقالب در کنارعلریضا 
آوایی و خلف رضایی بود. او بعدها قاضی مبارزه با مواد مخدر شد ویل به اتهام گرفن رشوه و کمک 
به ترانزیت موادمخدر در زمان خدمت در مناطق ش���مال غرب وآذربایجان غربی به ترکیه دستگریو 
ظاهراً شکنجه های سختی را نیز درزمان بازجویی، از قبیل استعمال باتون درهنگام بازجویی در قزوین 
متحمل شده بود. وی مدت زیادی نیز در سلول انفرادی به سر می برد و اموالش نیز مصادره شد. وی 

پس از تحمل هشت سال زندان با اخراج از قوه قضاییه آزاد شد.
۴-نادی خلف احتمااًل به کار آزاد و سرويس و نصب انواع کولرهای گازی و يخچال و... مشغول است.
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مسجدسلیمان و شوش، شوشرت، اندیمشک، هفت تپه، سوسنگرد و آبادان نیز فعال بودند. 
این عده در دهه ی خوننی ۶۰مسئولیت اداره ی دستگاه قضایی و زندان یونسکو یکی از 
اصلی ترین مراکز ش���کنجه و سرکوب در جنوب ایران و یکی از مخوف ترین زندان های 
کش���ور را به عهده داشتند. دس���تگاه جنایت، از اولنی روزهای پس از پریوزی انقالب 
ضد سلطنتی شکل  گرفت و بعدها توسعه یافت و دامن گروه های سیاسی و مردم معرتض 
و به جان آمده را گرفت. غالب افرادی که پس از انقالب تحت عنوان »وابستگان رژیم 
سابق« به مرگ محکوم شدند توسط یک تیم حدوداً ده نفره از کمیته و سپاه دزفول که 
مقرآن در زندان یونس���کو بود، به جوخه ی اعدام س���رده شدند. احمد و علریضا آوایی، 
خلف رضایی، غالمعلی رشید معروف به »سردار رشید« جانشنی فعلی رییس ستاد کل 

نریوهای مسلح پای ثابت اعدام ها بودند و تریخالص زندانیان توسط آن ها زده می شد.
محل زندان »یونسکو« در دوران شاه بنیادی بود که با همکاری ملل متحد و به منظور کمک 
به درمان و بهداشت کودکان در دزفول تأسیس شد. در سال های پایانی دوران پهلوی این 
مرکز در اختیار اداره ی آموزش و پرورش دزفول گذاشته شد و عاقبت به باشگاه فرهنگیان 
تبدیل شد و در »دوران طالیی امام« که آمده بود کشور را آباد  کند به زندان و شکنجه گاه و 
کشتارگاه انسانی مبدل شد و آوایی در سیاه ترین روزهای دهه ی ۶۰ حکمران اصلی آن جا بود. 
در س���ال های ۶۰ تا ۶2این زندان دارای یک بندعمومی با هش���ت اتاق و دوازده سلول 
انفرادی و دو اتاق کوچک با گنجایش چهار تا ش���ش نفر بود. از سال ۶۴ تا ۶۷ تعداد 
سلول های انفرادی به بیست و چهار و تعداد اتاق های 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 صورت گرفته 
در این زندان که خود شاهد آن بوده می گوید:  

پش���ت حیاط خلوت این زندان محوطه ی پرت افتاده ای وجود داشت که زندانیان 
خردسال را دو یا سه نفره در این محل اعدام می کردند. بچه هایی که در این محل 
اعدام شدند از جمله عبارتند از عبد الرضا زنگویی، حمید آسخ، غالمرضا گالل زاده 
و ... در این محوطه  تعدادی درخت کهن و قطور وجود داشت. محکومان خردسال 
را به درخت می بستند و سپس با شقاوت تمام به آن ها شلیک می کردند. ما بارها 
این صحنه  های فجیع را از س���وراخ سلول دیده بودیم. درختان تنومند پر از شلیک 
گلوله ها، سوراخ س���وراخ و خوننی ش���ده بود و تکه هایی از گوش���ت بدن انسان به 
درخت ها چسبیده بود. عامالن رژیم به قصد از بنی بردن آثار جنایات خود، تعدادی 

از این درختان را قطع کردند.۱

1-www.pezhvakeiran.com/pfiles/mohammad_reza_ashoogh.pdf
نشریه ی آزادی شماره ی بیست و هشت و بیست ونه زمستان ۱۳۸۰و بهار ۱۳۸۱. 
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عبدالرضا زنگویی، پانزده ساله؛ حمید آسخ، پانزده ساله؛ و غالمرضا گالل زاده، شانزده 
ساله بودند. هاشم قالوند در این زمینه می  نویسد:  

سال شصت هنگامی می خواستند یکی از بهرتین همکالسی هایم یعنی عبدالرضا 
زنگویی در چمن زندان یونسکو اعدام کنند و پنجره ها را باز کرده بودند تا همگی 
شاهد این صحنه باشیم. فریدون گرجی از جوخه ی اعدام جدا شد و جلوی پنجره 
آمد و کاله از صورت خود پاینی آورد و روی به زندانیان کرد و گفت: من برای اسالم 

می کشم و ترسی برای پوشاندن صورت خودم ندارم.۱
آشوغ هم چننی در مورد شکنجه در یونسکو می گوید: 

در زندان یونسکو، زندانی را برای مدت طوالنی زیر آفتاب سوزان خوزستان نگه 
می داشتند. روزی ، دو تن از بچه ها را به نام های غالمرضا و محمدرضا که از هواداران 
چریک ها بودند، تمام روز زیر آفتاب پنجاه درجه نگه داشتند. وقتی آن ها را به سلول 
برگرداندند مشکل می شد آن ها را شناخت. صورت های شان سوخته بود. لب های شان 
شکافته بود و قیافه های شان کامالً  تغیری کرده بود. در زیرزمنی زندان یونسکو، انواع 
ش���کنجه ها به منظور درهم شکسن روحیه و مقاومت زندانیان به کار گرفته می شد. 
ض���رب حتی الموت یعن���ی زدن زندانی تا حد مرگ نیز از جمله این ش���کنجه ها 
بود. کریم ماکیانی از کس���انی بود که تحت این ش���کنجه  ی ددمنشانه قرار گرفت. 
به گفته ی شاهدان عینی مدتی کوتاهی پس از دوازده اردیبهشت ۶۱ آوایی و خلف رضایی 
حداق���ل هفده تن از مس���ئولنی مجاهدین و گروه های چپ در زن���دان کارون را به اتهام 
تش���کیالت زندان تریباران کردن���د. آوایی و خلف رضایی در س���ال ۶۰ تعداد زیادی از 
هم وطنان عرب را از نقاط جنوبی خوزستان به زندان یونسکو آورده و به اتهام تجزیه طلبی 

و قاچاق اسلحه بعد از شکنجه های بسیار اعدام کرد. 
محسن اراکی، محمد حسنی احمدی شاهرودی و یوسفی که هر سه عراقی بودند حکام 
شرع خوزستان را در دهه ی ۶۰ تشکیل می دادند و روابط نزدیکی با علریضا آوایی داشتند. 
علریضا آوایی در سال ۱۳۶2به همراه تیم  جنایتکاری که داشت به عنوان دادستان کردستان 

معرفی شد و تا سال ۱۳۶۵در آن جا به جنایت مشغول بود. 

ارتباط با قصاب تهران 
علریضا آوایی در سیاه ترین روزهای سال ۶۰ ارتباط نزدیکی هم با الجوردی قصاب تهران 
داشت و هر از چندی از اوین بازدید می کرد. او هنگام زجرکش کردن داریوش سلحشور 
در هش���تم آذر ۱۳۶۰در اوین حضور داش���ت. داریوش جوان نوزده ساله برخالف انتظار 
جانیان، در دادگاهی که خربنگاران خارجی نیز حضور داشتند ضمن روشنگری در مورد 
1-http://dezfulzandan.blogspot.se
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جنایات صورت گرفته در اوین، به دفاع سیاسی و ایدئولوژیک دست زد و الجوردی به 
زندانیان وعده داد او را زجرکش خواهد کرد. 

زبان از توصیف بی رحمی آوایی در دهه ی ۶۰ قاصر است. او و خلف رضایی تالش زیادی 
به خرج دادند تا بلکه با انتقال شکر الله پاک نژاد به دزفول، او را در این شهر در مالءعام 
اعدام کنند تا ضمن انتقام و کینه کش���ی از نریوهای سیاسی در سطح استان زهره ی چشم 
بگریند. اما الجوردی به خاطر ترس از فرار وی در راه انتقال به دزفول و مشکالت امنیتی 
پیش بینی نشده با پیشنهاد آن ها مخالفت کرد و وی را که یکی از چهره های درخشان چپ 
ایران بود در اوین به جوخه ی اعدام سرد. احتماالً حضور آوایی در اوین، در آذرماه ۱۳۶۰ 

به منظور تالش برای تحویل شکرالله پاک نژاد بوده است. 

تجاوز به زندانیان سیاسی زن 
شهنی، نسرین و هوشنگ حیدری هر سه خواهر و برادر بودند که توسط آوایی به جوخه ی 
اعدام سرده شدند. موسی حاتمیان یکی از زندانیان سیاسی زندان یونسکو در مورد شهنی 

و نسرین حیدری می گوید: 
غالمرضا که از بچه های  چپ دزفول و اقوام شکرالله پاک نژاد بود، در تابستان ۱۳۶۱ 
یکی دو ماهی با من هم سلول بود. او مدتی در زندان »باغ سعادتی« به سر برده بود. 
باغ سعادتی یکی از ویالهای مصادره شده در حوایل دزفول بود که به عنوان زندان 
از آن اس���تفاده می کردند. وی گفت که در کنار سلول شهنی حیدری زندانی بوده و 
شب ها صدای فریاد های شهنی را از سلول کناری می شنیده. او توضیح داد که شب ها 
چند نفری به سلول شهنی می ریختند و او را رذیالنه آزار می دادند و این کار را آنقدر 
تکرار کردند که شهنی دچار اختالل روحی شده بود. وقتی نسرین حیدری نوجوان را 
هم اعدام کردند،  غالمرضا می گفت که همنی کار رذیالنه را با نسرین هم می کردند 

و تنها دلیلی که او را اعدام کردند همنی بود که این موضوع افشا نشود!
غالمرضا می گفت که اعدام پروین هم فقط به این دلیل بوده اس���ت واال او اتهام 
خاصی نداش���ته اس���ت. پروین از بچه های چریک های فدایی در دزفول بود و هر 
چه خانواده اش تالش کردند که قبل از خاک سپاری پزشک قانونی او را برای این 
موضوع چک و معاینه کند نگذاش���تند! موارد دیگری هم در زندان باغ سعادتی 
دزفول مطلع شدم که فعاًل در می گذرم ویل تمام این تجاوزات رذیالنه بدستور یا با 

شرکت مستقیم خلف رضایی 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 به دلیل این که آن ها آزاد شده و در 
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ایران زندگی می کنند از بیان نام آن ها معذروم.۱
مادر دولت که فرزندش حمزه شاللوند در کشتار ۶۷ اعدام شد، تعریف می کرد هنگامی که 
جنازه ی نسرین حیدری را شستشو می داد متوجه شده بود که وی مورد تجاوز قرار گرفته است. 

از عامالن کشتار ۶۷ در خوزستان 
محمدحسنی احمدی  شاهرودی حاکم شرع خوزستان در سال ۱۳۶۷می گوید وی از طریق 

علریضا آوایی در جریان حکم خمینی برای کشتار زندانیان قرار گرفته است: 
ما در همان سال ۶۷ )تاریخ دقیق آن را نمی دانم( نیمه شبی بود که مدیرکل اطالعات 
و دادس���تانی وقت ]علریضا آوایی[ آمدند و به من نام���ه ای را دادند که در آن نامه 
حکمی از امام بود مبنی بر برخورد با منافقنی. من نامه این بود آن هایی که پافشاری 
سر موضع دارند، محکوم به اعدام  هستند که تشخیص آن به عهده رأی اکثریت هیأت 

سه نفره یعنی دادستان، حاکم شرع و مدیرکل اطالعات است.
احمدی شاهرودی با آن که خود در صدور احکام کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ مشارکت 
داشت، اما نسبت به خشونت و وحشی گری آوایی و مسئول اطالعات خوزستان بیمناک 

شده و جهت گالیه به حضور آیت الله منتظری می رسد. 
برای ش���ناخت میزان ش���قاوت و بی رحمی آوایی کافی است به نامه ی حجت االسالم 
احمدی شاهرودی حاکم شرع جنایتکار زندان دزفول به خمینی توجه کنیم. من این نامه 

که به تاریخ بیست و سوم مرداد ۱۳۶۷و در بحبوحه ی کشتار نوشته شده چننی است: 
بسمه تعایل / حضرت آیت الله العظمی امام خمینی دامت برکاته

با عرض سالم، در رابطه با حکم اخری حضرتعایل راجع به منافقنی گرچه این جانب 
کوچک تر از آنم که در این باره صحبتی بکنم ویل از جهت کسب رهنمود و من باب 
وظیفه ی ش���رعی و مسئولیت خطریی که در تش���خیص موضوع به عهده می باشد 
معروض می دارد که بر س���ر نفاق بودن یا پافش���اری بر موضع منافقنی، تفسریها و 
تحلیل های گوناگونی می شود و نظرها و سلیقه ها بنی افراط و تفریط قرار دارد که به 
تفصیل خدمت حاج احمدآقا عرض کردم و از تکرار آن خودداری می شود. من باب 
مثال در دزفول تعدادی از زندانیان به نام های طاهر رنجرب، مصطفی بهزادی، احمد 
آسخ و محمدرضا آشوع با این که منافقنی را محکوم می کردند و حاضر به هر نوع 
مصاحبه و افشاگری در رادیو و تلویزیون و ویدئو و یا اعالم موضع در جمع زندانیان 
بودند، نماینده ی اطالعات از آن ها سئوال کرد شما که جمهوری اسالمی را بر حق 
و منافقنی را بر باطل می دانید حاضرید همنی االن به نفع جمهوری اسالمی در جبهه 
و جنگ و گلوگاه ها و غریه ش���رکت کنید، بعضی اظهار تردید و بعضی نفی کردند، 
1-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-87673.html
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نماینده ی اطالعات گفت این ها سر موضع هستند چون حاضر نیستند که در راه نظام 
حق بجنگند. به ایشان گفتم پس اکثریت مردم ایران که حاضر نیستند به جبهه بروند 
منافقند؟ جواب داد حس���اب این ها با مردم عادی فرق می کند و در هر صورت با 
رأی اکثریت، نام بردگان محکوم شدند فقط فرد اخری در مسری اجرای حکم فرار کرد. 
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 انقالب اسالمی خوزستان 
محمدحسنی   احمدی
رونوشت: حضرت آیت الله العظمی آقای منتظری مدظله ۱

با رأی اکثریت، نامربدگان محکوم شدند، یعنی برخالف نظر حاکم شرع ، علریضا آوایی 
و نماینده ی وزارت اطالعات خوزستان روی اعدام آن ها پافشاری کرده و عاقبت آن ها را 

به قتل می رسانند. 
سیدعلریضا آوایی به همراه شمس الدین کاظمی و محمدحسنی احمدی شاهرودی، نعمت ا لله 
کفشریی مسئول سپاه دزفول و هردوایه رئیس زندان یونسکو در مرداد۶۷ مسئولیت کمیته  ی 
مرگ در دزفول را به عهده داشتند. حبیب بلوایه، گندمی، علی نادی خلف، عبدالحسنی 
دعیجی و... نیز در انتقال زندانیان و اجرای حکم اعدام شرکت داشتند. این عده  تحت 
عنوان »هیأت عفو« با زندانیان برخورد کرده و آن ها را روانه ی جوخه  ی اعدام می کنند. 

محمدرضا آش���وغ یکی از کسانی که توس���ط این دادگاه به علت آن که 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 مختلفی که پیش از اجرای حکم اعدام پشت 

سرگذاشتند، توضیحات تکان دهنده ای دارد:
»حدود پانزده مرداد] هشت مرداد صحیح است[ بود که گفتند روز سه شنبه مالقات 
نیست و در این روز هیئت عفوی از طرف خمینی می آید برای تعینی تکلیف زندانیان. 
در آن روز جلسه ای در دفرت زندان تشکیل شده بود. ما را در گروه های هشت نفره به 
داخل دفرت می بردند. با چشمان و دستان بسته، و آن جا روی نیمکتی می نشاندند. 
لحظه ای برای س���وال و پاسخ، چش���م بند را باز می کردند. سوال این بود: جرمت 
چیست؟ آیا حاضری به جنگ علیه مجاهدین بروی؟ همنی و بس. پاسخ ها فقط 
باید آری یا نه می بود. عفو یا اعدام. تعداد ما بنی شصت و دو تا شصت و شش نفر 

بود. در گروه هشت نفری ما، بجز یک زندانی بچه سال، بقیه حکم اعدام گرفتند.
-به شما گفتند که این سوال ها برای چیست؟

1-https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-2/1217
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خری، هیچگونه توضیحی داده نشد. فقط گفتند مجاهدین در حال حمله هستند از 
طرف عراق. شما حاضرید علیه آن ها بجنگید؟ حاضرید شهید شوید؟ فقط همنی.

به شما گفتند که اعدامی هستید؟
مش���خصاً اعالم نمی کردند. در همان یک دقیقه »دادگاه« به محض این که ما به 
سوال رفن و جنگیدن با مجاهدین جواب منفی می دادیم و یا می پرسیدیم که چرا 
اصاًل هرکسی که به شما معتقد است، باید برای تان شهید شود، این پاسخ ها را قبول 
نمی کردند و بالفاصله افراد لباس شخصی، تقاضا می کردند که اسم این زندانی را 

در لیست بنویسند. منظور لیست اعدام بود.۱
آشوغ می گوید پس از پایان دادگاه، ابتدا زندانیان را به دفرت دادستانی دزفول برده و در 
آن جا صدور حکم اعدام را به آن ها ابالغ کردند و س���پس خواستار آن شدند که وصیت  
خود را بنویسند. نیمه های شب محکومنی به اعدام  را با دو مینی بوس همراه با ماشنی های 
س���پاه و آمبوالنس به پادگان نظامی »ویل عصر« کنار پل کرخه منتقل و آن ها را مجبور 
می کنند که در حمام غسل کرده و با سدر و کافور خود را بشویند و کفن هایی را که آماده 
کرده بودند پوش���یده آماده اجرای حکم اعدام شوند. جانیان سپس محکومنی را برای 
اجرای حکم اعدام با دست های بسته در حایل که کفن پوشیده بودند به میدان تری منتقل 

می کنند.2
از زندانیان یونسکو تنها سه زندانی کم سن وسال به پروسه ی کشتار برده نمی شوند و آشوغ 
تنها کسی است که جان به در می برد. او  که نامش در کتاب خاطرات آیت الله منتظری آمده 

است، در مورد چگونگی فرارش از مرگ می گوید: 
 هنوز از منطقه ی پادگان بریون نرفته بودیم، احساس کردم دست هایم چندان محکم 
بسته نشده. شروع کردم به باز کردن دست هایم. چشم بند را از چشمم برداشتم. صادق 
رنجرب و محمد انوشه دو طرف من نشسته بودند. به صادق گفتم من دست هایم باز 
است و می توانم فرار کنم. صادق با ناباوری گفت: پس منتظر چی هستی؟ برو معطل 
نکن. ... مینی بوس به خاطر وضعیت جاده آهسته می رفت. بلند شدم و این که حتی 
بریون را نگاه کنم از پنجره مینی بوس خود را بریون انداختم. ... دو مینی بوس حامل 
اعدامی ها و بقیه ی ماشنی ها همراه به صورت ستون، تپه ماهورها را طی می کردند. 
منطقه ی جنگی بود. به خاطر عبور و مرور تانک های زنجریدار، جاده ناهموار بود 
و به آهس���تگی حرکت می کرد. با این حال توفانی از گرد و خاک همه را جا را فرا 
گرفته بود و به راحتی چیزی دیده نمی شد. من فقط چراغ ماشنی هایی که در فاصله ی 
بیست ایل سی مرتی از عقب می آمدند می دیدم. گرد و خاک تمام جاده را پوشانده 
1-www.bidaran.net/spip.php?article185

2-نشریه ی آزادی شماره ی بیست و هشت و بیست و نه، زمستان ۱۳۸۰ و بهار ۱۳۸۱ 
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بود. ساعت حدود سه صبح بود و هوا کاماًل تاریک، پنجره را پاینی کشیدم و خود 
را تا آن جا که امکان داش���ت ب���ریون بردم به طوری که کاماًل از پنجره ی مینی بوس 
آویزان شده بودم. بعد با یک حرکت پاهای خود را جمع کردم و از پشت خود را به 
ب���ریون انداختم. با پا روی زمنی قرار گرفت و بعد با صورت به زمنی خوردم. درد تا 
مغز استخوانم نفوذ کرد. ... با سرعت تمام می دویدم. پنج دقیقه بعد به موانع سیم 
خاردار پادگان رسیدم. بدون معطلی از سیم باال رفتم. قسمت هایی از دستم پاره شد 
که هنوز آثارش هست. از سیم ها پاینی پریدم و به دویدن ادامه دادم. اکنون قریب سه 
کیلومرت از سیم خاردارها دور شده بودم. ناگهان صدای شلیک مسلسل ها بلند شد. ۱

ترفیع مقام آوایی پس از کشتار 
آوایی که در این کشتار بزرگ، نقش تعینی کننده داشت، پس از پایان قتل عام مانند بسیاری 
دیگر از قاتالن ترفیع مقام گرفت، در حایل که محمد حس���نی احمدی شاهرودی به خاطر 
غُرولند هایی که کرده بود و دیدار با آیت الله منتظری مجبور به استعفا در بهمن ۱۳۶۷شد. 
بعدها در دوران هاشمی شاهرودی ستاره ی اقبال احمدی شاهرودی به خاطر عراقی بودن 

دوباره درخشیدن گرفت و وی دوباره به دستگاه قضایی پیوست. 
آوایی پس از کشتار ۶۷با حفظ سمت در دزفول، هم زمان دادستان انقالب اسالمی اهواز 
نیز ش���د. وی در سال ۱۳۷۳و هنگام ریاست شیخ محمد یزدی بر قوه قضاییه، قایم مقام 
رئیس کل دادگسرتی استان خوزستان ش���د و در دی ماه همان سال به ریاست دادگسرتی 
لرس���تان و سپس در سال ۱۳۷۷به ریاست دادگسرتی استان مرکزی رسید. در سال ۱۳۸۳ 
وی توس���ط هاشمی شاهرودی به ریاست کل دادگسرتی اصفهان منصوب شد و در سال 
۱۳۸۴رئیس کل دادگسرتی استان تهران 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 هیأت مرگ تهران پرداخت. وی در سال ۱۳۹۴معاون 
وزیرکشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور شد و در سال ۱۳۹۵با حکم روحانی رئیس 

دفرت بازرسی ویژه ی رئیس جمهور شد.
بعد از فاش شدن حوادث بازداشتگاه کهریزک حمید درخشان نیا، قائم مقام آوایی اعالم 
کرد که آوایی دو سال پیش از سال ۸۸ پیشنهاد تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را داده بود، 
اما روابط عمومی دادسرای تهران ضمن تکذیب این سخنان صورت جلسه بازدید رئیس 
دادگس���رتی استان تهران از بازداش���تگاه کهریزک را منتشر کرد که در آن آوایی نوشته بود: 
شخص یا اشخاصی از نحوه رفتار ماموران، شکایتی به این  جانب اعالم و اظهار نداشتند. 
کمیته ی مجلس هم اعالم کرد که همه ی مسئوالن قضائی از باالترین رده از بازداشتگاه 

۱- پیشنی 
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کهریزک مطلع بوده اند و این که برخی مسئوالن قضایی طی مصاحبه هایی از خود سلب 
مسئولیت نموده اند به هیچوجه قابل پذیرش نیست.

نام آوایی در زمره ی س���ی و ُنه نفری است که از طرف اتحادیه ی اروپا به عنوان ناقضنی 
حقوق بش���ر اعالم شده و ضمن آن که دارایی شان در اروپا مصادره شده اجازه ی ورود به 
این اتحادیه را نخواهند داشت. با این حال وی بنی سال های ۱۳۸۵تا ۱۳۹2به عنوان یکی 
از اعضای عایل رتبه ی دستگاه قضایی نظام اسالمی، در شورای حقوق بشر سازمان ملل در 

ژنو حضور پیدا کرده است. 
آوایی در پانزدهم مهرماه ۱۳۸۸در مراس���م تقدیر از خدمات علی  مبشری، رئیس دادگاه 
انقالب اس���المی تهران و قاضی حداد معاون امنیت دادس���رای انقالب که از ناقضنی 
اصلی حقوق بشر و مرتکبنی جنایات بی شمار طی سه دهه در اوین بودند، ضمن برشمردن 

خصوصیات قضات در دادسرا و دادگاه انقالب گفت: 
صبور بودن و در میان راه دچار ضعف نشدن و راه را گم نکردن، دخالت ندادن گرایش 
و سلیقه های سیاسی در تصمیمات قضایی و منطبق با موازین شرعی و قانونی تصمیم 

گرفن از دیگر خصوصیات این قضات است.
وی درباره ی 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 قضاتی که در مقاطع 
مختلف به این پرونده ها رسیدگی می کنند این است که نحوه ی رسیدگی به این پرونده ها 
استعداد آن را دارد که عمر نظام اسالمی را طوالنی یا خدایی ناکرده کوتاه کند، قضاوت 
ناظران را نسبت به سیستم قضایی و جمهوری اسالمی ایران مثبت یا منفی کند و باعث 

افزایش اعتقاد مردم نسبت به اسالم یا منجر به دوری آن ها از مبانی دین می شود.۱

غالمرضا  خلف رضایی زارع 
غالمرضا خلف رضایی یار غار علریضا آوایی در دهه ی س���یاه ۶۰بود. وی در سال ۱۳۵۴ 
در حایل که دانش آموز بود همراه با دو طلبه به نام های رحیم سعیدفر و محمد علی امنی 
در دزفول دس���تگری و به زندان محکوم شد. وی پس از پریوزی انقالب ضدسلطنتی در 
دادگاه انقالب دزفول در مقام بازجو، شکنجه گر و قاضی مشغول به کار شد و همراه با آوایی 
جنایات زیادی را در این دوره که سیاه ترین سال های حکومت اسالمی است مرتکب شد.

محمدرضا آشوغ در مورد وی می گوید:  
از نمونه های عجیب و منحصر به فرد در زندان یونس���کو دزفول، شلیک به درون 
سلول ها 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 خلف رضایی با هدف کش���ن زندانیان دستور داد تا 
از باالی پش���ت بام و از راه هواکش به درون سلول ها شلیک کنند بر اثر این اقدام 
وحشیانه عده ای از جمله علی محمد جهانگریی مجروح شدند. علی محمد از ناحیه 

صورت به شدت مجروح گردید.۱
یکی دیگر از شاهدان عینی در مورد جنایات خلف رضایی می گوید:  

مادر علی و محمد رحیمی پس از بازگشت از زندان با قطار تصادف کرده و جان 
خود را از دس���ت داد. فرزندش علی را قبل از س���ی خرداد سال ۶۰ دستگری کرده و 
به یک س���ال حبس محکوم کرده بودند. بعد از سی خرداد محمد فرزند دوم مادر، 
دستگری شد. آوایی و خلف رضایی، دادستان و سربازجوی دژخیم، علناً می گفتند: 
از هر خانه وقتی دونفر دستگری شوند یکی از آن ها سهم امام است.منظورشان این 
بود که یکی از دو فرزند مادر را اعدام خواهند کرد. یک روز خلف رضایی به مادر 
گفت : دیگر به مالقات نیا، چون علی با ما همکاری نکرده است. دفعه ی بعد برای 

تحویل گرفنت جسدش بیا!
مادر از این حرف آشفته شده و به زندان یونسکو می رود. آن جا هم برخوردهای بسیار 
وحشیانه یی با او می کنند، به حدی که تعادلش را از دست می دهد. در بازگشت از 
زندان، مادر که دیگر تعادل روانی نداشت بر روی ریل قطار می رود و قطار در حال 
حرکتی به او می زند. مادر چند روز در بیمارستان راه آهن اندیمشک بسرتی می شود. در 
بسرت تقاضا می کند قبل از مرگ یک بار با فرزندش علی مالقات کند. اما خلف رضایی 
در جواب می گوید: می خواهم آرزو به دل بمریی تا بعد علی را پیش���ت بفرس���تم.

مادر در واقع دق مرگ شد. آن روزها مصادف با ماه رمضان سال ۶۱بود و ما با علی 
در زندان بودیم. درست سر افطار بود که دژخیمان آمدند. با طعنه از علی پرسیدند: 
تو علی محمد هستی یا محمدعلی؟ علی همان لقمه ی اول افطار را زمنی گذاشت، با 
استواری پاسخ داد: درست آمده اید من علی هستم. بعد نوترین لباسش را پوشید و 
شروع به دیده بوسی و خداحافظی با ما کرد. به من که رسید، گفت: اگر زنده ماندی 
سالم مرا به...برسان . و مثل شری برای اعدام رفت. دژخیمان بعد از اعدام او جسدش 
را درست در روزی که مراسم ختم مادرش را گرفته بودند به خانواده اش تحویل دادند. 

موسی حاتمیان یکی از شاهدان جنایات آوایی و خلف رضایی می گوید: 
روز بعد، مصادف بود با اعدام مبارز بزرگ شکرالله پاک نژاد که از قضا دزفویل و 
همش���هری آوایی و خلف رضایی بود. علی نادی خلف با خنده و خوشحایل بطور 
غریمعمول اول صبح روزنامه ی اطالعات را از پنجره ی باالی درب به سلول هفت 

۱- پیشنی 
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که ما بودیم انداخت و گفت بخوانید خرب مهمی در آن است. ما با عجله روزنامه را 
نگاه کردیم و خرب اعدام شکری را خواندیم. از آن جا که علی نادی خلف شکنجه گر 
بی س���واد و فوق العاده احمقی بود. به منصور گفتم که موقع بردن برای دستشویی 
با او وارد صحبت ش���ود ببیند چه می تواند از او بکش���د. وی به منصور گفت که 
حاج آقا الجوردی از حاج خلف دعوت کرد که برای اعدام سردس���ته ی کفر دزفول 
و اندیمشک به تهران برود.... به گفته ی علی نادی خلف حتی تریخالص شکرالله 

پاک نژاد را خود خلف رضائی زده است!...۱
خلف رضایی که به خلف رینگو معروف بود پس از جنایات زیادی که در شهرهای مختلف 
خوزستان از جمله دزفول، مسجدسلیمان و اهواز مرتکب شد به کردستان منتقل شد و در 
دادگس���رتی آن جا مشغول کار شد. گفته   می شود وی برای مدتی به علت سوءاستفاده از 
موقعیت شغلی از کار برکنار شد اما دوباره به خاطر خدماتی که در سرکوب و شکنجه و 
کشتار ارائه داده بود به پست های باالی قضایی منصوب شد. وی در این دوران ابتدا به 
ریاست کل دادگسرتی  استان  مرکزی ارتقا یافت و سپس طی حکمی از سوی شاهرودی به 
عنوان دادیار دادسرای دیوان علی کشور منصوب شد. اما یک ماه بعد به در خرداد ۱۳۸۵ 
به ریاس���ت کل دادگسرتی اردبیل رسید و سپس در سال ۸۹ به حکم الریجانی به عنوان 

معاون دیوان عایل کشور به خدمت مشغول شد.

شمس الدین کاظمی
وی متولد ۱۳۳۴در دزفول، و یکی از بی رحم ترین بازجویان و ش���کنجه گران دادستانی 
دزفول و عامالن اصلی کشتار ۶۷ است. کاظمی که به مدت زیادی از خانواده ی زندانیان 
سوءاستفاده می کرد، در سال ۱۳۸۸به اتهام زنای محصنه در دزفول دستگری شد. پرونده ی 
او  که در کنف حمایت برادران آوایی قرار داشت سر و صدای زیادی در شهر برانگیخت. 
عاقبت علریضا آوایی که 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 حاضر گفته 

می شود وی در مغازه ی عمویش در بازار تهران به کار مشغول است.
محمدرضا آشوغ که پس از دستگریی دومش در سال ۶۵شش بار به شدت توسط کاظمی 
مورد شکنجه قرار گرفته و آثار آن هنوز بر بدنش موجود است در مورد نقش کاظمی در 

کشتار ۶۷ توضیحات روشنگرانه ای دارد. 
کاظمی از اعضای فعال هیأت کشتار بود و پس از ابالغ حکم اعدام به زندانیان در دفرت 
دادستانی دزفول در محوطه ی زندان یونسکو، آن ها را مجبور به نوشن وصیت نامه می کند؛ 
از آن جایی که آشوغ حاضر به نوشن وصیت نامه نمی شود به شدت از سوی او مورد ضرب 
1-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-87673.html
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و شتم قرار می  گرید و او را کشان کشان به حیاط زندان برده و در  کنار سایر زندانیانی که به 
صف روی زمنی نشسته بودند می نشاند.

آش���وغ هم چننی توضیح می دهد بعد از آن که در حمام پادگان نظامی ویل  عصر از انجام 
غسل و پوشیدن کفن امتناع می کند، کاظمی به همراه چهار پاسدار دیگر او را به شدت 
مورد ضرب و شتم قرار می دهند و پیکر درهم کوفته اش را به مینی بوس حامل زندانیانی که 

عازم جوخه  ی مرگ بودند منتقل می کنند. 

عبدالعظیم  توسلی
توس���لی متولد دزفول و یکی از بازجویان و ش���کنجه گران زندان یونسکو است که در 
س���ال های بعد ترفیع مقام یافت و به ریاست دادگسرتی خوزس���تان رسید. وی در دوران 
هاشمی شاهرودی مدیر کل امور اداری و استخدامی کارکنان 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 صاحب امتیاز 

و مدیر مسئول هفته  نامه ی »آینی زندگی« در اهواز است.
گفته می ش���ود توس���لی پیش از انقالب به نام »فرخ« معروف بود و مورد سوءاستفاده 
جنسی قرار می گرفت. وی در سال ۵۷به بچه های مذهبی دزفول وصل شد و این بار از نام 

شناسنامه ای خود یعنی عبدالعظیم استفاده کرد.
پس از پریوزی انقالب، وی با هم دستی احمد آوایی، سعید توتونچی )برادرزن آوایی(، 
خلف رضایی، مهدی درویش زاده )نماینده ی س���ابق دزفول( و... پرونده ای علیه حسن 
صحرابدری یکی از الت های شناخته شده ی دزفول تشکیل دادند و وی را به جرم لواط و 
... به جوخه ی اعدام سردند. از قرار معلوم وی چند جایی مطرح کرده بود که با عبدالعظیم 

توسلی و تعدادی دیگر از »انقالبیون« رابطه ی جنسی داشته است.





محمد حسنی  احمدی شاهرودی

محمد حسنی احمدی شاهرودی در سال ۱۳۳۷در نجف در خانواده ای روحانی متولد شد. 
وی که در زمره ی شاگردان آیت الله ابوالقاسم خویی و محمدباقر صدر محسوب می شد، 
از همان ابتدا صف خود را از روحانیون طرفدار خمینی جدا کرد و در کالس های رقیب 

وی شرکت کرد. 
احمدی ش���اهرودی در خرداد ۱۳۵۸پس از یک بازداشت یک ماهه در نجف، به ایران 
اخراج شد. خودش مدعی  است با نذر یک هزار صلوات آزاد شده است و مقامات امنیتی 
و قضایی عراق به محتوای پرونده  اش رسیدگی نکرده اند. پدر او شیخ علی اصغر احمدی 
از مدرس���نی حوزه های علمیه ی نجف بود که در جریان شورش سال ۱۳۷۰شیعیان در پی 
حمله ی نریوهای آمریکایی به عراق، توسط دولت عراق بازداشت و در زندان درگذشت. 

ورود به دستگاه قضایی 
احمدی ش���اهرودی پس از بازگشت به ایران به دعوت محسن اراکی که وی را از نجف 
می شناخت و حاکم شرع خوزستان بود به این استان رفت و به کارهای فرهنگی و تبلیغاتی 
مش���غول شد. احمدی شاهرودی پس از سی خرداد ۱۳۶۰و آغاز سرکوب خوننی نریوهای 
سیاسی به دستگاه قضایی پیوست. وی در سال ۱۳۶۰درحایل که بیست و سه سال داشت 

به همراه اراکی بیست و پنج ساله عنان قوه قضاییه در خوزستان را در دست داشتند. 
در این دوران دستگریی های گسرتده در خوزستان آغاز شد. وی که در آغاز سمت بازجویی 
داشت و به اراکی در رسیدگی به پرونده ها مشاوره می داد، در مورد چگونگی  پیوستنش 
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به دستگاه قضایی می گوید: 
تا این که خرداد ۶۰رسید و مجاهدین خلق اعالم جنگ مسلحانه علیه نظام کرد. پس 
از آن بود که دستگریی ها شروع شد. دستگریی اعضای گروه منافقنی و گروهک هایی 
که به تبع آن ها عملیات مسلحانه علیه نظام انجام می دادند مانند خلق عرب، پیکار، 
اتحادیه ی کمونیست ها. در آن زمان تعداد دستگریی ها باال بود و جناب اراکی از ما 
درخواست کرد که به دلیل تعداد باالی دستگریی ها به او در رسیدگی به پرونده ها 
کمک کنیم. ما هم به ش���کل غریرسمی به کمک او شتافتیم و پرونده ها را بررسی 
می کردیم و بازجویی انجام می دادیم اما حکم نمی دادیم. این شد  که پای ما به دادگاه 
انقالب باز شد. در رسیدگی به پرونده ها ما شرح جرم و اظهارات دستگریشدگان را 
به آقای اراکی می دادیم. البته در خالل این کار، در باره ی دستگریشدگان پیشنهادات 

و نظرات خودمان را نیز به آقای اراکی می دادیم. 
از آن جای���ی ک���ه بخش بزرگی از مردم خوزس���تان هم وطنان عرب  هس���تند، دس���تگاه 
قضایی نظام اس���المی از حکام شرع عرب و رانده ش���ده از عراق مانند محسن اراکی، 

)محمدی عراقی(، احمدی شاهرودی و یوسفی در این استان استفاده می کرد.

دوره ی کارآموزی در اوین و نزد جانیان
در پایان س���ال ۶۰ احمدی ش���اهرودی به دس���تور محمد  مؤمن که مسئولیت دادگاه های 
انقالب در شورای عایل قضایی را به عهده  داشت به تهران منتقل شد و در اوین که مرکز 
جنایتکار آفرینی بود، زیر نظر محمدی گیالنی و حسنی علی نریی و الجوردی و فالحیان و... 
در یک دوره  ی کارآموزی یک ماهه شرکت کرد. احمدی شاهرودی در این باره می گوید: 

در آن زمان آقای الجوردی دادستان بودند و آقای فالحیان نیز معاون او بود. مرحوم 
آیت الله محمدی گیالنی نیز رئیس دادگاه انقالب و حاکم شرع تهران بودند و آقای 
نریی هم معاون آقای گیالنی بود. پس از یک ماه کارآموزی ابالغیه ی قضایی رسمی 
برای ما صادر ش���د و اولنی ابالغیه ی قضایی رس���می ب���رای ما ابالغیه ی قضایی 
دادگاه های انقالب شرق خوزستان بود. یعنی بهبهان، آغاجاری، رامهرمز و... البته 

هم زمان با رفن ما به بهبهان، رئیس دادگاه انقالب کهکیلویه را عزل کردند.
در مهرماه ۱۳۶۰وزارت امورخارجه که توس���ط مریحس���نی موسوی اداره می شد به منظور 
ممانعت از سفر هیأت عفو بنی الملل به ایران برای بازدید از زندان ها، شرایط هشت گانه ای 

را طرح کرد که در یکی از بند های آن آمده بود: 
در صورت آن که س���ازمان اعالم نماید اصول حقوق اس���المی را نیز جزو حقوق 
پذیرفته شده بنی المللی می پذیرد: سازمان اعالم نماید آیا گردانندگان این سازمان و 
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افراد اعزامی آن با این حقوق آشنایی دارند و آیا به مکانیسم های پیچیده و طوالنی 
تربیت قاضی شرع در اسالم و دادگاه های اسالمی وقوف دارند یا نه؟۱

چگونگی تربیت احمدی شاهرودی ما را با مکانیسم پیچیده   و طوالنی تربیت قاضی شرع 
در اسالم و دادگاه هایاسالمی موردنظر مریحسنی موسوی آشنا می کند. او تنها نبود، طالب 
تازه کار از اطراف و اکناف کشور برای فراگرفن رموز جنایت آفرینی به تهران و اوین اعزام 
می شدند. مثالً  ابراهیم نکونام که بعدها مناصب باالی قضایی در نظام را نیز اشغال کرد در 
سال ۶۰هنگامی که بیست و سه ساله بود از گلپایگان برای همنی منظور به تهران اعزام شد. 

احمدی شاهرودی می گوید آیت الله مؤمن به من تلفن زد و گفت: 
استان کهگیلویه هم مرز با بهبهان است و حاکم شرع آن شهر مشکل پیدا کرده و عزل 
شده و شما به مدت دو سه هفته حاکم شرع آن استان شوید و به پرونده ها رسیدگی 
کنید. این استان دو دادگاه انقالب داشت، گچساران و یاسوج که عمدتاً گچساران 

بود که پرونده های زیادی داشت. این دو هفته، چهار سال طول کشید.2

کسب باالترین منصب قضایی استان خوزستان 
احمدی شاهرودی عالوه بر خوزستان مسئولیت دادگاه انقالب کهگیلویه را نیز به عهده 
می گرید . کارآموزی یک ماهه کافی بود تا او به رمز و رموز کار قضاوت آشنا شود. تنها در 
یک نظام ضد بشری ممکن است یک طلبه ی بیست و سه ساله با یک ماه کارآموزی تبدیل 

به قاضی شرع شود و اختیار جان و مال مردم را به دست بگرید. 
احمدی شاهرودی در سال ۱۳۶2به عنوان حاکم شرع استان خوزستان انتخاب شد و تا اول 
بهمن ۱۳۶۷در این پست باقی ماند. وی در کنار ریاست دادگاه انقالب اسالمی خوزستان، 
در حوزه ی علمیه جدید التأسیس »امام خمینی« اهواز به تدریس علوم دینی می پرداخت. 
وی که در سال ۱۳۶۱در جریان فتح خرمشهر مجروح شده بود در مورد فعالیتش در مقام 

ریاست دادگاه انقالب خوزستان می گوید:  
در آن زمان من هر روز به ش���هرها و شهرستان های خوزستان سر می زدم. از اهواز گرفته تا 
دزفول، مسجدسلیمان، بهبهان، شوش و  آبادان در آن زمان چون هنوز مجرد بودم تمام وقت 
فعالیت می کردم و در روز شاید به یک صد پرونده رسیدگی می کردم. مثاًل در دزفول به دلیل 
بمباران جلسات دادگاه در زیرزمنی تشکیل می شد خالصه تا اواخر ۶۷ که استعفا دادم. 
رس���یدگی به صد پرونده در یک روز توسط یک جوان بیست و سه تا بیست و پنج ساله 

بیانگر گوشه ای از فجایعی است که در دهه ی ۶۰توسط حکام شرع رقم زده شد. 

۱-روزنامه ی اطالعات چهارشنبه 2۹مهر ۱۳۶۰.
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/17/1474271
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مشارکت در امر شکنجه و کسب اطالعات 
وی در این دوران شخصاً بر جریان شکنجه و آزار و اذیت زندانیان شرکت داشت و می گوید: 

ما نهایت تالش مان را می کردیم تا از اطالعات افراد دستگریشده استفاده کنیم تا به 
سرتیم ها و سرپل های آن ها برسیم. انصافاً سپاه، وزارت اطالعات، دادستانی خیلی 
منسجم عمل کردند... البته در خوزستان آمار اعدامی ها خیلی کم بود و صرفاً افرادی 

که جرائم بسیار سنگینی داشتند، محکوم به اعدام می شدند.۱
در یک نظام حقوقی مدرن، یک قاضی موظف اس���ت که در مورد اتهامات مندرج در 
کیفرخواست حکم صادر کند اما حاکم شرع نظام اسالمی اعرتاف می کند که شخصاً در 
امر کسب اطالعات از متهم و ... شرکت داشته است و به صورت هماهنگ با نهاد های 
اطالعاتی و امنیتی و انتظامی مشارکت داشته است که قبل از هرچیز بی طرفی قاضی را 
زیر سؤال می برد. تردیدی نیست به کار بردن نهایت تالش برای استفاده از اطالعات افراد 

دستگری شده اعمال شکنجه های بی رحمانه است اما او ادعا می کند: 
این بحث که ما ش���خصی را دستگری کنیم و برای دریافت اطالعات او را شکنجه 
بدنی کنیم به هیچ عنوان صحت ندارد. ما در دادسرا، ابالغی برای شکنجه نداشتیم. 
نه در دادسرا و نه در سپاه و نه در اداره ی اطالعات. شدیداً مراقبت می شد که برخورد 

فیزیکی با متهمان انجام نشود.
ده ها شاهد زندان های خوزستان امروز در خارج از کشور به سر می برند و بخشی از آنان 
هم چنان آثار شکنجه روی بدن شان مشهود است. البته احمدی شاهرودی راست می گوید 
در هیچ  یک زندان های کشور در طول چهار دهه ی گذشته شکنجه صورت نگرفته است، 
آن چه در زندان ها جاری اس���ت اجرای حد ش���رعی و تعزیر است و طبق فتوای »امام« 

چنان چه کسی به خاطر آن جان دهد هم ،کسی ضامن نیست. 
او به منظور فریب افکار عمومی قربانیان را مسئول شکنجه ی خودشان معرفی کرده و می گوید: 

گاهی هم ما به مواردی برمی خوردیم که خود دستگریشدگان از منافقنی مخصوصًا 
کسانی که می دانستند حکم شان اعدام است در زندان به خودشان لطمه می زدند تا 
نظام را بدنام کنند. موردی بود که به من گزارش شد یک فردی که اتفاقاً محکوم به 
اعدام هم بود تمام بدن خود را با سیگار سوزانده بود. اول با خودم گفتم شاید یکی 
دو جا از بدنش را س���وزانده باشد ویل وقتی که آوردنش و لباس های او را از تنش 
در آوردند، دیدم که ده ها نقطه از بدنش را با سیگار سوزانده بود. این کار را به طرز 
فجیعی انجام داده بود و به او گفتم چرا این کار را انجام دادی؟ گفت من می دانستم 
که محکوم به اعدام هستم. این کار را انجام دادم تا وقتی که جنازه ام را پس از اعدام 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/17/1474271
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به خانواده ام تحویل دادید از بدن من عکس بگریند و برای منافقنی بفرستند تا آن ها 
هم بگویند که این عکس ها سند جنایت جمهوری اسالمی است.

بنده پدر و مادر او را خواستم. بر طبق روال کسانی که محکوم به اعدام بودند قبل 
از اعدام پدر و مادرشان را برای بازگو کردن جرایم مرتکب شده توسط متهم به آن ها 
فرا می خواندیم. او گفت من خودم این کار را انجام دادم و نظام از تهمت بری شد.۱

مقام قضایی نظام اسالمی صالح نمی بیند نام قربانی را که اعدام هم شده برزبان بیاورد 
تا مبادا در مورد وی اطالع رس���انی ش���ود. این نابغه  که مسئول گزینش قضات و حکام 
ش���رع اسالمی اس���ت، هنگام دروغ گویی و داستان سرایی عقل و شعور را نیز به سخره 
می گرید. گویا جنازه ی همه  ی اعدام شدگان را به خانواده های شان تحویل می دادند که این 
بار جنازه ی سراسر سوخته با آتش سیگار را به خانواده اش تحویل دهند. و یا گویا مأموران 

پس از اعدام زندانی متوجه ی بدن سراسر سوخته ی او نمی شدند!

چگونگی حضور در هیأت کشتار ۶۷ در خوزستان
وی در مورد چگونگی  حضورش در هیأت کشتار ۶۷ در خوزستان می گوید: 

ما در همان سال ۶۷ )تاریخ دقیق آن را نمی دانم( نیمه شبی بود که مدیرکل اطالعات 
و دادس���تانی وقت ]علریضا آوایی وزیر دادگسرتی دولت دوم روحانی[ آمدند و به 
من نام���ه ای را دادند که در آن نامه حکمی از امام بود مبنی بر برخورد با منافقنی. 
من نامه این بود آن هایی که پافشاری سر موضع دارند، محکوم به اعدام  هستند که 
تش���خیص آن به عهده ی رأی اکثریت هیأت سه نفره یعنی دادستان، حاکم شرع و 

مدیرکل اطالعات است.
ش���ما مالحظه می کنید نظر امام درباره ی افرادی اس���ت که پافشاری بر سر موضع 
دارند، این حکم امام بود و تشخیص مصداق با حداکثر اعضای هیئت سه نفره بود. 
یعنی ما باید با افراد صحبت می کردیم و می دیدیم هم چنان بر س���ر موضع هستند 
یا خری. در روزهای پس از صدور آن حکم ما اقدام به رس���یدگی ها بر اساس حکم 
امام کردیم. اختالف نظرهایی میان اعضای هیأت سه نفره بود که طبیعی هم به نظر 
می رسید و وجود داشت. مثال فردی از هیئت سه نفره اعتقاد داشت فالنی پافشاری 
بر سر موضع دارد من می گفتم نه این گونه نیست. لذا با یک دیگر صحبت و بحث 
می کردیم و هرسه نفر باید متقاعد می شدیم که پافشاری دارد یا نه. چون باید هرسه 

نفر پای حکم را امضا می کردیم.2
برای انجام جنایت و کش���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، نیمه شب به دیدار او می روند و تمهیدات الزم را فراهم می کنند. 
او قرار نیس���ت حقیقت را بگوید برای همنی در چند جمله دچار تناقض می شود. ابتدا 
می گوی���د طبق حکم امام میزان »رأی اکثریت« ب���ود اما در توضیح ماجرا می گوید با 
»صحبت و بحث« باید متقاعد می شدیم و بعد به دروغ تأکید می کند که باید هر سه نفر 

پای حکم را امضا می کردیم. 
وقتی شما مخالف صدور حکم اعدام هستید چه چیزی را امضاء می کنید؟ 

تغیری آگاهانه تاریخ دیدار با آیت الله منتظری 
او حاکم شرعی است که نزد آیت الله منتظری رفته و نسبت به ابعاد جنایتی که در خوزستان 
صورت گرفته گالیه می کند و حاال بعد از چند دهه بنا »به فرموده« می کوشد در فضای 

جدید آن چه را که گفته و مکتوب کرده انکار کند:
بعد از حدود دو ماه از صدور حکم رفتم خدمت مرحوم آیت الله منتظری و به ایشان 
گفتم حاج آقا ما در خوزستان این چننی مواردی داریم که مثاًل محکومان می گویند 
ما در لفظ منافقنی را رد می کنیم ویل مکتوب نمی کنیم. آیا پافشاری سر موضع باید 
حساب کرد یا خری؟ آیا این ها مصداق پافشاری سر موضع است؟ خالصه پیشنهاد 
دادم که خوب بود حضرت امام هیأتی را مشخص می کردند که مالک پافشاری سر 

موضع و معنای  آن چیست.
تردیدی نیست که احمدی شاهرودی  آگاهانه در مورد تاریخ دیدار خود با آیت الله منتظری 
دروغ می  گوید و دچار توهم و یا اش���تباه نیست. او دو روز بعد از صدور حکم قتل عام 
یعنی در روز ده مرداد ۱۳۶۷به دیدار آیت الله منتظری رفته و بر اساس سناریوی دستگاه 

اطالعاتی و امنیتی مورد اعتماد خامنه ای، آن را به دوماه بعد تغیری می دهد. 
آیت الله منتظری در نامه ی سیزده مرداد ۱۳۶۷ خود به خمینی در مورد دیدارشان با قاضی 

شرع یکی از استان های کشور و مسائل مطرح شده از سوی او می   نویسند: 
س���ه روز قبل قاضی شرع یکی از استان های کشور که مرد مورداعتمادی می باشد 
با ناراحتی از نحوه ی اجرای فرمان حضرتعایل به قم آمده بود و می گفت: مسئول 
اطالعات یا دادستان-تردید از من است-از یکی از زندانیان برای تشخیص این که 
سرموضع است یا نه پرسید: تو حاضری سازمان منافقنی را محکوم کنی؟ گفت آری، 
پرسید حاضری مصاحبه کنی؟ گفت آری، پرسید حاضری برای جنگ عراق به جبهه 
بروی؟ گفت آری، پرسید حاضری روی منی بروی؟ گفت مگر همه ی مردم حاضرند 
روی منی بروند! وانگهی از من تازه مس���لمان نباید تا این حد انتظار داشت، گفت 
معلوم می شود تو هنوز سر موضعی و با او معامله سرموضع انجام داد و این قاضی 
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شرع می گفت من هر چه اصرار کردم پس مالک اتفاق آراء باشد نه اکثریت، پذیرفته 
نشد و نقش اساسی را همه جا مسئول اطالعات دارد و دیگران عماًل تحت تاثری... ۱

»قاضی شرِع« یادش���ده کسی نیست جز احمدی شاهرودی. مسائل مطرح شده از سوی 
آیت الله منتظری بعداً در نامه ی خود احمدی شاهرودی به خمینی هم مورد تأیید و تأکید 
قرار می گریند. وی در تاریخ بیست و سه مرداد ۱۳۶۷نامه ای به شرح زیر خطاب به خمینی 

می  نویسد: 
بسمه تعایل

حضرت آیت الله العظمی امام خمینی دامت برکاته
با عرض سالم، در رابطه با حکم اخری حضرتعایل راجع به منافقنی گرچه این جانب 
کوچک تر از آنم که در این باره صحبتی بکنم ویل از جهت کسب رهنمود و من باب 
وظیفه ی ش���رعی و مس���ئولیت خطریی که در تشخیص موضوع به عهده می باشد 
معروض می دارد که بر س���ر نفاق بودن یا پافش���اری بر موضع منافقنی، تفسریها و 
تحلیل های گوناگونی می شود و نظرها و سلیقه ها بنی افراط و تفریط قرار دارد که 
به تفصیل خدمت حاج احمد آقا عرض کردم و از تکرار آن خودداری می ش���ود. 
من باب مثال در دزفول تعدادی از زندانیان به نام های طاهر رنجرب-مصطفی بهزادی 
–احمد آسخ و محمدرضا آشوع با این که منافقنی را محکوم می کردند و حاضر به 
هر نوع مصاحبه و افشاگری در رادیو و تلویزیون و ویدئو و یا اعالم موضع در جمع 
زندانیان بودند، نماینده ی اطالعات از آن ها سئوال کرد شما که جمهوری اسالمی را 
بر حق و منافقنی را بر باطل می دانید حاضرید همنی االن به نفع جمهوری اسالمی 
در جبهه و جنگ و گلوگاه ها و غریه شرکت کنید، بعضی اظهار تردید و بعضی نفی 
کردند، نماینده ی اطالعات گفت این ها سر موضع هستند چون حاضر نیستند که در 
راه نظام حق بجنگند. به ایش���ان گفتم پس اکثریت مردم ایران که حاضر نیستند به 

جبهه بروند منافقند؟ 
جواب داد حس���اب این ها با م���ردم عادی فرق می کند و در ه���ر صورت با رأی 
اکثریت نامربدگان محکوم ش���دند فقط فرد اخری در مسری اجرای حکم فرار  کرد. 
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 انقالب اسالمی خوزستان -محمدحسنی احمدی

رونوشت: حضرت آیت الله العظمی 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 فاصله ی ده مرداد تا بیست و سه مرداد ۱۳۶۷ چه می گذرد
در فاصله ی س���یزده روزه ی بنی دیدار ده مرداد احمدی ش���اهرودی با آیت الله منتظری و 
نگارش نامه ی بیست و سه مرداد احمدی شاهرودی به خمینی، فعل   و انفعاالت زیادی 

صورت می گریند که به ترتیب به آن ها اشاره می کنم. 
آیت الله منتظری که آرامش و قرار ندارند و علریغم توصیه ی نزدیکان شان یک دم از تالش 
برای ممانعت از کشتار زندانیان سیاسی کوتاه نمی آیند بعد از دیدار با احمدی شاهرودی و 
توضیحات او نگرانی شان دو چندان می شود به همنی دلیل دوباره دست به قلم شده و در 
نامه ی سیزده مرداد خود چگونگی اجرای حکم خمینی توسط  هیأت های برگزیده را برای 
وی تشریح می کنند. در این نامه آیت الله منتظری گفته های احمدی شاهرودی را که خود از 

نزدیک در جریان بوده انتقال می دهند. 
از آن جایی که ایشان هنگام نگارش نامه نسبت به درنده خویی نظام اسالمی و  کینه جویی 
گردانندگان »بیت امام« واقف هستند و تمایل ندارند قاضی شرع ناقل اخبار مورد غضب 
دس���تگاه قضایی و امنیتی قرار گرید، از ذکر نام و محل خدمت وی خودداری می کنند؛ 
وگرنه برای مستند کردن هرچه بیش تر ادعاهای شان الزم بود نام و محل خدمت »قاضی 

شرع« مشخص گردند. 
از قرار معلوم در گفتگو با احمدی شاهرودی، او آمادگی خود را برای دیدار با خمینی و 
شرح چگونگی اجرای حکم کشتار زندانیان سیاسی اعالم می کند و پس از اعالم آمادگی 
او، آیت الله منتظری برای سفت کردن پای اطالعات ارائه شده در نامه به خمینی، وی را 
روانه ی جماران می  کنند. تردیدی نیست که احمدی شاهرودی کسی نبود که خود بتواند در 
فاصله ی کوتاهی از خمینی وقت مالقات در تابستان ۶۷ که وضعیت جسمی مناسبی هم 
نداشت و جام زهر پذیرش قطعنامه  را نیز خورده بود، بگرید، مگر این که دست قدرتمندی 

مانند آیت الله منتظری در کار باشد. 
چن���د روز بعد و در اولنی فرصت ممکن، احمدی ش���اهرودی با قرار قبلی برای دیدار با 
خمینی به جماران می  رود. محمد علی انصاری که کارگزار احمد  خمینی در »بیت امام« 
بود، از دیدار او با خمینی ممانعت می کند و در اثر اصرار و پافشاری وی عاقبت می پذیرد 

که برود و دست خمینی را ببوسد اما صحبتی از موضوع کشتار و ... نکند:
آقای انصاری به دلیل حال نامس���اعد امام به من گفتن���د که ما امروز وقت مالقات 
نداریم. حاج احمدآقا هم کاری برای ش���ان پیش آمده و معذرت خواهی کرد و رفته 
است. شما چون از راه دور می آیید و قرار قبلی داشتید، می توانید برای عرض سالم و 
دست بوسی خدمت امام برسید ویل در این باره با ایشان صحبت نکنید و فقط جهت 

احوالرسی به خدمت ایشان برسید. 
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معل���وم اس���ت که از پیش، انصاری مس���ئول تنظی���م مالقات های »ام���ام« می داند که 
احمدی شاهرودی چه مسائلی را می خواهد با خمینی در میان بگذارد! و از آن جایی که 
وی و احمد خمینی مایل نیستند ترفندهای شان برای کشتار هرچه بیش تر زندانیان سیاسی 

رو شود از طرح آن ها نزد خمینی جلوگریی می کنند. 
در این روز که قطعاً بعد از تاریخ سیزده مرداد ۱۳۶۷ است، احمدی شاهرودی قادر به دیدار 

با احمد خمینی هم نمی شود چرا که ظاهراً صالح  نمی دیده با او روبرو شود.
به نظر می رسد هنگام دریافت وقت مالقات از سوی آیت الله منتظری، تأکید شده بود که 
او می خواهد برای توضیح در مورد حکم اخری امام و چگونگی اجرای آن خدمت  ایشان 

برسد. برای همنی »بیت امام« از قبل در جریان ماوقع و هدف دیدار بود. 
احمدی شاهرودی که از دیدار مجدد با خمینی ناامید شده بود، دوباره اقدام کرده و این بار 
ب���ه دیدار احمد خمینی می رود. ظاه���راً در »بیت امام« پس از رایزنی هایی که احمد با 
برادران انصاری و ... می کنند به این نتیجه  می رس���ند  که ببینند طرف حرف حس���ابش 
چیس���ت تا دست آیت الله منتظری را بخوانند و از میزان اطالعات ایشان باخرب شوند و 
ترفندهای الزم برای مقابله با آن را در نظر  بگریند. احمدی ش���اهرودی به این ترتیب با 

احمد خمینی دیدار کرده و دغدغه هایش را با او در میان می گذارد.
بعد از آن احمدی شاهرودی برای بار دوم نزد آیت الله منتظری رفته و موضوع دیدارش 
با احمد خمینی را به اطالع ایشان می رساند که با عتاب آیت الله منتظری روبرو می شود 
که چرا موضوع را با احمد خمینی که خود مسئول این جنایات است در میان گذاشته 

است.۱
به توصیه  و فشار آیت الله منتظری، او که قادر به دیدار با خمینی نشده بود به منظور انجام 
تکلیف شرعی این بار نامه ای به خمینی  می نویسد و رونوشت آن را به آیت الله  منتظری 
می دهد که تاریخ آن بیس���ت و س���ه مرداد ۱۳۶۷ است. علریغم آن که جانیان و خمینی و 
اطرافیانش، آیت الله منتظری را به »س���اده لوحی« متهم می کنند اقدامات ایشان نشان 
می دهد که اتفاقاً از ش���ناخت و درای���ت الزم برخوردار بوده و پیش بینی های الزم را نیز 

کرده بودند. 
آیت الله منتظری یک روز بعد از آن که احمدی شاهرودی را مجبور به نوشن نامه به خمینی  
می کنند، اعضای هیأت کشتار ۶۷ در تهران را به حضور می پذیرند و دغدغه های شان را 
با آن ها در میان می گذارند. تمام آن چه که جانیان در این دیدار به اطالع آیت الله منتظری 
می رس���انند دروغ اس���ت. در مقاله ی گزارش کذب اعضای هیأت کشتار 67به آیت الله 

۱- آیت الله منتظری در دیدار با اعضای هیأت کشتار ۶۷ به صراحت می گوید: احمد آقا اصرار دارد که 
همه را اعدام کنید، می گوید که حتی آن هایی را که روزنامه می خوانند را اعدام کنید. 
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منتظری۱ به این موضوع پرداخته ام. احتمااًل اعضای هیأت کشتار ۶۷ نتیجه ی دیدارشان با 
آیت الله منتظری را با احمد خمینی و »بیت امام« در میان می گذارند. خوشبختانه آیت الله 
منتظری باز هم درایت به خرج داده هم موضوعی که می خواهند مطرح کنند را مکتوب 

می کنند و هم از دیدار اعضا با خودشان نوار صوتی تهیه می کنند که بعداً منکر نشوند. 

جنایات و مکافات
گویی »جنایات و مکافات« داستایوس���کی به گونه  ی دیگری تکرار می شود. در آن جا 
راس���کولنیکف دانشجویی است که به خاطر اصویل که به آن ها معتقد بوده مرتکب قتل 
می ش���ود. بنابر انگیزه های پیچیده ای که حتی خود او از تحلیل ش���ان عاجز اس���ت، زن 
رباخ���واری را همراه با خواهرش که به صورت کاماًل غریمنتظره ای هنگام وقوع قتل در 
صحنه حاضر می شود، می کش���د و پس از قتل آن دو، خود را ناتوان از خرج کردن پول 
و جواهراتی که برداشته می بیند و ناگزیر آن ها را پنهان می کند. بعد از چند روز بیماری 
و بس���رتی شدن در خانه، راسکولنیکف دچار این توهم می شود که هرکس او را می بیند 
به او مظنون اس���ت. او عاقبت غرق در چننی افکار و اوهامی کارش به جنون می کشد. 
اما احمدی  ش���اهرودی برخالف راس���کولینکف، دانش���جویی اصول گرا نیست، بلکه 
جنایتکاری کارکشته است که تجربه ی هفت سال مشارکت در جنایت و شکنجه دارد، اما 
بدون دلیل دس���ت به جنایتی می آالید که خود از توجیه آن بر نمی آید. او رفتارهایی را از 
همکارانش علریضا آوایی و مدیرکل وقت اطالعات خوزستان می بیند که با وجود شقاوت 
و درنده خویی که در خود او بوده، دچار تردید و احس���اس گناه می شود و نسبت به آینده 
بیمناک. البته کار او به جنون نمی کشد بلکه بعد از یک دوره کناره گریی و عزلت دوباره 
قوت قلب می گرید و به میدان می آید و سرانجام می کوشد همه ی ماجرا را تغیری دهد و از 

خود و همراهانش قهرمان بسازد. 
تردیدی نیست که حکم کشتار سراسری خمینی نیمه شب قبل از هشت مرداد ۱۳۶۷ )آخر 
جمعه ش���ب( به دست جانیان رسیده و آن ها 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 ُنه مرداد ۱۳۶۰حکم قتل  عام زندانیان اجرا گردید و آن ها تریباران شدند. 
احمدی ش���اهرودی هراسان از نتیجه  ی این جنایت بزرگ و در حریت از میزان شقاوت 
و بی رحمی صورت گرفته که باعث ش���ده بود تنها یک زندانی2جان به در بربد، در روز

1-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-80619.html
2- از زندانیان یونسکو تنها سه زندانی نوجوان نزد هیأت برده نمی شوند. تمامی کسانی که نزد هیأت 
برده می شوند به مرگ محکوم می گردند و قتل عام می شوند. محمدرضا آشوغ در مسری اجرای حکم 

قادر به فرار می گردد. 
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ده مرداد ۱۳۶۷سرآس���یمه از دزفول خود را به قم می رساند تا آن چه را که دیده به اطالع 
آیت الله منتظری برس���اند و خود را مربا جلوه دهد تا مبادا عواقب آن دامنش را بگرید. 
موضوع حداکثر دو روز بعد از صدور فرمان کش���تار خمینی و اجرای آن توسط جانیان 
اس���ت که به دروغ تبدیل به دوماه بعد می ش���ود. وی در مورد اجماع اعضای هیأت و 
امضای هر سه نفر پای احکام اعدام هم دروغ می گوید. در نامه ی مکتوب وی به خمینی 

آمده است: در هر صورت با رأی اکثریت نامربدگان محکوم شدند.

هدف از انتشار اخبار غریواقعی
وی در گفتگو با تنسیم نیوز ارگان اطالعات سپاه، حتی در مورد تعینی مصداق سرموضعی  
بودن افراد نی���ز دروغ می گوید، چرا که می  خواهد روایت آیت الله منتظری را مخدوش 
نشان دهد و دروغ هایی را که پیش تر احمد خمینی در »رنجنامه« سرهم کرده بود تأیید  
کند. از طرف دیگر وی که از حامیان رفس���نجانی محسوب می شد و مورد حمایت وی 
قرار داشد، می کوشد چهره ی جنایتکاری چون آوایی را که از هفته ها قبل مشخص شده 
بود وزیر دادگسرتی دولت روحانی خواهد بود تلطیف کند. به همنی دلیل داستان دیگری 
سرهم کرده و می گوید در دیدار با آیت الله منتظری از ایشان پرسیده است:  مثاًل محکومان 
می گویند ما در لفظ، منافقنی را رد می کنیم ویل مکتوب نمی کنیم. آیا پافشاری سر موضع 

باید حساب کرد یا خری؟ آیا این ها مصداق پافشاری سر موضع است؟ 
در حایل که به نقل از آیت الله منتظری به خمینی نوش���ته اند که اعضای هیأت از زندانیان 

می پرسند آیا حاضری برای جنگ عراق به جبهه بروی؟ ... حاضری روی منی بروی؟
احمد خمینی که از زرنگی آیت الله منتظری بی خرب است در »رنجنامه« موضوع را قلب 

کرده و می نویسد: 
در حایل که همان قاضی شرع مورد اعتماد شما پیش من آمد و صریحاً گفت آقای 
منتظری به من دروغ نس���بت داده است من این گونه نگفتم. من به او گفتم 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 آن ها 
هم گفتم آن ها اظهار داشتند که اصاًل بحث این گونه نبوده است و تقریباً تمام این 

نوشته ی حضرتعایل را تکذیب کردند.۱
نامه ی سیزده مرداد آیت الله منتظری به خمینی و نامه ی بیست و سه مرداد احمدی شاهرودی 
به خمینی وجود دارند. این دو نامه مضمون کاماًل یک سانی دارند و تردیدی نیست که 

آیت الله منتظری امانت را کاماًل رعایت کرده اند. 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1394/12/23/1026795
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احمدی شاهرودی در نامه ی بیست و سه مرداد ۶۷ خود به خمینی که یکی از اسناد مربوط 
به کشتار ۶۷ است نوشته بود: 

... با این که منافقنی را محکوم می کردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگری 
در رادی���و و تلویزیون و ویدئو و یا اعالم موضع در جمع زندانیان بودند، نماینده ی 
اطالعات از آن ها س���ئوال کرد شما که جمهوری اسالمی را بر حق و منافقنی را بر 
باطل می دانید حاضرید همنی االن به نفع جمهوری اس���المی در جبهه و جنگ و  
گلوگاه ها و غریه شرکت کنید، بعضی اظهار تردید و بعضی نفی کردند، نماینده ی

 اطالعات گفت این ها س���ر موضع هستند چون حاضر نیستند که در راه نظام حق 
بجنگند. به ایش���ان گفتم پس اکثریت مردم ایران که حاضر نیستند به جبهه بروند 
منافقند؟ جواب داد حس���اب این ها با مردم عادی فرق می کند و در هر صورت با 

رأی اکثریت نامربدگان محکوم شدند.۱

توبه و ندامت از یک سو و افتخار از سوی دیگر
احمدی شاهرودی از سوی ارگان دستگاه امنیتی سپاه مورد بازخواست قرار می گرید که 
گویا صحبت های او با آیت الله منتظری در مخالفت ایشان با کشتار ۶۷مؤثر بوده است. 

وی در مقام دفاع از خود می گوید:  
تا این حرف را زدم ]اطالع رسانی راجع به کشتار[ دیدم آیت الله منتظری از جا بلند 
شد و نامه ای به من نشان داد که همان نامه ی معروف به امام درباره ی اعدام ها بود و 
گفت اصاًل من حکم امام را قبول ندارم. پس ببینید ایشان قبل از این که من پیشش 

برم  آماده بوده است. من تاثریی در موضع آیت الله منتظری نداشتم.
در این مورد حق با احمدی شاهرودی است و او هیچ تأثریی در مواضع آیت الله منتظری 
نداشته است. اولنی نامه ی آیت الله منتظری به خمینی روز هشتم مردادماه نوشته شده است، 
نامه  ی بعدی نیز مربوط به ُنه مرداد اس���ت. وی در پاس���خ به این سؤال که ادعا می شود 
فرمان خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی به خط احمد خمینی است و خمینی تحت تأثری 

فرزندش احمد این حکم را داده می گوید: 
این شبهه آن زمان اصاًل برای ما مطرح نبود. امضای امام بود و ما با توجه به امضای 
امام پای آن حکم، به پرونده ها با قاطعیت رسیدگی می کردیم. کسانی که پافشاری 
سر موضع داشتند حکم شان اعدام بود و ما هم حکم را اجرا کردیم. البته ما حکم 
ندادیم بلکه تشخیص موضوع و مصداق کردیم. در واقع حکم اصلی از سمت امام 

بود و از اجرای حکم امام قطعاً دفاع می کنیم.

1-www.bbc.com/persian/iran/2013/09/130912_25_anniversary_authoriteis_speech_nm
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او که در سال ۱۳۶۷در هراس از عواقب این کشتار وحشیانه به آیت الله منتظری پناه آورده 
بود، بعد از آن که متوجه شد همه ی ارکان نظام سعی در تأیید و توجیه این کشتار وحشیانه 
دارند و ابراهیم رییسی یکی از عوامل اصلی این کشتار خواب »رهربی« و »والیت فقیه« 
می بیند و احمد خاتمی تقاضای مدال برای جانیان می کند، و رفسنجانی به عنوان یکی 
از پشتیبانان اصلی قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بعد از انتشار نوار صوتی دیدار 
جانیان با آیت الله منتظری به صحنه آمده و می گوید:  یکی از اهداف ش���وم دشمنان از 
طرح مسائل اخری، خدشه وارد کردن به جایگاه مرحوم حاج احمد آقا و بیت معزز امام در 
جامعه است که نباید اجازه داد به اهداف خود برسند.۱ قّوت قلب پیدا کرده و از پرده بریون 
آمده و به جنایتی که مرتکب شده افتخار می کند و از »قاطعیتی« که به خرج داده اظهار 
خشنودی می کند. با این حال  وی حواسش هست و زیرکانه می کوشد از زیربار مسئولیت 
کشتار زندانیان سیاسی شانه خایل کرده و آن را به دوش خمینی بیاندازد تا چنان چه اگر 

ورق برگشت از خودش سلب مسئولیت کرده باشد.

مسری طی شده بعد از کشتار ۶۷
وی پس از پایان کش���تار تابس���تان ۱۳۶۷ب���ه خاطر دیدار با آیت الله منتظری و تش���ریح 
چگونگی کشتار در خوزستان، در تاریخ یک بهمن ۱۳۶۷مجبور به استعفا و کناره گریی از 
دستگاه قضایی شد و به قم عزیمت کرد و نزد  مریزاجواد تربیزی، وحید خراسانی و سیدکاظم 

حائری ادامه ی تحصیل داد.
در سال ۱۳۷۰وی به دعوت موسوی جزایری نماینده ی خامنه ای در خوزستان و امام جمعه 
اهواز به این ش���هر عزیمت کرد و به مدت ش���ش س���ال در حوزه ی علمیه امام خمینی و 
دار العل���م بهبهانی به تدریس علوم دینی پرداخت. وی پس از حضور دوباره در اهواز به 
عنوان نماینده ی خامنه ای در منطقه شش دانشگاه آزاد اسالمی استان خوزستان انتخاب 

شد که در واقع یک تنزل مقام و موقعیت بود. 
یک دهه بع���د، با انتخاب هاشمی ش���اهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه در س���ال 
۱۳۷۸، به او حیاتی دوباره بخش���یده شد. هاشمی شاهرودی، عراقی بود و از شاگردان 
حلق���ه ی خویی و محمدباقر صدر به ش���مار می رفت، به همنی دلیل در س���ال ۱۳۷۹ 
احمدی  شاهرودی نیز که به همان حلقه در عراق وابسته بود، مدیرکل گزینش و استخدام 

قضات سراسر کشور شد. 
وی در سال ۱۳۸۵با حمایت هاشمی  شاهرودی که عضو شورای نگهبان بود در انتخابات 
چهارمنی دوره ی مجلس خربگان رهربی شرکت کرد و به عضویت این مجلس درآمد. وی

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950606001372
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 در دوره ی پنجم مجلس خربگان رهربی نیز به نمایندگی از خوزستان به این مجلس راه 
یافت. 

از دیگر مش���اغل وی می توان به عضویت معاون دیوان عایل کشور، دبری هیأت مرکزی 
گزینش قوه قضاییه و عضویت هیأت اجرایی مش���اوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه 
قضاییه اش���اره کرد. وی در س���ال ۱۳۹۵ از دیوان عایل کشور اس���تعفا داد و با توجه به 
ارتباطاتی که در قوه قضاییه دارد مانند بسیاری از صاحب قدرت در دستگاه قضایی، پس 

از بازنشستگی یک دفرت حقوقی نان و آب دار در تهران باز  کرد. 

 



محمدابراهیم  نکونام

محمد ابراهیم نکونام در بهمن ۱۳۳۶در گلپایگان به دنیا آمد و در سال ۱۳۵۹ازدواج کرد. 
وی حتی دوره ی »س���طح« را نیز تمام نکرده و بر اساس مالک های حوزوی از کم ترین 
سواد فقهی نیز برخوردار نیست با این حال مدرک تحصیلی او را معادل کارشناسی ارشد 
جا زده اند. وحید نکونام پسر وی هم اکنون مدیریت بخش تعزیرات مرکز تحقیقات فقهی 
قوه قضاییه عهده دار است. برادر بزرگ تر وی محمدعلی نکونام نماینده ی ویل فقیه و 

امام جمعه استان چهارمحال و بختیاری است و پیش تر امام جمعه گلپایگان بود. 

حضور در دستگاه قضایی 
نکونام در سال ۱۳۶۰به دستگاه قضایی پیوست. او بعد از طی کردن کارآموزی قضایی در 
دادستانی کل انقالب در چهارراه قصر تهران، مشغول به کار در همان دادستانی شد و تمامی 
مراحل قضایی از دادیاری، دادستانی، معاون سازمان بازرسی کل کشور، معاون قضایی 
دادستان کل کشور، مشاور عایل دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه را طی کرد و مدت ها 
دادستان دادگاه ویژه ی روحانیت تهران بود و به قسی القلبی اشتهار داشت. وی نقش مهمی 
در سرکوب روحانیون و به ویژه محکومیت و زندان عبدالله نوری، حسن یوسفی اشکوری، 
س���ید محمد موسوی خوئینی ها و ... داش���ت. نکونام در سال ها میانی دهه ی ۶۰جانشنی 
دادستان انقالب اسالمی کرمان بود و نقش مهمی در کشتار زندانیان سیاسی به ویژه در 
قتل عام ۶۷ داشت. پیش از آن، وی در شهرهای سنندج و گلپایگان به قضاوت مشغول بود.

به دنبال ناآرامی گسرتده در استان سیستان و بلوچستان وی به عنوان رییس شورای ویژه ی 
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قضایی شرق کشور و رییس کل دادگسرتی استان سیستان و بلوچستان به این استان رفت 
ت���ا به قلع و قمع بلوچ ها بردازد. وی در س���ال ۱۳۸۶در اجالس بزرگ »حفظ حقوق 
شهروندی«، به پاس بی رحمی هایی که در سیستان و بلوچستان از خود نشان داده بود به 

عنوان قاضی و مدیر نمونه کشوری انتخاب گردید.

نقش آفرینی در سرکوب دهه ی ۶۰
نکونام در مورد نقش خود در سرکوب دهه ی ۶۰ می گوید: 

بنده آن زمان که جانشنی دادستان انقالب در کرمان بودم، متهمی داشتم که بیش از 
دویس���ت نفر از هواداران گروهک را در تهران، اصفهان، ایرانشهر و زاهدان به ما 
معرفی کرد. اتاقم محل اس���کانش شده بود و همسر او نیز جزوگروهک منافقنی و 
زندانی بود. این فرد به عنوان این که این خانه و ش���ماره تلفن برای خودش است، 
با س���مپات ها  و هواداران منافقنی در آلمان و انگلیس تماس حاصل می کرد و از 
آن طریق به او عنوان می ش���د که مثاًل ف���الن روز در فالن منطقه ی اصفهان دو نفر 
می آیند، این ها را تحویل بگری و از طریق کرمان و زاهدان به س���مت خارج از کشور 
منتقل کن. به جرأت می توانم بگویم که این فرد چندین انبار اس���لحه از منافقنی به 
ما تحویل داد. امثال او خیلی زیاد بودند، این فرد که س���ابقه ی هفت ماه عضویت 
در آن سازمان جهنمی را داشت توسط یکی از منافقنی تّواب که از تهران به کرمان 
آمده بود، شناسایی شد و به دلیل همکاری با جمهوری اسالمی ایران علریغم این که 
جنایات زیادی را به گفته خود مرتکب شده بود، از اعدام رهایی یافت و به زندان 
محکوم شد. افراد زیاد دیگری را به ما معرفی کرد، به عنوان مثال کسی که مسئول 
خروج منافقنی از کشور در زاهدان بود توسط همنی آقا معرفی شد، به بچه ها مأموریت 
دادم این آدم را بازداش���ت کردند و اس���لحه و مهمات را هم آوردند که خود او هم 
عده ی زیادی از کسانی در این تیم بودند را معرفی کرد و آن ها نیز دستگری می شدند. 
چهار پنج ماه با ما همکاری کرد و او را هم به تهران فرستادیم و محکوم به زندان 
شد. در واقع کسانی که باید اعدام می شدند به دلیل همکاری جانانه شان، به حبس 

و زندان محکوم گردیدند و از این افراد زیاد بودند. 

معجزه ویل فقیه در کشتار ۶۷
نکونام صدور فرمان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را از معجزات ویل فقیه و ملهم از 

غیب معرفی می  کند: 
البته بنده معتقدم که عملیات مرصاد یک موقعیت مناسب برای جمهوری اسالمی 
ایران بود که باعث شد پایه های نظام تحکیم شود. خدا امام بزرگوار را رحمت کند، 
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ایش���ان سه کار را در سال های پایان عمرشان و در سال های ۶۷و ۶۸انجام دادند که 
از معجزات ویل فقیه و والیت فقیه که ملهم از غیب است، بود. یکی از آن ها قبول 
قطعنامه بود، امام )ره( س���ال ۶۷ قطعنامه را که پذیرفتند و اگر نمی پذیرفتند یک 
معضل جدی برای نظام جمهوری اس���المی ایران پس از فوت حضرت امام )ره( 
شکل می گرفت. یکی دیگر از اقدامات مهم امام، قضیه ی آقای منتظری بود که اگر 
این موضوع را حل نمی کردند یک بلیه ای برای جمهوری اسالمی ایجاد می شد و 
یکی هم قضیه ی منافقنی در سال ۶۷ بود که این سه کار حضرت امام )ره( در تاریخ 

انقالب انجام و سرنوشت ساز شد. 

توجیه کشتار ۶۷ و تأکید بر »ابداع« خمینی
او در مورد دلیل قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷دروغ های عجیب و غریبی را سرهم 

می کند و می گوید: 
قضیه ی مرصاد که پیش آمد عده ای از این زندانیان در زندان های مختلف کشور به هلهله 
و شادی پراختند و از عملیات مسلحانه منافقنی علیه جمهوری اسالمی ایران اعالم 
حمایت کردند. بعد از شکست منافقنی در عملیات مرصاد، تحقیقات و بازرسی هایی 
از زندان ها و بندهایی که منافقنی در آن ها حضور داشتند صورت گرفت و اسناد و 
مدارکی کشف شد که نشان داد این ها خودشان را از زمان های گذشته برای روزی که 
منافقنی به خیال خودشان بر ایران حکومت کنند، آماده کرده بودند. برخی از این ها در 
حد این که ارکان حکومت منافقنی باشند مطرح شده بودند و این اسناد به دست آمد.

آیا هیچ عقل سلیمی می پذیرد در تجسس از بندهای زندانیان اسنادی به دست آمده باشد 
که نشان دهد برخی از زندانیان به عنوان »ارکان حکومت منافقنی« مطرح شده  اند؟!

نکونام که با چننی شخصیت دروغ پردازی بیش از سه دهه باالترین پست های قضایی را به 
عهده داشته و جان و مال مردم را به بازی گرفته است، در ارتباط با برخورد قوه قضاییه می گوید: 

قوه قضاییه سر دو راهی ماند که باید چه کار کند، امام )ره( حفظ نظام را از اوجب 
واجبات می دانس���تند... حضرت امام )ره( با آن پیامی که دادند مشخص است که 
توجه داشتند به این که این ها محکومان به اعدام بودند که به خاطر توبه اعدام نشدند 
و به حکم قانون مجازات اس���المی که تصریح کرده محارب باید اعدام شود حکم 

اعدام برای شان اجرا نشد.
نکونام در مورد »ابداع« خمینی می گوید: 

امام )ره( یک ابداعی در این جا داشتند. در حایل که می توانستند بگویند مثاًل چند 
نریوی اطالعاتی بنشینند و محاکمه کنند ویل این کار را نکردند و تعدد قاضی را در 
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احکام سالب حیات مورد عنایت قرار دادند. لذا فرمودند تیمی متشکل از رؤسای 
دادگاه های انقالب، دادستان ها که همه قاضی هستند و البته یک نریوی اطالعاتی 
نیز به دلیل تخصص اطالعاتی اش انتخاب ش���ده و این موضوع را بررسی کنند و 
روش انتخاب امام به خوبی نشان می دهد این که بعضی می گویند این منافقنی بدون 
حضور قاضی به اعدام محکوم شدند، درست نیست. حضور نریوی اطالعاتی فقط 
از باب کارشناسی موضوع بوده و اصل موضوع و محاکمه توسط آقایان دادستان ها 

و حکام شرع صورت گرفت.
این مقام قضایی در مورد چگونگی تشکیل دادگاه می گوید: 

به ضرس قاطع می توانم بگویم که این افراد در قالب شکل رسمی دادگاه محاکمه 
ش���دند، پرونده ی آن ها را بررس���ی و مطالعه کرده بودند و ب���ا آگاهی از وضعیت 
سابق ش���ان از آن ها سئوال های بسیاری می پرسیدند. سئواالتی از قبیل این که برای 
چه زندان هستی؟ چند وقت است زندان هستی؟ محکومیت تان چقدر است؟ در 
کجا دستگری شدی؟ اتهامات قبلی تان 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 این که آیا از اعمایل که انجام داده اند پشیمان هستند یا نه؟۱

و در مورد تعداد قتل عام شدگان نیز به دروغ می گوید: 
ش���اید از هر بیس���ت محکوم یکی یا دو نفر بر مواضع خود مانده بود و پافشاری 
می کردند. بعضی می گفتند که ما به توبه ای که کرده ایم پایبند هستیم. بعضی از آن ها 
نشانی می دادند که اگر فالن بند را در فالن روز بازرسی کردید، کار ما بود که اطالع 
دادیم در این بند فعل و انفعالتی است. اصاًل عده ی  زیادی از محکومنی به زندان، 

توسط همنی کمیسیون به خاطر احراز توبه آزاد شدند. 
ام���ا در این میان عده ای روی مواضع قبلی پافش���اری می کردند و آن هم آدم هایی 
که عمدتاً روحیات جنایتکاری و تروریستی در آن ها تبلور و نمود داشت. جلسات 
محاکمه ی جلسات طوالنی و بعضاً چند نوبته بود؛ یعنی این که مطرح شود که فقط 
یک سؤال می کردند درست نیست. در واقع قضاتی که منصوب و معلوم شدند، از 
قضات متعهد و به نام کش���ور و از دادستان ها و روسای حقوقدان دادگاه ها بودند. 
گاهی اوقات با یک نفر، پنج تا ده ساعت صحبت می کردند تا به نتیجه برسند و 
اصل را بر قبول توبه و محکومیت اولیه می گذاش���تند؛ یعنی کسی که حکم برایش 
صادر شده همان باشد؛ در واقع این هیات، هیات تصمیم گری نسبت به استثنائات بود. 
این کمیسیون برای آزادی و عفو افراد نظر نمی داد. برخالف ادعای نکونام در تعدادی از 

1-www.ghatreh.com/news/nn33806719
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بند ها، 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 سیاسی ای چننی اتفاقی نیفتاده است که در جریان کشتار ۶۷ افتاده باشد. 
او هم چننی بر سر زندانیان منت گذاشته و می گوید :

البته مخفی هم نماند که همان زمان قانون این بود که گروهی که اعالم جنگ مسلحانه 
نس���بت به جمهوری اسالمی ایران کنند، حکم محارب دارند و کسانی که حتی در 
عملیات مسلحانه شرکت نداشته اند ویل اعالم هواداری و سمپاتی به سازمانی که 
اعالم جنگ مسلحانه داشته، کنند مطابق قانون حاکم بر کشور مشمول قانون محاربه 

هستند، گرچه می توانم قاطعانه بگویم هیچ فردی مشمول این تبصره نشد.۱

دروغگویی و جعل خاطره
نکونام همراه با دستگاه تبلیغاتی رژیم به منظور تحریف تاریخ و توجیه کشتار بزرگی که در 
دهه ی ۶۰ کردند با فریبکاری و حقه بازی آمار ترورهای مجاهدین را به بیست هزار نفر می رساند 
و به منظور پوشاندن بی رحمی و شقاوت دستگاه امنیتی و قضایی، نعل وارونه زده و می گوید:

در خیابان های اطراف شریعتی سال ۶۰ من کارآموز قضایی بودم. وقتی از آن خیابان 
به سمت دادستانی کل که آن زمان چهارراه قصر بود،حرکت کردم با صحنه ی عجیبی 
روبرو شدم. آن روز منافقنی در ساعت دو و نیم بعد از ظهر یک خانم چادری باردار 
را فقط به صرف این که چادری بود به رگبار بستند و هنوز فراموش نمی کنم و این 

صحنه همیشه در جلوی چشمانم است. 
او در هماهنگی با تبلیغات غریواقعی دستگاه امنیتی و قضایی آن چه را که در حوزه های 
علمیه مشهور است و امروزه در میان روحانیون شایع است به هواداران و اعضای مجاهدین 

در دهه ی ۶۰ نسبت می دهد و می گوید: 
با وجود این، گروهک عالوه بر این که یک گروه جنایتکار و تروریس���تی بود و در 
خانه های تیمی اش اضافه بر اس���لحه های سرد، سالح گرم و سبک و نیمه سنگنی، 
چیزهایی کشف می شد که حکایت از آلودگی این ها به فحشای سازمان یافته بدون

 هیچ قید و بندی داشت. منافق ها عالوه بر بعد تروریستی یک بعد شهوت پرست و روابط 
دور از شأن خانواده نیز داشتند اصاًل موضوعی تحت عنوان زن و شوهر در میان آن ها 
وجود نداشت و اصویل به نام اصول اخالقی و انسانیت در میان این ها حاکم نبود.2

رئیس کل اداره ی دادگسرتی سیستان و بلوچستان
در اردیبهشت ۱۳۸۵به دنبال ناآرامی های به وجود آمده در سیستان و بلوچستان نکونام که 
1-www.asriran.com/fa/news/495742
2-www.ghatreh.com/news/nn33806719
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به عنوان دادستان دادگاه ویژه ی روحانیت و معاون قضایی دادستان کل کشور بی رحمی 
و قس���اوت زیادی از خود نشان داده بود به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه و رییس کل 

اداره ی دادگسرتی سیستان و بلوچستان منصوب شد. 
در خردادماه ۱۳۸۵نکونام در گفتگو با رسانه ها ضمن اعالم راه اندازی مجتمع قضایی 

ویژه ی جرایم امنیتی در سیستان و بلوچستان گفت: 
مجتمع قضایی ویژه جرایم امنیتی برای رسیدگی به شرارت، ناامنی، گروگان گریی، 
آدم ربایی، راهزنی، راه بندی، سرقت مسلحانه، قاچاق عمده ای و شبکه ای مواد مخدر 
و سالح و مهمات و هر اغتشاش و ناامنی با یک بازپرس و دو دادیار ایجاد شده 
است. او گفت که به قوه قضاییه پیشنهاد شده که یک شعبه از دیوان عایل کشور در 
این مجتمع برای زودتر اجرا شدن احکام مستقر شود تا فاصله بنی وقوع جرم و اجرا 
مرتفع گردد. او اضافه کرد: تشکیالت قضایی محدود و مامور به اجرای حدود الهی 

و اسالمی است و قومیت، مذهب و دیدگاه ها در نحوه رسیدگی تفاوتی ندارد.۱
پس از آن، در تریماه ۱۳۸۵ وی از اعدام شش نفر به اتهام محارب و مفسد خرب داد و تأکید کرد: 
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 مقام معظم 

رهربی به استان، احکام الهی را به سرعت رسیدگی و اجرا می  کنیم.2 
در گزارش هفده سپتامرب 2۰۰۷ عفو بنی الملل از وضعیت بلوچ ها آمده است: 

در سال 2۰۰۵، شش مورد از مجموع نود و چهار اعدامی که عفو بنی الملل از سراسر 
ایران ثبت کرده است احتمااًل بلوچ بشمار می آمدند. در ژانویه و فوریه 2۰۰۶، پیش از 
واقعه ی تاسوکی، عفو بنی الملل چهار مورد اعدام مردانی را که بلوچ بوده یا ممکن 
است بلوچ بوده باشند ثبت کرده است. در ماه مه، پس از انتصاب حجت االسالم 
ابراهیم نکونام به دادگسرتی استان و به دنبال تأسیس دادگاه ویژه ی جرایم امنیتی 
اعدام بلوچ ها شروع به افزایش کرد.  تا پایان سال 2۰۰۶، دست کم سی و دو نفر و 
احیاناً بیش از پنجاه نفر بلوچ بنا به گزارش ها اعدام شده بودند. آن هایی که اصلیت 
قومی شان مشخص نبوده ویل ممکن است بلوچ بوده باشند، غالباً به اتهام جرایم 
قاچاق مواد مخدر، راهزنی مس���لحانه و آدم ربای���ی در مناطقی که دارای جمعیت 
بزرگی از بلوچ ها اس���ت اعدام شده اند. در هر صورت، تعداد واقعی اعدام شدگان 

احتمااًل بسیار بیش تر بوده است.۳
هم چننی این گزارش تأکید می کند: 

۱-روزنامه ی کیهان ۱۷ خرداد 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 هم چن���نی در روزهای پس از بمب گذاری ها به اعدام بلوچ ها در مالءعام 
دس���ت زده اند. برای  مثال، س���ه مرد در بیست و چهار دسامرب 2۰۰۶ در میدان کارگر 

زاهدان در مالءعام اعدام شدند. 
تا اوت 2۰۰۷، عفو بنی الملل گزارش مربوط به اعدام پنجاه بلوچ را، از مجموع صد و 
شصت و شش اعدام در سراسر کشور از آغاز سال، دریافت کرده که به استثنای یکی 
از آن ها همگی پس از بمب گذاری اتوبوس در فوریه رخ داده اس���ت. منابع بلوچ 
می گویند که پس از این که عفو بنی الملل و دیگران توجه عموم را به افزایش اعدام 
بلوچ ها پس از بمب گذاری اتوبوس زاهدان جلب کردند، و به دنبال نشر مصاحبه ای 
با نماینده ی مجلس حسینعلی شهریاری در روزنامه ی عیاران در هفده مارس 2۰۰۷، 
مقامات ایران انتقال بلوچ ها به استان های دیگر ایران برای اعدام را آغاز کرده اند. در 
مصاحبه ی یادشده، او گفته بود هفتصد نفر در استان سیستان و بلوچستان در انتظار 
اعدام به سر می برند که حکم اعدام آنان از سوی دیوان عایل  کشور تأیید شده است.۱

عفو بنی الملل هم چننی اعالم کرد: 
اطالعات بسیار کمی که در باره ی محاکمه برخی از بلوچ ها وجود دارد که در ظرف 
چند روز دس���تگری، محاکمه و اعدام شده اند،  و تعداد زیاد بلوچ هایی که از هنگام 
تأسیس این دادگاه در ماه مه 2۰۰۶اعدام شده اند، همراه با اظهارات حجت االسالم 
نکونام در باره ی لزوم تسریع در اجرای احکام، ظاهراً بدون رعایت حق تجدید نظر، 
و نیاز به حل »موانع سیستمی«، نگرانی های شدیدی را در باره ی این که روندهای 
عادالنه ی محاکمه ی در دادگاه ویژه جرایم امنیتی نقض می شود، برمی انگیزد. عفو 
بنی المل���ل به خصوص در باره ی ناعادالنه ب���ودن رویه های این دادگاه، با توجه به 
امکان صدور حکم اعدام و تعهدات بنی المللی خاص مربوط به حقوق متهم برای 

محاکمه ی عادالنه که صدور حکم اعدام به همراه دارد، اظهار نگرانی می کند.2

دادگاه عدل اسالمی ویژه ی روحانیت
حسن یوسفی اشکوری خیمه ش���ب بازی ای که تحت عنوان دادگاه عدل اسالمی توسط 

سلیمی و نکونام برگزار می شد را چننی توصیف می کند:
...نزدیک ظهر کسی آمد مرا از اتاق بازجویی نزد آقای محمدابراهیم نکونام دادستان 
دادگاه ویژه ی تهران برد. احوالرسی خشک و مختصری. در نگاه و چهره اش خشم 
و نفرت آشکار بود. اما ظاهرا آرام می نمود. ... در میانه ی بحث به مناسبت سخنانم 
در کنفرانس برلنی مبنی بر تغیریپذیری احکام اجتماعی 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 نباید کسی حق تغیری دین نداشته باشد؟ مگر نمی گوییم تحقیق در دین 
واجب است و تقلید حرام؟ مگر ما کسی که پس از تحقیق مسلمان شد خوشحال 
نمی شویم و از او استقبال نمی کنیم؟ حال اگر کسی پس از تحقیق از اسالم برگشت 
و مثاًل تابع دین دیگر شد، چرا نباید چننی حقی داشته باشد؟ من کاماًل صمیمی و 
عادی، چنان که گویی با دوستی و یا طلبه ای حرف می زنم، این سخن را گفتم. اما 
ایشان یک باره چنان خشمگنی شد که اصاًل انتظارش را نداشتم. چهره اش سرخ و 
سیاه شد و از جا جهید. روی لبه ی مبل نشست و با خشم و نفرت تمام گفت: اگر 
دست من بود، همنی جا اعدامت می کردم! دو بار این حرف را تکرار کرد و آن گاه 
برای این که نشان دهد به قانون هم توجه دارد، افزود: البته از طریق قانون! ... از آن جا 
با فرمان مستقیم نکونام مرا به انفرادی دویست و چهل )آموزشگاه( فرستادند....۱

دادستان دادگاه ویژه روحانیت که کیفرخواست عبدالله نوری را تنظیم کرد، محمدابراهیم 
نکونام و قاضی دادگاه محمد س���لیمی ب���ود. در آن ایام، هیأت منصفه دادگاه ش���امل 
حجج اس���الم   ایزدپناه، صدیقی، پورمحمدی،  دعاگو، مهاجری، دعایی، نظام زاده و طه 
هاشمی بودند. اما دعایی و نظام زاده )اعضای مجمع روحانیون( و طه  هاشمی در جلسات 
دادگاه حاضر نشدند. سعی هواداران نوری برای رهایی وی از پیگردهای قانونی نتیجه 
نداد و وی طبق سناریویی که در بیت رهربی تنظیم شده بود به پنج سال زندان محکوم شد. 
در اسفند ۱۳۸۶در جریان انتخابات هشتمنی دوره ی مجلس شورای اسالمی نکوم نام به 
عنوان نماینده ی حوزه انتخابیه  ی گلپایگان و خوانسار به مجلس شورای اسالمی راه یافت. 
و پس از مرگ محمدرضا فاکر، به ریاست کمیسیون قدرتمند اصل نود برگزیده شد. او که 
به داشن نظرات محافظه کارانه مشهور است در مقام رئیس کمیسیون اصل نود مجلس 

گفت: اسالم اجازه نمی دهد زن بر مرد حاکم باشد. 
صالحیت وی برای شرکت در انتخابات مجلس نهم از سوی شورای نگهبان به دلیل فساد 
مایل رد شد. گفته می شود او در برخورد با احمد جنتی می گوید: من تا به حال دویست 
حکم اعدام صادر کرده ام و برای نظام و خودم صحیح نیست که آبرویم برود. جنتی می 
گوید صالحیت تان تأیید می ش���ود ویل عماًل کاندیدا نش���وید. پس از اعرتاض وی، در 
آخرین روزها، صالحیتش تأیید شد اما وی به بهانه ی بیماری قلبی از شرکت در انتخابات 

امتناع کرد. 
وی پس از عدم راه یابی به مجلس از آن جایی که در دادگاه ویژه ی روحانیت با محمدجعفر 
منتظری همکار بود بعد از انتخاب وی به دادستانی کل کشور مشاور ارشد وی شد. اگرچه 
مدت ها صحبت از این بود که وی به معاونت منتظری انتخاب خواهد ش���د. نکونام در 
انتخابات ریاست جمهوری نیز چنان چه انتظار می رفت از سیدابراهیم رییسی حمایت کرد. 
1-www.rahesabz.net/story/35899
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عبدالنبی نمازی در سال۱۳2۴در بوشهر به دنیا آمد. وی همراه خانواده اش ابتدا در روستای 
خلیفه از توابع بندر گناوه و پس از آن تا چهارده س���الگی در آبادان زندگی کرد. وی نزد 
پدرش به فراگریی قرآن مش���غول شد و در دوازده سالگی در امتحانات متفرقه ی کالس 
سوم دبستان شرکت کرد و در سال ۱۳۴۱همراه با تعدادی از عموزادگان و عمه زادگانش در 
حوزه علمیه  نجف به تحصیل علومی دینی پرداخت و تا سال ۱۳۴۸ در این حوزه ماند. 

وی با آن که مدعی است در مراسم استقبال از خمینی در کربال حضور داشته و هر روز نماز 
ظهرین و مغرب و عشا را به امامت خمینی می خوانده اما در هیچ یک از کالس های درس 

خمینی شرکت نکرده است و از جمله شاگردان وی محسوب نمی شود!
او پس از بازگشت از نجف مدتی نزد اراکی، گلپایگانی، هاشم آملی و ... به تحصیل علوم 
دینی مش���غول شد. از آن جایی که هیچ ردپایی از او در مبارزه با رژیم پادشاهی نیست او 

دلیل ابلهانه ای برای این امر مطرح می کند: 
بنده در دوران طاغوت بر این اعتقاد بودم که طالب جوان باید تمام تالش و جدیت 
خود را در راه تحصیل علوم و معارف الهی و اهل بیت )علیهم السالم( به کار گریند تا 
اگر انقالب اسالمی به پریوزی رسید در اداره ی حکومت اسالمی منشأ تأثری باشند، 
زیرا اداره ی جامع���ه و حکومت بیش از هر چیزی نیازمند به مردان عالم و حکیم 
می باشد، البته این دیدگاه و طرز تفکر معنایش این نبود که 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 حساب شده 
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و مخفیانه صورت گرید که دستگاه امنیتی طاغوت به راحتی نتواند عناصر اصلی را 
شناسایی و دستگری و سال ها در زندان نگهداری کند.۱

با همه ی تالشی که نمازی به خرج می دهد جز یک بازداشت چند روزه نمی تواند برای 
خود سابقه ای برتاشد: 

... در سال ۱۳۵2هجری شمسی در ایام دهه ی محرم شبانه پس از سخرنانی دستگری 
و در کالنرتی بازداشت شدم و فردا به سازمان امنیت منتقل و پس از بازجویی های 
طوالنی و متعدد به زندان عادل آباد در شریاز انتقال یافتم. پس از آن به دلیل اقدامات 
بعضی از علمای بزرگ ش���ریاز و عکس العمل منفی دستگریی و بازداشت برای 
س���اواک در شریاز و از س���وی دیگر انکار کلیه ی ادعاها و گزارش های جاسوسان 
اطالعات علیه این جانب مبنی بر بحث درباره ی حکومت اسالمی و عدم مشروعیت 
سلطنت در چندین جلسه بازجویی از زندان آزاد گردیدم. در سال های پس از آن، که 
برای تبلیغ به شریاز می رفتم پس از گذشت چند جلسه سخرنانی به اداره ی اطالعات 
برای دادن تعهد احضار شدم ویل به دلیل خودداری از رفن نهایتاً جلسات را تعطیل 
 نمودن���د و اجازه ی منرب رفن را به بنده ندادند، در نتیجه ناگزیر  ش���دم برای تبلیغ 
از ش���هر شریاز به روستاها بروم و گاهی هم به قم برمی گشتم. پس از مدتی به دلیل 
حساس شدن دستگاه اطالعات و امنیت شریاز به بنده، در سال ۱۳۵۵هجری شمسی 
به شهر بندرعباس سفر کردم و در آن جا هم جلسه ی سخرنانی بنده در نریوی دریایی 
ارتش از س���وی اطالعات شهربانی تعطیل ش���د، زیرا از من خواستند تا برای شاه 
دعا کنم اما بنده نپذیرفتم. پس از آن یک س���ال هم دهه ی محرم در تهران مس���جد 
پامنار منرب رفتم اما به علت مشکالتی که دستگاه امنیتی شاه فراهم می کرد، تصمیم 
گرفتم تعطیالت حوزه را در قم بمانم و کارهای علمی را دنبال کنم تا این که در سال 

۱۳۵۷هجری شمسی انقالب اسالمی پریوز و نظام سلطنتی شاه سقوط کرد.2
دیگر سابقه ی مبارزاتی که نمازی برای خود می تراشد عبارت است از جمع آوری اسناد 

تاریخی نهضت:
بن���ده بیش تری���ن و نزدیک تری���ن ارتباط سیاس���ی را با مرح���وم آیت الله مجاهد 
حاج عبدالرحیم ربانی ش���ریازی )رحمه الله( داشتم. در س���ال های قبل از پریوزی 
انقالب به دلیل نگرانی های 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 

جمع آوری و ثبت نماییم.۳

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 آن جایی که نمازی خود را در زمره ی »رهربان الهی و آسمانی«  می داند، تحصیل علوم 
دینی را هم به خاطر به عهده گرفن مس���ئولیت بزرگ سیاسی یعنی مقابله با طاغوت و 

اصالح امور مسلمنی پی گرفته است: 
دریافت و برداشتی که بنده از سال های آغازین تحصیالت حوزه ای از شرع مقدس 
داش���تم این بود که اسالم برای تربیت و هدایت و تکامل بشر آمده است و رهربان 
الهی و آسمانی وظیفه ی سرپرستی و اداره ی امور انسان را از سوی خداوند بزرگ 
عهده دار هستند و نظام های سیاسی و حکومت های بشری صالحیت اداره ی بشر 
را ندارند و هر کس���ی این منصب را به دس���ت گرید غاصب است و در زمان غیبت 
حضرت مهدی )عج( فقیه عادل صالحیت جانشینی و نیابت از آن حضرت را برای 
اداره ی امور اسالم و مسلمانان دارد و مجاز است که در امور تصرف نماید و غری از 
فقیه کسان دیگر صالحیت عهده داری امور را ندارند. با توجه به اوضاع سیاسی ای 
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 این رو تصمیم 
گرفتم که به طور جدی تحصی���الت را تا وصول به مرتبه ی اجتهاد ادامه دهم تا با 
داشن مرتبه ی اجتهاد بتوانم شرعاً مسئولیت بزرگ سیاسی یعنی مقابله با طاغوت و 

اصالح امور مسلمنی را بر عهده گریم.۱

مسئولیت های پس از پریوزی انقالب
او پس از ورود خمینی به کشور در بهمن ۱۳۵۷، »انقالبی« می شود و اهم فعالیت های 

مبارزاتی خود را به شرح زیر اعالم می کند:  
رفن از قم به تهران برای استقبال از حضرت امام خمینی و استقرار در بهشت . ۱

زهرا )علیها السالم( تا غروب آن روز.
استقرار در ساختمان مدرسه  ی رفاه و علوی برای همکاری با اعضای ستاد.. ۲
اعزام به پادگان نریوهای هوایی قلعه مرغی از طرف ستاد برای بازدید و نظارت . ۳

بر اوضاع و اطالع از حوادث پادگان پس از اعالم بیعت نریوی هوایی.
اعزام به یکی از سازمان های ارتش پس از صدور فرمان رهرب کبری انقالب مبنی . ۴

بر آغاز به کار  کلیه ی سازمان ها.
اعزام به پادگان باغشاه جهت بازدید و نظارت.. ۵
مأموریت جمع آوری و تحویل سالح ها از دست مردم.. 6
بازدید از سالح های جمع آوری شده در دانشگاه تهران.. 7

سطح فکر نمازی را از خالل ادعاهایش می توان شناخت. او به تصور خود با انجام این 
1-http://safirevelayat.ir/Safir/Farsi/Content/13/0/
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اقدامات و سفر از قم به تهران و حضور در بهشت زهرا تا »غروب آن روز«، شق القمر کرده است. 
در اهمیت جایگاه این »شخصیت بزرگ« و »رهرب الهی و آسمانی« همنی بس که وی 
مدعی است پس از پریوزی انقالب بنا به خواست کارکنان مؤمن و متعهد کارخانه سیمان 
فارس به نمایندگی از سوی دفرت خمینی در قم به شریاز سفر کرده و نماز ظهر و عصر را در 

این کارخانه اقامه کرده و در جلسات هیأت مدیره شرکت کرده است!۱

حضور در دستگاه قضایی 
ش���اگردی محمدی گیالنی و دوستی با آیت الله ربانی ش���ریازی، زمینه ی انتقال وی به 
دس���تگاه قضایی را فراهم کرد. در تابستان ۱۳۵۸ نمازی از سوی علی قدوسی دادستان 
انقالب اسالمی، مسئولیت قضایی نریوهای مسلح در غرب کشور را به عهده گرفته و به 
کرمانشاه می رود و یک ابالغ موقت مبنی بر مسئولیت وی به عنوان حاکم شرع دادگاه 

انقالب اسالمی کرمانشاه و حاکم شرع دادگاه نظامی غرب صادر می شود.
نمازی به ادعای خودش صبح ها کارهای دادگاه ارتش را انجام می دهد و بعد از ظهرها 
پرونده های دادگاه انقالب را که در زندان دیزل آباد  کرمانشاه بود، رسیدگی می کند. به این 
ترتیب وی از سال ۱۳۵۸تا ۱۳۶۰حاکم شرع سیار دادگاه های انقالب اسالمی غرب کشور 

در شهرهای کرمانشاه، قصرشریین و سرپل ذهاب بود.

حضور در سپاه پاسداران 
وی در سال ۱۳۶۰به نمایندگی خمینی در سپاه منطقه ی دو شامل استان های اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیاری منصوب می شود و پس از مدتی با حفظ سمت فرماندهی این نریو 
را نیز به عهده می گرید و به خاطر مشکالتی که در اصفهان پیش آمد تنزل مقام یافت و از 
تاریخ تریماه ۱۳۶2به عنوان قائم مقام نمایندگی خمینی در سپاه منطقه ی دو منصوب شد. 
پس از دستگریی و اعدام سیدمهدی هاشمی که 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 عهده گرفت. 
وی در عملیات فروغ جاویدان مجاهدین در پنجم مردادماه ۱۳۶۷از ناحیه ی کتف و پهلو 
مجروح شد که فوراً به بیمارستان اسالم آباد و پس از آن به کرمانشاه منتقل شد و از آن جا با 

هواپیمای نظامی همراه با سایر مجروحان به مشهد و سپس به تهران انتقال یافت. 

ارتقا مقام در دوران خامنه ای 
پ���س از قدرت گرفن خامنه ای به عنوان ویل فقیه کار نم���ازی باال گرفت. وی به خاطر 
1-http://safirevelayat.ir/Safir/Farsi/Content/13/0/
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مخالفت هایی که از قبل با نزدیکان آیت الله منتظری داشت و شرکت در کالس های درس 
خامنه ای مورد اعتماد وی قرار  گرفت و در سال ۱۳۶۸به سمت رئیس سازمان آموزش های 
عقیدتی، سیاسی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب شد و تا سال ۱۳۸۰در این سمت 
بود. وی در این دوران به دریافت مدرک دکرتا از مدرسه عایل »شهید مطهری« نیز نائل شد. 
وی بنی سال های ۱۳۷۱تا ۱۳۸۰با حکم خامنه ای به عضویت هیأت مدیره ی مرکز جهانی 
علوم اس���المی و هیأت مدیره حوزه های علمیه خارج کشور منصوب شد. در عنی حال به 
عضویت جامعه  مدرس���نی حوزه ی علمیه قم نیز در آمد و به این ترتیب جاپای خود را در 

نهاد های مذهبی محکم کرد.

دوران نسبتًا  کوتاه دادستانی کل کشور
نمازی در سال ۱۳۸۰با حکم هاشمی شاهرودی دادستان کل کشور شد و تا ۱۳۸۳در این سمت 
باقی ماند که به نظر کوتاه به نظر می رسد و حاکی از عدم موفقیت در اداره ی این پست بود. 
اگرچ���ه پرونده هایی چون قتل های زنجریه ای پائیز ۱۳۷۷و هجدهم تری ۱۳۷۸و حمله به 
کوی دانشگاه، توقیف گسرتده ی مطبوعات اصالح طلب و مستقل در سال ۱۳۷۹از قبل 
تهیه ش���ده بود اما رس���یدگی و صدور حکم نهایی در دوران دادستانی او انجام گرفت. 
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 آن که حتی عقب مانده ترین اقشار 
رژیم را نیز توجیه نمی کرد باعث دردس���ر فراوان برای دستگاه قضایی و خامنه ای شد. 
هاشمی ش���اهرودی رئیس قوه قضاییه در پاسخ به مخالفت بسیاری از چهره های سیاسی 
و حوزوی با حکم آقاجری و دفاع از حکم صادره، مصلحت س���نجی در صدور احکام 
قضایی را نقد کرد و به دنبال آن عبدالنبی نمازی اعالم کرد در صورت عدم درخواست 
تجدیدنظر از س���وی متهم حکم دادگاه بدوی قطعی خواهد ش���د. مهدی کروبی رئیس 
مجلس در نخستنی جلسه ی علنی مجلس پس از صدور دستور حکم اعدام آقاجری آن 
را ننگنی خوانده و خواستار لغو آن شده بود. عاقبت خامنه ای که متوجه ی هزینه ی سنگنی 
صدور چننی حکمی ش���ده بوده، مجبور به مداخله در این امر شد و نمازی و شاهرودی 

مجبور به عقب نشینی از مواضع خودشان شدند. 

عضویت در مجلس خربگان رهربی
انتخ���اب او به عنوان عضو مجلس خربگان رهربی بیانگر مهره چینی این نهاد توس���ط 

خامنه ای و نمایندگان اوست. وی در مورد چگونگی انتخابش می گوید: 
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در س���ال ۱۳۶۹ آیت الله حاج سیدحسن طاهری خرم آبادی طی تماس تلفنی اظهار 
داشتند که استان بوشهر برای نمایندگی مجلس خربگان داوطلبی ندارد و پیشنهاد شده 
که شما برای نمایندگی اعالم آمادگی نمایید. بنده عرض کردم: ورود در صحنه ی 
انتخابات نیاز به شناخت مردم دارد و من نیز به علت این که در استان بوشهر نبوده ام 
پس عموم مردم نسبت به این جانب شناختی ندارند. ایشان فرمودند: شما زمینه ی 

انتخاب شدن را دارید و رأی خواهید آورد.۱
او این گونه بدون ش���رکت در آزمون اجتهاد به نمایندگی از اس���تان بوشهر وارد مجلس 
خربگان دوم می شود. وی در این خصوص می گوید بعد از تماس آقای طاهری خرم آبادی 
کپی مقاله ام در خصوص نماز جمعه را برای شورای نگهبان فرستادم همان را به عنوان 
دلیل اجتهاد پذیرفتند. این در حایل بود که همان موقع »اجتهاد« اسدالله بیات زنجانی که 
امروز در زمره ی مراجع تقلید است و در زمان یادشده حوزه علمیه مسجد جامع نارمک 
را اداره می کرد و سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور دوران خمینی و مهدی 
کروبی و ... پذیرفته نشد و به آن ها تکلیف شد که در امتحان شورای نگبهان شرکت کنند. 
نمازی در دوره ی دوم و سوم از استان بوشهر و دوره ی چهارم از استان تهران و پنجم از 

استان اصفهان نماینده ی مجلس خربگان رهربی شد.
پسر حسن نمازی نیز نماینده ی مجلس خربگان رهربی بود اما به خاطر درگریی با احمد 

جنتی در آخرین دوره ی انتخابات خربگان رهربی صالحیتش احراز نشد. 

بیان دیدگاه های ارتجاعی و عقب مانده 
نمازی یکی از عقب مانده ترین و مرتجع ترین نمایندگان خامنه ای و امامان جمعه است. او 
طی سخنانی در آینی افتتاحیه ی هفتمنی »جشنواره ی ملی آه و آهو« به مخالفت صریح 
با »دست زدن« پرداخت و آن را سنتی غری اسالمی خواند و گفت:  در هیچ جای تاریخ 
از صدر اسالم تا امروز جای پا و نشانه ای از این عمل نیست و کف زدن سوغات غرب 
است، وی هم چننی تأکید کرد در مجموعه نظام فرهنگی اسالم، چیزی با عنوان کف زدن 
وجود و معنا ندارد.... مناسک و مراسم حج در عصر جاهلیت قبل از اسالم به صورت 

سوت و کف زدن بوده، بنابراین ریشه تاریخی این عمل به عصر جاهلیت باز می گردد. 
نمازی هم چننی به استفاده از »ابزار موسیقی« در جلسات مذهبی انتقاد کرده و گفته است: 
استفاده از ابزار موسیقی در شان جلسات مذهبی هم چون جشنواره های فرهنگی، معنوی نیست.

حمایت از اراذل و اوباش 
چهارم بهمن ماه ۱۳۹۴عده ای 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 حمله کردند. اوباش 
بسیج شده ضمن حمله الفاظ بسیار زشتی را به کار بردند که قبل از هرچیز نشان دهنده ی 

شخصیت آن ها و نمازی است. 
امام جمعه کاشان با اشاره به دعوت فاطمه معتمدآریا گفت: همگان بدانند  کاشان به دلیل 
جایگاهی که 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 قرآن کریم 
با ابراز تأسف شدید از حادثه شب گذشته در این شهر گفت: 

در روز گذشته واقعه ی تلخی در کاشان اتفاق افتاد که ذائقه ی حزب الهی ها را تلخ کرد 
و غصه خوردم که مگر در این شهر حساب و کتاب وجود ندارد.

وی با رذالت آخوندی در مورد خانم معتمدآریا گفت:
آن چنان وضعیت ظاهری وی بد بوده که گویا هنگام ورود وی به خیابان تمهیداتی 

فراهم می کنند تا کسی وی را با آن وضعیت نبیند.
نمازی در همنی س���خرنانی برای حمله کنندگان به معتمدآریا که نشست او دارای مجوز 
قانونی بود س���نگ تمام گذاش���ت و خواهان مجازات مأمورانی ش���د که طبق قانون با 
حمله کنندگان برخورد کرده بودند. او تهدید کرد که به خاطر »مصیبت بزرگی« که اتفاق 

افتاده در کاشان اعالم عزای عمومی می کند.۱

1-www.persianv.com/view/323737.php





محمد جعفر منتظری
 

محمدجعفر منتظری در بهمن سال ۱۳2۷در قم بدنیا آمد. پدرش گلپایگانی و مادرش اهل 
خمنی است. منتظری تا شش سالگی به همراه خانواده در قم زندگی می کرد. از آن جایی 
که پدرش نماینده ی آیت الله بروجردی در آشتیان بود وی تا سیزده سالگی در این شهر به 
سر برد و تحصیالت ابتدایی اش را نیز در همان جا پی گرفت. پس از بازگشت به قم پدر 

وی مسئول دفرت آیت الله گلپایگانی شد. 
چیزی نگذش���ت که پدر وی از س���وی آیت الله گلپایگانی مأم���ور ایجاد حوزه  علمیه در 
شهرستان سنقر کلیایی شد و منتظری در همان حوزه دوران طلبگی خود را آغاز و تا سال 
۱۳۴۶در آن جا به تحصیل مش���غول بود. سپس به شهر قم برگشت و تحصیالت حوزوی 
خود را نزد مشکینی و فاضل لنکرانی و سبحانی و گلپایگانی گذراند. وی در سال ۱۳۴۷ با 
دخرتعموی خود ازدواج کرد و ماحصل این ازدواج پنج فرزند که سه پسر و دو دخرت است. 
یکی از پسران وی طلبه است و دو تای دیگر شغل آزاد دارند و دخرتانش نیز خانه دارند.

وی که هیچ  س���ابقه ی مبارزاتی ندارد از درگریی خود با ژاندارم های گلپایگان و مالیر و 
آباده و دستگریی توسط آنان می گوید که نهایتًا  می تواند یک تهدید توخایل از سوی یک 

ژاندارم بوده باشد. 

چگونگی ورود به دستگاه قضایی
محمدجعفر منتظری که از شاگردان محمدی گیالنی اس���ت از همان ابتدای به قدرت 
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رس���یدن روحانیون به کمک او می شتابد و باالخره در س���ال ۱۳۵۹به تهران فراخوانده 
می ش���ود و به قضاوت در اوین می پردازد. او بعد از مدتی توس���ط محمدی گیالنی به 
موسوی اردبیلی رییس شورای عایل قضایی وقت معرفی می شود و نخستنی ابالغ قضایی 

خود را در شهریورماه سال ۱۳۶۰ دریافت می کند. 

از بنیانگذاران سازمان قضایی نریوهای مسلح
وی یکی از کسانی بود که در سال ۱۳۶۶همراه با علی رازینی، علی یونسی و محمد نیازی، 
سازمان قضایی نریوهای مسلح را تشکیل دادند که ترکیبی بود از دادستانی نریو های مسلح، 

سپاه و ارتش. 
منتظری در دهه ی ۶۰به عنوان حاکم ش���رع دادگاه انقالب سپاه پاسداران منصوب شد و 
رسیدگی به تمامی پرونده های مرتبط با پاسداران، بسیج و کمیته ی انقالب به وی سرده شد.

وی در گفتگو با رس���انه ها تأکید می کند که در دوران جنگ در مراکز استان های جنگی 
دادگاه های قضایی ویژه ی نریوهای مس���لح فعال بود. اما گاهی از اوقات اقتضا می کرد 
این دادگاه ها در خود جبهه تشکیل می شد. این حوادث یا تخلفات ناشی از خطای یک 

نظامی بود. 
وی هم چننی اضافه می کند که در دوران جنگ در میان جرایم و مجازات ها اجرای حکم 
اعدام هم داشتیم.« و می افزاید: »گاهی پیش می آمد که جاسوسان در دل رزمنده ها نفوذ 

می کردند و ما اشد مجازات را برای آن ها در نظر می گرفتیم.۱
با این حال هیچ گاه گزارشی در مورد این دسته از اعدام ها 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 آن چه برخورد قاطعانه ی قوه  قضاییه در دهه ی ۱۳۶۰خواند، آن را بخش���ی پاک نشدنی 
از صفحه ی زری���ن انقالب توصیف کرد. او هم چننی بی آن که نامی از حس���ن روحانی، 
رئیس جمهوری بربد، به یکی از جمله های معروف او در زمان کارزارهای انتخاباتی اشاره 

کرد و گفت: 
اگر  گفته می شود ش���ما در سی و هفت سال جز کشن چه کردید جواب می گوییم 
اواًل وظیفه قوه قضاییه برخورد با جرم و مجرم است. ثانیاً جنایات دهه ی ۶۰ دامنگری 
مردم و مس���ئوالن بود و این برخورد قوه قضاییه بود که ریشه ی نفاق را بر کند. اگر 
جان فشانی سربازان جان بر کف ضابطنی قوه قضاییه نبود و اگر برخورد قاطعانه قوه 
قضاییه با جریان نفاق صورت گرفت نبود، امروز نه از تاک نشان بود نه از تاک نشان.2
1-www.farhangnews.ir/content/92068
2-namehnews.ir/fa/news/414614
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حضور در دادستانی کل کشور و دیوان عدالت اداری
وی در س���ال ۱۳۶۸به عنوان معاون پارلمانی وزارت دادگسرتی انتخاب شد و تا اواسط 
مجلس ششم در این سمت باقی ماند. به علت اختالف هایی که میان او و اکثریت مجلس 
پیش آمد در سال ۱۳۸۰به معاونت اول عبدالنبی نیازی دادستان کل کشور انتخاب شد و 

در دوران دادستانی دری  نجف آبادی نیز در این سمت باقی ماند. 
وی هم چننی در دو دوره  یزدی و هاشمی شاهرودی به حکم خامنه ای مسئولیت هیأت های 
بررس���ی راه های ارتقای قوه قضاییه و بازرسی ویژه از آن قوه را عهده دار شد. عاقبت با 
حکم خامنه ای رئیس هیأتی شد که وظیفه اش شناسایی آسیب های قوه قضاییه و راه های 

برون رفت از آن بود. وی مدتی نیز مشاور هاشمی شاهرودی بود. 
در پایان این دوره، در شهریور ۱۳۸۸ توسط الریجانی به ریاست دیوان عدالت اداری رسید. 
معاون قضایی وی در دیوان عدالت اداری حجت االس���الم الله وردی مقدسی فرد یکی 
از حکام ش���رع بی رحم گیالن و مازنداران در ده���ه ی ۶۰ بود. وی یکی از کاندیدا های 
پست وزارت دادگس���رتی بود که با مخالفت احمدی نژاد روبرو شد۱و از همان جا کینه ی 

احمدی نژاد را به دل گرفت. 
یکی از سیاهکاری های او در دیوان عدالت اداری، موافقت با انتخاب محمدباقر قالیباف 
برای سومنی دوره به عنوان شهردار تهران بود تا هم چنان مافیای سپاه و نریوی انتظامی بر 

منابع شهر تهران چنگ انداخته و سیاست های خود را پیش بربند. 
بر اساس قانون قالیباف نمی توانست برای سومنی بار به عنوان شهردار انتخاب شود. در 
ادامه دوتن از وکال همراه دو خربنگار با ش���کایت در دیوان عدالت خواستار ابطال این 
انتخاب شورای شهر شدند. در شکایت دو وکیل دادگسرتی آمده بود: به روشنی می توان 
گفت که این قاعدة مهم در اداره ش���هرها که برآمده از اراده ی قانونگزار در س���ال ۱۳69 
خورشیدی  است و به موجب آن هیچ گاه یک شخص نباید بیش از دو دوره ی چهارساله 

به سمت شهردار برگزیده شود هم چنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است.2

ضدیت با احمدی نژاد
دیوان عدالت اداری از زمانی که منتظری در رأس آن قرار گرفت، به واسطه برخی مواضع 
و اظهارات او به ویژه درباره احمدی نژاد بیش تر بر سر زبان ها افتاد. یکی از پرونده هایی 
که او را رودرروی دولت احمدی نژاد قرار داد، پرونده ی بقایی بود. دیوان عدالت اداری 
ابتدا بقایی را به علت ارتکاب »برخی تخلف ها« در سمت ریاست سازمان گردشگری، 
چهارسال از هرگونه خدمت دولتی محروم کرد، 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 دادستانی کل کشور نیز هم چنان به انتقاد علنی از احمدی نژاد پرداخت. به همنی 

دلیل به الریجانی که احمدی نژاد دل خوشی از خانواده ی آن ها نداشت، نزدیک بود. 
وی در مورد انتصاب سعید مرتضوی از سوی احمدی نژاد به سمت ریاست سازمان تأمنی 

اجتماعی گفت: 
یکی از مصیبت ها در دوره ی گذشته این بود که آقای رئیس جمهور محرتم به مردم 
دروغ می گفت و قانون را علناً زیر پا می گذاش���ت. در دوره ی گذشته قانون گریزی 
و قانون س���تیزی وجود داشت و این موضوع باعث می شد وقتی مردم وضعیت را 
می دیدند، به کسی اعتماد نکنند. یک آدم متخلف و مجرم را برخالف قانون بر سر 
کار گذاشته و به رأی دیوان عدالت درباره ی ابطال این انتصاب عمل نشد. مصیبت، 
این اخباری اس���ت که دارد گندش درمی آید و ما آن زمان فریاد می زدیم که این فرد 
صالحیت این پس���ت را ندارد. وقتی مردم ببینند یکی از عایل ترین مقامات کشور 

قانون را این گونه لگدمال می کند، دیگر به جایی اعتماد نمی کنند.۱

منتظری در فروردین ۱۳۹۶پس از نام نویسی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، 
از فرصت استفاده کرد و در بیست وسه فروردین ماه گفت: 

گاهی به ما می گویند فالن آقایی در خوزستان فالن حرف هایی را زده است، فالن جا 
حرف های دیگری زده، ما می گوییم نوبت آن ها هم می رسد و باید این دمل برسد تا به 
آن ها هم رسیدگی کنیم.2پس از حمله ی شدید اللحن احمد ی نژاد به الریجانی، منتظری به 

صحنه آمد و به احمدی نژاد تاخت: 
کسی که هشت سال مدیریت عایل کشور را عهده دار بود، شناسنامه اش از مقابله با 
رهربی مشحون است؛ قهر و یازده روز خانه نشینی و رها کردن دولت، بوسه بر تابوت 
یک کافر ملحد زدن، مادر چاوز را در بغل گرفن و بوس���ه بر گونه هایش گذاشن و 
اهانت به مراجع تقلید و دروغ گفن، جابجایی اعتبارات و بودجه ها، چننی آدمی با 
شناسنامه ی این چنینی امروز در عرصه ی مقابله با قوه قضاییه، اهانت ها و جسارت ها 

و توهنی ها عمل می کند. این دفاع از حقوق مردم است؟۳
حریت آور این که حداقل پنج سال از اتفاقات مربوطه گذشته است و معلوم نیست در این 
مدت دادستان کل کشور کجا 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 ویژه ی روحانیت 
س���ری صعودی او در دستگاه قضایی با ریاست دادگاه ویژه ی روحانیت تکمیل شد. وی 
در شهریور ۱۳۸۸با حفظ سمت از س���وی خامنه ای به ریاست دادگاه ویژه ی روحانیت 
منصوب شد تا با همراهی ابراهیم رییسی به قلع و قمع روحانیون مخالف و منتقد خامنه ای 

بردازد.
در دوران ریاس���ت او بر دادگاه ویژه ی روحانیت وضعیت رو به وخامت گذاش���ته ش���د. 
حجت االسالم مجید جعفری تبار و همسرش فاطمه )مینا( مناقب نوه های آیت الله صدوقی 
و دخرت ابوالقاس���م مناقب امام جمعه موقت یزد در درگریی های جناحی به حکم دادگاه 
ویژه ی روحانیت دستگری و به اعدام و سنگسار محکوم شدند. مسئوالن قضایی و امنیتی 
از جعفری تبار به عنوان »شیخ اس���تخاره« یاد می کنند. او مراجعان زیادی داشت و به 
وسیله ی صد و سی و دو خط تلفنی به استخاره و پاسخگویی مشغول بود. با آن که وی با 
دیدگاه  های احمدی نژاد در ارتباط با اجنه و رمایل و ... شدیداً مخالف بود و اولنی کتاب 
منتشر شده اش درباره ی اثبات خدا و اعتقادات شیعه است در دادسرای ویژه ی 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 فیس بوک صفحه ای را 

در حمایت از او راه اندازی کرده اند.۱
سایت افسران یکی از سایت های نزدیک به بیت رهربی که مدعی مقابله با جنگ نرم 
اس���ت، پس از صدور حکم دادگاه بدوی، با ذکر این که آخوند فاس���د و جن گری و رمال 
حامی خاتمی و اصالح طلبان و حسن روحانی به اعدام محکوم شد، درباره ی حکم او 
چننی نوشت: یک بار اعدام به خاطر ارتداد، یک بار رجم به خاطر زنای محصنه، یک بار 
اعدام به خاطر لواط و یک بار اعدام دیگر، زندان، شالق، خلع لباس دایم، دو سال حبس 

به دلیل فحاشی به امام و رهربی، محرومیت از مزایای طلبگی و مصادره ی اموال.
بنا بر نوشته ی این سایت، مینا مناقب همسر مجید جعفری تبار و سه روحانی دیگر  که از 
شاگردان وی بودند نیز به اعدام و رجم محکوم شدند. جرایم متنوعی چون زنای محصنه، 
لواط، مشروب خواری، کارچاق کنی، ارتباط با اجنه، نشر افکار ضاله نیز برای آن ها شمرده 
ش���ده است. این سایت هم چننی تأکید کرد خامنه ای ش���خصاً پشت این پرونده بود و با 

پیگریی ویژه ی او این پرونده به جریان افتاده است. 
این س���ایت مدعی شد حتی مطلعان پرونده ی این شیخ تبه کار از پیگریی برخی مراجع 
تقلید برای آزادی وی خرب دادند که پس از نمایش چند قطعه فیلم، ایشان شدیدًا سکوت 
کرده اند! جعفری تبار س���ال ها پشتوانه ی 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 این گزارش آمده است: البته وابستگی به بیت صدوقی )بنیاد صدوق به عنوان یکی از 
کارتل های بزرگ اقتصادی کشور( یکی از منابع وی می باشد. در این گزارش هم چننی 
تأکید شده است که هیچ واحد صنعتی، تولیدی و یا خدماتی در استان یزد و بعضًا در کرج 
و حومه تهران نیست که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به بنیاد صدوق نباشد. اغلب این 
بنگاه های اقتصادی به دلیل قرار داشنت در ذیل بنیاد صدوق، عالوه  بر معافیت های مالیاتی 

و... فاقد هرگونه نظارت دولتی هستند.۱
مش���کل بیت رهربی و دادگاه ویژه ی روحانیت از این  جا ناشی می شود که اداره ی بنیاد 
صدوق نیز مانند بنیاد پانزده خرداد که آن هم با ظاهری عام المنفعه، شامل کارتل های بزرگ 
اقتصادِی معاف از مالیات و فاقد نظارت دولتی می باش���د، در دس���ت افراد مؤثر طیف 
موسوم به چپ است و در واقع جعفری تبار و همسرش قربانی رقابت مافیای حکومتی 

برای دست یابی به منافع اقتصادی بیش تر شدند. 
گفته می ش���ود او و تعدادی از نزدیکان و ش���اگردانش تحت فشار قرار گرفتند تا تحت 
اعرتاف���ات اجباری، »توبه نامه« نوش���ته و »اظه���ار ندامت« کنند. هم چننی در س���ال 
۱۳۹۳آیت الله محمدرضا نکونام به دلیل توصیه به ش���اگردان خود در حوزه ی علمیه قم 
برای داشن لپ تاپ و استفاده از اینرتنت، بازداشت و مدت ها در سلول انفرادی به سر 
برد. آیت الله نکونام به مخالفت با اظهارات آخوندهای مخالف اینرتنت از قبیل آیت الله 

مکارم شریازی که این وسیله ی ارتباطی را باعث فساد جامعه می دانند، شهرت داشت. 
آیت الله نکونام پیش از آن که بازداش���ت ش���ود، گفته بود یک لپ تاپ برای استفاده از 
اینرتنت، در خانه هر طلبه  الزم است. او هم چننی به شدت از  کسانی که به خاطر آشنا نبودن 
با ابزارهای جدید مدعی حرام بودن اینرتنت و فیس بوک هستند انتقاد  کرده و گفته بود: من 
به طلبه هایم گفتم بر شما واجب است که فرش زیرپای تان را بفروشید و بروید لپ تاپ یا 
تبلت بخرید. گفتم اگر نتوانید برای یک میلیارد مردم حرف بزنید مفت نمی ارزید. مسلمان 

کسی است که متمدن و متدین باشد، نه این که خرفت باشد.
او تنها چند روز پس از انتش���ار سخنان منتس���ب به آیت الله مکارم شریازی علیه اینرتنت 
پرسرعت، از پاینی بودن سرعت اینرتنت در کشور انتقاد  کرد و گفت: ما با این که این همه حلق 
اینرتنت را فشار داده ایم، سرعت اینرتنت مان در حد گاری است، بچه های مدرسه نرفته ی 
ما همه با اینرتنت و کامپیوتر کار می کنند. من می گویم ما به جای حلزون شدن، سوار این 
قطار جهانی شویم. اینرتنت یک قدرت است. خر مفت است، برپید روی آن و بروید. بلد 
نیستید سوار شوید، بروید دنبال کارتان. اما این آقا نمی تواند از این سیستم، از این اینرتنت،

1-https://khodnevis.org/article/65315
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از این فیس بوک استفاده کند؛ می گوید همه اش حرام است. وی با شکایت چند طلبه که از 
سوی مکارم شریازی تحریک شده بودند دستگری و پس از تحمل فشارهای زیاد به پنج سال 
زندان، شالق تعزیری و خلع لباس روحانیت محکوم شد. وی که از روحانیون منتقد خامنه ای 
محسوب می شود در زندان به سکته ی مغزی دچار شد و از بیماری های متعدد رنج می برد. 
روابط عمومی دادس���رای ویژه روحانیت قم با صدور اطالعیه ای ادعا کرد به دلیل لزوم 
صیانت از مقام مقدم روحانیت و حفظ آبروی ایشان« از »بیان جزئیات حکم معذوریم.۱

حجت االس���الم محمد نوری یکی از مش���اوران مهدی کروبی در س���ال ۱۳۹2 به اتهام 
»درویشی« به خلع لباس و پنج سال ممنوعیت از حضور در مجالس درویشی محکوم 

شد. وی در سال ۱۳۸۸به جرگه ی درویشان در سلسله نعمت اللهی گنابادی پیوسته بود. 

دادستان کل کشور
در فروردین ۱۳۹۵منتظری از سوی الریجانی به عنوان دادستان کل کشور انتخاب شد و 
جایگزین سید ابراهیم رییسی شد. معاونت سیاسی و امنیتی منتظری در دادستانی کل کشور 
و دادگاه ویژه ی روحانیت را س���یدمرتضی بختیاری یکی از جنایتکاران دهه ی سیاه ۶۰ 
عهده دار شد که در آخرین تغیری و تحوالت، با استعفا از معاونت دادستانی کل به معاونت 
دادگاه ویژه ی روحانیت اکتفا کرد و معاونت سیاسی  امنیتی دادستان کل کشور را به عباس 

محدث مسئول حفاظت  اطالعات دیوان عدالت اداری سرد. 
با وجود سیستم فوق العاده فیلرتینگ در کشور، دادستانی کل کشور تالش زیادی برای فیلرت 

و ایجاد محدودیت  هرچه بیش تر در فضای مجازی به خرج داد. 
عبد الصمد قاضی خرم آبادی معاون منتظری در این رابطه می گوید: 

تاکن���ون حدود هش���ت هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کش���ور و نظام 
جمهوری اسالمی ایران و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول 
فعالیت هستند شناسایی شده و فهرست این کانال ها، بارها با دستور قضایی جهت 
فیلرت شدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده ویل تاکنون فیلرت نشده اند. حتی دستور 
انسداد برخی از این کانال ها بیش از چهل مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده 
است. عالوه بر این که دستورهای قضایی و دستورهای کار گروه تعینی مصادیق در 
خصوص فیلرت موارد مجرمانه از طریق سیس���تم های رایانه ای برای اجرا به شرکت 
ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات ابالغ می شود، دادستان کل کشور نیز بطور 
مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات الزم را برای اجرای قانون در مورد 

کانال های مجرمانه تلگرام داده ویل تأثری چندانی نداشته است.2
1-www.entekhab.ir/fa/news/365377
2-www.mehrnews.com/news/4030941
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علی مطهری نایب  رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به منتظری و دستگاه قضایی به 
روند فاجعه بار دستگاه قضایی اشاره کرد:   

در سخنان اخری خود خطاب به این جانب گفته اید چطور است که از هر کسی حمایت 
می کنید افراد مساله دار و کسانی هستند که وابسته به ضدانقالب و اپوزیسیون هستند؟

به عرض می رساند افرادی که شما آن ها را وابسته به ضدانقالب و اپوزیسیون می دانید 
به خاطر نوع بینش امثال جنابعایل که همه ی منتقدان و مخالفان یا براندازند یا فتنه گر 
و یا مرتبط با آمدنیوز مگر آن که خالف آن ثابت شود، و برای حفظ نظام نیز از هر 
وسیله ای می توان استفاده کرد، این افراد نسبت به افراد عادی مورد ظلم مضاعف واقع 
می شوند و الزم است ما نمایندگان مجلس از آن ها حمایت بیش تری داشته باشیم.

گفته اید چرا دروغ می گویید؟ عرض می کنم اگر جنابعایل از آن برج عاج پاینی بیایید 
و خانواده های بازداشت شدگان پی در پی به محضر شما شرفیاب شوند و نحوه ی 
بازداشت فرزندشان در محل کار یا منزل را توضیح دهند که چگونه آن ها را تحقری 
کرده و آبروی ش���ان را برده اند و یا از رفتار بازجویان و بازداشت های طوالنی مدت 
انفرادی غریقانونی و یا از محرومیت آن ها از گرفن وکیل بگویند و این که به بهانه ی 
امنیتی بودن اتهام صرفاً باید وکیل مورد قبول قوه قضاییه معرفی شود و از آن سو اصاًل 
فهرستی از چننی وکالیی وجود ندارد، آری اگر شما هم در جریان این امر قرار بگریید 

متوجه می شوید که سخن من دروغ نبوده است.
از لزوم حفظ اقتدار قوه قضاییه گفته اید. سخن درستی است ویل اقتدار قوه قضاییه با 

اصالح آن حفظ می شود نه با کم طاقتی در مقابل انتقادها.۱ 

دشمنی با کانون وکال و اهانت به شریین عبادی 
محمدجعفر منتظری در گردهمایی حقوقدانان بسیجی که در انتخابات ریاست جمهوری 
ابراهیم رییس���ی را کاندیدای اصلح ریاس���ت  جمهوری معرفی کرده بودند به مناس���بت 

بزرگداشت هفته ی  بسیج  گفت: 
کانون وکالی ما احتیاج به اصالح دارد. چه کسی باید اصالح کند؟ یک زمانی به 
قوه قضاییه واگذار کردند و قانونی گذراندند اما به دالیلی موفق نشدند. به خودشان 
واگذار کنیم که خب یک اکثریتی هستند که نمی خواهند  کارهایی را انجام دهند. چرا 
نباید جریان بسیج و حزب اللهی ها در چننی مرکز مهمی، تشکل فعال و به روز داشته 
باشند. در یک جلسه ای به اعضای هیأت مدیره  ی کانون وکال گفتم و گله کردم که 

شما در هیچ عرصه ای حضور جدی ندارید.

1-www.isna.ir/news/96071910888
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نظام اسالمی از هنگام به قدرت رسیدن میانه ی خوشی با وکال و کانون وکال نداشته است. 
با وجود اعدام، دستگریی، شکنجه و تصفیه های متعدد در این کانون، قوه قضاییه هم چنان 
با کانون وکالیی که دارای ش���خصیت و استقالل الزم نیست و از کم ترین استانداردهای 
حقوقی فاصله دارد مش���کل دارد. چرا که اساس���اً با ذات کانون 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 عبادی گفت: 
یک���ی از اعضای کان���ون وکال، یک زن نابکار رفت و خ���ود را یک روز در دامن 
فرانس���وی ها، یک روز انگلیس���ی ها، یک روز آمریکایی ها و یک روز اسراییلی ها 
انداخت خوش رقصی ها را کرد و حتی آه از نهاد یکی از اعضای کانون برنیامد و 

نگفتند زنیکه ی جاسوس ما شما را از کانون بریون می کنیم.۱
از آن بدتر حسنی آبادی رئیس کانون وکالی مرکز در پاسخ گفت: از  آن جایی که ایشان نامی 
از آن فرد نربده است من هم سربسته می گویم که کانون وکال پروانه این فرد را تمدید نکرده 

است و ایشان به عنوان یک وکیل رسمی نامش جزو وکالی کانون نمی باشد.2
گویا خانم عبادی با توجه به موقعیت منحصر به فرد بنی المللی اش نیاز به چننی تمدیدی 

دارد. 
ادبیاتی که محمدجعفر منتظری برای توصیف خانم عبادی در رس���انه های عمومی به 
کار می برد به خوبی نشان می دهد که وی در خفا، در محاکم، و دادستانی کل کشور چه 
فجایعی را به باور آورده است و هدایت دستگاه قضایی کشور در دست چه قماشی است. 

آخرین شاهکار قضایی 
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 جعفری دولت آبادی 

دادستان تهران خواستار مجازات کودکان شد. در فرمان او آمده است: 
حسب اطالع؛ مراسمی تحت عنوان بزرگداشت روز زن از سوی شهرداری تهران 
در محل همایش های برج میالد برگزار شده که در آن برخالف سریه ی بانوی بزرگ 
اس���الم مظهر عفت و پاکدامنی و فضائل اخالقی حضرت فاطمه زهرا )سالم الله 
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 را گزارش نمائید.۳

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 است که جعفری دولت آبادی و محمد جعفر منتظری پرونده امالک نجومی 
و مهم تر از آن پرونده ی مفاس���د ش���هرداری تهران در دوران قالیباف را که دوازده پرونده 
پر و پیمان اس���ت و سر به  ده ها هزار میلیارد تومان می زند مسکوت گذاشته اند. شهردار 
جدید تهران محمد علی نجفی پرونده ی این فساد را به دستگاه قضایی تقدیم کرده بود، و 
مسئوالن قضایی نه تنها شهردار سابق را احضار نکردند بلکه به جای آن محمد علی نجفی 

را به بهانه ی رقص کودکان بالفاصله مورد تعقیب قضایی قرار دادند.
پس از استعفای نجفی که تحت فش���ار دستگاه قضایی صورت گرفت، شورای شهر با 
اس���تعفای او موافقت نکرد اما در میان حریت ناظران محمدجعفر منتظری با حمله به 

شورای شهر و تهدید محمد علی نجفی دوباره از او خواست استعفا دهد. 



الیاس محمودی

الیاس محمودی متولد شمال کشور، پیش از انقالب افسر ژاندارمری بود و به واسطه  ی 
داشن لیسانس حقوق وارد اداره ی دادرسی ارتش شاهنشاهی شد. 

خودش مدعی است در رژیم گذش���ته به جهت صیانت از آرمان های امام و ارزش های 
انقالب بازداشت شدم و در طول سی سال حکومت جمهوری اسالمی به دلیل حضور در 

سنگرهای مختلف نظام با خانواده ی خود قطع رابطه عاطفی داشته ام.۱
وی در ده���ه ی ۶۰ مدت ها دادس���تان دادگاه ه���ای انقالب ارتش و رئیس ش���عبه ی ۶ 
دادگاه نظامی یک تهران بود و س���پس جایگزین مهدی منتظری در حفاظت اطالعات 
ارتش شد. محمودی شانزده سال عضو هیأت رسیدگی به تخلفات نریوی انتظامی و ده 
سال در دستگاه قضایی در مقام دادستان و رئیس حفاظت اطالعات قوه قضاییه و ریاست 
مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی به نظام والیت فقیه خدمت کرد. حفاظت اطالعات 
قوه قضاییه تا قبل از پذیرش مس���ئولیت قتل های زنجریه ای توسط وزارت اطالعات، به 
عنوان دفرت حراست قوه قضاییه زیر نظر اداره ی کل حراست وزارت اطالعات قرار داشت. 
پس از افشای قتل های زنجریه ای و تصفیه های انجام گرفته در وزارت اطالعات که به برکناری 
دری نجف آبادی و مصطفی پورمحمدی منجر شد، خامنه ای با همکاری اطالعات سپاه 
اقدام به انحالل دفرت حراست قوه قضاییه و ایجاد مرکز حفاظت اطالعات قوه قضاییه به جای 
آن کرد تا بتواند از طریق تزریق کادر های اطالعات سپاه و اخراجی های وزارت اطالعات 
آن را به عنوان یک مرکز اطالعاتی و امنیتی برای اهداف سرکوبگرانه ی خود به کار گرید. 

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8901171467
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به این ترتیب مرک���ز حفاظت اطالعات قوه قضاییه در ردی���ف حفاظت اطالعات  های 
نهاد های نظامی و انتظامی قرار گرفته و زیر نظر دفرت مراکز حفاظت اطالعات بیت رهربی 
که نقش هماهنگ کننده دارد، ق���رار گرفت. حفاظت اطالعات نهادی امنیتی مختص 

سازمان های نظامی است و نه سازمان های اداری و قضایی.  
پس از تش���کیل مرک���ز حفاظت اطالع���ات قوه قضایی���ه در س���ال ۱۳۷۷ و در دوران 
هاشمی شاهرودی، الیاس محمودی به عنوان اولنی رئیس مرکز تازه تأسیس، اداره ی آن را 
به عهده گرفت. بر اساس صالح دید خامنه ای و بیت رهربی، وی تمامی امکانات مربوط 
به عملیات اطالعاتی از ایجاد بازداشتگاه های مخفی، شنود مکالمات، تعقیب ومراقبت 
و دستگریی و بازجویی و اعرتاف گریی را تهیه و به این مرکز واگذار کرد. و این مرکز به 
دستور خامنه ای، برخالف قواننی جاری کشور 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 دهه ی هفتاد و 
وهشتاد  کشور از تشکیل اطالعات موازی و پرونده سازی های سیاسی و نظامی منجر به 
حبس و ش���کنجه و اعدام، تا ترانزیت دخرتان ایرانی به امارات متحده ی عربی، غصب 
زمنی های شمال، فس���اد مایل در ماجرای شرکت های بیمه ، خانه ی خیابان فاطمی و ... 
می توان مشاهده کرد. پس از برمال شدن نقش وزارت اطالعات در »قتل های زنجریه ای« 
و تصفیه هایی که در این نهاد صورت گرفت، اقتدارگرایان با تشکیل »اطالعات موازی« 
در »بیت رهربی« به تالش خود برای س���ازمان دهی هرچه بیش تر سرکوب ادامه دادند. 
یک شاخه  از نهاد جدید در قوه قضاییه و با نام »مرکز حفاظت اطالعات قوه قضاییه« 

ایجاد گردید که اساساً غریقانونی بود.
این سازمان غریقانونی سپس به یک ضابط قضایی و هم چننی به یک تشکیالت اطالعاتی 
برای قوه قضاییه تبدیل ش���د. بعدها احمدی نژاد اعرتاف کرد این سازمان هم زمان، هم 
ضابط قضایی و هم ناظر بر قضات و موجب اعمال فشار دستگاه قضایی بر قاضی شد در 
حایل که فعالیت تشکیالت حفاظتی موسوم به حراست در همه ی دستگاه ها و سازمان ها 
محدود به حفاظت فردی و فیزیکی از پرسنل و اماکن است و اعمال نقش ضابط قضایی 

و انجام فعالیت اطالعاتی خالف بنی قانونی است.۱
با منصوب شدن سعید مرتضوی به سمت دادستان عمومی و انقالب تهران، او نیز عماًل 
ضلع دیگری از این طرح را تکمیل کرد. در بخش طرح و توسعه ی حفاظت قوه قضاییه، 
الی���اس محمودی که از ابتدای طرح مذکور بازوی قضایی طراحان این گروه بود، همراه 
یک تیم از نریوهای اطالعات نریوی انتظامی که با نام عملیات دادگسرتی مدت ها بود در 
زیرزمنی کاخ دادگسرتی مشغول فعالیت های 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 به کار گرفته 
شدند تا به قلع و قمع منافقنی جدید که به تعریف آنان شامل دگراندیشان و روزنامه نگاران 

و روشنفکران و فعاالن دانشجویی بودند، بردازند. 
در بخش طرح و توسعه حفاظت قوه قضاییه، الیاس محمودی که از ابتدای طرح مذکور 
بازوی قضایی طراحان این گروه بود، همراه یک تیم از نریوهای اطالعات نریوی انتظامی 
که با نام عملیات دادگسرتی مدت ها بود در زیرزمنی کاخ دادگسرتی مشغول فعالیت های 
امنیتی و بازجویی از متهمان بودند با موافقت شاهرودی و با همکاری معاونت اطالعات 
سپاه پاسداران در قوه قضاییه به کار گرفته شدند تا به قلع و قمع منافقنی جدید که به تعریف 
آنان شامل دگراندیشان و روزنامه  نگاران و روشنفکران و فعاالن دانشجویی بودند، بردازند. 
عبدالواحد شریفی نهاوندی که در دادگاه نظامی منشی محمودی بود پس از حضور او در 
حفاظت اطالعات قوه و هم چننی ریاست بر مجمتع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی، 

دست راست وی محسوب می شد. 
محمودی در دوره ی دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجتمع قضایی ویژه ی 
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 بزرگ ترین فساد ها و در شرکت 
بیمه و تشکیل حلقه ی خیابان فاطمی و دستگریی و محاکمه ی ابدایل، الیاس محمودی، 
مسعودی و رحیمی شد. هرچند الیاس محمودی از نفوذش در دستگاه قضایی بهره مند 

شد و آزاد گردید و دستگریی اش را نیز تکذیب کرد. 
در اس���فندماه ۱۳۸۵، هیأت سه نفره ی متشکل از خلفی دادستان انتظامی قضات، اصغر 
جهانگری رئیس حفاظت اطالعات قوه قضاییه و آوایی رئیس کل دادگسرتی استان تهران 
در تحقیقات و بررسی های نهایی درباره ی پرونده ی فرار شهرام جزایری نظر به قصور در 

انجام وظیفه، اشتباه، بی توجهی و مسامحه ی قضات و نیز رئیس زندان اوین دادند. 
هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه پس از مطالعه گزارش هیأت سه نفره پیگریی فرار شهرام 
جزایری دس���تور داد  که الیاس محمودی، سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی، وحید  
کربالیی آقاملکی و حسنی زاده قضات رسیدگی کننده به پرونده ی شهرام جزایری در مجتمع امور 
اقتصادی و رییس زندان اوین از سمت فعلی برکنار شوند. و با حکم دادسرای انتظامی قضات، 
الیاس محمودی و دو قاضی پرونده ی شهرام جزایری عرب از سمت قضاوت معلق شدند.۱ 

سه روز بعد در تاریخ بیست و دو اسفند ۱۳۸۵علی رضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه 
از اساس منکر موضوع شد و گفت:  خربهای منتشر شده در رسانه ها در خصوص تعلیق 

الیاس محمودی رئیس سابق دادگاه ویژه ی مبارزه با مفاسد اقتصادی صحت ندارد.2
1-www.farsnews.com/printable.php?nn=8512190055
2-http://aftabnews.ir/vdcefp8n.jh8voi9bbj.html
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پرونده ی مذکور به دستور خامنه ای جمع و جور شد و دو ماه بعد علریضا جمشیدی سخنگوی 
قوه قضاییه با پیش کش���یدن درخواست وزارت اطالعات برای تعلیق قاضی مدعی شد:

طبق قانون، وزارت اطالعات نمی تواند درخواست تعلیق قاضی را بدهد و تاکنون 
قاضی پرونده، درخواست تعلیق قضات مربوط به پرونده شهرام جزایری را نداده است.۱

در حایل که بحث درخواست وزارت اطالعات در میان نبود، بر اساس نظر هیأت ویژه ی 
شاهرودی، دادسرای انتظامی واکنش نشان داده و شاهرودی آن ها را معلق کرده بود. 

در همان تاریخ جمشیدی خرب از انتصاب قاضی کربالیی به عنوان قاضی مستشار دادگاه 
کیفری و الیاس محمودی به عنوان قاضی مستشار دیوان عایل کشور داد و اظهار داشت: 

قضات تا زمانی که تعلیق نشده اند می توانند در جای دیگری به فعالیت برپدازند.2
در مورد قدرت الیاس محمودی و چگونگی عملکرد او، شهرام جزایری می گوید: 

تنها عایدی من از مجلس ششم لعنت الله علیه، سیزده سال حبس بود. من در این باره 
سکوت می کنم. اگر در این باره با محمودی کنار می آمدم، من را آزاد می کرد! الیاس 
محم���ودی من را به مدت پنجاه و چهار روز، گروگان گریی دولتی کرده بود. من را 

به صورت غریقانونی بازداشت می کرد و دوباره به صورت قانونی آزاد می کرد!۳
در گزارش هیأت تحقیق و تحفص مجلس شورای اسالمی 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 حفاظت اطالعات 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 پرونده ی شهرام جزایری 
توسط حضرت آیت الله شاهرودی از این سمت نیز برکنار شد لیکن شایسته بود سئواالت 
این هیأت در زمینه ی عملکرد نامربده از جمله دخالت سازمان در مسائل خارج از حیطه ی 
اختیارات خود، فامیل گرایی در سازمان و برخی تخلفات و تبانی ها پاسخ داده می شد تا 
هیأت بتواند در مورد ایشان و افرادی که وی در دوران مسئولیت منصوب نموده است و 

اتهاماتی که متوجه آنان است اظهارنظر دقیق تر نماید.۴ 
محمودی نامش دوباره همراه با امریعباس سهراب بیگ معاون سابق مایل اداری دستگاه 
قضایی در پرونده ی فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی مه آفرید خسروی مطرح شد. گفته 
می شد سهراب بیگ مدتی وکالت مه آفرید خسروی متهم اصلی پرونده را به عهده داشت. 
عبدالواحد ش���ریفی نهاوندی معاون محمودی، وکالت خدامراد احمدی رئیس پیش���نی 
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 پرونده ی فساد سه هزار میلیاردی را به عهده داشت که از 
سوی شعبه ی اول دادگاه انقالب اسالمی تهران به ریاست قاضی سراج به اتهام ارتشاء به 
مبلغ جمعاً ُنه میلیارد ریال جریمه و ده سال زندان محکوم شد اما پس از تحمل یک سال 
و نیم حبس آزاد شد.۱ از اوایل تابستان ۸2یک تیم هفده نفره از جانب کمیسیون تحقیق 
و تفحص مجلس خربگان مأموریت یافت تا به گزارشاتی که از تخلفات قوه قضاییه به ویژه 
س���ازمان حفاظت اطالعات این قوه رسیده بود رسیدگی کند. هرچند وظیفه ی مجلس 
خربگان اساس���اً ربطی به این امور ندارد اما در حکومت ملوک الطوایفی نظام اس���المی 

هرکس که قدرت داشته باشد عماًل قادر به انجام هر کاری 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 بیش تر برخی 
پرونده ها از جمله پرونده ی الیاس محمودی رئیس وقت حفاظت اطالعات قوه قضاییه شده 
بودند، هر هفده عضو این تیم در روز یکم شهریور۸۳ با حکم عبدالواحد شریفی نهاوندی 

قائم مقام وقت ریاست حفاظت اطالعات قوه قضاییه بازداشت می گردند. 
بازداشت اعضای این تیم که مأموریت رسمی از کمیته ی تحقیق مجلس خربگان داشتند، 
چالش���ی جدی بنی مجلس خربگان و قوه قضاییه و مجلس شورای اسالمی و همنی طور 

کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی به وجود آورد.
پس از اطالع ش���اهرودی از جریان بازداش���ت این تیم، حکم آزادی این افراد را صادر 
می نماید اما الیاس محمودی که اشراف کلی 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 می کند.
در نهایت با پیگریی های کمیسیون اصل نود مجلس و  پس از انتشار نامه ی سرگشاده ی 
علی ارومیان رئیس وقت کمیسون تحقیق مبنی بر این که این افراد با حکم این کمیسیون 
مبادرت به بررس���ی و تحقیق پریامون تخلفات قوه قضاییه نموده اند و متعاقب آن ارسال 
نامه ای با امضاء این دو کمیسیون )تحقیق مجلس خربگان و اصل نود مجلس شورا( به 
خامنه ای، این افراد در مهر ۸۳ آزاد می شوند اما الیاس محمودی تهدید می کند اگر آقایان 
خواستند با ما برخورد کنند ما هم گزارش های مستندی از رویه های غریقانونی قوه قضاییه 

داریم که در صورت لزوم برای افکار عمومی منعکس می کنیم.
ابوالفضل سپهر2 که عضو این تیم بوده در همان روزهای اول بازداشت در اثر شکنجه های 
وحش���یانه کلیه های خود را از دس���ت می ده���د و دو هفته پس از بازداش���ت به بخش 
1-www.donyayemadan.ir/view/109277

2-ابوالفضل سپهر متولد ۱۵ خرداد ۱۳۵2 بود. در سال های پایانی جنگ به عضویت سپاه درآمد و در 
دوران وزارت علی فالحیان به واسطه ی یکی از دوستانش به وزارت اطالعات رفت. از وی اشعار 

مختلفی راجع به جنگ و جانباختگان آن در ماهنامه ی فکه و ... انتشار یافته است.
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مراقبت های ویژه ی بیمارستان سینا منتقل می گردد، در بیست و هشت شهریور ۱۳۸۳خرب 
ایست قلبی وی را منتشر کردند. ۱

علی عسگری نماینده ی مجلس و عضو کمیسیون اصل نود مجلس که به موضوع آزار و 
اذیت متهمان مرتبط با آیت الله ارومیان رسیدگی می کرد در نامه ی سرگشاده ای خطاب 
به الیاس محمودی که در روزنامه ی قدس خراسان منتظر شد نوشت ضمن اظهار نگرانی 
نس���بت به وضعیت ابوالفضل سپهر بدون نام بردن از وی در مورد قتل دیگری که توسط 

مأموران محمودی صورت گرفته بود نوشت:
با توجه به جانباز بودن یکی از متهمان و بس���رتی بودن ایشان، رفتارهای روانی و 
موارد خالف عرف رسیدگی قضایی به اتهام این قبیل افراد حتی در شرایط فعلی، 
خوف این را دارد که جریان امر به مثل مورد رسیدگی به پرونده مرحوم شهید جانباز 

رجبی ثانی، باز هم به مرگ متهم منجر شود.2
مجموعه ی اسناد مربوط به درگریی نهاد های مختلف نظام بر سر این پرونده، در وبالگ 

نفس ۱۳88 آمده است.۳
دیگر از اقدامات الیاس محمودی اخذ رشوه از متهمان متمول یا کسانی است که می توانستند 
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 نشان دهنده ی واریزی دویست و چهل 
و دو هزاردالر به حساب شخصی وی دربانک ملت شعبه هجرت خیابان طالقانی بود. 
پرونده سازی 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 ۱۳۶2 
همراه با خانواده اش به آمریکا پناهنده شد و تابعیت آمریکایی گرفت. وی در سال ۱۳۷۴به 
منظور عیادت از مادرش که مبتال به سرطان خون بود به ایران بازگشت و در جریان همنی 
سفر برای تنظیم پرداخت حقوق بازنشستگی خود اقدام کرد. وی به مدت هفت ماه بنی 
معاونت های اداری و مایل وحفاظت اطالعات سرگردان بود و عاقبت به اتهام جاسوسی 
برای آمریکا دستگری و پس از شکنجه و نگهداری طوالنی مدت در سلول های انفرادی، 
در اردیبهشت ۷۶اعدام شد.بنا بر ادعای خانواده بیانی، مقام های قضایی با آن ها تماس 
گرفته و درخواس���ت پول برای آزادی او می کنن���د. آن ها می گویند که برای نجات جان 

سیاوش بیانی، نود و پنج هزار دالر پرداخت کرده اند.
خانواده ی بیانی اقدام به افتتاح پرونده ای برعلیه دولت جمهوری اسالمی در دادگاه های 
فدرال آمریکا کرده 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 سازمان های اطالعاتی آن کشور نهایتاً در سال 2۰۰۸نظام اسالمی را به پرداخت 
چهارصد و شصت و شش میلیون دالر خسارت به خانواده ی قربانی محکوم می کند.۱

خدمت در دستگاه قضایی رژیم در سی و ُنه سال گذشته موجب شده است که او بدون 
حضور در دانشگاه مدرک دکرتا کسب کند و به تدریس در دانشگاه بردازد. در کنار آن 
وی دارای دفرت حقوقی است و به وکالت در پرونده های نان و آب دار مشغول است و در 

تجارت با کشورهای آسیانه میانه و بلوک شرق سابق اشتغال دارد. 
آدرس منزل مسکونی وی شهرک ژاندارمری، خیابان سپهر ده، پالک یک است. خانه ی 

یاد شده به منظور احداث یک آپارتمان شش طبقه تخریب شد.

سرهنگ سید لطف الله اتابکی 
لطف الله اتابکی در اوایل دهه ی 2۰شمس���ی در خانواده ای نظامی متولد شد. او دارای 
یک برادر تنی و یک برادر و خواهر ناتنی اس���ت. پدرش سروان اتابکی افسر شهربانی 
دوران رضاشاه بود. لطف الله اتابکی پس از اتمام دبریستان با بورسیه ی ارتش به تحصیل 
رش���ته ی حقوق پرداخت و پس از اتمام دانشکده ی افسری با درجه ی ستوان یکمی در 
مراسم تاجگذاری محمدرضا پهلوی شرکت کرد. وی دوران خدمت خود را در دادستانی 
ارتش شاهنش���اهی گذراند و به عنوان دادس���تان ارتش در اهواز و رشت خدمت کرد. او 
هم چننی دادستان و یکی از صحنه گردانان دادگاه اختالس در نریوی دریایی شاهنشاهی 
در سال ۵۴بود. در این سال دریادار عباس رمزی عطایی2 فرمانده نریوی دریایی که پیش تر 
لقب قهرمان جنگ ایران و عراق را گرفته بود به همراه جانشینش دریادار رفیعی و بیش 
از ده نفر از صاحب منصبان نریوی دریایی به دس���تور ش���اه دستگری و به اتهام اختالس 
و حیف و میل اموال عمومی به ویژه در خرید های خارجی به محاکمه ی علنی کش���یده 

1-www.radiofarda.com/a/f9_USjudge_Iran_Bayani/428857.html
2-یکی از اختالفات کهنه ی دولت های ایران و عراق در چهل سال گذشته بر سر مالکیت اروندرود 
)ش���ط العرب( بوده اس���ت. ایران بر اساس اس���ناد و مدارک بنی المللی و روش معمول در جهان در 
دوران محمدرضا ش���اه خواستار استفاده دو کشور از این آب راه بود ویل طرف عراقی مدعی بود که 
بر اس���اس قراردادی که در این زمینه تنظیم ش���ده، همه ی اروندرود متعلق به آن کشور است و اختیار 
بهره برداری از درآمدهای آن نیز در دس���ت عراق است.در سال ۱۳۴۸عراق به طور رسمی اعالم کرد 
چنان چه کشتی های 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 آن ها خواهد شد.
پس از تهدیدات عراق یک ناو ایرانی به فرماندهی ناخدادوم عباس رمزی عطایی یک کشتی ایرانی 
به نام ابن سینا را در اروند رود اسکورت کرد و بدون آن که طرف عراقی جرأت کند التیماتوم خود را 
به مورد اجرا گذارد به مقصد رساند و به این ترتیب حاکمیت ایران بر نيمي از اروندرود )شط العرب( 
در عمل پذیرفته ش���د تا آن که در قرارداد الجزایر به طور رس���می بر روی حق ایران نسبت به نیمی از 
اروندرود تأکید ش���د. اقدام ناخدا دوم رمزی عطایی موجب شد که او با دو درجه ترفیع مورد تشویق 
قرار گرفته و جانشنی دریابد رس���ایی فرمانده وقت نریوی دریایی شود. در همنی دوران تمامی امرای 

نریوی دریایی بازنشسته شدند تا کسی ارشدتر از رمزی عطایی نباشد.
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ش���دند. این عده پس از محاکمه از ارتش اخراج و به پرداخت جریمه ی نقدی و زندان 
محکوم شدند. اما دیری نپایید که همگی به دستور شاه آزاد شدند، اما مجبور به پرداخت 
جریمه  شدند. یکی از آن ها ناخدا دوم »الف.ف.س« از همسایگان ما بود که در اداره ی 
مهندس���ی نریوی دریایی مش���غول به کار بود و من به همنی علت با کنجکاوی اخبار این 
دادگاه را در روزنامه های صبح و بعدا ز ظهردنبال می کردم و شایعاتی را که در جامعه در 

این ارتباط رواج داشت نیز به خاطر دارم.
آخرین درجه ی  لطف الله اتابکی در ارتش شاهنشاهی سرگردی بود، اما پس از انقالب با 
یک درجه ترفیع به سرهنگی رسید و این بار در دادستانی انقالب اسالمی 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 قرار گرفته و اگر اشتباه نکنم 

پاکسازی شدند. امروز یک پسر لطف الله اتابکی مقیم کانادا است.
او ب���ه همراهی توده ای هایی که در ارتش حضور داش���تند به قلع و قمع کودتاچیان نوژه 
پرداخت. س���پس دستگاه امنیتی با کمک سرویس های جاسوسی غربی به دستگریی و 
ش���کنجه ی توده ای ها پرداخت و اتابکی در کنار ری شهری و یونسی به کشتار توده ای ها 
پرداخت. در این میان هواداران دیگر  گروه های سیاسی و به ویژه صدها هوادار مجاهدین 
در نریوهای مسلح با کیفرخواست های تهیه شده از سوی او به مسلخ رفتند و تعداد زیادی 
پس از تحمل ش���کنجه های قرون وسطایی به حبس های طویل المدت محکوم شدند. 
همافران نریوی هوایی در زمره  ی کسانی بودند که به زیر تیغ اتابکی برده شدند. او یکی از 
معرکه گردانان دادگاه قطب زاده و توطئه علیه آیت الله شریعتمداری بود. او هم چننی از سال 
۶۰ تا ۶۱ عده  زیادی از سلطنت طلب ها را با پرونده سازی تحت عنوان ایجاد شبکه های کودتا 
و تالش برای سرنگونی نظام روانه ی بیدادگاه های ری شهری کرد که غالباً اعدام شدند.  

نام اتابکی یک بار نیز در پرونده ی صاد ق طباطبایی به میان آمد اما به منظور صیانت از 
»بیت امام«، خمینی مانع از رسیدگی او به پرونده شد. در دی ماه ۱۳۶۱صادق طباطبایی 
که یکی از اعضای مافیای تجارت اسلحه در نظام اسالمی بود در آلمان غربی به خاطر 
حمل موادمخدر در ساکش توسط پلیس این کشور دستگری شد و عاقبت بطور غیابی به 
سه سال زندان محکوم شد. بعدها وی و هاشمی رفسنجانی مدعی شدند که مقامات روسیه 

و حزب توده در ساک او موادمخدر را جاسازی کرده بودند!
متعاقب آن در سال ۱۳۶2لطف الله اتابکی بر اساس گزارش معاون لجستیکی فرماندهی 
ارتش پرونده ای در ارتباط با گران خریدن س���الح، سوءاستفاده ی شخصی و اختالس و 

اتالف اموال عمومی علیه طباطبایی در دادستانی انقالب اسالمی ارتش گشود. 
ردپای وی در خرید پنجاه و شش میلیون دالر سالح که پول آن داده شده بود اما خربی از 
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سالح نبود نیز دیده می شد. مقامات نظام مدعی بودند که در این پرونده فریب خورده اند. 
صادق طباطبایی از طری���ق خواهرش که زن احمد خمینی بود با اعمال نفوذ خمینی و 
فرزندش از پیگریی حقوقی گریخت و سروته پرونده را هم آوردند. این بار نیز وی مدعی 
بود که توطئه ای علیه وی شکل داده اند. ماجرا مربوط می شد به خرید و ارسال دویست 
عدد تفنگ M106 آمریکایی که بر اساس گزارش لجستیک ارتش تعداد تحویل شده ی 
تفنگ ها کم تر از ش���مار خریداری ش���ده بود. بنا به تشخیص اتابکی پس از چند جلسه 
بازجویی، طباطبایی باید بازداش���ت می شد. رفس���نجانی در خاطراتش فاش می کند که 
خمینی از وی می خواهد ب���ر پرونده ی صادق طباطبایی در دادگاه نظارت کند. خمینی 
پیش���اپیش رأی مورد نظرش را نیز به رفس���نجانی یادآوری کرده و می گوید: افراطی ها 

بی جهت محکوم نکنند و ظلم نشود.۱
س���ر انجام خمینی، ری ش���هری را احضار می کند و می گوید: خودت رسیدگی کن. من 
داستان ارتش را نمی شناسم و شما را می شناسم. چنان چه انتظار می رفت او هم رسیدگی 
می کند و خیانتی را احراز نمی کند.2 اتابکی یکی از مهره  های اصلی سرکوب در ارتش و 
نریوهای مسلح بود. بی رحمی او زبانزد عام و خاص بود. او هیچ ترحمی را حتی نسبت 
به توابنی بر نمی تافت. مقاله  ی او با عنوان بحثی در توبه و نگاهی به توبه ی محارب در 

قانون حدود و قصاص بیانگر نگاه بی رحمانه ی اوست. 

توبه ی  محارب
... مرحوم محقق می فرماید اذا تاب قبل القدره علیه سقط الحد و لکن لم یسقط )بالتوبه( 

ما یتعلق من حقوق الناس کالقتل و الجرح و المال.
اگر قبل از دست یافن بر محارب، او توبه کند حد ساقط می شود لیکن حقوق مردم مانند 

قتل و جرح و مایل که به عهده 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 
چنان چه بعد از ظفر یافن بر محارب، محارب توبه کند حد و قصاص غرامت ساقط نمی شود.

عبارت حضرت امام در صفحه ی چهارصد و نود و سه جلد دوم تحریر الوسیله نیز تقریباً همنی است. 
قانونگذار در ماده ی 2۱۱می گوید: هرگاه محارب و مفس���د فی االرض قبل از دستگریی 

توبه کند، حد ساقط می شود و اگر بعد از دستگریی توبه کند حد ساقط نمی شود.
آیا مالک سقوط حد توبه قبل از ظفر یافن بر محارب است یا توبه قبل از دستگریی؟

آن چه که آیه ی شریفه بر آن داللت صریح دارد توبه قبل از قدرت یافن بر محارب است 
من قبل ان تقدرو اعلیهم و در فتاوی فقها نیز صحبت از ظفر یافن بر محارب است و هیچ 

۱-آرامش و چالش، هاشمی رفسنجانی، ص 2۹۶
2-خاطره ها، محمدی ری شهری، جلد اول، ص ۱۰۱.
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جا اشاره به دستگریی ندارد. البته تردیدی نیست که بر سبیل اغلب دستگریی مصداق بارز 
ظفر یافن است لیکن بعضاً اتفاق میفتد ظفر یافن هست ویل هر ظفر یافتنی دستگریی 

نیست )عموم و خصوص مطلق( نتیجه آن که:
اگر شبکه ای لو رفت و بر تشکیالت محاربنی دست یافتیم و عنقریب است که دستگریشان 

کنیم، توبه این گروه قبل از چننی دستگریی ای مفید نیست و مسقط مجازات نمی باشد.
محارب کافر اگر اس���الم بیاورد طبق قاعده االس���الم یجب ماقبله حدود و تعزیراتی که 
بگردن اوست )حق الله( ساقط می شود، لیکن حقوق مردم در شمول قاعده فوق نیست و 

فقها در شعاع داللت این قاعده خیلی بحث نکرده اند.۱

بی رحمی ها زبانزد نظامیان  بود 
سرتیپ تراب  ذاکری رئیس اطالعات لشکر ۹2در دهه ی ۶۰ می گوید بعد از شکست ایران 
در عملیات خیرب، سپاه اصرار داشته که دومنی عملیات در همان منطقه انجام شود در حایل 
که علی صیادشریازی فرمانده وقت نریوی زمینی ارتش معتقد بوده که تکرار عملیات در 
این منطقه، به شکست مجدد منجر می شود. او می افزاید  که صیادشریازی به خاطر بر هم 
نزدن روابط ارتش و سپاه، شخصاً در مقابل عملیات بدر ایستادگی نکرده اما آقای ذاکری 
را برای متقاعد کردن مقام های پایتخت به جلوگریی از عملیات به تهران فرستاده است. 
تراب ذاکری می گوید وقتی از مجموعه رایزنی های خود با مقامات نتیجه نمی گرید، به 
سراغ لطف الله اتابکی دادس���تان نظامی می رود: حرف هایم را گوش کرد،  گفت حاال 
من چه کاری می توانم بکنم؟ گفتم هیچی،  فقط یادت باشد که من این حرف ها را به تو 
گفته ام. از اینجا دیگر فکر خودم بود که اگر مشکلی پیش بیاید، سر و کار ما با این فرد 

خواهد بود.2 

اتابکی امروز چه می کند؟
اتابکی پس از کناره گریی از دادستانی نریوهای مسلح که دلیلش بر من پوشیده است به 
دیوان محاس���بات کشور پیوست و در دوره های، چهارم و پنجم مجلس شورای اسالمی، 
دادس���تان دیوان محاسبات کشور و سپس رئیس هیأت اول مستشاری دیوان محاسبات 
کشور بود و پس از آن نیز در مجالت حسابرسی و حقوقی به نوشن مقاله می پردازد. او 
از جمله  یکی از همکاران فصلنامه ی »دانش حسابرسی« ارگان دیوان محاسبات کشور، 

»ماهنامه ی 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 علی زاده در سال ۱۳۵۹ و در دوران ریاست بهشتی بر دستگاه قضایی به عنوان 
حاکم شرع دادگاه های مشهد، فعالیت خود را آغاز کرد و در دوره  ی مدیریت موسوی اردبیلی 
بنی س���ال های ۱۳۶۳تا ۱۳۶۹در س���یاه ترین دوران دس���تگاه قضایی به مدت شش سال 
دادس���تانی مشهد را بر عهده داشت. وی هم چننی دارای روابط نزدیکی با واعظ طبسی 
تولیت آستان قدس رضوی بود و گفته می شود دارای نسبت سببی با مصطفی پورمحمدی  
است. علی زاده در سال ۱۳۶۹با حکم شیخ محمد یزدی به عنوان رییس دادگسرتی کرمان 
و در س���ال ۱۳۷۳به ریاست دادگسرتی خراس���ان منصوب شد و در همنی پست بود که 
شناس���نامه ی ایرانی هاشمی ش���اهرودی را صادر کرد و به این ترتیب به او نزدیک شد. 
در دوران ریاس���ت وی بر دادگسرتی استان خراسان حجت االسالم سید حسن شریعتی 
و علی اکرب یس���اقی معاونت های وی بودند و س���یدمرتضی بختیاری نیز قائم مقام او در 
دادگسرتی استان بود. پس از ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، عباسعلی علی زاده 
از س���ال ۱۳۷۸، به 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 هم چنان اعوان و انصار علی زاده دادگسرتی این استان را 
اداره می کردند. پس از عزیمت علی زاده به تهران علی اکرب یساقی به ریاست دادگسرتی 

استان خراسان رسید و مرتضی بختیاری جانشنی الجوردی در سازمان زندان ها شد. 
در خرداد ۱۳۸۳هاشمی ش���اهرودی پس���ت های این دو را جا به جا کرد. این بار بختیاری 
ریاست دادگسرتی خراسان را به عهده گرفت و یساقی عهده دار اداره ی سازمان  زندان ها 
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شد. در سال ۱۳۸۴بختیاری به استانداری اصفهان رسید و سیدحسن شریعتی دیگر یارغار 
علی زاده سکان ریاست دادگسرتی استان خراسان را به دست گرفت. 

شریعتی در شهریورماه ۱۳۹۳به حکم الریجانی به مستشاری شعبه ی 2۸دیوان عایل کشور 
منصوب گردید. اتحادیه ی اروپا طی تصمیم مورخ بیس���ت و سه فروردین ۱۳۹۰)سیزده 
آوریل 2۰۱۱( سیدحس���ن شریعتی را به دلیل نقش���ی که در نقض گسرتده و شدید حقوق 
شهروندان ایرانی داشت، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. بر اساس بیانیه ی 
اتحادیه ی اروپا دادگاه های تحت نظر سیدحسن شریعتی در زمان ریاست وی بر دادگسرتی 
کل استان خراسان پشت درهای بسته و بدون رعایت حقوق اولیه ی متهمان و با استناد 
به اعرتافات اجباری تحت شکنجه برگزار شده و در این دادگاه ها 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 قائم مقامی آستان قدس رضوی رسید. 
روزنامه ی انقالب اس���المی متعلق به ابوالحس���ن بنی صدر با انتش���ار یک سند وزارت 
اطالعات، ادعا کرد عباس���علی علی زاده در دوران ریاست دادگسرتی خراسان مرتکب 
تخلفات متعددی شده است. این روزنامه تخلفات علی زاده را به نقل از تحقیقی که توسط 

سه تیم وزارت اطالعات صورت گرفته بود به شرح زیر اعالم کرد: 
گزارش ادعایی وزارت اطالعات علیه علی زاده

به  مالکیت  در آوردن  مجتمع  چهار طبقه  در رضا شهر.. ۱
به مالکیت  در آوردن  ساختمان  دادگسرتی که  بسیاری از مردم  استان  با پرداخت  . ۲

مبالغی منتظر دریافت  س���هم  خود از این  ملک  بوده  اند که  با همکاری رئیس  
دادگاه  تجدید نظر اس���تان ، طباطبایی پرون���ده  را به نفع  خود  مختومه  اعالم  
نمودند. بدین  شکل  که  با عدم  ایفاء تعهد دعوی را مطرح  نمودند و با تنافی به  

نفع آقایان  موضوع  به سرعت  به  ورطه  ی مختومه  کشیده  شد.
شرکت  در پروژه ی  ارسال  گاز از طریق  سرخس  به  کشور ترکمنستان  که  کلیه ی  . ۳

برنامه  های اجرائی بوسیله ی  این  مرکز به صورت  فیلم های خربی و مستند رو 
و پشت  پرده  خدمت تان  ارسال  می گردد. که  متأسفانه  در این  گزارش  مستند، 

نقش  جناب  آقای طبسی مشهود می باشد.
اداره  نمودن  خانه  های فساد بوسیله  اعضاء دادگسرتی و زیر نظر شخص  آقای . ۴

عل���ی زاده  که  در این موارد هم  عکس  و فیلم  خدمت تان  ارس���ال  می گردد. و 
متأسفانه  در این  مورد در رضاشهر در محلی از مراجعنی  زن  و دخرت به  دادگسرتی 

استان  استطالع  می گردد.
ترانزیت  پنج نوع  مواد مخدر از طریق  بریجند و تایباد به  تهران  بوسیله  آقای ناصر . ۵



293
عدالت خانه و ویرانگران آن-آغاز دهه ی دوم انقالب تا امروز

واعظ  که  با عنوان  خرید صابون  از کارخانه ی  سانا در آن  مرکز مواد ارسایل از 
افغانستان  تحویل  گرفته  می شود و به  کارخانه ی  خوشاب  روانه  می گردد و بعد 
از بسته  بندی با تائید و مهر رسمی دادگسرتی به  امضاء منتظری معاونت  قضایی 

آقای علی زاده  این  مواد به  تهران  و آسیای میانه  ترانزیت  می گردد.
دس���تور مستقیم  آقایان  طبس���ی بزرگ  و آقای علی زاده  در مورد ربایش  تاجر . 6

خراس���انی بنام  ش���ریفیان  که  از موفق ترین  تجار خراسانی س���ت  جهت  رفع  
مشکالت  در تقسیم  اراضی موقوفی و تبدیل  آن  به  قطعات کوچک  و فروش  
آن  در س���طح  استان  به  دالالن  امور ملکی که  تا بحال  بیش  از چهارهزار مورد 
شناسایی گردیده است . کلیه  ی مدارک  نشانگر این  می باشند که  این  معامالت  
در استان  آذربایجان  بوقوع  پیوسته  است . و کلیه  این  امورات  بوسیله  آقای ناصر 
واعظ  و ش���هرام  ش���جاعی انجام  می گرید. ]این دو نفر از نزدیکان علی زاده 

محسوب می شدند.[
توضی���ح  این که  در خص���وص  مبالغی که  بص���ورت  ارزی از مجموعه  ی این  . 7

معامالت  بدس���ت  می آید در حس���ابی در بانک  جبل عل���ی در دوبی ذخریه  
می گردد  که  مستحضر حضور می باشد.

محل  تجمع  و گفتگوهای خصوصی نامربدگان  در منزیل که  در حوایل زیست  . 8
خاور بصورت  ویالیی  بزرگ  می باشد انجام  می پذیرد که  بالغ  بر هفت میلیارد 

ریال  تخمنی  می گردد.
کلیه  ی موارد ذکر شده  با مدارک  و اسناد همراه  و سی وشش حلقه  ی فیلم  ویدیویی 

و نود و هفت ساعت  نوار صوتی ضبط شده  خدمت تان  ارائه  می گردد.
امضاء. کیمیاقلم دوازدهم اردیبهشت۱۳۷۶ ۱

صحت و سقم ادعاهای فوق مشخص نیست و از هیچ منبع دیگری تأیید نشده است. 

دریافت نشان عدالت و شجاعت قضایی
علی زاده نخستنی قاضی است که نشان عدالت را از رئیس جمهور وقت، هاشمی رفسنجانی 

در سال ۱۳۷۴دریافت کرد. 
وی در طول مدیریت دادگسرتی استان خراسان در راستای برنامه شیخ  محمد یزدی مبنی 
بر حذف دادسرا از سیستم دادرسی کشور و تشکیل دادگاه ها با صالحیت عام مبتنی بر 
قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقالب مصوب سال ۱۳۷۳ قدم های اساسی برداشت 
و سیس���تم قضایی دادگاه های عمومی و انقالب را اجرایی کرد و به موجب این اقدام، 
مدال شجاعت دستگاه قضایی به وی اعطا شد. هاشمی شاهرودی پس از تصدی ریاست 
1-www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisan-
degane-ma/22540-2016-12-29-18-17-01.html
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دستگاه قضایی آن را »ویرانه« خواند. 

مدرک دکرتای جعلی از دانشگاه غریقانونی
علی زاده که در حوزه ی علمیه تحصیل کرده و فاقد دیپلم دبریستان است، مدرک دکرتای 
جعلی خود را از دانشگاه غریقانونی هاوایی کسب کرد. پس از برمال شدن موضوع وی 
برای رد گم کردن در گفتگو با خربگزاری فارس ضمن اعالم ممنوع الخروج شدن قاسملو 
رئیس این دانشگاه و مسدود شدن حساب های بانکی وی وعده داد نتایج این رسیدگی ها 

بزودی اعالم خواهد شد. 
شعبه ای از دانشگاه هاوایی در سال ۱۳۷2 در ایران بدون مجوز وزارت علوم تأسیس شد 
که به متقاضیان به صورت تحصیالت مکاتبه ای مدرک تحصیلی اعطا می کرد. فعالیت 
این دانشگاه در دهه ی ۱۳۸۰با شکایت وزارت علوم متوقف شد و دادگاه اردشری قاسملو 
مؤسس ایرانی این دانشگاه چندین سال طول کشید که سرانجام به واسطه   ی نفوذی که در 

قوه قضاییه داشت، به پرداخت ده میلیون تومان جریمه محکوم شد! 
معاون حقوقی و پشتیبانی وزارت علوم در گفتگو با خربگزاری فارس با اشاره به این که از 

دانشگاه هاوایی حمایت می شود گفت: 
در دادگاه قبلی قاس���ملو رئیس شعبه ی ایران دانش���گاه هاوایی به سه سال حبس 
محکوم شد، هفته  ی گذشته شنیدیم که قاسملو در شعبه ی ۱2تجدیدنظر تربئه شده 
است. وکیل قاسملو در مصاحبه با یکی از رسانه ها حتی شماره ی دادنامه )۱۰۸۳( 
حکم تربئه ی وی را اعالم کرده در حایل که پس از پیگریی های وزارت علوم اعالم 

شد که چون حکم، تایپ و امضا نشده خالف قانون است که مفاد آن اعالم شود.۱
صدها صاحب منصب جمهوری اس���المی از جمله قضاتی هم چون عباسعلی علی زاده 
رئیس دادگسرتی تهران و از گردانندگان قوه قضاییه، مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش 
دولت محمد خاتمی و تعداد زیادی از معاونان وزرا و مسئوالن کشوری ، مدارک شان را 

از این دانشگاه گرفته بودند. 
آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردى، عضو شوراى عایل قضایی و از نزدیکان خمینی و 
پدر زن حسن خمینی به عنوان قائم مقام و مدرس حقوق خصوصى و اعضای مؤسس این 
دانشگاه در افتضاحات صورت گرفته نقش داشت اما از مصونیت آهننی برخوردار بود. 

خربگزاری فارس نیز در مورد فارغ التحصیالن این دانش���گاه نوشت: فارغ التحصیالن 
دوره ی دکرتی، فوق لیس���انس و لیسانس این دانشگاه عبارت از یکی از وزرای آموزشی 
دولت )گرینده ی مدرک فوق لیسانس(، هفت مسئول ارشد دیوان عایل کشور، یک قاضی 
دادس���رای انتظامی قضات، یکی از رؤس���ای مجتمع های قضایی خانواده، یک معاون 
1-http://old.alef.ir/vdcg.x9qrak9nupr4a.html?1527
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وزیر دادگسرتی، یک رئیس دادگاه انقالب استان، یک رئیس کل دادگسرتی، دو رئیس 
دادگس���رتی دو شهرستان جنوبی کش���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 می خورد. هم چننی اس���امی چند نفر از نمایندگان مجلس ششم از جمله 
قائم مقام یکی از احزاب سیاسی و دبری کل یکی دیگر از احزاب سیاسی کشور در میان 
این اس���امی به چشم می خورد. بنابراین گزارش اسامی فارغ التحصیالن دوره ی دکرتی، 
فوق لیسانس و لیسانس در بخش صنعت نیز شامل یکی از معاوننی وزیر صنایع و چند نفر 
از مدیران این وزارت خانه، قائم مقام دو منطقه ی 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، فوق  لیسانس و لیسانس از دانشگاه 
غریقانونی هاوایی نموده اند که در میان اسامی آنان چند نفر از مدیران عایل و مشاورین این 

وزارت خانه به چشم می خورد.۱
حجت االسالم عباسعلی علی زاده، رئیس دادگسرتى تهران، دکرتاى حقوق خصوصى . ۱
احد باقرزاده، معاون وزیر دادگس���رتى و رئیس سازمان تعزیرات حکومتى، دکرتاى . 2

حقوق بنی الملل 
حجت االسالم سیدمحمد سجادى، رئیس یکى از شعبه هاى دیوان عایل کشور که . ۳

پرونده ی هاشم آقاجرى در آن بررسى شد، دکرتاى حقوق خصوصى
سیدحسن الحسینى، نماینده ی دور ششم و معاون کنونى پارلمان وزارت آموزش و . ۴

پرورش، دکرتاى علوم سیاسى 
محمد رئیسى، نماینده ی مشارکتى دوره ی ششم از شهر کرد، دکرتاى حقوق خصوصى . ۵
بهروز کافى، از مدیران صنعت نفت، دکرتاى مدیریت. ۶
على اکرب طاهرى، مدیر عامل ساپکو، دکرتاى بازرگانى. ۷
جمال مظفرى، قائم مقام منطقه آزاد قشم، دکرتاى مدیریت و سیستم بهرهورى . ۸
رضا ویسه، مدیرعامل سازمان نوسازی و گسرتش صنایع، دکرتاى مدیریت. ۹
مرتضى حاجى، وزیر آموزش و پرورش، فوقلیس���انس مدیریت آموزش���ى  و رئیس . ۱۰

بنیادباران محمد خاتمی
بهروز فروتن، مدیرعامل صنایع غذایى بهروز، لیسانس صنایع غذایى . ۱۱
محمد مالکى، رئیس شرکت ملى گاز ایران و معاون وزیر نفت، فوق لیسانس مدیریت . ۱2

تکنولوژى 
غالمرضا شهریور، مدیر کل در وزارت تعاون، دکرتاى مدیریت تعاون . ۱۳

1-www.farsnews.com/printable.php?nn=8306270083
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سید محمدامنی طالب شهرستانى، معاون سابق وزارت بهداشت و درمان، دکرتاى . ۱۴
مدیریت خدمات درمانى 

حسن جاهد، معاون وزارت بهداشت و درمان، دکرتاى مدیریت خدمات درمانى . ۱۵
محمد رحیمى، مشاور وزیر آموزش و پرورش، فوق لیسانس جامعه شناسى. ۱۶
على رئوف، معاون وزیر آموزش و پرورش، دکرتاى مدیریت آموزشى . ۱۷
نورالدین صفى نیا، از مدیران سابق شهردارى تهران، فوق لیسانس و دکرتاى حقوق . ۱۸

خصوصى 
على مقدس زاده، شهردار سابق منطقه ی ۶، مهندسى عمران با گرایش آب و خاک . ۱۹
بهرام بهرامى، معاون سازمان و ثبت اسناد و امالک کشور، دکرتاى حقوق خصوصى . 2۰
مجید محتشمى، دبریکل حزب آزادى، دکرتاى مدیریت توسعه در ایران . 2۱
محمدرضا خباز ، قائم مقام حزب همبس���تگى و نماینده ی دوره ی ششم مجلس، . 22

دکرتاى علوم سیاسى.۱
تحقیقات نشان می داد که 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 مدارهایی که 
بنی خودشان و این دانشگاه بوده مدرک دریافت کردند. دانشگاه مزبور نیز از طریق دادن 
مدرک به آن ها یک سری از مقامات، برای فعالیت های غریقانونی شان مصونیت ایجاد کردند. 
هیچ یک از مقامات نظام اسالمی و از جمله رئیس دادگسرتی تهران که یکی از باالترین 
پست های قضایی در دهه ی هفتاد و هشتاد محسوب می شد مورد مؤاخذه قرار نگرفتند. 

سرکوب مطبوعات، دستگریی مخالفان و نقض گسرتده ی حقوق بشر
وی در حایل س���کان هدایت دادگسرتی اس���تان تهران را به دست گرفت که تیغ توقیف 
ب���ر گردن روزنامه های معروف به اصالحگرا و بازداش���ت چهره های وابس���ته به جناح 
اصالح طلب درون نظام اسالمی و نیز بازداشت شماری از چهره های مستقل هوادار آزادی 

و مردم ساالری همراه بود.
روزنامه هایی که در دوران ریاست علی زاده و قدرت نمایی سعید مرتضوی بعنوان قاضی و 
سپس دادستان تهران توقیف شدند، فهرست بلندباالیی را تشکیل می دهند. شاخص ترین 
چهره هایی که در دروان ریاس���ت حجت االسالم علی زاده بر دادگسرتی تهران به زندان 
افتادند می توان به دکرت ناصر زرافشان، وکیل خانواده قربانیان قتل های زنجریه ای، اکرب 
گنجی، و عماد الدین باقی نویسندگان پیگری پرونده ی قتل های زنجریه ای، سیامک پورزند، 
روزنامه نگار 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 دانشجویی که به اعرتاف تلویزیونی واداشته شد. عباس عبدی و 
یارانش، به اتهام نظرس���نجی که نش���ان می داد اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان خواستار 
بازگشودن باب گفتگو با آمریکا هستند. در همنی دوران حسنی لقمانیان نماینده ی همدان 
در مجلس شش���م بازداش���ت ش���د و زهرا کاظمی خربنگار عکاس ایرانی کانادایی در 

بازداشتگاه به قتل رسید. ده ها ملی مذهبی به بند کشیده شدند. 
علی زاده به هم���راه عبدالرضا ایزدپناه رئیس حوزه ی ریاس���ت قوه قضاییه، علی خلفی 
دادستان انتظامی قضات و س���عید مرتضوی دادستان عمومی و انقالب اعضای هیأت 
بررسی کننده ی اتهامات ملی مذهبی ها را تشکیل می دادند.۱وی در پاسخ به سؤال رسانه ها 
در مورد روزنامه نگاران زندانی با استفاده از شیوه  ی سفسطه گرایانه ی حاکم بر حوزه های 

علمیه گفت: 
اگر منظور این است که آیا کسی به جرم روزنامه نگاری در زندان است، بله، ما نیز 
می گوییم چننی فردی نداریم؛ کدام روزنامه نگار را به جرم روزنامه نگار بودن زندانی 
کرده اند؟ ما در توقیف مطبوعات و برخورد با روزنامه نگاران بیش تر از شما ناراحت 
می شویم؛ شما باید حرمت ها را نگه دارید؛ ما خط قرمز داریم؛ وقتی کسی این حرمت 

ها را نگه نمی دارد ما هم برخورد می کنیم؛ اگر با روزنامه ای برخورد شده به دلیل 
متخلف بودن آن روزنامه بوده اس���ت؛ دادسراها وقتی به جرمی رسیدگی می کنند، 
برای متهم قرار قانونی صادر می کنند؛ توقیف هم به عنوان یک قرار بس���تگی به 
نوع جرم دارد؛ اگر سبک باشد مطبوعه توقیف نمی شود، اما اگر روزنامه ای اسرار 
مملکت و مثال اسرار نظامی را فاش کرد، دادسرا نمی تواند توقیف نکند؛ اگر شما 
باشید می نشینید آن مطبوعه کار خود را ادامه دهد؟ اگر یک روزنامه به خدا اهانت 

کند شما می ایستید که اهانت کند؟2
دستگریی نمایندگان مجلس به خاطر بیان نظرات شان در مجلس شورای اسالمی در دوران 
ریاست وی بر دادگسرتی تهران با دستگریی حسنی لقمانیان باب شد. وی قصد دستگریی 
پنج نماینده ی دیگر مجلس ششم را نیز داشت که با مخالفت کروبی روبرو شد و نتوانست 
آن را اجرا کند. وی در پاسخ به سوایل درباره ی توقیف نود مطبوعه و گزینشی عمل کردن 
دستگاه قضایی در برخورد تأمینی با روزنامه ها گفت: توقیف مطبوعات بستگی به نوع 
جرم و سبکی یا سنگینی آن دارد؛ قانون می گوید هر نشریه ای که رعایت مسایل دینی را 
نکند حتماً باید توقیف شود؛ بنده اگر باشم توقیف می کنم با قدرت و شجاعت؛ وجود 
من اگر برود این مطبوعه باید توقیف شود؛ مرا از تعداد مطبوعات توقیفی نرتسانید؛ من 
می گویم آیا اگر روزنامه ای این چننی بود، با روزنامه ای که تنها به یک شخص اهانت کرده 

1-jamejamonline.ir/online/668835091303744304
2-www.isna.ir/news/8202-08191
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برابر است؟ انصاف داشته باشید.۱

گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه
در اول خ���رداد ۱۳۸۷با پافش���اری غالمعلی حدادعادل گ���زارش تحقیق و تفحض از 

قوه قضاییه قرائت شد که در آن چندین بار به عباسعلی علی زاده اشاره شده بود. 

* ضعف در پیگریی پرونده  ی معروف به المکاسب
س���ازمان بازرسی کل کشور پس از تش���کیل پرونده با استناد به ماده ی  ۵۹۸ قانون 
مجازات اسالمی از دادگاه برای متهمان تقاضای مجازات می نماید. قاضی پرونده 
با توجه به قانون منع مداخله ی کارکنان دولت در معامالت دولتی، واگذاری سهام 
شرکت المکاسب به موسسه ی خصوصی همیاری کوثر را ممنوع اعالم نموده اما 
متأسفانه با توجه به توصیه های رئیس وقت دادگسرتی استان تهران و با این استدالل 
که عده ای از متهمان ادعا کرده اند شرکت المکاسب را خصوصی می پنداشته اند از 
حیث جهل به قانون متهمان را تربئه کرده است. هرچند قاضی پرونده درخصوص 
ابطال معامله رأی قانونی صادر نموده اس���ت لیکن درخصوص برائت تعدادی از 

متهمان حکم قانونی صادر نشده است.2

* واگذاری سهام شرکت داروسازی الحاوی
در سال ۱۳۷۱واگذاری سی و سه شرکت دولتی توسط مدیرعامل سازمان صنایع ملی 
از وزیر وقت صنایع تقاضا می ش���ود، واگذاری این شرکت ها عمدتاً بدون رعایت 
تش���ریفات قانونی و صرفاً از طریق مذاکره با خریدار صورت گرفته است که برای 
اکثر آن واگذاری ها در بازرس���ی کل کشور پرونده تشکیل شده است. بعنوان نمونه 
می توان 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���تمال کاغذی حریر، لعاب ایران، داروسازی امنی، داروسازی 
کوثر، کیان تایر، پارس توشه، سولفور سدیم، سیمان لوشان، الکرتیک الربز، دستمال 
کاغذی نوظهور اشاره نمود که در این مختصر با توجه به مشابه بودن پرونده ها به 

واگذاری شرکت الحاوی اشاره می کنیم. 
بازرسی کل کشور با تشکیل پرونده ی مدیرعامل وقت سازمان صنایع ملی و معاون 
ایشان را به همراه دو نفر از خریداران متخلف به دادگاه معرفی می نماید. در طول 
ده سال یعنی از سال  ۷۴ تا سال  ۸۴ با وجود مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور، 

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 
نامه ای 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 اطاله ی دادرسی ده ساله بررسی نشده و با 
قضات پرونده برخورد الزم صورت نگرفته است و از نتیجه هنوز اطالعی در دست 

نمی باشد. ۱

* پرونده شرکت های موسوم به خادمی
محمدرضا خادمی با تأسیس شرکت های متعدد از چند شعبه ی بانک صادرات و 
چند شعبه بانک تجارت، سپه، ملی و سایر مؤسسات مایل، وام های کالنی دریافت 
نم���وده و بدلیل عدم پرداخت وام ها و ع���دم بازپرداخت وجوه صندوق ضمانت 
صادرات، با شکایت صندوق مذکور و تشکیل پرونده در شعبه ی  2۵ دادگاه عمومی 
مشهد، قاضی پرونده بدون اخذ وثایق الزم، متهم را آزاد می کند که پرونده ای علیه 
قاضی دادگاه در دادس���رای انتظامی قضات تشکیل می شود، سپس متهم در این 
پرونده به دو سال حبس و پرداخت خسارت دیرکرد به مبلغ بیش از هیجده میلیارد 
ریال محکوم می شود. هم چننی متهم، مبلغ بیش از بیست میلیارد ریال از دو صندوق 
دیگر قرض الحس���نه وام دریافت نموده که بدلیل عدم پرداخت و اعالم گزارش آن 
به سازمان بازرسی کش���ور موضوع به دادگاه جرایم اقتصادی ارجاع می شود که در 
این پرونده ها نیز به ش���ش س���ال حبس و پرداخت بیش از ده میلیارد ریال جزای 
نقدی و پرداخت اصل و خس���ارت وام ها محکوم می گردد. اما بادخالت ریاست 
س���ابق دادگسرتی استان تهران ایشان با سردن وثایق غریمعترب، از زندان چندبار به 
مرخصی رفته و به خارج کشور متواری می شود. که دخالت رئیس سابق دادگسرتی 
استان تهران در این پرونده و نقش ایشان در متواری شدن محکوم علیه در گزارش 

سازمان بازرسی کل کشور نیز ذکر شده است. 2

* تبانی با مرتضوی، کالهربداری و جعل سند
پای عباس���علی علی زاده 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 
تأمنی اجتماعی، کمک به مؤسس���ه ای  است که خود نایب رئیس آن موسسه، اصغر 
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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علی زاده 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 مبایعه نامه ی مورخ دهم مرداد ماه ۱۳۹2پریامون خرید یک واحد آپارتمان جهت 
تدارک امور ایتام تحت پوشش کانون نخبگان عدل تهران )ایتام( واقع در»خیابان 
آزادی، پ ۸۱، ط اول، واحد شماره ی هفت« طی مبایعه نامه ی مذکور از سوی کانون 
مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان سابقاً پرداخت و آپارتمان تحویل شده است... 
دفرت مذکور تجهیزش���ده و دراختیار کانون نخبگان عدل تهران )ایتام( می باشد.« 
جدای از دومیلیارد و پانصد میلیون  ریال پرداخت شده، هفتصدمیلیون  ریال پیش از 

آن و دویست میلیون  ریال نیز زمان انتقال سند پرداخت شده است.
اما بنا بر گزارش  ش���رق، در تمام طول خیابان آزادی تنها یک خانه با این ش���ماره 
پالک )۸۱( وجود دارد که هیچ شباهتی به آپارتمانی که تجهیز شده و دراختیار کانون 

نخبگان عدل تهران)ایتام( است، ندارد.
براساس اس���ناد هیأت تحقیق و تفحص مجلس، عباسعلی علی زاده رییس پیشنی 
دادگس���رتی تهران، ریاست هیأت مدیره ی »کانون نخبگان عدل تهران )ایتام(« را 

برعهده دارد و سعید مرتضوی خود نایب  رییس هیات  مدیره آن است.
اسناد تحقیق و تفحص مجلس نشان می دهد مرتضوی در مجموع نزدیک »هفت  
میلیارد ریال« به موسس���ه ای که خود نایب  رییس هیات  مدیره اش به شمار می رود 

کمک کرده است.
در یکی از اسناد، عباسعلی علی زاده در نامه ای خطاب به سعید مرتضوی درتاریخ 
۱۶/۰۳/۱۳۹2 نوش���ته اس���ت: ...همان گونه که مس���تحضرید کانون نخبگان عدل 
تهران)ایتام( به  عنوان یک موسسه ی خرییه، متویل حمایت و آموزش دانش آموزان، 
دانش���جویان و صغار ممتاز فاقد ویل قهری و بی بضاعت بوده و سعی برآن داشته 
ت���ا آموزش های الزم را درخصوص علوم قرآنی، کامپیوتر و زبان انگلیس���ی برای 
آن عزیزان به ص���ورت رایگان فراهم نماید...  علی هذا از حضرت عایل که همواره 
پشتوانه ای برای ایتام و یاری رسان اقشار محروم و بی بضاعت بوده اید و با عنایت 
به فرارس���یدن ماهی که معطوف به اکرام و اطعام ایتام می  باش���د، استدعا می شود 
درصورت امکان مبلغ صدوپنجاه میلیون تومان به سبد کاالی این ماه الهی جهت ایتام 

تحت حمایت این کانون در اختیار قرار  گرید... 
برمبنای اسناد هیأت تحقیق و تفحص مجلس درپی این نامه حجت االسالم علی زاده به 
مرتضوی، چهل و دو میلیون و ششصد هزارتومان درقالب ُبن فروشگاه های رفاه و شصت و یک 
میلیون  وهشتصد و پنجاه هزارتومان در قالب کارت هدیه به این کانون تحویل داده شده است.
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هم چننی طبق درخواست دیگری از سوی علی زاده -رییس کانون نخبگان عدل تهران- 
درتاریخ بیستم اسفند ۱۳۹۱مبنی بر تخصیص یک  میلیارد ریال پریامون تأمنی بخشی از 
هزینه ی ایاب وذهاب و تغذیه و آموزش ایتام در محل این کانون وپرداخت جوایز و هدیه به 
ایتام ممتاز و منتخب و برگزاری اردوهای فرهنگی و زیارتی، مبلغ هفتصدمیلیون  ریال وجه 
نقد از سوی دفرتمدیرعامل سازمان تامنی اجتماعی )سعید مرتضوی( به سیدمحمدمهدی 

منصوری نماینده ی معرفی شده از سوی عباسعلی علی زاده پرداخت شده است.
براس���اس سند دیگری که البته از سیستم ثبت دبریخانه ی سازمان تأمنی  اجتماعی حذف 
شده است، در پاسخ به نامه ی عباسعلی علی زاده به شماره ۱7۴/9۱/ الف مورخ  یازدهم 
اسفند ۱۳9۱درخصوص کمک سازمان تامنی اجتماعی درساخت سالن آموزش و مراسم 
عمومی و پذیرایی از ایتام« با موافقت هیات مدیره  ی سازمان تامنی اجتماعی، دومیلیارد و 

پانصدمیلیون ریال به کانون پرداخت شده است.
با وجود همه ی این اس���ناد که به دست  کمیته ی تحقیق و تفحص مجلس رسیده، خربی 
ازکانون نخبگان عدل تهران نیست. فارغ از آدرس جعلی خیابان آزادی، پ ۸۱، در آدرس 
مندرج در وب س���ایت کمیته ی امداد نیز چننی کانونی یافت نش���د. با این تفاوت که این 
آدرس تنها امتیاز آدرس قبلی را هم نداشت، یعنی این بار شماره ی پالکی هم در کار نبود، 

»اقدسیه«، فقط همنی. اما دراین آدرس هم هیچ نشانی از »کانون« پیدا نشد.
در وب سایت کمیته ی امداد درباره ی کانون نخبگان عدل تهران آمده بود: با شروع اوقات 
فراغت دانش آموزان و دانش���جویان کمیته ی امداد منطقه یک)شمریانات( پس از اتمام 
امتحانات، درفصل تابستان از تاریخ اول تریماه ۱۳9۰ کانون فرهنگی، آموزشی نخبگان 
عدل، واقع درخیابان »اقدس���یه« فعالیت خود را در زمینه های آموزش زبان در البراتوار 
پنجاه نفره کاماًل مجهز به سیس���تم های روز، آموزش کامپیوتر و اینرتنت، قرآن و احکام، 

آموزش مجری گری، مهارت های زندگی و... شروع نموده است. 
فارغ از این که درهیچ کوچه و محله ای از »اقدس���یه« نام و نش���انی از این کانون وجود 
نداشت، مرد الغر شریینی فروشی که موهایش را دراین محله سفید کرده بود هم تابه حال 
نام این کانون را نش���نیده بود، برای مسئوالن موسسه ی خرییه ی »زینب کربی )س(« که 

درخیابان »نیلوفر« اقدسیه بود هم نام این کانون ناآشنا بود.۱

ریاست هیأت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی
هاشمی ش���اهرودی در تاریخ بیس���تم فروردین ۱۳۸۳در باب رعایت حقوق شهروندان 
خطاب به قضات، ضابطان، ناظران زندان ها و بازداشتگاه های سراسر کشور بخشنامه ای 
صادر کرد و متعاقب آن هیأتی را تشکیل داد. این هیات که متشکل از نماینده ی سازمان 
1-http://aftabnews.ir/fa/news/223837
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قضایی نریوهای مس���لح، نماینده ی دادس���تان نظامی تهران، نماینده ی سازمان بازرسی 
کل کش���ور، معاون رییس کل دادگسرتی و نماینده ی دادسرای انتظامی قضات و یکی از 
دادیاران دادسرای دیوان عایل کشور بود اقدام به بازرسی های مختلفی از بازداشتگاه های 

استان تهران کرد.
در تاریخ اول مرداد ۱۳۸۴علی زاده که با حکم هاشمی شاهرودی ریاست هیأت نظارت و 
بازرسی حفظ حقوق شهروندی را به عهده داشت، اقدامات این هیأت در رابطه با حفظ 
حقوق شهروندی را طی گزارش مفصلی به هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه تقدیم 

کرد که در رسانه ها منتشر شد. از قرار معلوم وی گز نکرده بریده بود. 
استفاده از چشم بند، 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 
بازداشتگاه ها، نگهداری پریزن متولد ۱۳۱۱ در زندان به خاطر ناتوانی مایل، دستگریی زنی به 
جای شوهرش که متهم به جرایم مواد مخدر و متواری است، بالتکلیف بودن هزار و چهارصد 
زندانی در زندان رجایی شهر از موارد بارز نقض حقوق شهروندی بود که هیأت نظارت و 
بازرسی حفظ حقوق شهروندی در چند ماه بررسی خود از بازداشتگاه ها به آن رسیده بود.

در گزارش تهیه ش���ده از سوی هیأت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، گزارش 
بازرس���ی از بازداشتگاه آگاهی تهران، بازداشتگاه س���ازمان حفاظت اطالعات ارتش، 
بازداشتگاه اماکن، بازداشتگاه حفاظت اطالعات وزارت دفاع موسوم به ۶۴، بازداشتگاه 
حفاظت اطالعات نریوی انتظامی، زندان رجایی شهر، بازداشتگاه حفاظت اطالعات سپاه، 
بازداشتگاه اطالعات سپاه، بند 2۰۹ وزارت اطالعات زندان اوین، بازداشتگاه آگاهی در 
شهرری، ستاد مبارزه با مواد مخدر ری، بازداشتگاه کالنرتی ۱۶۰ خزانه، زندان قزل حصار 
کرج واحد۳، ندامتگاه خورین ورامنی، بازداش���تگاه آگاهی ورامنی، بازداشتگاه آگاهی 
شهریار، بازداشتگاه ستاد مبارزه با موادمخدر شهریار، از دادگاه انقالب اسالمی تهران و 
دادسرای ناحیه ی ۷انقالب، ذکرشده و از وجود موارد بارز نقض حقوق شهروندی خرب 

داده شده بود. 
در گزارش آمده بود صد و چهل و س���ه شکایت به این هیأت واصل شده است که یکی 
از آن ها مربوط به ش���خصی است که از دی ماه سال ۱۳۶۷ در زندان به سر می برد که در 
پرونده ی بازداش���تی وی هیچ گونه سابقه ای از سوی مرجع قضایی یا حکم محکومیت 
وجود ندارد. هم چننی در این گزارش خواس���ته ش���ده بود تا اداره ی آگاهی کرج و تهران 
وابس���ته به نریوی انتظامی دعوت و مسائلی به آن ها تذکر داده شود. از جمله این موارد 

بالتکلیفی دخرتی دوم دبریستانی، زندانی کردن پریزن ناتوان و کمبود مددکاران بود.
هیأت در یکی از جلسات اعالم می کند که بر اساس اطالعات رسیده برخی از نهادها از 
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چشم بند استفاده می کنند و با توجه به استفاده از آن در قانون به ماموران تذکر داده شده 
اما آن ها مسائل امنیتی را عنوان می کنند. 

رییس هیأت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی مطرح می کند هم این که هیأت 
شکایت و گزارش ها را پیگریی می کند بسیار موثر است. در کدام آینی آمده که یک زن را 
این قدر مورد ضرب و شتم قرار دهند، در قانون اساسی شکنجه ممنوع است ولو مطابق 

با واقع باشد، کسی نمی تواند دستور شکنجه صادر کند.
بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دادگسرتی بارها شاهد مقاومت در مقابل کار هیأت 
هس���تیم. به طوری که این هیأت به بازداش���تگاه اطالعات س���پاه مراجعه کرده اما این 
بازداشتگاه از راه دادن آن ها خودداری کرده است و مطرح شده که حتی اگر مقام باالتر 

از شما هم بیاید او را راه نمی دهیم.
هیأت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در بازدیدهای به عمل آمده از بازداشتگاه 
وزارت اطالعات حدود بیس���ت و هش���ت تن افرادی که بر اثر ارتباط با یک ش���بکه ی 
ماهواره ای که توهنی به مقدسات داشته دستگری شدند را مالحظه می کند که گویا اکثرشان 

بی سواد و فریب خورده هستند و بالتکلیف باقی ماندند.
تعینی تکلیف نشدن متهمان و طوالنی شدن مدت تحقیقات از مسائلی است که در این 

گزارش به آن ها اشاره و بر ضرورت حل آن تأکید شده است.
هیأت مذکور در مرحله ی دیگری از بازرسی های خود به زندان رجایی شهر مراجعه می کند 
و در کمال تعجب شاهد وجود پریزنی متولد ۱۳۱۱در زندان می شود و به دنبال گفت وشنود 
با وی درمی یابند که او چهار ماه است در زندان به سر می برد، این پریزن منزلش را به سه 
افغانی رهن داده که چون نتوانسته رهن را به آن ها برگرداند در زندان به سر می برد یا در 
این زندان خانمی می گفت چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده شده و وی متواری 

است، او را به جای شوهرش دستگری کرده اند.
در بازرسی های به عمل آمده از  کلیه ی بازداشتگاه های حفاظت اطالعات ، بحث شنود به 
عنوان یک اصل مطرح بوده است. این هیأت مطرح می کند که این وضعیت نباید وجود 
داشته باشد و در موارد مشخص نیز باید با مجوز قضایی این کار صورت گرید. این گزارش 
به شمار خودکشی زنان زندانی در زندان رجایی شهر اشاره کرده و خواسته است علت 
خودکشی ها در این زندان بررسی شود. هرچند که زندان سعی در کتمان این مسئله داشته است. 
از گ���زارش م���ورد بحث بر می آید که ه���ر یک از پادگان ها، حفاظ���ت اطالعات ها و... 
بازداش���تگاهی جداگانه دارند که این خالف بخشنامه ی رییس قوه قضاییه است. هیأت 
تذکر داده که بازداشتگاه ها باید متمرکز شوند؛ زندان ها نباید دو مدیریتی یا چندمدیریتی 
باشند؛ مأموران سپاه و ارتش نباید زندانبان باشند، زیرا اگر اتفاقی رخ دهد قوه قضاییه باید 
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پاسخ دهد. پس نمی شود که در اداره ی زندان نقشی نداشته باشد.
از جمله موارد مهم این گزارش نابسامانی های محیط بازداشتگاه هاست. در بخشنامه ی 
آیت الله هاشمی شاهرودی تأکید شده که فضای هر بازداشتگاه نباید از دوازده مرت کم تر 
باشد در حایل که بر اس���اس اطالعات به دست آمده در جریان بازدید هیأت نظارت و 
بازرسی حفظ حقوق شهروندی، متهمانی وجود داشتند که طی هشت یا ُنه ماه در فضای 

کم تر از یک مرت بازداشت شده بودند.
علریغم تمام تاکیدات قانونی بر ممنوعیت شکنجه، گزارش تهیه شده از سوی هیأت، وجود 
شکنجه و انفرادی را در بازداشتگاه پذیرفته و درصدد انجام اقداماتی برای حل آن هستند. 
در این گزارش اقرار با اکراه فاقد اعتبار دانس���ته ش���ده است و استفاده از چشم بند که در 

جریان بازرسی ها با آن برخورد کردند را مورد انتقاد شدید قرار دادند.
گزارش به بازداشت نوجوان سیزده ساله که به خاطر دزدیدن یک مرغ به مدت شش روز 

در بدترین بازداشتگاه ورامنی زندانی بوده اشاره می کند. 
هم چننی در این گزارش عنوان شده که هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی خواستار 
آن شده است که مواردی از احتمال تعرض به دخرتان و زنان بازداشت شده و زندانی مورد 

بررسی قرار گرید و نتایج این بررسی به اطالع هیأت رسانده شود.۱
مدت کوتاهی پس از انتشار این گزارش در رسانه ها، به دستور رئیس قوه قضاییه، عباسعلی 
علی زاده، رئیس کل دادگس���رتی تهران برکنار و به سمت معاون اداری و مایل قوه قضاییه 
منصوب شد. بسیاری از ناظران انتصاب علی زاده به سمت معاون اداری ومایل قوه قضاییه را 
تنبیهی برای انتشار گزارش وی از نقض حقوق بشر در زندان های جمهوری اسالمی دانستند. 
وی در ح���ایل که ریاس���ت هیأت نظارت بر حقوق ش���هروندی را به عهده داش���ت در 
گفتگو با مطبوعات ضمن بیان تأکید بر سیاس���ت قوه قضاییه جهت ناامن کردن تهران 
برای قانون شکنان، از ارسال گزارش محرمانه ای به خامنه ای خرب داد و گفت: مقام معظم 
رهربی در پاسخ به این گزارش خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی این گزارش را بسیار 
تکان دهنده دانس���تند و بیان کردند الزم اس���ت با همکاری نریوهای انتظامی و وزارت 
اطالعات با جدیت و ش���دت برخورد شود و اش���رار به اشد مجازات که خداوند برای 

مفسدان تعینی کرده مجازات شوند.2
این گزارش و دستور خامنه ای منبای »طرح امنیت اجتماعی« و استفاده از  کهریزک برای 

مجازات اراذل و اوباش شد که فجایع بسیاری را به وجود آورد. 
با به قدرت رسیدن الریجانی در قوه قضاییه، و تالش وی برای هاشمی زدایی از قوه قضاییه، 

علی زاده 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 ۱۳۴۶ در شهرستان تفت استان یزد به دنیا آمد. او در سننی کودکی 
پدر خود را از دس���ت داد و مجبور ش���د در نوجوانی با کار در چاپخانه ی خردمند تفت 
امرارمعاش کند. مرتضوی دارای دو پس���ر به نام های احمد و محمود است که ظاهرًا  در 

هند به تحصیل مشغولند. 
مرتضوی در سن نوزده سالگی با سهمیه ی بسیج بدون شرکت در کنکور به دانشگاه آزاد 

تفت که به تازگی احداث شده بود راه یافت و شروع به تحصیل در رشته ی حقوق کرد.

ورود به دستگاه قضایی و طی مسری قدرت در کوتاه ترین زمان 
مرتضوی برخالف ابتدایی ترین اصول قضایی، در بدو ورود به دانشگاه در سال ۱۳۶۵به 
عنوان کارآموز به استخدام قوه قضاییه در آمد و بالفاصله در سمت دادیار و مسئول واحد 
اجرای احکام شهربابک مشغول به کار شد و در بیست سالگی با گذراندن یک دوره  ی 
کارآموزی به مقام ریاست دادگاه حقوقی دو مستقل شهر بابک رسید. او پنج سال رئیس 
دادگسرتی این شهر بود. در همنی دوران یک پرونده ی قضایی در ارتباط با سوءاستفاده 
جنسی از یک متهم زن برای او تشکیل ش���د، پرونده ای که مدت ها در دادگاه انتظامی 
قضات او را گرفتار  کرد. او برای رفع و رجوع این پرونده مجبور شد به تهران بیاید و دست 
به دامان »آقا زاده« شیخ محمد یزدی شود و با کمک پدرش مشکل خود را برای مدتی 
به تعویق بیندازد. در تهران او به اعضای مؤتلفه که قوه قضاییه را در دست داشتند نزدیک 
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شد و در سال ۱۳۷۳در سن بیست و هفت سالگی به توصیه ی اسدالله بادامچیان معاونت 
سیاسی قوه قضاییه به ریاست شعبه ی ۹ عمومی تهران منصوب شد. وی مدتی بعد از سوی 
محمد یزدی به ریاست شعبه ی ۳۴مجتمع قضایی کارکنان دولت رسید و سپس به شعبه ی 
۱۴۱۰مطبوعات رفت و تحت امر محسنی اژه ای قرار گرفت. مرتضوی هم چننی از اردیبهشت 
۱۳۸2مسئولیت دادستانی عمومی و انقالب تهران را بر عهده گرفت. صعود او در دستگاه 
قضایی به واسطه ی حمایت عجیب و غریبی بود که خامنه ای و سید علی اصغر مریحجازی 
مس���ئول امنیتی بیت رهربی از او به عمل می آوردند. پشتوانه ی اصلی او اجرای منویات 
خامن���ه ای و تعهدش به بیت رهربی و فرامنی آن ب���ود. از همنی منظر بود که او تبدیل به 
حاکم مطلق العنان قوه قضاییه شد. دیگر از دالیل رشد او در سیستم قضایی، حرف شنوی 
از بازجویان و شکنجه  گران دستگاه اطالعاتی بود. این بی پرنسیبی که منطبق بر سمت و 

سوی دستگاه قضایی بود موجب استحکام جایگاه او می شد.
همسر او هما فالح تفتی متولد ۱۳۴۸و پزشک عمومی است. هما فالح تفتی هم زمان با 
بررسی پرونده ی همسرش به عنوان متهم ردیف اول بازداشتگاه کهریزک توسط دادگاه، 
با ائتالف »زنده باد بهار« رحیم مشایی و احمدی نژاد، نامزد چهارمنی دوره ی شورای شهر 
تهران ش���د. رقیب او در این انتخابات، زهره حقیقی، مادر محسن روح االمینی یکی از 

قربانیان کهریزک و مرتضوی بود. 
سید ابراهیم نبوی در نامه  به هاشمی شاهرودی در مورد همسر مرتضوی می نویسد: 

همس���ر آقای مرتضوی که پزش���ک عمومی است ش���اغل در درمانگاه بهزیستی 
س���عادت آباد، بارها برای همکارانش تعریف کرده اس���ت که از طرف بیت رهربی 
خانه ی مصادره ای را به سه و نیم میلیون تومان به او فروخته اند یا فالن قطعه زمنی را 
از طرف دفرت رهربی به یک میلیون تومان به او فروخته اند، او در حال آپارتمان سازی 
در اطراف پل مدیریت اس���ت و با یکی دو تن از خویش���ان همسرش دارد مزد این 

خدمات الهی اش را تبدیل به پول می کند.۱
سند منزل همسر مرتضوی به عنوان وثیقه ی پنج میلیارد تومانی پذیرفته شده است.2

در اسناد تحقیق و تفحض مجلس آمده است: 
مبلغ سیصدمیلیون ریال معادل سی میلیون تومان بابت خرید دوهزار جلد  کتاب به 
نام دوستت دارم مادر نوشته ی آقای محمدرضا فالح تفتی که فامیلی اش دقیقاً مشابه 
هما فالح تفتی همسر سعید مرتضوی است، هزینه شده است. جالب این که شخص 
یادشده در جریان تحقیق و تفحص منکر هرگونه نسبت فامیلی با مرتضوی شده و 
احتمااًل اتفاقی این تشابه حتی در پسوند فامیلی نیز رخ داده که 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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دادگاه های صالحه قابل تشخیص تر است.۱

قاضی مطبوعات
ن���ام مرتضوی برای اولنی ب���ار به عنوان قاضی ش���عبه ی ۱۴۱۰دادگاه انقالب، معروف به 
دادگاه مطبوعات در دهه ی ۷۰خورشیدی مطرح شد. وی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات 
و دادستان تهران به اشاره ی خامنه ای بیش از یک صد و بیست روزنامه و نشریه را توقیف 
کرد که اوج آن در اردیبهش���ت ۱۳۷۹و توقیف فله ای مطبوعات به دستور خامنه ای بود. 
مرتضوی از بهار تا تابستان ۱۳۷۹بسیاری از مدیران و نویسندگان مهم مطبوعات کشور را 

بازداشت و زندانی کرد. 
وی تنها در روز چهارم و پنجم اردیبهش���ت س���ال ۱۳۷۹هیجده نشریه را به استناد قانون 
اقدامات تأمینی توقیف ک���رد. در حایل که 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 قانون که وهن آشکار اصول مسلم قضایی بود نداشت. 
برای درک بی قانونی حاکم بر دستگاه قضایی نظام اسالمی کافی ست بدانیم ماده ی ۱ 

این قانون اشعار دارد: 
اقدامات تأمینی عبارتند از تدابریی که دادگاه برای جلوگریی  از تکرار جرم )جنحه یا 
جنایت( درباره ی مجرمنی خطرناک اتخاذ می کند. مجرمنی خطرناک کسانی هستند 
که سوابق و خصوصیات روحی و اخالقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی 
آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد از این که قانوناً مس���ئول باش���ند 
یا غریمسئول. صدور حکم اقدام تامینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی 

مرتکب جرم گردیده باشد. 
هم چننی ماده ی ۱2-اقدامات تأمینی را به شرح زیر معرفی می کند:  

ضبط اشیاء خطرناک. ۱
ضمانت احتیاطی . ۲
بسن مؤسسه . ۳
محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت . ۴
انتشار حکم.  . ۵

ماده ۱۳-اش���یایی که آلت ارتکاب جرمی بوده و یا این که در نتیجه ی جرم حاصل 
شده باشد در صورتی که وجود آن ها موجب تشویش اذهان و یا مخل نظم عمومی 
یا آسایش مردم باشد بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط 
آن ها صادر می ش���ود ولو آن که هیچ کس را نتوان تعقیب یا محکوم نمود، دادگاه 
1-www.tabnak.ir/fa/news/362360
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حق دارد دس���تور دهد که اشیا ضبط شده را از دسرتس عموم خارج کرده و یا آن ها 
را نابود نمایند.۱

منظور از اشیاء خطرناک، چاقو و قمه و شمشری و پنجه بوکس و ... است که مرتضوی آن 
را به نشریات و روزنامه ها و رسانه ها تعمیم می داد و دستگاه های نظارتی و خامنه ای ناظر 
این بی قانونی بودند. وی برای توقیف جراید و رسانه ها، یک اصل داشت که ترجیع بند 
همه ی احکام توقیفش بود و آن هم قانون اقدامات تأمینی در پیشگریی از ارتکاب جرم 
بود. مثاًل در نامه ای به وزیر ارشاد نوشت: با عنایت به عدم  توجه مدیر مسئول روزنامه ی 
»ملت « به تذکرات و نصایح مسئوالن نظام و عدم  اعتنا به اقدامات پیشگریانه ی دادگسرتی 
در خصوص س���ایر نشریات متخلف، به حکم وظیفه ی قانونی در پیشگریی از اقدامات 
مجرمانه در جهت بحران سازی و ناامن کردن فضای مطبوعات کشور قرار توقیف موقت 

روزنامه ی ملت صادر شد.2
روزنامه ها، و نشریاتی نظری اعتماد ملی، شرق، جامعه، توس، نشاط، صبح امروز، خرداد، 
عصر  آزادگان، هم میهن، 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 مجله ی آدینه به دلیل چاپ داستانی که به ادعای این ستاد غریاسالمی بود، با 
وجود رأی هیأت منصفه برای تخفیف در مجازات این نشریه، آدینه را پس از یازده سال 

فعالیت توقیف کرد و به حیات آن پایان داد. 
او در سال ۱۳۷۷در جریان محاکمه ی روزنامه ی کیهان پنج تن از اعضای هیأت منصفه 
را به دلیل عدم حضور در دادگاه برای دو سال از عضویت در هیأت منصفه محروم کرد و 

گفت که این حکم قطعی و غریقابل اعرتاض است.
وی در نامه به کروبی رئیس مجلس شورای اسالمی وقت دروغ های عجیبی را مطرح کرد: 
الف: يکی از روزنامه نگاران با سابقه، با سوءاستفاده از مکنت مایل خويش و مجوز 
اعطايی وزارت فرهنگ و ارش���اد اسالمی در س���اختمانی که برای چاپ و انتشار 
روزنامه و فعاليت مطبوعاتی اختصاص داده است، ده ها دخرت جوان و بيگناه را که 
در جستجوی کار برای امرار معاش بوده اند به  عنوان خربنگار استخدام که براساس 
ش���کايت آنان، متأسفانه به انحاء مختلف مورد تجاوز و اذيت و آزار شديد جنسی 
قرار گرفته اند. تحقيقات نيروی انتظامی 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 دارد. ۱
مرتضوی بعدها کوچک ترین اطالع رسانی در مورد ادعاهای غریواقعی اش نکرد. 

قاضی پرونده های سیاسی
او در دس���تگریی و محاکمه بسیاری از دانش���جویان، روزنامه نگاران و سیاستمداران از 
جمله اکرب گنجی، عباس عبدی، حسنی قاضیان، عبدالفتاح سلطانی، عماد الدین باقی، 
احمد بورقانی، حمیدرضا جالیی پور، ابراهیم نبوی، منصور اسانلو، تقی رحمانی، رضا 
علیجانی، هدی صابر، شمس الواعظنی، احمد زیدآبادی، و نویسندگان سایت امروز، رویداد 

و وبالگ نویسان نقش داشت. 
به گفته ی خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر، سعید مرتضوی پس از عزل از مقام دادستانی، 
با برداش���ن و مفقود کردن پرونده ی فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی عماًل 
از بررس���ی مجدد آن پرونده جلوگریی کرده و دس���ت کم دو بار ب���رای به اجرا درآوردن 
احکام اعدام آن ها تالش کرده بود. بازداشت بسیاری از اصالح طلبان و معرتضان پس از 

اعرتضات مردم ایران در جریان جنبش سبز نیز با حکم وی صورت گرفت. 
شکوری راد نماینده ی سابق مجلس در مورد او می نویسد: 

این جانب چند نوبت به عنوان متهم و دو نوبت هم بعنوان بررس���ی کننده از سوی 
مجلس شش���م و کمیسیون اصل نود با این پدیده عرصه ی قضا در کشورمان مواجه 
ش���ده ام. در این دیدارها دریافتم او دروغگویی بزرگ و بی پروا اس���ت. قانون در 
دستان او هم چون مومی نرم به بازی گرفته می شود و هر حکمی را بخواهد از من 
قانون اس���تنتاج می کند و در این کار از هیچ چیز و هیچ کس واهمه ای نمی کند. در 
این داوری بسیاری با من همراه هستند و همنی امر مرا متقاعد کرده است که دچار 

اشتباه نیستم. 2

دادستان انقالب و عمومی تهران 
در اردیبهش���ت ۱۳۸2 گفته ش���د مرتضوی قصد ادامه ی تحصیل در کانادا را دارد که با 
واکنش شدید ایرانیان مقیم کانادا روبرو شد اما وی در گفتگو با مطبوعات خرب دریافت 
بورسیه از کانادا را تکذیب کرد.۳ پس از آن خربگزاری ایسنا خرب داد مرتضوی در مقطع 
دکرتای یکی از رش���ته های حقوق غریبورسیه در دانشگاه سوربن فرانسه پذیرفته شده که 
اینک مشغول طی کردن 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 به کانادا برود؛ در حایل که وی قرار است تحصیالت خود را در فرانسه و 
از راه دور )غری از دوره ی امتحانات( ادامه دهد.۱ 

سرانجام مرتضوی مدرک دکرتایش را از دانشگاه آزاد و هم زمان با بازداشت گسرتده و 
فل���ه ای معرتضان به کودتای انتخاباتی ۸۸ گرفت. پس از بازماندن از تحصیل در خارج 
از کش���ور، مرتضوی به پاس خدماتش به دستگاه والیت و خامنه ای با فشار بیت رهربی 
در اردیبهشت ۱۳۸2ارتقای مقام یافت و با حکم هاشمی شاهرودی مسئولیت دادستانی 
عموم���ی و انقالب تهران را ب���ر عهده گرف���ت. در حایل که به تصدیق م���روی معاون 
هاشمی شاهرودی و رئیس محکمه ی قضات در پی انتصاب هاشمی شاهرودی به ریاست 
قوه قضاییه او قصد داشت مرتضوی را از ریاست دادگاه مطبوعات تغیری دهد چرا که معتقد 

بود رشد او در دستگاه قضایی غریعادی بوده است.2
او در تعریف خود می گوید: 

این جانب خود را در همه حال س���رباز والی���ت می دانم و در طول خدمت خود در 
دستگاه قضا ثابت کرده ام که ذره ای از راه والیت کوتاه نخواهم آمد و مطیع والیت 

خواهم ماند.۳
دادستان تهران قدرتمندترین قاضی دستگاه قضایی با صالحیتی فراگری و گسرتده است که 
تمام کشور و بسیاری از ایرانیان مقیم خارج را تحت صالحیت خود دارد. برابر ماده ی۳ 
اصالحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب به اتهام های افراد حقیقی و حقوقی 
زیادی فقط در دادس���رای عمومی و انقالب تهران رسیدگی می شود.عباسعلی علیزاده، 

رئیس وقت دادگسرتی استان تهران در مورد چگونگی انتخاب مرتضوی می گوید:  
افراد زیادی مطرح بودند و پیشنهاد شدند. این گونه نیست که من بگویم و پذیرفته 
شود. در این باره هیأتی باید نظر دهد و ارزشیابی شود. طبق بررسی های انجام شده 
دو س���ه نفر در   نهایت فاکتورهای الزم را برای دادس���تانی تهران داشتند که برخی 
خودش���ان نیامدند و برخی هم این مسئولیت را به طور مشروط می پذیرفتند  که در 

  نهایت من آقای مرتضوی را واجد شرایط کامل دیدم و او را انتخاب کردم.۴
هم زمان با انتصاب سعید مرتضوی به سمت دادستانی تهران، علریضا علوی تبار، یکی از 
فعاالن سیاسی وابسته به جناح »اصالح طلب« که خود بارها توسط مرتضوی بازجویی 
شده بود با انتشار خرب انتصاب وی به دادستانی تهران در مقاله ای نوشت: این انتصاب 
خرب تازه ای نیست چون وی پیش از این نیز مجری فعال تصمیم هایی بود که در مراکزی 

1-www.isna.ir/news/8202-01045
2-www.asriran.com/fa/news/596299
3-www.isna.ir/news/91111811553

۴-روزنامه ی یاس نو 22 اردیبهشت ۱۳۸2.
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باالتر اتخاذ می شد.۱ سعید مرتضوی در مقام دادستان تهران رأسا و در خیابان حکم اعدام 
در مأل عام جاری می کرد.

مشارکت در تشکیل شبکه ی اطالعات موازی
پس از دوم خرداد و به ویژه پس از برمال ش���دن پ���روژه ی قتل های زنجریه ای و برکناری 
وزیراطالعات و بخشی از عناصر درگری در پروژه، بخشی از امکانات وزارت اطالعات به 
نهادهای زیر نظر خامنه ای هم چون دادستانی و حفاظت اطالعات قوه قضاییه منتقل شد. 
سپس سازمان اطالعات موازی متشکل از نهادهای فوق به اضافه ی حفاظت اطالعات 
س���پاه و اطالعات نریوی انتظامی که تحت کنرتل بیت ره���ربی بودند قرار گرفت. پس از 
تشکیل ساختار اولیه ی شبکه ی اطالعات موازی، سعید مرتضوی به عنوان دادستان عمومی 
و انقالب تهران، به یاری آن ها ش���تافت.اصلی ترین پروژه های سازمان اطالعات موازی 
را می توان پروژه ی انهدام »پایگاه های دش���من« )مطبوع���ات اصالح طلب(، پروژه ی 
س���رکوب »براندازان قانونی« )ملی مذهبی ها( ، پروژه ی ریشه کنی »مفاسد اقتصادی« 
)که به پرونده ی شهرام جزایری منحصر شد(، پروژه ی »نظرسازی« )پرونده ی مؤسسه ی 
آینده و عباس عبدی(، پروژه ی مقابله با »تهاجم فرهنگی« )پرونده ی س���یامک پورزند 
و سینماگران( و پروژه ی مقابله با اغتشاشات خیابانی )سرکوب اعرتاضات دانشجویی 
خرداد و تری ۸2و برخورد با تعدادی از فعاالن مطبوعاتی و دانشجویی( سرکوب فعاالن 
س���ایت های اینرتنتی و وبالگ نویسان دانست که در تمامی این پروژه ها سعید مرتضوی 

نقش اساسی و تعینی کننده داشت. 

پرونده ی قتل زهرا  کاظمی
هنوز مرکب حکم دادستانی مرتضوی خشک نشده بود که وی دست به خون زهرا کاظمی 
خربنگار ایرانی-کانادایی آلود. زهرا کاظمی که در تریماه سال ۱۳۸2در حنی عکاسی از 
محوطه ی بریونی زندان اوین بازداشت ش���ده بود، پس از چند روز بازجویی به صورت 

مشکوکی جان خود را در اثر ضربه ی مغزی از دست داد.
در ابتدا بر اس���اس گزارش پزش���کی قانونی علت مرگ »برخورد جسم سخت« با سر  
کاظمی در زندان اوین عنوان شده بود، اما مجلس ششم کمیته ی ویژه ای تشکیل داد تا 

علت اصلی این مرگ را بررسی کند.
کمیته ی بررس���ی و تحقیق مجلس شورای اسالمی در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش 
خ���ود مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرون���ده معرفی کرده 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 این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت که مرتضوی پس از دو روز 
بازجویی از خانم کاظمی به دلیل نامعلومی این خربنگار را به نریوی انتظامی تحویل داده 
که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نریوی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی 

در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده اند.
بر اساس تحقیقات این کمیته مشخص شد که کاظمی 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 زهرا کاظمی طی تماسی با محمدحسنی خوشوقت، مدیرکل 
رس���انه های خارجی وزارت ارشاد، وی را به دادستانی فراخوانده و از او می خواهد طی 
مصاحبه ای علت مرگ زهرا کاظمی را سکته ی مغزی اعالم کند. او پس از انجام مصاحبه 
توسط خوشوقت، پنج بار با خربگزاری تماس گرفته تا خرب مصاحبه را هرچه زودتر مخابره 
کنند. مرتضوی قصد داشت پای وی را نیز به پرونده باز  کند اما وقتی متوجه شد خواهر 
او، عروس خامنه ای است و پدرش از افراد قدرتمند بیت رهربی، سناریو را تغیری داد. او 

هم چننی اصرار داشت که جنازه هرچه زودتر به خاک  سرده شود.۱
در حایل که مرتضوی در نامه به کروبی رئیس مجلس شورای اسالمی موضوع را وارونه 
جلوه داده و ادعا کرده بود که خوشوقت خودش به دادسرا آمده و از دفرت او قرار مالقات 

خواسته بود. خوشوقت سال ها بعد توضیح داد: 
در زندان یک دفرتی موسوم به »وقعه« هست که زندانی هر کاری که انجام می دهد 
و هر جایی که برده می شود، در آن با جزئیات ثبت می گردد. آقای یونسی می گفت 
که دادس���تانی وقت رفته بود و حتی دفرت وقعه را دستکاری کرده بود که موضوع 
را بیندازند گردن وزارت اطالعات. البته به دلیل این که مسئولنی وزارت اطالعات 

قبل تر، از آن دفرت وقعه کپی گرفته بودند، این ترفند خنثی شده بود.2

زهرا کاظمی پس از تحمل هیجده روز بازداشت، روز بیستم  تریماه کشته می شود. مقامات 
دادس���تانی دلیل مرگ او را غش و برخورد سر با زمنی و در نهایت ضربه ی مغزی اعالم 

می کنند.
یک سال پس از قتل زهرا کاظمی، قوه قضاییه، محمدرضا اقدم احمدی چهل و دو ساله 
و  کارمند وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران را مسبب »قتل شبه عمد« زهرا کاظمی 
معرفی می کند، اما او خود را از این اتهامات مربا می داند 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 می شود. به این ترتیب، متهمان اصلی این پرونده، از جمله قاضی مرتضوی چنان چه 
انتظار می رفت در کنف حمایت بیت رهربی و شخص خامنه ای محاکمه نمی شوند.

علی یونسی وزیراطالعات دولت خاتمی در اسفند ۱۳۹۶در مورد قتل زهرا کاظمی گفت: 
کوتاه اشاره کنم که در پرونده ی زهرا کاظمی، دادستان وقت-سعید مرتضوی-اصرار 
داشت که وی جاسوس است. برای بررس���ی این موضوع ما در وزارت اطالعات 
دو کارش���ناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم 
مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسماً اعالم کردند که به لحاظ 
فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید 
مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطالعات تحویل گرفت 

و به اطالعات نریوی انتظامی واگذار کرد.
زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرس���ی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در 
بازجویی، به دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار 
می گرید و سر او به جدول خیابان اصابت می کند و منجر به خونریزی مغزی او می شود 
که اگر چنان چه بموقع او را به بیمارستان منتقل می کردند حتماً او نجات می یافت.۱

محمد س���یف زاده وکیل زهرا کاظمی در مورد مضحکه ی قضایی برای رسیدگی به این 
پرونده می گوید:

من به اتفاق آقای س���لطانی وکیل زهرا کاظمی بودی���م که همه ی ما بعداً به زندان 
افتادیم. مسأله ی زهرا کاظمی قطعاً قتل عمد بود و خیلی هم راحت مشخص می شد. 
دو تا ضربه به ایشان وارد شده بود که اگر مشخص می شد کدام یک از این ها منجر 
به مرگ شده، قاتل مشخص می شد. شعبه ی ۱۵ دیوان عایل کشور کلیه ی نظرات من 
را تأیید کرد و پرونده را برای رسیدگی به پاینی فرستادند که معلوم نشد چه شد و بعد 
هم همه ی ما را به زندان انداختند. ... وزارت اطالعات حتی تا بازسازی صحنه ی 
قتل هم پیش رفته بود اما آن را از مسری خود خارج کردند. در نهایت گفتند قتل در 
جایی در اثر ازدحام اتفاق افتاده و دیه اش را هم بیت المال باید بدهد. ما نسبت به 
این حکم ایراد گرفتیم و تاکید کردیم که قتل عمد بوده اس���ت. عالوه بر این دادگاه 
عمومی صالحیت رس���یدگی به آن پرونده را نداش���ت و دادگاه کیفری باید به آن 
رسیدگی می کرد... معاون دادستان گفت اصاًل قتل عمد نیست و غریعمد است و 
توافق کردند که دو تن از مأموران وزارت اطالعات را بازداش���ت کنند. ما در دادگاه 
که ابتدا علنی بود و بعدها برخالف قانون آن را غریعلنی کردند )که ما هم به عنوان 
اعرتاض از دادگاه خارج ش���دیم( اعرتاض کردیم. در زمانی که 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 یک مرتبه رئیس دادگاه را عوض 
و پرونده را کاًل از مسری خارج کردند. دادگاه تجدیدنظر هم همان مسائل غریقانونی 
را انجام داد که دادگاه بدوی انجام داده بود اما دیوان عایل کش���ور شعبه ی ۱۵برای 
اولنی بار با سعه ی صدر پرونده را بررسی کرد و رأی نقض شد و گفتند اواًل اصاًل به 
قتل عمد رسیدگی نشده و ثانیاً دادگاه صالح نبوده و باید در دادگاه کیفری بررسی 
می شد که پرونده به دادگاه کیفری رفت اما در نهایت ما را بازداشت کردند و مسأله 

به این صورت درآمد.۱

مدیر نمونه  ی کشور 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 حجت االسالم علیزاده رئیس دادگسرتی تهران، لوح 
تقدیر هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه را به همراه چند سکه بهار آزادی دریافت 

کرد و به عنوان مدیر نمونه  سال معرفی شد. در من تقدیر هاشمی شاهرودی آمده بود:  
جناب آقای سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقالب تهران؛

در س���ال نهضت خدمت رسانی به مردم از زحمات و تالش ارزنده ی جنابعایل در 
راس���تای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی و توسعه و اعتدال دستگاه 
قضایی تشکر کرده و کسب عنوان مدیر نمونه ی کشور را در اولنی جشنواره ی شهید 
بهشتی قوه  قضاییه برازنده می دانم و از خداوند متعال موفقیت روزافزون شما را در 

تمام مراحل زندگی خواهانم. سیدمحمود هاشمی شاهرودی 2
نهضت خدمت رسانی به مردم، توسعه و اعتدال دستگاه قضایی و جشنواره ی شهید بهشتی 

در همنی »لوح تقدیر« به درستی معنا پیدا می کنند.
به گزارش ایسنا، علیزاده پس از قرائت این تقدیرنامه تصریح کرد: هرچه در این راه بیش تر 
بکوشید، همه ی سود آن به نظام برمی گردد. و مرتضوی که دستش با علیزاده در یک کاسه 

بود در پاسخ گفت: 
بدیهی است موفقیت دادسرای تهران در کسب اطمینان مردم به رسیدگی عادالنه و 
احقاق حق و اقبال مردم به دادسرای تهران بر حسب آمار اعالمی جهت تظلم خواهی 
و تقاضای احقاق حق، مدیون مدیریت عایل دادگسرتی استان تهران حجت االسالم 
و المسلمنی علیزاده و قائم مقام دادگسرتی تهران، آقای مریکوهی و معاونت اداری 
و مایل آقای سرتیپ زاده بوده که 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 می کنم.۱
برخورد با فعاالن فضای مجازی و زمینه سازی برای پریوزی در انتخابات ریاست جمهوری

پس از موج برخورد با روزنامه نگاران و توقیف گسرتده ی نشریات، از آن جایی که اینرتنت 
به خانه ها راه یافته بود بسیاری از فعاالن رسانه  ای به فضای مجازی کوچ کردند و به انتشار 

اخبار و تحلیل های سیاسی در سایت ها و وبالگ ها پرداختند. 
پس از دریافت لوح تقدیر، مرتضوی که متوجه ی حمایت بی چون و چرای بیت رهربی از 

خود بود با قوت قلب و اعتماد به نفس بیش تری به فعالیت  سرکوبگرانه خود ادامه داد. 
یکی از اقدامات مرتضوی و دس���تگاه سرکوبی که وی را همراهی می کرد محدود  کردن 
انتشار اخبار و گزارش های خربی و تحلیل های سیاسی در فضای مجازی بود. در شهریور 
۱۳۸۳مرتضوی با همکاری نریوی انتظامی )به فرماندهی قالیباف( اقدام به دس���تگریی 
گسرتده ی نویسندگان سایت های خربی امروز و بامداد، منتسب به روزنامه ی توقیف شده 

صبح امروز و سایت رویداد وابسته به جبهه ی مشارکت ایران اسالمی کرد.  
دستگریشدگان که 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 تحت شکنجه قرار 
گفتند. مرتضوی تالش فراوانی برای گرفن اعرتافات جنسی از دستگریشدگان )خصوصًا 
دخرتان( کرد. آنان تحت فش���ار قرار می گرفتند  که به داش���ن روابط نامشروع با رهربان 

اصالح طلبان اعرتاف کنند. امید معماریان در باره بازجویی ها می گوید:
کس���انی که من را بازجویی کردند و در س���لول انفرادی یک زندان سری مواردی 
را که خود می خواس���تند از من با فشارهای مختلف بدنی و روانی گرفتند، مریض 
جنسی و روانی بودند من به آقای شاهرودی گفتم که نه تنها در مورد من بلکه این 
افراد نباید با هیچ کس در یک اتاق تنها بمانند چون که آن ها تعادل روانی ندارند 
و می توانند کارهایی بکنند که هیچ انس���ان با شرم و حیایی نمی تواند انجام بدهد. 
آقای شاهرودی قول دادند رسیدگی کنند، اما حاالمتوجه شده ایم که این ما هستیم 
که باید تاوان یک سیستم بیمار و مریض را بدهیم که در آن در گوشه سلول انفرادی 
در محاصره یک مشت آدمی که هر کاری از شان برمی آید دو ماه را سری کرده ایم و 
از آن پس زندگی مان هیچ گاه به دلیل فشارهای روانی آن دوران سیاه به حالت اول 

خود بازنگشته است.2
در آن دوران درگریی میان اصالح طلبان و جناح راس���ت نظام پس از انتخابات مجلس 
هفتم که با رد صالحیت گسرتده ی اصالح طلبان و خارج کردن مجلس از کنرتل آنان همراه 
بود به اوج خود رس���یده بود و خامنه ای و بیت رهربی می کوشیدند زمینه ی الزم را برای 
1-www.isna.ir/news/8301-05219
2-http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr
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پریوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴فراهم کنند. 
سید ابراهیم نبوی در نامه ی بیست و ششم دی ماه ۱۳۸۳خود به هاشمی شاهرودی نوشت: 

پرون���ده ی خالف کاری های مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات موجود اس���ت، 
می خواهید در نامه ی دیگری ش���ماره  ی کالس���ه و جزئیات پرونده را هم برای تان 
بنویسم، از داستان سوءاستفاده جنسی اش از یک متهم، قبل از این که به تهران بیاید و 
رفتارهای خالف قانون وی در توقیف روزنامه ها در اردیبهشت سال ۱۳۷۹و خالف 
او در مورد پرونده ی نشریه دانستنی ها و خانم فرانه بهزادی و خالف او در برخورد با 
شخص آقای شمس الواعظنی و خالف او در ماجرای منجر به قتل در پرونده ی خانم 
زهرا کاظمی و خالف های دیگر او همه و همه معلوم است، بگویید تا پرونده اش را 
بیاورند و قاضی بی طرفی را مأمور کنید تا به ماجرا رسیدگی کند. اگر هم تا قبل از این 
می خواهید جزئیات خالف های ایشان را بدانید با آقای سیف زاده وکیل دادگسرتی 

تماس بگریید تا همه چیز برای تان روشن شود.۱
او هم چننی اضافه کرد: 

می دانم که هم شما و هم رئیس جمهور سه بار تا به حال تا پای استعفا و کناره گریی 
هم رفته اید و خواستار برکناری مرتضوی شدید، اما رهربی جواب داد که: یک قاضی 

خوب داریم، شما همنی یکی را هم می خواهید از سرکار بردارید.2
امید معماریان در مورد استقالل عمل مرتضوی در قوه قضاییه و حمایتی که از او می شد 

می گوید: 
درجریان صحبت هایی که ما با مقامات قضایی می کردیم متوجه شدیم که اساساً دفرت 

آقای دادستان، آقای مرتضوی، دفرتی است که مستقل از قوه قضاییه عمل می کند.
وقتی ما به یکی از مقام های عایل رتبه ی قوه قضاییه گفتیم چرا شما که می دانید آقای 
مرتضوی دارد این اتفاقات را هدایت می کند و دارد آزار و اذیت می کند هر بالیی 
که دلش می خواهد بر سر زندانی می آورد ما را سی و پنج روز بردند، پنجاه روز یا دو 
ماه بردند در یک خانه ی امن تا هر کاری می خواهند با ما بکنند. چرا وقتی این ها را 
می دانید با این مسائل برخورد نمی کنید؟ خیلی صریح گفت که حقیقتش این است 
که به آقای ش���اهرودی گفته اند که شما هر کاری می خواهید در قوه قضاییه بکن. هر 
تغیریی که می خواهی انجام بده ویل دست روی سعید مرتضوی نمی توانی بگذاری.

با همه ی این اوصاف در تریماه ۱۳۸۵مرتضوی به همراه جمال کریمی راد وزیر دادگسرتی 
دولت احمدی نژاد به عنوان نماینده ی حقوق بش���ر ای���ران به اجالس ژنو رفت. امری که 
اعرتاض گس���رتده ی فعاالن حقوق بشری در سطح بنی المللی را به دنبال 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 حقوق بشر سازمان ملل را بی حرمتی ایران به حقوق بشر خواند.

طرح ارتقای امنیت اجتماعی
مرتضوی هم چننی از حامیان طرح موس���وم به ارتق���ای امنیت اجتماعی بود که از اواخر 
اردیبهشت ۱۳۸۶به مورد اجرا گذاشته شد و موجی از تنش و حاشیه را در ابعاد داخلی و 
خارجی رقم زد. گزارش مستند و تکان دهنده  ای از زوایای پنهان این طرح توسط مجموعه 
فعاالن حقوق بش���ر در ایران انتشار یافت.۱ مرتضوی در خصوص رابطه ی کاری نریوی 

انتظامی با دادستانی در طرح افزایش امنیت اجتماعی، گفت: 
از سال ۸۵طرح های عمومی در تهران به منظور افزایش امنیت اجتماعی مورد تأکید 
و تصویب اعضای س���تاد قرار گرفت که یک���ی از محورهای مورد تصویب، مبارزه 
با افرادی بود که تظاهر به فس���ق می کردند و با رفتار ناشایس���ت عفت عمومی را 

جریحه دار می کردند.
مرتضوی افزود: 

طرح افزایش امنیت اجتماعی محورهای مختلفی دارد که مبارزه با اراذل و اوباش 
در اولویت کاری قرار دارد. افرادی که تظاهر به فس���ق می کنند و به دنبال آن عفت 

عمومی را جریحه دار می سازند مورد برخورد قانونی قرار می گریند.
او می  کوشید ابعاد این طرح را گسرتش داده و از موضوع »اراذل و اوباش« به سرکوب 

زنان برساند.
مرتضوی درباره ی  تقاضای مجازات تبعید برای افرادی که به ارشادهای نریوی انتظامی 

توجهی نمی کنند، گفت: 
درصد باالیی از دخرتان و زنانی که تا به حال به دادس���را معرفی ش���ده اند، شکل 
و ش���مایل آن ها اصاًل منطبق با عرف جامعه نیس���ت و با هدف هنجارش���کنی یا 
نش���ان دار کردن خود بریون می آیند که اکثریت این دخرتان، دخرتان فراری هستند که 
محل س���کونت خاصی هم در تهران ندارند و جهت اغفال جوانان خود را ظاهر 
می کنند  که این دسته از افراد جمع آوری و به دادسرا معرفی می شوند و پس از آن به 
خانواده های آن ها مسأله اطالع داده می شود که در وهله ی  اول سعی بر آن است تا 
با هدایت و کمک خانواده افراد را به آغوش خانواده بازگردانیم و تهران را از وجود 

این افراد پاک کنیم.
وی زنان و دخرتانی را که با شکل و شمایل غریمتعارف در سطح جامعه حاضر می شوند، 

آلوده کننده  ی شهر خواند و افزود: 
اگر افرادی باش���ند که 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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مجازات های قانونی برای آن ها مؤثر نباشد ما حتماً برای این دسته افراد درخواست 
تبعید می کنیم و تبعید آن ها به شهرستان زادگاه شان خواهد بود.

مرتضوی هم چننی اظهار داشت این یک امر مسلم و منطقی است که ما باید از پایتخت 
کشورمان سم زدایی کنیم یعنی جمعیت اسالمی که در تهران است اگر ما به یک نهر زالیل 
تشبیه کنیم حتمًا نیاز به سم زدایی دارد و این کار باید مستمر باشد چون این گونه جرایم در 

هر ماه و هر روز ممکن است رخ بدهد.۱
مرتضوی در مرداد ۱۳۸۷، از اعدام س���ی نفر در یک روز در زندان اوین خرب داد و 
در گفت وگو با ایرنا گفت: »اعدام این محکومان، در ادامه ی اجرای طرح ارتقای 

امنیت اجتماعی و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و مواد مخدر صورت گرفت.2

فروش سئواالت کنکور
ن���ام مرتضوی در گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در س���ال 
۱۳۸۷ نیز به چشم می خورد.  خربگزاری فارس من بیانیه ای را از اعضای هیأت تحقیق و 
تفحص مجلس از قوه قضاییه منتشر کرد که در آن اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت 

تهران در پرونده ی فروش سئواالت کنکور »انتحار قضایی« توصیف شده بود.
زاکانی نماینده ی تهران و یکی از اعضای این هیأت، مرتضوی را متهم کرد که با از بنی 
بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده های فروش سئواالت کنکور از سراسر کشور موجب 
کور کردن س���رنخ های مربوط به پرونده ی فروش سئواالت کنکور شده است. به گفته ی 
زاکانی، دادستان تهران در جلسه ی کمیسیون اصل نود مجلس بیش از ده بار اعالم کرده 

بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شد.
دویست و هشت نماینده ی مجلس هفتم نیز در نامه ای به محمود هاشمی شاهرودی رئیس 
قوه قضائیه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات 
س���عید مرتضوی، دادستان تهران شدند.بس���یاری معتقد بودند که بازداشت »پالیزدار« 
هم به  نوعی با این پرونده مرتبط بوده  اس���ت. او وقتی دستگری شد که یک  سایل از آغاز 
سخرنانی های افشاگرانه اش در دانشگاه ها می گذشت و کسی کاری به او نداشت اما درست 
بعد از انتش���ار این گزارش بود که توسط دادستان تهران یعنی مرتضوی بازداشت شد.۳

تهدید و زبان زور 
تهدید، تنها زبانی بود که مرتضوی به کار می برد حتی برای شاکیان. وی در جمع صد ها 

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 پرونده ی نگنی غرب در سال ۱۳۸۷می گوید: 
یکی یکی دعوت شان کردیم و به حساب شان رسیدگی می کنیم و  پا هم که گذاشتند 
توی دادسرا به گونه ای به حساب شان رسیدگی می کنیم که غری از این که خودشان 
از کاری ک���ه کرده اند عربت بگریند، کالهربداران دیگری هم که تازه انگیزه ی چننی 
کاری را می خواهند در سرشان برورانند، به گونه ای با آن ها برخورد می کنیم که آن ها 

هم عربت بگریند.
وی در جمع شاکیان پرونده ی نگنی غرب می گوید: 

ببینید کسانی که می روند عقب می نشینند و سر و صدایی می کنند و جلو نمی آیند، ما 
می دانیم تعدادی از کارگر ها، مباشر ها، عاملنی مجرمنی، در بنی شما هستند. تعدادی از 
عامالن، عمله و اکله ی این ها در بطن شما و در میان شما هستند. آن عقب می نشینند 
و می گویند ما زمنی نمی خواهیم. می گویند حق مان را نمی خواهیم. پس شما آمده اید 
دادسرا چکار  کنید؟ اینجا دادسرای تهران و دادستانی تهران مثل کوه سرتگی است که 
این توطئه ها و این دسیسه ها هنوز توی فکر شماست ما از آن خرب داریم. آقایانی که 
توی حاشیه نشسته اند، اینجا برای ما حناشان رنگی ندارد. این فرمول ها نخ نما شده 

است. بنده خودم تصمیم می گریم، برنامه ریزی می کنم، اجرا هم می کنم.۱
امید معماریان در مورد تهدیدات مرتضوی می گوید: 

سعید مرتضوی خیلی مستقیم و شفاف و بدون تعارف گفتند که اگر که بخواهید بازی 
در بیاورید و بگویید که ما شکنجه شده ایم و با ما بدرفتاری شده و این قبیل حرف ها، 

عنقریب مواظب باشید که تصادفی بکنید.2
حسنی قاضیان در این باره می گوید: 

این موضوع چند بار اتفاق افتاد و من گاهی فکر می کردم بلوف است. مثاًل می گفت 
قرار است همنی جا و در همنی حیاط خلوتی که می روی هواخوری اعدامت کنیم. یا 
می گفت تو را می بندیم به تخت و شالقت می زنیم و بعداً فوری حکم اعدام را اجرا 
می کنیم. اما دوبارش این تهدید ها جدی تر بود. یک بارش که تعداد زیادی آدم همراه 
او بود و من به دلیل این که چشمم بسته بود نمی دانستم آن ها چه کسانی هستند ویل 

همهمه و رفت و آمدشان نشان می داد که زیاد هستند.
او گفت که االن که همکاری نمی کنی و سرتق بازی در می آوری ما حکمت را اجرا 
می کن���م و خودم هم رأی می دهم. بع���د خطاب به همراهانش گفت که برای فردا 
بگویید که جرثقیل را آماده کنند و به بچه های خربنگار خودمان هم بگویید که بیایند 

1-www.radiofarda.com/a/f7-doccumentary-over-saeid-mortazavi-part2/24924181.html
2- پیشنی
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تا پس از محاکمه   همان جا او را بربیم باال.۱

نقش مرتضوی در کودتای ۸۸و حوادث کهریزک
مرتضوی نقش مه���م و بی بدیلی 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 ثار الله حکم بازداش���ت بسیاری از حامیان مریحسنی موسوی را صادر 
کرده  بود که به محض پایان انتخابات دس���تگری شوند. نام وی هم چننی با کهریزک گره 
خورده است. علریغم حمایت عجیب و غریبی که از او می شد و پشتوانه ی محکمی که 
داشت همنی پرونده او را از اوج به حضیض کشاند، چرا که یک طرف دعوا عبدالحسنی 
روح االمینی 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 در کهریزک، مجلس هش���تم کمیته ی ویژه ای تش���کیل داد تا موارد مطرح شده در 
ارتباط با »ش���کنجه«، »ضرب و جرح«، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت 
»قتل« محسن  روح االمینی، محمد کامرانی، امری جوادی فر، احمد نجاتی کارگر و رامنی 

قهرمانی را بررسی کند.
براساس گزارش کمیته ی حقیقت یاب مجلس که دی ماه سال ۸۸در مجلس قرائت شد، 
فرد آمر در انتقال بازداشت ش���دگان به کهریزک، س���عید مرتضوی، دادستان وقت تهران 
معرفی شد.کمیته ی ویژه ی مجلس در این گزارش اعزام تعداد صد و چهل و هفت نفر از 
دستگریشدگان تظاهرات جنبش سبز در هیجدهم تری ۱۳۸۸به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه 

و غریقانونی خوانده بود.
او علت مرگ بازداشت ش���دگان را ابت���الی آن ها به بیماری مننژیت اعالم کرده بود، اما 
کمیته ی ویژه ی مجلس در بررسی های خود به این نتیجه رسید که این اظهارات واقعیت 
ندارد. از قرار معلوم او در این زمینه از همس���رش نیز که دارای اطالعات پزش���کی است 
کمک گرفته بود تا بهانه ای برای مرگ زندانیان دست و پا کند و در دادگاه و پیش از آن 
در گفتگو با رسانه ها مدعی شد هنگام وقوع حادثه ی 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  بودند.2
س���ردار احمدی  مقدم در اظهارنظری در زمان دولت یازدهم مدعی شد در جلسه ای 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 تصمیم گریی برای محل بازداشت معرتضان به انتخابات 
برگزار شده بوده، با اعزام بازداشت شدگان به کهریزک مخالفت نموده است ویل مرتضوی 
ُمصر بوده است به این دلیل که آن ها سالح سرد با خود حمل می کردند، بنابراین می بایست 

با آن ها هم چون اراذل و اوباش برخورد شود. 
مرتضوی و همراهانش رامنی پوراندرجانی پزشک وظیفه   ی مستقر در کهریزک را که حاضر 
به همکاری با آن ها نشده بود و مرگ زندانیان را »مننژیت« نخوانده بود، به قتل رساندند 

و آن را خودکشی جلوه دادند. 
بنابر اعالم سازمان قضایی نریوهای مسلح، نود و هشت نفر از بازداشت شدگان کهریزک از 
نحوه ی رفتار مأموران شکایت کرده بودند ویل با تدبری دبریخانه ی شورای عایل امنیت ملی 
و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان، تعداد پنجاه و یک نفر از آنان رضایت دادند.۳

مسعود علیزاده یکی از بازداشت شدگان کهریزک درباره ی دادگاهی که در دادسرای نظامی 
برای رسیدگی به اتهامات عامالن کهریزک برگزار شده بود توضیح می گوید: 

ما در اصل صد و نُه نفر بودیم که شکایت کرده بودیم اما خمس آبادی و محمدیان 
از عوام���ل کهریزک که جزو متهمان پرونده بودند به همراه دو وکیلی که از س���وی 
نریوی انتظامی برای آن ها گرفته ش���ده بود و هم چننی آقای گودرزی، مس���ول دفرت 
رجب زاده س���راغ بچه ها می رفتند و آن ها را مجبور به بازپس گرفن شکایات شان 
می کردند. در روزنامه ها هم نوشتند که پنجاه و چهار شاکی با تدبری مسئوالن رضایت 
دادند اما هیچ وقت نگفتند چگونه رضایت دادند و چه تدبریی بوده. خیلی از بچه ها 
تهدید شدند؛ یکی از بچه ها که در مرتو کار می کرد سراغ رئیس او رفتند. یعنی به 
اوگفتند که با رئیست رفیق هستیم و کارت را از دست می دهی و... بعضی بچه ها را 
هم به بخش مایل ستاد فرماندهی ناجا می خواستند و پویل روی میز می گذاشتند و 
می گفتند یا این را می گریی و رضایت می دهی یا هر آن چه بر سرت بیاید مسئولیتش 
با خودت اس���ت و... و این گونه وادار به رضایت می کردند. در کل پرونده هم که 
متأسفانه فرماندهان را تربئه کردند یعنی آقای رجب زاده خیلی راحت در حایل تربئه 
شد که مسئوالن کهریزک در دادگاه می گفتند ما به دستور رجب زاده این بازداشتی ها 
را پذیرش کردیم اما رجب زاده در دادگاه انگش���ت روی رادان و مرتضوی گذاشته 
بود و می گفت چرا حداقل به عنوان مطلع این ها را دادگاه نمی آورید؟ او می گفت 
کهری���زک را از رادان همان طوری تحویل گرفته که هس���ت و او باید دادگاه بیاید، 
مرتضوی دستور پذیرش بازداشت شدگان را صادر کرده و او باید دادگاه بیاید... اما 
نه تنها آن ها را به دادگاه نخواستند خود رجب زاده را هم تربئه کردند. در اصل رادان 

3-www.kaleme.com/1390/09/30/klm-83970/?theme=fast
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فقط یک بار برای بازپرسی آمده بود و دیگر تمام شد.۱
مسعود علیزاده درباره شکایتش از سه قاضی متهم پرونده ی کهریزک می گوید: 

ما شکایت کردیم در دادسرای کارکنان دولت ثبت شد در شعبه ی 2و نوشتیم که چه 
اتفاقاتی در کهریزک افتاده و چگونه بعد شاکیان را تهدید کردند که شکایات شان 
را پس بگریند. ما نوشتیم که چگونه مرتضوی و حیدری فر فشار می آوردند که همه 
بگوییم در کهریزک اتفاقی نیفتاده و مس���ائل مربوط به بریون از زندان است و... 
همان موقع بود که س���ر کوچه ما دو نفر به من حمل���ه کردند و با چاقو زدند توی 
شکمم که طحالم پاره شد. روی زمنی افتاده بودم که یک ماشنی بسیج ایستاد ودر 
حایل که فیلم می گرفتند  کمک هم کردند که آمبوالنس مرا بربد. کمی که بهرت شدم 
رفتم مجدداً ش���کایت کردم و شکایتم را ثبت کردم و برگه های پزشکی قانونی را 

هم ارائه دادم.2

حاضرین در دادگاه متهمان کهریزک بار ها از زبان مسئوالن شنیدند که قربانیان کهریزیک 
در اثر ابتال به بیماری مننژیت فوت کرده اند. س���عید مرتضوی برگه های امضا شده چند 
بیمارس���تان را نیز به همراه خود به دادسرای نظامی برد تا ثابت کند که جان باختگان در 

کهریزک در اثر بیماری مننژیت درگذشتند. مسعود علیزاده در این باره می گوید:
آقای مرتضوی برخورد خیلی تندی با رامنی  پوراندرجانی کرده بود، رامنی به دفرت 
آقای مرتضوی رفته بود ویل برگه ی مربوط به این که بازداشت ش���دگان کهریزک 
مننژیت داش���ته اند را امضا نکرد. همه ی این حرف ها در دادگاه زده ش���د. رامنی 
شاهد این بود که چه کسانی می آمدند در کهریزک شکنجه می کردند و اگر رامنی 
می رف���ت در مجلس و این صحبت ها را پیش آقای دهقان می گفت آقای دهقان 
نماینده  ی مجلس بود و آن زمان مسولیت کمیته ی پیگریی حوادث پس از انتخابات 
را عهده دار بود، قرار بود رامنی با این کمیته دیدار  کند که در آن جلس���ه پای آقای 
رادان به وسط می آمد، پای چند تن از نمایندگان مجلس می آمد، پای کسانی که در 
کهریزک شکنجه می کردند. حتی رامنی می گفت وقتی تیم آقای رادان به کهریزک 
می آمد همه را حتی آقای کمیجان���ی را هم از کهریزک بریون می کردند. باالخره 
رامنی مدارک زیادی در مورد کهریزک و حتی نقش فرماندهان ناجا داشت که برای 

نریوی انتظامی خیلی سنگنی بود و به همنی دلیل رامنی را از بنی بردند.۳

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 دادستان کل کشور 
و ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

با انتصاب صادق الریجانی به ریاست قوه قضاییه هم اراده  ای برای کنارگذاشن 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 محسنی  اژه ای شد. سایت خربآنالین در این باره نوشت:
دفرت کار س���عید مرتضوی، اتاقی نه چندان بزرگ در ساختمان دادستانی کل کشور 
در خیابان خیام اس���ت. او پس از چهار سال دوری از حجت االسالم غالمحسنی 
محس���نی اژه ای، بار دیگر به عنوان نریوی زیر دست او مشغول خدمت شده است. 
تا پیش از تشکیل دولت نهم، مرتضوی به عنوان رییس شعبه ی ۱۴۱۰عمومی تهران، 
در س���اختمان مجتمع قضایی وی���ژه ی کارکنان دولت به محاکم���ه ی روزنامه ها و 
روزنامه نگارانی می پرداخت که اکث���ر آن ها گرایش اصالح طلبانه و بعضاً افراطی 
داشتند. این مجتمع در خیابان مریعماد قرار داشت و مسئولیت آن نیز با محسنی اژه ای 
رییس پریروز و امروز مرتضوی بود. با تشکیل دولت جدید و احیای دادسراها، اژه ای 
رهسپار دفرت وزیر اطالعات در خیابان پاستور شد و مرتضوی نیز بساط کاری خود 
را به اتاق دادستان عمومی و انقالب تهران در حوایل بازار تهران منتقل کرد. حاال 

اژه ای دادستان کل کشور است و مرتضوی نیز معاون وی.۱
با این حال به خاطر روشن شدن نقش مرتضوی در پرونده ی کهریزک و فشار افکار عمومی 
و خانواده ی پرنفوذ روح االمینی مجبور به تعلیق سمت قضایی او شدند. روابط مرتضوی 
با محسنی  اژه ای و احمدی نژاد از پیش شکل گرفته بود. هر سه آن ها در پاپوش دوزی برای 
حسنی موسویان رئیس تیم مذاکره کننده ی هسته ای و متهم کردن او به جاسوسی یکی از 

اقدامات مشرتک آن ها بود.2
مرتضوی در دی ماه ۱۳۸۸با حمایت دست های پشت پرده از سوی محمود احمدی نژاد به 
عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز تعینی شد که با مخالفت حقوقدانان 
و چهره  های سیاسی مواجه شد. محسنی اژه ای به دفاع از او که تا چندی پیش معاونش 

بود برخاست و گفت:
فردی که از سمت قضایی تعلیق می شود دیگر نمی تواند کار قضایی کند اما در هیچ 
کجای قانون عنوان نشده که این فرد برای مشغول شدن در قسمت های اداری نیز با 

ممنوعیت مواجه است.۳

1-www.khabaronline.ir/detail/29193
2-www.isna.ir/news/95112719374
3-www.khabaronline.ir/detail/207267
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علی اکرب حیدری فر دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را 
داده بود نیز به عنوان مش���اور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
منصوب شد. به دنبال این انتصاب، پنجاه و هفت تن از نمایندگان مجلس طی نامه ای 
خطاب به صادق الریجانی و محمود احمدی نژاد خواستار برکناری مرتضوی از هرگونه 

منصب دولتی شدند.
نمایندگان در نامه ی خود در مورد انتصاب دولتی مرتضوی به دس���تگاه قضایی کش���ور 
هشدار دادند که مبادا متهم به آمریت فاجعه ی کهریزک از تعقیب جدی و بی طرفانه مصون 
بماند.نمایندگان امضا کننده  ی نامه در ادامه خطاب به احمدی نژاد هم نوشته بودند که نباید 
مرتضوی را با اتهامات مهمی که علیه او مطرح است در منصب حساسی مانند ریاست 
س���تاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال قرار دهد. اما مرتضوی دو س���ال ریاست ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز را برعهده داشت و در طول ریاستش بر این ستاد خواستار اجرای حکم 

اعدام برای قاچاقچیان کاال و ارز شد. 

تحریم اتحادیه ی اروپا 
اتحادیه ی اروپا طی تصمیم مورخ روز بیست و سوم فروردین ۱۳۹۰)سیزده آوریل 2۰۱۱(، 
سی و دو مقام ایرانی از جمله سعید مرتضوی را به دلیل نقشی که در نقض گسرتده و شدید 
حقوق شهروندان ایرانی داشته اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه ی 

دارایی های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد. 

ریاست سازمان تأمنی اجتماعی و ماجرای قول شرف
در اسفند ۱۳۹۰محمود احمدی نژاد او را ارتقا مقام داد و به ریاست سازمان تأمنی اجتماعی 
منصوب کرد. انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمنی اجتماعی، موضوع استیضاح 
شیخ االس���المی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد. اما این 
طرح که با ۱۹ امضا تقدیم شده بود در روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی نزد 
غالمعلی حداد عادل مبنی بر اس���تعفایش، منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس 
گرفتند. اما با گذشت چند هفته از این موضوع هم چنان سعید مرتضوی استعفا نداد و در 

منصب رییس صندوق تامنی اجتماعی باقی ماند. 
به رغم قول شرفی که مرتضوی به حدادعادل داده بود، او نه تنها به تأمنی اجتماعی رفت 
بلکه روز شنبه همان هفته هم گزارش عملکرد مدیریت چهل روزه ی خود بر این سازمان 
را تش���ریح کرد! البته او برای آن که پای بندی اش را به این قول نش���ان دهد، با اس���تفاده 
از توریه۱ که دروغگویی ش���رعی است، دستور داد، یک میز  کار در اتاق دیگری برایش 

۱-توریه بیان سخنی  است که معنای آن به ظاهر درست است؛ اما آن چه مخاطب از آن درک می کند 
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بگذارند! مرتضوی به حداد عادل قول شرف داده که وارد آن اتاق نشود! حدادعادل یکی 
از حامیان مرتضوی به شمار می رفت و پیش تر چشم و گوش مرتضوی در مجلس بود و 

اخبار کمیسیون فرهنگی مجلس و اقدامات آن علیه وی را به اطالعش می رساند. 
س���ایت بازتاب روز بیست و هفت اردیبهشت ۱۳۹۱در گزارشی زیر عنوان قول ناگفتنی 

حدادعادل به مرتضوی چه بوده است؟ نوشت:
طبق اطالعات دریافتی، یکی از قول هایی که حدادعادل به مرتضوی داده، این است 
که در گرفن عفو وی درباره ی اتهاماتی که علیه مرتضوی در قوه قضاییه مطرح است، 

کمک خواهد  کرد.
حداد در جلسه ی خود با مرتضوی، هم چننی از دیدار چهار ساعته-هشت ایل دوازده 
شب- خود در شب قبل از جلسه با مقامات عایل رتبه نظام خرب داده و اظهار کرده که 
قادر به حل مسئله می باشد. در این شرایط، انتشار پاسخ حدادعادل به سعید مرتضوی 
نیز تأییدکننده ی این خرب می باش���د. حدادعادل در نامه ی خود اظهارات مرتضوی 
درباره ی قول هایش را به فراهم کردن زمینه ی بازگشت مرتضوی به دستگاه قضایی 
ارتباط داده و از مذاکره ی خود با رییس قوه قضاییه برای حل این مسئله خرب داده است.۱

بازتاب که به محسن رضایی نزدیک بود در ادامه  ی گزارش نوشت: 
گفتنی است به دلیل آن که سعید مرتضوی از سوی دادسرای انتظامی قضات تعلیق 
شده اس���ت، بازگشت وی به قوه قضاییه که نیازمند داشن ابالغ قضایی مرتضوی 
است، تنها در صورتی ممکن اس���ت که دادسرای انتظامی قضات، مرتضوی را از 
کلی���ه ی اتهامات تربئه کرده و یا وی مورد عفو ق���رار گرید که این موضوع یکی از 
همان قول های موردادعای مرتضوی است. اگرچه به نظر نمی رسد سایر قول هایی 

که مرتضوی مدعی است حدادعادل به وی داده، قابل انتشار باشد.2
تردیدی نیست منظور از مقامات عایل رتبه ی نظام خامنه ای و فرزندش مجتبی داماد حداد 
عادل هس���تند که امکان عفو و بازگرداندن مرتضوی به قوه قضاییه را داشتند اما به خاطر 
درگریی جناح ها و فشار افکارعمومی قادر به بازگرداندن او نشدند اما تا توانستند رسیدگی 

به اتهامات او را کش دادند. 
چند ماه بعد اکثریت معنادار مجلس���ی که قرار بود شیخ االس���المی را به خاطر انتصاب 
مرتضوی به ریاست سازمان تأمنی اجتماعی استیضاح کند به اشاره ی نهاد های قدرت به 
حمایت از مرتضوی پرداخت و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس خرب از تهیه ی نامه ای با

نادرس���ت و دروغ است؛ یعنی جمله صادق بیان می ش���ود که موجب می گردد، شنونده از آن جمله 
مفهوم گمراه کننده و فریبنده موردنظر گوینده را دنبال کند.

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 داد.۱

ارتقا موقعیت همسر و استفاده ی سیاسی از امکانات عمومی
پس از این که س���عید مرتضوی به ریاس���ت س���ازمان  تأمنی اجتماعی رسید با حکمی 
هما فالح تفتی همس���رش را به ریاست بیمارستان ش���ریعت رضوی، وابسته به سازمان 
تامنی اجتماعی منصوب کرد. سپس، در آبان سال ۹۱او را به دلیل خدمت خالصانهبه سمت 
مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان تأمنی اجتماعی گمارد. در حایل که قبل از حضور سعید 

مرتضوی، وی مسئول اداره  ی کلینیک اداره  ی کل تأمنی اجتماعی تهران بود. 
در گزارش هیأت تحقیق وتحفص مجلس در مورد برادر همسر سعید مرتضوی آمده است: 
مأموریت آقای حمیدرضا فالح تفتی )برادر خانم سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت 
سازمان تأمنی  اجتماعی( از سازمان تأمنی  اجتماعی به شرکت نفت ایرانول با عنوان 
مدیر پروژه ی احداث پایانه ی صادرات و واردات بندر امام خمینی می باشد. در این 
راس���تا مأموریت شخص مزبور به استناد مصوبه ی شماره ی بیست و وهفت آذر ۹۱ 
هیأت مدیره ی س���ازمان تأمنی  اجتماعی مندرج در نامه ی شماره ۱۶۶۹۳/۹۱ تاریخ 
بیست و هش���ت آذر ۹۱مدیرکل امور اداری سازمان مذکور می  باشد. با بررسی های 
به عمل آمده مشخص شد، مصوبه ی مذکور مربوط به خرید یک دستگاه »ام آر آی« 
برای بیمارستان می باشد و هیچ ارتباط موضوعی با مأموریت نامربده به شرکت نفت 
ایرانول ندارد. هم چننی با توجه به گفته ی مدیر منابع انس���انی شرکت نفت ایرانول، 
نامربده از کارکنان رس���می تأمنی  اجتماعی بوده و مأموریت آن بر اس���اس مصوبه ی 
هیأت مدیره ی س���ازمان صورت گرفته و ما ناگزیر از به کارگریی ایشان هستیم. هیچ 
نوع مدرک و مس���تندی دال بر رسمی بودن ایشان ارایه نشد. در قرارداد منعقده با 
ایشان مدرک تحصیلی فوق دیپلم کامپیوتر قید شده که با وجود درخواست، تصویر 

مدارک ارایه نشد.2 از قرار معلوم او دارای مدرک دیپلم است. 
گزارش مجلس درباره ی استفاده ی از امکانات عمومی برای تبلیغات انتخاباتی همسر 

مرتضوی آورده است: 
طبق گزارش های واصله از مراکز درمانی استان تهران، روزنامه ی خورشید که در ایام 
تبلیغات انتخابات اخری شوراهای شهر و روستا، وظیفه ی تبلیغات برخی از کاندیداهای 
وابسته به مدیرعامل وقت را برعهده داشته است،  توسط واحد روابط عمومی به طور

1-www.isna.ir/news/91062817160
2-http://sharghdaily.ir/News/28305
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 هدایت شده ای در مراکز درمانی به شکل رایگان توزیع می شده است. گزارش هایی 
مبنی بر بسیج کارکنان تأمنی اجتماعی در مراکز مختلف درمانی برای حمایت از این 

کاندیداها واصل شده است...
 در ادامه آمده است: 

مبلغ پانصد میلیون ریال بن رفاه در قالب پاکت های دومیلیون  ریایل به شرکت کنندگان در 
جشن مبعث )سالن نگنی غرب سازمان( از سوی آقای علی روح بخش، مشاوراجرایی 
وقت سازمان اعطا شده است. حسب گزارش اداره  یکل روابط عمومی سازمان، این 
جشن به مناسبت آینی افتتاح جبهه ی متحد  کارگران ایران  اسالمی در روز جمعه هفده 
خرداد ۹2برگزار شده و در این مراسم آقایان شیخ االسالمی و خانم هما فالح  تفتی 
)نامزد های انتخابات شورای ش���هر در حوزه ی انتخابیه ی تهران( حاضر بوده اند.۱

پاداش های هیأت مدیره و مدیران، به خود
بخشی از گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسالمی از سازمان تأمنی  اجتماعی نیز به 
موضوع پاداش های هنگفتی مربوط می شود که در مدیریت مرتضوی در این سازمان وجود 
داشته است. گزارش هیأت تحقیق وتفحص مجلس از سازمان تأمنی  اجتماعی نشان می دهد 
که این سازمان هدیه های اختصاصی بسیاری نیز به مسئوالن دولت محمود احمدی نژاد  
داده است که از جمله آن ها می توان به محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت وقت، اشاره 
کرد. بر اس���اس این اس���ناد پانصد میلیون ریال کارت هدیه ی اختصاصی به محمدرضا 
رحیمی داده ش���ده که دلیل آن مس���اعدت به ایتام و هزینه ی درمان مراجعنی با اولویت 
بیمه شدگان تأمنی  اجتماعی عنوان شده است. موارد دیگری از این هدایا نیز وجود دارد 
که در یکی از آن ها به عبدالرضا شیخ االسالمی، معاون وقت اجتماعی رییس جمهوری، 
مبلغ یک میلیارد ریال پرداخت شده است.  صدمیلیون  ریال بن فروشگاه رفاه به محمدرضا 
امینی، مدیرعامل خربگزاری موج، یک میلیارد ریال هدیه به محمد عباسی سرپرست وقت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صدمیلیون  ریال کارت هدیه به مجید امیدی شهرکی 
مدیرعامل وقت خربگزاری ایرنا و صدمیلیون  ریال کارت هدیه به س���فیدی مدیرمسوول 
روزنامه ی آرمان، از دیگر مواردی است که به عنوان هدیه به برخی افراد داده شده است. 

علریضا محجوب، رییس هیأت تحقیق وتفحص می گوید: »اعضای هیأت امنای سازمان 
تأمنی  اجتماعی تصویب کرده اند که مبلغ شش میلیارد و دویست و چهل و سه میلیون تومان به 
حدود پنجاه نفر پرداخت شود که این نفرات محدود به اعضای هیأت امنا و مدیران ارشد 
سازمان می شود. به گفته ی محجوب، محاسبات انجام شده نشان می دهد که تنها به یک نفر 

1-http://sharghdaily.ir/News/28305



328
سعید مرتضوی

از این مدیران مبلغ چهارصدمیلیون تومان پرداخت شده است.۱
گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی در عنی حال عنوان کرد که سعید 
مرتضوی به س���ی و هفت نفر از نمایندگان مجلس نیز کارت  هدیه و بن خرید بخشیده 
اس���ت، اما مرتضوی در پاس���خ گفت تعداد نمایندگان مجلس که این مبالغ را دریافت 
کرده اند، بسیار بیش تر از سی و هفت نفر بوده است. او در نامه ای به ریاست کمیسیون 
اصل۹۰مجلس شورای اسالمی مدعی ش���د که دویست و هشتاد و پنج نفر از نمایندگان 

دوره ی پیشنی مجلس، کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کرده اند.  
در نامه ی مرتضوی تأکید شد که نمایندگان دوره ی هشتم مجلس شورای اسالمی در چند 
نوبت دریافتی هایی در قالب کارت هدیه و بن خرید از جانب مدیرعامل سابق سازمان 
تأمنی  اجتماعی داشته اند که نوبت اول صد و شصت و هفت نفر آن ها را شامل می شود و 

نوبت های دیگر هفتاد و پنج و شصت و هفت نفر.
به گفته ی سعید مرتضوی، پرداخت این مبالغ به نمایندگان مجلس هیچ اشکال قانونی ای 
نداشته و از ردیف بودجه ی غریشمول سازمان تأمنی اجتماعی هزینه شده است؛ بودجه ای 
که طبق رسالت سازمانی جهت پرداخت کمک هزینه درمانی برای بیمه شدگان و کمک به 

خانواده های نیازمند که بیمه ی تأمنی اجتماعی هستند، پیش بینی شده است.2

واگذاری بخشی از سازمان تأمنی اجتماعی به بابک زنجانی
در گزارش هش���تاد و چهار صفح���ه ای هیأت تحقیق و تفحص مجلس گزارش مفصلی 
درباره ی »س���ورینت« آمده اس���ت: تفاهم نامه ای در تاریخ بیس���ت و هفت آذر سال 9۱ 
بنی سازمان هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد شد. مطابق این 
تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف چهارمیلیارد یورو )معادل ین ژاپن( صد و سی و هشت 
شرکت متعلق به سازمان تأمنی اجتماعی-که اغلب موضوع تحقیق وتفحص بودند- به 
شرکت سورینت قشم واگذار شود. در این گزارش آمده است: اسامی صد و سی و هشت 
شرکت از مجموع دویست و هفت شرکت سرمایه گذاری تأمنی اجتماعی )شستا( شامل: 
هواپیمایی ج . ا.ا، فوالد خوزستان، فوالدمبارکه  اصفهان، بانک صادرات، هتل های هما، 
پرتوشیمی غدیر،  پرتوشیمی تربیز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت های 
مختلف بیمه ای، )ملت، میهن، دانا و پارس���یان(، کشتریانی ج . ا.ا، بانک های مختلف از 
جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... صنایع مس شهیدباهرن و... به هلدینگ سورینت 
قشم بوده است، دارای اشکاالت عدیده ی حقوقی و عدم  رعایت قواننی مصرح قانونی 

1-http://sharghdaily.ir/News/28305
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در ابعاد مختلف است.۱
مرتضوی بعداً ادعا کرد که حواسش نبوده و در موضوع چهارمیلیارد یورو یک صفر زیادی 
گذاشته است. پرونده ی تحقیق و تفحص از سازمان تأمنی اجتماعی حدود هشتاد هزار 

صفحه است. 2

ردپای متهمان کهریزک در تأمنی اجتماعی
بر اساس اسناد کمیته ی تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمنی  اجتماعی ردپای چند 
قاضی مته���م دیگر در پرونده ی کهریزک نیز در این پرونده ی فس���اد مایل به جا مانده 
اس���ت. عالوه بر س���عید مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، البه الی اسناد، 
اس���امی حسن زارع دهنوی با نام مس���تعار قاضی حداد و علی اکرب حیدری فر به چشم 
می خورد که هر دو این افراد، در س���ازمان تأمنی  اجتماعی معاونان مرتضوی بوده اند و 
در پرونده  ی کهریزک متهم.  بر اس���اس اس���ناد تحقیق وتفحص مجلس، قاضی حداد و 
حیدری فر با وجود پرونده های باز در دستگاه قضایی، مبالغ هنگفتی از مدیریت سازمان 

تأمنی  اجتماعی دریافت کرده اند. 
اسناد نشان می دهد که قاضی حداد و علی اکرب حیدری فر این مبالغ را به عنوان حق الزحمه 
بابت کار پژوهشی درباره پیش نویس الیحه قانون جدید سازمان تأمنی  اجتماعی دریافت 
کرده ان���د. در حایل که این دو نفر جزو معاون���ان مرتضوی بوده اند و چنان چه کاری هم 
کرده باش���ند نمی توانند به غری از حقوق کارمندی دستمزد دیگری دریافت کنند. به غری 
از قاضی حداد و حیدری فر برخی دیگر نیز تحت  عنوان حقوقدان، مبالغی را از سازمان 
به عنوان حق الزحمه ی کار پژوهش���ی درباره ی پیش نویس الیحه ی قانون جدید سازمان 
تأمنی اجتماعی دریافت کرده اند اما تعدادی از این افراد که نام آن ها در اسناد آمده است، 

هرگونه ارتباط با سازمان تأمنی  اجتماعی و دریافت پول از مرتضوی را رد کردند.  
نجات انامی در این باره گفت: من هیچ همکاری ای با سازمان تأمنی  اجتماعی نداشته ام، 
چننی چیزی صحت ندارد. این موضوع برای من هم جالب است، من فکر می کنم برخی 

نام ما را داده اند و خود پول را گرفته اند.
حسن حیدری نیز که نام او در فهرست دریافت کنندگان کارت هدیه ی پنج میلیون تومانی 
از س���عید مرتضوی وجود داشت نیز گفت: این موضوع را پیگریی خواهم کرد، من هیچ 

همکاری ای با سازمان تأمنی  اجتماعی نداشته ام و اصال آن ها را نمی شناسم. ۳

1-http://sharghdaily.ir/News/28305
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کمک به خرییه ی منحل شده
بر اساس بخش دیگری از اسناد تحقیق وتفحص مجلس، مؤسسه ی خرییه ای تحت عنوان 
کانون نخبگان عدل تهران )ایتام( مبالغ مختلفی را از س���ازمان تأمنی اجتماعی در زمان 
ریاست مرتضوی بر این سازمان دریافت کرده است. حجت االسالم عباسعلی علیزاده، 
رییس پیشنی دادگسرتی تهران، ریاست هیأت مدیره یکانون نخبگان عدل تهران )ایتام( 
را برعه���ده دارد و س���عید مرتضوی خود نایب رییس هیأت مدیره ی آن اس���ت. اس���ناد 
تحقیق وتفحص مجلس نشان می دهد مرتضوی در مجموع نزدیک به هفت میلیارد ریال 

به مؤسسه ای که خود نایب رییس هیأت مدیره اش به شمار می رود  کمک کرده است.

ابطال حکم ریاست مرتضوی توسط دیوان عدالت اداری
در تاریخ دهم مرداد ۱۳۹۱دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به شکایت تنی چند از 
نمایندگان مجلس در رابطه با ریاست مرتضوی بر صندوق تأمنی اجتماعی، این دیوان رأی 
بر ابطال انتصاب وی به عنوان ریاست این صندوق داد و این حکم را غریقابل تجدیدنظر 

و قطعی اعالم کرد.
پس از صدور این حکم هیأت دولت اساسنامه ی تأمنی اجتماعی را تغیری داد به طوری که 
صندوق به س���ازمان تغیری ن���ام داد و با این ترفند راهکاری ب���رای ماندن مرتضوی در 
تأمنی اجتماعی پیدا ش���د. مرتضوی با وجود حکم قضایی هم چنان بر صندیل ریاست 
جلوس کرده بود تا این که پس از پایان کار دولت احمدی نژاد در بیست و هفت مرداد ۹2 
طی حکمی از سوی علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی برکنار شد. با این حال تا آخرین 
روز کاری دول���ت احمدی نژاد او هم چن���ان به خالف  کاری  های خود در تأمنی اجتماعی 
ادامه داد و علریغم گزارش تحقیق و تفحض مجلس شورای اسالمی اکثر قریب به اتفاق 
اتهامات او به خاطر پش���توانه ی محکمی که در بیت ره���ربی از آن برخوردار بود مورد 

رسیدگی قضایی قرار نگرفت. 

بازداشت و محکومیت متهمان کهریزک به اتهامات دیگر 
به خاطر فشار افکار عمومی و درگری بودن پای روح االمینی 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 قاضی حداد و علی اکرب حیدری فر دو مقام 
قضایی دیگر از سمت خود تعلیق گردیدند تا در ادامه چاره جویی شود. در شهریور ۱۳۸۹ 
مصونیت قضایی آن ها نیز توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد، اما خربی از رسیدگی 

به پرونده نبود. 



331
عدالت خانه و ویرانگران آن-آغاز دهه ی دوم انقالب تا امروز

سعید مرتضوی قبال هم در دادگاه انتظامی قضات پرونده داشت اما هرگز به آن رسیدگی 
نشد. محمدصالح نیکبخت در این باره در تاریخ بیست و سه دی ماه ۱۳۸۸به دویچه وله 

می گوید: 
ایشان نه تنها یک پرونده، بلکه چندین پرونده در آن جا دارد و حتی در موارد زیادی 
هم برای ایش���ان کیفرخواست صادر ش���ده اما افرادی که اسم شان را هم می دانم 
و می دانم چه کس���انی بوده اند، آن پرون���ده را از دادگاه انتظامی خارج کردند و در 
نتیجه پرونده به قضات دادگاه انتظامی قضات نرسید تا در این باره اقدام کنند. این 
بزرگ ترین اشتباه بود؛ اگر همان موقع این کار انجام می شد، دیگر آقای مرتضوی 

دست اش به خون افراد دیگر -مستقیم یا غریمستقیم- آغشته نمی شد. 
در اردیبهشت ۱۳۹۱علی اکرب حیدری فر، معاون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که 
احکام اعزام افراد بازداشت ش���ده به کهریزک را امض���ا کرده بود، در ارتباط با پرونده ی 
دیگری بازداش���ت شد و به زندان اوین انتقال یافت. وی در سوم فروردین ۱۳۹۱در یک 
پمپ بنزین، اقدام به هفت تریکش���ی کرده بود.۱ سایت تابناک گزارش داد که 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 آن که به دلیل سنگینی اتهامات 
احتمال آزادیش بعید به نظر می رسید، با فشار برخی از ذی نفوذان بر دستگاه قضایی آزاد 
شد و مشاور ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز شد که ریاست آن را سعید مرتضوی به عهده 

داشت.2
حیدری فر که از او با نام عصای دست مرتضوی نیز یاد می شد در سال ۱۳۹۰در نامه ای که 
به مطبوعات فرستاد همه ی بازداشت شدگان کهریزک را از دسته ی اراذل و اوباش خواند 
و با مقصر دانس���ن مطبوعات در ُپر رنگ کردن جنایات رخ داده، خواستار تقدیر از کار 

خوب خود در شرایط فتنه شد. 
بعد از گذشت پنج سال در خرداد ۱۳۹۶محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه خرب داد که این 
فرد دو پرونده دارد، یکی هنوز به نتیجه نرسیده و در دادسراست. در پرونده ی قبلی وی 
دو سه اتهام وجود داشت که نسبت به هر کدام محکومیت گرفته و سنگنی است، با توجه 
به این که باید اش���د مجازات برای وی اجرا شود، برای این فرد حکم پانزده سال حبس 

صادر شده است.۳
در تاریخ هفدهم بهمن ۱۳۹۱مرتضوی به علت تصرف غریقانونی در اموال دولتی 
در زمان تصدی ریاس���ت سازمان تأمنی اجتماعی بازداشت و به زندان اوین منتقل 

1-www.tabnak.ir/fa/news/241396
2-دویچه وله به نقل از سایت تابناک ۳۰ خرداد ۱۳۹۶. 

3-www.isna.ir/news/96033017483



332
سعید مرتضوی

ش���د اما به فاصله بیست و چهار س���اعت از زندان آزاد شد. پایگاه اطالع رسانی 
دادستانی تهران اعالم کرد که پس از اعالم جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی 
به اتهام قید شده در اعالم جرم که 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 شد.۱

آغاز خیمه شب بازی قضایی در پرونده ی کهریزک 
دی سال ۹۱بود که موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تأمنی اجتماعی مشتمل بر بازه ی 
زمانی ریاست مرتضوی بر این سازمان، در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار گرفت تا 
این که آذر سال ۹2، کمیته ی تحقیق و تفحص از تأمنی اجتماعی، گزارش خود را در صحن 

علنی مجلس قرائت کرد.
بیست و یکم دی سال ۹2دادستانی تهران طی اطالعیه ای از رسیدگی به گزارش تحقیق 
و تفحص مجلس شورای اسالمی از سازمان تأمنی اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت 
خرب داد و اعالم کرد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اس���المی از س���ازمان 
تأمنی اجتماعی برای رسیدگی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.

پس از گذش���ت یک س���ال از ارجاع این پرونده به دادس���تانی تهران، در تاریخ بیست و 
چهارم دی سال ۹۳عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقالب تهران از صدور 
کیفرخواس���ت در بخشی از پرونده ی تأمنی اجتماعی و ارسال آن به دادگاه کیفری استان 

خرب داد.
این پرونده که ش���امل سه بخش بود )تأمنی اجتماعی، شکایت اولیاء دم روح االمینی، و 
بخشی از رأی نقض شده ی پرونده ی قضات کهریزک در دیوان عایل کشور(، برای رسیدگی 

به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکویل ارجاع شد.2
هشتم اسفند ۱۳۹۱پس از چهل ماه تأخری، دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی آغاز 
به کار  کرد. تشکیل دادگاه پس از نمایش فیلم دیدار فاضل الریجانی با سعید مرتضوی 
توسط احمدی نژاد در مجلس شورای اسالمی صورت گرفت، وگرنه اراده ای در نظام برای 
پیگریی جنایات مرتضوی وجود نداشت. فیلم مزبور توسط مرتضوی به صورت مخفیانه  
تهیه شده بود و همنی خشم الریجانی ها و به ویژه صادق را برانگیخت چرا که در گفتگوی 
خصوصی، فاضل الریجانی به سعید مرتضوی می گوید که از نفوذ برادرش در قوه قضاییه 

استفاده می کند.
1-http://sharghdaily.ir/News/3484
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/13/1426297
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با این حال از همان ابتدا مش���خص بود که اراده  ی واقعی برای پیگریی قضایی اتهامات 
مرتضوی وجود ندارد. علریضا دقیقی وکیل پایه یک دادگسرتی در مورد نحوه ی حضور 

مرتضوی در دادگاه می نویسد:
عموماً مراجعنی به دادگاه کیفری اس���تان از درب مراجعنی واقع در خیام به دادگاه 
تردد می نمایند و تردد از درب پشت دادگاه برای مراجعنی ممنوع بوده و این درب 
مختص تردد قضات محرتم دادگاه اس���ت. با کمال تعجب مالحظه شد که جناب 
س.م متهم پرونده ی کهریزک به رغم تاخریی که داشت با کمال تعجب از درب پشتی 
)درب قضات( وارد دادگاه ش���د و حتی توانست بدون بازرسی بدنی که در کل از 
کلیه ی مراجعنی و وکالء به عمل می آید، وارد محوطه ی دادگاه ش���ود و محافظان 
خود را تا محوطه ی داخلی دادگاه کیفری استان به همراه بربد در حایل که بر اساس 
دس���تورالعمل تردد مراجعنی فقط شخص ش���اکی و متهم و وکالی قانونی آن ها 
ح���ق ورود به دادگاه ها را دارند و مأمورین مکلف بودند از تردد افراد غریمرتبط به 

دادگاه ها خودداری نمایند.۱
این رفتار دو سال بعد هم تکرار شد. پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگسرتی در مورد 

چگونگی حضور سعید مرتضوی در دادگاه می نویسد: 
سعید مرتضوی به همراه چهار محافظ تنومند نیز وارد شدند و بدون هرگونه مکثی 
وارد شعبه گردیدند و محافظنی پس از آن که 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 ازآن که به کس���وت شریف وکالت بیایند، قاضی 
دادگسرتی و آخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون 
دادس���تان تهران و سرپرست دادس���رای ویژه ی جرائم کارکنان دولت بود. این آقای 
جعفری همان کسی بود که قرار بازداشت موقت من در سلول انفرادی را تأییدکرده 
بود و من همراه مرتضوی از او نیزشکایت کرده بودم ویل با شگفتی تمام دیدم که 
قرار منع تعقیب وی صادرشده و با اخذ منع تعقیب، موفق به دریافت پروانه ی وکالت 
از کانون وکالی تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمی پذیرفت، 

آقای جعفری )معاون سابق مرتضوی( اکنون وکیل او شده بود. 
هم محافظان مرتضوی و هم خود او و وکیل مدافعش، پس از نشس���ن بر صندیل 
اتاق بازپرسی، گوشی های همراه خود را از  کت شان بریون آورند و نیم نگاهی کرده و 

دوباره به درون جیب شان گذاشتند.

1-www.khabaronline.ir/detail/279437
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دو محافظی که بریون بودند جالب تر بودند. آن ها هم با گوشی شان مستمراً در تماس 
بودند و در راهرو درحنی مکالمه با تلفن قدم می زدند و هم بعضی وقت ها گوشه ی 
کت شان را کنار می زدند و ما را از زیارت اسلحه  ی کمری شان مستفیض می کردند.۱

 
اعرتاض نمایندگان مجلس به اطاله ی دادرسی مرتضوی

اولنی  در مهرماه سال ۱۳۹۳نامه ی اعرتاضی نمایندگان خطاب به رئیس مجلس منتشر شد. 
مرتضوی در تاریخ بیس���ت و چهار آبان س���ال ۱۳۹۳به صورت دائم از احراز شغل قضا 
انفصال پیدا کرد و هم چننی انفصال وی از مشاغل دولتی به مدت پنج سال نیز مورد تأیید 

قرار  گرفت.
در دی ماه سال ۱۳۹۳، نمایندگان مجلس نامه ی دوم خود را نوشته و خواستار تسریع در 

رسیدگی به اتهامات مرتضوی شدند.
اواس���ط فروردین ماه ۱۳۹۴نیز خرب سومنی نامه ی اعرتاضی نمایندگان مجلس درباره ی 
اطاله ی دادرس���ی در پرونده ی مرتضوی منتشر شد. در این نامه که نمایندگان خطاب به 
رئیس مجلس نوش���تند، تاکید شده بود: دادگاه رسیدگی به این پرونده می بایست ظرف 
حداکثر سه ماه نسبت به صدور حکم اقدام می نمود که متأسفانه تاکنون علریغم گذشت 

شانزده ماه از ارجاع پرونده اقدام خاصی صورت نپذیرفته است.2
گفته می شود سعید مرتضوی به تعدادی از نمایندگان مجلس صورت جلسه ی شورای عایل 
امنیت ملی را نش���ان داده بود که براس���اس درخواس���ت س���ردار نجات، دستور انتقال 
بازداشت شدگان روز هیجده تری را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده است. محمد حسنی 
زیبایی نژاد )سردار نجات(۳ بعد از اعرتاض های سال ۱۳۸۸به دعوت سعید جلیلی مسئول 
سیاس���ی-اجتماعی دبریخانه ی شورای امنیت ملی شد و نقش مهمی در سرکوب مردم 
داشت. یکی از دالیل عدم رسیدگی جدی به پرونده ی کهریزک هم درگری بودن نجات و 

حسنی فدایی و دیگر فرماندهان سپاه پاسداران و نریوی انتظامی است. 
رس���یدگی مجدد به پرونده ی سعید مرتضوی، در اردیبهش���ت ماه ۱۳۹۴شروع شد که در 
جریان آن، دو اتهام تنظیم گزارش دروغ )که جریمه ی دویس���ت هزار تومانی مرتبط با آن 
از س���وی دیوان عایل کشور ردّ شده بود( و معاونت در قتل )محسن روح االمینی( مورد 
رس���یدگی قرار گرفت و س���رانجام وی در مرداد ۹۴از این اتهامات تربئه شد. محمدرضا 
محمدی کشکویل، قاضی پرونده ی سعید مرتضوی در بیست و هشت مرداد ۱۳۹۴اعالم 
کرد او، در عنی حال بر سر تخلفات خود در زمان ریاست بر سازمان تأمنی اجتماعی، به 

1-www.khabaronline.ir/detail/374235
2-https://persian.iranhumanrights.org/1394/03/saeed-mortazavi
3-www.bbc.com/persian/iran-38442462
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حبس و رّد مال محکوم شده است. 
مرتضوی هیجده مهر ۹۴به حکم شعبه ی نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعرتاض کرد 
و پرونده که عالوه بر اعرتاض مرتضوی، اعرتاض تأمنی اجتماعی و اولیاء دم روح االمینی 
را به همراه داشت، برای رسیدگی در مرحله ی تجدیدنظر به شعبه ی ۱۷ دیوان عایل کشور 
ارجاع ش���د اما بیست و یک اردیبهشت سال ۹۵، محسن افتخاری گفت که دیوان عایل 
کشور پرونده را در صالحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است و پرونده به شعبه ی 22 

تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.
مجتبی نظری وکیل مدافع تأمنی اجتماعی که از طوالنی شدن روند رسیدگی به پرونده های 
مرتضوی گالیه کرد و گفت:  اآلن نزدیک به س���ه س���ال است که از رسیدگی به پرونده ی 
مرتضوی می گذرد و اگر می دانستیم این قدر طوالنی می شود، وکالت تأمنی اجتماعی را 

قبول نمی کردم.۱
مرتضوی در س���ال ۱۳۹۵پس از هفت سال انکار و حمله ی  پیش دستانه، در هماهنگی 
با قاضی و از قرار معلوم با توصیه ی س���ردار نجات و به منظور برخورداری از حاشیه ی 
امنیت  نظام، مسئولیت جنایات کهریزک را -هرچند به صورت غریعمد- پذیرفت و ابراز 
ش���رمندگی کرد تا س���ر و ته این پرونده در دستگاه قضایی اسالمی بهم بیاید. بسیاری از 
چهره های سیاسی نظام اسالمی نیز انگیزه ی نگارش نامه ی مزبور را تأثریگذاری بر تعینی 

مجازات دانستند. در بخشی از این توبه نامه آمده است:
در رابط���ه با واقعه ی خونبار تریماه ۸۸ که متعاقب فتن���ه ی بزرگ و توطئه پس از 
انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست، رهربی معظم انقالب به خاطر عمق 
فاجعه از آن به جنایت تعبری فرمودند. به عنوان دادستان وقت عمیقاً ابراز تأسف و 
اعتذار می نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی فر، روح االمینی و کامرانی 

طلب پوزش نموده و علو درجات آن ها را از خداوند بزرگ مسألت می نمایم.2
او در این نامه »مننژیت« را که به خاطر آن دکرت رامنی پوراندرجانی به قتل رسید تبدیل به 

»شهادت« کرد. 

مرتضوی و انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶
پس از حضور ابراهیم رییسی در مسجد روضه ی محمدیه یزد برای سخرنانی انتخاباتی، 
عکس های سعید مرتضوی که در این مراسم حضور داشت در فضای مجازی منتشر شد. 
رسانه های حامی رییسی و ستاد انتخاباتی وی تالش کردند، 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
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بدنامی چشم و چراغ خامنه ای در قوه قضاییه تا آن جاست که رسانه های هم سو با رییسی 
مدعی شدند:

رسانه های ضدانقالب و حتی برخی رسانه های معلوم الحال داخلی تالش کردند 
حضور سعید مرتضوی در محل سخرنانی حجت االسالم رییسی را نشانه ی پیوند 
نزدیک وی با س���تاد انتخاباتی ایش���ان تبلیغ کرده و از این طریق موج جدیدی از 

تخریب را علیه ایشان راه بیاندازند. 
و یا تا آن جا پیش رفتند که مدعی شدند: 

بررسی سوابق سیاسی آقای رییس���ی و مرتضوی در طول چند سال اخری نیز نشان 
می دهد که رویکردهای سیاسی این دو با یک دیگر متفاوت بوده و در مواردی کاماًل 

در مقابل هم قرار دارد و هم سو نیست.۱
اما هیچ یک از حامیان رییس���ی پاسخ نمی دادند اگر نزدیکی مرتضوی به رییسی باعث 
»تخریب« وی می شود، چرا از کلیه ی اقدامات وی در قوه قضاییه حمایت می کردید؟  و 

چرا رییسی در باالترین سطح قوه قضاییه با او همکاری می کرد.
نکته  ی قابل تأمل این که در انتخابات شورای شهر سال ۱۳۹2لیست »زنده باد بهار« را که 
وابسته به احمدی نژاد بود علی نیکزاد وزیر مورد وثوق احمدی نژاد تهیه کرده بود و هما 
فالح همسر مرتضوی یکی از کاندیداهای آن بود. نیکزاد و احمدی نژادی ها به دنبال این 
بودند که 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 می رساند .2
علی  نیکزاد در انتخابات ۱۳۹۶رئیس ستاد انتخابات ابراهیم رییسی بود. 

محکومیت مرتضوی به زندان و پی آمد های آن
عاقبت در تاریخ پنج آذر ۱۳۹۶پس از گذشت بیش از هشت سال از وقوع جنایت کهریزک، 
شعبه ی 22دادگاه تجدیدنظر استان تهران سعید مرتضوی را به اتهام معاونت در قتل محسن 
روح االمینی با یک درجه تخفیف به دو سال حبس محکوم کرد.۳ حکم دادگاه اولیه پنج 
س���ال بود. همنی شعبه، مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غریقانونی 
پست سرپرستی تأمنی اجتماعی تربئه کرد. وی پیش تر از بابت تحصیل مال نامشروع به 
ش���ش ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود چهل و 

شش میلیون تومان است، به رّد مال محکوم شده بود.۴

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 ایران گفته می شود که این دو سال حکم هم به خاطر نزدیکی 
با احمدی  نژاد دریافت کرده است. 

نادر قاضی زاده عضو کمیته ی تحقیق و تفحص از پرونده ی س���ازمان تامنی اجتماعی با 
بیان این که از تربئه ی سعید مرتضوی در پرونده ی تامنی اجتماعی شوکه شده است، گفت: 
امیدوارم که رئیس قوه قضاییه، آقای اژه ای و دادستان کل کشور به این پرونده ورود کرده 

و نسبت به حکم صادر شده اعرتاض کند.۱
هم زمان با انتشار خرب تربئه ش���دن سعید مرتضوی در پرونده ی سازمان تأمنی اجتماعی، 
مصطفی ترک همدانی، وکیل جمعی از شاکیان این پرونده خرب داد که با شکایت مرتضوی 
ب���ه دلیل گفته هایش درباره ی حکم محکومیت بدوی وی به ده ماه زندان و چهل ضربه 

شالق محکوم شده است. 
نکته ی قابل ذکر آن که مهدی محمودیان به جرم افشای جنایت کهریزک به پنج سال زندان 

محکوم شد. 
پس از گذشت چندین ماه از صدور حکم قطعی زندان، باالخره خرب صدور حکم جلب او 
دوازده اسفند ماه ۹۶ منتشر شد. اما خود وی موضوع را تکذیب کرد و دور روز بعد، رییس 
کل دادگسرتی استان تهران درباره ی صدور این حکم اظهار بی خربی کرد. محسنی اژه ای، 
س���خنگوی قوه قضاییه، در فروردی���ن ۱۳۹۷از آن جایی که دیگر امکان تکذیب و انکار 
موضوع را نداش���ت درباره ی دلیل بازداشت نشدن سعید مرتضوی گفت: حکم جلبش 

صادر شده ویل هنوز متأسفانه گریش نیاورده اند، حاال نمی دانم چطور هست.
این گفته  ی محسنی اژه ای بازتاب گسرتده ای در شبکه های اجتماعی داشت و گروهی از 
مردم این س���خنان را این گونه معنا کردند که قوه قضاییه مردم را »گری آورده« و س���ر کار 

گذاشته است.مصطفی ترک همدانی وکیل پرونده تأمنی اجتماعی می گوید: 
در هن���گام محاکمه و دادرس���ی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اس���اس 
دستورالعمل شورای عایل امنیت ملی او را همراهی می کردند، در دادگاه حاضر می شد.

این محافظان مواجب خود را از دولت می گریند و قرار دادن این افراد در کنار برخی 
از شخصیت ها برای این است که فرد مورد نظر دائم در اختیار باشد و بیست و چهار 

ساعته انجام وظیفه کند.
گمان می کنم آقای مرتضوی حدود ُنه محافظ داشت که هر شیفت سه نفر از وی 
محافظت و مراقبت می کنند که شاید این تعداد کمی کم تر یا بیش تر باشد. به هر حال 
این اقدامات با فرمایش های آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه 
محافظان مرتضوی از او خربی ندارند و نمی دانند کجاس���ت؟ با این همه مراقب، 

۱-خربگزاری ایلنا ۶ آذر ۱۳۹۶. 
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چگونه است که از مرتضوی بی اطالع هستند؟۱
مرتضوی در آذرماه ۱۳۹۴در حایل که پرونده اش در دادگاه مورد رس���یدگی بود برخالف 
رویه ی قضایی موجود در نظام اس���المی از کشور خارج شد و به برای شرکت در مراسم 
اربعنی به عراق رفت.2 سعید طوسی هم در حایل که پرونده اش مفتوح بود از  کشور خارج 

شد و برای شرکت در راه پیمایی اربعنی به عراق رفت. 
پس از کش و قوس بسیار باالخره قوه قضاییه و بیت رهربی تسلیم شدند و در دوم اردیبهشت 
۱۳۹۷اعالم شد که سعید مرتضوی در مازندران دستگری و به زندان اوین منتقل شده است. 
سعید مرتضوی با عدم معرفی خود به دستگاه قضایی نشان داد همانند دورانی که یکی 

از قدرتمند ترین مسئوالن قوه قضاییه بود احرتامی برای قانون نظام اسالمی قائل نیست. 
مسئوالن قضایی نیز در این پرونده نشان دادند که حرمتی برای قانون نظام اسالمی قائل 
نیستند. پدر محمد  کامرانی یکی از قربانیان کهریزک پس از اعالم خرب دستگریی مرتضوی 

به روزنامه ی ایران گفت: 
من از قوه قضاییه گالیه دارم. شکایت از مرتضوی را من شروع کردم شانزده ماه طول 
کشید تا من با دوندگی خودم و پیگریی های وکیل پرونده ی اتهام معاونت در قتل را 
به دادگاه تفهیم کنم اما رأی تربئه صادر شد. اما در پرونده آقای روح االمینی صدور 
حکم برای این اتهام ممکن شد. با این حال من به شخصه از این حکم راضی نیستم 
نه از مدتش و نه از این که در دو پرونده ی مشابه دو حکم کاماًل متفاوت صادر شد. 
اما امر را به خدا واگذار می کنم... این حکم و ماجراهای پیش آمده در اجرای آن نه 

تنها گوشه ای از درد ما را التیام و تسکنی نداد بلکه ما را جریحه دار  کرد.۳
دستگاه قضایی به فساد مرتضوی واقف بود اما چشم پوشی می کردند. عباس سلیمی نمنی 

مدیر دفرت مطالعات و تدوین تاریخ ایران می گوید:
سال ۸۴ نامه ای را به آقای هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه نوشتم و گفتم که 
سعید مرتضوی از دانشگاه آزاد رشوه می گرید و در برابر این رشوه خدمات ویژه ای 
به آن ها می دهد. آقای شاهرودی جواب داد که بله ما تذکر داده ایم. یعنی چی؟ یعنی 
ما این را پذیرفته ایم. او بدون این که به دانشگاه آزاد شهریه بدهد، ثبت نام کرد. در 
کالس های دانشگاه هم شرکت نمی کرد. در دانشگاه آزاد هم استخدام شد که محل 
تأمل بود. فسادهای زیادی به نفع دانشگاه آزاد می کرد. ... مرتضوی از طریق دانشگاه 
آزاد رشد کرد دکرتای خود را از آن گرفت و همسر او هم در همان جا استخدام شد.۴ 

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 زارع دهنوی 
 »قاضی حداد«

حاج حسن زارع دهنوی )قاضی حداد( فرزند عبد الخالق متولد ۱۳۳۵در دهنو یزد است. 
از گذشته ی او مانند بسیاری از بازجویان و شکنجه گران اطالعی در دست نیست. او در 
دادستانی انقالب مانند دیگر بازجویان و شکنجه گران از نام مستعار »حداد« استفاده 

می کرد. بعدها که قاضی شد نیز هم چنان با نام مستعار به قضاوت می پرداخت. 

راه یابی به دادستانی اوین 
وی در س���ال ۱۳۶۰وارد دادس���تانی ش���د و در بخش پی گریی و اجرای احکام اوین به 
فعالیت پرداخت و بیش تر پروند ه های اقتصادی و مربوط به اموال مصادره ای وابستگان 

نظام پهلوی را دنبال می کرد.
وی در س���ال های اولیه دهه ی ۶۰ رابطه ی تنگاتنگی با حجت االس���الم حسینعلی نریی 
داشت که پس از انتقال محمدی گیالنی به شورای نگهبان ریاست حکام شرع اوین را به 

عهده گرفت.
حداد در سال ۶۰ مدتی وردست هادی غفاری در شعبه ی امور اقتصادی اوین بود و سپس 
ترفیع مقام گرفت و دادیار شد و مستقیماً پرونده های مربوط به امور اقتصادی را دنبال می کرد.

او هم چننی برنامه های ویدیویی عقیدتی تحت عنوان »احکام اسالمی« را تهیه می کرد که 
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در آن ها به توصیف این احکام می پرداخت. این برنامه ها در سال های اولیه ی دهه ی ۶۰ از 
طریق تلویزیون آموزشی مدار بسته ی اوین صبح ها برای زندانیان پخش می شد و آن ها ملزم 

به روشن کردن تلویزیون و تماشای برنامه های مزبور بودند.
حداد به مانند دیگر شاغلنی دادستانی اوین برای اثبات ارادت خود به نظام در جوخه های 
مرگ شرکت می کرد و سینه ی قربانیان را هدف رگبار مسلسل قرار می داد. در آن  سال ها 
بازجویان گاه با عز و التماس از مس���ئوالن دادستانی می خواستند که نام شان را در افراد 

جوخه ی اعدام قرار دهند تا از این »فیض« بزرگ محروم نشوند.
حداد سپس دستیار مجید قدوسی )مجید مالجعفر( و یکی از نوچه های او در اوین شد. 
در آن زمان وی دیپلمه بود و دس���ت خط خوبی داشت. بعد از تغیری و تحوالتی که زمان 
ریاس���ت علی رازینی در دادستانی انقالب اسالمی بنی دی ماه ۶۳ تا ۶۶ صورت گرفت، 
او پست دادیاری زندان اوین را به عهده گرفت و محمد عقیلی مسئول واحد یک زندان 
قزل حص���ار که پس از برکناری حاج داوود رحمانی از ریاس���ت این زندان به همراه او به 

دادستانی اوین منتقل شده بود معاونت او را به عهده گرفت. 
در این دوران محمد عقیلی مس���ئول اخذ مصاحبه از زندانیانی بود که حکم شان پایان 
می یافت. آن ها مجبور بودند در مقابل دوربنی و یا در جمع زندانیان عقاید خود و گروهی 

که به آن وابسته بودند را محکوم کنند تا حکم آزادی شان صادر شود. 
به گفته ی محمدعلی س���رلک یکی از تریخالص زن های اوین، در ای���ن دوران حداد و 
همراهانش زندان را به مرکز فساد تبدیل کرده بودند. سرلک در سال ۱۳۶۴به جرم اخاذی و 
گرفن حق حساب از خانواده ی زندانیان و کارچاق کنی دستگری و مدتی در اوین زندانی شد.

وی که بابت دس���تگرییش به ش���دت رنجیده بود و از آن چه در اوین می گذشت اطالع 
داشت نزد زندانیانی که با آن ها ارتباط داشت می  گفت: اگر راست می گویند چرا حداد 
و اطرافیانش را دس���تگری نمی کنند. میلیون میلیون پول می گریند و کسی به کسی نیست. 

سلول های آسایشگاه اوین و ۲۰9را هم تبدیل به مرکز لهو و لعب کرده اند.
در دوران ریاست مرتضی اشراقی بر دادستانی انقالب اسالمی مرکز، حداد دادیار ناظر 
زندان اوین بود و در جریان کشتار سال ۶۷ همراه با معاونش سیدمجید ضیایی از موضع 
دادیار زندان و به خاطر شناختی که از زندانیان داشتند در دادگاه ها شرکت کرده و به هیأت 

مرگ در صدور حکم اعدام یاری می رساندند. 

ستاد اجرایی فرمان امام و تأسیس شرکت خصوصی
قاضی حداد پس از کشتار ۶۷به دلیل تخلفات مایل و اخالقی از جمله رابطه ی 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 نظام اس���المی به »ستاد اجرایی فرمان امام« پیوست. این ستاد که پایه گذار 
امراطوری مایل خامنه ای ش���د با توجه به احکام مصادره ی اموایل که حسینعلی نریی 
و دیگر حکام ش���رع صادر می کردند، ثروت هنگفتی داشت. حداد به عنوان نماینده ی 

دادستانی در این ستاد با بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید به زد  و بند پرداخت.
در همنی ایام بود که وی مسئولیت پاساژ صمصام )بازار کویتی ها( را به عهده گرفت و به 
چهارراه فردوس���ی کوچ کرد و در طبقه ی باالی پاساژ، اطاق کاری برای خود دست و پا 
کرد. در سال ۷2با افزایش پول شارژ مغازه ها و اجحافاتی که می کرد باعث اعرتاضاتی در 
این پاساژ شد که با بسیج گروه ضربت دادستانی و مأموران مسلح برای آن ها خط و نشان 
کشید. حداد در همنی دوران به همراه حسنی کرمانشاه یک شرکت خصوصی تأسیس کرد. 
حداد، برادران کرمانشاه را از اوین می شناخت. محمد کرمانشاه معاون گروه ضربت اوین 

در سال های اولیه دهه ی ۶۰بود و در جبهه کشته شد. 
این ش���رکت، کار اصلی اش کارچاق کنی بود. آن ها هم چننی از نفوذ خود اس���تفاده کرده 
و مناقصه های دولتی را با زدوبند می گرفتند. هرکجا که پول و امکانات وجود داش���ت 
سروکله ی آن ها پیدا نیز پیدا می ش���د؛ از خرید کشتی، درآوردن کشتی های غرق شده در 

خلیج فارس و فروش آهن آالت و استیل آن گرفته تا صید و فروش ماهی و میگو و ...
حداد هم چننی به همراه س���یدویل، س���یدعلی و سیدحسنی دهقان دهنوی مالک شرکت 

»آجرآریا« هستند که محصوالت سفایل و سرامیکی ساختمانی غرینسوز تولید می کند.
این عده از سال ۵۵در استان یزد با تأسیس کارخانه ی آجر فشاری »خوشفرم« به تولید انواع 
آجر تو کار و آجر روکار و بلوک سفال دیواری مشغول بودند و حداد بعدها به آن ها پیوست.

حداد مدتی خانه اش در خیابان فاطمی پش���ت ساختمان وزارت کشور بود، اما هنگامی 
که می رفت تا در شعبه ی 2۶دادگاه انقالب، یکه تاز پرونده های امنیتی شود به محوطه ی 
»بیت رهربی« نقل مکان کرد. کلیه ی خانه های منطقه ی کاخ و آذربایجان و ... توس���ط 
بیت خامنه ای خریداری شده است و افراد وابسته به خودشان در آن جا زندگی می کنند. 
در واقع برای ایجاد مصونیت هرچه بیش تر، »بیت« مانند یک کندوی زنبور عسل است 

که ملکه در وسط قرار دارد و بقیه ی زنبور ها دورتادور او را احاطه می کنند.
حداد در مورد انگشرتی ا ی که به دست داشت می گفت هدیه  ی ویژه ای است که خامنه ای 

به افراد مورد اعتمادش می دهد.

بازگشت به اوین و ارتقا مقام
در دوران ریاست شیخ محمد یزدی بر قوه قضاییه، حداد مجدداً به اوین و دادستانی انقالب 
برگش���ت و این بار با استفاده از شیوه های معمول نظام اس���المی دارای مدرک قضایی 
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هم ش���د. وی که سابقه ی زیادی در دادستانی اوین داشت هم چون قاضی مقیسه ارتقاء 
مقام یافت و به ریاست شعبه ی 2۶دادگاه انقالب رسید. این شعبه عالوه بر رسیدگی به 
پرونده های سیاسی، پرونده های مربوط به جرایمی چون قاچاق مواد مخدر و عتیقه جات 

را بر عهده داشت و حداد در مقام ریاست آن احکام اعدام زیادی را صادر کرد. 
در این دوران یزدی تالش می کرد حلقه ی یزدی ها در قوه قضاییه را تقویت کند. احضار 

سعید مرتضوی و ارتقاءمقام او هم در همنی دوره صورت گرفت.
حداد پس از قیام دانشجویی هیجده تری ماه ۱۳۷۸، پرونده ی بسیاری از فعاالن دانشجویی 
را در دست گرفت و با صدور احکام سنگنی آن ها را به تحمل حبس و اعدام محکوم کرد 

که در دادگاه تجدید نظر مشمول تخفیف شدند.
قاضی حداد بنی سال های ۱۳۷۸تا ۱۳۸۵با رسیدگی به پرونده ی بسیاری از فعاالن احزاب 
و سازمان های سیاسی و دانشجویی و مدنی احکام سنگینی را صادر کرد. در این دوران او 
به تنهایی کار شعبه   های ۱۵و 2۸و 2۶را که امروز به پرونده های مهم امنیتی رسیدگی می کنند 

انجام می داد و در میان زندانیان به کسی که احکام فله ای می دهد معروف بود.
احکامی که او برای فعاالن »ملی مذهبی« صادر کرد، نمونه ای بارز از »احکام فله ای« 

است که حتی در نظام اسالمی نیز زمینه ی 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 عزت الله 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 حبیب الله پیمان ُنه سال زندان و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی. 	 
دکرت محمد ملکی هفت سال زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی. 	 
محمد بس���ته نگار، رضا علیجانی، محمدمهدی اردهایل و سعید مدنی شش سال 	 

زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی. 
رسیدگی به پرونده ی افراد و وابستگان به تشکل هایی مانند سازمان مجاهدین خلق، نهضت 
آزادی، ملی مذهبی ها، جبهه ی ملی، جبهه ی متحد دانشجویی، جبهه ی دمکراتیک ایران، 
دفرت تحکیم وحدت، انجمن های دانشجویان مسلمان، حزب ملت ایران، جندالله، انجمن 

پادشاهی و ... بر عهده وی بود.

معاون امنیت دادسرای عمومی و انقالب 
وی به سبب خوش خدمتی و نشان دادن ماهیت ضد انسانی اش طی حکمی در هیجده 
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تریماه ۱۳۸۵از س���وی سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقالب تهران به سمت معاون 
امنیت دادسرای عمومی و انقالب تهران منصوب شد که اساسًا  پستی امنیتی و خلق الساعه 
بود. در واقع در ارتباط با مس���ائل امنیتی او به خاطر تجربه ای که داشت مسئول بود و نه 
مرتضوی که در دهه ی ۶۰محلی از اعراب نداشت و در استان یزد به سر می برد و دستی در 
مسائل امنیتی نداشت. سعید مرتضوی در مراسم معارفه ی قاضی حداد حوزه ی مسئولیت 

وی را مشخص کرد و گفت: 
مسائل امنیتی، جاسوس���ی، براندازی و برهم زدن نظام و آسایش عمومی از جمله 

توطئه های دشمنان است که باید با قاطعیت با این جرایم برخورد کرد.
مرتضوی به منظور گسرتش دامنه ی سرکوب افزود: کشورهای استعمار گر در حال حاضر 
برای از بنی بردن یک کشور مورد نظر تنها از سالح و مهمات جنگی استفاده نمی کنند 

بلکه به شیوه های نوین جاسوسی و براندازی نیز متوسل می شوند.
مرتضوی با اشاره به سخنان خمینی مبنی براین که مسئولیت قضات ما در عصر حاضر 
سنگنی تر از قضات صدراسالم است اظهار امیدواری کرد: معاونت امنیت دادسرای تهران 
بتواند در حفظ نظم و امنیت اجتماعی و مقابله با توطئه های دشمنان با کمک آقای حداد 

که سابقه ی درخشانی در این امر دارند عملکرد مطلوبی را ارائه دهند.
مرتضوی خواهان همکاری نزدیک معاون امنیت با وزارت اطالعات شد و تأکید  کرد: 
قضاوت معاونت امنیت تهران باید با شیوه های مختلف وجدید مجرمنی امنیتی آشنا شده و 
با برنامه ریزی و جمع آوری سوابق آنان با همکاری وزارت اطالعات و سایر ارگان ها جلوی 

عملی شدن توطئه هاشان را بگریند.۱
علی مبشری رئیس دادگاه انقالب نیز که از دهه ی ۶۰ با حداد آشنا بود در جلسه ی معارفه  
ضمن تقدیر و تشکر از وی تاکید  کرد: ایشان در طول دوران خدمت خود، قاضی پرتالش 
و دلس���وز بوده و از هیچ گونه تالش���ی در حفظ امنیت و آرامش اجتماع دریغ نکرده اند 
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 سرکوب ها 
برآمد به طوری که رسیدگی به پرونده ی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، سرکوب 
فعاالن جنبش زنان، سندیکای کارگران شرکت واحد، صدور حکم اعدام اعضای حزب 
حیات آزاد کردستان و صدها احضار و بازداشت فعاالن مدنی توسط او صورت گرفت. 

وی در انجام اقدامات خالف قانون خود هیچ حدمرزی را به رس���میت نمی ش���ناخت. 
مجتمع آموزشی پرتو حکمت که 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 ۱۳۸۶ به دستور قاضی حداد پلمپ و سپس به شکل غریقانونی فروش رسانده شد.۱

دلیل اعزام دستگریشدگان به کهریزک
یکی از ش���اهکارهای مش���رتک 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���انه های دولتی خرب دادند در حایل که اراذل و اوباش از وحش���ت دستگریی خود را 
به پلیس معرفی می کنند، فرمانده نریوی انتظامی از تشکیل اردوگاهی در کهریزک برای 

نگهداری اوباش نامی خرب داد. 
گردانندگان نریوی انتظامی و دستگاه سرکوب برای توجیه اقدامات سرکوب گرانه شان نیاز 
به پوشش قانونی داشتند. سعید مرتضوی و قاضی حداد این پوشش را برای آن ها تأمنی 

می کردند. 
پس از انتصاب قاضی حداد به معاونت امنیت دادسرای انقالب، طرح »ارتقای امنیت 
اجتماعی« زیر نظر این دادسرا و با هدایت نریوی انتظامی و نریوهای ویژه نوپو آغاز شد 

و دستگریی های گسرتده صورت گرفت. 
وقوف کامل مرتضوی و حداد به جنایاتی که در کهریزک در سال های قبل به وقوع پیوسته 
بود باعث شد تا این دو دستگریشدگان تریماه ۱۳۸۸را نیز به کهریزک اعزام کنند تا دیگر 

کسی هوس اعرتاض به سرش نزند. 
در ارتباط با جنایات صورت گرفته در کهریزک پیش از تابستان ۸۸نیز به نام های مشرتکی 
بر می خوریم، اسماعیل احمدی مقدم ، احمدرضا رادان، سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی 

و عزیز الله رجب زاده، علی اکرب حیدری فر. 
در س���ال ۸۸نیز همنی افراد با توجه به س���ابقه ی امر و شناختی که از  کهریزک و جنایات 
صورت گرفته در آن داش���تند متهمان را به آن جا گس���یل داش���تند تا آن ها را به زعم خود 

»کهریزکی« کنند. در هر دو دوره نیز رئیس بازداشتگاه کهریزک سرهنگ کمیجانی بود.

چگونگی لو رفنت کهریزک 
و شعبده بازی قضایی در پرونده ی آن

پس از قتل محسن روح االمینی در کهریزک که پدرش یکی از صاحب منصبان سابق سپاه 
پاس���داران، مشاور وزیر بهداشت و رئیس انستیتو پاستور بود و فرماندهان سپاه هم چون 
محسن رضایی و علی شمخانی و حسنی فدایی و ... از دوستان نزدیک وی بودند جنایات 

نظام اسالمی در کهریزک از پرده بریون افتاد. 

1-www.iran-emrooz.net/index.php?/news2/22081/
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روح االمینی در ارتباط با پیگریی وضعیت فرزندش می گوید: 
من از روز دس���تگریی وی، به ه���ر کجا که مراجعه کردم، پاس���خی به من ندادند. 
نریوی انتظامی، سپاه، وزارت اطالعات و قوه قضاییه هر کدام از خود سلب مسئولیت 
می  کردند. دو هفته را این گونه س���ری کردم، به هر کجا سر می  زدم، با دیوار بلندی 
از ناامی���دی روبه رو می  ش���دم. تا این که دالیل پیدا ش���د و گفت اگر چهار میلیون 
تومان به من بردازید، ترتیب مالقات شما را با فرزندتان می  دهم. در روز مبعث در 
حس���ینیه ی امام خمینی)ره( و در دیدار مسئوالن کشور با رهربی، این موضوع را با 
وزیر اطالعات که در مالقات حضور داش���ت، مطرح کردم تا در مورد آن فرد دالل 
تحقیق کنند. شماره های خود را نیز به وزیر اطالعات دادم تا اگر نیاز به اطالعات 
بیش تری داشت، بتواند با من تماس بگرید. از وزیر اطالعات خربی نشد تا آن که دو 
روز بعد یعنی چهارشنبه بعدازظهر، فردی به دفرت  کار من زنگ زد و  گفت شما که از 
مسئوالن هستید و دارای پاسپورت سبز نیز می  باشید، چرا سراغ پسرتان را نمی گریید. 
گفتم من دو هفته اس���ت که به دنبال اویم و هیچ کس از وی خربی نمی دهد. او به 
من گفت به شما تسلیت عرض می  کنم. من فکر  کردم که می  خواهد بلوف بزند و مرا 
برتساند، بعد دیدم که نشانی محلی را که باید به دنبال او بروم  می  دهد. راه افتادم 
و به پزشکی قانونی رفتم. مشخص شد که فرزندم را وقتی که گرفته اند، مورد ضرب 
و شتم شدید قرار داده و او را مجروح کرده اند. جنازه اش را که دیدم متوجه شدم که 

دهانش را خرد کرده اند.۱ 
با توجه به ش���کایت روح االمینی دیگر نمی ش���د موضوع را کتمان کرد. به ویژه که او با 
مجیز گویی از خامنه ای کوشیده بود موضوع را نه به نظام اسالمی بلکه به چند خودسر 
در قوه قضاییه و چند مأمور در بازداشتگاه مربوطه ربط دهد. نظام اسالمی نیز با توجه به 

زمینه ای که روح االمینی ایجاد کرد در صدد رفع و رجوع آثار مخرب کهریزک بر آمد. 
در اولنی قدم رئیس زندان کهریزک و تعدادی از کادرهای اداره  کننده ی زندان دس���تگری 
شدند. سپس به خاطر فشار افکار عمومی و پیگریی خانواده ی روح  االمینی قاضی حداد 
به اتفاق مرتض���وی و علی اکرب حیدری فر به اتهام صدور فرمان انتقال افراد به کهریزک 
از پس���ت های قضایی معلق ش���دند. با این وجود حداد به عنوان مستشار یکی از شعب 
دادگاه های جنایی کشور مشغول به کار شد و مرتضوی که معاون دادستان کل کشور شده 
بود، به دولت احمدی نژاد انتقال یافت. وی هنگامی که به کار در سازمان تأمنی  اجتماعی 
مشغول شد قاضی حداد و علی اکرب حیدری فر را نیز به عنوان کارشناس همراه خود کرد 
و هر از چندی پول  به حساب ش���ان واریز می کرد. اسناد آن در گزارش 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 شده کهریزک، نود و هشت نفر شکایت کردند که 
حداد و مرتضوی و حیدری فر به همراه نریوی انتظامی و دستگاه سرکوب توانستند با انواع 
و اقسام فشارها و تهدید ها در وهله ی اول رضایت پنجاه نفر را کسب کنند و تنها سیزده نفر 

به عنوان گواه به بازپرسی مراجعه کردند.۱
نظام اس���المی در قدم بعدی برای خواباندن سروصدا، کادرهای درجه چندم خود را که 
اداره کنن���ده ی کهریزک بودند در دادگاه نظامی محاکمه و در دی ماه ۱۳۸۹به قصاص و 

زندان های طویل المدت محکوم کرد. 
در محکمه ی نظامیان درگری در پرونده ی کهریزک، علریغم ش���هادت ش���هود و اسناد و 
شواهد متقن به سادگی نام  فرماندهان نریوی انتظامی از جمله اسماعیل احمدی مقدم و 
احمدرضا رادان حذف شد و عزیز الله رجب زاده نیز از اتهامات انتسابی تربئه شد تا نشان 

دهند عزم جزمی بر عدم رسیدگی به پرونده ی جنایت کهریزک دارند.
نظام اس���المی که به سادگی می توانست مس���ئوالن کهریزک را با عناوین »محارب«  و 
»مفس���د« محاکمه و به اعدام محکوم کند راه دیگری را برگزید که پیش تر در ارتباط با 
قتل های زنجریه ای پیموده بود. آن ها خانواده ی قربانیان را در دوراهی تصمیم قرار دادند 

که آیا خواهان قصاص عناصر درجه چندم شوند یا به دنبال دانه درشت ترها باشند.2 
اگر اراده ی الزم برای رسیدگی به این پرونده وجود داشت مرتضوی و حداد و حیدری فر 
همراه با دیگر متهمان محاکمه می ش���دند. ابتدایی ترین رویه  های قضایی حکم می کند 
وقتی همه ی متهمان در دسرتس هستند دادگاه در یک پرونده به اتهامات آن ها رسیدگی 

کند تا حقی از کسی ضایع نشود.
شعبده بازی نظام اسالمی و دستگاه قضایی برای رسیدگی به موضوع کهریزک با رویه ی 
قضایی موجود در نظام اسالمی هم  منطبق نبود. در این پرونده جای متهم و شاکی عوض 

شده بود. 
پزشک وظیفه دکرت رامنی پوراندرجانی که خود از قربانیان این حادثه بود، همراه با سروان 
پزشک حسنی صفایی و سرهنگ دکرت سجادالله فرهمندپور بر اساس قرار صادره ی متهم 
به عدم انجام وظیفه منجر به فوت چند نفر و مصدوم شدن سایر بازداشتی ها و فراهم کردن 
موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا شدند. این در حایل ست که نام بسیاری از متهمنی 

واقعی در کیفرخواست صادره به چشم نمی خورد. 
در دادگاه رس���یدگی به جنایت کهری���زک در قدم اول نام احم���د نجاتی کارگر و رامنی 
آقازاده قهرمانی دو نفر از قربانیان کهریزک که کم تر از بقیه در رسانه ها آمده بود، حذف و 

1-www.rahesabz.net/story/29748
2-www.rahesabz.net/story/29747
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تنها به محسن  روح االمینی، امری جوادی فر و محمد  کامرانی محدود شد. در قدم بعدی 
نام دکرت رامنی پوراندرجانی و دکرت عبدالرضا سودبخش دو پزشک درگری در پرونده ی 
کهریزک که به قتل رس���یده بودند، نیز حذف شد تا پرونده هرچه جمع وجورتر باشد. در 
جریان رس���یدگی به پرونده ی قتل های زنجریه ای نیز نظام اسالمی از همنی شیوه استفاده 

کرده بود و پرونده را منحصر به چهار قتل پاییز ۱۳۷۷ کرد. 
رامنی پوراندرجانی پزش���ک وظیفه ی ش���اغل در کهریزک اطالعات ذیقمتی در مورد 
ش���کنجه گرانی که به کهریزک تردد می کردند داش���ت. دکرت عبدالرضا سودبخش دکرت 
متخصص و اس���تاد دانشگاه تعدادی از زندانیان کهریزک و اوین را که مورد آزار جنسی 

قرار بودند معاینه کرده 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 پور اندرجانی پزش���ک بیست و شش ساله بعد از تعطیلی کهریزک، در نوزده آبان 

۱۳۸۸به طرز مشکوکی در محل خدمت خود درگذشت.
مقامات رس���می کشور ابتدا علت مرگ او را سکته قلبی، سپس خودکشی و در   نهایت 
هم پزش���کی قانونی علت مرگ این پزشک جوان را مسمومیت اعالم کرد. جسد رامنی 

پوراندرجانی بدون اجازه  ی کالبدشکافی به خانواده، توسط نریوی انتظامی دفن شد. 
مسعود علیزاده بازداشتی کهریزک در این باره می گوید:

ش���رایط کهریزک برای خود رامنی هم خیلی دردناک بود و خودش همیشه عذاب 
می کش���ید. صحبت هایی که با من می کرد، می گفت من خ���ودم از کهریزک رنج 
می بردم. او می گفت موقعی که آق���ای »رادان« با تیم خودش می آمد در کهریزک 
حتی نمی گذاشت من نبض این بچه ها را بگریم. رامنی در آن زمان خیلی احساس 
امنیت نمی کرد و می گفت آقای »کمیجانی« )رییس وقت بازداشتگاه کهریزک( 
و آقای »نظام دوست« دفرتدار سرتیپ رجب زاده فرماندار )وقت( نریوی انتظامی 
تهران بار ها مرا تهدید کردند که اگر اسم مقاماتی که در کهریزک می آمدند و شکنجه 
می کردند را بگویم برخورد می شود. چون رامنی خیلی لیست داشت. او به من گفته 
بود در کهریزک گونی های سفیدی وجود داشت که حتی اگر بازداشت شدگان نمرده 

بودند هم آن ها را در این گونی های سفید می گذاشتند.۱

نقش حداد در پرونده ی کهریزک
مرتضوی در نامه به علی الریجانی تلویحاً حداد و حیدری فر 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 جلسه ی مذکور با معاونت امنيت دادسرای تهران ]حداد[ و قاضی 
رسيدگی کننده ]حیدری فر[ تماس گرفته و تاکيد نمودم با بررسی دقيق پروژه ها تنها 
افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی 
مردم را به آتش کش���يدند و در زمره ی اراذل و اوباش هس���تند تا زمان تدارک جا 
در اوين به صورت موقت می توانند به بازداش���تگاه کهريزک اعزام نمايند و تأکيد 
مضاعف نمودم چنان چه افراد تحصيل کرده يا دانشجو در بنی بازداشت شدگان باشد 

به هيچ وجه به بازداشتگاه کهريزک اعزام نشوند.۱
در قرار صد و دو صفحه ای نهایی پرونده موضوع آمریت و نقش »حداد«، معاون امنیت 
دادستانی تهران، در دس���تور به اعزام بازداشت شدگاِن روز هیجده تری به کهریزک، مورد 

اشاره قرار گرفته است.2
در یک تقسیم کار بنی این سه نفر، با کپی برداری از شیوه هایی که در میان زندانیان عادی 
و خالف کار و باندهای مافیایی مرسوم است، در اسفند ۱۳۹۱حیدری فر ناگهان مسئولیت 
اعزام افراد به کهریزک را شخصاً به عهده گرفت و منکر نقش حداد و مرتضوی در این 

پرونده شد.۳
محمد اصالنی وکیل قاضی حداد در مورد اتهام وی به خربنگاران گفت:  حداد یکی از 
متهمان پرونده ی کهریزک است و از آن جایی که در روزهای هیجده و نوزده تریماه سال 88 
در پلیس پیشگریی به عنوان قاضی حضور داشته و با برخی از بازداشتی ها موافقت کرده 

بود، اکنون به جرم بازداشت غریقانونی در پرونده  ی کهریزک متهم است.۴

عدم شرکت حداد در دادگاه و دلیل آن
در جریان دادگاه و رس���یدگی به جنایات این س���ه »قاضی«، حداد از حاشیه ی امنیت 
بیش تری برخوردار بود و عملکردش در تریرس رس���انه ها قرار نگرفت و حتی حاضر به 
شرکت در جلسه ی دادگاه نیز نشد. محمد اصالنی وکیل قاضی حداد در این رابطه گفت:

آقای دهنوی-قاضی حداد-به دلیل محدودیت هایی در این جلسات حاضر نشد اما 
نزد قاضی رفته و توضیحاتی که باید ارایه می کرد را ارایه داده است.۵

او در جلسات قبل و بعد دادگاه نیز شرکت نکرد.۶ از زمان تشکیل دادگسرتی در ایران وی 
تنها متهم یک پرونده ی جنایی است که علریغم در دسرتس بودن در هیچ یک 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 درباره ی عدم حضور قاضی حداد در جلس���ات محاکمه گفت: این از 
حقوق متهم است که می تواند در جلسه ی دادگاه حاضر نشده و دفاع را بر عهده ی وکیل 

بگذارد. حتی متهم می تواند در جلسه ی محاکمه حاضر نشود و از خود دفاع نکند.۱
روح االمین���ی در ارتب���اط با قاضی حداد  گف���ت: از نظر اخالق���ی قاضی حداد یک 
عذرخواهی به شکات بدهکار می باشد.2 از قرار معلوم وی به یک عذرخواهی هم راضی 

بود اما حداد از عذرخواهی نیز سرباز زد. 
روح االمینی هم به خوبی توجیه شده بود و می دانست چرا حداد در دادگاه شرکت نمی کند 

و اتفاقاً حق را به او داده و می گوید: قانونًا منعی ندارد.۳
موض���وع برمی گردد به نقش حداد در کش���تار ۶۷در اوی���ن و مقامات قضایی و امنیتی 
نمی خواستند عکس او منتشر شود یا موضوع کشتار ۶۷و جنایات حداد در دهه ی ۶۰در 
معرض افکارعمومی قرار بگرید. کش���تار دهه ی ۶۰و به ویژه قتل عام ۶۷و عوامل اصلی 

درگری در آن، هم چنان خط قرمز نظام محسوب می شوند.۴

سرانجام دادگاه کهریزک و متهمان 
دادگاه این س���ه نفر در یازده جلسه برگزار شد و در خرداد ۱۳۹2سه قاضی متهم پرونده، 
به اتهام بازداش���ت غریقانونی به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از 

خدمات دولتی محکوم شدند. 
پس از نُه سال کش و قوس قضایی، عاقبت سعید مرتضوی به خاطر پرونده ی کهریزک به 
دوس���ال حبس محکوم شد و پایش به زندان باز شد. در همنی دوره علی اکرب حیدری فر 
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 پرونده ی کهریزک نیز در صدور حکم 

مزبور دخیل بوده یا نه؟ 
با وجود این، هیچ  خربی از حاج حسن زارع دهنوی دیگر متهم این پرونده و چگونگی 
رسیدگی به اتهاماتش در دست نیست. تنها حیدری فر سال گذشته خرب داد  که وی بازنشسته 

شده است و به همنی دلیل کم تر در تریرس مطبوعات و رسانه هاست. 
در فهرس���ت افراد تحریم ش���ده توس���ط اتحادیه ی اروپا نام حداد در میان ده ها فرمانده 
نریوهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسالمی و مقام قضایی که در نقض حقوق بشر شرکت 

1-http://fararu.com/fa/news/147015
2-www.mehrnews.com/news/2054019
3-www.isna.ir/news/92022315623

۴- تصاویر حسینعلی نریی، مرتضی اشراقی و محمد مقیسه نیز پس از آن که در فضای مجازی انتشار 
یافت از سوی دستگاه قضایی منتشر شد. 
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داشته اند به چشم می خورد. 

بعد از گذش���ت نُه سال از جنایت کهریزک و به زندان افتادن سعید مرتضوی و علی اکرب 
حیدری فر، هیچ خربی از محکومیت قاضی حداد دیگر شریک جرم این پرونده نیست و 
او هم چنان به خاطر نقش فعالش در کشتار ۶۷از حاشیه ی امنیت نظام اسالمی برخوردار 

است. 



علی اکرب حیدری فر

 

علی اکرب حیدری فر در آذرماه ۱۳۵۸در مرودشت فارس در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. 
پدرش علی اکرب کش���اورز بود و در بسیج محل نیز فعالیت می کرد، به همنی دلیل وی از 
دوران نوجوانی به بسیج پیوست و مسئولیت بسیج دبریستانی که در آن تحصیل می کرد را 

به عهده گرفت. 
وی در دوران تحصیل با همراهی چند بسیجی دیگر  گروه »ناصحون« را تشکیل داد که 
خودسرانه به شناسایی »مزاحمنی نوامیس« پرداخته و تحت عنوان امر به معروف و نهی  از 
منکر آن ها را مورد ضرب و شتم قرار می دادند. با این که گروه »ناصحون« خودسر بودند 
اما از حمایت مقامات شهر برخوردار بوده و شکایت از اعمال آن ها در مراجع قضایی به 

خاطر نفوذی که داشتند به جایی نمی رسید. 
وی با مرضیه بختیارنصرآبادی که همکالس���ی اش بود و هر دو در بس���یج دانش���جویی 
دانشکده ی علوم قضایی فعالیت مشرتک داشتند، ازدواج کرد. حاصل این ازدواج یک 

دخرت به نام »ریحانه« است. 
علریضا بختیارنصرآبادی، معاونت تس���لیحات لشکِر چهاردِه امام حسنی سپاه پاسداران 
و عب���اس بختیارنصرآبادی دو برادر همس���ر حیدری فر در جنگ ایران و عراق کش���ته 
شدند. خواهران و برادران  بختیارنصر آبادی که جملگی ساکن روستای نصرآباد جرقویه 
س���فلی بودند با استفاده از رانت خانواده ی 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 ... مشغول کار هستند. 

بورسیه ی وزارت اطالعات و ارتباط با سعید امامی 
حیدری فر پس از پایان دوران دبریس���تان به مدرسه ی حقانی قم رفت ویل پس از مدتی 
انصراف داد و در سال ۱۳۷۷با استفاده از رانت حکومتی در رشته ی حقوق دانشگاه تهران 
پذیرفته شد. سعید امامی که در جریان سوابق او بود در همان ابتدا وی را در دانشکده ی 
امام محمدباقر وابسته به وزارت اطالعات بورسیه کرد. با دستگریی و قتل سعید امامی در 
زندان، بورسیه ی او در وزارت اطالعات نیز منتفی شد و وی در دانشکده ی علوم قضایی 

با پایه ی 2 قضایی بورسیه ی قوه قضاییه شد. 
وی از بدو ورود به دانش���گاه تهران با بسیج این دانشگاه و علریضا زاکانی که بعدها به 
عضویت مجلس ش���ورای اس���المی درآمد همکاری می کرد و نقش فعایل در سرکوب 

دانشجویان در ۱۸ تری ۱۳۷۸داشت. 
حیدری فر پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه تهران در پژوهشکده ی مطالعات راهربدی که 
وابسته به وزارت اطالعات است یک دوره ی مطالعات امنیتی و امنیت ملی را با مدیریت 
س���یامک ره پیک که بعدها به عضویت شورای نگهبان درآمد، آموزش دید. اعضای این 
دوره، کارشناس���ان وزارتخانه های اطالعات، امور خارجه و دفاع بودند و اس���تادان آن 

محسن رضایی، حسام الدین آشنا، علی ربیعی، عباس ملکی و... بودند. 
وی که عالقمند به کارهای اطالعاتی و امنیتی بود از طرف الیاس محمودی، رئیس وقت 
مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه دعوت به کار شد اما پس از مدتی به خاطر مخالفت 
»ش���ریج« رئیس نهاد قوه قضاییه و به دلیل کمبود قاضی به جای آن که اطالعاتی شود 

دادیار شد. 

چگونگی ورود به دستگاه قضایی
اولنی ابالغ قضایی حیدری فر، دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اردبیل بود. حدود دو 
ماه در اردبیل کار کرد اما به دلیل عدم آشنایی با زبان ترکی به استان فارس شهرستان فسا 
منتقل شد. در آن جا قاضی تحقیق بود و سپس دادیار شعبه ی اول و جانشنی دادستان فسا 
شد و با حفظ سمت ریاست ستاد حفاظت اجتماعی و هیأت تخلفات صنفی فسا را هم 

به عهده گرفت. 
حیدری فر تا سال ۱۳۸۶در فسا بود و سپس به توصیه ی آیت الله احمد بهشتی عضو مجلس 
خربگان رهربی فارس به تهران منتقل ش���د و پس از مدت کوتاهی به خاطر سابقه ای که 
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داشت توسط مرتضوی به شعبه ی اول دادسرای امنیت دادستانی تهران منتقل شد.
وی در مورد آشنایی اش با سعید مرتضوی و میزان عالقه اش به او می گوید: 

از همان زمان کارآموزی آش���نا بودم. در زمان دانشجویی هم به لحاظ شخصی به 
ایشان عالقه مند بودم و حتی درخواست دادم در دادسرای کارکنان دولت کارآموز 
قاضی مرتضوی شوم اما گفتند چون آن ناحیه امنیتی است، مخالفت می شود... به  
لحاظ فکری و روحی هم تیپ فکری ام بود. حتی در دوران دانشجویی هم عکس 

قاضی مرتضوی را باالی تخت چسبانده بودم.

قاضی پرونده های امنیتی 
حیدری فر پس از پیوسن به قاضی مرتضوی، در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با 

وی و سردار احمد رضا رادان به همکاری پرداخت.
در دوره ای که وی در دادس���رای امنیت به عنوان وردس���ت قاضی حداد حضور داشت، 
با همکاری دستگاه های اطالعاتی و امنیتی، مس���ئولیت پرونده سازی برای بسیاری از 
چهره های سیاسی، فرهنگی، علمی، دانشجویی و زنان را به عهده داشت. از جمله می توان 
به پرونده های تهیه شده برای وابستگان سازمان مجاهدین خلق، بیگناهانی که تحت عنوان 
انفجار حسینیه ی رهپویان شریاز اعدام شدند، دستگریی، آزار و اذیت و حبس دکرت  کامیار 
و دک���رت آرش عالیی ک���ه به کار تحقیقی در مورد ایدز و مبارزه ب���ا آن در ایران فعالیت 
می کردند، فعاالن حقوق زنان از جمله خانم ش���ریین عبادی، پرونده ی هیأت  مدیره ی 

جامعه ی بهاییان ایران، انجمن پادشاهی و... اشاره کرد. 
وی در این دوره گوش به فرمان چهره های امنیتی پشت پرده بود و به همنی دلیل توانست 

پله های ترقی را به سرعت طی کند. 
حیدری فر در پرونده ی 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 اعرتاف گریی و آزار و اذیت دانشجویان نقش داشت.
بازجویان وزارت اطالعات در حضور حیدری فر دانش���جویان را مورد ضرب و شتم قرار 
داده و با انتساب اتهاماتی واهی، اعالم می کردند که قاضی پرونده به آنان اختیار کامل داده 
است. حیدری فر هم چننی در زمان ابالغ حکم بازداشت این دانشجویان، آنان را مجبور 
 می کرد که فرمی سفید با سربرگ قوه قضاییه را به عنوان حکم بازداشت خود امضا کنند.

عالوه بر آن حیدری فر در ممنوع الخروج کردن تعدادی از فعالنی جنبش زنان در سال های 
اخری نیز نقشی اساسی داشته است.

وی هم چننی یکی از افرادی بود که در پرونده س���ازی برای آرش رحمانی دست داشت. 
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وی جوان بیست س���اله ای بود که با پرونده سازی 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 و گفت: خواهر باردار آرش 
را بازداش���ت می کنند و در حضور خواهرش او را بازجویی می کردند تا او را وادار کنند 

اعرتافاتی که بازجوها می خواهند را به زبان بیاورد.۱

نقش آفرینی در سرکوب جنبش ۸۸
در جریان سرکوب جنبش مردم بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸نقش بسیار 

مهمی داشت. وی که قاضی دادسرای امنیت بوده ادعا می کند: 
در بیس���ت و چهار خرداد ۸۸ درگریی ها شروع شد و حکم دستگریی بسیاری از 

فعاالن سیاسی را بنا بر درخواست مراجع امنیتی صادر کردیم.
وی دلیل صدور حکم دستگریی  فعاالن سیاسی را اعتقاد شخصی اش مبنی بر این که نظر 
مقام معظم رهربی در هر زمینه ای فصل الخطاب 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 می کند. 
وی در مورد تاریخ صدور بازداشت برخی فعاالن سیاسی که مربوط به نوزده خرداد ۸۸ 
و پیش از شروع رأی گریی انتخاباتی بوده بطور ضمنی اعرتاف می کند که موضوع یک 
عقبه دارد و با توجه به این که شش ماه قبل از انتخابات با تشکیل کمیته ی صیانت از آرا، 
مصاحبه ها، مقاله ها و سخرنانی ها و جلسات محفلی به هر قیمت ممکن با سوءاستفاده از 
انتخابات نه به عنوان ابزار پریوزی دموکراتیک بلکه به عنوان ابزار ایجاد فشار و تغیریات 
در راستای تغیری ماهیت نظام تالش می کردند؛ آن ها از قبل چاره اندیشی کرده بودند. وی 
هم چننی تأیید می کند که مرتضوی حکم دستگریی عام  خطاب به نریوی انتظامیداده بود. 
او هم چننی اعرتاف می کند که افراد ش���اخصی که قبل از انتخابات از طریق س���خرنانی، 
جلسه، محافل خصوصی یا ارتباط با خارج کشور درصدد اقدامات ضدامنیتی در دوره 
انتخابات بودند، بنا بر صالحیت های ذاتی و اختیارات قانونی توسط سازمان اطالعات 
سپاه رصد می شدند و پس از انتخابات وقتی که برخوردها ضرورت یافت به دلیل سابقه 

تحقیقات قبلی در سازمان اطالعات سپاه بازداشت ها توسط آن نهاد صورت گرفت.2

رسیدگی به دوهزار و هفتصد پرونده ی امنیتی در چند روز
یکی از معجزات ویرانه ی قضایی اسالمی رسیدگی به دوهزار و هفتصد پرونده ی قضایی 

1-https://ir.voanews.com/a/currentaffairs-2010-01-29-83011872/113237.html
2- روزنامه ی شرق بیست و سوم مهرماه ۱۳۹۶
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توسط یک نفر طی چند روز است. حیدری فر در این رابطه می گوید: 
بنده طبق گزارش سازمان بازرسی کشور که در پرونده ی کهریزک ضمیمه است، پس 
از بررسی دو هزار و هفتصد پرونده که به طور مشخص توسط بنده رسیدگی شده بود 
تأیید شد که هشتاد درصد آن ها پس از چند روز دستگریی و پاالیش امنیتی با قرار 
کفالت، کم تر از بیست درصد با وثیقه و مابقی که متهمان امنیتی بودند، بازداشت 
موقت شدند. در تمام طول سال ۸۸ که مسئولیت قضایی داشتم، متهمان بازداشت شده 
توسط اطالعات ناجا، اطالعات سپاه یا وزارت اطالعات را بازجویی می کردم و به 
هیچ متهمی توهنی نکردم و برخورد توأم با خشونت نداشتم. کرامت انسانی آن ها را 
رعایت می کردم و همواره سعی داشتم با ارشاد متهمان آن ها را قانع و به عدم تکرار 

اقدامات خود مجاب کنم.۱

صدور فرمان دستگریی دانشجویان 
در حمله به خوابگاه دانشجویان 

وی در خرداد ۱۳۸۸دستور بازداشت دسته جمعی دانشجویان در خوابگاه دانشگاه تهران 
را داد. وی در توجیه اقدامات غریحقوقی خود دروغ های عجیب و غریبی س���رهم کرده 

و می گوید:  
سال ۸۸پس از سخرنانی بیست و س���وم خرداد احمدی نژاد، افراد غریدانشجو در 
دانشگاه تهران تجمع و با سوءاستفاده از وضعیت خوابگاه اقدام به طرح شعارهای 
ضدنظام و  کتک کاری چند نفر از پرسنل ناجا کرده بودند. در همنی اثنا افرادی که 
پس از سخرنانی احمدی نژاد به سمت دانشگاه تهران می آمدند و عده ای از پرسنل 
ناجا در اثر تحریک انجام شده توسط افراد دانشجونمای داخل دانشگاه تهران با 
هدف آزادی سربازان در حال کتک خوردن به داخل دانشگاه هجوم بردند اما متهمان 
اصلی متواری و متأسفانه حدود یک صد نفر از دانشجویان که در خوابگاه مشغول 
مطالعه و عموماً هم شهرس���تانی بودند به اش���تباه کتک خوردند و دستگری شدند.

گفتگوی او با روزنامه  ی شرق، شرح حال کاملی ست از وضعیت ویرانه ی قضایی: 
افراد غریدانشجو چگونه وارد دانشگاه شده بودند؟ مگر می شود؟!

نمی دانم اما دانشجویان دستگری شده که وضعیت بغرنجی داشتند به آگاهی شاپور 
منتقل شدند. بنده ساعت هفده همان روز آن جا حاضر شدم آقای ]علریضا[ زاکانی و 
دکرت ]فرهاد[ رهرب هم آمدند. با بررسی وضعیت ظاهر دانشجویان متوجه شدم آن ها 

دخالتی در درگریی نداشتند.
۱- پیشنی



356
علی اکرب حیدری فر

چطور از ظاهر آن ها 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 سخرنانی کردم و 

گفتم شما اشتباهی دستگری شده اید و من عذرخواهی می کنم...
هم���ه هم خوننی بودند. برای آن که با آن وضع به خوابگاه نروند و علیه نظام تبلیغ 
نش���ود، برای همه ی آن ها لباس، آب معدنی و س���اندویچ کالباس خریدیم. همه ی 
لباس ها تکه پاره بود. آب و غذا دادیم و با دو اتوبوس، از زیر قرآن آن ها را رد کردیم.

به همنی راحتی؟
بله. البته پس از آن که اوراق بازجویی را تکمیل و مشخصات آن ها پر شده بود. برای 

حفظ آبروی نظام از همه آن ها خواهش کردم به هیچ کسی چیزی نگویید.
البته فیلمی که از آن غائله پخش شد، نش���ان می داد عده ای از دانشجویان توسط 
برخی عوامل و لباس شخصی ها به شدت کتک می خورند. مردم دانشجویان را زده 

بودند و هیچ کدام از عوامل ناجا و بسیج دخالت نداشتند.
پس فیلم چه می گوید؟

پس از این قضیه، حفاظت اطالعات سپاه چهار نفر از مسئوالن پایگاه های بسیج 
اطراف دانشگاه تهران را بازداشت کرد. من همه ی آن ها را یک شب بازداشت کردم 

و پس از تحقیق متوجه شدم بی گناه هستند و آن ها را آزاد  کردم.۱

روزهای سخت کاری قاضی عدالت خانه ی اسالمی
وی در مورد سخت ترین روز کاری اش که در زمره ی افتخارات عدالتخانه ی اسالمی است 

می گوید: 
راستش سخت ترین روز کاری ام بیست و ُنه خرداد سال ۸۸بود که تا فردای آن  هزار 
و صد نفر بازداشت شدند که حدود دویست تا سیصد نفر را به تنهایی آزاد  کردم و 
هفتصد تا هشتصد نفر را با صدور قرار، بازداشت کردم که در اوین، بازداشتگاه پلیس 
پیشگریی و چند بازداشتگاه امنیتی دیگر که نمی توانم بگویم، نگهداری می شدند. 

وی در توجیه اقدامات غریحقوقی خود در روز هیجده تری می گوید: 
حدود س���ی هزار نفر از نریوهای امنیتی محوطه های قرمز و محیط های احتمایل را 
پوشش دادند، اما بعدازظهر آن روز گروهی که حدود چهار یا پنج  هزار نفر مجهز به 
کوله پشتی، سنگ، چفیه، وسایل آتش زا برای مقابله با گاز اشک آور، دهان بند، وسایل 
فیلم برداری و بعضاً چوب یا س���الح سرد بودند، ظاهر شدند، آن ها در خیابان های 
منتهی به دانشگاه تهران با نریوهای امنیتی درگری شدند. شرایط پریامونی دانشگاه 

۱- پیشنی
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تهران به شکلی بود که در آن ساعت ها هیچ گونه حرکت عادی از قبیل خانه عمه یا 
خاله را توجیه نمی کرد 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 آزاد کردم 
و در نوزده تری از دویست و هفتاد نفر باقی مانده بنا به تشخیص شخصی خودم به آن 
دلیل که در اوین فضای مناسب برای نگهداری آن ها موجود نبود، پس از رایزنی با 
مسئوالن کهریزک و تهیه ی فضای مناسب، صد و چهل نفر به بازداشتگاه کهریزک و 
صد و چهل نفر را به اوین اعزام کردم که متأسفانه پس از پنج روز سه نفر از آن ها به 

علت شرایط نگهداری و بدرفتاری های انجام شده فوت کردند.۱
حیدری فر پس از علنی ش���دن جنایات صورت گرفته در کهریزک، گزارشی از وضعیت 
بازداش���تگاه مزبور تهیه کرده و اصرار می کند که وضعیت آن جا چندان هم بغرنج نبوده 

است. وی در مورد تهیه این گزارش می گوید: 
از ش���انزده متهم کهریزک که آزاد ش���ده بودند بازجویی کردم، همگی گفتند هیچ 
مش���کلی نبوده و مورد ضرب وش���تم قرار نگرفته اند. در نهایت گزارش را به آقای 

مرتضوی دادم.2

اشتباه بزرگ قضات متهم در پرونده ی کهریزک 
چنان چه انتظار می رفت در مراحل اولیه ی رسیدگی قضایی به پرونده  ی کهریزک همه چیز 
به نفع متهمان بود. وی حدود یک س���ال در معاونت حقوقی قوه قضاییه به عنوان رئیس 

اداره ی تدوین برنامه ی واحدهای قضایی مأمور به خدمت نزد علی  رازینی بود.
در ش���عبه ی ۱۳دادس���رای کارکنان دولت، پس از حدود یک سال و نیم بررسی پرونده، 
درباره ی مرتضوی و حداد و حیدری فر قرار منع تعقیب صادر شد. اما پرونده با اعرتاض 
روح االمینی به شعبه ی ۱۰۶۰ کارکنان دولت ارجاع داده شد و قاضی قرار منع تعقیب آن ها 

را نقض کرد و پرونده به شعبه ی ۷۶ کارکنان دولت ارجاع داده شد.
اما مرتضوی و حیدری فر که سرمست از قدرت بودند در یک اشتباه محاسباتی، در پروژه ی 
»الری گیت« با احمدی نژاد علیه برادران الریجانی متحد شدند و ستاره ی اقبال شان به 
سرعت افول کرد و حیدری فر که از حاشیه ی امنیت کم تری برخوردار بود به سرعت سر از 
زندان درآورد. وی در فیلمی که مخفیانه از گفتگوی سعید مرتضوی و فاضل الریجانی 
گرفته شده بود دم در ایستاده بود و ناظر ماجرا بود. هرچند بعدها کوشید فاضل الریجانی 

۱- پیشنی
2- پیشنی
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را بیگناه جلوه دهد و به دروغ ادعا کرد که موضوع به آن نحوی که احمدی نژاد منعکس 
کرد و مسائلی که به فاضل الریجانی منتسب شد، واقعیت ندارد و کذب محض است اما 

دیر بود و مؤثر واقع نشد. 
با آن که قاضی حداد )حسن زارع دهنوی( هم پرونده ی مرتضوی و حیدری فر بود، اما به علت 
بازنشس���ته شدن و عدم حضور در دولت احمدی نژاد و درگریی با خانواده ی الریجانی 

عماًل به حاشیه رفت و نام وی در پرونده ی کهریزک کم تر به میان آمد. 

تصدی مشاغل حقوقی و امنیتی پس از تعلیق قضایی 
حیدری فر با آن که در سال ۱۳۸۸وی تعلیق قضایی شد اما هم چنان در مشاغل گوناگون 

مشغول خدمت به نظام بود. وی در مورد مشاغل خود پس از تعلیق قضایی می گوید: 
مشاور نماینده ی ویژه ی رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال 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 طهرانی مقدم، رئیس  
محکمه ی حکّمیت فدراسیون فوتبال در دوره  ی کفاشیان، عضو کمیته ی انضباطی 
باشگاه پرسپولیس، مش���اور مبارزه با پول شویی هیئت مدیره ی پست بانک، مشاور 
نظارت و بازرس���ی مدیرعامل بانک مسکن، مش���اور حقوقی/قضایی مدیرعامل 
خانه ی مطبوعات آقای کاظم پور، معاون قضایی مجتمع حل اختالف اصناف تهران، 
معاون اجرایی مجتمع حل اختالف تهران، مشاور امنیتی/انتظامی معاون استاندار 
وقت تهران )سردار براتلو(، مشاور عایل دبری کل شورای عایل ایرانیان خارج کشور 
)آقای ملک زاده(، مشاور راهربدی اتحادیه ی تاکسی رانی کشور و در نهایت مشاور 
امنیتی/اقتصادی کانون بانوان بازرگان ایران و معاون حراست فرماندار شریاز. البته 
هم زمان در دانش���گاه آزاد و دانشکده پلیس هم تدریس می کردم.تا بعد از آغاز به 
کار دولت روحانی هم حقوق می گرفتم. تا س���ال ۹۳هم مشاور مدیرعامل بانک 
رفاه بودم. در عید ۹۳آقای ربیعی وزیر رفاه دستور داد از فعالیت بنده در بانک رفاه 

جلوگریی شود.۱

دستگریی و اتهامات بزرگ قاضی امنیتی
علی اک���رب حیدری فر در فروردین ۱۳۹۱، به دلیل تریاندازی هوایی و ش���لیک تری به یک 
خودرو در جریان یک درگریی شخصی بازداشت شد. این درگریی پس از آن رخ داد که 
وی در پمپ بنزینی در اصفهان قصد داشت بدون نوبت بنزین بزند و به دنبال اعرتاض 
مردمی که در صف بودند، با آن ها درگری شد. وی پس از حضور پلیس در صحنه گفت 

۱- پیشنی
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که قاضی دادگاه انقالب است و آزاد شد در حایل که در آن مقطع، در حالت »تعلیق« از 
سمت های قضایی بود. مرضیه بختیارنصر آبادی نیز که قاضی دادگسرتی است به حمایت 

از همسرش برخاسته و می گوید: 
همسرم در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸با خلوص نیت و به طور 
ش���بانه روزی به وظیفه ی قانونی خود در حفظ نظم و امنیت جامعه عمل کرد، لذا 
تبلیغات و شایعات و هجمه های رسانه ای که علیه او انجام می شود ظلم آشکاری 

است که به سرانجام نخواهد رسید.۱
س���هراب سلیمانی مدیر کل زندان های استان تهران، در اردیبهشت ۱۳۹۱تأیید  کرد که 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 حریت انگیز« در پرونده ی حیدری فر 

داد و نوشت:  
ظاهرا این اتهامات که از کش���ف مواد مخدر در خودرو وی پس از دستگریی آغاز 
شده، به کشف عتیقه جات در تفتیش منزل و کشف مقادیر زیادی سکه  ی طال منجر و 

زمینه ساز متهم شدن وی به بسیاری از تخلفات قضایی شده است.
همنی سایت در شهریور ۱۳۹۱از آزادی آقای حیدری فر به قید وثیقه خرب داد، که با توجه 
به اتهامات مطرح ش���ده علیه وی، بازتاب خربی گس���رتده ای داشت و اژه ای مجبور به 

پاسخگویی شد و وعده داد که به پرونده ی وی به سرعت رسیدگی خواهد شد. 
ش���هریورماه س���ال ۱۳۹۵خرب رس���ید که علی اکرب حیدری فر، معاون امنیتی قاضی سعید 
مرتضوی، در زندان اوین محبوس است. حیدری فر، پیش تر نیز در بهمن ماه ۱۳۹۴، مدتی 

در بند چهار زندان اوین بوده اما با قرار وثیقه آزاد شده بود.2
نخس���تنی بار خرب زندانی بودن حیدری فر توسط زندانیان اوین که با او هم بند 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 سوال که حیدری فر 
چه جرایم و اتهاماتی داشته که به پانزده سال حبس محکوم شده گفت: این فرد اتهامات 
متعددی مانند تصرفات غریقانونی، استفاده غریقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از 
سالح و درگریی در حوزه های مختلف و... داشته و به همنی اتهامات محکوم شده است.

این فرد )حیدری فر( یک پرونده ی  دیگر هم دارد که در حال بررسی است. چون اتهامات 
هنوز اثبات نشده است، من از بیان آن اتهامات معذورم.۳

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 پرونده ی دوم به کشف عتیقه جات در منزل و کشف مقادیر زیادی سکه ی 
طال و ... بر می گردد. 

وی هم چنان به خامنه ای سرسرده است و می کوشد با مجیزگویی وی بلکه تخفیفی در 
مجازات او داده شود:  

م���ن به وظیفه ی خودم در دفاع از نظ���ام و حریم والیت عمل کرده ام، البته ضمن 
ابراز همدردی دوباره با خانواده ی  داغ دیدگان بازداشتگاه کهریزک و اظهار تأسف 
از اقدام انجام ش���ده و عذرخواهی از محضر مقام معظم رهربی و طلب بخشش از 
ایشان به دلیل آن که معتقدم به وظیفه ام عمل کرده ام و خطایی از من سر نزده است، 
نه تنها خودم اعالم توبه نمی کنم، بلکه توبه ی احتمایل آقای مرتضوی را هم فاقد آثار 

حقوقی و شرعی می دانم.۱ 

۱- پیشنی
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عباس جعفری دولت آبادی متولد ۱۳۳۶دولت آباد اصفهان و دارای همس���ر و دو دخرت و 
یک پسر است. وی در عملیات بیت المقدس در سال ۱۳۶۱دست چپ خود را ناحیه ی 
مچ از دست داد. جای ُمهر روی پیشانی وی یکی از نشانه های بارز حقه بازی و عوام فریبی 
اوست که غالباً از طریق داغ کردن و شیوه های گوناگون توسط متشرعنی مرد ایجاد می شود.

جعفری دولت آبادی پیش تر در خربگزاری جمهوری اسالمی و رسانه های اصولگرا فعالیت 
مطبوعاتی داشته است. با این حال اقدامات سرکوبگرانه ای را علیه مطبوعات و هم چننی 
مقابله با راه اندازی انجمن صنفی روزنامه نگاران هدایت کرده است. این انجمن در سال 
۸۸با شکایت وزارت اطالعات و به دستور سعید مرتضوی بسته شد. با پس گرفن این 
شکایت از سوی وزارت اطالعات، دادستانی تهران و محسنی اژه ای مانع فعالیت دوباره ی 

آن هستند. 

وی فعالیت ه���ای حقوقی و قضایی خود را در س���ال ۱۳۶۵ آغاز کرد و پیش از آن که در 
شهریور ۱۳۸۸از س���وی صادق الریجانی به دادستانی انقالب و عمومی تهران برسد، 
ریاست دادگسرتی کل استان خوزستان و هم چننی سرپرستی مجتمع قضایی خانواده را بر 

عهده داشته است. 
وی که هنگام تصدی پست دادستانی تهران دارای فوق لیسانس بود، سال بعد به عنوان 

»دکرت« معرفی شد و از برکات نظام اسالمی به احسن وجه برخوردار  گردید. 
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نقش آفرینی در سرکوب جنبش ۸۸
جعفری  دولت آبادی 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 قضایی اس���المی به دادگسرتی تهران و 
بازجویی از وی با لباس زندان، زیر عکس پدرش، یکی از موارد عربت آموز نظام اسالمی 

است. 
علریضا بهشتی، روز بعد تظاهرات عاشورا در هفتم دی ماه ۱۳۸۸ دوباره 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 به سر می برد و در سومنی هفته در زندان دچار 

عارضه ی قلبی شد و پس از تهدید خامنه ای توسط رفسنجانی از زندان آزاد شد. 
دولت آبادی هم چننی دس���تور پلمپ دفرت پیگریی حقوق آسیب دیدگان حوادث پس از 
انتخابات و هم چننی دفرت مهدی کروبی را صادر کرد. 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 اصالح طلب را صادر کرد و با متهم کردن معرتضان به »محاربه«، آمادگی خود و 

دستگاه قضایی برای اعدام معرتضان را اعالم کرد. 
جعفری دولت آبادی ضمن صدور حکم ممنوع التصویری خاتمی، او را ممنوع الخروج نیز 

کرد و وی قادر نشد در مراسم یادبود ماندال در آفریقای جنوبی شرکت کند. 

اجرای حکم اعدام برای ارعاب جامعه 
جعفری دولت آبادی بالفاصله پس از تصدی دادس���تانی عمومی و انقالب تهران در پی 
اجرای احکام اعدام برای متهمان سیاسی برآمد که در آن روزها برای دستگاه قضایی از 
نان شب هم واجب تر بود. چرا که فکر می کردند به این ترتیب می توان به جامعه چنگ 
و دندان نشان داد. اعدام فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدری، شریین علم هویل و 
مهدی اسالمیان در همنی راس���تا صورت گرفت. تأکید روی اعدام شریین علم هویل به 

خاطر نقش زنان در جنبش ۸۸بود.
وی در پاسخ به اعرتاضات بنی المللی صورت گرفته در ارتباط با این اعدام ها گفت: 

دشمنی رسانه های استکباری و غربی با جمهوری اسالمی ایران مسلم است. آن ها 
از هر فرصتی برای ضربه زدن به کیان نظام اسالمی استفاده می کنند. عالوه  بر این 
رسانه های غربی درصدد هستند تا با ایجاد هیاهو و جنجال، مانع پیشرفت ایران شوند. 
آن ها می دانند که نظام جمهوری اس���المی ایران به ارزش های دینی و ایدئولوژیک 
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خود وفادار است، لذا آن ها جریان سازی می کنند تا دستگاه قضایی در برابر امواج 
تخریبی کوتاه بیاید، قضات را می ترس���انند تا حتی اگر احکام دیگری صادر شد، 
نت���وان آن را اجرا کرد، اما این حربه ها اثری ندارد. باید دس���ت قضات پاکدامن را 

بوسید که شجاعانه در برابر این نوع امواج ایستاده اند.۱
جعفری دولت آبادی مسئولیت این اعدام ها را شخصاً پذیرفت و گفت: 

این اعدام ها هیچ ربطی به اغتشاشات اخری نداشت. برخی تبلیغات مبنی بر این بود 
که دس���تگاه قضایی با این اعدام ها خواسته است در آستانه ی خردادماه و سالگرد 
انتخابات رعب و وحشت ایجاد کند؛ ویل ما شدیداً این ادعا را تکذیب می کنیم. 
این احکام باید اجرا می ش���دند و تعینی زمان اجرا هم با دادستان است. طبیعتاً ما 
باید زمان هایی را انتخاب کنیم که کم ترین شبهه را ایجاد کند و تصور می کردیم که 
االن فرصت مناسبی است که این احکام اجرا شود و هیچ تحلیلی برای ارتباط این 

اعدام ها به حوادث سالگرد انتخابات و قبل از آن نداریم.2
وی هم چننی از درخواست اعدام برای ده نفر خرب داد  که ظاهراً در مراجع باالتر هفت مورد 
موافقت قرار نگرفت.۳ اما علی صارمی، محمد علی حاج آقایی و جعفر کاظمی مقابل 
جوخه ی اعدام قرار گرفتند. علی صارمی در شهریور ۱۳۸۷به خاطر یک دقیقه سخرنانی 
در خاوران دس���تگری شده بود. جعفری دولت آبادی بارها وعده ی اعدام این سه نفر را به 

خانواده های شان داده بود. 
جعفری دولت آبادی در ده بهمن ۱۳۸۹ گفت: حکم اعدام دو نفر از مدیران س���ایت های 
مستهجن ]سعید ملک پور و وحید اصغری[ در دو شعبه ی مختلف صادر شده،  که برای 
تأیید به دیوان عایل کشور ارسال شده است.۴ اما خوشبختانه زور او نرسید و این دو نفر 

اعدام نشدند. 
او نقش مهمی در تهیه کیفرخواست  متهمان جنبش ۸۸داشت و موجب به زندان افتادن 

بسیاری از فعاالن سیاسی و اجتماعی شد. 

دفاع از  کشتار ۶۷و تهدید مریحسنی موسوی
وی در ارتباط با اظهار نظر مریحسنی موسوی در مورد کشتار ۶۷ گفت:

بهرت بود نخست وزیر سابق به پرونده ی خود این اتهام را اضافه نمی کرد. ... حمایت 
از کسانی که مرتکب عملیات تروریستی شده  اند و تعدادی از مردم را شهید کرده اند، 
از آن ها اس���لحه کشف شده و علیه نظام اس���المی قیام کرده اند، چه معنایی دارد؟ 

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902250640
2- پیشنی
۳- پیشنی

4-www.tabnak.ir/fa/news/145275
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کسانی که مدعی پریوی از خط امام )ره( هستند، چگونه می توانند آموزه های ایشان 
را که ایستادگی در برابر گروهک های معاند بود، فراموش کنند. در همان سال هایی 
که اعدام هایی بر اساس حکم حضرت امام )ره( علیه منافقنی صورت گرفت، ایشان 
نخست وزیر بود. اگر چننی ادعایی دارد، چگونه در آن دوران خدمت کرد؟ وی حق 
ندارد احکام قطعی دادگاه ها را زیر سؤال بربد و اظهارنظری کند که باعث خرسندی 
و رضایت دشمنان نظام اسالمی شود. مدعی العموم به طور حتم درباره ی حمایت 

یک کاندیدا از افراد اعدام شده اقدام خواهد کرد.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سؤال دیگری درباره ی رسیدگی به پرونده ی موسوی گفت: 
وی با این اظهار نظر اساساً از مجرمنی و گروهک های ضدانقالب حمایت کرده و 
احکام قطعی محاکم را زیر سؤال برده است. وقتی حکمی قطعی می شود، کسی حق 
ندارد دستگاه قضایی را متهم کند و موجبات خوشحایل دشمنان جمهوری اسالمی 
را فراهم کرده و آن ها تصور کنند که امروز ما بی گناهان را اعدام کردیم که این یک 
ظلم بزرگ است. مدعی العموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد کرد و این 
موضوع هیچ ربطی به مسائل انتخاباتی ندارد. وی در سال ۱۳۶۷ در جریان احکام 
حکومت���ی حضرت امام در مورد منافقنی بوده و به خوبی می داند که قوه قضاییه در 

چهارچوب قواننی و مقررات کشور اقدام می کرد. ۱

سرکوب مطبوعات و رسانه ها
وی با انتخاب امری قطبی یکی از عوامل نهاد های امنیتی به عنوان سرپرس���ت دادسرای 

فرهنگ و رسانه، دست آن ها در قوه قضاییه را بیش از پیش باز کرد. 
پرونده سازی برای مدیران مسئول، روزنامه نگاران، عکاسان و دیگر فعاالن رسانه با هدف 

توقیف روزنامه ها، اصلی ترین دلیل حضور قطبی در این پست مهم قضایی است.
قطبی نزدیک ترین فرد به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و اولنی فردی است که هر 
روز صبح با دادس���تان تهران مالقات می کند. تصمیمات مهم و خارج از روند قانونی، 
رسیدگی به پرونده های سفارشی و نیز آن چه به اصطالح »کارچاق کنی« گفته می شود، با 

دستور دادستان تهران زیر نظر وی به انجام می رسد.2
در دوره  ی ریاست قطبی بر دادسرای فرهنگ و رسانه روزنامه هایی چون آسمان، شرق، 
اعتماد، مردم امروز، بهار، قانون و... هم چننی سایت های خربی از جمله انتخاب، جماران، 
انصاف نیوز و... طعم توقیف و فیلرت شدن را چشیده اند. او در دوره ی جدید مسئولیتش، 
پرونده سازی برای ورزشکاران، هرنمندان، اهایل موسیقی و... را نیز انجام می دهد 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 رسانه ها، بر دیگر اقشار مطرح جامعه نیز وارد شود. 
سحام نیوز از امری قطبى به عنوان »جالد مطبوعات« نام برد و در گزارشی فاش کرد که وى 
مسئول ارسال پیامک تهدیدآمیز به روزنامه نگاران بوده است. در پیامک مزبور آمده بود: 

هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال های 
امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضائی است. ضروری 
است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به منزله ی آخرین هشدار امنیتی است.۱

مشارکت در پروژه ی تواب سازی 
و اعمال فشار روی زندانیان سیاسی

جعفری دولت آبادی در جریان سرکوب جنبش ۸۸و دستگریی  هزاران نفر توسط عناصر 
بس���یج، سپاه پاس���داران، لباس ش���خصی ها و نریوی انتظامی، یکی از چهره های اصلی 
پیگری سیاس���ت اعرتاف گریی و »تواب س���ازی« بود. وی شخصاً به همراه بازجویان و 
شکنجه گران و قاضی صلواتی از قبل همراه با متهم چگونگی نقش بازی کردن در دادگاه 

و جمالتی که موظف به بیان آن ها بود را تمرین می کردند. 
کروبی در نامه ای خطاب به او نوشت: 

مدتی بود که اخبار متواتری در باب تحت فش���ار ق���رار دادن آقای محمد داوری 
سردبری سایت سحام نیوز که بیش از هشت ماه است در بازداشت به سر می برد، برای 
اعرتاف گریی علیه این جانب و پرونده ی تجاوزهای پس از انتخابات می شنیدم. تا 
این که چند روز پیش در خربها به نقل از خانم مینا جعفری وکیل آقای داوری نیز 
خواندم که موکل شان را تحت فشار قرار داده اند تا علیه من اعرتاف کند و ماجرای 
تجاوزهای پس از انتخابات در زندان ها را دروغ بخواند و مستندات آن تجاوزها 
را تکذیب کند بلکه این ماجرا ختم به خری ش���ود و قبای آقایان که پیش تر هم گفته 
بودم الی در گری کرده است، آزاد شود و نفسی راحت بکشند. ای عجب از کسانی 
که می خواهند آن لکه ناپاک را با دروغی پاک کنند؛ وچه خوش خیال که انگار با 
چننی ترفندها و اعرتاف گریی هایی می توان عقل از مردم برد و آفتاب حقیقت را زیر 

خاک کرد.2
امید منتظ���ری یکی از قربانیان نظام اس���المی در مورد نق���ش جعفری دولت آبادی در 

صحنه پردازی تئاتِر اعرتاف گریی می گوید:
در تاالر اصلی کاخ دادگس���رتی نمایش ها واقعی ش���ده بود. کس���انی ما را انتظار 
می کشیدند. چهره هایی آشنا که نه من در خواب می دیدم که کوچک ترین 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 می کردم که آنان یک جا به تماشایم بنشینند.
 عباس جعفری دولت آبادی دادس���تان تهران، مهدی فراهانی نماینده ی دادستان، 
قاضی صلواتی و نماینده ای از وزارت اطالعات. این میان جعفری دولت آبادی با 
دقت مشغول مدیریت و تنظیم دفاعیات بود. همه چیز به شکل غریطبیعی و بی سر و 
صدایی مصنوعی پیش می رفت. چرا که دیگر برای ما زندانیان متهم فاجعه، عادی 

شده بود.
به نظر می آمد این تیم چهار نفره وظیفه ی چینش، هماهنگی و تدارک دادگاه را به 
عهده دارد. در آن جا بازجویان هر یک از ما پنج نفر دوباره اضافه شدند. هر متهم 

می بایست در جایگاه قرار می گرفت و من قراردادی اش را اجرا می کرد.
 به جای قاضی صلواتی اما پسر جوانی در صندیل قاضی نشسته بود که ما خطاب 
به او صحبت می کردیم. دوربنی اما بر صورت های ما در جایگاه متهم تنظیم بود. 
فردای آن روز پسر جوان قاضی نما، دوباره به همان جایگاه رفت. ویل این بار برای 

تالوت قرآن تا با سوره ی توبه دادگاه آغاز به کار کند.
احساس می کردم در آمفی تئاتر بزرگی گری افتاده ام و تنها قرار است هر یک از ما به 

ترتیب نقشی را به عهده بگرید:
پرونده ی اول یک فعال رسانه ای اینرتنتی، پرونده ی دوم عضو شورای مرکزی دفرت 
تحکیم وحدت، پرونده ی سوم چپ نو با گرایش مارکسیستی، پرونده ی چهارم یکی 
از پریوان آینی بهاییت و پرونده ی پنجم هواداری از سازمان مجاهدین خلق. همه ی 
ما به شکل نمادین می بایست نمادی می شدیم برای گرایشی، تا نام مردم به مثابه ی 

معرتض ممیزی شود.
به هر صورت آن چه 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 
دادگاه های نمایشی ای بود که پیش از این، سریال تاریخی اش آغاز شده بود. شنبه 

تکرار جمعه بود. تکرار تاریخ. تنها تماشاگرانی بیش تر داشت.
چند وکیل تس���خریی و سفارش���ی، تعدادی خربنگار از خربگزاری فارس و ایرنا و 
روزنامه ی جوان و یک نفر غایب. آن روز از آقای جعفری دولت آبادی خربی نبود.۱

تا پیش از تصدی پس���ت دادستانی انقالب و عمومی مرکز توسط جعفری دولت آبادی، 
بنا به تشخیص سازمان زندان ها، زندانیان سیاسی می توانستند روزانه سه تا پنج دقیقه با 
خانواده های ش���ان تماس تلفنی داشته باشند و هم چننی در صورت موافقت این سازمان

1-http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=24403
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از امکان مالقات حضوری با خانواده های شان استفاده کنند. اما جعفری دولت آبادی این 
امکان را از سازمان زندان ها سلب کرد و به حوزه ی اختیارات دادستانی افزود تا از این 

طریق بتواند محدودیت های بیش تری ایجاد  کند. 

الپوشانی کردن قتل پوراندرجانی و سودمند
وی نق���ش مهمی در جلوگ���ریی از تحقیقات قضایی برای روش���ن ش���دن قتل رامنی 
پوراندرجانی داشت. پوراندرجانی که پزشک وظیفه ی بازداشتگاه کهریزک بود به علت 
اطالعات زیادی که از جنایات مرتضوی و مسئوالن نریوی انتظامی در کهریزک داشت در 

تاریخ نوزده آبان ماه ۱۳۸۸در ساختمان بهداری نریوی انتظامی به قتل رسید. 
مسئوالن علت مرگ وی را سکته ی قلبی هنگام خواب عنوان نمودند؛ دادسرای تهران 
در بیانیه ای در تاریخ بیس���ت و ش���ش آب���ان ۱۳۸۸اعالم کرد که پرون���ده ی مرگ رامنی 
پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک در دادسرای امور جنایی در حال رسیدگی است.

در تاری���خ دهم آذر ۱۳۸۸عباس جعفری دولت آبادی دادس���تان تهران علت مرگ رامنی 
پوراندرجانی را »مس���مومیت دارویی« اعالم کرد و گفت که تحقیق درباره ی این که این 
واقعه خودکش���ی بوده یا قتل ادامه دارد. و اعالم نمود قرص هایی که در ساالد کنار وی 

کشف شده با آن چه پزشکی قانونی اعالم کرده، مطابقت دارد.۱
دکرت عبدالرضا سودبخش یکی از پزشکانی که به مداوای زندانیان کهریزک پرداخته بود 
نیز توسط نریوهای امنیتی به قتل رسید اما جعفری دولت آبادی نه تنها از پیگریی پرونده 
خودداری کرد بلکه همراه با دیگر نهاد های نظام از هیچ تمهیدی برای از بنی بردن آثار 
جرم کوتاهی نکرد. بهرنگ س���ودبخش فرزند دکرت س���ودبخش تأکید کرد که از پدرش 

خواسته بودند  گواهی دهد که زندانیان در اثر بیماری مننژیت فوت کرده اند.2

نقش آفرینی در سرکوب جامعه
جعفری دولت آبادی در طول هش���ت س���ال گذش���ته یکی از بازیگران اصلی دس���تگاه 
جنایت آفرینی نظام اس���المی بوده و به همراه صادق الریجانی، محسنی اژه ای و ابراهیم 

رییسی بار جنایت را به دوش کشیده است. 
در کم تر موردی هست که ردپای جعفری دولت آبادی در آن دیده نشود. او در شقاوت و 

بی رحمی نیز از چیزی فروگزار نمی کند. 
وی پس از پذیرش مالقات با همسر جعفر عظیم زاده فعال کارگری زندانی که در اعرتاض 
به سرکوب فعالنی کارگران و معلمان از طریق پرونده سازی های امنیتی، در پنجاه وهشتمنی 
1-www.khabaronline.ir/detail/27733/
2-www.kaleme.com/1390/06/03/klm-70588/
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روز اعتصاب غذا به سر می برد گفت: برای او هیچ کاری نمی کند حتی اگر بمرید.۱
وی  هم چننی در واکنش به انتشار گزارش هایی مبنی بر اعتصاب غذای برخی از زندانیان 
سیاسی که در برابر ظلم و تعدی دستگاه قضایی از جان شان مایه می گذاشتند گفت قوه 

قضاییه تحت تأثری این گونه اقدامات زندانیان قرار نمی گرید.2
در بهمن ۱۳۹۵به درخواس���ت جعفری دولت آبادی، اتحادیه ی پوشاک طی اطالعیه ای 
خطاب به متصدیان واحدهای صنفی تولیدکننده و فروشنده لباس و پوشاک، اعالم کرد: 
بدینوس���یله اعالم می  ش���ود تولید و عرضه مانتوهای چس���بان، بدن نما، شیشه ای، 
بدون دکمه، جلوباز، چاکدار بلند، دارای نوش���تار با مفاهیم مستهجن و منقوش به 
تصاویر مبتذل و هم چننی سایر البسه ی نامتعارف و بکارگریی عناوین بیگانه، عالئم 
شیطان پرس���تی و پرچم کشورهای بیگانه از جمله آمریکا، انگلیس و رژیم اشغالگر 

صهیونیستی ممنوع است.
هم چننی در این اطالعیه، تولید و عرضه ش���لوارهای زاپ دار، فاق کوتاه و اس���تفاده از 
اسامی، عناوین و اصطالحات خارجی در تابلو و تبلیغات واحد صنفی ممنوع اعالم و 
تصریح شده است که در صورت مشاهده، بازرسان اتحادیه اقدام به تنظیم صورت جلسه 
و جمع آوری البس���ه های نامتعارف اقدام کرده و با واحد صنفی متخلف برخورد قانونی 

می شود.۳
جعفری دولت آبادی یکی از مقامات قضایی است که از مراکز صدور مدرک تحصیلی 
نظام، »دکرتا« در حقوق جزایی گرفته است، برای درک فهم او از حقوق می توان به اعالم 
جرم وی علیه مدیریت »تلگرام« اش���اره کرد. او در مورد جرائم ش���بکه ی تلگرام گفت: 
تلگرام عالوه بر ارایه ی خدمات به گروه های تروریستی از جمله گروه داعش، به بسرت 
مناسب برای فعالیت سایر گروه های مجرمانه ی سازمان یافته تبدیل شده و ارتکاب 
جرایم هرزه نگاری کودکان، قاچاق انس���ان و مواد مخدر را ترویج نموده و تسهیل 

کرده است.۴
در دی ماه و بهمن ۱۳۹۶در جریان سرکوب جنبش اعرتاضی مردم در شهرهای مختلف کشور 
او نقش مهمی به عهده گرفت. او هم چننی خواستار صدور احکام سنگنی برای »دخرتان 
انقالب« ش���د که با رفن روی سکو در اعرتاض به حجاب اجباری، روسری های شان را 
برداشته بودند. پس از آن که یکی از این زنان به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق کشف 
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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حجاب شرعی به بیست و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد و به گفته ی جعفری دولت آبادی 
بیست و یک ماه از این حکم به مدت پنج سال تعلیق شد او به حکم صادره اعرتاض کرد. 
پس از آن که اتحادیه ی اروپا طی تصمیم مورخ بیست و سوم فروردین ۱۳۹۰)سیزده آوریل 
2۰۱۱(، سی و دو مقام ایرانی از جمله عباس جعفری دولت آبادی را به دلیل نقشی که در 
نقض گسرتده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه 

محروم کرد. کلیه دارایی های این مقامات نیز در اروپا توقیف شد.

همراهی با اطالعات سپاه پاسداران
جعفری دولت آبادی در مورد دس���تگریی فعاالن محیط زیس���ت برخالف اصول مسلم 
حقوقی و در حایل که متهمان امکان دفاع از خود نداشتند اتهامات عجیب و غریبی را 

متوجه آنان کرد و گفت: 
متهمان پرونده با هدایت افسران اطالعاتی سیا و موساد مأموریت های سه گانه ای 
را ش���امل موضوعات زیست محیطی، نفوذ در جامعه ی علمی ایران و جمع آوری 
اطالعات از اماکن حس���اس و حیاتی کش���ور از جمله پایگاه های موشکی کشور، 
دنبال می کرده اند؛ در تحقیقات انجام شده برخی متهمان به انجام سفرهای متعدد 
به س���رزمنی های اشغایل از جمله به منظور شرکت در کنفرانس منارید که با حضور 
افسر اطالعاتی موساد در رژیم صهیونیس���تی برگزار شده، اقرار و اذعان نموده اند 
که هدف کلی پروژه ی مش���رتک سازمان سیا و موس���اد، ایجاد بحران در برخی از 
حوزه های زیس���ت محیطی ایران بوده و اطالعات جمع آوری شده از طریق عوامل 
پنهان به آمریکا انتقال می یافته و در همنی راستا دو نفر از افسران سازمان اطالعات 
آمریکا با هویت معلوم در پوشش های مختلف به ایران و برخی از استان های کشور 
سفر کرده اند که از جمله اهداف آن ها، ایجاد موسسه ای در قالب فعالیت های زیست 
محیطی بوده و طبق اسناد موجود، این مؤسسه در حدود یک دهه قبل در ایران با 
طراحی آمریکایی ها برای تحقق اهداف مدنظر سرویس های اطالعاتی سازمان سیا 
و موس���اد و جمع آوری اطالعات طبقه بندی شده در حوزه های دفاعی و موشکی 

کشور ایجاد شده است.
حسب محتویات پرونده، یکی از متهمان اصلی، با مشخصات اختصاری م.ط دارای 
تابعیت س���ه گانه ی ایرانی، آمریکایی و انگلیسی و عضو و پشتیبان مایل مؤسسه ی 
ایرانی حیات وحش بوده، و هم چننی دیگر عضو مؤثر و مدیر این موسس���ه کاووس 
سیدامامی دارای تابعیت مضاعف کانادا و از مرتبطان اصلی افسر اطالعاتی آمریکا 
در ایران بوده به نحوی که این افس���ر اطالعاتی در س���فر به ایران در منزل کاووس 
سیدامامی استقرار می یافته است. این شبکه در پوشش اجرای پروژه های علمی و 



370
عباس جعفری دولت  آبادی 

زیست محیطی نسبت به جمع آوری اطالعات مورد نیاز اقدام می نموده است.
طبق تحقیقات انجام شده اعضای این شبکه در برخی از مناطق اسرتاتژیک کشور 
تعدادی دوربنی، در ظاهر برای رصد امور زیس���ت محیطی نصب کرده بودند که در 
واقع پوشش���ی برای رصد فعالیت های موشکی کشور بوده و تصاویر و اطالعات 

ثبت شده را برای بیگانگان ارسال می نموده اند.
پس از بازداش���ت کاووس سیدامامی و ارائه ی اسناد و اطالعات موجود به وی در 
فرآیند تحقیقات، از بازجوی خود برای پاسخ به سواالت، فرصتی درخواست نموده 
بود که مورد پذیرش قرار گرفته اما پس از مراجعه ی متهم به محل نگهداری خود در 

بازداشتگاه، با تدارک مقدمات، در سرویس بهداشتی اقدام به خودکشی نمود.۱
او توضیح نمی دهد که چرا مأمور سیا به هتل نمی رفته که شک و تردید برنیانگیزد. رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به ادعاهای جعفری دولت آبادی توضیح داد که برد 
این دوربنی ها تنها پنجاه مرت است. معلوم نیست عده ای فعال محیط زیست چه اطالعات 
محرمانه ای دارند و یا می توانند داش���ته باش���ند که مبادرت به جاسوسی کنند و نفوذ در 

جامعه ی علمی چه معنایی می تواند داشته باشد؟
مشکل اصلی اطالعات سپاه پاسداران و سپاه پاس���داران دعوا بر سر دست اندازی سپاه 
پاسداران بر محیط زیست ایران است. بسیاری از مناطق حفاظت شده ی ملی توسط سپاه 
پاسداران اشغال و به شدت تخریب شده است. فعالیت دوستداران محیط زیست و کسانی 
که در این عرصه کار می کنند در تضاد با منافع سپاه پاس���داران است. تشکیل پرونده ی 
جاسوسی برای فعاالن محیط زیس���ت به منظور از میدان به دربردن بازرسان و مراقبان 
محیط زیست صورت گرفته است و جعفری دولت آبادی و دستگاه قضایی عوامل اجرای 

سیاست های سپاه پاسداران و باندهای خطرناک هستند. 
دولت آبادی که در پی مرگ سید امامی بهرت از هرکس از دست خایل پرونده سازان مطلع 

است می گوید:
پرونده داشت به آرامی به نقطه های مهمی می رسید این حادثه )خودکشی سیدامامی( 
باعث شد وضع پرونده خیلی بهم بخورد. پرونده اگر درشرایط عادی پیش می رفت 
به مطالب بسیار زیادی دسرتسی پیدا می کردیم اما این حادثه مثل یک شوک بود 
و بعضی سرنخ های ما را برهم زد. برخی متهمان هشیار شدند و برخی در آستانه ی 
دس���تگریی بودند. پرونده ای که مسائل ملی و جاسوسی در آن هست را نمی توانیم 

علنی کنیم که سرنخ ها از بنی برود.2
چیزی نگذشت که نیویورک تایمز فاش کرد که برای اعالم خرب مرگ کاووس  سید امامی، 
1-www.entekhab.ir/fa/news/393468
2-www.entekhab.ir/fa/news/393652
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همسر او را به دفرت جعفری دولت آبادی فراخوانده و در آن جا مأموران اطالعات سپاه پس 
از س���اعت ها بازجویی و تهدید به او اطالع دادند که همسرش در زندان خودکشی کرده 
است.۱ وی در پی خروج کاوه  مدنی معاون سازمان محیط زیست و استعفای او در خارج 

از کشور، برگ دیگری از پرونده سازی را رو کرده و گفت: 
اگر عده ای فرار را بر قرار ترجیح می دهند، ناشی از اهمیت تحقیقات مقدماتی در 
پرونده است و اگر امروز در برخی از سایت ها می خوانیم که فالن آقا از کشور خارج 
شده است، به پیش رفن تحقیقات برمی گردد؛ چرا که برخی متهمان فهمیده اند که در 
حال نزدیک شدن به آن ها هستیم، حال اگر کسی از کشور خارج شده است، باالخره 

روزی بر می گردد.
دادستان تهران ادامه داد: 

اگرچه متهم اصلی این پرونده خودکشی کرد اما برخی متهمانی که اکنون دادستانی 
مشغول تحقیقات از آنان است، مطالب قابل توجهی را بیان نموده و آن چه را که گفته 

و رصد شده نیز درست بوده است.
این افراد پوشش هایی برای خروج اطالعات کشور به خارج بودند و در اظهارات 
یکی از متهمان عنوان ش���ده که در خارج از کشور نیز این کارها را انجام می داده و 
آموزش دیده وارد کشور شده و در حوزه ی خارجی اقدامات مشابه انجام داده است.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: یکی از متهمان حقوق ماهیانه دریافت می کرده، کامپیوتر 
امن داش���ته، ماهانه گزارش می داده و به سفارت مرتبط با سرویس در لندن یا کشورهای 
دیگر مراجعه می کرده و تبادل اطالعات داشته است و امروز فهمیده است بهرتین راه گفنت 

حقایق پرونده است.2
کاوه  مدنی یکی از متخصصان حوزه ی آب در سطح بنی المللی که تدریس در دانشگاه های 
اروپایی و حضور در مجامع بنی المللی را رها کرده و به کشور بازگشته  بود پس از انتشار 
عکس های خصوصی اش توسط سایت های وابسته به سپاه متوجه ی پیام نریوهای امنیتی 
شد که دیگر به کشور بازنگردد وگرنه سرنوشتی بدتر از کاووس سید امامی انتظار او را می کشد. 
واکنش اطالعات سپاه و جعفری دولت آبادی نشان می دهد که نریوهای امینی و قضایی 
عالق���ه ای به حل بحران های کش���ور خصوصاً در ح���وزه ی آب را ندارن���د به ویژه که 
سدسازی های بی رویه ی سپاه که یکی از عوامل ویرانی محیط زیست و نابودی منابع آبی 
کشور بوده با این حساب به مشکل برمی خورد. ادعاهای دولت آبادی در حایل صورت 

می گرید که وزارت اطالعات اعتقادی به جاسوسی فعاالن محیط زیست ندارد.۳

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 پرونده سازی برای محمدعلی نجفی 
شهردار تهران منجر به استعفای او شد. ابتدا حسنی طائب یکی از مخالفان اصلی نجفی 
ب���ا تهیه ی یک پرون���ده ی قطور  و تهدید وی مبنی بر این که اگر کن���ار نرود پرونده را به 
جریان می اندازد کلید پروژه را زد. سپس جعفری دولت آبادی رفتار بسیار توهنی آمیزی با 
محمدعلی نجفی به خاطر جشن روز زن در برج میالد و رقص کودکان زیر ُنه سال داشت. 
تهدید اطالعات سپاه و طائب و بیت رهربی به همراه تحقری  و توهنی دادستانی منجر به 
استعفای نجفی شد. جعفری دولت آبادی در حایل حرکات چند دخرتبچه را قابل تعقیب 
می دانست و برای شهردار تهران خط و نشان می کشید و گستاخی می کرد که در مقابل 
فس���ادهای ده ها هزار میلیارد تومانی وابستگان جریان خود از جمله محمدباقر قالیباف 

شهردار دوازده ساله ی تهران سکوت کرد.

پرونده های بی سرانجام 
با آن که روز روش���ن ده ها مجس���مه از پارک های تهران ربوده ش���د و اخبار آن در صدر 
روزنامه ها و خربگزاری های کشور قرار گرفت و بارها نریوی انتظامی و قوه قضاییه قول دادند 
دزدان مجسمه ها را پیدا کنند ویل جعفری دولت آبادی که بهرت از هرکس با ماهیت سارقان 
آشنا بود هیچ  اقدامی صورت نداد و به پاسکاری با نریوی انتظامی پرداخت. وی اعالم 
کرد هنوز گزارش قانع کننده ای از سوی نریوی انتظامی در مورد سرقت مجسمه های 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���ته ای خرب داد و همراه با 
دیگر مسئوالن قوه قضاییه ادعا کرد که تمامی عوامل موساد در ایران را دستگری کرده اند. 
طبق س���ناریویی که دس���تگاه امنیتی و قضایی تنظیم کرده بودند، متهمان پس از تحمل 
شکنجه های بسیار مجبور شدند به جاسوسی برای اسرائیل و ترور متخصصان هسته ای به 
دستور موساد اعرتاف کنند. با این حال مقامات امنیتی و قضایی بنی سال های ۹2 تا ۹۳ 

همه  ی دستگریشدگان را بی سروصدا با وثیقه های سنگنی آزاد  کردند. 
جعفری دولت آبادی از دستگریی سی جاسوس سیا خرب داد اما هیچ  اطالع رسانی در مورد 

فرجام آن ها منتشر نشد. 

نزدیک به یک دهه مسئولیت او در دادستانی انقالب و عمومی تهران، وی را به یکی از 
چهره های مهم سرکوب و نقض حقوق بشر تبدیل کرده است



ابوالحسن کریمی

ابوالحسن کریمی در سال ۱۳2۷در خانواده ای مذهبی در الهیجان به دنیا آمد. وی پس از 
پایان دوره ی ابتدایی، در دبریستان مهرگان الهیجان به تحصیل پرداخت. 

تحصیل علوم دینی در کنار تحصیالتی دانشگاهی
ابوالحسن کریمی در کنار تحصیل در دبریستان در کالس های قرائت و احکام شیخ مهدی 

مهدوی رئیس حوزه ی علمیه الهیجان در مدرسه جامع شرکت می کرد. 
وی در سال ۱۳۴۶پس از اخذ دیپلم ریاضی، در رشته ی اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به 

تحصیل شد و سرپرست خوابگاه دانشجویی امریآباد شد.
وی در جریان تش���ییع جنازه ی تختی در سال ۱۳۴۶بازداشت شد. وی بار دیگر در سال 
۱۳۵۰به جرم فعالیت علیه رژیم سلطنتی و تکثری اعالمیه  ی خمینی بازداشت شد و مدت 
کوتاهی در زندان قزل قلعه به سر برد. با این حال وی برخالف آن چه در نظام اسالمی معمول 
بود از تحصیل و دانشگاه باز نماند و در سال ۱۳۵2فارغ التحصیل شد و به سربازی رفت. 
پس از پایان دوره ی س���ربازی، کریمی به الهیجان بازگش���ت و در شهرهای الهیجان، 
آستانه ی اشرفیه و بندرکیاشهر به تدریس مشغول شد. وی که به »دیوانگی« مشهور بود 
و تا هنگام مرگ، در سن سی و هشت سالگی، ازدواج نکرد و مطرح می کرد که به جای 

»حور الطنی« خواهان »حور العنی« بهشتی است.۱
۱-حور العنی، حوریان بهشتی را گویند و حور الطنی )آمیخته ای از خاک و آب( مورد نظر کریمی، زنان 

زمینی هستند. 
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کریمی هم چننی نزد بهش���تی و ربانی شریازی به تحصیل علوم دینی پرداخت و در سال 
۱۳۵۴به مدرسه ی 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 
آستانه ی اش���رفیه، دستگری و به زندان عمومی رشت منتقل ش���د. وی در آبان ۱۳۵۷در 
دادرسی ارتش به واسطه ی آن که در آخرین دفاع، خود را مؤمن به اصول قانون اساسی 

معرفی کرد از اتهامات تربئه و آزاد شد.

فرماندار الهیجان به حکم دولت موقت  
ابوالحس���ن کریمی پس از پریوزی انقالب در اس���فند ماه ۱۳۵۷ به حکم حبیب داوران 
اس���تاندار گیالن به س���مت فرماندار الهیجان با چهارصد آب���ادی و بخش های تابعه ی 
سیاهکل، آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر۱ منصوب شد.   بعد از استعفای دولت موقت و روی 
کار آمدن دولت شورای انقالب، حبیب داوران 2که چهره ای ملی بود، در بهمن ۱۳۵۸به 
حکم رفسنجانی که وزارت کشور را در اختیار گرفته بود، برکنار شد و علی اخوین انصاری 

یکی از وابستگان حزب جمهوری اسالمی به عنوان استاندار جدید منصوب شد. 
وی در سال ۱۳۵۸ در فرمانداری الهیجان با حمله به زنی بی حجاب لباس او را پاره کرد. 

یکی از هم حجرهای کریمی در مورد این واقع به نقل از وی می گوید: 
روزی که به عنوان فرماندار شهر الهیجان رفتم، زنی را دیدم که بی حجاب در آن جا 
بود. گفتم: شما؟! گفت: کارمند فرمانداری هستم. گفتم: انقالب اسالمی شده است 
و شما هنوز بی حجاب سر کار آمدی؟ گفت: آزادی است و من می خواهم این گونه 
سر کار بیایم. میان من و ایشان بحثی شد و ایشان نپذیرفت که با حجاب باشد و یا 
از فرمانداری بریون برود. به ناچار لباس را کشیدم و از فرمانداری بریون انداختم.۳  

دادستان کل انقالب اسالمی گیالن
نظام اس���المی 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 
مهم ترین پایگاه های مجاهدین و نریوهای چپ بود و به همنی دلیل از موقعیت وحساسیت 
ویژه ای برخوردار بود. درگریی مداوم کریمی با نریوهای چپ و مجاهدین و بسیج نریوهای 
1-www.rangeiman.ir/1160

2-او جزء مؤسس���ان »جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران« به رهربی مهندس بازرگان و 
دکرتعلی اردالن در سال۱۳۶۴ بود و پس از انتشار نامه ی سرگشاده خطاب به علی اکرب هاشمی رفسنجانی 

که به نامه ی نود امضایی مشهور شد به دستور حکومت بازداشت و شکنجه شد.
3-www.samamos.com/?p=2926
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حزب  اللهی و چماق دار علیه هواداران آن ها در الهیجان، باعث شد تا قدوسی که وی را از 
زمان تحصیل در مدرسه ی حقانی می شناخت در بیست و سه فروردین ۱۳۵۹به دادستانی 

کل انقالب اسالمی گیالن منصوب کند. 
قدوس���ی در حکم خود از وی خواسته بود: وظایف خود را بر طبق موازین شرع مقدس 
اس���الم قاطعانه انجام دهید. و در تأمنی امنیت و آسایش مردم شریف منطقه کوشش و 

مراتب را به این جانب گزارش نمایید.۱
در روزهای سیاهی که کریمی دادستان بود وی با نصب بلندگوهای بزرگ روی طاق ماشنی 
لندوور و جیپ در حایل که خودش نیز روی سقف می ایستاد به تهدید مردم می پرداخت. 
انصاری2و  کریمی به همراهی محمدعلی امینیان امام جمعه موقت رشت و محمد ربیعی 

فرمانده سپاه و طرح های سرکوبگرانه ی خود را پیش می بردند.
 اقدامات خشونت گرایانه  وی بعد از تصدی پست دادستانی کل انقالب گیالن باعث شد 
که بنی صدر و آیت الله الهوتی امام جمعه وقت رشت و نماینده ی مجلس شورای اسالمی 
و اولنی نماینده ی خمینی در س���پاه پاسداران، بارها لزوم برکناری او را به قدوسی یادآور 
شوند اما وی موافقت نمی کرد و به پشتیبانی از شاگرد سابق اش که منویات نظام اسالمی 

را در گیالن اجرا می کرد ادامه می داد. 

حاکم شرع شهرهای مازندران و گیالن
پس از سی خرداد ۱۳۶۰و فرمان خمینی برای قلع و قمع نریوهای سیاسی در سراسر کشور، 

کریمی یکه تاز  گیالن شد و در وحشی گری و سبعیت از چیزی فروگذار نکرد. 
 وی در چهارده تریماه ۱۳۶۰ از طریق یک تلگراف، توسط قدوسی و از طرف شورای عایل 
قضایی به عنوان قاضی شرع دادگاه های انقالب شهرهای چالوس، تنکابن، رامسر و رودسر 
منصوب شد. قدوسی از وی خواسته بود تا در رابطه با مسائل ضد انقالب خصوصًا در 
جریان اخری و اعالن جنگ مسلحانه گروهک ها با کمال جدیدت و قاطعیت عمل نماید. ۳

کریمی اگرچه دادس���تان گیالن بود اما طبق اسناد انتش���ار یافته در استان مازندران نیز 
همه کاره بود و دسِت بازی داشت. 

نامه ای از هادی ایمانی با سربرگ دادسرای انقالب اسالمی شهرستان بهشهر خطاب به 
1-www.rangeiman.ir/1160

2-وی در س���وم خرداد ۱۳2۳در رودسر متولد شد و برای ادامه ی تحصیل در دبریستان نظام، رهسپار 
تهران ش���د. پس از مدتی به دلیل فعالیت  های سیاسی و مذهبی اخراج شد. وی با گذراندن دوره ی 
تربیت  معلم به اس���تخدام آموزش و پرورش درآمد و هم زمان موفق به اخذ لیسانس ریاضی از دانشگاه 
تهران شد. سپس به آمریکا رفت و در رشته مهندسی و ریاضی تحصیل کرد. پس از پریوزی انقالب به 
کشور بازگشت و بالفاصله به سمت معاون استانداری خراسان و سپس استانداری گیالن منصوب شد. 
وی به همراه معاون خود علریضا نورانی در پانزدهم تری ۱۳۶۰در رشت توسط مجاهدین خلق کشته شد.
3-www.rangeiman.ir/1160
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کریمی به تاریخ هشتم تریماه ۱۳۶۰، وجود دارد که در آن چننی آمده: با مذاکرات شفاهی 
با برادر محسن ایمانی، چنان چه مایل باشید افراد دستگری شده که حدود اتهام آن ها سنگنی 
می باش���د، با نیابت قضایی در رس���یدگی و صدور حکم، با مشخص شدن مشخصات 
متهمنی به دادسرای انقالب اس���المی ارسال، تا همکاری الزم در رسیدگی به وضعیت 

گروهک های ضدخلقی معمول گردد.۱
و ب���ه این ترتیب او قدرت بالمنازع در گیالن و مازندان یافت. این در حایل بود که او از 
کم ترین س���واد حوزوی برخوردار بود و عوامل رژیم حتی نمی توانستند ادعا کنند که او 
دوره ی س���طح را گذرانده است. تصور این که یک بیمار روانی که در میان مردم به »سه 
کُنجی کّله« معروف بود هم پس���ت دادستانی کل انقالب اسالمی گیالن را داشته باشد 
و هم قاضی شرع چند شهر مهم گیالن و مازندران باشد، سخت است. اما این واقعیت 
دهه ی ۶۰ بود . قدوس���ی که کوچک ترین احرتامی برای قانون و آینی دادرسی قائل نبود 

یک فرد را در آن واحد هم دادستان قرار داده بود وهم قاضی. 
جنایاتی که کریمی پس از س���ی خرداد ۶۰ در استان گیالن انجام داد باعث شد تا مردم 
از او ب���ه عنوان الجوردی گیالن یاد کنند. صدها نفر فق���ط در الهیجان و حومه اعدام 
شدند. هزاران نفر به زیر شکنجه های وحشیانه رفتند و خانواده های بسیاری داغدار شدند. 
اقدامات کریمی در گیالن باعث رش���د اعرتاضات عمومی شده و مخالفت بسیاری از 
ائمه ی جمعه و روحانیون را نیز برانگیخته بود. صادق احس���ان بخش نماینده ی خمینی 
و امام جمعه ی رش���ت که در اثر عملیات انتحاری یکی از هواداران مجاهدین به سختی 
مجروح ش���د و زین العابدین قربانی نماینده ی خمینی و امام جمعه ی الهیجان از جمله 
مخالفان جدی او بودند. درگریی تا آن جا باال گرفته بود که عاقبت مجبور به برکناری او 

در پاییز ۱۳۶۱شدند. 
حسن یوسفی اشکوری نماینده ی  دوره ی اول مجلس شورای اسالمی در مورد ابوالحسن 

کریمی می گوید: 
فکر می کنم س���ال ۶۱بود که شایعات مربوط به اِعمال شکنجه در زندان های ایران 
و ازجمله اوینِ الجوردی ش���دت گرفته بود و شکایات مختلف از نواحی مختلف 
می رسید. هرچند من در کمیسیون مرتبط )مثاًل قضایی و یا اصل نود( نبودم تا در جریان 
شکایات قرار بگریم ویل از برخی گزارش ها باخرب می شدم. از جمله به دلیل شکایات 
انبوه مردم گیالن از ابوالحسن کریمی دادستان انقالب وقت گیالن و جنایاتی که او 
مرتکب شده بود، کمیسیون قضایی مجلس طی چند جلسه به شکایات و کارنامه ی 
او رس���یدگی کرد و از جمله حضور مؤثر آقای محقق داماد به عنوان رئیس بازرسی 

1-www.rangeiman.ir/11745
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کل کش���ور و ارائه ی مستند اعمال خالف قانون و شرع کریمی در گیالن، ستاره ی 
اقب���ال کریمی افول کرد و درنهایت به برکناری اش منتهی ش���د. البته مقاومت های 
زیادی صورت گرفت )از س���وی جریان های تن���درو در گیالن و تهران( و به همنی 
دلیل فکر می کنم یک سال طول کشید تا الجوردی گیالن )کریمی( برکنار گردد.۱

برکناری از دادستانی و نامزدی مجلس
وی پس از برکناری از دادستانی، کاندیدای انتخابات میان دوره ای اولنی دوره ی مجلس 
شورای اسالمی شد اما مثل انتخابات اولنی دوره ی مجلس شورای اسالمی توفیقی نیافت.

علریغم این که حزب جمهوری اسالمی او را کاندیدا کرده بود اما با دست رد مردم روبرو شد. 
در پی انتشار خرب کاندیداتوری او از سوی حزب جمهوری اسالمی، عده ای از روحانیون 
منطقه با حزب در تهران تماس گرفته و خواستار لغو مصوبه ی شورای مرکزی حزب برای 
کاندیداتوری کریمی شدند، اما نتیجه ای نداد. وی سپس به سخن رانی و افشاگری علیه 
مخالفانش می پرداخت و آن ها را به فرصت طلبی و مماش���ات با ضد انقالب و... متهم 
می کرد. تعدادی از مسئوالن گیالن و از جمله ائمه جمعه همان وقت اطالعیه داده و او را 

»دیوانه« خواندند.

زندانی شدن به اتهام اقدامات غریقانونی 
در سال ۱۳۶۴ کریمی بر اساس بخشنامه ی شورای عایل قضایی به اتهام واگذاری اراضی 
بایر و اقدامات غریقانونی محاکمه و به زندان محکوم شد و به زندان قصر انتقال یافت. 

پس از مدت کوتاهی وی آزاد شد و به قم بازگشت. 

ترورشدن توسط مجاهدین
در س���یزده فروردین ۱۳۶۵وی که یک کتابفروشی در الهیجان باز کرده بود، در نزدیکی 

مسجد گلشاهی توسط مجاهدین کشته شد. 
پس از کش���ته شدن کریمی عناصر حزب اللهی و تندروی الهیجان به سرکردگی برادرش 
محمدجواد کریم���ی، چماقدار معروف الهیجان که این روزها حجت االس���الم کریمی 
خوانده می شود، به خانه ی زین العابدین قربانی یکی از مخالفان جدی وی یورش بردند. 
آن ها قربانی را به عدم حفاظت از ابوالحسن کریمی متهم کرده و او را مقصر می دانستند. 
زین العابدین قربانی خود یکی از حکام شرع بی رحم گیالن بود که جنایات زیادی مرتکب 
ش���ده بود با این وجود قادر به تحمل اعمال کریمی نبود و نماز میت را بر او نخواند و 
امینیان امام جمعه آستانه ی اشرفیه که 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 الهیجان که کریمی کارمند رس���می آن جا بود ابالغ کرد که وی به اخراج از قوه 

قضاییه و سه سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است.۱
خامنه ای که رئیس جمهور بود بر آشفت و در نامه ای خطاب به مریعمادی دادستان عمومی 

تهران که خود جنایات بسیار زیادی را مرتکب شده بود نوشت: 
ش���نیدم دادس���رای تهران اخریاً به آموزش و پرورش الهیجان ابالغ کرده است که 
شهید ابوالحسن کریمی دیگر عضو دستگاه قضایی نیست. از جهاتی چند که پوشیده 
نیست عمیقاً متأسف شدم. البته برای آن شهید عزیز ننگ نیست که حاال دیگر عضو 
قضایی نباشد، اما اگر دستگاه قضایی می توانست کسی مثل او را داشته باشد برایش 

افتخار بزرگی بود.2
هادی کامجو در مورد مخالفت زین العابدین قربانی با کریمی می نویسد: 

آقای اس���دالله بادامچیان آمده بودن���د در دفرت حزب و فکر می کردند ما بچه های 
مرتدی هستیم که باید کشته شویم...چند  کتاب بازرگان در کتابخانه ی حزب بود ، نوار 
سخرنانی های آیت الله طالقانی )که جز تاییدیه ی نظام چیز دیگری نیست( هم بود. 

با دیدن اسم طالقانی همه را از قفسه به بریون پرت کرد.
من جریان را به حاج محمدجواد کریمی گفتم ایشان مرا به سکوت دعوت کرده و 

گفتند تابع باشید و حرفی نزنید. گفتم: چشم ما تابع والیتیم.
بادامچیان گفت: این کریمی  کیه که تمام اس���تان از دس���تش به فریاد اومده؟! باز 

باالجبار در مقابل این حرف هم سکوت کردم.
قرار شد که به اتفاق شهید کریمی به منزل حاج آقا قربانی بروند که به اصطالح ایشان 
را با هم آشتی دهند.شهید کریمی می گویند 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 توهنی آمیز می زنند به شهید کریمی،بدون این که 

ایشان کالمی بر زبان آورند.
این موضوع س���بب تعجب بادامچیان شده بود برگشت گفت:تازه فهمیدم کریمی 
کی هست! این شخص علی گیالن است. بچه ها اگر یک تار موی این کم بشود. 
خدا،خمینی، ائمه هیچ کدام از ش���ما نمی گذرن���د. نگذارید یک تار موی این کم 

شود.۳

1-www.rangeiman.ir/1160
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حقه بازی خامنه ای پس از ترور  کریمی
با آن که زین العابدین قربانی در مقام امام جمعه الهیجان مخالف جدی ابوالحسن کریمی 
بود اما خامنه ای با حقه بازی پیام تسلیت به مناسبت ترور کریمی را خطاب به او داد. در 

پیام خامنه ای آمده بود: 
این جانب  شهادت  برادر متعهد و عزیز، ابوالحسن  کریمی  و دیگر شهدای  یک  ماه  
و نیم  اخری را به  جنابعایل  و همه ی  مردم  ش���رق  گیالن  و به  خصوص  خانواده های  
ارجمند و گرامی  آنان  تربیک  وتسلیت  می گویم ، توفیقات  همگان  را از خدای  متعال  

خواهانم .۱
جواد موگویی مستندساز حزب اللهی قصد دارد فیلمی در مورد کریمی بسازد. اما کینه جویی 
قربانی هم چنان به جاست و اجازه ی فعالیت به وی نمی دهد. از این جا می توانید به میزان 

حقه بازی خامنه ای پی بربید. موگویی می گوید: 
زمانی که برای مصاحبه به استان گیالن، رفته بودیم کسی حاضر نبود درباره ی شهید 
کریمی مصاحبه کند. جوّ  گیالن به صورتی است که آیت الله زین العابدین قربانی که 
درحال حاضر امام جمعه و نماینده ی ویل فقیه در آن جا اجازه ی انجام هیچ گونه کار 

و فعالیتی را به ما نمی داد.2
در س���ال های اخری نظام اس���المی به منظور وارونه جل���وه دادن تاریخ میهن مان تالش 
بسیاری به خرج داده است. بزک کردن چهره ی کریمی یکی از این تالش هاست. از او با 
عنوان های سردار حزب الله گیالن، آتش به اختیار و شهید بصریت یاد می شود. 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 سوره ی حوزه ی 

هرنی برگزار شد.۳

1-www.rangeiman.ir/7273
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غالمحسنی صادقی قهاره در سال ۱۳2۷در یکی از روستاهای قم در خانواده ای روحانی 
به دنیا آمد. از آن جایی که پدرش از سوی آیت الله بروجردی برای تدریس علوم دینی به 
خرم آباد فرستاده شد، دوران دبستان و دبریستان را در خرم آباد  گذراند و در سال ۱۳۴۶در 

رشته ی حقوق قضایی دانشگاه تهران پذیرفته شد. 
وی در س���ال ۱۳۵2پس از طی دوران کارآموزی، دادیار دادس���رای نهاوند شد و در سال 
۱۳۵۴به کرمانش���اه منتقل گردید و سپس در س���ال ۱۳۵۵مسئول رسیدگی به پرونده های 

جنایی ایالم شد.

پیوسنت به دادستانی انقالب اصفهان و خوزستان 
صادقی قهاره در س���ال ۱۳۵۶ به اصفهان منتقل ش���د و پس از پریوزی انقالب به همراه 
مرتضی اش���راقی از سوی آیت الله طاهری جهت دادستانی انقالب اصفهان به هادوی 
معرفی ش���د. هادوی برای اشراقی حکم دادستانی انقالب و برای صادقی قهاره ابالغ 
بازپرسی صادر کرد و این دو در محل سابق ساواک کار خود را آغاز کردند. علی قدوسی 
و احمد جنتی حکام شرع اصفهان بودند و بر اساس کیفرخواست های تهیه شده توسط 

این دو حکم می دادند. 
علی صیاد شریازی که بعدها فرمانده نریوی زمینی ارتش شد و محمدحسن ملک مدنی که 
بعدها شهردار اصفهان و تهران شد با رجوع به پرونده ها و گزارش های نظامی و انتظامی 
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سال ۵۷، برای تشکیل پرونده علیه متهمان ارتشی و شهربانی به آن ها یاری می رساندند. 
وی اواخر خرداد سال ۵۸ به خاطر شناختی که 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 آن جایی که ستاریان یکی از قضات قبل از انقالب نپذیرفته بود با او همکاری کند 
و کار را رها کرده بود، وی دست به دامان صادقی قهاره گردید و او با یک تیم ده نفره از 

دادستانی اصفهان به اهواز رفت. 
در مرداد ۱۳۵۸پس از برکناری هادوی از دادستانی کل انقالب، وی به حکم قدوسی به 

عنوان دادستان کل انقالب خوزستان منصوب شد. 
در آن دوران مصطفی پورمحمدی دادستان مسجد سلیمان و درچه زاده دادستان شهرهای 

خرمشهر و آبادان بود و بقیه شهرهای استان زیر نظر صادقی قهاره بود. 
دادس���تان های ش���هرهای آقاجاری، بهبهان، دزفول، شوشرت، اندیمش���ک و... با ابالغ 
صادقی قهاره مش���غول کار 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 یک سو و مشکل شهروندان عرب و 
گروه هایی که از سوی عراق تقویت می شدند از اهمیت بسیاری برای نظام برخوردار بود. 
مقامات نظام اسالمی وجود شرکت نفت و شوراهای کارگری را یکی از مشکالت بزرگ 
خود ارزیابی می کردند و از دادگاه و دادستانی انقالب خوزستان به عنوان یک اهرم قوی 

جهت سرکوب آن ها استفاده می کردند. 
صادقی قه���اری در اصفهان و در خوزس���تان روابط نزدیکی ب���ا کمیته های انقالب و 
سپاه پاسداران و عناصر حزب  اللهی که تحت عنوان کمیته  های مردمی و کمیته های دفاع 

شهری اداره می شدند داشت. 

سرکوب شورای اسالمی شرکت نفت
او در مورد چگونگی سرکوب شورای اسالمی شرکت نفت می گوید:  

به اصطالح شورای اس���المی بود اما از ده نفر، هشت نفر کمونیست بودند. کارگر 
جماع���ت هم به افرادی رأی می دادند که در س���خرنانی های خود، امتیازاتی برای 
کارگران در نظر می گرفت. تقریباً روزی نبود که خرب نیاید فالن کارخانه یا شرکت بسته 
نشده است. مدنی در این امور دخالت نمی کرد. ما نریو می فرستادیم تا بررسی کنند.

خوزستان در آن زمان از جهت کارخانه ها و صنایع موجود، قطب صنعتی کشور هم 
به ش���مار می رفت و ش���رکت های خارجی و داخلی بسیار هم داشت. یکی از این 
ش���رکت ها، شرکت نفت بود که ما با شرکت نفت مش���کالتی داشتیم. در آن زمان 
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قدرت دادستانی انقالب از استاندار و سایرین بیش تر بود و مشکالتی که در استان 
بود از طریق دادستان انقالب راحت تر حل می شد. یک روز آقای غرضی زنگ زد و 
گفت که به محل استانداری بروم و گفت که در ارتباط با شرکت نفت مشکل حادی 

پیش آمده و خواست به استانداری بروم تا راه حل پیدا کنند.
آقای سیدمحمد طاهری داماد مرحوم آیت الله کمالوند، امام جمعه ی اهواز و نماینده ی 
امام در خوزس���تان بود. در جلسه ی استانداری، آقای فروزنده معاون سیاسی آقای 
غرضی، آقای سیدمحمدصالح طاهری به عنوان امام جمعه ی اهواز، آقای غرضی و 

یک جوانی هم با پریاهن آستنی کوتاه نشسته بود.
این جوان، شهید تندگویان بود که به عنوان سرپرست مناطق نفت خیز منصوب شده 
بود اما شورای اسالمی شرکت نفت قبول نمی کرد و با او همکاری نمی کرد و این 
بنده ی خدا هم همان طور معلق مانده بود. بیش تر از یک ساعت جلسه طول کشید تا 
این که گفتم با آسمان و ریسمان بافن مشکل حل نمی شود و باید با شورای اسالمی 
ش���رکت نفت برخورد ش���ود. چند نفر از اعضای این ش���ورا، بچه های مسلمان و 
مذهبی بودند ویل چند نفرشان هم افکار چپی داشتند. در آن جلسه پیشنهاد کردم 
که شورای اسالمی شرکت نفت را منحل اعالم کنیم. یک کاغذی از سربرگ های 
استانداری برداشتم و طی اطالعیه ای نوشتم که به لحاظ مسائل امنیتی و ناهنجاری 
مشاهده ش���ده در عمل، به عنوان دادستان انقالب شورای اسالمی شرکت نفت را 
منحل و بی اعتبار اعالم می کنیم و تصمیمات شان قانونی نیست. آقای سیدمحمد 
صالح طاهری هم که در جلسه بود گفت من هم به عنوان نماینده ی امام، این اقدام 
انقالبی دادستان را تأیید می کنم و او هم یک اطالعیه نوشت. اطالعیه ها را دادیم به 
رادیو و از طریق رادیو قرائت شد و مشکل مرحوم تندگویان را این گونه حل کردیم. تا 
سه ایل چهار روز هم اعضای آن شورا می خواستند مرا مالقات کنند که وقت ندادم. 
وقتی هم پیش من آمدند  گفتند که این ها منتخب کارکنان شرکت ملی نفت هستند. 
گفتم نفت مال ش���ش میلیون نفر است نه مال کارکنان شرکت ملی نفت؛ و کارکنان 
ش���رکت نفت حق ندارند برای نفت س���ی و شش میلیون نفر تصمیم گریی کنند.۱

ریاست شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی مرکز
صادقی قهاره تا شهریور ۱۳۵۹در اهواز بود تا این که با ابالغ قدوسی به تهران منتقل شد 
و ریاس���ت شعبه ی سوم دادگاه انقالب اسالمی مرکز را به عهده گرفت. در آن دوره اوین 
پنج شعبه داشت. شعبه ی اول را گیالنی، شعبه ی دوم را مبشری، شعبه  ی چهارم را نریی و 

شعبه ی پنجم را خدامی اداره می کردند. 
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/17/1540246
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پس از انتقال صادقی قهاره به دادس���رای مبارزه با مواد مخدر، ریاس���ت شعبه ی سوم به 
ابوالقاسم رامندی رسید که شخصی عصبی و بددهان و هتاک بود. وی تا پیش از آن زیر 

دست صادقی قهاره بود. 
صادقی قهاره در دادگاه سعادتی یکی از همراهان موسوی تربیزی بود. رابطه ی این دو از 
جریان رس���یدگی به پرونده ی سینما رکس آبادان توسط موسوی تربیزی شکل گرفته بود. 
مقامات قضایی در دادگاه سعادتی که علنی بود سعی می کردند مقررات دادگاه انقالب 
را ب���ه صورت ش���کلی رعایت کنند. این دادگاه یکی از ن���ادر دادگاه هایی بود که در آن 

حاکم شرع به همراه دادستان، عضو حقوقدان و معتمد شرکت داشتند.
موس���وی تربیزی به عنوان حاکم ش���رع، صادقی قهاره حقوقدان، الجوردی نماینده ی 

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 سید احمد زرگر و محمدی آذر به پرونده های مربوط به مواد 

مخدر رسیدگی کرد. 
روز چهارده شهریور ۱۳۶۰وی که در حال ورود به دادستانی کل انقالب در چهارراه قصر 

بود که این ساختمان منفجر شد، در این رابطه می گوید: 
وقتی وارد ش���دم و صدای انفجار را شنیدم، وارد ساختمان شدم. یک آقایی به نام 
آینی پور به عنوان دادیار در آن جا کار می کرد که بعداً سرپرست دادسرای فرودگاه شد، 
دیدم که آقای آینی پور با سر و کله ی خوننی جلو آمد و افتاد؛ از محل انفجار دور بود 
اما شعاع و موج انفجار ایشان را هم گرفته بود. با ماشنی من، مرحوم شهید قدوسی، 

آقای آینی پور و یک نفر دیگر را به بیمارستان شماره ی ۵۰2 ارتش منتقل کردند.۱
در شهریور ۱۳۶۰پس از انتصاب موسوی تربیزی به دادستانی کل انقالب، صادقی قهاره نیز 
به آن جا منتقل شد و معاونت قضایی موسوی تربیزی را به عهده گرفت. ظاهراً صادقی قهاره 
با سید احمد زرگر بر سر نحوه ی رس���یدگی به پرونده های مواد مخدر درگریی داشت و 

ادامه ی همکاری شان امکان پذیر نبود. 

معاون قضایی دادستان کل انقالب 
و کشور و دفاع از کشتار ۶۷

وی در دوران قدوسی، موسوی تربیزی، صانعی، موسوی خویینی ها، ری شهری، سید ابوالفضل 
موس���وی تربیزی، و مقتدایی معاون قضایی دادس���تان کل انقالب و کش���ور بوده است. 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/18/1540942
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وی در مقام معاون قضایی دادستان کل کشور در جریان کشتار ۶۷ نقش داشت. در مورد 
این قتل عام بی رحمانه خربنگار تسنیم  از وی می پرسد:

برخی می گویند این اعدام ها به صورت فله ای انجام شده و برخی نیز این موضوع را 
رد می کنند. شما که در آن سال ها معاون قضایی دادستانی کل بودید آیا اعدام فله ای 
منافقان را تأیید می کنید؟ نظر امام خمینی)ره( درباره ی نحوه ی محاکمه ی این افراد 

چه بود؟ اصاًل چرا این افراد دوباره محاکمه شدند؟ 
و او دروغ های عجیب و غریبی سرهم می کند: 

- نه، این طور نبود که همه را اعدام کنند. بعد از عملیات مرصاد که منافقنی علناً به 
جنگ آمدند و تا اسالم آباد هم آمدند به طوری که آقای مهتابی دادستان انقالب در 
اسالم آباد غرب فرار کرد. آن زمان دیگر بحث محاربه مطرح بود و بحث یگ گروهی 
که فالن عقیده یا نظر را دارد، مطرح نبود. آن ها اعالن جنگ داده بودند و در زندان 

اوین این ها حالت آماده باش داشتند.
وقتی این مسائل مطرح شد، امام خمینی)ره( می گوید که این ها را دوباره محاکمه 
کنید. خیلی از این ها، همراهی با سازمان منافقنی را در حد محاربه نداشتند. خیلی  ها 
هم از سازمان منافقنی بریدند و گفتند ما دیگر حاضر نیستیم روبه روی نظام بایستیم. 
این ها را تفکیک کردند؛ کسانی را که سر موضع خود بودند و می گفتند ما اگر بریون 
هم برویم، اس���لحه به دست می گرییم و می جنگیم، مجدداً محاکمه کردند و حکم 

اعدام دادند.
پس این طور نبود که همه را اعدام کنند؟

- نه. اصاًل نمی شد. همه ی این ها پرونده داشتند.
محاکمه ی مجدد این ها چطور بود؟

- محاکمات شان زیاد طوالنی نمی شد. خیلی ها می گفتند که دیگر سر موضع نیستند 
و نمی خواهم با این ها همکاری کنم که آن ها حتی آزاد هم شدند.۱

نقش آفرینی در تصویب قواننی سرکوبگرانه
وی که قانون اصالح مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶مجمع تشخیص مصلحت نظام را 

تنظیم کرده است می گوید: 
آن موقع می گفتند کسی که سی گرم هروئنی توزیع می کند و با توجه به این که یک 
بس���ته پنج سانتی هروئنی، جریه ی یک معتاد است، حس���اب کرده و گفته بودند که 

می شود به این مفسد گفت؛ یعنی کسی که افساد کرده است.

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/18/1540942
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آن موقع که چک وچانه زده می شد تا در بحث افساد و اعدام به فتوای آقای منتظری 
رجوع شود، فکر می کردند اگر چنان چه صد نفر را اعدام کنند، دیگران دست وپای 
خود را جمع می کنند اما امروز می بینیم که این قضیه جمع  ش���دنی نیست. در زمان 
آقای ری شهری بود که آمار گرفتم و دیدم تا آن موقع، پنج هزار نفر در ارتباط با مواد 

مخدر اعدام شدند، چون آمار این ها را ما داشتیم.
طبق ماده ی ۳2 قانون مبارزه با مواد مخدر، وقتی حکم اعدام صادر می شد، پرونده 
باید به تهران می آمد و در تهران یک تشکیالتی در دادستانی کل زیرنظر من بود که 
این پرونده ها را بررسی می کردند که یا تنفیذ یا نفی می شد. آن ها گزارش می نوشتند 

که ابتدا من ]نظر می دادم[ و سپس دادستان کل نظر می داد.
پنج هزار نفر یعنی بیست و پنج هزار خانواده درجه یک و این ها با نظام پدرکشتگی 

پیدا می کنند و باید برای این موضوع فکر شود و از آن زمان این بحث بود.۱
در واقع او تصدیق می کند که مسئولیت اعدام هزاران نفر را به دوش دارد. 

صادقی قهاره در س���ال ۱۳۷۸و در دوران هاشمی شاهرودی به دیوان عایل کشور پیوست 
و رئیس ش���عبه ی۱۳بود و پس از مدتی به ش���عبه ی اول رفت. ریاس���ت این ش���عبه با 

محمدی گیالنی و معاونت او با حسینعلی نریی بود. 
وی در سال ۱۳۸2بازنشسته شد و مانند بسیاری از قضات شرع و مقامات قضایی به شغل 
پردرآمد وکالت روی آورد با توجه به روابطی که در دستگاه قضایی و دولتی دارند، وکالت 
پرونده های بزرگ را به عهده می گریند. او در پرونده ی بابک زنجانی وکالت شرکت نفت 
و ش���اکیان پرونده را به عهده دارد. نشانی دفرت وکالت وی خیابان شهید باهرن، روبروی 

دراصلی کاخ نیاوران، نبش کوچه مسجد پالک ۳۱۱ واحد یک است. 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/18/1540942



مهدی نادری فرد 

مهدی نادری فرد متولد ۱۳۳۵عضو جهاد سازندگی کرج که بعدها به دادیاری و دادستانی 
انقالب اس���المی و فرمانداری کرج رسید، در جریان کشتار ۶۷یکی از عوامل اصلی به 
قتلگاه فرستادن زندانیان سیاسی اهل کرج بود. نادری فرد و فاتح مسئول اداره ی اطالعات 
کرج در روزهایی که کشتار در زندان گوهردشت جریان داشت در دادگاه شرکت داشته و 
به جو سازی علیه زندانیان می پرداختند و هنگامی که به پرونده ی یکی از زندانیان کرج 
رسیدگی می شد به همراه حسینعلی نریی رئیس هیأت کشتار، نقش تصمیم گرینده را داشتند. 

مشارکت در کشتار ۶۷ 
نادری فرد و فاتح تالش می کردند تا آن جا که ممکن اس���ت هیچ یک از زندانیان کرجی 
از کش���تار جان به در نربند. به خاطر تعداد محدود زندانیان کرج و شناختی که این دو از 
زندانیان کرجی داش���تند، شرایط برای زندانیان کرج که عده ای از آن ها با ما در یک بند 
بودند، سخت تر می شد. البته حضور رییسی معاون دادستان انقالب وقت هم مزید بر علت  

بود، چرا که وی نیز سابقاً دادیار و دادستان انقالب اسالمی کرج بود. 
زندانیان کرج در اثر اعمال نفوذ نادری فرد و فاتح جزو زندانیانی بودند که در اولنی روزهای 

کشتار به قتل گاه برده شدند. 
یکی از سیاست های ضدبشری و جنایتکارانه ی دادستانی کرج این بود که افراد را پس 
از اتمام حکم شان به بهانه های گوناگون آزاد نمی کردند. با پاپوش دوزی، پرونده سازی و 
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ترفندهایی که نادری فرد و فاتح به کار می بستند زندانی پس از پایان محکومیت اش با یک 
حکم جدید مواجه می شد. برای مثال محمد درویش نوری، محمد  حجازی و... پس از 
پایان محکومیت شان با احکام جدیدی مواجه شدند و سپس در کشتار ۶۷، بی رحمانه 

به قتل رسیدند. 

نقش آفرینی در قتل بی رحمانه ی بیماران و معلوالن در کشتار ۶۷
یک���ی از دلخراش ترین صحنه های کش���تار ۶۷ در زندان گوهردش���ت در اثر تالش های 
نادری فرد و فاتح به وقوع پیوس���ت. کاوه نصاری یک���ی از زندانیان اهل کرج بود که از 
بیماری پیش���رفته ی صرع رنج می برد. کم تر هفته ای بود که وی با حمله ی ش���دید صرع 
مواجه نشود. غالباً سر و صورتش به خاطر اصابت به زمنی در اثر بیهوشی ناشی از حمله ی 
صرع، زخمی بود و نیمی از دندان هایش در اثر فشار فک ها و سائیده شدن دندان  ها روی 
هم از بنی رفته بود. کاوه به پنج سال زندان محکوم شده بود اما پس از پایان محکومیت، 

به وی ابالغ شد که به ده سال زندان محکوم شده و حکم قبلی وی اشتباه بوده است. 
کاوه در اثر تالش های خانواده اش با گذاردن سند و وثیقه برای پیگریی وضعیت اسفناک 
جس���می اش به مرخصی می رود اما در اثر حمله ی صرع س���رش با زمنی برخورد کرده و 
به خاطر ضربه ی مغزی حافظه اش را به کلی از دس���ت می  دهد. او به هیچ وجه گذشته را 
به خاطر نمی آورد 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 را که سابقاً با وی در 

یک بند بودند به خاطر نمی آورد. 
یکی از پاهای کاوه به خاطر بیماری سیاتیک پیشرفته ای که داشت از کار افتاده بود. وی 
به هنگام راه رفن دوال شده و با یک دست به پشت پایش می زد و آن را به جلو پرتاب 

می کرد و به این ترتیب لنگان لنگان و به سختی حرکت می کرد. 
کاوه، در جریان کشتار ۶۷، نوشن انزجارنامه را در برخورد با لشگری معاون امنیتی زندان 
که افراد را برای اعزام به دادگاه دس���ته بندی می کرد، پذیرفته بود و به همنی خاطر مانند 
تعدادی دیگر وارد پروس���ه ی کشتار نشده بود. بعد ازظهر بیست و دوم مرداد او را از بند 
صدا زدند و نزد هیأت بردند. اعضای دادگاه وقتی با پذیرش شرایط ش���ان از سوی وی 
روبرو شدند بهانه ای برای صدور حکم اعدام وی پیدا نکردند و برای همنی او را به بند 
بازگرداندند. با این حال در اثر اصرار نادری فرد و فاتح وی را دوباره صدا زده و به دادگاه 
بردند تا به زعم خودشان یکی از اسناد و آثار مهم جنایت علیه بشریت را از بنی بربند. در 
آن جا اعضای هیأت از وی که توان جسمی نداشت خواستند که برای کار به بند »جهاد 
زندان« برود که کاوه نپذیرفت و آن ها نیز حکم اعدامش را صادر کردند و به همنی سادگی 
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دستور دادند که جانش را بستانند. 
کاوه وقتی به راهروی مرگ آمد، دچار حمله ی صرع شدیدی شد و پس از مدتی دست 
و پا زدن و بیهوشی مانند تکه گوشتی، بی حرکت کنار راهرو آرام گرفت. هنوز از  کرختی 
و بی حایل پس از حمله ی ش���دید فارغ  نش���ده بود که نامش را برای اعدام صدا زدند. 
کاوه حتی قادر به نشسن نبود چه برسد به حرکت. ظفر جعفری افشار که او نیز از بچه های 
زندانی اهل کرج بود و خود نیز به اعدام محکوم شده بود با تالش بسیاری او را قلم دوش 
کرد و دوتایی مظلومانه اما پرغ���رور به قتلگاه رفتند. نادری فرد هم خود به همراه دیگر 

جنایتکاران به قتل گاه رفت تا شخصاً ناظر حلق آویز کردن آن ها باشد. 
سرنوشت غم بار عبدالعلی شعبان زاده یکی دیگر از تراژدی هایی بود که توسط نادری فرد 
رقم زده ش���د. عبدالعلی در دوران س���رکوب قزل حصار یک بار نوزده شبانه روز متوایل 
س���رپا ایستاد! پس از آن وی دائم از پادرد و عوارض سرپا ایستادن رنج می برد. مدت ها 
دکرت زندان بدون آن که 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 می کرد. در سال ۶۶عاقبت وی 
را در بیمارستان بقیةالله سپاه بسرتی کرده و پای او را به علت وجود تومور پیشرفته قطع 
کردند. اما جنایتکاران دست از سر او بر نمی داشتند. هنگامی که عبدالعلی در بیمارستان 
بسرتی بود یکی از عوامل دستگاه امنیتی با هدایت نادری فرد و فاتح تحت عنوان یکی 
از وابستگان مجاهدین )پیک( با وی تماس گرفته و برای خروج از کشور با او قول و قرار 
می گذارد. عبدالعلی پس از آزادی از زندان در اس���فند ۶۶ کوشید به کمک فرِد یادشده 
همراه با تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شده و هواداران مجاهدین از کشور خارج شود. 
افراد یاد شده از جمله امریمهران بی غم، حسن قهرمانی، خریالله نیل غاز، ناصر رضوانی 
که در تور وزارت اطالعات قرار داشتند، پس از رسیدن به سلماس همگی دستگری و در 
جریان کشتار ۶۷ به جوخه ی اعدام سرده شدند. اگر اشتباه نکنم هم پرونده های عبدالعلی 
بنی ده تا پانزده نفر بودند که غالباً بایس���تی اعدام شده باشند. علریضا دهقان پور یکی از 
زندانیان کرجی که به خاطر کمک مایل به عبدالعلی تحت عنوان جمع  آوری کمک مایل 
در زندان برای مجاهدین زیر فشار قرار گرفته بود، می گفت یک بار در سلول انفرادی و زیر 

فشار، پای مصنوعی  ای را به من دادند و گفتند پای عبدالعلی است. 

تشکیل گروه المراقبون و انجام جنایات بی رحمانه
از س���ال ۶۰شرایط برای زندانیان کرج به مراتب سخت تر از شرایط برای دیگر زندانیان 
قز لحصار بود. بعد از آن که سید ابراهیم رییسی دادستان کرج بخاطر جنایاتی که مرتکب 
شده بود ارتقای مقام یافت و به معاونت دادستانی انقالب تهران رسید، نادری فرد جانشنی 
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وی شد و فشار زیادی را روی زندانیان کرجی اعمال کرد. 
نادری فرد در سال های پس از انقالب، همراه با جعفر شجونی عضو جامعه ی روحانیت 
مبارز تهران، غفور خویینی عضو شورای شهر کرج، حسنی فروزنده و... گروه »المراقبون« 
کرج را که دارای دیدگاه  های حجتیه ای بود و جنایات زیادی را در سطح شهرستان کرج و 
روستاها و بخش های اطراف کرج انجام داده بود، پایه گذاری  کرد. چنان که گفته می شد 
نادری فرد شخصاً  یکی از هواداران زن مجاهدین به نام کریمی را پس از اسارت از باالی 

کوه به پاینی پرتاب کرد. 

خانه ی هدایت اسالمی و سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان 
نام نادری فرد در جریان افتضاح »خانه ی هدایت اسالمی« کرج به سر زبان ها افتاد. در 
آذرماه ۷۹فردی به نام منصور شریفی، ساکن محله ی گیشای تهران به پلیس گزارش داد 
که دخرتش سمن از آموزشگاه به خانه بازنگشته. در تحقیقات قضایی معلوم شد سمن 
شریفی در موسسه ی خرییه ی »گل یاس« که با عنوان خانه ی هدایت اسالمی آغاز به کار 
کرده بود، به سر می برد. شریفی در شکایت خود ذکر  کرده بود که چند بار برای تحویل 
گرفن دخرتم به آن مؤسسه مراجعه کردم، اما مسؤوالن آن خانه از دادن دخرتم به من امتناع 
کردند. مأموران برای تحقیق به مؤسسه خرییه ی »گل یاس« مراجعه کردند و متوجه شدند 
بیست دخرت که بنی هفت تا بیست و دو سال سن دارند در آن جا نگهداری می شوند که پس 
از بازجویی از آنان دریافتند که این دخرتان به عناوین مختلف به آن خانه آورده ش���ده اند. 
تحقیقات نش���ان داد خانه ی هدایت اسالمی که زیر نظر بنیاد نور وابسته به رفیق دوست 
اداره می شد طی دوران فعالیت خود به نگهداری صدها دخرت )با سن هفت سال به باال( 
پرداخته بود. گزارش ها  حاکی از آن بود که مسئوالن این بنیاد پس از ربودن دخرتان، به 
سوءاستفاده جنسی از آن ها پرداخته و بخشی از آنان را به کویت و دوبی منتقل می کردند. 
پس از شکایت منصور شریفی از همه ی کسانی که در این کار دخالت داشتند، به منظور 
سرپوش گذاشن بر موضوع و فرونشاندن خشم مردم، پرونده ای علیه حجت االسالم محمد 
منتظری مقدم )رییس دادگاه انقالب اس���المی کرج و عضو مؤثر هیأت امنای مؤسسه ی 
یادشده(، مدیر مجتمع، مددکار مجتمع، نادری فرد، خاکی و مجموعًا  هفده نفر به جریان افتاد. 
ت���ا زمان صدور حک���م دادگاه تجدیدنظر، مته���م ردیف اول، حجت  االس���الم هادی 
منتظری مقدم، تنها متهمی که به مجازات ُنه سال زندان )که به هشت سال تقلیل یافت( 
محکوم شده بود، با وثیقه آزاد شد. پس از آزادی وی با قید وثیقه، رسانه ها از ناپدید شدن 
دخرتی که با مراجعه به مطبوعات وضعیت این مرکز را افش���ا کرده بود، گزارش دادند. 
آب ها که از آس���یاب افتاد و با فروکش کردن جو التهاب اولیه با نفوذی که اعضای باند 
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داشتند، تعدادی از متهمان پرونده از اتهام های وارده تربئه و تعدادی دیگر نیز به جزای 
نقدی محکوم شدند و سروته پرونده مانند بسیاری از پرونده  های مربوط به فساد و جنایت 
افراد ذی نفوذ نظام هم آورده شد. الزم به ذکر است که هیچ  خربی از اجرای این احکام 
منتش���ر نش���د؛ و هم چننی 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 ساله ی دیگری 
که در مؤسسه ی »گل یاس« نگهداری می شدند، علیه متهمان مطرح نشد و اخبار دادگاه 
انعکاس چندانی در مطبوعات نیافت. سازمان بازرسی کل کشور می  توانست در مورد فوق 

تحقیق کند که با وجود نادری فرد و امثال او چننی کاری غریممکن بود. 
نادری فرد پس از سه دهه جنایت و شقاوت عاقبت در پنج خردادماه ۱۳۸۹ بر اثر ابتال به 
بیماری سرطان در بیمارستان طالقانی درگذشت و اسرار فراوانی از سه دهه ی جنایت و 
کشتار و شقاوت و بی رحمی را با خود به گور برد. او در داخل صحن امامزاده حسن کرج 
به خاک سرده شد تا مشخص شود صحن  امامزاده ها در نطام جمهوری اسالمی پذیرای 

چه جنایتکارانی است. 

انتقال به سازمان بازرسی کل کشور
نادری فرد که روابط نزدیکی با س���یدابراهیم رییس���ی داشت پس از انتقال او به ریاست 
س���ازمان بازرسی کل کشور مانند بسیاری از چهره های امنیتی در این نهاد مشغول به کار 
شد و در پست های معاون فرهنگی و اجتماعی و رئیس هسته گزینش سازمان بازرسی کل 

کشور فعالیت کرد. 
مراس���م یاد بود او در سازمان بازرسی کل کشور با حضور ابراهیم رییسی معاون اول قوه 
قضاییه، پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، )اعضای فعال هیأت کشتار ۶۷( 
محمد نیازی رئیس س���ابق مجتمع قضایی نریوهای مسلح و سازمان بازرسی کل کشور، 
تویس���رکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، کازرونی امام جمعه و نماینده ی 
مجلس خربگان رهربی و... برگزار ش���د. نادری فرد پیش از این در س���مت های دادستان 
انقالب کرج، مدیرکل بازرسی استان تهران، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی 

کل کشور خدمات فراوانی به سیستم قضایی و امنیتی رژیم رسانده بود.





مجید انصارى

مجید انصارى در فروردین ۱۳۳۳در روستاى خانوک از توابع زرند کرمان در خانواده  اى 
متوسط و بسیار مذهبی به دنیا آمد. وی از سال ۱۳۴۶تا ۱۳۵۷تحصیالت حوزوی را در 
حوزه های علمیه ی  کرمان و قم فرا گرفت. پس از پریوزی انقالب و شرکت در هرم قدرت، 
مانند بسیاری از صاحب منصبان رژیم بدون آن که در دانشگاه حضور یابد، دارای مدرک 

کارشناسی ارشد حقوق خصوصى دانشگاه آزاد اسالمی شد. 
انصاری در تشکیل کمیته ی انقالب اس���المی، جهاد سازندگى، سپاه پاسداران و حزب 
جمهوری اسالمی کرمان شرکت داشت و در دوره های اول و سوم و پنجم و ششم نماینده ی 
مجلس شورای اس���المی بود. وی هم چننی به عضویت س���ومنی دوره ی مجلس خربگان 
رهربی درآمد اما در چهارمنی دوره ی صالحیت او مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. 

وی از سال ۱۳۸۰تا کنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. 
انصاری در س���ال آخر ریاست جمهوری س���یدمحمد خاتمی به عنوان معاون حقوقی و 
پارلمانی وی در هیأت دولت حضور داشت و همنی سمت را در دولت اول روحانی به 
عهده گرفت. وی هم چننی معاونت برنامه ریزى سازمان بازرسى کّل کشور و عضویت در 

شورای سیاست گذاری صدا و سیما را در کارنامه دارد. 
انصاری هم چننی یکی از اعضای »بیت امام«، »دفرت امام« و »مؤسسه نشر آثار و مرقد 

حضرت امام خمینى)ره(« و بعثه ی »امام« و خامنه ای در حج بوده است.
وی دارای سه برادر به نام های محمدعلی حمید و محمود بود. محمود برادر کوچک ترشان 
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در بهمن ماه ۱۳۵۸در سن بیست سالگی در درگریی با نریوهای کرد در قوری قلعه )واقع در 
محور مواصالتی کامیاران -پاوه -جوانرود( کشته شد. 

دو برادر دیگر او محمدعلی و حمید انصاری از اعضای »دفرت« و »بیت امام« محسوب 
می شدند. این دو بسیاری از اوقات هنگام سخرنانی خمینی در کنار او می ایستادند. خمینی 
در مقاطع مختلف مسئولیت های مهمی از جمله تأیید انتخابات مجلس دور سوم تهران و 
تحویل نامه ی شدید اللحن خمینی به آیت الله منتظری در تاریخ شش فروردین ۱۳۶۸و پس 

گرفن وصیت نامه  اش از ایشان را به محمدعلی که برادر بزرگ تر بود محول کرد. 
محمدعلی انصاری ریاست مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( و دبریی ستاد 
بزرگداشت امام خمینی)ره( را نیز در کارنامه ی خویش دارد.  عضوّیت در شوراى مرکزى 
مجمع روحانیون مبارز و کمیته ی سیاس���ى آن از بدو تأسیس از دیگر مشغولیت های وی 

بوده است. 
مجی���د انصاری در جریان توطئه ی حزب جمهوری اس���المی برای برکناری بنی صدر از 
ریاست جمهوری نقش فعایل داشت. او در جلسه ی علنی مجلس، سخنان شدید اللحنی 

علیه بنی صدر ایراد کرد و خط رژیم برای دستگریی و اعدام او را برمال کرد: 
من هم به کرمان رفتم، در بعضی از شهرس���تان ها که مردم را نسبت به عدم کفایت 
سیاس���ی آقای بنی صدر توجیه کنم. دیدم قبل از این که من بخواهم صحبت بکنم، 
مردم جلو تر از ما رأی عدم کفایت سیاسی را که صادر کردند هیچ با صدای بلند فریاد 
می زنند دادستان، دادستان، ابوالحسن در نرود. و یا فریاد می زنند بنی صدر، بنی صدر، 
بنی صدر، اعدام باید گردد. ما دیدیم که این ملت جلو تر از مسئوولنی، همنی طوری که 
از اول بودند، رأی خودش���ان را صادر کردند. هشداری می دهم به وزارت کشور و 

مسؤولنی فرودگاه ها و مرز ها.۱
وی هم چننی در صحن علنی مجلس شورای اس���المی به دفاع از مرتضی فهیم کرمانی 
پرداخت. وی متهم به صدور فرمان قتل بی رحمانه ی علی فدایی، معلم انقالبی و یکی از 

خوانندگان محلی بود.2 

رئیس سازمان زندان ها
وی پ���س از پایان دوره ی اول مجلس شورای اس���المی در خردادماه ۱۳۶۳به نمایندگی 
از س���وی ش���ورای  عایل قضایی در زندان ها انتخاب شد. دیدار او از زندان قزل حصار و 
مشاهده ی »قرب و قیامت« و »واحد مسکونی« بدترین شکنجه گاه های زندان و هم چننی 
بندهای مجرد قزل حصار و فیلم برداری از قرب ها باعث برکناری حاج داوود رحمانی رئیس 
1- http://tarikhirani.ir/fa/files/27/bodyView/232

2-در بخش مربوط به مرتضی فهیم کرمانی این موضوع تشریح شده است. 
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زندان شد. پس از آن صبحی )مرتضی صالحی( رئیس زندان گوهردشت نیز برکنار شد و 
عاقبت الجوردی در دی ماه ۱۳۶۳از دادستانی انقالب تهران کنار گذاشته شد. 

وی در گفتگو با س���ایت جماران که در رس���انه های رژیم بازتاب گس���رتده ای داشته به 
چگونگی برکناری الجوردی از ریاس���ت سازمان زندان ها و مسئولیت خود در سازمان 
زندان ها اشاره کرد که با واکنش نزدیکان الجوردی روبرو شد. در مجموع اقدامات او 
که خود را به آیت الله منتظری نزدیک نشان می داد باعث کم شدن فشار روی زندانیان و 

ایجاد تسهیالت گوناگونی در زندان شد.
حسنی شریعتمداری به دعوت او مسئولیت بخش فرهنگی زندان را به عهده گرفت و از 
اولنی اقدامات او برگزاری یک نمایش���گاه بزرگ کتاب در زندان بود که تا چند ماه قبل 
فکر کردن به آن هم محال می نمود. وی در سال ۱۳۶۴به ریاست شورای سرپرستی زندان ها 
منصوب شد و پس از بنیانگذاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 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 دوره ی مجلس شورای اسالمی از ریاست سازمان استعفا داد.
وی در دی م���اه ۱۳۶۴به عنوان رئیس شورای سرپرس���تی زندان ها و امور تأمینی در یک 
کنفران���س مطبوعاتی ضمن تأیید و پش���تیبانی از عقیده و پیش���نهاد حجت االس���الم 
موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور دایر بر این که زندانیان قاچاقچی بعد از اتمام حجت 
ابتدا باید آزاد ش���وند و اگر دوباره مرتکب جرم شدند بدون معطلی اعدام و اموال شان 

مصادره شود، گفت: 
مسئله ی قاچاق مواد مخدر یک معضل سیاسی و اجتماعی است که توسط آمریکا 
و ایادی او علیه انقالب اس���المی ایران به کار گرفته شده است که باید با این بالی 
اجتماعی به صورت همه جانبه قاطع و انقالبی برخورد شود و جرم هایی نظری سرقت، 
فساد، فحشاء و ... عمدتاً به نحوی با مسئله ی مواد مخدر مرتبط می باشند و اصواًل من 
با زندانی کردن قاچاقچیان مواد مخدر به غری از افراد فریب خورده، مخالف هستم و 
زندان ها تا به حال نتوانسته است قاچاقچیان را از ارتکاب عمل قاچاق بازدارند. باید با 
مسئله قاچاق مواد مخدر برخوردی انقالبی و قاطع صورت گرید و هر فرد در هر مقامی 
که باشد اگر به انجام قاچاق مواد مخدر مرتکب شد باید فوراً در محل اعدام شود.۱

دشمنی با نهاد های بنی المللی و سازمان های حقوق بشری
وی هم چننی به عنوان یکی از مسئوالن اصلی زندان در نظام اسالمی که در جریان جنایات

 
۱- روزنامه ی اطالعات، شنبه هفتم دی ۱۳۶۴، ص ۱۷. 
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صورت گرفته در زندان ها بود در واکنش به تصویب قطعنامه ی نقض حقوق بشر در ایران 
توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت:  

این حرکت  آن ها برای س���رپوش گذاش���ن بر جنایات آمریکا و ایادی آن در سطح 
دنیاست، تا افکار عمومی جهان تحت  الشعاع حرکِت خودجوش و عظیم راهیان 

کربال قرار نگرید. 
وی هم چننی مدعی شد که اعضای »گروهک هایی« که در زندان اوین هستند با صدور 
قطعنامه ای به تکذیب اتهامات ملل متحد مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران پرداخته و از 
شورای سرپرستی زندان ها خواستند تا من این قطعنامه را به مجمع عمومی سازمان ملل 
ارسال کند.۱منظور او از گروهک هایی که در زندان اوین هستند اشاره به تعداد معدودی 
تواب دست آموز بود که با اشاره ی مسئوالن زندان ادعاهای آنان را رونویسی می کردند. 

سیاستی که مجید انصاری پایه گذار آن بود پس از قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ 
در ابعاد وسیع تری در پیش گرفته شد و مسئوالن کشتار و قتل  عام، در اسفند ۶۷ زندانیانی 
را که قرار بود آزاد  کنند، به مقابل دفرت سازمان ملل متحد در میدان آرژانتنی برده و در آن جا 
مدعی شدند آن ها ادعاهای سازمان ملل متحد و نهاد های حقوق بشری در نقض حقوق 
بشر در زندان های ایران را محکوم می کنند. پیش تر تعدادی از زندانیان را وادار کرده بودند 

که بیانیه ای را در این ارتباط امضاء کنند. 
وی در دی ماه ۱۳۶۵در یک گفتگوی مطبوعاتی به دش���منی با نهاد های حقوق بشری 

سازمان ملل پرداخته و گفت: 
استکبار جهانی مرتب جوسازی به راه می اندازد که در ایران نقض حقوق بشر شده 
و یک س���ری آمار و ارقام واهی را منتشر می کنند. من به عنوان یک مسئول کلیه ی 
آمار و ارقام را قویاً تکذیب می کنم و معتقدم زندان های در نوع خود بی نظری است. 

او در همنی مصاحبه از بی اعتمادی نظام اسالمی به مجامع حقوق بشری گفت: 
ما اعتمادی به مجامع حقوق بشر، شورای امنیت، سازمان ملل و صلیب سرخ نداریم 
زیر آن ها تحت فشار ابرقدرت هستند و در همان راهی که ابرقدرت ها می روند علیه 
ما قدم بر می دارند و ما اطمینانی به این مجامع نداریم و همکاری با آن ها را درست 
نمی دانیم. این مجامع گاهی به ایران دعوت شدند و تمام جنایات را دیدند عکس 
آن را گزارش کردند ویل چنان چه افراد و یا ارگان بی غرضی برای تحقیق و بررسی 
وضع زندان ها بیایند ما آماده ایم و زندان های ما مانند سایر زندان های دنیا درهایش 

بسته نیست.2 
به جز صلیب سرخ جهانی هیچ  سازمان حقوق بشری نتوانست از ایران بازدید به عمل آورد. 

۱-روزنامه ی اطالعات، شنبه هفتم دی ۱۳۶۴، ص ۱۷. 
2-روزنامه ی اطالعات، سه شنبه دوم دی ۱۳۶۵، ص 2. 
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پذیرش صلیب سرخ جهانی نیز به نوعی به نظام اسالمی تحمیل شده بود، چرا که برای 
رسیدگی به وضعیت اسرای ایرانی در عاق می بایستی از طریق صلیب سرخ عمل می کرد. 
موضوع بی اعتمادی هم برمی  گردد به گزارش صلیب سرخ و هیأت مستقل ملل متحد از 
کشته شدن اسرای عراقی در کمپ گرگان. در دعوا بنی دو دسته از اسرا، سه تن از اسرای 
مدافع نظام اس���المی توسط دیگر اسرای عراقی به قتل رسیدند و در اثر شلیک گلوله از 
سوی پاسداران محافظ کمپ، شش اسری عراقی کشته و چهل و هفت نفر زخمی شدند 
که در بیمارستان بسرتی گردید. بقیه ی مصدومنی سرپایی درمان شدند. صیلیب سرخ در 
گزارش خود به نقش مخرب مأموران ایرانی و شرایط وخامت بار  کمپ اشاره کرده بود.۱ 
نکته ی قابل توجه آن که در س���ال های مزبور هرگاه عفو  بنی الملل راجع به ش���کنجه در 
زندان های عراق و اعدام بی رحمانه ی مخالفان دولت عراق گزارش می داد با آب و تاب 
در رسانه های نظام اس���المی انعکاس می یافت و هرگاه همنی سازمان راجع به جنایات 
صورت گرفته در زندان های ایران و یا نقض حقوق بش���ر گزارش می داد، این س���ازمان را 
وابسته به استکبار جهانی و گزارش مزبور را توطئه  علیه اسالم و دولت اسالمی جا می زدند. 

مجید انصاری در همنی گفتگو اساساً منکر زندانی سیاسی شد و گفت: 
در نظام اسالمی هیچ فردی به عنوان فعالیت سیاسی دستگری نمی شود مگر این که 

تفکرات سیاسی وی عماًل آمیخته با جنایت باشد. 

شرکت فعال در توطئه   علیه آیت الله منتظری 
و دفاع از کشتار ۶۷

در جریان برکناری آیت الله منتظری، مجید انصاری به همراه احمد خمینی و برادرانش و 
دیگر اعضای مجمع روحانیون مبارز بسیار فعال بود. وی که تا مدتی پیش تمام افتخارش 
این بود که از طرف شورای عایل قضایی و با تأیید آیت الله منتظری مأمور به خدمت در 
زندان ها و بررسی اوضاع شده است، به یکی از بزرگ ترین دشمنان آیت الله منتظری تبدیل 
شد تا نشان دهد که برای حفظ قدرت تا چه حد فاقد اصول اخالقی است. یک روز بعد 
از انتشار »رنج نامه  « ی احمد خمینی، در بیست و هفت اردیبهشت ماه ۱۳۶۸، که در واقع 
صدور کیفرخواست آیت الله منتظری بود وی به همراه هادی خامنه ای و حمید روحانی دو 
تن از اعضای مجمع روحانیون مبارز در میزگردی در دانشگاه تهران جهت کار توضیحی 
برای نریوهای رژیم که در اثر عزل آیت الله منتظری مسئله دار شده بودند، شرکت کردند. 
آن ها ضمن شاخ و شانه کشیدن برای آیت الله منتظری، تالش کردند چهره ی وی را خراب 

کرده و فشار الزم برای کشاندن وی به مصاحبه ی تلویزیونی را افزایش دهند.

1-www.parsine.com/fa/news/261865
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مجید انصاری که خود با شرایط زندان ها از نزدیک آشنا بود و از قربهای حاج داوود و 
قربانیان آن فیلم برداری کرده بود، در هراس از افشای قتل عام زندانیان سیاسی مدعی شد:

 چند بار از خربنگاران خواستیم تا بیایند و از زندان ها دیدن کنند و حتا برای مردم بازدید 
عمومی گذاشتیم... این همه خدمات انجام شد ویل هیچ کدام به آیت الله منتظری گزارش 
نمی شد. عده ای از زندانیان در زندان تشکیالت داشتند که پس از عملیات مرصاد 
کشف ش���د و از اینان که تعداد بس���یار کمی بودند پس از عملیات اعدام شدند.۱

 کشف »تشکیالت« در زندان دروغ محض است. قتل عام در زندان های سراسر ایران 
انجام گرفته بود نه در یک زندان خاص. تعداد بسیار  کمی که مجید انصاری از آن ها یاد 
می کند، قتل عام هزاران زندانی سیاسی است که طی چند هفته صورت گرفت و آیت الله 
منتظری از آن به عنوان یکی از بزرگ ترین جنایات یاد می کنند. انصاری یکی از حامیان 

کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود.
مجید انصاری هم چننی یکی از حامیان خلخایل و جنایاتی ست که در کردستان مرتکب 

شد. او دروغ های خلخایل برای توجیه جنایاتش را تکرار کرده و می گوید: 
چرا وقتی گفته می ش���ود آقای خلخایل برای بیست نفر در پاوه دستور اعدام داده 
است، در کنار آن نمی نویسند که در پاوه چه بلوایی بود؟، پوست سر بچه های مردم را 
زنده زنده می کندند، با حلبی سر بچه ها را می بریدند، اندام آن ها را قطع می کردند و 
خون مردم را می ریختند؛ استقرار و امنیت کشور در مرحله ی نابودی بود؛ چرا جفا و 
ظلم می شود؟ آیت الله خلخایل حقیقتاً به گردن انقالب اسالمی حق عظیمی داشتند 
و دشواری هایی را برطرف کردند که همنی امروز اگر از مردم ایران نظرسنجی کنند، 
می گویند قاطعیت و برخورد درست خلخایل گونه می خواهد تا ریشه ی مواد مخدر 

و اعتیاد از جامعه ی ایران برکنده شود.2

بدرقه ی خمینی تا قرب
وی به همراه برادرانش هنگام مرگ خمینی در بیمارستان حضور داشتند و جنازه ی خمینی 
را به کمک برادرش محمدعلی انصاری و محسن رضایى-فرمانده سپاه پاسداران-از 

جایگاه مخصوص در تابوت گذاشتند و براى بردن به محّل نماز آماده کردند. 

۱- کیهان بیست و هشت اردیبهشت ۶۸.
2-www.parsine.com/fa/news/176



محمداسماعیل  شوشرتی

محمداسماعیل شوشرتی متولد ۱۳2۸در روستای ینگجه بخش سروالیت نیشابور است. 
وی تحصیالت حوزوی خود را قبل از پریوزی انقالب گذراند و بالفاصله پس از پریوزی 
انقالب در دوران دادستانی آذری قمی و دادستانی کل انقالب مهدی هادوی به دستگاه 

قضایی پیوست. 
وی سپس از سوی دفرت خمینی به عنوان امام جمعه شریوان منصوب شد. در دوره ی اول 
و دوم مجلس شورای اسالمی به عنوان نماینده ی قوچان به عضویت کمیته ی حقوقی و 
قضایی مجلس در آمد. در این س���مت وی عضو هیأت تحقیق از زندان ها شد. اعضای 
هیأت پس از بررس���ی مدعی شدند که در برخورد با زندانیان سیاسی »کُند َروی« شده 

است! وی در ارتباط با فرمان هشت ماده ای خمینی می گوید: 
... شرایط آن زمان ایجاب می کرد که فرمان امام صادر شود و آن حرف ها گفته شود. 
لذا امام چنان صدایی را بلند کردند که بسیار به جا بود. زیرا بدون آن فرمان نمی شد 
به آن اصول عمل کرد تا جلوی تندروی ها و کندروی ها گرفته شود. یعنی ما فقط به 
تندروی ها نباید نگاه کنیم؛ مثاًل با توجه به جوی که ایجاد شده بود با متهمان تند 
برخورد می شود و می گفتند چرا منافقنی را دستگری می کنید، این ها فرزندان انقالبند 
و... لذا هیأتی از طرف س���ه قوه که من از اعضای آن بودم تشکیل شد و در سراسر 
کشور به زندان ها رفتیم و دیدیم برخوردها اشتباه نبوده است؛ زیرا آن ها حتی از مردم 

عادی هم کسانی را کشته بودند.
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- چه کسانی عضو آن هیأت بودند؟
ترکیب را دقیقاً به یاد ندارم. اما من چون عضو و مخرب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
و مرتبط با شورای عایل قضایی بودم به عضویت آن هیأت درآمدم. منظورم این است که 
کندروی هایی هم وجود داشت. زیرا امام تأکید داشتند که اگر کسی مرتکبت جرمی هم 
شده باشد باید با او برخورد کرد. بعد از آن دیدار با امام، من این مسئله را آویزه ی گوش 

خود کردم که هر دو طرف قضیه را در برخوردها باید در نظر گرفت.۱
وی جزو نود و نُه نماینده ای بود که در سال ۱۳۶۴برخالف نظر خمینی با نخست وزیری 

مریحسنی موسوی مخالفت کردند. 

ریاست سازمان زندان ها و شرکت در کشتار ۶۷
وی پس از پایان دور دوم مجلس شورای اسالمی به ریاست سازمان  زندان ها و اقدامات 
تأمینی رسید و به عنوان دادیار دادسرای دیوانعایل کشور به فعالیت پرداخت. در این دوران 
پسرعموی وی شیخ علی شوش���رتی2 که قباًل فرمانده سپاه و  کمیته و دو دوره نماینده ی 
نیشابور در مجلس شورای اسالمی بود معاون قضایی و جانشینش در سازمان زندان ها شد. 
نورعلی  شوشرتی جانشنی سابق نریوی زمینی سپاه پاسداران و فرمانده عملیات »مرصاد« 
در تابس���تان ۱۳۶۷ که علیه حمله ی مجاهدین و ارتش  آزادیبخش صورت گرفت، دیگر 
پسرعموی وی بود که در اثر انفجار بمب کنار جاده ای در سیستان و بلوچستان در مهرماه 

۱۳۸۸ کشته شد. 
اسماعیل شوش���رتی در دوران کشتار ۶۷به عنوان رئیس س���ازمان زندان ها در دادگاه ها 
شرکت داشت و به هماهنگی با اعضای هیأت می پرداخت و علی شوشرتی جانشینش 
به دیدار رفسنجانی شتافته و در مورد چند و چون کشتار و دسته بندی های صورت گرفته 

زندانیان، آمار می داد. 
رفسنجانی در خاطرات خود از روز هیجده مرداد ۱۳۶۷می نویسد:  

آقای علی شوشرتی معاون قضایی و جانشنی مسئول سازمان زندان ها آمد و راجع 
به زندانی ها و مخصوصاً گروهک ها و مس���ائل اخری آن ها در رابطه با شرارت های 
منافقنی، اطالعاتی داد و گفت از حدود پنج هزار زندانی گروهکی، یک سوم بر سر 

موضع هستند و یک سوم تائب و یک سوم منفصل. 
ماه ها پیش از شروع کشتار ۶۷، زندانیان را به سه دسته ی »سرموضع« یا »معاند« )سرخ(، 
»تواب« یا بریده )سفید( و »منفعل« )زرد( دسته بندی کرده  و بر همنی اساس بند های 
زندانیان را تش���کیل داده بودند. کشتار زندانیان با توجه به اولویت بندی صورت گرفته، 
1-http://baztab.net/fa/news/19640
2-وی امامت جمعه یاسوج و گرمسار را به عهده داشته و هم اکنون از قضات دیوان عایل کشور است. 
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انجام گرفت. 
در نوار منتشرشده از دیدار و گفتگوی اعضای هیأت کشتار با آیت الله منتظری در تاریخ 
بیست و چهار مرداد ۱۳۶۷گفته می شود هماهنگی های الزم با شوشرتی صورت گرفته 
است تا هر چه زودتر مالقات زندانیان با خانواده های شان از سر گرفته شود. این امر نه تنها 

انجام نگرفت بلکه کشتار زندانیان چپ در شهریورماه در دستور کار قرار گرفت. 
او مدافع اعدام ها و از جمله کشتار ۶۷ است و در پاسخ به خربنگار می پرسد: 

 Xدر خصوص برخوردهای قضایی و به ویژه اعدام ها در آن دوران شبهات زیادی در 

جامعه مطرح می شود؛ لطفاً در این خصوص توضیح دهید؟
-اصواًل مجازات اعدام در اس���الم برای برخی جرائم پیش بینی ش���ده است و در 
فرمان هشت ماده ای، امام اشاره ای دارند که اگر کسی مرتکب افساد در زمنی می شود 
و حرث و نسل را با عمل خود از بنی می برد، مجازاتش اعدام است. حتی در مورد 
جرم قاچاق مواد مخدر می گویند که اگر کسی مقدای تریاک برای مصرف شخصی 
داش���ت، آن را افشا نکنید، مگر این که او مقداری مواد مخدر برای توزیع و پخش 

داشته باشد که در این صورت مجازات اعدام امکان اجرا دارد.۱

وزارت دادگسرتی 
شوش���رتی که امتحان خود را در جریان کش���تار ۶۷پس داده بود، در س���ال ۱۳۶۸توسط 
رفسنجانی به وزارت دادگس���رتی رسید و در دولت خاتمی نیز در همنی سمت فعالیت 
داشت و با سابقه ی شانزده سال وزارت، با سابقه ترین وزیر دادگسرتی بعد از انقالب است.

نماینده ی ویژه در جریان سفر سوم خود به ایران که از هشتم تا چهاردهم دسامرب ۱۹۹۱ صورت 
گرفت، در گزارش دوم ژانویه ی ۱۹۹2(E/CN 4/1992/34) خود به دیدار با شوش���رتی، 
وزیر دادگس���رتی دولت رفسنجانی اشاره می کند. شوشرتی به نماینده ی ویژه می گوید:

در قانونی که جاری است، ضرورت دفاع وکیل مدافع از متهم تصریح شده است، 
وگرن���ه حکم دادگاه اعتبار ندارد. متهم می تواند درخواس���ت کند فردی که دارای 
پروانه ی وکالت است از وی دفاع کند. اگر متهم وکیل مدافع انتخاب نکند، دادگاه 
این کار را انجام می دهد. تاکنون داشن وکیل مدافع در دادگاه های نظامی و انقالب 
الزامی ب���ود، ویل نه در دادگاه های مذهبی، در حایل که اکن���ون در دادگاه ویژه ی 

روحانیت نیز آوردن وکیل الزامی شده است. 
ادعاهای کذب شوشرتی در حایل صورت می گرید که وی یکی از اعضای هیأت کشتار 
س���ال ۶۷ بود. اعضای هیأت مزبور با چند پرسش و پاسخ ساده، بدون آن که زندانی از 
ماهیت سؤاالت باخرب باشد طی چند دقیقه، حکم به اعدام وی  می دادند. عالوه بر آن در 
1-http://baztab.net/fa/news/19640
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تمامی دهه ی ۶۰ در هیچ  یک از دادگاه های نظامی و انقالب وکیل مدافع حضور نداشت. 
وی عالوه بر آن که مشاور هاشمی شاهرودی بود، در سال ۱۳۹2یکی از نامزدهای تصدی 
پس���ت وزارت دادگس���رتی در دولت روحانی بود اما س���رانجام به سمت بازرس ویژه ی 
رئیس جمهور منصوب شد. قضاوت در دیوان عایل کشور نیز آخرین سمت شوشرتی قبل 

از بازنشستگی بود.



سیدمرتضی بختیاری 

س���یدمرتضی بختیاری در سال ۱۳۳۱در مش���هد به دنیا آمد. پدرش روضه خوان بود، به 
همنی دلیل وی نیز به جرگه ی روحانیت پیوس���ت و در مدرس���ه ی حقانی قم به تحصیل 
پرداخت. وی در دوران ش���اه، دورادور به هواداری از مجاهدین می پرداخت. در این باره 

خود می  گوید: 
من هرگاه تفس���ری سوره فتح و محمد)ص( مجاهدین را می خواندم لذت می بردم. 
کت���اب قیام امام حس���نی )ع( احمد رضایی را می خواندم احس���اس می کردم در 
مبارزه عقب هستم. این ها در شرایطی بود که یک سری از علما هم از آن ها حمایت 

می کردند. 
وی که پس از پریوزی انقالب، ش���هردار فیض آباد مه والت )خراسان( و معاون فرماندار 
تربت حیدریه بود هم چون دیگر دانش آموختگان مدرسه ی حقانی به دعوت قدوسی به 
دادس���تانی انقالب اسالمی پیوس���ت و کار خود به عنوان معاون اداری و مایل دادسرای 
انقالب تربت حیدریه در س���ال ۱۳۶۰ ش���روع کرد. و در س���ال های ۶۳ تا ۱۳۷۰دادستان 
انقالب و بازجوی شهرهای بریجند، قائن و نهبندان در استان خراسان بود. وی در این 
دوران به عنوان حاکم ش���رع قضاوت هم می کرد. بختیاری در س���ال ۱۳۷۰به معاونت 
دادستان انقالب مشهد رسید و در سال ۱۳۷۱دادستان ویژه ی روحانیت مشهد شد. وی 
از سال ۱۳۷۳تا ۱۳۷۶قائم مقام دادگسرتی استان خراسان و نمایندگی ستاد اجرایی فرمان 
امام خمینی در استان بود و سپس در سال ۱۳۷۶به سمت مدیر کل دادگسرتی استان فارس 
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منصوب شد. 
پس از برکناری الجوردی در س���ال ۱۳۷۶ وی به عن���وان ادامه دهنده ی دیدگاه وی به 
ریاس���ت س���ازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور رس���ید و تا سال ۱۳۸۳به 
مدت هفت سال در این پست بود تا این که به سمت مدیرکل دادگسرتی استان خراسان 
رضوی انتخاب شد. یک سال در این سمت بود و توسط پورمحمدی وزیر کشور دولت 

احمدی نژاد به عنوان استاندار اصفهان منصوب شد. 
وی در س���ال ۱۳۸۸در دولت دوم احمدی نژاد به عنوان وزیر دادگس���رتی انتخاب شد و 
پس از پایان دوره ی دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، معاون سیاسی امنیتی رییسی در 
دادستانی کل کشور و هم چننی در دادگاه ویژه روحانیت شد و در سال ۱۳۹۵همراه با رییسی 

به آستان تولیت قدس رضوی رفت و معاونت او را به عهده گرفت. 
وی هم چون دیگر مسئوالن نظام اسالمی هیچ فرصتی را برای تحریف تاریخ معاصر ایران 
از دست نمی دهد. در حایل که آیت الله الهوتی در آبان ۱۳۶۰توسط الجوردی در زندان 
اوین به قتل رسید و پسرش وحید را نیز سربه نیست کردند، او بدون اشاره به این واقعیت 

روضه ی  دروغی خوانده و مدعی  می شود: 
حتی یادم هست که آقای الهوتی مخالف اپورتونیست های چپ نما بودند. ایشان 
را یک روز در کوچه می خواستند خفه کنند و عمامه شان را دور گردنش پیچیدند که 

موفق نمی شوند.۱
وی که یکی از مس���ئوالن کشتار زندانیان سیاسی در س���ال ۱۳۶۷بوده، در ارتباط با این 

جنایت بزرگ مشتی جمالت بی معنی برزبان آورده و ادعا می کند: 
بعد از پریوزی انقالب مخصوصاً سال ۵۸ و ۵۹ رگه های آشکار ارتباط بنی این ها و 
بنی صدر بوجود آمد. خطی که دفرت همکاری های مردم و رئیس جمهور )بنی صدر( 
دنبال می کرد و یکی شدن با منافقنی در شهرستان ها، پیچیدگی  تشکیالتی عجیبی 
در این ها ایجاد  کرده بود که من فکر می کنم دالیل این پیچیدگی ها تبلور آن در سال 
۶۷ و قضیه ی عملیات مرصاد بود یعنی این ها در داخل زندان در سال ۶۷پوتنی ها در 

پای شان بود و گفتند، آن ها )ارتش مجاهدین( به تهران می آیند.
این پیچیدگی تش���کیالتی در این ها واقعا عجیب بود زمانی که من خودم دادستان 
ب���ودم، خیلی پیچیده عمل می کردند و واقع���اً اطالعاتی در داخل این ها به وجود 
می آمد که از بریون زندان به داخل زندان می رفت. آن قدر پیچیده بود که به زحمت 
می توانستیم بفهمیم این ها کجا عامل دارند و وقتی که اتفاق حزب جمهوری اسالمی 

افتاد چند نفر دستگری شدند.

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/02/1465191
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زمانی که شهید الجوردی از این ها بازجویی کرده بود، گفته بودند که حتی در مجلس 
و دفرت امام ما عامل نفوذی داشتیم یعنی در این حد این ها پیچیده عمل می کردند و 
وقتی عملیات مرصاد به آن نقطه  رسید، برخی در داخل زندان پوتنی پای شان کرده 

بودند که به یاری رجوی بروند. این که عرض می کنم مستند است.۱
نه تنها وی بلکه هیچ یک از جنایتکاران یک سند در ارتباط با جعلیات شان نمی توانند 
ارائه دهند، در حایل که در همنی کشتار صدها عضو و کادر حزب توده و فداییان اکثریت 
و دیگر وابستگان گروه های چپ را نیز به قتل رساندند. او توضیح نمی دهد که چگونه در 
زندان های سراسر کشور مجاهدین »پوتنی پای شان« کرده بودند، در حایل که زندانیان از 

داشن کفش معمویل نیز به عنوان ضابطه ی زندان، محروم بودند. 
   

در مورد قتل عام شدگان ۶۷ می گوید: 
آن زمان جمعی از آن ها وارد ایران ش���دند و مردم را به خاک و خون کش���یدند. با 
حمایت از شخص صدام وارد کرمانشاه شدند و می خواستند به همدان بیایند و از 
همدان به تهران و بعد هم حکومت را س���رنگون کنند. بعد هم این ها به هم ملحق 
بشوند. حکم این ها از نظر شرعی چیست؟ نظام هر کاری کرد این ها از موضع شان 
پاینی نیامدند و صریح اعالم کردند می خواهند به افرادی که از مرز رد شدند، بپیوندند 

اگر از موضع شان کوتاه می آمدند عفو می خوردند. 
این دروغ ها را وی در حایل برزبان می آورد که در نوار صوتی دیدار اعضای هیأت کشتار 
۶۷با آیت الله منتظری مطلقاً به این موارد اشاره نمی شود و با انواع و اقسام حیله  ها سعی 

می کردند زندانیان را فریب دهند. 
وی در ادامه ادعا می کند: 

وقتی جریان عملیات مرصاد پیش آمد، آیت الله ری شهری وزیر اطالعات بود و از 
امام تقاضا کرد و هزاران نفر از منافقنی تواب در زندان آزاد ش���دند. این ها سندش 
هم هست. در همان شرایطی که حکم امام رسید تا منافقینی که بر سر موضع پافشاری 

دارند اعدام شوند، حدود هفت هزار نفر را در کنار آن داریم که آزاد شدند.2
در حایل که رفسنجانی ادعا می کند علی شوشرتی معاون سازمان زندان ها در مرداد ۱۳۶۷ 

به وجود پنج هزار زندانی سیاسی اشاره کرده است. 
بختیاری در مورد  کشتار بچه ها در بیمارستان اسالم آباد می گوید: 

منافقنی به بچه در بیمارستان اسالم آباد رحم نکردند و بیماران را کشتند )مجروحان 
جنگی هم نبودند( ما از اسالم یاد  گرفتیم مجروح جنگی را هم به عنوان اسری درمان کنیم 
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/02/1465191
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/02/1465191
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نه این که بکشیم. در شهر ببینید چه جنایاتی را آفریدند نه به بچه رحم می کردند و نه به پری.۱
او و دس���تگاه تبلیغاتی نظام اس���المی عاجز از معرفی یکی از کودکان کشته شده توسط 
مجاهدین در بیمارستان اسالم آباد هس���تند. اما اسناد بدون گفتگویی از اعدام کودکان 
سیزده چهارده ساله توسط نظام اسالمی موجود است. او ادعا می کند از اسالم یاد گرفتیم 
مجروح جنگی را هم به عنوان اسری درمان کنیم نه این که بکشیم. در حایل که باالترین 
مقامات قضایی نظام اس���المی از محمدی گیالنی و موسوی تربیزی گرفته تا مشکینی و 
... به صراحت در رادیو و تلویزیون و مطبوعات اعالم می کردند که مجاهدین زخمی را 
بایستی »تمام کش« کرد و نیاز نیست بدن مجروح آن ها را به بیمارستان منتقل کنند. از 
آن گذشته در جریان کشتار ۶۷ به »پریمرد« های توده ای که گاه به سختی راه می رفتند هم 

رحم نکردند. 
وی که رابطه ی نزدیکی با الجوردی داش���ت خود اذع���ان می کند که من در بعضی از 

پرونده ها از الجوردی کمک می گرفتم. 
او هم چننی در مورد نفوذ کالم الجوردی می  گوید: 

شهید الجوردی آمد در مش���هد -آن موقع که من در بریجند دادستان بودم-آمدند 
در زندان در بند منافقنی و بعد هم به قوچان رفتند و وقتی دو سه ساعتی در زندان 
صحبت کردند چند نفر از آن ها گریه کردند. شهید الجوردی برای این که این ها به 
دامن اسالم برگردند خیلی وقت می گذاشت و همنی اواخر محافظنی او از  کسانی 
بودند که تائب بودند و برگشته بودند و حتی در خانه اش شب ها از ایشان محافظت 

می کردند.2
معلوم نیس���ت چرا الجوردی و دیگر مس���ئوالن نظام با توجه به در اختیار داشن کلیه ی 
دستگاه های تبلیغاتی نظام قادر نبودند و نیستند روی افراد در بریون از زندان تأثری بگذارند 
و جوانان هر روز از آن ها دورتر می شوند و قادر به جا انداخن هیچ یک از ارزش های نظام 

اسالمی در جامعه نشده اند. 
او در مورد دلیل برکناری الجوردی، دروغ های ابلهانه ای سرهم کرده و می گوید: 

این مسئله به س���اده لوحی مرحوم منتظری برمی گردد. منافقنی در زندان خودشان 
را می زدن���د، عکس برداری می کردند، بعد این عکس ها را برای آیت الله منتظری 
فرس���تادند که در زندان با ما این گونه رفتار می کنند. وقتی این ها را نشناسیم قطعًا 

فریب می خوریم و تحت تأثری قرار می گرییم.۳  
شخصی که ابلهانه مدعی می شود مجاهدین در زندان دوربنی داشته و خودشان را می زدند 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/02/1465191
2-پیشنی.
۳-پیشنی.
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و عکس���ربداری می کردند و بعد این عکس ها را برای آیت الله منتظری می فرس���تادند، 
باالترین پست های قضایی و امنیتی و سیاسی کشور را در دست داشته و هم اکنون معاونت 

یکی از بزرگ ترین مجموعه های مذهبی کشور را به عهده دارد. 
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جهرمی، محمد 149، 150

جهرمی، مهدی 150

چ
چاوز، هوگو 274

چرخی، محمد-ر.ک.به: نامداری، محمدرضا
چمران، مصطفی ۳4، 22۳

ح 
حائری، عبدالکریم 1۳۳

حائری، کاظم 25۳
حاتمیان، موسی 2۳1، 2۳7

حاج آقایی، محمد 78
حاج آقایی، محمدعلی 19۳، ۳6۳

حاج رضایی، ... 42 قاضی
حاج غالم، ... ۳، 4

حاج محمودعطار، پیمان ۳۳۳
حاجی زاده، عباس 64
حاجی، مرتضی 294

حبیبی، محمدرضا 82، 8۳
حجاریان، سعید 44، 50، 51، 81، 201، 210

حجازی، علی اصغر 2۳، 179
حجازی، محمد ۳88

حدادعادل، غالمعلی 75، 298، ۳24، ۳25
حدادیان، سعید 50
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حسن زاده آملی، حسن 7۳
حسن زاده، پرویز 16

حسن زاده، محمد 41
حسنی، ... 189-دادیار ناظر زندان اوین

حسنی پور، اردشری 158
حسنی پناهی، رامنی 1۳2-1۳1

حسنی زاده، ... 28۳ قاضِی شهرام جزایری
حسینی بهشتی، محمد-آیت الله-7، 1۳۳، 14۳، 

۳7۳ ،۳62 ،۳52 ،۳14 ،291 ،216 ،20۳
حسینی، ... 154 -قاضی

حسینی، محمد 175
حسینی، محمد- ر.ک، به: نیازی، ...

حسینیان، روح الله 4۳، 142، 170، 17۳، 177، 
210 ،209 ،207 ،206 ،205 ،20۳ ،18۳

حسینی بوشهری، هاشم 27
حسینی شریازی، ... 4- فرزندنورالدین شریازی

حقانیان، وحید 114
حقیقت، آرمان 196

حقیقت جو، فاطمه 295
حقیقی، زهره ۳06
حکمتی، امری 12۳

حکیم، عبدالعزیز ۳5
حکیم، محسن-آیت الله-۳۳، 20۳

حکیم، محمدباقر ۳5، ۳6، ۳7، 70
حلفی، علی 76

حمزه ،کامران 79
حنیف نژاد، محمد ۳
حیدری، حسن ۳29
حیدری، حسنی  ۳1
حیدری، زینب 16

حیدری، شهنی 2۳1
حیدری، علی ۳1، ۳62

حیدری، نسرین 2۳1
حیدری، وحید 94

حیدری، هوشنگ 228، 2۳1
حیدری فر، ریحانه ۳51

حیدری فر، علی اکرب  218، 222، ۳22، ۳24، ۳29، 
۳59 ،۳51 ،۳50 ،۳49 ،۳47 ،۳45 ،۳44 ،۳۳0

حیدری مالیر، حسنی  ۳1

خ 
خاتمی، احمد 10، 25۳

خاتمی، محم���د 25، 40، 47،  65، 69، 119، 
295 ،294 ،275

خادمی، محمدرضا  299
خاکی، ... ۳90 عضو خانه ی هدایت اسالمی 

وابسته به بنیاد نور کرج
خامنه ای، عل���ی 2، 9، 10، 11، 12، 15، 19، 20-

 ،66 ،61 ،59 ،57 ،5۳ ،51 ،49 ،4۳-۳5 ،27
 ،91 ،90 ،89 ،88 ،79 ،76 ،75 ،74 ،72-69
 ،146 ،145 ،1۳1 ،128-12۳ ،119 ،117 ،116 ،92
 ،186 ،18۳ ،179 ،175 ،167-161 ،158-149
 ،246  ،212-205  ،201  ،200  ،199  ،198  ،196
 ،277  ،275  ،27۳  ،268  ،267  ،266  ،25۳
 ،۳08 ،۳07 ،۳06 ،۳04 ،285 ،284 ،282 ،281
 ،۳62 ،۳60 ،۳45 ،۳41 ،۳۳6 ،۳25 ،۳15-۳10

۳97 ،۳9۳ ،۳79 ،۳78 ،۳77
خامنه ای، هادی ۳97

خاوری، محمودرضا 115، 149
خباز، محمدرضا  296

خربه، ویل الله 181، 182
خجسته، حسن 149

خداداد، خدادادخان 147
خداداد، فاضل 20، 60، 147، 148

خدادادی، سلمان 207
خداده، هوشنگ 64

خدامی، ... ۳8۳-اداره کننده ی شعبه ی پنجم 
زندان اوین

خراسانی، محمدکاظم 127
خدایاری، علی اصغر 7۳

خراسانی، وحید 25۳
خرمی، اسدالله 228
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خزعلی، ابوالقاسم-آیت الله- 2۳، 47، 48، 1۳9
خزعلی، مهدی 2۳، 48، 107

خسروی، نصرت الله 12۳
خطیب، ر.ک.به: واعظی، اسماعیل )احتمااًل(

خلخایل، صادق 150، 216، ۳98
خلف رضایی زارع، غالمرضا 171، 226، 228، 

2۳6 .229
خلف رینگو-ر.ک. به:خلف رضایی، ...

خلفی، علی 156، 28۳، 297
خمس آبادی، محمد ۳21

خمین���ی، احم���د 2، 8، 20، 144، 17۳، 184، 
۳97 ،289 ،25۳-248 ،200 ،185
خمینی، حسن 71، 127، 200، 294

خنجری، اعظم 64
خوئی، ابوالقاسم -آیت الله- ۳۳، 61، 241، 25۳

خورشیدی، ... حجت االسالم  84
خورشیدی، رضا 50

خوش کفا، حجت الله 225
خوشکوشک، اکرب 149

خوشوقت، محمدحسنی ۳12
خویینی، غفور ۳89

د
دائمی، آتنا 107

دادمان، رحمان 47
دارابی، علی 42
دانش، فاطمه 16

دانش زاده قمی، محمد 69، 1۳4، 169، 208، 242
دانیایل، مسعود 228
داودی، ارژنگ۳4۳
داوران، حبیب ۳74
داوری، محمد ۳65
داوری، مرجان 89
داوودی، پرویز 71

دبری، عنایت الله 22۳
درچه زاده،... ۳82- دادستان آبادان و خرمشهر

درخشان نیا، حمید  2۳5
درویش زاده، مهدی 2۳9

درویش نوری، محمد ۳88
دریابیگی، دبری 221

دری نجف آبادی، قربانعلی 40، 52، 65، 1۳9، 
281 ،27۳ ،181 ،179 ،175 ،156 ،155 ،146 ،145

دری نجف آبادی، محمد 1۳9، 144
دری نوگورانی، فهیمه 44

دژشکن، شاهنی 225
دعاگو، محسن 262
دعایی، محمود 262

دعیجی، عبدالحسنی 228، 2۳۳
دقیقی، علریضا ۳۳۳
دگمه چی، محسن 104

دلیلی، ... 201-سازمان بازرسی کل کشور
دوانی، پریوز  144، 177

دورف، پاول 97
دهباشی، حسنی 2

دهقان، سینا 80
دهقان، محمد ۳22

دهقان پور، علریضا ۳89
دهقان دهنوی ، سیدحسنی ۳41
دهقان دهنوی ، سیدعلی ۳41
دهقان دهنوی ، سیدویل ۳41

دیالمه، عبدالحمید ۳79
دیدار، احمد 118

ذ 
ذاکری، تراب 290

ذکا، نزار 124
ذوالقدر، محمدباقر 76، 77

ر 
ر.، مهدی 84

راجی، محمد 90
رادان، احمدرضا 82، 116، 165، ۳21، ۳22، ۳44، 
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۳47
رادپور، منصور 104

رازینی، علی 15، 17، 18، 40، 119، 15۳، 166، 
۳57 ،۳40 ،272 ،207 ،17۳

راستی کاشانی، حسنی ۳9
راسکو، لنیکف 250

رامندی، ابوالقاسم ۳84
رئوف، علی 296

رئیسی، ابراهیم 40، 52، 70، 76، 88، 14۳، 155، 
 ،275 ،262 ،25۳ ،218 ،201 ،87 ،182 ،181 ،156
۳91 ،۳89 ،۳87 ،۳67 ،۳66 ،۳۳6 ،278 ،277

رئیسى، محمد 295
ربانی شریازی، عبدالرحیم 264،  266، ۳74

ربیعی، عباس ۳52
ربیعی، علی ۳۳0، ۳52، ۳58

رجایی، علریضا 105، 210
ربیعی، محمد ۳75

رجایی، محمدعلی 7، 14۳، 210، ۳0۳
رجب زاده، عزیزالله 165، ۳21، ۳44، ۳46، ۳47 

رجبی، عبدالرضا 42
رجبی ثانی، محمد 286

رجبی سهاله، عاطفه 41، 42
رجوی، مسعود  ۳7، 405

رحمانی، آرش ۳5۳، ۳54
رحمانی، افسانه 64

رحمانی، تقی ۳09، ۳42
رحمانی، حاج داوود 1۳6، ۳40، ۳94، ۳98

رحمانی، محمدعلی 15
رحمانیان، مهدی 126

رحمانی پور، آرش 78، 194
رحیم مشایی، اسفندیار 60، 1۳1، 174، ۳06

رحیمی، اصغر 19۳
رحیمی، بهنام 19۳
رحیمی، علی 2۳7

رحیمی، محمد 2۳7
رحیمی، محمدرض���ا 20، 66، 111، 1۳1، 28۳، 

۳27
رزمجو، صفرعلی 225

رسایی، ... 287 -دریابد
رسایی، حمید  205

رستگاری، محمد 1۳9
رستمی، شمس الدین 226

رستمی، محمدرضا 226، 227
رستمی، هوشنگ 226، 228

رستمی صفا، محمد 59
رشید، غالمعلی 224، 225، 227، 229

رشیدیان، عبدالرضا 228
رضایی، احمد  40۳

رضایی، زهرا 64
رضای���ی، محس���ن ۳0، 71، ۳20، ۳25، ۳44، 

۳98 ،۳52
رضاییان، جیسون 12۳

رضاییان، علی 126
رضوانی، ناصر ۳89

رفیعی، ... 287 -دریادار
رفیق دوست، محسن 18، 20، 147، 148، 154، 

۳90 ،155
رفیق دوست، مرتضی 147، 148

رمزی عطایی، عباس 287
رنجرب، ... 29

رنجرب، صادق 2۳4
رنجرب، طاهر 2۳2

روانبخش، قاسم 205
روح االمینی، محس���ن 116، 165، ۳06، ۳20، 
 ،۳۳8 ،۳۳6 ،۳۳5 ،۳۳4 ،۳۳2 ،۳۳0 ،۳2۳

۳57 ،۳49 ،۳47 ،۳45 ،۳44
روح االمینی، عبدالحسنی 116، 165، ۳20

روحانی، حسن 1، 2، 24، ۳9، 40، 57، 69، 76، 
 ،162 ،1۳9 ،1۳۳ ،128-121 ،102 ،96 ،91 ،85
 ،191 ،186 ،185 ،182 ،181 ،170 ،167 ،16۳
 ،251 ،245 ،241 ،2۳5 ،224 ،207 ،205 ،197
402 ،۳97 ،۳9۳ ،۳58،۳81 ،۳۳0 ،275 ،272
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روحانی، حمید 185، ۳97
روحبخش، علی ۳27

روحی نژاد، حامد 106، 194
رودینی، ع.ر. 6۳

روشنایی، داوود 85
رونقی، حسنی 106
رهرب، فرهاد ۳55

ره پیک، سیامک ۳52
رهنورد، زهرا 81، 90، 121

ریگی، ع. ب. 6۳
ریگی، و. ا. 6۳

رییسی، ابراهیم  ۳91

ز
زارع دهنوی، حس���ن 45، 46، 57، 165، 217، 
۳58 ،۳57 ،۳5۳ ،۳50-۳29 ،۳25 ،2۳6 ،218

زارع دهنوی، عبدالخالق ۳۳9
زارعی، رضا 49

زارعی، عفت 49
زاغری، نازننی 124

زاکانی، علریضا ۳18، ۳55 
زرافشان، ناصر 267، 296

زرگر، احمد 218، ۳84
زرگر، کریم 89

زکزاکی، ابراهیم  125
زمانی، شاهرخ 104

زمانی، واله 86
زنجانی، بابک 115، 116، 221، ۳28، ۳86

زنجانی، بهاره 221
زند کریمی، کیوان 19۳

زنگویی، عبدالرضا 228، 229
زنگویی، غالمرضا 228
زواره ای، سیدرضا 21۳

زیباکالم، صادق  81، 82
زیبایی نژاد، حسنی 121، ۳۳4، ۳۳5

زیدآبادی، احمد ۳09

س
سازور، حسنی 50
ساقوند، مجید 41

سامی نژاد، عبدالرضا 228 
سبحانی، جعفر 271

سپهر، ابوالفضل 285، 286
ستاریان، ... ۳82 از قضات قبل از انقالب 

ستوده، نسرین 9۳، ۳54
سجادى، محمد 295
شجونی، جعفر  ۳90

سحابی، عزت الله 45، ۳42
سحرخیز، عیسی 160، 161

سراج، ناصر 56، 151، 159، 216، 285
سردار رشید ر.ک. به رشید، غالمعلی

سردار مشفق-ر.ک.به: ضیغمی، عبدالله
سرفراز، محمد 4۳

سرلک، محمدعلی ۳40
سعادتی، محمدرضا ۳8۳

سعیدفر، رحیم 2۳6
سعیدی، ... 207-باجناق روح الله حسینیان

سعیدی، محمد 148
سعیدی )شهیدی(، محمود 179

سفیدی، هوشمند ۳27
سلحشور، داریوش 2۳0

سلطانی، عبدالفتاح ۳09، ۳1۳ 
سلطانی، یاشار 117

سلطانی فر، ...176-فرماندار قم
سلیم، عزالدین ۳5

سلیمانی، سهراب ۳59
سلیمی، محمد  262

سلیمی نمنی، عباس 4۳، ۳18
سودبخش، بهرنگ ۳67

سودبخش، عبدالرضا 82، ۳47، ۳67
سهراب بیگ، امریعباس 56، 284

سیدالمحدثنی، محمد  5، 6
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سیدامامی، کاووس 110، 159، ۳69، ۳70، ۳71
سیدطالبی، مسعود 195

سیستانی، سیدعلی-آیت الله- 70، 71، 72
سیف زاده، محمد  ۳1۳

سیف، ویل الله 148

ش
شاکری، حسنی  226

شاملو، پروین 288
شاملو، علی 288

شب زنده دار، مهدی 69
شجاعی، شهرام 29۳
شجونی، جعفر ۳89

شریعتمداری، حسنی 4۳، 177، ۳95
شریعتمداری، محمدکاظم-آیت الله- ۳، 4، 9، 

288 ،177 ،1۳8 ،4۳
شریعتی، سعید 81

شریعتی، سیدحسن 291، 292
شریف، مجید 177

شریفیان، ... 29۳- تاجر خراسانی
شریفی، چنگیز 228

شریفی، سمن 154، ۳90
شریفی، منصور 154، ۳90

شریفی نهاوندی، عبدالواحد 28۳، 284
شعبان زاده، عبدالعلی ۳89

ش���عبانی، ... 207-باجناق و محافظ شخصی 
روح الله حسینیان

شفیعی، احمد 198، 200
شفیعی، علی 24

شکوری راد، علی ۳09
شاللوند، حمزه 2۳2
شاللوند، دولت 2۳2

شاللوند، مختار 226، 227
شمخانی، علی 224، ۳44

شمس، مهدی 196
شمس الواعظنی، ماشاءالله ۳09، ۳16

شمشریی، ... 172-بازجوی مصطفی پورمحمدی 
در بندرعباس و قاتل صنم قریشی

شوشرتی، اسماعیل 65
شوشرتی، علی  400، 405

شوشرتی، محمداسماعیل  ۳99
شوشرتی، نورعلی  400

شهابی، رضا 86
شهبازی، عبدالله 178

شه بخش، عبدالرحیم 90
شهریاری، حسینعلی 261
شهریور، غالمرضا 295
شهید، احمد 78، 114

شهیدی کلهری، مجتبی 197
شیخ االسالمی، عبدالرضا 147، ۳24، ۳27

شیخ غالمرضا 4
شریازی، نورالدین-آیت الله 4

شریج، محمود  55، ۳52
شریزاد، سعید 107
شریی، پروین 215

ص
صابر، هدی ۳09، ۳42

صادق زاده طباطبایی، محمد 292
صادقی، آرش 107

صادقی، حسنی 228
صادقی، غالمعلی 126

صادقی، محمود 9۳، 94، 95، 99، 105، 119
صادقی قهاره، غالمحسنی ۳81

صارمی، علی ۳6۳
صافی گلپایگانی، لطف الله-آیت الله- 9، 70

صالح نیا، مظفر  86
صالح طاهری، محمد  ۳8۳

صالحی، علی اکرب 212
صالحی، غالم 228

صالحی، محمود  106
صالحی، مرتضی  ۳95  
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صالحی نجف آبادی، نعمت الله  12 
صانع���ی، یوس���ف-آیت الله-26، 140، 17۳، 

۳84
صبحی-ر.ک.به: صالحی، مرتضی

صحرابدری، حسن 2۳9
صحرایی،... 176- سردار

صدام حسنی ۳4، ۳5، ۳7، ۳8، 174
صدراالسالم، مسعود 15۳

صدر، محمدباقر ۳۳، ۳4، ۳5، 61، 241، 25۳
صدر، مقتدا 71

صدوقی، محمدعلی -آیت الله- 102، 275
صدیقی، کاظم 262

صفارهرندی، محمدحسنی 40، 147، ۳79
صفایی، حسنی ۳46

صفایی، علی 199
صفى نیا، نورالدین 296

صلواتی، ابراهیم 215
صلوات���ی، ابوالقاس���م 52، 82، 87، 107، 166، 
۳66 ،۳65 ،222 ،221 ،220 ،219 ،216 ،215 ،196

صلواتی، سمانه 215
صلواتی، علی 215

صلواتی، نصرت 215
صنوبری، حمید 179
صولتی، شهره 147

صیادشریازی، علی 290، ۳81

ض
ضابطی، علی اصغر 15

ضرغامی، عزت الله ۳۳
ضیایی فر، محمدحسن 17

ضیغمی، عبدالله  ۳20

ط
طائب-ر.ک.به عبداللهی، حسنی

طارق عزیز ۳7
طالقانی، محمود-آیت الله- 6، ۳78

طاهرجویان، علریضا 190
طاهری، آذر 89

طاهری، علی 55
طاهرى، علی اکرب 295

طاهری، محمد ۳82
طاهری، محمدعلی 89، 202، 222

طاهری خرم آبادی، جالل الدین-آیت الله-  169، 
۳81

طباطبایی، ... 227-حجت االسالم
طباطبایی، صادق  288، 289

طباطبایی، محمود 5۳
طباطبایی بروجردی، سیدحسن  271، ۳81

طربی قاضی، فاطمه 196
طلوعی، حمید  1۳7

طوسی، سعید 99، 12۳، ۳۳8
طیب، ... 64-متهم تجاوز به عنف

ع
عابدینی، سعید 12۳

عادل، ...191- مسئول فروشگاه زندان گوهردشت
عارفی، امریرضا 194

عبادی، ساریه 64
عبادی، شریین 278، 279، ۳5۳

عباسی، حمید 189، 196
عباسی، محمد  ۳27

عبدالحمید، مولوی 90، 91
عبداللهی، حسنی  156، 166، 178، 179، ۳72

عبداللهی، غالمرضا 50
عبداللهی، قاسم 94

عبدایل، صبا 16
عبدی، اسماعیل 87

عبدی، عباس 297، ۳09، ۳11
عراقی، ضیاءالدین 127

عربی، سهیل 80، 107
عسگر، سعید 50، 51

عسگراوالدی، اسدالله 9
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عسگری، علی 286
عسگری، هادی 90
عطایی، محمود  50

عظیم زاده، جعفر  86، ۳67
عظیمی، محمد  172، ۳40

عالیی، آرش ۳5۳
عالیی، رشید 15

علم الهدا، احمد 120، 126، 169
علم الهدا، اصغر 169

علم هویل، شریین 77، ۳62
علوی، محمود 156، 166  

علوی تبار، علریضا ۳10
علوی شوشرتی، مهدی 228

علی القاصی، مهر 8۳
علیجانی، رضا ۳09، ۳42

علی زاده، عباسعلی 40، 4۳، 291، 292، 294، 
۳۳0 ،۳14 ،۳04 ،۳01 ،۳00 ،299 ،298 ،295

علی زاده، مسعود ۳21، ۳22، ۳47
علی زمانی، محمدرضا 78، 194

علی طهرانی مقدم، علی ۳58
علی محمدی، مسعود  101

عیسوی، شامریام 90
عینی، معصومه 16

غ
غرضی، محمد 60، 225، ۳82، ۳8۳

غضنفرآبادی، موسی 92، 124، 151
غفاری، عباس 102

غفاری، هادی ۳۳9
...، غالمرضا 2۳0- هوادار سازمان فداییان

غندایل، شهاب الدین 56

ف
فاتح، ... ۳87، ۳88، ۳89- مس���ئول اداره ی 

اطالعات کرج
فارسی، جالل الدین 20، 72

فاضل لنکرانی، محمد 271
فاکر، محمدرضا  262

فتاحیان، احسان 77
فدایی، حسنی 116، ۳۳4، ۳44 

فدایی، علی  ۳94
فراهانی، مهدی ۳66

فروتن، بهروز 295
فروزش، غالمرضا 28 
فروزنده، حسنی  ۳89
فروزنده، محمد ۳8۳

فروهر، پروانه 198
فروهر، داریوش 180، 198

فرهمندپور، سجادالله ۳46
فریور، عبدالله 64

فضل زرندی، رضا 201
فکری، بمانی 15

فکری، محمدعیسی 15
فالح، مرضیه 16

فالح تفتی، حمیدرضا  ۳26
فالح تفتی، محمدرضا  ۳06

فالح تفتی، هما ۳06، ۳26، ۳27، ۳۳6
فالح نژاد، اکرب 41

فالح هروی، حمید 196
فالحی���ان، عل���ی 29، 142، 145، 148، 174، 

285 ،242 ،177 ،176 ،175
فهیم کرمانی، مرتضی  ۳94
فیض مهدوی، ویل الله 42

ق
قائمی نسب، محسن 201 

قائینی، مالک 288
قاسم زاده، بیژن 96

قاسملو، اردشری 294
قاضیان، حسنی  ۳09، ۳19

قاضی حداد ر.ک. به زارع دهنوی، حسن
قاضی خرم آبادی، عبدالصمد 277
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قاضی زاده، نادر ۳۳7
قالیباف، محمدباقر 117، 12۳، 27۳، 280، ۳15، 

۳72
قدمی، جواد-ر.ک. به الله قدمی، جواد

قدوس���ی، علی 170، 20۳، 266، ۳40، ۳74، 
40۳ ،۳84 ،۳8۳ ،۳82 ،۳81 ،۳76 ،۳75

قدوسی، مجید ۳40
قدیانی، ابوالفضل 111، 219

قدیانی، جعفر 207
قربان زاده، مریم 64

قربانی، زین العابدین  ۳76، ۳77، ۳78، ۳79
قریشی، صنم 172
قشقایی، رضا 100
قطان، اصغر 106

قطب زاده، صادق 288
قطبی، امری ۳64

قالوند، رضا 228
قمری،ابراهیم 50

قمی، لیال 64
قنربزهی، سعید 41

قنربی، سینا 9۳، 94
قهرمانی، حسن ۳89
قهرمانی، رامنی ۳20
قهرمانی، سارو 94

ک
ک.، رحمان 84

کازرونی، محسن ۳91
کاظم پور، محمدکریم ۳58

کاظم زاده، حسنی  215
کاظمی، جعفر  78، 19۳، ۳6۳

کاظمی، زهرا 42، 47، 297، ۳11، ۳12، ۳1۳، ۳16
کاظمی، شمس الدین 228، 2۳۳، 2۳8

کاظمی، علی 79
کافى، بهروز 295

کامجو، هادی ۳78

کامرانی، محمد ۳20، ۳۳5، ۳۳8، ۳47، ۳77
کاوه، محمود 50 

کایدی، قدرت 228
کبریی، زهره 64

کدخدایی، زلیخا 16
کدیور، محسن 22، 15۳، 208

کرباسچى، غالمحسنی 152
کربالیی آقاملکی، وحید 28۳، 284

کرمانشاه، حسنی  ۳41
کرمانشاه، محمد ۳41

کرمی، احمد 194
کروبی، مهدی 11، 15، 26، 48، 69، 74، 81، 88، 
 ،224 ،211 ،185 ،181 ،157 ،156 ،124 ،121 ،90
۳65 ،۳62 ،۳12 ،۳08 ،297 ،277 ،268 ،267
کریمی، ... ۳90- زندانی زن هوادار مجاهدین
کریمی، ابوالحس���ن 149، 19۳، 194، ۳7۳-

۳89 ،۳79
کریمی، احمد 194
کریمی، داوود 204
کریمی، علی 149

کریمی، محمدجواد  ۳77، ۳78
کریمی راد، جمال 40، ۳16

کریمیان، سعید 196
کشاورز، علی اکرب ۳51

کشمریی، مسعود 210
کفاشیان، علی ۳58

 کفشریی، نعمت الله 228، 2۳۳
کلوندی، فاطمه 85

کمالوند، روح الله-آیت الله-۳8۳
کمانگر، فرزاد ۳09، ۳62

کمیجانی، فرج ۳22، ۳44، ۳47
کوثر، نیک آهنگ 196

کوکبی، امید 106، 107، 108، 110
کوکبی، نوبت 108
کولوت، مینا 16 

کیمیاقلم، ... 29۳- عضو وزارت اطالعات
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گ
گالیندوپل، رینالدو 14، 1۳7، 1۳8

گرج���ی، فری���دون-ر.ک. به: گرج���ی زاده، 
علی اصغر

گرجی زاده، علی اصغر 226، 2۳0
 گروسی، حسن 50

 گالل زاده، غالمرضا 228، 229
گلپایگانی، محمدرضا-آیت الله-1، 2، 9، 22، 

271 ،2۳
گلپایگانی، غالمحسنی 179

گلیپور، علریضا 105
گنجی، اکرب 296، ۳09
گنجی، رسول تقی 28 

گندم نژادطوسی، محمدسعید 165
گندمی، ... 228، 2۳۳-از مس���ئوالن دستگاه 

قضایی استان خوزستان و زندان یونسکو
گودرزی، احمدرضا 220، 221

گودرزی، ... )شهاب( 179- مدیر حراست وزارت 
کشور

گودرزی،... ۳21 مس���ئول دفرت رجب زاده و از 
متهمان زندان کهریزک

گوگوش-ر.ک. به آتشنی، فائقه

ل
الجوردی، اس���دالله 1۳، 18، 142، 14۳، 182، 
 ،۳76 ،291 ،242 ،2۳8 ،2۳1 ،2۳0 ،216 ،189

406 ،405 ،404 ،۳95 ،۳84 ،۳79 ،۳77
 الجوردی، محمدجواد 114

 الریجانی، باقر 74
الریجان���ی، صادق 40، 52، 5۳، 55، 66، 69، 
 ،2۳5 ،219 ،218 ،209 ،186-155 ،126 ،88
 ،۳2۳  ،۳04  ،292  ،277  ،274  ،27۳  ،2۳8

۳67 ،۳61 ،۳58 ،۳57 ،۳47 ،۳۳2 ،۳24
الریجانی، علی 74، 95، 100، 117، 177، 178، 

۳47 ،209 ،181
 الریجانی، فاضل 74

الریجانی، محمدجواد 40، 74، 80، 114، 115، 
161 ،159 ،158

الهوتی اشکوری، حسن -آیت الله ۳75، 404
الهوتی، وحید 404

لشگری، ... معاون امنیتی زندان  ۳88
لشکری، داوود 190

لطف اللهی، ابراهیم 42
لطفی، حسنی  218

لقمانیان، حسنی  297
لنکرانی، فاضل 169

لیاقت، لیال 105

م
ماکیانی، آقارضا 228

ماکیانی، کریم 2۳0
ماندال، نلسون ۳62

ماهرخ زاد، علی اکرب 224
ماهگلی، ابوالفضل 6۳

مبشری، علی 2۳6، ۳4۳، ۳8۳
متقی، مریم 50

متکی، منوچهر 40، 182
مجتبی تهران���ی، ... آیت الله-رج���وع کنید به: 

شهیدی کلهری،  مجتبی
محتشم. عبدالحمید 51، 52

محتشمى، مجید  296
محتشمی پور، علی اکرب ۳9

محجوب، علریضا ۳27
محدث، عباس 277

محسنی اژه ای، غالمحس���نی 20، 40، 76، 88، 
 ،167-141 ،129 ،124-121 ،114 ،104 ،10۳ ،9۳
 ،۳59 ،۳۳7 ،۳2۳ ،۳06 ،218 ،216 ،180 ،170

۳67 ،۳61
محسنی گرگانی، احمد  181
محفوظی، عباس ۳9، 1۳9

محقق  غروی اصفهانی، محمدحسنی 127
محقق داماد، مصطفی 5۳، 74، 1۳۳، ۳76
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محقق عراقی-ر.ک.به: عراقی، ضیاءالدین
مقدس اردبیلی،ر.ک.به: اردبیلی نجفی، محمد  

محقق نائینی، محمدحسنی 127
...، محمدرضا 2۳0-هوادار سازمان فداییان

محمدی، اکرب 42، 44
محمدی، محمدتقی 142

محمدی، نرگس 105
محمدی، هوشیار 19۳

محمدی آذر، ... ۳84- حاکم شرع
محمدی آشتیانی، سکینه 64

محمدیان، ابراهیم ۳21
محمدیان فر، ... 150-قاضی

محمدی، رحیم 64
محمدی ری ش���هری، محمد 1۳8، 142، 156، 
 ،۳84 ،289 ،288 ،208 ،207 ،204 ،174 ،170

405 ،۳86 ،۳85
محمدی عراقی ر.ک.به: اراکی، محسن 

محمدی کشکویل، محمدرضا ۳۳2،  ۳۳4
محمدی گیالنی، محمد 242، 266، 271، 272، 

406 ،۳86 ،۳8۳ ،۳۳9
...، محمود 226- اعدام ش���ده همراه با احمد 

آسخ و هوشنگ رستمی
محم���ودی، الی���اس 20، 66، 67، 217، 281، 

۳52 ،286 ،285 ،284 ،28۳ ،282
محمودیان، مهدی ۳۳7

مختارپور، علی 16
مختاری، محمد 198

مدرسی، محمدتقی ۳5
مدلل، جواد 57

مدنی، احمد ۳82
مدنی، سعید ۳42
مدنی، کاوه ۳71

مرادی، زانیار 1۳1
مرادی، لقمان 1۳1

مرتضوی، احمد ۳05
مرتضوی، حسنی 190

مرتضوی، سعید 19، 54، 65، 66، 75، 76، 82، 
 ،164 ،156 ،1۳1 ،12۳ ،116 ،115 ،114 ،10۳ ،96
 ،282 ،274 ،222 ،218 ،217 ،211 ،202، 165
-۳09 ،۳06 ،۳05 ،۳01 ،۳00 ،299 ،297 ،296

 ،۳44-۳42 ،۳۳8-۳22 ،۳21-۳18 ،۳16 ،۳14
۳61  ،۳59  ،۳58  ،۳57  ،۳5۳  ،۳50  ،۳49

مرتضوی، محمود ۳05
مرعشی، عفت 161
مروی، هادی ۳10

مسعودی، اسماعیل 28۳
مش���کینی، علی-آیت الله- 7، 11، 2۳، 140، 

406 ،271
مشهدی، ... 29-شخصیت قوه قضاییه

مصباح یزدی، محمدتق���ی 12، 25، 58، 177، 
205 ،197

مصدق، محمد 7، 68
مصلحی، حیدر 156

مصیبی، ...- رئیس بازرسی قم 176
مطهری، علی 185، 211، 278

معتمد، پاکروان  ۳84
معتمدآریا، فاطمه  269

معتمدی، مهناز  172
معزی، علی 106

معماریان، امید ۳15، ۳16، ۳19
مغیثی، محمدتقی  188

مفیدی، محبوبه 79
مقتدایی، مرتضی 20، 24، 27، ۳9، 1۳۳، 1۳6، 

۳84 ،140 ،1۳9 ،1۳7
مقتدایی، مهدی  1۳9

مقتدایی، مریزامحمود 1۳۳
مقدس زاده، علی 296

مقدسی فرد، الله وردی 27۳
مقدم، حسن 227

مقیسه، محمد 166، 189-187، 192، 196،217، 
218، ۳42، ۳49 )مقیسه ای، مغیثه و مغیثی(

مقیسه، موسی الرضا 188
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مکارم شریازی، محمدعلی 57، 58، 70، 276
مکارم شریازی، ناصر ۳9، 57

مالجعفر، مجید-ر.ک. به: قدوسی، مجید 
مالکى، محمد 295

ملک، شمامه 64
ملک پور، سعید 194، ۳6۳

ملک زاده، ... ۳58-مشاورتاکسی رانی
ملک زاده، محمدشریف 66

ملک مدنی، محمدحسن ۳81
ملکی، عباس ۳52
ملکی، محمد ۳42

مناقب، ابوالقاسم 102، 275
مناقب، مینا )فاطمه(  102

منتظری، احمد 118، 119، 165، 208، ۳85
منتظری، حس���ینعلی-آیت الله 8، 11، 12، 1۳، 
 ،142 ،1۳8 ،1۳6 ،118 ،61 ،۳5 ،27 ،22-20
-2۳2 ،205 ،204 ،189-174 ،169 ،165 ،145

 ،۳86  ،274  ،267  ،257-246  ،2۳5  ،2۳4
407 ،406 ،405 ،401 ،۳98 ،۳97 ،۳95 ،۳94

منتظری، محمدجعفر 102، 129، 181، 262، 271، 
29۳ ،280 ،279 ،278

منتظری، مهدی 281
منتظری مقدم، محمد  154، ۳90

منتظری مقدم، هادی  ۳90
منصوری، جواد 221، ۳79 
منصوری، محمدمهدی ۳01

منصوری، ناصر 191
موذن، احمد 228

موسوی، ...189-دادیار زندان  های قزل حصار 
و قصر

موسوی، ترانه 156
موسوی، سعید 199

موسوی، عباس 220، 22۳
موسوی، محمد 18۳

موسوی، مریحس���نی 9، 81، 88، 90، 101، 121، 
400 ،۳6۳ ،۳62 ،۳20 ،24۳ ،242 ،188

موسوی اردبیلی، عبدالکریم 22، 17۳
موسویان، حسنی 41، 146، ۳2۳

موسویان، عباس 126
موسوی تربیزی، ابوالفضل  1۳8، 17۳، ۳8۳، 

406 ،۳84
موسوی جزایری، ... 25۳

موسوی بجنوردى، سیدمحمد-آیت الله- 294
موسوی خمینی، روح الله 4-1، 9-7، 12، 20، 21، 
 ،144 ،14۳ ،1۳8 ،1۳7 ،1۳۳ ،72-70 ،۳9-۳0
 ،20۳ ،200  ،197-190  ،185 ،184 ،17۳ ،171
 ،257 ،25۳-24۳ ،241 ،2۳۳ ،2۳2 ،210 ،205
 ،294  ،289  ،288  ،268  ،266  ،265  ،26۳
 ،۳82 ،۳78 ،۳76 ،۳75 ،۳7۳ ،۳45 ،۳4۳

40۳ ،400 ،۳99 ،۳98 ،۳97 ،۳94 ،۳85
موسوی خوئینی ها، س���یدمحمد 15۳،  255، 

۳95 ،۳84
موگویی، جواد ۳79
موالیی، صغری 64
مولوی، محمود 224

مومن، محمد-ر.ک، به: دانش زاده قمی، محمد
مهاجری، مسیح 262

در  انق���الب  ... ۳85-دادس���تان  مهتاب���ی، 
اسالم آباد غرب

مهدوی کنی، سعید 126
مهدوی کنی، محمدرضا  7، 9، 24، 126

مهراسبی، محمدحسنی 50
مریحجازی، علی اصغر 179، ۳06

مریزاصالح، غالمحسنی 14۳
مریزایی، ناصر 191

مریصیافی، امیدرضا 42
مریعمادی، سیدضیا  ۳78

مریفندرسکی، جواد 224
مریکوهی، عبدالعلی ۳14 

سرتیپ زاده، ... ۳14-از معاوننی دادگسرتی تهران
مریلوحی، مصطفی 126

مریمحّمدصادقی، سّیدعال 126
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ن
ن، محمدرضا- متهم به ریخنت آهک دو چشم 
یک کودک و محکوم به قصاص در کردستان  85

نادران، الیاس 180
نادری فرد، مهدی ۳87، ۳88، ۳89، ۳91

نادی خلف، علی 228، 2۳۳
نارویی، احمد 91

ناصری، ... 188 رئیس یکی از شعب اوین
ناصریان، ... ر.ک.به مقیسه، محمد )مقیسه ای، 

مغیثی و مغیثه(
ناطق نوری، علی اکرب 9، 27، 150

نامداری، محمدرضا 226
ناهید، حسن 104

نبوی، ابراهیم ۳09، ۳16
نبوی، بهزاد 295

نبوی اشرفی، محسن-آیت الله-7۳
نجات، حسنی )سرتیپ(-ر.ک.به: زیبایی نژاد، 

حسنی
نجاتی، علی 86

نجاتی کارگر، احمد ۳20، ۳46
نجار، کربی 64

نجفی، محمدعلی 94، 117، 280، ۳72
نداف، غالمحسنی 226، 228

نریمی سا، اسماعیل 228
نصاری، کاوه 191، ۳88

نظام دوست، ... ۳47-دفرتدار سرتیپ نجف زاده
نظام زاده محمدعلی 262

نظری، حیدر 146
نظری مجتبی ۳۳5

نظری، منصور 122، 12۳، 152
نعمانی،... ۳5- از اعضای جماعة العلما

نعمت زاده، ... 57-از اعضای دولت روحانی
نعمت زاده، ...27- وزیر صنایع رفسنجانی

نقاش زرگران، مریم )نسیم( 106
نقدی، محمدرضا  48، 76، 152، 15۳

نکونام، محمدابراهی���م 102، 106، 145، 24۳، 

276 ،262 -255
نکونام، محمدرضا-آیت الله- 102، 106، 276

نکونام، محمدعلی 255
نمازی، حسن 268

نمازی، عبدالنبی 140، 26۳، 267
نواب صفوی، مجتبی 1
نورانی، علریضا ۳74
نوربخش، محسن 119

نوروزی، حسن 95
نوری، حمیدرضا-ر.ک.به: عباسی، حمید

ن���وری، عبدالله  18، 40، 15۳، 211، 255، 262
نوری، محمد 80، 277

نوری المالکی، محمدحسن ۳4 
نویدخمامی، محمدعلی 64، 65

نیازی، جواد 199
نیازی، عبدالنبی 27۳

نیازی، محمد 4۳، 197، 198، 199، 200، 201، 
۳91 ،272 ،209 ،202

نریی، حسینعلی 166، 190، 2۳5، 242، ۳۳9، 
۳91 ،۳87 ،۳86 ،۳8۳ ،۳49 ،۳41

نیساری، احسان 79
نیکبخت، محمدصالح  ۳۳1

نیکزاد، علی ۳۳6
نیکنام، سپنتا 25، 122

نیک نژاد، محمدرضا  88
نیکویی، فرهاد 196

نیل غاز، خریالله ۳89

و
واعظ طبسی، عباس 57، 291، 292، 29۳

واعظ طبسی،ناصر  292، 29۳
واعظی، احمد 126

واعظی، اسماعیل 175، 176 
واعظی، محمود 161

واالنیا، خرییه 64
وانگ، شیویی 124
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وحیدخراسانی، حسنی-آیت الله-70، 7۳، 75
وعیدی، جواد 178

وكیلی، فرهاد 77، ۳09، ۳62
ولیان، محمدامنی 194

ه
هادوی، مهدی ۳81، ۳82، ۳99

هادی، اسدالله 106
هاشمی رفس���نجانی، اکرب 11-7، 18، 25-22، 
 ،158 ،148 ،128 ،124 ،71 ،70 ،65 ،۳9 ،۳6
 ،289 ،25۳ ،251 ،21۳ ،181 ،17۳ ،16۳-161

405 ،401 ،400 ،۳74 ،۳62
هاشمی شاهرودی، محمدباقر 56

هاشمی شاهرودی، سیدمحمد-آیت الله- 19، 
 ،140-1۳8 ،88 ،75 ،72-60 ،57-۳9 ،۳0 ،26
 ،27۳ ،267 ،25۳ ،2۳9 ،2۳5 ،201 ،181 ،180
 ،۳10  ،۳06 ،۳04-۳00 ،29۳ ،291 ،284-282

402 ،۳86 ،۳18 ،۳16 ،۳14
هاشمی ش���اهرودی، محمود 40، 4۳، 62، 69، 

۳18 ،۳10 ،28۳ ،75
هاشمی، طه 262

هاشمی، فائزه 51، 128
هاشمی، مهدی 18، ۳5، 127، 145، 148، 161، 

266 ،195 ،186 ،182 ،181
هاشمی نسب، ... 64-زن محکوم به سنگسار

هردوانه، ... 228-از جنایتکاران استان خوزستان
همایون، هادی 126

همدانیان،حسنی-تیمسار- 216
هودفر، هما 124

ی
یاراحمدی، ...  228- از ورزشکاران اعدام شده 

در کشتار دهه ی 60
یاسمنی، فصیح 77

یحیی زاده، روزبه 77
یزدان، ... 64 -متهم به تجاوز به عنف

یزدان پناه، عباس 181، 182
یزدی، حمید 28، 29

یزدی، علی ۳1
یزدی، مجید ۳0، ۳1

یزدی،محمد- آیت الله-ر.ک. به: توکلی خریخواه،  
محمد

یساقی، علی اکرب 291
یعقوبی، علی 102

یوسفی، ... 226 حاکم شرع
یوسفی، ... 2۳0، 242 از نزدیکان علریضا آوایی

یوسفی، محمدرضا 57، 58
یوسفی اشکوری، حسن 40، 255، 261، ۳76

یونسی، علی  65، 17۳، 198، 272، 288، ۳12، 
۳1۳




